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Bu materialın hazırlanması Amerika xalqının könüllü istəyi  və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin 
dəstəyi ilə  mümkün olmuşdur.Materilın məzmunu  üzrə məsuliyyəti  müəllif daşıyır  və  material   
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin  və ya ABŞ hökymətinin fikrini təmsil etmir.Bu vəsait  ABŞ 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin  İbtidai Təhsil layihəsi  çərçivəsində hazırlanmışdır  və  Gürcüstan  
Təhsil və Elm Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçitilir.





 





Təbrik edirik! Sizin təhsil sisteminin ən əhəmiyyətli və innovativ   

proqramının  həyata keçirilməsində iştirak etmək imkanınız vardır. 

Məktəbin direktoru  və müəllimlər  sizə məktəbdə həmkarlarınızın peşəkar 

inkişafına  rəhbərlik etməyinizə  etimad və dəstək   göstərmişlər! 

 

Məktəbin bazasında  müəllimlərin peşəkar inkişafının innovativ  

proqramının tətbiqi və həyata keçirilməsində sizin,müəllimlərin tədris 

qrupunun fasilitatoru kimi,  öz töhfənizi vermək imkanınız vardır. Qeyd 

edilən yeniliyin    effektiv şəkildə həyata keçirilməsi,ilk növbədə ,sizin  

əməkdaşlığınızdan,  peşəkarlığınızdan  və  dəstəyinizdən asılıdır.   

 

Qarşınızda duran təlimat kitabçası məktəb bazasında müəllimlərin peşəkar  

inkişaf prosesini  effektiv idarə etməkdə sizə yardım  edəcəkdir.  

 

Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!    
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1-ci hissə. Giriş  

Başlıq1.1. Oxu və riyaziyyatın beynəlxalq  qiymətləndirilməsinin nəticələri  

 

G-PriEd-in  məqsədləri 
 

 Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi  (G-

PriEd) ABŞ  Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 

(USAID) tərəfindən maliyyələşdirilən 5-illik 

layihədir. Onun məqsədi ibtidai siniflərin  (I-

VI) şagirdlərinin oxu və riyaziyyat üzrə  

nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasının   

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən 

dəstəkləndirilməsidir. Eləcə də  G-PriEd, 

Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf  Mərkəzinə 

ibtidai sinif müəllimləri üçün innovasiyalı 

treninq-proqramın və məktəb  bazasında  

peşəkar inkişafın tətbiqinə və həyata 

keçirilməsinə dəstək verir.  

  

G-PriEd-in yanaşmaları 
 

Yuxarıda qeyd edilən məqsədlərin əldə edilməsini  G-PriEd növbəti yanaşmalar və prinsiplərə  

əsaslanaraq təmin edir: 

 Müəllim qərar qəbul edən  şəxsdir  

- Müəllim şagirdlərin təhsil məqsədlərini müəyyənləşdirir; 

- Müəllim şagirdlərin mümkün çətinlikləri haqqında əvvəlcədən düşünür; 

- Müəllim hər bir şagirdin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş məqsədlərə nail  olması üçün 

diferensiasiya strategiyalarını işləyib hazırlayır və həyata keçirir.  
 

 Hər bir şagird təhsil ala bilər 

- Şagirdlər fərqli akademik 

hazırlıqlarla , tələbatlarla və 

maraqlarla təhsilə      

başlayırlar; 

- Şagirdlərin nailiyyətləri 

müxtəlif kompotensiyalara        

və bacarıqlara görə bir-

birindən fərqlənir; 

- Qeyd edilən fərqlərin 

qarşısının alınması hər bir 

şagird tərəfindən dərs        

Müasir tədqiqatlar təsdiq edir  ki, təcrübəli və 
işinə sədaqətli müəllim şagirdin akademik 

nailiyyətinə daha çox səbəb olur…                    

Bunun üçün də təhsil sisteminin         

yaxşılaşdırılması ilk növbədə bu mühüm amilin, 

müəllimlərin peşəkarlığının, artırılması ilə baş 

verməlidir .  
                                             
Maykl 
Fulan, 

        professor  Emeritus,, Ontario Təlim 

institutu 
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planı ilə nəzərdə tutulan standarta cavab verməklə mümkündür.  

 Müəllimin vəzifəsi - hər bir şagirdə nailiyyət əldə etməkdə yardım etməkdir 
- Gürcüstanın gələcəyi hal-hazırda hər bir sinif otağında oxu və riyaziyyatın necə 

öyrənilməsindən asılıdır;   

- Yalnız tək-tək şagirdlərin yüksək akademik nailiyyətləri olduğu halda, ölkə inkişaf  edə  

bilməyəcəkdir;  

- Müəllimin vəzifəsi odur ki, daha çox şagird tədris standartları ilə nəzərdə tutulmuş nəticələri 

əldə etsin.  

 

G-PriEd-in  əsas aktivlikləri 
 

Oxu və tiyaziyyat üzrə şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə  G-PriEd layihəyə 

cəlb olunmuş  məktəblərə və müəllimlərə mühüm yardım  göstərir. G-PriEd  aşağıdakı 

aktivlikləri həyata keçirir:  

 Müəllimlər üçün elektron  

treninq –proqramlar : ibtidai 

siniflərdə oxunun və 

riyaziyyatın innovativ tədrisi;  

 Treninqin növbəti dəstəyi: 

məktəblərə getmək və dərsləri 

dinləmək;   

 Məktəbin  bazasında 

müəllimlərin peşəkar inkişafı: 

müəllimlərin tədris qrupları;  

 Müəllimlərin tədris 

qruplarının fasilitatorları üçün 

trenin-proqram: məktəbin 

bazasında müəllimlərin peşəkar inkişafına  

rəhbərlik;   

 Məktəb direktorları üçün treninq-proqram: dərs prosesinə rəhbərlik;;  

 Tədris ləvazimatları, təchizat və  qiymətləndirmə ləvazimatları: səviyyələrə əsasən uşaqlar 

üçün  oxu kitabları, diaqnostik qiymətləndirmə alətləri,  riyazi manipulyativlər, posterlər, 

aktivlik kartoçkaları, proyektor  və sair.  

 Direktorlar,fasilitatorlar , müəllimlər və valideynlər üçün layihənin  resurs  portalı.   
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Başlıq1.2. Oxu və riyaziyyatın  beynəlxalq qiymətləndirməsinin nəticələri  

Oxu və riyaziyyat üzrə bacarıq-qabiliyyətlərin  
müvafiq səviyyədə  inkişafı şagirdlərin 
akademik nailiyyətinin ilkin şərtini və                      

əsasını    təşkil edir. 2006-cı ildən Gürcüstan 

müxtəlif beynəlxalq qiymətləndirmədə                    

iştirak edir, o cümlədən, Mütaliənin                

Beynəlxalq              Tədqiqatında (PIRLS) və 

Riyaziyyat və Təbiətşünaslıq    fənlərinin                    

təlim və tədrisinin beynəlxalq tədqiqatında 

(TIMSS).  Qeyd edilən    tədqiqatların                   

nəticələri bəyan  edir ki, Gürcüstan məktəblərində    

oxu və riyaziyyatın tədrisini  və şagirdlərin 

nailiyyətlərini əhəmiyyətli  şəkildə   

yaxşılaşdırmaq lazımdır.  

 

PIRLS   9-10 yaşlı  uşaqların oxu bacarıqlarını yoxlayır.  Tədqiqat 2001-ci ildən həyata keçirilir və 

onda 40-dan çox ölkə iştirak edir. PIRLS şagirdlər tərəfindən oxunulanın dərk edilməsi bacarığını 

dörd istiqamətdə qiymətləndirir:  

(1) Ekspliçid formada verilmiş məlumatın tapılması; 

(2) Birbaşa nəticələr çıxarmaq; 

(3) Şəxsi biliyinin   inteqrasiyası  əsasında  fikirlərin və məlumarın  interpretasiyası; 

(4) Mətnin dilinin qiymətləndirilməsi  və bədii üslubların dərk edilməsi. 

 

Cədvəl 1: PIRLS-də Gürcüstanın nəticələri: Ümumi icmal 

 

İl İştirakçı  

ölkələr  

Gürcüs-

tanın 

yeri 

PIRLS-in 

orta balı 

Gürcüstanın   

balı 

Gürcüstanın orta balı  

Yerləşdiyi  yer(əhalinin sayı)  

Qız 

 

Oğla

n 
Şəhər 

>100,0

00 

Rayon 

15,001-

100,000 

Kənd 

<15,00

0 

2006 45 

 

37 500 

 

471 486 465 459 480 463 

2011 34 488 508 491 470 499 477 

 

 

Cədvəl 2: PIRLS-də Gürcüstanın nəticələri : Oxunun məqsədi və  anlama –dərketmə  prosesləri  

 

 

 

İl 

Oxunun  məqsədi  Anlama-dərk etmə prosesi  

 

  

Bədii 

 

Məlumat 

xarakterli 

Məlumatı tapmaq və  bir başa 

nəticə çıxarmaq 

Şərh 

etmə,inteqrasiya,qiymətlən-

dirmə  

2006 476 465 478 461 

2011 491 482 484 491 

Hər hansı başqa bacarığa nisbətən,          

oxu bacarığı məktəb proqramının 

nailiyyətlə mənimsənilməsinə daha çox    

səbəb olur. Daha doğrusu, oxu bacarığı   

hər bir   şəxsin həyat trayektoriyasını, 

onun iqtisadi firavanlığını və ictimai 

həyatda effektiv iştirakı  və  birlikdə 

yaşamaq imkanını müəyyənləşdirir. 
 

PIRLS 2011 Results in Reading, IEA, 2012 
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Cədvəl 3. Gürcüstan şagirdlərinin oxu və riyaziyyat üzrə nəticələri:Nailiyyətlərin beynəlxalq səviyyələri,                   

2006/2007  və 2011 illər 

 

Nailiyyətin 

beynəlxalq Şagirdlərin sayı (%) 

  səviyyəsi 
 

 
 

bal 

MŞagirdlərin  sayı (%) 

oxu riyaziyyat 

2006 2011 2007 2011 

Ən yüksək  625 1 2  1 2 

Yüksək 550 15 21 10 12 

Orta 475 50 60 35 41 

Aşağı  400 82 86 67 72 

Alt pillədən  aşağıda olan     

şagirdlər (%) 

18 14 33 28 

 
 

 
 

                                                                                                               

Gürcüstan iki dəfə PIRLS-də 2006 və 2011 illərdə iştirak etdi. Birinci cədvəldən göründüyü kimi  

2006-cı sonra şagirdlərin nəticələri yaxşılaşmışdır, amma Gürcüstanın orta göstəricisi yenə də 

PIRLS-in orta balından geri qalır. Digər əhəmiyyətli nəticələr:     
 Şagirdlərin məlumat verici mətnlərə nisbətən  bədii  mətnlərin qavranılması –dərk 

edirilməsində  daha yaxşı nəticələri vardır(cədvəl 1);   

 Qızlar oğlanlara nisbətən daha yaxşı oxuyurlar (cədvəl 2);;  

 2006-cı ildən sonra şagirdlərin şərhetmə, inteqrasiya və qiymətləndirmə bacarıqları 

əhəmiyyətli  şəkildə yaxşılaşdı, lakin bu istiqamətdə onların nailiyyətləri yenə də PIRLS-in 

orta  göstəricilərindən  geri  qalır (cədvəl 2); 
 Şəhər məktəbinin şagirdləri kənd məktəbinin şagirdlərindən  daha yaxşı oxuyurlar;  

 2011il  tədqiqatında iştirak edən dördüncü sinif şagirdlərinin yalnız 2%-i 

qiymətləndirmənin yüksək pilləsini 

əldə edə bilmişdir. 

