
 

Ümumi məlumat Fənn  EDU 101 Təhsilə giriş (6 AKTS) 

Departament  Təhsil 

Proqram Bakalavr 

Tədris semestri  2020/21-ci tədris ilinin yaz semestri 

Müəllim Ülkər Bayramova 

E-mail ubayramova@khazar.org  

Mühazirə 
otağı/Cədvəl 

Çərşənbə: 11:50-13:10; 13:40-15:10 

Prerekvizitlər   Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Məcburi/Elektiv Məcburi 

Dərslik və kurs materialları Əsas  (Azərbaycan dilində): 
1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu, 19 iyun, 2009,  
2. Ə.Həsənov, Ə.Ağayev, Pedaqogika, Bakı 2007 
3. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, Pedaqogika, Bakı 2007 
4. H.Əhmədov, “Azərbaycan məktəb və pedaqogika tarixi”, Bakı 2001 
5. Prof.M.Çağatay Özdemir, Təhsilə giriş (Egitim biliminə giriş), 2011 

 
İngilis dilində:  
 

1. D.Matheson. An introduction to the study of education, 2015 
2. S.Warren. S. Waltham. An introduction to education studies, 2009 
3. S.Bartlett, D.Burton. Introduction to education studies, 2007 
4. Deker.F. Walker. Foundation of curriculum, 2003 
5. S.N.Eliot, T.R.Kratochwill, J.L.Cook, J.F.Travers, Educational Psychology: 

effective teaching and effective learning, 2000 
6. J.Hartly, Research article development and publishment, 2008 
7. Education studies: issues and critical perspectives, Open University Press, 

2006 
 
   Əlavə (Azərbaycan dilində): 

9.UNESCO, Əlilliyi olan uşaqlar üçün inklüziv təhsilə doğru: qaydalar, 2009 
10. Z.Veysova, Fəal interaktiv təlim, Müəllimlər üçün vəsait, Bakı 2007 
11. H.İsaxanlı, Keçid dövrü iqtisadiyyatında təhsil sistemi haqqında, Bakı 2006 
12. Ömürboyu təhsil, UNESCO Təhsil İnstitutu, 2002 
13. İnternet resursları 

Təlim metodları 
Keys analizi X 

Qrup müzakirələr X 

Mühazirə X 

Ev tapşırıqları X 

Online platforma forumu X 

Digər  X 

mailto:ubayramova@khazar.org


Qiymətləndirmə kriteriyaları Metodlar Tarix/Son 
müddət 

Faiz (% ) 

Aralıq imtahanı  25 

Tələbənin fərdi layihəsi   15 

Qrup işi  
 

 5 

Esse  5 

Davamiyyət və aktivlik  10 

Final imtahanı  40 

Cəmi  100% 

Kursun məqsədləri Təhsilə giriş kursu bü gün təhsildə qarşıya çıxan problemləri, demoqrafiyanı, 
təhsilin qeyri-ənənvi şəraitdə insan inkişafında və təhsildə dəyişən fikirləri 
hərtərəfli öyrənir.  Əsas təhsil fəlsəfələrinin tədris prosesi, metodları, kurikulum və 
təhsilin idarəolunmasını araşdırır, təhsilin məqsədlərin i, metodların ı və  
kurikulumunu inkişaf etdirməyə kömək edir.  

Kursun məzmunu “Təhsilə giriş” kursu tələbələrə təhsilin  üumumi anlayışları, Azərbaycan və dünya 
təhsili tarixi, Azərbaycan təhsil sistemi haqqında fundamental biliklər verir. Bu kurs  
tələbələrə təhsilin fəlsəfi əsasları haqqında biliklər verir və onlara təhsil 
təcrübəsində və nəzəriyyəsində olan problemləri anlamağa kömək edir.  

