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Fənnin növü 
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

 Sergiovanni, TJ (2000). The Lifeworld of Leadership: Creating Culture, Community, 
and Personal Meaning in Our Schools. The Jossey Bass Education Series. Jossey-Bass 
Inc., Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104 (hardcover: ISBN-0-
7879-5028-9, $27.95). 

 Deal, T. E., & Peterson, K. D. (1994). The Leadership Paradox: Balancing Logic and 
Artistry in Schools. Jossey Bass Education Series. Jossey-Bass, Inc., Publishers, 350 
Sansome Street, San Francisco, CA 94104. For sales outside US: Maxwell Macmillan, 
International Publishing Group, 866 Third Ave., New York, NY 10022. 

Qeyd: Dərs materialları müəllim tərəfindən həftəlik tərcümə edilərək göndəriləcək.  
Kursun təsviri Təhsilin idarəolunması  kursunda tələbələrə müasir idarəetmə trendləri, təhsil problemləri 

və bu problemləri həll etmək üçün yollar öyrədilir. Dərs interaktiv şəkildə təşkil olunaraq 
tələbələrin analiz etmə bacarıqları inkişaf etdirilir. 

Kursun məqsədləri Təhsil liderliyi liderlik sahəsi üzrə prioritet istiqamətlərdəndir. Təhsil sistemini müasir 
cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaq istiqamətində liderlərindən gözləntilər 
dəyişməkdədir. Bu dərsdə tələbələrə liderlik, idarəetmə, komanda qurmaq bacarıqları, 
təhsil mədəniyyəti və dəyişiklik yaratmaq bilikləri öyrədiləcək. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələr: 

• Təhsil liderliyi və menecmentini öyrənəcək 
• Təşkilati  mədəniyyəti öyrənəcək 
• Transformasiya liderliyini öyrənəcək 
• Liderlik üslublarını öyrənəcək 
• Liderlikdə etikanı öyrənəcək 

Tədris metodları Mühazirə x 
Qrup müzakirəsi x 
Praktiki tapşırıqlar x 
Praktiki məsələnin təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Tapşırıq (Quiz) 1 4-cü həftə 10 bal 

Tapşırıq (Quiz) 2 9-cu həftə 10 bal 

Aralıq imtahanı  30 bal 

Final  40 bal 

Təqdimat  10 bal 

Yekun  100 bal 
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Qaydalar 
(Tədris siyasəti və 
davranış) 

Quiz 
Birinci yoxlama aralıq imtahanından öncə (10 bal), ikincisi isə final imtahanından öncə 
(10 bal) nəzərdə tutulur. Hər iki yoxlamada 3 keys sualı veriləcəkdir. Hər bir yoxmalaya 
30-40 dəqiqə vaxt ayrılır. Köçürmə halında yoxlama işi ləğv edilir. 
Təqdimat 
Tələbələrdən hər hansı bir mövzunu araşdırıb onun haqqında təqdimat etmələri tələb 
olunur. Prezentasiya Power Point və ya başqa 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. 
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. 
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 Fənnin mövzuları Fəaliyyətlər 

 
1-ci Həftə Liderlik və menecment 

 Məktəb lideri necə olmalıdır-iştirakçıların şəxsi 
təcrübəsinə refleksiya 

 Məktəb liderinin rolu 

 Liderlik və menecment arasındakı fərq 

 
 
Qrup işi və müzakirələr 

2-ci Həftə Liderlik vəzifələri və tapşırıqları 
 Azərbaycan təhsilində məktəb liderliyinə dair 

strateji hədəflərTəhsilin inkişafı üzrə dövlət 
strategiyasına baxış (2013)  

 Liderlik vəzifələri və tapşırıqları  
 Menecmentə dair vəzifə və öhdəliklər 

Qrup işi və müzakirələr 

3-cü Həftə Liderlik nəzəriyyələri 
 Xüsusi keyfiyyətlərə malik olan rəhbərlər barədə 

nəzəriyyə ("Böyük adam" nəzəriyyəsi)   
 “Liderlik bacarıqları” nəzəriyyəsi  

 

Qrup işi və müzakirələr 

4-cü Həftə  “Transformasiya liderliyi” nəzəriyyəsi 
 Pedaqoji liderlik 

Qrup işi və müzakirələr 
 
Tapşırıq 1 
 ( göndərmək üçün son tarix) 

5-ci Həftə Liderlik və etika 
 Etik liderliyin prinsipləri  

Qrup işi və müzakirələr 



 Sosial ədalət məsələləri  
 İşçilərin motivasiyası  
 İnamın qurulması  
 Səmərəli ünsiyyət 

6-cı Həftə Təşkilati inkişaf modellər 
 Təsir imkanları  
 Praktiki təsirlər  
 Qərarların qəbul olunması modelləri Komandada 

işin qurulması 

Qrup işi və müzakirələr 
 
Midterm 

7-ci Həftə 
 
 

Təşkilati mədəniyyət anlayışı 
 “Təşkilati mədəniyyət bir dəyişən kimi” - 

qaydalar, normalar, davranış nümunələri, 
hədəflər  

Qrup işi və müzakirələr 

8-ci Həftə  “Təşkilati mədəniyyət bir metofora kimi” - 
simvollar, əsərlər, hekayələr, miflər  

Qrup işi və müzakirələr 

9-cu Həftə  Sub- mədəniyyətlər və mədəni dəyişikliklər Tapşırıq 2 
(göndərmək üçün son tarix) 

10-cu Həftə Mədəniyyət və dəyişiklik 
 

 Təşkilati mədəniyyətin dəyişdirilməsi və iş 
şərtləri  

 Bəzi dəyərləri yenidən yaratmaq  Dəyişiklikdən 
sonrakı addımlar 

Qrup işi və müzakirələr 

11-ci Həftə Təşkilati Mədəniyyət və Şagirdlərin cəlb olunması 
 Rasional məktəb şərtləri  
 Emosional məktəb şərtləri  

Qrup işi və müzakirələr 

12-ci Həftə  Təşkilati şərtlər  
 Ailə və icma şərtləri 

Qrup işi və müzakirələr 

13-cü Həftə Təşkilati Mədəniyyət və İşçilərin Performansı 
 Məhsuldar təşkilati mədəniyyət  
 Davamlı təşkilati mədəniyyət  

Qrup işi və müzakirələr 
 
Prezentasiya 

14-cü Həftə  Yüksək əhatəli təşkilati mədəniyyətlər 
 Təşkilati mədəniyyətə önəmli təsirlər 

Qrup işi və müzakirələr 
Prezentasiya 

15-ci həftə  Kursun Yekunu və tələbə təqdimatlarının 
dinlənilməsi 

 

 
 
 
 