Qiymətləndirilmiş şagirdlərin 14%-i 

orta pillədən aşağı yeri tutmuşdur 

(cədvəl 3).  

 
TIMSS    IV və VIII sinif  
şagirdlərinin riyaziyyat və  
təbiətşünaslıq fənlərində 
nailiyyətlərini qiymətləndirir. 
O, 1995-ci ildən dörd ildə  bir 
dəfə olmaqla  keçirilir.  TIMSS 
riyazi vərdiş və bacarıqları iki 
əsas istiqamətdə qiymətləndirir:   

(1) Məzmun: ədədlər, həndəsi fiqurlar 
və ölçmələr,göstəricilərin ifadə edilməsi;  

(2) Koqnitik bacarıqlar: bilik,tətbiq etmək,müzakirə.   
 

 

 

 

 

Hazırkı həqiqətlərdə şagirdlərə əsaslı riyazi və 
texnoloji təfəkkür ona görə lazımdır ki, öz 
həyatlarını bəhrəli şəkildə qura bilsinlər. Başqa 
cür onlar nailiyyətli vətəndaşlar olmaqda 
çətinlik çəkəcəklər: riyaziyyat onlara hər şeydə 
gərək olacaqdır,  o cümlədən, gündəlik 
yenilikləri bilməkdə və ya dünyada baş verən 
hadisələri fərk etməkdə.  

 

TIMSS 2011 International Results in Mathematics, 

IEA, 2012 
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Cadvəl 4: Gürcüstanın nəticələri TIMSS-də (IV sinif): ümumi icmal 

 
İl İştirakçı  

ölkələr  

Gürcüsta-

nın yeri 

TIMSS-in 

orta balı 

Gürcüsta-

nın balı 

Gürcüsta-nın orta balı  

Yerləşdiyi  yer(əhalinin sayı)  

qız 

 

oğlan      Şəhər 

>100,000 

Rayon 

15,001-100,000 

Kənd 

<15,000 

2007 43 37 500 

 

438    440 437 

2011 50 40 450 472 449 432 454 447 

 

                                                      

Cədvəl 5: Gürcüstanın nəticələri TIMSS- də (IV sinif): məzmun və koqnitik təfəkkür  

 
İl Məzmun Koqnitik  bacarıqlar 

Ədədlər Həndəsi fiqurlar və  ölçmələr Göstəricilərin  

təsvir 

olunması 

Bilik Tətbiq etmək Müzakirə etmək 

2007 470 395 390 445 430 433 

2011 473 411 433 449 447 450 

 

Gürcüstan  TIMSS-in Beynəlxalq qiymətləndirməsində iki dəfə iştirak etmişdir: 2007 və  2011 

illərdə. Dördüncü cədvəldə göstərildiyi kimi, dördüncü sinif şagirdləri riyaziyyat üzrə 

nəticələrini yaxşılaşdıra bilmişlər, hərçənd onların orta balları yenə də TIMSS-in orta 

göstəricilərindən aşağıdır. Başqa mühüm nəticələr aşağıdakılardır:      

 Məzmun baxımından  həndəsi fiqurların və göstəricilərin təsviri ilə müqayisədə,  

şagirdlər, ədədlərdə daha yaxşı nəticələr göstərmişlər ; 

 2011-ci ilin nəticələrinə əsasən, şagirdlər hər üç koqnitik bacarıqlarda eyni nəticələr 

göstərmişdir: bilik,tətbiq etmək, mühakimə yürütmək;  

 Qızlar  oğlanlara nisbətən riyaziyyatdan daha  yaxşı nailiyyətlər əldə etmişlər;      

 Başqa bacarıqlarla müqayisədə, 2006-cı ildən sonra şagirdlərin mühakimələrdə nəticələri 

yaxşılaşdı, amma yenə də TIMSS-in orta göstəticilərindən  geri qalırdı ;  

 Şəhər məktəbinin şagirdlərinin  kənd məktəbinin şagirdlərinə nisbətən riyaziyyatdan 

daha yaxşı nailiyyətləri var ;   

 Dördüncü sinif şagirdlərinin yalnız 2%-i qiymətləndirmənin ali pilləsini keçə bildi. 

Şagirdlərin 28%-i aşağı pillənin  alt  səviyyəsindən aşağıda qaldı .  
 

Oxu və riyaziyyatın Beynəlxalq qiymətləndirməsi nəticəsində şagirdlərin oxu və riyaziyyat üzrə 

nailiyyətlərinə  əhəmiyyətli təsir göstərən  aşağıdakı amillər aşkara çıxarıldı :  

 

 Ailənin və valideynlərin şagirdlərin təhsil prosesinə cəlb edilməsi:  Ailə şagirdin 

nailiyyətinə həm oxu, həm də riyaziyyat istiqamətində mühüm təsir göstərir. 

Valideynləri  oxumağı sevən və övladları ilə birlikdə oxu və riyaziyyat aktivliklərinə 

qatılan və təhsil  üçün lazımi ləvazimatları  olan  şagirdlər daha yaxşı nəticələr 

göstərmişlər.   

 

 Oxu və riyaziyyatın  tədrisi  üçün məktəb ləvazimatları: Oxu və riyaziyyata dair 

məktəbdə lazımi iş mühiti və  təchizatları olan ,eləcə də oxu və riyaziyyatın tədrisi 

üçün müxtəlif ləvazimatları:kompüterlər,kitablar ,əyani vasitələr,manipulyativlər və 

sair  olan şagirdlər daha yaxşı nəticələr  əldə edirlər .  
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 Məktəbin iqlimi: Yüksək nailiyyəti olan şagirdlərin əksəriyyəti əsas   məqsədi akademik 

nailiyyətlər təşkil  edən ,şagirdlərdən yüksək nəticələr gözləyən  və şagirdləri üçün təhsil 

məqsədləri ,peşəkar müəllimləri olan  və valideynlərlə aktiv və məhsuldar əməkdaşlığı  

təmin edən məktəblərdə təhsil alırlar. Qayda-qanunlu və təhlükəsiz məktəblərdə təhsil 

alan dördüncü sinif şagirdlərinə nisbətən qayda-qanunsuz dərs mühiti olan məktəblərdə 

bulinq halları müşahidə olunurdu,şagirdlərin  hiss ediləcək şəkildə aşağı nailiyyətləri var 

idi. 
 

 Müəllimlərin hazırlanması: Müəllimlərinin ali təhsili və müvafiq fəndə hazırlıqları olan 

şagirdlər nisbətən yüksək nəticələr  göstərdilər.  Eləcə də, nailiyyət üçün mühüm amil 

olaraq müəllimlərin təcrübəsi və öz peşəkarlığı və  karyeri ilə razı qalmaları hesab edilirdi. 

  

 Təhsil: Dərs prosesini maraqlı aparan və sinif otağında müxtəlif dərs resurslarından 

istifadə edən müəllimlərin şagirdləri  yüksək nəticələr göstərmişlərEləcə də ,vacib amil 

olaraq oxu və riyaziyyarın tədrisinə müsbət yanaşma və sinif otaqlarında təhsilin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə müəllimlərin öz həmkarları ilə əməkdaşlığı da  

əhəmiyyətlidir .   
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2-ci hissə. Müəllimlərin tədris qruplarının icmalı  

Başlıq 2.1. Effektiv peşəkar inkişaf nə deməkdir? 
 Təhsil sahəsində keçirilən tədqiqatlara       
əsasən,təhsilin keyfiyyətinin və şagirdlərin 
nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün müəllimlərin 
peşəkar inkişafının çox  böyük əhəmiyyəti vardır: 

 Şagirdlərin nailiyyətlərinə müəllim 
tərəfindən sinif otağında həyata keçirilən 

             tədris prosesi böyük təsir göstərir. Buna 
görə      də müəllimlərə bilik və bacarıqların 
yaxşılaşdırılması imkanının verilməsi vacibdir.  
Peşəkar dəstək  onlara öz potensiallarını tam 
olaraq gerçəkləşdirməkdə yardım edəcəkdir; 

 Peşəkar inkişafın ənənəvi modelləri, 

məsələn, bir günlük treninq və 

seminarlar,ekspertin dəvət edilməsi  və  sairə dərs prosesində innovasiyalı dəyişikliklərin 

həyata keçirilməsi üçün kifayət etmir;  

 Tədrisdə və sinif otaqlarında həqiqi dəyişikliklərin həyata keçirilməsi  müəllimlərin 

məktəbdə gündəlik işləri ilə sıx əlaqədə olan kəsilməz peşəkar inkişaf proqramlarında 

iştirak etmələri ilə mümkündür (Knight, 2007). 
 

 Cədvəldə göstərildiyi kimi, 

məktəbin bazasında peşəkar 

inkişaf modelləri xüsusi 

effektlilikləri ilə seçilirlər. Ona 

cəlb olunan müəllimlərin  95%-i  

yenicə qazandığı bilik və 

bacarıqlarını sinif otağında 

effektiv şəkildə tətbiq etməyə 

hazırdır. Müəllimlərin peşəkar 

inkişafı yalnız dəvət olunmuş 

ekspertlər tərəfindən təhsil 

nəzəriyyəsinin icmalını əhatə 

etdikdə iştirakçıların yalnız 5%-i müəyyən bilgi əldə  

edir, hərçənd demək olar ki, heç kim bu yolla qazandığı biliyi praktikaya tətbiq edə bilmir. 

Treninqlər zamanı modelləşdirmə və daha doğrusu, aparılan praktiki strategiyaların istifadəsi 

nisbətən səmərəli olur. Hərçənd ,onların praktiki nəticələri məhduddur,həmçinin, kəsilməz və  

məktəb  bazasında mövcud olan ardıcıl peşəkar inkişaf fəallıqlarının həyata keçirilməsini tələb 

edir.  
 

 

 

 

 

 

Peşəkar inkişaf müəllimin gündəlik işinə və 
onun sinif otağına nə qədər 
yaxın olarsa, bir o qədər də 
səmərəli olar. 

