
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin 
sayı 

EDU101 Təhsilə Giriş, 6 AKTS 

Departament Təhsil  
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 
Tədris semestri 2021/22-ci tədris ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim (lər) Aygün Verdiyeva Bakıxan qızı 
E-mail: averdiyeva@khazar.org 

 
Telefon: 421-10-40 

Mühazirə otağı/Cədvəl Çərəşənbə axşamı 15:20-16:50; Cümə günü 
15:20-16:50 

Məsləhət saatları  
Prerekvizitlər Yoxdur  
Tədris dili Azərbaycan  
Fənnin növü Məcburi  
Dərsliklər və 
 əlavə ədəbiyyat 

1. Gültekin, M.(Editör). (2008) Eğitim Bilimine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları 

2. A.Süleymanova. Təhsilin əsasları. Bakı 2014 
3. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli qanunu. 

Bakı-2010 
4. Paşayev Ə.X., Rüstəmov F.A. Pedaqogika. Yeni kurs. Bakı:”Elm və təhsil”, 2010. -

464 səh. 
5. Hamlet İsakhanli, “Changes in high school in modern world” published by Khazar 

University, 2008 
6. M.Mərdanov, R.Ağamalıyev, A.Mehrabov, T.Qardaşov. Təhsil sistemində 

monitorinq və qiymətləndirmə. Bakı-2003. 
7. Kurikulumların hazırlanması və tətbiqi məsələləri. Bakı, 2008. 
8. Myra Pollack Sadker, David Miller Sadker “Teachers, Schools and Society”, sixth 

edition, published by MCCraü-Hill. 
9. Hüseyn Əhmədov, Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi, Maarif, Bakı-2000 
10. Zülfiyyə Veysova, Fəal interaktiv təlim, Müəllimlər üçün vəsait. TN və 

UNİCEF, Bakı-2007 
11. Fərrux Rüstəmov, Pedaqogika tarixi, Bakı-2007 
12. John Dewey, “My Pedagogic creed”, Journal of the National Education 

Association, Vol. 18, No. 9, pp. 291-295, December 1929. Reprinted by Permission 
13. Eğitim bilimine giriş. Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir. 2011 
14. Alan Krouford, E.Vendi Soul, Samuel Metyu, Ceyms Makinster. Düşünən sinif 

üçün öyrətmə və öyrənmə üsulları. 
15. Təhsil lüğəti. Bakı 2011 
16. F.Rüstəmov, T.Dadaşova. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı-2007 
17. İnternet resursları 

Kursun məqsədi  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 məqsədlərini, metodlarını 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. 

Tədris metodları Mühazirə   
Qrup müzakirəsi   
Prezentasiya   
Praktiki tapşırıqlar   
Kurs işi  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Fəallıq  5 
Tapşırıq və testlər (quiz1,2)  10 
Kurs işi (Layihə1,2,3)  15 
Final imtahanı  40 
Yekun  100 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Davamiyyət 
Dərslərə davamlı gəlmək çox vacibdir. Mühazirələr və dərslərdə iştirak sizin bilik və 
bacarıqlarınızı genişləndirir. 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 istifadə etmək olmaz; 
- Müəllimin sinifdə verdiyi tapşırıq və göstərişlər 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 
(axşam saat 9-dan sonra və bazar günlərində yazılan emaillara cavab verilmir); 
- 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. 
Bü kurs üçün bir aralıq və bir final imtahanı nəzərdə tutulmuşdur. Bütün imtahan 
sualları sylabusda yazılan mövzulara əsasən tərtib olunacaqdır. 
 Hər bir modulun sonunda tələbələrə bu modul daxilində keçirilən mövzularla bağlı quiz 
(test) keçiriləcək və hər biri 5 bal olmaq şərtilə ümumi 10  bal veriləcəkdir. 
Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin 
buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına 
təqdim etməlidirlər. 25%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 
Dərsə gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq tələbə dərs saatına buraxıla 
bilər. 



Dərsi pozmaq, dərsdən icazə istəmək, qrup işlərinin hazırlanması xaricində cib 
telefonundan istifadə etmək kimi davranışlar arzu olunmazdır. 
Tələbələrin hazırladıqları təqdimatlarda mənbələrin göstərilməsi vacib şərtdir. 
Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahana buraxılması ilə bağlı məsələlər fakültə 
rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə 
imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 
Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və 
köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur 
və tələbə 0 (sıfır) balla qiymətləndirilir. 
Universitet qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 
60% və yuxarı hesab edilir. Kəsri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il 
götürə bilər. 
Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin tələbələr 
arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefondan istifadə qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
 

Həftə Tarix/Gün Mövzular Dərsliklər/Tapşırıqlar 

Modul 1 

 15/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
18/02/2022 

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

1. Kursun sillabusu 
2. A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 
3. Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 
 

 Təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi.  1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 
2. A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 22/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
25/02/2022 

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

H.Əhmədov, “Azərbaycanın 
məktəb və pedaqogika 
tarixi”, Bakı, 2001; 
Fikrət Seyidov, Qori 
seminariyasının məzunları, 
1988 
https://www.youtube.com/w
atch?v=E2Wbf4Kfdxk 
(sənədli filim) 

 Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi 
təminatı Qlobalizasiya və təhsil. 