Kursun nəticələri  Təhsil, onun yaranması, inkişafı, Azırbaycanda təhsil tarixi haqqında 
biliklərə malik olmaq. Təhsilin məzmunu, formaları, Azərbaycanda təhsil 
pillələri haqqında bildiklərini nümayiş etdirmək; 

 Təhsildə hansı tədqiqat metodlarından istifadə olunduğunu, tədqiqatın necə 
aparıldığını və akademik məqalələrin necə tərtib olunduğunu bilmək və 
təcrübi olaraq kiçik araşdırma aparmağı bacarmaq; 

 Təhsilin digər elmlərlə əlaqəsini, təhsilin, fəlsəfi-sosioloji əsaslarını, 
məktəbin cəmiyyət və ailə ilə əlaqələri haqqında biliklərə malik olmaq ; 

 Təhsildə İKT-dən istifadə, distant təhsil, ömürboyu təhsil, müxtəlif onlayn 
təhsil platformaları haqqında məlumata malik olmaq, onlayn təhsil 
platformalarından istifadə etməyi və öyrəndiklərini tətbiq etməyi 
bacarmaq;  

 Təhsilinin idarəolunması, sinfin idarə olunması haqqında biliklərə 
yiyələnmək, məktəbin təhsil qurumu kimi fəaliyyətini öyrənmək, ideal 
müəllimin keyfiyyətlərini bilmək və özündə bu keyfiyyətləri 
formalaşdırmaq. 

Ümumi qaydalar Davamiyyət 
 
Dərslərə davamlı gəlmək çox vacibdir. Bütün dərslərdə iştirak etmək sizin bilik və 
bacarıqlarınızı genişləndirir, qrup yoldaşlarınızla ünsiyyətinizin inkişaf 
etdirilməsinə kömək edir. Buraxılmış dərslərə görə və yerinə yetirmədiyiniz 
tapşırıqlar üçün siz məsuliyyət daşıyırsınız.  
 
Sinif qaydaları və ya ümumi qaydalar : 

- Hər dəfə sinfə vaxtında gəlmək; 
- Müəllimdən 5 dəqiqə sonra sinfə gələnlərə qaib yazılır; 
- Bütün tapşırıqları vaxtında təhvil vermək; 
- Tapşırıqlarda plagiarizmdən istifadə etmək yolverilmızdir; 
- Dərs kitablarından mütləq istifadə etmək! Əlavə mənbələr: internet 



materialları və əlavə kitablardan istifadə qiymətləndirilir; 
- Qrup yoldaşlarınıza və müzakirələr zamanı onların fikirlərinə hörmətlə 

yanaşmaq; 
- Sinifdə mobil telefondan yalnız təhsil məqsədi üçün istifadə etmək; 
- Müəllimin sinifdə verdiyi tapşırıq və göstəriş lər bütün tələbələr tərəfindən  

yerinə yetirilməlidir; 
- Qrup işlərində bütün tələbələrin aktiv iştirakı vacibdir; 
- Hər bir tələbəyə semestr ərzində könüllü olaraq dərsin müəyyən hissəsində 

müəllim kimi özünü sınamağa icazə verilir; 
- Müəllimlə email vasitəsilə, yaxud iş saatlarında ofisdə (1-5-ci günlər səhər 

saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər, 13:00-14:00 nahar vaxtı çıxılmaqla) əlaqə 
saxlamaq; 

- Müəllimə Whatsapp mesajları və SMS-lər yazmamaq. 

Kursa verilən tələblər: 

1.  Dərs kitablarını və əlavə materialları oxumaq;  

2.  Sinifdəki bütün müzakirələrdə, diskussiyalarda və digər intellektual 
fəaliyyətlərdə aktiv olmaq;   

3.  Tapşırıqları tələb olunan vaxtda və formatda tərtib etmək; 

4.  Xəstəlik və fövqəladə hallardan başqa bütün dərslərdə iştirak etmək.   

Tapşırıqlar Kursu yüksək səviyyədə qavramanız və bitirməniz üçün sizə yazılı və digər 
tapşırıqlar veriləcəkdir. Tapşırıqları vaxtında yazıb göndərmək vacibdir. Bütün 
yazılı tapşırıqlar elektorn surətdə təqdim olunmalıdır. Çap olunmuş işlər müəllim 
tərəfindən qəbul edilməyəcəkdir.  
 
Dərs materialları tələbələrə online platforma vasitəsilə elektron şəkildə 
veriləcəkdir. Hər bir tələbənin “khazar.org” domenli emailinin olması tələb 
olunur. Tələbələrin MS Teams platformasında müəllim tərəfindən yaradılmış 
forumda iştirakı vacibdir və müəllim tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir.  
 