Maykl 
Fulan, 

Emeritus, Ontario 
Təlim 

                                          İnstitunun professoru  
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 Cədvəl 6 . Peşəkar inkişafın  nəticələri  
Peşəkar inkişafın forması 

  

Müəyyən bilik əldə edən 

iştirakçıların sayı, %) 

Qazandıqları bilik-bacarıqları 

praktiki tətbiq edənlərin sayı  (%) 

Nəzəriyyə(formal mühitdə trener  nəzəri biliyi 5% 0% 
auditoriyaya çatdırır) 

 

        5% 0% 

Nümayiş etdirmə/modelləşdirmə 20% 0% 

Aparılan təcrübə 60% 5% 

Məktəbin bazasında peşəkar   95% 95% 
inkişafın aktivlikləri 

95% 95% 

 

Mənbə: Joyce & Showers (2002). Student Achievement through staff development (3rd edition). Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development.  

 

Ekspertlər birdəfəlik və ya epizodik peşəkar inkişaf fəallıqlarının nə üçün təhsil prosesində effektiv 

dəyişikliklərin həyata keçirilməsində kifayət etmədiyi haqqında bir neçə səbəb göstərirlər:   

 Müəllimlər gündəlik işlərlə məşğuldurlar: onlar dərs keçirlər, şagirdlərin işlərini 

qiymətləndirirlər, valideynlərlə görüşürlər və s. Buna görə də çox motivasiyalı müəllimin 

treninqdə qazandığı yeni ideyaları və bacarıqları təcrübədə həyata keçirməsi üçün az vaxtı və az 

enerjisi qalır ; 

 Bir çox hallarda treninq-proqram treninq otağında başa çatıır  və  o,  müəllimlərə treninqdən  

sonrakı dəstəyi  nəzərdə tutmur;  

 Tədrisdə dəyişikliklərin bir və ya iki gündə daxil edilməsi mümkün deyil. O, müəllimin 

davranışında dəyişikliklər  tələb edir. Çox motivasiyalı və innovasiyalara istiqamətlənmiş 

müəllimlərin olduqu halda da istək və canfəşanlıq kifayət etmir. Tədris  təcrübəsində dəyişiklik 

vaxt və ardıcıl peşəkar dəstəyini tələb edir (Knight, 200 )                                                                                                                                                    

Təhsil mütəxəssisləri effektiv peşəkar inkişafın aşağıdakı xüsusiyyətlərini ayırırlar:  

 Effektiv peşəkar inkişafın zirvə nöqtəsini şagirdin tədris məqsədləri təşkil edir: nəyi 

öyrətməliyəm, nəyi edə bilməliyəm ki, şagirdlərimin yüksək akademik nailiyyətləri  

olsun ? 

 Effektiv peşəkar inkişaf   kəsilməz  bir proses olub, şagirdlərin və müəllimlərin dəyişkən 

tələbatlarına əsaslanır. Buna görə də,o, bütün akademik il boyunca davam edir və 

müxtəlif fəallıqlardan ibarət olur;   
       *      Effektiv peşəkar inkişaf konkret fənnin məzmununa və təlim-tədris metodikasına 
yönəlmişdir; 

 Effektiv peşəkar inkişaf müəllimin sinif otağında gündəlik fəaliyyəti ilə sıx əlaqədadir. Məşhur                   

eksperti dinləmək çox faydalı və  motivasiya verəndir, lakin, nadir hallarda motiasiyalı 

müəllimin dəyişiklikləri sinif otağında həyata keçirməsi üçün kifayət edir. Müəllimə 

dinləməkdən daha  çox şey lazım gəlir. Dinləmə yalnız başlanğıcdır. Bunlarla  birlikdə 

müəllimin yeni strategiyaları və  metodları      sinif otağında tətbiq etməsi üçün  müxtəlif 

imkanlar  lazımdır;  

 Effektiv peşəkar inkişafın nəticələri sinif otağında əks olunur.  Peşəkar inkişaf 

fəallıqlarında iştirak etdikdən sonra müəllimlər sinif otaqlarına dönürlər ki,                      

(a) yeni strategiyaları və metodları sınaqdan keçirsinlər;                                                                

(b) şagirdlərdən yeni metodlar haqqında əks təsir alsınlar;                                                                

c) müvafiq məlumatları   toplasınlar və analiz etsinlər;                                                                          

(ç) təcrübədə dəyişikliklər etsinlər; 
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 Effektiv peşəkar inkişaf  məlumatların toplanılması və analizini nəzərdə tutur. 

Məlumatlar müəllimə peşəkar inkişaf tələbatlarını müəyyənləşdirməkdə yardım edir. 

Peşəkar inkişafın mərhələsində məlumatlar sinif otaqlarında aparılan proseslərə 

monitorinqin aparılması imkanını verirlər.  Həmçinin, məlumatlar  vasitəsilə müəllimlər 

təlimin səmərəli olub-olmamasını qiymətləndirir və növbəti addımları planlaşdırırlar; 

 Effektiv peşəkar inkişaf müəllimin peşəkar və təcrübəli olmasına əsaslanır. Tanınmış 

ekspertlərlə peşəkar əlaqə hər zaman faydalıdır, amma müəllimlər arasında peşəkar inkişaf 

məqsədilə ünsiyyət də çox faydalıdır. Hər hansı bir məktəbdə peşəkar inkişaf prosesinə 

rəhbərlik edə bilən müəllim tapılar;  

 Effektiv  peşəkar inkişafın ən əsas prinsipi əməkdaşlıqdır.  Müəllimlər bir- birindən öyrənirlər. 

Bir-birinə məqsədlərin qarşıya qoyulması və onlara nail olunmasında  köməklik göstərirlər; 

 Effektiv peşəkar inkişaf həm təlimin, eləcə də tədrisin effektivliyinə yönəlmişdir;   
      *       Effektiv peşəkar inkişaf müəllimin müxtəlif və maraqlı fəallıqlarda iştirakını nəzərdə  tutur 
(Bean, 2010; Easton, 2008).  
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Başlıq 2.2. G-PriEd-in peşəkar  inkişaf  modeli: müəllimlərin tədris 
qrupları 

   
G-PriEd-in müəllimlərin peşəkar  inkişaf modeli  effektiv  peşəkar  inkişaf prinsipinə əsaslanır və                  

dörd  əsas hissədən ibarətdir : elektron treninq  proqramlar, müəllimlərin tədris qruplarının 

aktivlikləri, xarici ekspertlərin  dərsləri müşahidəsi  və  məktəb direktorunun dərsləri müşahidəsi.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Məktəbin bazasında müəllimlərin peşəkar inkişafı və qarşılıqlı aktiv təliminin dəstəkləndirilməsi 
məqsədilə,  G-PriEd məktəblərə müəllimlərin tədris qruplarının yaradılmasında köməklik 
göstərəcəkdir. Müəllimlərin tədris qrupları məktəbdə ibtidai siniflərin müəllimlərinin fənn və ya 
pillə üzrə dəstələrinin yaradılmasını nəzərdə tutur, onların ümumi görüşləri və məqsədləri var və 
bu məqsədlərə nail olmaq üçün səmərəli şəkildə əməkdaşlıq edirlər.  
 

Müəllimlərin  tədris  qrupları  pedaqoqların  müxtəlif  aktivliklərə  cəlb edilməsini   nəzərdə tutur: 

(1) Məlumatların analizi. Məlmatları   analiz etmək  üçün görüş zamanı müəllimlər   diaqnostik və  

başqa növ qiymətləndirmələrin nəticələrini birlikdə analiz edəcəklər ,tədris  prosesini   qeyd 

olunan  nəticələrə nəzərən  müzakirə edəcəklər və  onların yaxşılaşdırılması  yollarını  və 

strategiyaları  müzakirə edəcəklər. 

(2) Birgə  dərslər. Birgə  dərslər müəllimlərə həmkarları ilə birlikdə  tədris prosesinin  

strategiyalarını  planlaşdırmaq,onların dərs  otağında  tətbiq edilməsi və  onun nəticələrinin  

effektliliyini konkret sinif və şagirdlərə nəzərən qiymətləndirməyə imkanı  verir.Birgə  dərslər  

aktivliyi bir neçə mərhələdən ibarətdir: planlaşdırma ,tədris-müşahidə  və  əks əlaqə. 

(3) Tədris situasiyasının analizi . Tədris situasiyasının analizi  müəllimlərə imkan verir ki,  

həmkarları ilə birlikdə  başqa-başqa real sinif  situasiyasını müzakirə  etsinlər,  müəllimlər və 

şagirdlər qarşısında duran özünə məxsus çətinlikləri  və onların həll  edilməsi yolları   haqqında  

mühakimələr yürütsünlər.   

(4) Nümunəvi(model)  dərslər.Model dərslər sessiyasında  iştirak etmək müəllimlərə  effektiv 

planlaşdırılmış və həyta keçirilmiş  dərsi( video  dərsi, fasilitatorun və yaxud müəllimin keçdiyi 

dərsi) görmək /eşitmək  imkanı verir.Model dərsləri müəllimlər  əvvəlcədən hazırlanmış 

müşahidə forması əsasında  müşahidə edirlər . Sonra isə onu  analiz edir   və  araşdırırlar. 

(5) Bir-birinin dərsində iştirak etmək. Təcrubənin paylaşılması məqsədi ilə  müəllimlər bir-birinin 

dərslərində iştirak edirlər   və  tədrisin başqa-başqa strategiyalarının  praktikada  tətbiqini 

görürlər.Dərslərdə iştirak etməzdən əvvəl müəllimlər dərs haqqında  qısa məlumatları  həmkarları 

ilə  bölüşdürürlər.Dərsi müşahidə etdikdən sonra onlar yenidən görüşürlər  və dərs haqqında  öz 

fikirlərini mübadilə  edirlər. 

  

G-PriEd-in modeli: müəllimlərin  peşəkar  inkişafı    

Elektron  treninq  

proqramlar 

Müəllimlərin 

tədris  qrupları 

Xarici ekspertlər 

tərəfindənm dərs-

lərin müşahidəsi 

Məktəb 

direktorlarının 

dərsin müşahidəsi 



 

 

Müəllimlərin tədris qruplarına rəhbərlik. Fasilitatorun təlimat kitabçası                 Səhifə 13 

Qeyd  olunan aktivlik  akademik il ərzində  minimum  ayda bir dəfə olmaqla həyata keçirilir. 

Şagirdlərin və müəllimlərin ehtiyaclarından irəli gələrək   fasilitatorlar hər bir aktivliyin  

həyata keçirilməsi tezliyini  müəyyənləşdirilər və  tədris qrupunun  fəaliyyətinin   iş planını 

işləyib hazırlayırlar.  
 

Fasilitator müəllimlərin  tədris qrupuna rəhbərlik edir;o,peşəkar inkişaf  aktivliklərinin   

müntəzəm,konstruktiv  və  məhsuldar həyata keçirilməsinin qayğısına qalır.  
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Başlıq 2.3. Fasilitatorun, direktorun və müəllimlərin funksiyaları 

 
Müəllimlərin  tədris qruplarının müvəffəqiyyətli  fəaliyyəti ona cəlb olunan  bütün 
tərəflərin - fasilitatorların, müəllimlərin və direktorların öz rollarını və 
funksiyalarını layiqincə yerinə yetirmələrini tələb edir.  
 
