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Kursun təsviri Bu kurs sinfin idarə olunması ilə əlaqəli anlayışları, sinif, müəllim, sinifdaxili 

effektiv kommunikasiya, zamanın doğru idarə olunması, problemli şagird 
davranışları, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərlə işin təşkili kimi müxtəlif 

mövzuları əhatə edir. 

Kursun məqsədləri  Sinfin idarə olunması ilə əlaqəli təməl anlayışları, sinifdaxili  
kommunikasiya və interativlik, sinfin idarə olunmasında effektiv olan faktorlar, 

sinifdə zamanın doğru idarə olunması, sinif mühitində problemli situasiyaların 
idarə olunması məsələlərini müzakirə etmək; 

 Həmçinin sinifdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərlə işin təşkili, siniflə 

əlaqəli digər faktorlar olan məktəb, şagird, valideyn və icma anlayışlarını 
müzakirə etmək; 

Tədris prosesində müəllimin şagirdləri daha yaxşı tanıması, onları hansı üsul və 

yollarla daha çox həvəsləndirməsi, şagirdlərlə daha effektiv ünsiyyət qurması və, 

sinifdə ortaya çıxa biləcək nizam-intizam prosesində daha yaxşı həll yollarından 
istifadəsinə yardımçı olacaq biliklər vermək. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr: 

 Sinfin idarə olunmasının əsaslarını müzakirə edə bilir;  

 Sinfin idarə olunması ilə əlaqəli anlayışları izah edir;  
 Müəllim-şagird münasibətlərinin necə olması haqqında fikir irəli sürür;  

 Sinifdə arzu olunmayan davranışların necə öhdəsindən gəlinə biləcəyi haqqında 
mülahizələr irəli sürür;  

 Sinif daxilində şagirdləri həvəsləndirməyin yollarını bilir;  
 Sinifdə şagirdlərin maraqlarını müəyyənləşdirməyin yollarını bilir; 
 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərlə işin düzgün təşkili yollarını izah edir.  
Məktəb-valideyn-icma əməkdaşlığının faydaları haqqında münasibət bildirə bilir. 

Tədris metodları Mühazirə    
Qrup müzakirəsi   

Prezentasiya   
Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 
Fəallıq  5 
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Davamiyyət  5 
Təqdimat   20 
Final imtahanı  40 

Yekun  100 
Qaydalar (Tədris siyasəti 
və davranış) 

 Dərsə zamanında qoşulmaq;  
 Tapşırıqları zamanında təhvil vermək;  

 Verilən tapşırıqlar müəyyənləşdirilmiş qaydalara əməl olunaraq yerinə yetirmək;   

 Sinif müzakirələrində və fəaliyyətlərində aktiv iştirak etmək;  

 Əsaslı səbəblər istisna olmaqla dərslərdə iştirak etməyə xüsusi diqqət yetirmək; 
 Təqdimat- Seçilmiş mövzu əsasında aparılan araşdırmanın nəticəsinin təqdimat 

şəklində təhvil vermək 

Fənnin Təqvimi 

     Həftə Tarix  Mövzular 

1  Kurs haqqında məlumat, sillabusun təqdimatı, tanışlıq və idarəetmə haqqında ilkin 
məlumat  

2 
 

 Sinif idarə edilməsi kursuna giriş və idarəetmənin 5 əsas prinsipi 

 
3 
 

 Təhsil müəssisələrində müəllim və şagirdin rolu 

4  Sinif otağının idarə edilməsi planının hazırlanması və idarəetmədə təsiredici faktorlar 

5  Sinif daxilində qaydaların müəyyənləşdirilməsi 

 

6  Sinif otağının fiziki xüsusiyyətləri və sinif otağında zamanın idarə olunması 
 

7  Müəllim-şagird münasibətləri 

Şagirdlər arasında münasibətlər 

Müəllim-valideyn münasibətləri  

8  Şagirdin müəllim tərəfindən həvəsləndirilməsi. Şagirdlərin maraqlarının müəllim 

tərəfindən araşdırılmasının üsul və vasitələri.    

9   Aralıq imtahanı 

10  Sinifdə mövcud vəziyyətin araşdırılması; 

Şagirdlərin fiziki və əqli sağlamlıq vəziyyətinin araşdırılmasının üsul və vasitələri; 

Şagirdlərin idrak səviyyəsinin və dərketmə üsullarının araşdırılmasının üsul və 

vasitələri. 

11  Sinifdə problemli davranışların idarə olunması 

12  Xüsusi qrupların idarə olunması. Görünməyən öyrənmə çətinliyi olan şagirdlərin 

ehtiyaclarının araşdırılması 

13  Müəllim-valideyn əməkdaşlığı 

Məktəb-icma münasibətləri 

14  Tələbələrin təqdimatlarının dinlənilməsi 

15  Yekun imtahan öncəsi keçirilən mövzuların ümumi nəzərdən keçirilməsi  

   

 


