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Kursun təsviri Təhsilə Giriş fənni tələbələri müasir təhsildə mövcud olan baza prinsiplərlə tanış edir, 

onları gələcək müəllim və ya təhsil işçiləri olaraq, təhsil sosiologiyasi, psixologiyası, 

hüququ kimi fənlərarası mövzular üzrə və ümumi təhsil idarəetməsi barədə 

məlumatlandırır.  

Kursun 

məqsədləri 

Kursun əsas məqsədi bakalavr təhsilinin ilk ilində təhsil alan tələbələri müasir təhsildə 

gedən prosesləri anlamaq və analiz edə bilmək bacarıqları üzərindən XXI əsrin aparıcı 

təhsil istiqamətlər ilə tanış etmək, onlarda əmək bazarı üçün vacib olan transversal 

bacarıqlar yaratmaq, həm yerli, həm də dünya təhsil sistemləri ilə tanış edərək, onları 

potensial gələcək təhsil işinə hazırlamaqdır.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələr: 

Təhsilin məqsəd və vəzifələri ilə bağlı əsas anlayışlar, onun tarixi, qanunları, təhsilin 

yaratdığı və təsir etdiyi ictimai faktorlara fokuslanan sosioloji tərəfləri, müxtəlif təhsil 

nəzəriyyələri, təhsildə həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət metodları ilə ümumi şəkildə 

tanış olacaq, dünya təhsil sistemlərinə müqayisəli baxış imkanı və aparıcı təhsil 

islahatları barədə müəyyən məlumat əldə edəcəklər. 



Tədris metodları Mühazirə x 

Qrup müzakirəsi x 

Praktiki tapşırıqlar x 

Praktiki məsələnin təhlili x 

Digər                                             

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aktivlik  5 

 Davamiyyət  5 

 Praktiki dərs  10 

 Yazı (essay)  10 

 Yoxlama (quiz)   10 

 Aralıq imtahanı  30 

 Final imtahanı  30 

Yekun  100 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti və 

davranış) 

Praktiki Dərs və Yazı İşi 
Tələbə öz istəyi ilə semestr ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulan və aşağıda qeyd olunan 

mövzulardan birini seçərək yazı işi verməli və eyni mövzu üzrə interaktiv təlim 

metodlarından istifadə edərək təqdimat hazırlamalıdır. Praktiki dərsin təqdimatında 

tələbə müəllim funsiyasında çıxış etməlidir, digər tələbələr şagird funksiyasında çıxış 

edərək dərsi təqdim edən tələbə ilə diskussiyalar aparmalıdırlar. Burada məqsəd 

gələcəyin müəllimi olan tələbənin dərs hazırlanma və təqdimetmə bacarığının inkişaf 

etdirilməsidir. 

Müddəti: May ayı ərzində dərs təqdimatları yekunlaşdırılmalıdır. Hər bir tələbəyə 

təqdimat üçün 10-15 dəqiqə vaxt ayrılır. Tələbələrin öz istəyi ilə təqdimetməyə hazır 

olduğu zaman gün təyin olunur, təyin olunan gündə minimum 5 tələbə üçün zaman 

ayrılır. Aprel ayından etibarən təqdimetmə üçün günlər cədvələ salınacaqdır. 

Qeyd: Təqdimat müxtəlif virtual platformalardan istifadə etməklə hazırlanmalıdır. 

Bütün işlər 12 ölçüdə (ölçü dəyişə bilər), Times New Roman şrifti ilə yazılmalı və 

Microsoft Teams platformasında fənn üçün açılan qrupa tələbə öz adına qovluq açıb 

yerləşdirməlidir. Plagiat və köçürmə olan işlər qəbul edilməyəcəkdir. 

Yoxmala (quiz) 

Birinci yoxlama noyabr ayının ilk həftəsi aralıq imtahanından öncə (5 bal), ikincisi isə 

dekabrın üçüncü həftəsi final imtahanından öncə (5 bal) nəzərdə tutulur. Hər iki 

yoxlamada 1 ballıq 5 açıq sual veriləcəkdir. Hər bir yoxmalaya 20-30 dəqiqə vaxt 

ayrılır. Köçürmə halında yoxlama işi ləğv edilir. 

Yoxlamada iştirak etməyən tələbə üçün yenidən yoxlama keçirilmir. 



 İstisna: Fakültə dekanlığına tələbə öncədən üzrlü səbəbdən (ailəvi vəziyyət və səhhətlə) 

yoxlama işində iştirak edə bilməyəcəyi haqda məlumat vermişsə, və ya sonra bununla 

əlaqədar hər hansı bir sənəd (ərizə və ya arayış) təqdim edibsə, yalnız fakültə 

dekanlığının icazəsi ilə tələbəyə yenidən yoxlama keçirilə bilər. 

Aktivlik 

Dərsdə diskussiyalarda və elmi seminarlarda iştiraka görə verilir. Burada tələbələrin 

verdiyi suallar, fikirlər, yanaşmalar və cavablandırmaları əsas götürüləcəkdir. 

Davamiyyət 
Dərslərdə iştiraka görə qiymətləndirilir. Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. 

Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə dərs saatına 

buraxılır. Üzrsüz hesab olunan 2 qayibə görə davamiyyət balından 1 bal çıxılacaqdır. 

Tələbələr müəyyən səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərin buraxılması 

haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 25%-dən artıq dərs buraxan 

tələbələr imtahana buraxılmır. 

İmtahanlar 

Aralıq imtahanı oktyabr ayında keçilən dərslər əsasında, final imtahanı noyabr və 

dekabr ayında keçilən dərslər əsasında keçiriləcək. Tələbənin imtahanda iştirakı və ya 

imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll 

olunur. 

Fənni bitirmək qaydası 
Univesitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət 

faizi 60% və daha yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və 

ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və 

köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbənin imtahan işi ləğv olunur və 

tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır. 

Tələbənin davranış qaydaları 
Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və ya qeyri-etik hərəkətlər etmək qadağandır. 

Həmçinin tələbələrin icazəsiz müzakirələri və mobil telefondan istifadəsi qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.  Siniflə Ümumi Tanışlıq. Təhsil Fəlsəfəsi  

2.  Təhsil Tarixi  

3.  Təhsil Hüququ  



4.  Təhsil Sosiologiyası   

5.  Aparıcı Təhsil Nəzəriyyələri  

6.  Motivasiya Uğur və Psixoloji Nəzəriyyələr  

7  Kurrikulum və Qiymətləndirmə  

8.  Azərbaycan Təhsil Tarixinə Ümumi Baxış  

Aralıq imtahanı (I-VIII mövzular) 

 

9  Təhsil Maliyyəsi  

11.  Təhsildə Tədqiqat Metodları  

11.  Təhsilin İdarə Olunması  

12.  Təhsil Siyasəti  

13.  Qlobal və Müqayisəli Təhsil  

14.  Təhsil və Əmək Bazarı  

15.  Müasir Dövr Azərbaycan Təhsil İslahatları   

Final imtahanı 

 

 