Fasilitator: funksiyaları  

 

Fasilitatorun başlıca funksiyası müəllimlər arasında əməkdaşlığa dəstək vermək və pozitiv iş 

mühitini  yaratmaqdır.O,yuxarıda  adları çəkilən aktivliklərin planlaşdırılması və həyata 

keçirilməsinin qayğısına qalmalıdır,xüsusən:   

 

• Müəllimlərin tədris qruplarının  

iş planının  işlənib  hazırlanması 

(aktivliklərin 

növləri,tarixləri,iştirakçı 

müəllimlər);  

• Aktivliklərin planlaşdırılması və 

lazımi ləvazimatların  

hazırlanması(iştirakçıların 

məlumatlamdırılması,işçi otağın 

texniki avadanlığı,peşəkar 

inkişafın ləvazimatları və 

dəftərxana ləvazimatları və sair); 

• Görüşün konkret aktivliklər 

formatı əasasında həyata 

keçirilməsi; 

• Aktivliklərin hesabatının (aktının)hazırlanması və elektron qeydiyyatı; 

• Qrupun  işinin illik hesabatının hazırlanması; 

• Məktəb vizitləri zamanı layihənin trenerləri ilə əməkdaşlıq etmək ; 

• Tədrus qrupunun  aktivliklərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə  məktəb müdiriyyəti ilə 

əməkdaşlıq etmək (məs: bir-birinin dərslərində iştirak zamanı dərs cədvəlinin dəyşdirilməsi  və 

yaxud müəllimlərin dəyişdirilməsi);  

• facebook-un və  elektron poçtun yardımı ilə  layihə ilə əlaqə saxlamaq ; 

• Layihədən alınmış məlumatları müəllimlərlə paylaşmaq.  

 
Müəllimlərin tədris qrupunun fasilitatorunun vəzifəsinə aid deyildir:  

 Müəllimlərin qiymətləndirilməsi və  kadr və yaxud oxşar qərarların qəbulu prosesində iştirak 

etmək;  

 Başqa müəllimin işini yerinə yetirmək( dərs keçmək, şagirdlərlə fərdi işləmək,şagirdlərin 

nəticələrinin analizi,işlərin qiymətləndirilməsi    və sair.).  

 

Məktəb direktoru: funksiyaları 

 

 Məktəbin bazasında müəllimlərin tədris qruplarının müvəffəüiyyətli fəaliyyəti 
məktəb direktoru tərəfindən qeyd edilən prosesin dəstəklənməsindən çox asılıdır. 
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Direktorlar müəllimlərin tədris qruplarının işinə aşağıdakı funksiyaları həyata 
keçirməklə dəstək verə bilərlər:  

 Peşəkar və motivasiyalı müəllimlərdən fasilitator seçimi;  

 Tədris qruplarına müəllimlərin cəlb olunması haqqında yüksək gözləntilərin əks 

etdirilməsi və həmkarlarla paylaşılması; 

 Müəllimlərin tədris qrupunun fasilitatoru ilə sıx əməkdaşlıq və müxtəlif fəallıqların  

planlaşdırılması və həyata keçirilməsi zamanı onun tərəfdaşlığı;  

 Müəllimlərin tədris qruplarının işi üçün lazımi fiziki və iş mühitinin təmin edilməsi;         

 Tədris qruplarında müəllimlərin iştirakının monitorinqi və həvəsləndirilməsi.  

 
Müəllim:funksiyaları 

 

Müəllimlərin tədris qruplarının işi, ilk növbədə, müəllimlərin cəlb olunması və iştirakından asılıdır. 
Vacibdir ki, müəllimlər ardıcıl və məktəbin bazasında peşəkar inkişafın əhəmiyyətini və qeyd 
edilən imkanı həmkarları  ilə  peşəkar müzakirələri, təcrübənin paylaşması və tədrisin 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tətbiq etsinlər. Tədris qruplarına cəlb olunma nöqteyi-nəzərdən 
müəllimin funksiyaları aşağıdakılardır:  

 Müəllimlərin tədris qrupunun iş planının və aktivliklərin planlaşdırılmasında  

iştirak etmək;   

 Müəllimlərin tədris qrupunun fəallıqlarında iştirak etmək;  

 Müəllimlərin tədris qrupunda iştirak etmək üçün vacib olan  məlumatları  toplamaq və 
hazırlamaq;  
  

 Müəllimlərin tədris qruplarında iştirakın nəticəsində alınan yeni biliyin, bacarıqların və 

ideyaların  tədris prosesində istifadəsi və tətbiqi.  
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 3-cü hissə. Müəllimlərin tədris qrupunun aktivlikləri  

Başlıq 3.1. Göstəricilərin analizi 

Göstəricilərin analizi nədir? 

Göstəricilərin analizi müəllimlərin peşəkar inkişafının ən effektiv formasını təşkil edir. O, 
müəllimlər dəstəsi tərəfindən diaqnostik və inkişafetdirici qiymətləndirmələrinin göstəricilərinin 
öyrənilməsi və analizini nəzərdə tutur.Pedaqoqlar şagirdin tədris prosesinə və nəticələrinə xüsusi 
diqqət verirlər. Onlar elə sualları və qabiliyyətləri ayırd edirlər ki,bunlarda şagirdlərin kifayyət 
qədər yüksək nailiyyətləri yoxdur  və qarşılıqlı əməkdaşlıqla onların yaxşılaşdırılmasının 
strategiyalarını işləyib hazırlayırlar.                                                                                                    
Göstəricilərin analizinin görüşləri müəyyən tezliklə, əvvəlcədən hazırlanmış cədvələ və günün 
rejiminə əsasən keçirilir. Müəllimlər əksər hallarda öz siniflərində və ya paralel siniflərdə 
keçirdikləri qiymətləndirmənin nəticələrini təhlil edir və bir-birinə alınan göstəricilərin analiz 
edilməsində və tədrisin planlaşdırılmasında köməklik göstərirlər.  

 

Göstəricilərin analizi nə üçün vacibdir?  

 
Göstəricilər imkan verirlər ki, təlim-tədris prosesinin  nə dərəcədə effektiv şəkildə 
davam etdiyi qiymətləndirilsin və  bu prosesdə konkret olaraq nəyi yaxşılaşdırmaq 
lazım olduğu aşkar edilsin. Əsas o deyil ki, 
məktəblər qiymətləndirmələr və ya testlər 
keçirirlərmi, əsas odur ki,əldə edilmiş bu 
göstəricilər nədə və                                                                       
necə istifadə olunur. Müxtəlif tədqiqatlar 
göstərirlər ki, şagirdlərin nəticələrini elə 
məktəblər hiss ediləcək şəkildə                        
yaxşılaşdıra bildilər ki, onlar                         
müntəzəm olaraq və tez-tez şagirdləri      
qiymətləndirirlər və alınan                   
məlumatları  tədrisin                         
yaxşılaşdırılması  məqsədi ilə  
istifadə edirlər 
 

 Göstəricilərin analizi: əsas fazalar                                                                                                         

Göstəricilərin analizi prosesi beş əsas mərhələdən ibarətdir. Qeyd edilən mərhələlər imkan verir 

ki,göstəricilərin analizi ardıcıllıqla və tam aparılsın.                                                                                     

Paralel siniflərin müəllimləri həmkarları  üçün göstəriciləri  təqdim edə bilərlər, onlar eyni yaşlı 

şagirdlərlə eyni tipdə qiymətləndirmə keçirmişlər və  göstəriciləri birlikdə analiz etməlidirlər. 

Göstəricilərin analizi prosesinin hər beş mərhələsi kiçik ölçülü məktəblərdə çox uğurlu alınır, Bu 

məktəblərin hər bir yaş qrupunda yalnız bir sinif vardır. Belə  halda bir müəllim həmkarları ilə öz 

sinfində keçirilən qiymətləndirmənin  nəticələri ilə bölüşür və onlarla əməkdaşlıqda təlimin və  

şagirdlərin nailiyyətlərin yaxşılaşdırılması üçün lazımi strategiyaları planlaşdıra bilir.  

 

 
 

 

Göstəricilərin analizi müəllimlərə və məktəbin 

administrasiyasına  qiymətləndirmə nəticələrindən      

və  göstəricilərdən təlimin yaxşılaşdırılması üçün 

istifadə etmək  imkanını verir.  
 

Duqlas Reves,  

Rəhbərlik və Təlim Mərkəzinin təsisatçısı 



 

 

Müəllimlərin tədris qruplarına rəhbərlik. Fasilitatorun təlimat kitabçası                 Səhifə 17 

 

 

 

 

 

I faza     

Göstəricilərin 
        toplanılması 
      və işlənilməsi 

 

 Müəllim şagirdlərin bilik və bacariqlarını müxtəlif növ  

qiymətləndirmədən istifadə etməklə yoxalyır.Sonra şagirdlərin  

testlərini və yazılarını yoxlayır;  

 Müəllim nailiyyətin orta səviyyəsini təyin edir /kompotensiyalarda  

əldə edilmiş nailiyyətlərin qane edici səviyyələrini: şagirdlər minimum 

nəyi bilməlidirlər və nəyi etməyi bacarmalıdırlar?  

 Müəllimlər görüş üçün  göstəricilərin analizini hazırlayırlar. Onlar 

göstəricilər üzərində işləyirlər (Məs: şagirdlərin nailiyyət 

səviyyələrinə görə bölgüsü), xüsusilə yüksək və ya aşağı nəticələri 

olan şagirdlər  haqqında məlumat toplayırlar, şagirdlərin yazılarını 

qaydaya salırlar və  sair;  

 Müəllimlər fasilitatora görüş üçün lazımi məlumatı göndərirlər.  

 

 

 

 

 

II faza 

 

Güclü və zəif 

tərəflərin analizi 

  Görüşdə müəllim həmkarlarına yekunlaşdırılmış məlumatı və 

şagirdlərin yazılarını  təqdim edir. 

   Müəllimlər şagirdlərin qiymətləndirmə nəticələrini və yazılarını 
diqqətlə təhlil edir və onların nailiyyətlərinin həm güclü, eləcə də 
nisbətən zəif tərəflərini ayırırlar. Onlar diqqəti məktəbin və  
müəllimlərin təsir göstərə biləcəyi amillərə yönəldirlər, belə ki,  
nəyi dəyişdirmək, yaxşılaşdırmaq olar və s.; 

 Göstəricilərin analizi zamanı müəllimlər əsas tendensiyalarla 

xüsusi maraqlanırlar (məs.:şagirdlərin əksəriyyəti üçün çətin və 

ya  asan olan məsələlər),onlar eləcə də,şagirdlər tərəfindən 

tapşırığın səhv yerinə yetirilməsinə səbəb olan düzgün olmayan 

yanaşmalarla da maraqlanırlar;    

 Müəllimlər çalışırlar ki,şagirdlər həm nailiyyət ,eləcə də 

çətnliklərə səbəb olan amilləri araşdırsınlar.Onlar zəif tərəflərə 

xüsusilə diqqət yetirirlər,çünki,göstəricilərin analizinin əsas 

təyinatı onların düzəldilməsi və şagirdlərin nəticələrinin 

yüksəldilməsidir.   

