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(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1.  TƏHSİL HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. AR 
Pezidentinin sərəncamı. 19 iyun 2009-cu il. 

2. "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)". ARNK-nin 
qərarı. 3 iyun 2010-cu il. № 103. 

3. informatik.az saytı. 
4. portal.edu.az təhsil portalı. 
5. scoool.edu.az təhsil portalı. 
6. e-derslik.edu.az  portalı. 
7. TƏHSİL HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. AR 

Pezidentinin sərəncamı. 19 iyun 2009-cu il. 
8. "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)". ARNK-nin 

qərarı. 3 iyun 2010-cu il. № 103. 
9. «Azərbaycan Respublikasinin Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyasi»Nin Təsdiq Edilməsi Haqqinda ARNK-nin qərarı. 13.01.2009. № 9. 
10. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil  məktəbləri üçün informatika fənni 

kurikulumu  (V-XI siniflər). AR TN. 2011. 
11.  İnformatika fənni üzrə qiymətləndirmə standartları (V-XI siniflər). AR TN. 

2011. 
12. www.elm.az - AMEA portalı. 
13. www.ict.az – AMEA. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. 
14. az.wikipediya.org.- azəridilli elektron ensiklopediya . 
15. www.muallim.edu.az- Azərbaycan müəllimi 

Kursun vebsaytı  

Kursun təsviri İnformatikanın Tədrisi Metodikası kursunda informatikanın və İKT-nin məktəbdə tədrisi 
nəzəriyyəsinin və metodikasının ümumi məsələləri, informatikanın baza kursunun tədrisi 
və müasir informasiya texnologiyalarının tədris prosesində tətbiqi məsələləri öyrənilir. 
Ən çox istifadə olunan proqramlar  ilə işləmək bacarıqlarına yiyələnəcəklər. 

Kursun məqsədləri  İnformatika sürətlə inkişaf edən və daim yenilənən bir sahə olduğundan, onun tədrisində 
məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox, daxili-mənəvi mədəniyyətin və 
əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək olmalıdır. Fənnin tədrisində məqsəd həm 
də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox, mühakimə yürütməyi öyrətməkdir.   
İnformatikanin tədrisinə aid gündəlik planlaşdirma nümunəsi  hazırlayacaqlar. 
Məktəbdaxili qiymətləndirmə diaqnostik (ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi), formativ 
(fəaliyyətin qiymətləndirilməsi), summativ (kiçik, böyük və yekun) tətbiqini 
öyrənəcəklər.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakı bacarıq və biliklərə yiyələnəcəkdir:  

1. Məktəbdə informatikanın tədrisi metodikasının metodikasını, onun məqsəd və 
vəzifələrini izah edəcəklər. 

2. Məktəbdə informatika kursunun məzmununu,  metod və təşkil edilmə formalarını, 
tədris vasitələrini ifadə edəcəklər. 
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3.  Baza kursunun məzmunu və əsas anlayışların öyrənilməsi metodikasını, tədrisin 
təşkili formalarını,  əsas informasiya proseslərinin öyrənilməsi metodikasını,  kompüter 
texnikasının aparat, proqram və  informasiya modelləşdirilməsi və alqoritmləşdirmənin  
vasitələrinin öyrənilməsi metodikasını biləcəklər. 

4.  Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  öyrədilməsi metodikasını 
mənimsəyəcəklər. 

 5. İnformatika və İKT üzrə baza kursunda çalışma həllinin metodikasını 
mənimsəyəcəklər. 

6.  İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisinin xüsusiyyətlərini biləcəklər. 

7.  İnformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin şagirdlərin öyrədilməsi 
metodikasını mənimsəyəcəklər. 

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili + 

Digər + 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 
Praktiki məsələ  10 
Davamiyyət)  5 
Fəallıq  5 
Tapşırıq və testlər  10 
Final imtahanı  40 
Yekun  100 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 
Praktiki məsələ 
İnformatika fənnindən gündəlik planlaşdırma nümunəsi hazırlamaq (1-4 siniflər) (5 
bal)/Activ Inspire proqramının alətlərindən istifadə etməklə dərs nümunəsi hazırlamaq (5 
bal) 
Fəallıq Məğələ müddətində fəal iştirak etmək. Sorğu və suallarda iştirak etmək. 
Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək. 
Tapşırıq və testlər 
Aralıq imtahana qədər mövzulardan sınaq test keçirmək (5 bal)  
Final imtahana qədər mövzulardan sinaq test keçirmək (5 bal 
Məşğələdə iştirak vacibdir. Əgər tələbə 3(üç) məşğələdə iştirak etməyibə, davamiyyət 
balından 1 (bir) bal çıxılır. Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmək. Verilən vaxtda yerinə 
yetirilməyən  tapşırıqlar qəbul olunmur. 
Qeyd:    
1. Dərslər ppt. formatında təqdim ediləcəkdir, bəzi mühazirə mətnləri  (.doc, .ppt  və 
.pdf) formatında veriləcəkdir. 
2.  Dərs müddətində praktik tapşırıqlara və testlərə görə  qiymətləndiriləcəklər. 
3. Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı 
dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək. 

 Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə fənn kurikulumları.  İnformatika fənnin məzmun 
standartları 

Təqdimat  

2 Fənn kurikulumunun strukturu və məzmunu Fənnin məqsədi və məzmunu Təqdimat 

3 Təlim strategiyaları (Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər) Təqdimat 



 

 

 

  

 

4 Təlim formaları.  İnformatikanın tədrisində təlim formalrın secilməsi.  Təqdimat 

5 Planlaşdırmanın növləri Təqdimat 

6 Qiymətləndirmə.  Şagird biliyinin qiymətləndirilməsi üçün nümunələr 
hazırlamaq. 

Təqdimat 

7 İnformatikanin tədrisinə aid gündəlik planlaşdirma nümunəsi hazırlamaq Təqdimat 

8 Aralıq imtahan Təqdimat 

9 İbtidai siniflərdə, alqoritmin tətbiqi  
Mətn  prosessoru və qrafik radaktorda iş.. 

Təqdimat 

10 İbtidai siniflərdə  elektron  cədvəldən istifadə etməklə müəyyən 
hesablamaların aparılması 

Təqdimat 

11 İnformatikanin tədrisindı elelktron lövhədən istifadə ActivInspire proqramı Təqdimat 

12 ActivInspire proqramında xüsusiyyətlər icmalçısı ilə iş Təqdimat 

13 ActivInspire proqramının alətləri Təqdimat 

14 İnformatikanın tədrisində ActivInspire proqramının alətlərindən istifadə 
etməklə dərs nümunəsi hazırlamaq 

Təqdimat 

15 Final imtahan  