A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 01/03/2022 
 
 
 
04/03/2022 

Seminar   

 Azərbaycan təhsil sisteminin iş prinsipləri : təhsil 
sisteminin hüquqi əsasları, təhsilin ümumi 
məqsədləri, təhsil siyasəti və prinsipləri 

A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 08/03/2022 
 

Azərbaycanda orta və ali təhsil. Üçpilləli təhsil, 
Avropa təhsilinə inteqrasiya və Boloniya 

1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 

https://www.youtube.com/watch?v=E2Wbf4Kfdxk
https://www.youtube.com/watch?v=E2Wbf4Kfdxk


 
 
 
11/03/2022 

deklarasiyası. Qanunvericilik sənədlərinin müzakirəsi Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 
2. A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 Təhsil proqramlarının (Kurikulumların) strukturu və 
məzmunu. 

A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 15/03/2022 
 
 
18/03/2022 

Fənn proqramlarının tətbiqinə yeni təlim 
strategiyaları və təlimin təşkilində onlardan səmərəli 
istifadənin yolları. 

A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 Seminar məşğələsi  

 25/03/2022 
 
 
 
 
29/03/2022 

Ümumi  təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə 
mexanizimlərinin tətbiqi (diaqnostik, formativ, 
summative qiymətləndirmə) 

1. A.Süleymanova. Təhsilin 
əsasları. Bakı 2014  

 Təhsil elmində tendensiyalar : distant təhsil 1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 

 01/04/2022 
 
 
 
05/04/2022 

Müxtəlif üsullarla dərk etmə(Hovard Qardner) A.Süleymanova. Təhsilin 
əsasları. Bakı 2014, 

   Yeni dərsliklərlə işin xüsusiyyətləri : dərslik, 1. A.Süleymanova. Təhsilin 
əsasları. Bakı 2014  

 08/04/2022 
 
12/04/2022 

Motivasiya Uğur və Psixoloji Nəzəriyyələr internet resurslari(tələbələrə 
veriləcək) 

 Quiz 1 Təhsildə  Quiz və müzakirələr 

 15/04/2022 
 
 
19/04/2022 

Aralıq imtahanı  

 Tədqiqat Metodları internet resurslari(tələbələrə 
veriləcək) 

 22/04/2022 
 
 
 
 
 
 
24/04/2022 

Pedaqoji fəaliyyətin istiqamətləri. Məktəb və ailə 
əlaqələri  

1. 1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 
2. A.Həsənov, Ə.Ağayev, 
“Pedaqogika”, Bakı 2007 

 Təhsilin idarəolunması. Məktəbin və sinfin idarə 
olunması 

1. Z.Veysova, Fəal interaktiv 
təlim, Bakı 2007 

 26/04/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Məktəb təhsil qurumu kimi 1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları Bakı, 
2018 
A.Həsənov, Ə.Ağayev, “Ped 
aqogika”, Bakı 2007, səh.72-
94 



  
29/04/2022 

Müəllimlik peşəsi və müəllimin əsas xüsusiyyətləri 1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 

 03/05/2022 
 
 
 
 
 
06/05/2022 

Müəllimin vəzifə və öhdəlikləri. İdeal müəllim necə 
olmalıdır? 

1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 

 Təhsil sistemində müəllimin rolu. Pedaqoji təhsil – 
müəllim hazırlığı proqramlarının xüsusiyyətləri  

1. 1.Gültekin, M.(Editör). 
(2008) Eğitim Bilimine 
Giriş. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları 
2. Internet resources 

 10/05/2022 
 
13/05/2022 

Təhsilin İdarə Olunması Təhsilin idarə 
olunmasının əsasları. 
Dərs vəsaiti / Tərt. ed. 
O.H.Rzayev, 
S.M.Məmmədov,ġ.N.Ġs
mayılov. – Bakı: 
Mütərcim, 2010. – 476 
səh. 

 

 Təhsildə İKT-in tətbiqi A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 

 17/05/2022 
 
 
20/05/2022 

 Təhsil elmində tendensiyalar : İnkluziv  təhsil A.Süleymanova “Təhsilin 
əsasları”, Bakı – 2014 
İnternet resursları  

 Təqdimatların dinlənilməsi    

 24/05/2022 
 
 
 
 
27/05/2022 

Quiz 2 Quiz və müzakirələr 

 Ümumiləşdirmə  və kursun yekunu  

 

 

 

 