 

III faza 

 

Tədris 

məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi  

 

 Müəllimlər qısamüddətli tədris məqsədlərini müəyyənləşdirirlər 

hansı müddətlərdə və nə dərəcədə şagirdlərin nailiyyətləri 

yaxşılaşdırılmalıdır (xüsusilə də aşağı nəticə göstərən şagirdlərin);   

 Müəllimlər tərəfindən işlənib hazırlanan məqsədlər məqsədyönlü, 

amma eyni zamanda gerçək və həyata keçirilə bilən olmalıdır. 

Eləcə də şagirdlərin fərqli ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır. 

 

 

IV faza 

 

 

Tədris 

strategiyalarının 

seçilməsi  

 İkinci fazada təhlil edilən güclü və zəif tərəflərin nəzərə alınması 

ilə müəllimlər elə strategiyalar haqqında müzakirələr aparırlar 

ki,onların  yardımı ilə şagirdlərin nəticələrini yaxşılaşdıra 

biləcəklər;  

 Strategiyaların seçilməsi zamanı müəllimlər həm səciyyəvi 

səhvləri və çətinlikləri,eləcə də ayrı-ayrı şagirdlərin və onların 

qarşısında duran səbəbləri nəzərə alırlar ; 

 Müəllimlər sinif otağında həyata keçirilməsi mümkün ola bilən  

strategiyaları seçməyə çalışırlar.  
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V faza 

 

Monitorinq və 

qiymətləndirmə 
 

 Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqdan  sonra 

müəllim təkrarən inkişafetdirici qiymətləndirməni həyata   keçirir 

və müəyyən edir ki, verilən müddət ərzində şagirdlərin bilik və 

bacarıqları nə qədər yaxşılaşdı;  

 Şagirdlərin nəticələrini  nəzərə almaqla müəllim xüsusilə effektiv 

olan  strategiyaları qeydə  alırlar;  

 Müəllimlər tədrislə  əlaqədar  olan və şagirdlərin nəticələrinin  

yaxşılaşdırılmasında müəyyən rol oynamış başqa amilləri də nəzərə 

alırlar;   

 Müəllimlər gələcək addımları müəyyənləşdirirlər .  
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Nümunə üçün göstəricilərin analizi prosesini əks etdirən qeydləri təklif edirik 

 
I faza. Göstəricilərin toplanması  və üzərində işlənməsi  

 
Məsələ: Eyni məxrəcli və müxtəlif məxrəcli kəsrlərin 
toplanması və çıxılması. Testin nəticələri: orta nəticələr- 
şagirdlərin 30%  

Qiymətləndirmənin  tarixi: 05.02.2009  
 

 
 

Kafi nəticələr Kafi nəticələrə yaxın olan 

nəticələr  

Çox aşağı olan nəticələr  

Maka M.  

Dato C. 

Tamar M.  

 

Heç biri Nika U.          Şalva B. 

Qeti M.         Sopo N.  

Paata B.         Qia D.  

Levan D.       İlia M.  

Sandro N.        Salo D.  
30 % 0 % 70 % 

II faza. Güclü və zəif tərəflər  

 

 
 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 Şagirdlər məxrəcləri eyni 

olan kəsrləri toplaya və 

çıxa bilirlər; 

 Şagirdlər ən kiçik ortaq 

bölünəni tapa bilirlər 

 Şagirdlər məsələnin şərtinin onlardan kəsrlərin 

toplanmasını  və ya çıxılmasını tələb etdiyini 

bilmirlər; 

 Şagirdlər kəsrlərin toplanmasını  və ya çıxılması 

zamanı kəsrlərin məxrəclərinin 

bərabərləşdirilməsinin mənasını  başa düşə bilmirlər; 

 Şagirdlər kəsrlərin məxrəclərinin 

bərabərləşdirilməsinin qaydasını bilmirlər.  

III faza. Tədris məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi  

 

2 ay ərzində (05.04.2009) şagirdlərin minimum 80%-i müvəffəqiyyətlə kəsrlərin toplama-

çıxılmasını həll edə biləcəklər (belə ki, orta və ya daha yüksək nəticə). Şagirdlərin tərəqqisi 

müəllim tərəfindən hazırlanmış testlə qiymətləndirilir . 

IV faza. Tədris strategiyalarının seçilmısi  

 VI fəslin təkrar öyrənilməsi 

 Çox aşağı nəticələri olan şagirdlərlə əlavə qrup işi:  

- əyani vəsaitlərin və manipulyativlərin istifadəsi ilə kəsrlərin toplanması -      

çıxılması   ;  
              -    ekvivalent məxrəcli kəsrlər üzərində  çalışma (müəllim şagirdlərə bir kəsr 
çalışmasını verir   və  xahiş edir ki, daha çox ekvivalent kəsrləri sadalasınlar)  

- Müzakirə: şagirdlər iki kəsri yazırlar, bu kəsrlərin ekvivalent olub olmadığını 

söyləyirlər və onların sadələşdirilməsi üçün nə etməli olduqlarını izah edirlər  ; 

- Bərabər məxrəcə gətrməklə həm sinifdə,həm də evdə intensiv çalışmalar. 
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Göstəricilərin analizinin  görüşü: Fasilitasiya üçün suallar  

 

Aşağıda verilən suallar müəllimlərin tədris qrupunun fasilitatorlarına göstəricilərin analizinin 

görüşünün səmərəli aparılmasında köməklik edəcəkdir. Fasilitatorlar sualları seçə və görüşün 

tələblərini və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla istifadə edə bilərlər.  

 

I faza: Göstəricilərin  toplanması və  üzərində işlənilməsi  

 Qiymətləndirmə vasitəsi konkret olaraq hansı bacarıqları ölçür? 

 Qiymətləndirmə vasitəsi şagirdlərə öz potensialını tam büruzə vermək imkanını  

verirmi? Çox sadə və ya mürəkkəb deyildir ki?   
 Qiymətləndirmə nəticəsində hansı çətinliklər müəyyənləşdirildi,hansılar  dərhal reaksiya 

verilməsini tələb edir? 

 Qiymətləndirmə yüksək səviyyəli təfəkkür suallarını əhatə edirdimi   (məs: Blüm 

taksonomiyası  əsasında: analizin, sintezin və qiymətləndirmənin səviyyələri)? 

 Şagirdlər nəyi bilməlidirlər və nəyi etməyi bacarmalıdırlar?   
 

II faza: Güclü və zəif tərəflərin analizi  

 Şagirdlər  hansı suallarda\kompotensiyalarda\qabiliyyətlərdə  xüsusilə  daha yüksək nəticələr 

əldə etmişlər?  

 Şagirdlərin hansı suallarda\ kompotensiyalarda \qabiliyyətlərdə  xüsusilə  daha aşağı nəticələr 

əldə etmişlər?Hansı sualları cavabsız qoymuşlar? 

 Hansı  xarakterik səhvlər aşkar edildi? 

 Şagirdlər  hansı səhvləri  edirlər?Onların işlərində  hər hansı ənənəvilik aşkar edilmədi ki?  

 Daha yaxşı təhsil almaqda və yüksək akademik nailiyyət əldə etməkdə şagirdlərə nə mane 

olur ?  

 Hansı tələbatlar üzə çıxdı (həm sinif, həm də  fərdi –şagird səviyyəsində)?  

 Müəllim gələcəkdə hansı məsələlərə /kompotensiyalara/bacarıqlara diqqət verməlidir?  
 

III faza: Tədris məqsədlərinin   müəyyənləşdirilməsi  

 Şagirdlərimizin hansı nəticələri  
        göstərmələrini istəyirsiniz?  

  

 Hansı şagirdlər nəticələrini 

yaxşılaşdırdılar(bütün 

sinif,şagirdlərin bir 

qrupu,bir neçə şagird)? 

 Hansı istiqamətlərdə 

şagirdlər nəticələrini 

yaxşılaşdırmalıdırlar 

(məsələn:bilik, 

bacarıqlar,komo-

tensiyalar)? 

 Şagirdlərin nəticəlri nə 

qədər yaxşılaşdırılmalıdır?  

 Şagirdlər nəticələri hansı  müddətdə  yaxşılaşdırmalıdırlar? Qeyd edilən müddətlər məqsədlərə 

nail olmaq üçün kifayət edərmi?  
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 Müəllimlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tədris məqsədləri nə dərəcədə həyata keçiriləndir?  

Onlar müəllimin kompotensiyası və təsir sahəsindən kənara çıxmırlar ki? Məktəbdə və sinif 

otağında intervensiya ilə həyata keçirilə bilərmi,yoxsa yox?                             

  Tədris məqsədləri Milli Tədris Planına uyğundurmu, yoxsa yox?   

 Tədris məqsədləri ölçüləndirmi, yoxsa yox? Şagirdlərin istənilən məqsədə çatıb 

çatmadıqlarını  

necə öyrənə bilərik? 

 

IV faza: Tədris strategiyalarının  seçilməsi  

  Tərəfimizdən adı çəkilən məqsədə nail olmaq üçün hansı yanaşmalar və strategiyalardan 

istifadə edərik?   

 Seçilmiş strategiyalar haqqında əlavə ədəbiyyat və resurslar lazımdırmı, yoxsa yox?  

 Seçilmiş strategiyaların təcrübədə necə işlədiyini hamıya göstərmək üçün  müəllimlərdən kimsə 

model dərs keçmək istəmir ki?  
 Verilən kompotensiyaları\bacarıqları\məsələləri  tədris etdikdə sinif otaqlarında gündəlik 

istifadə etdiyimiz strategiyaları yadımıza salaq;  

   Tədris mühitini sinif otağında necə yaxşılaşdırmaq olar? Fiziki mühitin hansı               

hissəsinin dəyişdirilməsi mühitin yaxşılaşdırılmasına yardım edərdi (partalar, müəllimin 

masası, lövhə, divardakı əyani vəsaitlər və s.)?  
 

 Tədrisin və tərəfimizdən seçilən strategiyaların həyata keçirilməsi üçün hansı tədris resursları  

lazımdır? 

 Konkret olaraq şagirdlərə nəyi öyrədirik? Verilən məsələləri vaxt üzrə necə bölüşdürürük? 

Öyrənilən məsələnin möhkəmlənməsinə nə qədər vaxt ayıracağıq?  

 Şagirdlərin müəyyən hissəsi üçün əlavə vaxt və resurslar lazımdırmı?  

  Şagirdlərin tədris prosesini  və irəliləyişlərini necə müşahidə edirik?Şagirdlərin bizim tədris 

etdiklərimizi öyrətdiklərini  necə müəyyənləşdirə bilərik?  

 Milli Tədris Planları ilə nəzərdə tutulan standartlardan hiss ediləcək qədər geri qalan şagirdlər 

üçün hansı strategiyalardan istifadə edirik?  
 

V faza: Monitorinq və qiymətləndirmə  

 Şagirdlərin nəticələri 

yaxşılaşdımı?Nə dərəcədə? 