1) Aralıq imtahanı müəllimin hazırladığı testlər, yarımaçıq suallar və açıq suallar 
əsasında təşkil olunur və hər bir tələbənin imtahanda iştirakı vacibdir. 
Cəmi: 25 bal 
 
2)    Tələbənin fərdi layihəsi: 
 
Fərdi tapşırıqlar 2 yerə bölünür: tələbə tədqiqatı və online forumda iştirak 
 

Cəmi: 5 bal 
 

a) Tələbə tədqiqatı: Hər bir tələbə fənn sillabusundan seçəcəyi mövzuya dair kiçik bir 

tədqiqat aparmalıdır. Tədqiqat fənn çərçivəsində keçiriləcək mövzulara və 
ümumiyyətlə təhsil haqqında tələbələri maraqlandıran mövzular üzərində aparılmalıdır. 
Tələbələr onları maraqlandıran və yaxud müəllimin rəhbərliyi ilə hazırladığı suallar 

ətrafında anket sorğuları keçirməli, müxtəlif insanlarla müsahibələr aparmalı və yaxud 
kiçik videolar hazırlamalıdırlar. Hər bir tələbə semestr ərzində bir tədqiqat işi təqdim 

etməli və sinifdə təqdimatla nümayiş etdirməlidir. Tədqiqat TimesNewRoman (12) 

şriftlə yazılmalı və qrammatik düzgünlüyü gözlənilməli, plagiarizm olmamalı, 
müəllimin tələb etdiyi vaxtda təqdim olunmalıdır. Geçikmiş işlər müəllim tərəfindən 

qəbul edilməyəcəkdir. 

Cəmi: 10 bal 
 
b) Online forumda iştirak: Tələbələr müəllimin online platformada yaratdığı 
forumda mütəmadi olaraq qoyulan problemlərə, suallara öz fikirlərini bildirməli və 



elmi olaraq cavablarını əsaslandırmalıdırlar. Həmçinin tələbələr özləri yeni forum 
mövzuları açmalı və qrup yoldaşlarını müzakirəyə cəlb etməlidirlər. Forumda 
müzakirələr zamanı tələbələr öz yoldaşlarının fikrinə hörmətlə yanaşmalı, kobud 
ifadələrdən istifadə etməməli vı bir-birlərini təhqir etməməlidirlər. Forumun təşki 
olunmasında məqsəd tələbələri daha çox öyrənməyə motivasiya etmək, onlayn 
təhsildə tələbələri daim aktiv saxlamaq və həm müəllim və həm də tələbə yoldaşları 
ilə ünsiyyətini təmin etməkdən ibarətdir.  
 
Cəmi: 5 bal 
3) Davamiyyət və aktivlik 
Kursa davamlı olaraq gəlmək hər bir tələbənin borcudur və buna görə tələbələrə 10 
bal verilir. 3 dərsdən sonra hər bir buraxılmış dərs üçün tələbədən davamiyyətə görə 
1 bal çıxılmış olacaq. Yəni, 10 – 1 (ilk 3 qaibdən sonra) = 9 
 
Cəmi: 10 bal 
 
4) Qrup işi 
Tələbələr auditoriyada/onlayn dərsdə müəllimin verdiyi tapşırıqlar üzərində 
işləyərək qoyulan problemlərin həllini tapırlar və cavabları müəllimə təqdim 
edirlər. Qrup işi tələbələri birlikdə işləməyə, problemlərin həllini birgə tapmağa, 
tələbələrin qrupda işləmək bacarıqlarını formalaşdırmağa kömək edir. Hər bir 
tələbədən diqqətli olmaq, qrup müzakirələrində aktiv iştirak etmək tələb olunur.  
 
Cəmi: 5 bal 

5)  Esse 

Hər bir tələbənin öyrəndiklərini yazıya çevirmək, faktları bir yerə toplamaq və 

oxuduqlarını tənqidi analiz etmək bacarığını yoxlamaq üçün semestr ərzində bir esse 
yazmaq tələb olunur. Tələbələr fənnin mövzuları da daxil olmaqla təhsil haqqında 
istədikləri mövzuda esse yazmaqda sərbəstdirlər. Esse ən azı 2 səhifədən ibarət olmaqla 

giriş, məzmun və nəticə hissəsindən ibarət olmalı, TimesNewRoman (12) şriftlə 
yazılmalı və qrammatik düzgünlüyü gözlənilməli, plagiarizm olmamalı, müəllimin 

tələb etdiyi vaxtda təqdim olunmalıdır. Geçikmiş işlər müəllim tərəfindən qəbul 

edilməyəcəkdir. 

Cəmi: 5 bal 
 
 

Bü kurs üçün bir aralıq və bir final imtahanı nəzərdə tutulmuşdur. Bütün imtahan 

sualları sillabusda yazılan mövzulara əsasən tərtib olunacaqdır.  
 

XƏBƏRDARLIQ 1: VAXTINDAN GEC GÖNDƏRİLƏN İŞLƏR QƏBUL 
EDİLMƏYƏCƏKDİR.  
 
XƏBƏRDARLIQ 2: YAZILI TAPŞIRIQLARDA, TƏQDİMATLARDA 
BURAXILMIŞ QRAMMATİK SƏHVLƏRƏ GÖRƏ 2 BAL 
İTİRƏCƏKSİNİZ.   

Modul 1 Təhsil və onun inkişafı 

Modul 2 Təhsildə tədqiqat 

Modul 3 Təhsilin digər elmlərlə əlaqəsi 

Modul 4 Təhsildə İKT 

Modul 5 Təhsilin idarəolunması 

İlkin cədvəl 



Həftə Tarix/Gün Mövzular Dərsliklər/Tapşırıqlar 

Modul 1 

1 10.02.21 Sillabus – Kursun məqsədi, məzmunu, qiymətləndirmə 
metodları və s. Təhsilin yaranması və inkişafı 

1. Kursun sillabusu 
2. A.Həsənov, Ə.Ağayev, 
“Pedaqogika”, Bakı 2007, 
səh.20-28 
3. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, 
Pedaqogika, Bakı 2010, 
səh.16-18 
3. F.İbrahimov, 
R.Hüseynzadə, Pedaqogika, I 
cild, Bakı 2012, səh.26-32 

2 10.02.21  Azərbaycan məktəb tarixinə nəzər. Azərbaycanda XIX 
əsrin II yarısında müəllim hazırlığı. Qafqaz Müəllimlər 
Seminariyasının müəllim hazırlığında rolu  

1. H.Əhmədov, “Azərbaycanın 
məktəb və pedaqogika tarixi”, 
Bakı, 2001; 
2.  Fikrət Seyidov, Qori 
seminariyasının məzunları, 
1988 

3 17.02.21 Təhsil nəzəriyyələri: konstruktiv təcrübə  1.D.Matheson. An 
introduction to the study of 
education, 2015, pp. 36-64 

 

4 17.02.21 Seminar məşğələsi Quiz və müzakirələr 

5 24.02.21 Təhsilin məzmunu. Kurikulum təcrübəsi, sinif 
kurikulumunun təkmilləşdirilməsi və məktəb 
kurikulumu  

1. Deker.F. Uolker 
“Kurikulumun əsasları” İstək 
və peşəkarlıq, 2003 
2. A.Qəhrəmanov, Milli 
kurrikulum, Bakı, 2012, səh.5-
10 

6 24.02.21 Təhsilin formaları (inklüziv və çoxmədəniyyətli) və 
onların funksiyaları. Qlobalizasiya və təhsil. 

1 F.İbrahimov, R.Hüseynzadə, 
Pedaqogika, I cild, Bakı 2012, 
səh.269 
2. Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Qanunu, 19 iyun, 2009 
3. 
http://edu.gov.az/view.php?lan
g=az&menu=72&id=302 
4. UNESCO, Əlilliyi olan 
uşaqlar üçün inklüziv təhsilə 
doğru: qaydalar, 2009 

7  03.03.21 Azərbaycanda orta və ali təhsil. Üçpilləli təhsil, 
Avropa təhsilinə inteqrasiya və Boloniya deklarasiyası. 
Qanunvericilik sənədlərinin müzakirəsi 

1. Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Qanunu, 19 iyun, 2009 
2. F.İbrahimov, 
R.Hüseynzadə, Pedaqogika, I 
cild, Bakı 2012, səh.271-292 
3. Mudafiə Mahmudov, 
Bologna process and 
Azerbaijan, Baku 2008 
4. H.İsaxanlı, Keçid dövrü 
iqtisadiyyatında təhsil sistemi 
haqqında, Bakı 2006 

8 03.03.21 Tələbəyə yönəlik və müəllimə yönəlik təhsil. 1. S.N.Eliot, T.R.Kratoçvil, 

http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=72&id=302
http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=72&id=302


Müəllimlər üçün etiketlər J.L.Kuk, J.F.Travers, Təhsil 
psixologiyası: effektiv 
öyrətmə və effektiv 
öyrənmə, 2000 

2. S.Warren. S. Waltham. An 
introduction to education 
studies, 2009 
 

9 10.03.21 Seminar   

Modul 2 

10 10.03.21 Təhsildə tədqiqat. Tədqiqatın metodologiyası. 
 