 Şagirdlərin nəticələrinin 

ölçülməsi üçün 

qiymətləndirmənin hansı 

alətlərindən istifadə 

edirsiniz?  

 Nətisələrə və sizin 

müşahidələrinizə 

əsaslanaraq  hansı 

strategiyanın daha effektli 

olduğunu söyləyə bilərik?  

 Strategiyalardan başqa 

müəllimlərlə əlaqədar olan  hansı faktorları ayıra bilərsiniz?  

 Sizin gələcək məqsədləriniz nədir?Tədri-təhsil prosesini necə davam etdirəcəksiniz?  
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Göstəricilərin analizinin görüşünün  təşkili 

 

 Tövsiyə edilir 

ki,göstəricilərin analizinin  

görüşü diaqnostik və başqa 

inkişafetdirici 

qiymətləndirmədən sonar 

həyata keçirilsin. 

Fasilitator və müəllimlər 

qiymətləndirmənin 

nəticələrinin  müzakirəsi 

üçün hansı tezlikdə 

görüşmələrini özləri təyin 

edə bilərlər;                                                                     

 Fasilitator   müəllimlərlə razılıq əsasında öz siniflərində keçirdikləri qiymətləndirmənin 

nəticələrini təqdim edəcək müəllimi\müəllimləri seçirlər; 

 Fasilitator seçilən müəllimlərin göstəricilərinin üzərində işlənməsi haqqında tövsiyələr verir.  

Paralel siniflərin müəllimləri  qiymətləndirmənin  nəticələrini təqdim etdikləri halda,  

fasilitatorun köməkliyi ilə müəllimlər arasında koordinasiya xüsusilə vacibdir. Yaxşı olardı  

ki, fasilitator əvvəlcədən müəllimlərdən bu məlumatı qəbul etsin və görüş üçün hazırlasın;  

 Müəllimlər həmkarları ilə şagirdlərin  qiymətləndirməsinin nəticələri və onların əsas  

xüsusiyyətləri haqqında fikir mübadiləsi edirlər. Həmkarlar müzakirə prosesinə qoşulurlar. 

Göstəricilərin analiz edilməsində və onların yaranma səbəblərinin təyin edilməsində 

müəllimlərə köməklik göstərirlər. Sonra onlar birlikdə şagirdlərin nəticələrinin nə qədər 

yaxşılaşdırılacağı və bu məqsədlərə nail olmaq üçün hansı strategiyaların istifadə ediləcəyi 

haqqında müzakirə edir və razılığa gəlirlər; müəllimlər növbəti görüşün tarixi haqqında 

razılığa gəlirlər; 

  Müəyyən müddətdən sonra müəllimlər yenə də bir-biri ilə görüşürlər. Müəllimlər 

həmkarları ilə onlar tərəfindən analiz edilmiş göstəriciləri və planlaşdırılmış təlim 

nəticələri  haqqında fikir mübadiləsi edirlər. Həmin  görüşdə başqa müəllimlər də 

həmkarları ilə ilkin qiymətləndirmənin  nəticələrini haqqında fiikir mübadiləsi edə bilərlər; 

 Görüş qurtardıqdan sonra fasilitator görüşün əsas məsələləri haqqında məlumatı qeyd edir 

və fasilitatorun hesabat qovluğuna yerləşdirir.  
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Başlıq 3.2. Bitgə dərslər 
 

Birgə dərs  nədir?  
                                                                                              
Birgə dərslər müəllimlərin peşəkar       
inkişafının ən səmərəli vasitələrindən       
biridir. O,  müəllimlərə  əməkdaşlıqla        
dərsi planlaşdırmaq, keçirmək,                        
müşahidə  etmək  və qiymətləndirmək 
imkanını verir. Qeyd edilən təcrübə    ilk dəfə 
Yaponiyada tətbiq edilmişdir,   son zamanlar 
isə onu aktiv olaraq     Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında  və  başqa  ölkələrdə  də istifadə edirlər. 

Birgə dərs   “tərs planlaşdırma”adlandırılan prinsipə əsaslanır. Müəllimlər dərsin  məqsədini  
müəyyənləşdirirlər və sonra müvafiq olaraq, bu məqsədə nail olmaqda 
köməklik göstərəcək dərs strategiyalarını  və fəallıqlarını planlaşdırırlar. Dərsin  
planlaşdırılması  mərhələsində müəllimlər şagirdlərin dərs prosesində qarşılaşa 
biləcəkləri çətinliklər haqqında müzakirələr aparırlar. Onlar, həmçinin , qeyd 
edilən çətinliklərin qarşısının  necə alınacağını və ya dəf edilə biləcyini  
müzakirə edirlər.  
 

Birgə dərslərin hər bir mərhələsinin əsas fokusunu şagird və onun təhsil prosesi təşkil edir. Xüsusilə 

müəllimlər: 

 Dərsin planlaşdırılması zamanı şagirdlərin tədris üslubunu və xüsusiyyətlərini nəzərə 

alacaqlar;  

 Dərsin keçilməsi zamanı şagirdlərin tədris prosesini müşahidə edəcəklər;  

 Dərsin qurtarmasından sonar şagirdlərin təhsil nəticələrini analiz edəcəklər;  

 Daha effektiv dərsin planlaşdırılması üçün şagirdlərin təhsili haqqında məlumatdan istifadə  

edəcəklər.  
 

Birgə dərslər nə üçün vacibdir?  

 

 Birgə dərslər təhsil  
prosesinin ən əsas  
məsələsinə  
yönəlmişdir: dərs vaxtı  
müəllim və şagirdlər  
arasında nə baş verir? 
Yaponiyalı müəllimdən  
soruşanda ki, ,,Nə üçün 
birgə  dərslər onlara bu 
qədər  vacibdir?”,o zaman  
müəllim aşağıdakı   
mühüm  olan 
aspektləri göstərmişlər:  

 Birgə dərslər onlara 

mövzunu,dərsi və ya semestrin məqsədlərini yaxşı anlamaqda yardım edir; 

Birgə dərsin sessiyaları müəllimlərə bilik və 
bacarıqları qazanmaqda yardım edir, onları ertəsi 
gün müəllimlər öz siniflərində istifadə edirlər. 

 
Ketrin Levis, 

Baş alim, Mill kolleci  
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 Birgə dərslər onlara fənn üzrə biliklərin və pedaqoji vərdiş və bacarıqların 

yaxşılaşdırılmasında kömək edir;   

  Birgə dərslər onlara şagirdlərin uzunmüddətli məqsədləri haqqında düşünməyə  və bu 

məqsədlərə nail olmaq üçün şagirdlərin hər gün nəyi öyrəndiklərini qiymətləndirməyə imkan 

veririr;                                                                                                                                                                            

  Birgə dərslər  müəllimlər arasında əməkdaşlığın güclənməsini təmin edir; 

  Birgə dərslər  müəllimlərə yardım edir ki, hər zaman fəaliyyətlərinin əsas fokusunu  

unutmasınlar: şagirdi.   
 

 

Birgə dərs: Əsas fazalar  

Birgə dərs kompleksli bir prosesdir və doqquz əsas fazadan ibarətdir, öz növbəsində, hər 
bir fazanın həyata keçirilməsi birgə dərslərin üç əsas mərhələsindən ibarətdir:dərsin 
planlaşdırılması,dərsin keçirilməsi\müşahidə edilməsi və əks-əlaqə.  
Birgə dərsin sessiyalarında  eyni fənn müəllimləri iştirak edə bilərlər. Ola bilsin ki, 
müxtəlif fənn müəllimləri də bu prosesə qoşulsunlar. Bu halda, onların fokusu 
pedaqoji vərdiş-bacarıqların və tədrisin ümumi strategiyalarını daha yaxşı məşq 
etdirməkdir.  
 

 

I faza 

Birgə dərsin 

sessiyasının 

məqsədinin 

müəyyənləşdiril-

məsi 

 Müəllimlər öyrənmək istədikləri və təctübədə tətbiq ediləsi 

strategiyaları söyləyirlər;  

 Müəllimlər  Milli Tədris Proqramından tədrisin mövzusunu , sinfi və 

konkret qabiliyyətləri  seçirlər;  

 Müəllimlər dərsin tədris məqsədlərini müəyyənləşdirirlər. 

 

I. 
D

ərsin
 p

lan
laşd

ırılm
ası 

 

II faza 

 

Standartların və 

mövzuların 

müzakirəsi 

 Müəllimlər müvafiq standartları müzakirə edirlər (şagirdlərin 

Milli Tədris planından əldə edəcəkləri nəticələri);  

 Müəllimlər semester və ya tematik planlarla müqayisəli şəkildə 

dərsin məqsədlərini təhlil edirlər; 

 Müəllimlər dərs planlaşdırılması üçün lazımi və peşəkar tədris 

resursları haqqında müzakirələr aparırlar. 

 

III faza 

 

Tədris 

aktivliklərinin 

planlaşdırılması  

 Müəllimlər aktivlikləri  və onların hər  birinin həyata keçirilməsi 

üçün lazım olan əsas sualları planlaşdırırlar;  

 Müəllimlər hər bir aktivlik üçün lazımi  ləvazimatları  və  vaxtı 

müəyyənləşdirirlər  .  

IV faza 

 

Şagirdlərin təfəkkür 

prosesləri haqqında 

mühakimə 

 Müəllimlər şagirdlər üçün verilən tapşırıqları əvvəlcə özləri yerinə 

yetirirlər;  

 Müəllimlər şagirdlərin tədris zamanı qarşılaşa biləcəkləri suallar ,  

çətinliklər  və  mühakimələri  müzakirə edirlər;  

 Müəllimlər şagirdlərin suallarına necə cavab verməyi ,çətinliklərin 

qarşısını  necə almağı və ya onların həll edilməsində şagirdlərə necə 

yardım göstərməyi müzakirə edirlər . 
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V faza 

 

Göstəricilərin  

toplanması planının 

işlənib hazırlanması 

 Müəllimlər dərs zamanı hansı növ məlumatların toplanmasının  

lazım gələcəyini müzakirə edirlər ,çünki,şagirdlərin tədrisini və 

ümumiyyətlə ,dərsin gedişini qiymətləndirə  bilsinlər; 

 Müəllimlər məlumatların toplanması forması və vasitələri 

haqqında razılığa gəlirlər.  

 

VI faza 

 

Dərsin  həyata 

keçirilməsi 

 Müəllimlər tərəfindən birgə işlənmiş plan əsasında  müəllimlərdən 

biri dərsi həyata keçirir,qalanları isə dərsdə iştirak edirlər.  

II. 
D

ərsin
 k

eçilm
əsi 

 

VII faza 

 

Göstəricilərin 

toplanması 

 

 Müəllimlər əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş  fokusun əsasında 

dərsi müşahidə edir və göstəriciləri toplayır\qeydlər edirlər;   

 Müşahidəçilər dərsin gedişinə qatılmırlar.Onlar yalnız sinifdə 

gəzirlər və lazım gəldiyi halda,fərdi olaraq suallar verirlər və 

şagirdlərlə söhbət edirlər.  