 

1. E.Uolbert, Təhsildə tədqiqat 
anlayışı 
2. J.Hartli, Tədqiqat 
məqaləsinin yazılması və 
nəşri, 2008 
3. Mövzuya dair əlavə 
materiallar 

11 17.03.21 Tədqiqata müxtəlif yanaşmalar. Elmi ədəbiyyatın və 
internet resurslarının araşdırılması 
 
 
 

1. E.Uolbert, Təhsildə tədqiqat 
anlayışı 
2. Mövzuya dair əlavə 
materiallar 

12 17.03.21 Akademik məqalələrin yazılması 1. J.Hartli, Tədqiqat 
məqaləsinin yazılması və 
nəşri, 2008 
2. Mövzuya dair əlavə 
materiallar 

Modul 3 

13 24.03.21 Novruz bayramı  

14 24.03.21 Novruz bayramı  

15 31.03.21 Təhsilin fəlsəfi əsasları  
 

1. Egitim biliminə giriş, 
Prof.M.Çağatay Özdemir, 
2011  
2. D.Matheson. An 
introduction to the study of 
education, 2015, pp.64-83 

16 31.03.21 Təhsilin sosioloji əsasları 
 
 

1. Egitim biliminə giriş, 
Prof.M.Çağatay Özdemir, 
2011 
2. Prezentasiyaya əlavə 
edilmiş material (PDF 
formatında) 
 

17 07.04.21 Pedaqoji proses 3. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, 
Pedaqogika, Bakı 2010, 
səh.95-102 
4. F.İbrahimov, 
R.Hüseynzadə, Pedaqogika, I 
cild, Bakı 2012, səh.194-220 

18 07.04.21 Aralıq imtahanı  



19 14.04.21 Pedaqoji fəaliyyətin istiqamətləri. Məktəb və ailə 
əlaqələri  

1. Egitim biliminə giriş, 
Prof.M.Çağatay Özdemir, 
2011 
2. A.Həsənov, Ə.Ağayev, 
“Pedaqogika”, Bakı 2007 

20 14.04.21 Təhsildə şəxsiyyətin inkişafı 1. A.Həsənov, Ə.Ağayev, 
“Pedaqogika”, Bakı 2007, 
səh.72-94 

Modul 4  

21 21.04.21 Təhsildə İKT-in tətbiqi 
 

 

1. A.Pashayev, F.Rustamov, 
Pedagogy/Education, 2007 
2. Internet resursları 

22 21.04.21 Onlayn təhsil, distant təhsil və ömürboyu təhsil 
 
 
 
 

1. Ömürboyu təhsil, UNESCO 
Təhsil İnstitutu, 2002 
2. Mövzuya dair əlavə 
materiallar 

23 28.04.21 Onlayn təhsil və onlayn təhsil platformaları 1. İnternet resursları üzərindən 
praktik işləməklə 

24 28.04.21 Seminar məşğələsi Quiz və müzakirələr 

Modul 5 

   25 05.05.21 Təhsilin idarəolunması. Məktəbin və sinfin idarə 
olunması 

1. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, 
Pedaqogika, Bakı 2010; 

   26 05.05.21 Məktəb təhsil qurumu kimi 1. Z.Veysova, Fəal interaktiv 
təlim, Bakı 2007 

   27 12.05.21 Müasir məktəbin müəllimi və cəmiyyətdə müəllimin 
rolu. İdeal müəllim necə olmalıdır? 

1. Egitim biliminə giriş , 
Prof.M.Çağatay Özdemir, 
2011 
2. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, 
Pedaqogika, Bakı 2010 

   28 12.05.21 Seminar məşğələsi Quiz və müzakirələr 

29 
 

19.05.21 Tələbələrin prezentasiyalarının dinlənilməsi  

30 19.05.21 Qrup işlərinin və kursun yekunu   

 