 

 

VIII faza 

 

Dərsin müzakirəsi 

 

 Fasilitator müəllimlərə keçilən dərsin məqsədləri və planlaşdırılan 

dərs fəallıqları haqqında  xatırladır; 

 Dərsi keçən müəllim onun güclü və zəif tərəfini qiymətləndirir; 

 Müşahidəçi müəllimlər dərsin nə dərəcədə effektiv keçməsi 

haqqında öz fikirlərini bildirir. 

 

III. 
R

eflek
siy

a 

IX faza 

 

Təcrübələrin 

yekunlaşdırılması 

 

 Müəllimlər alınan təcrübəni yekunlaşdırırlar(birgə planlaşdırılan 

və keçirilən dərsdə nəyi öyrəndilər); 

 Müəllimlər gələcək addımlarını planlaşdırırlar (mövcud dərsin 

planında dəyişikliklərin edilməsi və təkrar keçirilməsi və ya yeni 

dərsin planlaşdırılması). 

 

 

 

Birgə dərslər : Fasilitasiya üçün suallar  

 
Aşağıda verilən suallar birgə dərsin görüşünün effektiv həyata keçirilməsi işində tədris qrupunun 

fasilitatorlarına yardım edəcəkdir.Fasilitatorlar  sualları özləri seçə bilərlər və  görüşün məqsədləri və 

tələbatlarına uyğun  olaraq tətbiq edə bilərlər.  

I faza: birgə dərsin sesiyasının məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi 

 Peşəkar inkişaf nöqteyi-nəzərindən, hansı 
ehtiyaclarımız var?   Hansı innovasiyalı 
strategiyaların və metodların istifadəsində  
peşəkarlığımızı  artırmaq istəyirik?  

 Şagirdlər üçün vacib və mühüm bacarıqlar 

hansılardır?  Şagirdlərimiz üçün hansı tədris 

məqsədlərimiz vardır?  

 Birgə dərs üçün  hansı tədris  mövzularından 

istifadə edək? 
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II faza: Standartlar və  mövzulların müzakirəsi  

  Bizim tərəfimizdən müəyyənləşdirilmiş məqsədlər Milli Tədris planına və onda verilən əldə 

ediləsi nəticələrə nə dərəcədə uyğundur? Milli Tədris planına əsasən, konkret olaraq şagirdlər 

nəyi etməyi bacarmalıdırlar? 

 Verilən dərs üçün şagirdlərin hansı ilkin bilikləri olmalıdır?                                                             *  
Qeyd edilən dərs illik və semestr dərs planlarına necə uyğundur? 

 Tərəfimizdən seçilən məsələnin öyrənilməsi üçün hansı tədris və peşəkar materiallar 

əlçatılandır? 

 

III faza: Tədris aktivliklərinin planlaşdırılması  

 Şagirdlər dərsin sonunda nəyi bilməlidirlər? 

 Birgə dərsin sessiyasının məqsədi konkret dərsin məqsədi ilə necə əlaqələnir?  

 Hansı təhsil strategiyaları dərsin məqsədinə uyğundur? 

 Dərsin gedişi necə olmalıdır? Hansı müddətli olmalıdır?Hansi aktivlikləri həyata keçirəcəyik?Hər 

bir aktivliyin məqsədi nə olacaqdır? Aktivlik hansı müddət davam edəcəkdir? 

 Dərsin keçirilməsi üçün hansı resurslar lazım olacaqdır? 

 Necə müəyyən  edə bilərik ki, şagirdlər yeni anlayışları başa düşdülərmi və ya  

yox,öyrətdiklərimizi  öyrəndilərmi  və ya yox? 

 Şagirdlərə evdə yerinə yetirmək üçün hansı tapşırığı verək? Bu tapşırıq nə üçün 

əhəmiyyətli olacaqdır?                                                                                                                                              

O, şagirdlərə nədə yardım edəcəkdir? Müəllimə nədə kömək edəcəkdir? 

 

IV faza: Şagirdlərin qavrama prosesləri haqqında mühakimələr                                                                              

*      Şagirdlərdən biz nə gözləyirik?  Onlar dərslərə necə qoşulacaqlar?Müəllimin verdiyi suallara onlar 

necə cavab verəcəklər?  

 Şagirdlər üçün bizim planlaşdırdığımız  tapşırıqların\aktivliklərin yerinə yetirilməsi nə qədər 

maraqlı olacaqdır  ?  

 Şagirdlər bizim  onlara verəcəyimiz suallara  hansı cür cavablar verə biləcəklər?  

 Hansı  tapşırığın\aktivliyin yerinə yetirilməsi şagirdlər üçün çətinliklər törədəcəkdir?  

 Qeyd olunan çətinliklər  hansı şərtləri  törədə bilər? 

 Şagirdlər tapşırığı\aktivliyi yerinə yetirdiyi zaman  çətinliklərin yaranmaması üçün  biz nə edə 

bilərik? 

 Şagirdlər tapşırığı\aktivliyi yerinə yetirə  bilmədiyi  zaman  biz hansı tədbirlərə mürciət edə  

bilərik?  

 

V faza: Göstəricilərin toplanması prosesinin planlaşdırılması  

 Dərsin gedişi zamanı hansı formalı  məlumatlar toplamalıyıq? 

 Əldə etdiyimiz məlumatlar  maraqlı  sualların  analizi zamanı  bizə yardım edəcəkdirmi? 

 Hansı müəllim hansı 

göstəricinin\göstəricilərin 

toplanmasına  cavabdeh 

olacaqdır? 

 Göstəricilərin əldə edilməsi 

üçün hansı  vasitələrdən istifadə 

edəcəyik?  
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VIII  faza: Dərsin müzakirəsi 

 Müəllim  dərsin plana müvafiq olaraq həyata keçirilməsinə nail ola bildimi?  

 Dərsin hansı hissəsini müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi? 

 Dərsin hansı hissəsini daha effektiv həyata keçirmək olardı? 

 Şagirdlərin gözləntiləri doğruldumu,yoxsa yox?  

 Hansı gözlənilməz  çətinliklər  yarandı?  

 Əgər birgə dərs prosesini yenidən başlamış olsaydınız,  nəyi əvvəlkindən fərqli planlaşdırardınız?  

 

                                                                                                                                                                                       

IX  faza : Təcrübələrin  yekunlaşdırılması  

 Bu  dərs bizə nədə yardım etdi? Nə  öyrəndik? Dərs hansı peşə qabiliyyətlərinin 

yaxşılaşdırılmasında bizə kömək etdi?  

 Həyata keçirilmiş birgə dərsin nəticəsindən sonra sinif otağımızda nəyi başqa cür edəcəyik?  

 Bizim sonrakı addımlarımız nədir?  

 

Birgə dərsin sessiyasının təşkili  

 

 Fasilitator müəllimləri birgə dərsin sessiyasında iştirak etmək üçün dəvət edir. Orada 3-8  
müəllim iştirak edə bilər. Dərsin sessiyasının məzmunundan irəli gələrək, eyni 
və ya müxtəlif fənn müəllimləri iştirak edə bilərlər;  

 Fasilitator görüş üçün lazımi resursları hazırlayır: Milli Tədris 
planı, dərs planı, dərsliklər, manipulyativlər, əyani vasitələr və s. ; 

 Fasilitator birgə dərsin planlaşdırma sessiyasını çağırır. Müəllimlər birlikdə dərsin planını işləyib  

hazırlayırlar; 

 Fasilitator və müəllimlər birgə planlaşdırdıqları dərsin nə vaxt, harada və kimin tərəfindən 

keçilməsini  razılaşdırırlar; 

 Lazım gəldiyi halda, fasilitator cədvəlin dəyişdirilməsinin qayğısına qalır,çünki, müəllimlər öz  

dərslərindən azad olsunlar və sessiyada iştirak edə bilsinlər;  

 Fasilitator müəllimləri dərsi dinləmək üçün dəvət edir;  

 Fasilitator refleksiya sessiyasını planlaşdırır və müəllimləri dəvət edir; 

 Fasilitator refleksiya sessiyasını keçir; 

 Sessiya qurtardıqdan sonra fasilitator görüşün əsas məsələləri haqqında məlumatı yazır və onu 

fasilitatorun hesabat qovluğuna yerləşdirir.   
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Başlıq 3.3. Tədris situasiyasının  analizi 
 

Tədris situasiyasının analizi nə deməkdir?  

 

Göstəricilərin analizi və birgə sessiyalara uyğun olaraq, tədris situasiyasının  analizi  
müəllimlərin məktəb bazasında peşəkar inkişafının effektiv  mexanizmlərindən biridir. Tədris 
situasiyasının təhlili zamanı müəllimlər müxtəlif real sinif situasiyasını, müəllimlərin və 
şagirdlərin qarşısında duran tipik və ya qeyri- tipik çətinlikləri və səbəblərini birlikdə öyrənir və 
onların həlli yolları haqqında müzakirələr aparırlar.                                                                                                     
Tədris situasiyasının məzmunundan və xüsusiyyətindən irəli gələrək, onun təhlilində  eyni 
fənnin və ya pillənin müəllimləri iştirak edə bilərlər.  
 

 

Tədris situasiyasının analizi  nə üçün vacibdir?  

 

Tədris situasiyalarının  analizi 
müəllimlərə kömək edir ki, təlim-
tədrislə əlaqədar çətinliklərə və 
şagirdlərin tipik səhvlərinə diqqət 
yönəltsinlər, təlim və tədris prosesinə 
şagirdlərin perspektivlərindən baxsınlar 
və  onların necə təhsil aldıqlarını  və 
necə düşündüklərini  analiz etsinlər 
                                                                          

Tədris situasiyasının analizi: Əsas fazalar 

 

Tədris situasiyasının analizi 
müəllimlərin tədris qruplarının başqa fəallıqlarına uyğun olaraq bir neçə mərhələdən 
ibarətdir və fasilitator tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırmanı və hazırlığı tələb edir.  
 

 

 

 

I faza 

 

Tədris situasiyasının 

məqsədləri  

 Fasilitator müəllimlərin və şagirdlərin maraqlarını və ehtiyaclarını 
nəzərə alaraq  tədris situasiyasını  seçir və hazırlayır ;   

 Tədria situasiyasının seçilməsi üçün fasilitator müəllimlərdən xahiş edə 

bilər ki,öz təcrübələrindən maraqlı hadisəni ona çatdırsınlar və ya 

internetdən ,treninq –materiallardam ,maarif mətbuatlarından  

axtarsınlar;  

 Fasilitator tədris situasiyasının müzakirə məqsədini və əsas məsələləri 

müəyyənləşdirir.  

 

 

II faza 

 

Tədris situasiyası  ilə 

tanışlıq  

 Fasilitator tədris situasiyasını müəllimlərə əvvəlcədən  verir ki,tanış 

olsunlar və ya görüşün başlanğıcında müəllimləri  tədris situasiyası ilə 

tanış edir (yaxşı olardı ki,yazılı şəkildə paylasın); 

 Qrupun üzvləri fasilitatorla birlikdə və ya müstəqil şəkildə oxuyurlar 

və  situasiyanın  əsas detallarını  ayırd edirlər. 
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III faza. 

 

Mövzuların işlənib 

hazırlanması 

 Fasilitator müəllimlərdən xahiş edir ki, fərdi olaraq və ya 

cütlüklərdə varilən tədris  situasiyasının analizi üçün mühüm sualları 

işləyib hazırlasınlar;  

 Sualların  işlənib hazırlanması  zamanı müəllimlər diqqəti növbəti 

məsələlərə yönəldirlər: tədris  situasiyaları,tədris materiallarının 

uyğunluğu ,şagirdlərin düşüncə prosesi,sinif otağının mədəniyyəti və 

s.; 

 Müəllimlər sualları müqayisə  edir və əsas müzakirə olunası  məsələlər 

barəsində  razılığa gəlirlər. 

 

IV faza. 

 

Tədris situasiyasının 

müzakirəsi 

 Müəllimlər tədris  prosesində  şagirdlərin hansı çətinliklərinin 

olduğunu analiz edirlər:bu çətinlik niyə var idi?  

 Müəllimlər şagirdlərə çətinliklərə üstün gəlməkdə və dərs məsələlərini 

yaxşı dərk etməkdə  köməklik göstərəcək  strategiyaları müzakirə  

edirlər. 

 

 

 
Tədris situasiyasının nümunəsi 

 

Riyaziyyat müəllimi beşinci sinifdə kəsrləri izah etdi və şagirdlərin qeyd edilən məsələ 
üzərində çalışmasına müəyyən vaxt ayırdı. Nəticədə, şagirdlər həm eyni məxrəcli, həmçinin 
də müxtəlif məxrəcli kəsrlərin artma  və azalma  sirasına əsasən düzməyi və müqayisə 
etməyi  bacardılar. Dərs mövzusunun sonunda müəllim şagirdlərə həll etmək üçün  növbəti 
məsələni verir:  

 
Nika və Maya ingilis və gürcü dillərində davamiyyət müddəti eyni olan filmlərə baxdılar. Nika gürcü    
filminin 19 epizoduna, Maya isə   ingilis filminin 17 epizoduna baxdı. Gürcü filminin davamiyyət müddəti  
42 epizoddan, ingilis filminin isə davamiyyət müddəti 18 epizoddan ibarətdir. Filmə kim daha çox  müddət 
baxdı: Nikamı,yoxsaMaya?  

 
Şagirdlərin əksətiyyəri Nikanın daha çox müddət filmə baxdığını söylədi.  
 

 
Tədris situasiyasının analizinin görüşü: Fasilitasiya üçün suallar  

 

Aşağıda verilən suallar  müəllimlərin tədris  qrupunun fasilitatoruna görüşləri effektiv həyata 

keçirməkdə  yardım edəcəkdir.Fasilitatorlar  sualları seçə bilərlər və   görüşün tələbatlarına  və 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tətbiq  edə bilərlər .  

 

 Tədris situasiyasının əsas problemi nədədir?  

 Tədris situasiyası  hansı mühüm məsələlər və detallardan ibarətdir ?  

 Tədris situasiyasının analizinin məqsədi nədir? Analizin fokusu nədir? Əsas sualı nədir? 

 Suala cavab vermək üçün hansı məsələləri təhlil etmək lazımdır ? Bu suallar nə üçün  

vacibdir ? 

 Tədris situasiyasının təsvir edilən çətinliyinə nə səbəb oldu?  
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 Bu problemin həlli üçün müəllim nəyi nəzərə almalıdır?                                                                                              

*Tədris situasiyasının təsvir edilən probleminin  həlli hansı tədris strategiyalarının vasitəsilə  

mümkün olacaqdır?  Hər bir strategiya konkret olaraq nəyi nəzərdə tutur?   
 

Tədris situasiyasının analizinin  sessiyasının təşkili  

 

 *Müəllimlərin və şagirdlərin ehtiyaclarından irəli gələrək, fasilitator tədris situasiyasını  
hazırlayır;                                                                                                                                                                                   
* Fasilitator müəllimləri tədris vəziyyətinin müzakirəsi  sessiyasında iştirak etmək üçün 
dəvət edir. Onda 3-8 müəllimlər iştirak edə bilərlər (eyni fənnin və ya müxtəlif fənnin 
müəllimləri);                                                                                          
*Fasilitator əvvəlcədən müəllmlərə tədrissituasiyasınıntəsvirinigöndərir;  lazım gəldiyi  
     halda, eləcə də müəllimlərə əlavə məlumat göndərir, hansı ki, onlara vəziyyəti 
analiz      etməkdə köməklik göstərəcəkdir (məqalələr, dərsliklər, treninqin oxu 
materialları və s.);  
 Fasilitator görüş üçün lazımi resursları hazırlayır: Milli Tədris planı, tədris situasiyasının 

vəziyyətinin təsviri, görüş üçün lazımi digər resurslar (lövhə, marker, vərəqlər və s.);      

  Fasilitator görüşü keçirir, onun nəticələrini yekunlaşdırır;                                                                

*Sessiya bitdikdən sonra fasilitator görüşün əsas məsələləri haqqında məlumatı qeyd edir və 

onu  

 fasilitatorun hesabatlar qovluğuna yerləşdirir.  
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Başlıq 3.4. Model dərslər 

 
Model dərslər nədir? 

Model dərslər zamanı müəllimlər effektiv planlaşdırılmış və keçirilmiş dərslərlə tanış olurlar. 
Onlar video-dərslərə baxırlar və ya fasilitator, yaxud da həmkarı  tərəfindən effektiv resursların 
və dərs planlarının istifadəsi ilə keçirilən dərsdə iştirak edirlər.    Müəllimlər diqqətlə tədris 
strategiyalarını müşahidə və analiz edirlər,sonra isə öz  təcrübələri ilə əlaqələndirirlər.  
 

Model dərslər nə üçün vacibdir?  

 

 
Sinif otağında müasir təlim-tədris 
prosesinin planlaşdırılması asan deyil. 
Müasir strategiyalar 
haqqında dinlənilən sessiyalar kifayət 
etmir ki  sinif otağına qayıtmış müəllimlər  
öz təcrübələrinə 
mühüm dəyişikliklər daxil etsinlər. Onlar 
bunun üçün  ilk növbədə, bu və və ya 
digər strategiyanın təcrübədə necə 
işlədiyini  görməlidirlər. Bu  cəhətdən, 
xüsusilə, video-dərslər faydalıdırlar, 
çünki müəllimlərin imkanları olur                            

ki ,dərsin müəyyən epizodlarına təkrarən baxsınlar, arada nümayişi dayandırsınlar və mühüm 
parçalar  haqqında danışsınlar və s. 
 

Model dərslər: Əsas fazalar  

Effektiv dərsə baxmaq prakrikanın dəyişməsi üçün lazımi bacarıq-qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi 
üçün kifayət etmir. Vacibdir ki, fasilitatorun köməkliyi ilə müəllimlər əvvəlcədən bu təcrübə üçün 
hazırlaşsınlar və fimin bitməsindən sonra isə gördükləri dərsi yekunlaşdırsınlar və refleksiya etsinlər.  
 

 

I faza. 

 

Model dərsin 

müəyyənləşdirlməsi  

 Müəllimlər və fasilitator  birlikdə qərara alırlar ki,hansı tədris 

strategiyaları  və metodları haqqında model dərslərə baxmaq istəyirlər;  

 Müəllimlər model dərsə baxmağa hazırlaşırlar.Fasilitatorla birlikdə 

gözlənilən nəticələr haqqında müzakirələr edirlər (“Dərsdə nəyi  

görmək istəyirəm?”) 

II faza. 

Model dərsin  

seçilməsi 

 Fasilitator müəllimlərlə birlikdə model dərsin mövzusunu və onun 

nümayiş modelini seçir (video dərs,yaxud müəllimlərin /fasilitatorun  

/təlimatçının həyata keçirdiyi dərs). 

 

III faza.  

 

Müşahidəformalarının 

işlənib hazırlanması 

 

 Fasilitator müəllimlərə model dərsdə göstərilmiş strategiyalar və  ya 

məsələlər haqqında xatırladır;  

 Müəllimlər model dərsin strategiyaları və mövzusu haqqında bir- biri  

ilə fikir mübadiləsi  və təcrübələri ilə tanış edırlər;  

 Müəllimlər model dərs zamanı görmək istədikləri məsələləri\təcrübəni 

ayırırlar.Bu məlumatın istifadəsi ilə onlar müşahidə formasını tərtib 

edirlər. 
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IV faza. 

 

 Dərsi görmək 

/müşahidə etmək  

 Müəllimlər model dərsin gedişini diqqətlə müşahidə edirlər ;  

 Müəllimlər onlar üçün maraqlı məsələlər\təcrübə haqqında məlumatı 

qeyd edirlər;  

 Video dərsin müşahidəsi  zamanı  müəllimlər imkan daxilində  dərsi 

dayandırır və  baxdıqları parçaları müzakirə edirlər. 

 

 

V faza. 

 

Debrifinq 

 Müəllimlər model dərs haqqında müzakirələr aparırlar .Onlar dərsin 

gedişini ətraflı olaraq təsvir edirlər;   

 Müəllimlər strategiyaları və tədris metodlarını öz sinfi və şagirdlərlə 

müqayisəli təhlil edirlər;  

 Müəllimlər şagirdləri ilə birlikdə yeni strategiyalardan necə istifadə 

etmələrini planlaşdırırlar. 

 

 

Model dərs: Fasilitasiya üçün süallar  

 

Aşağıda verilən suallar  müəllimlərin tədris  qrupunun fasilitatoruna görüşləri effektiv həyata 

keçirməkdə  yardım edəcəkdir.Fasilitatorlar  sualları seçə bilərlər və   görüşün tələbatlarına  və 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tətbiq  edə bilərlər .  

 

I faza: Model dərsin fokusunun müəyyənləşdirilməsi   
 Təcrübəni necə dəyişmək lazımdır?  
 Nə etməlisiniz ki, sizin işiniz sinif otaqlarında  daha da səmərəli olsun?   

         Səmərəli tədris nəyi bildirir?                                                                                                                               

*   Tədrisin yaxşılaşdırılması üçün hansı resurslar lazımdır?  

 Hansı mövzunun /məsələnin model dərsinə baxmaq istərdiniz?  

 

II faza: Model dərsin metodunun seçilməsi  

  Sizin üçün model dərsin nümayişinin ən yaxşı forması nə olardı?  

 Bu model dərs üçün  lazımi ləvazimatlarınız vardırmı?                                                                                     

 Video dərsin müşahidəsi zamanı  müəllimlərin videoya fasilə vermək və model dərsi  hissə-hissə 

müzakirə etmək  imkanı  olacaqdırmı?   
III faza: Dərsin formasının seçilməsi  

  Model dərsdə nümayiş etdiriləcək strategiyalardan nə zamansa sinif otağında istifadə 

etmişsinizmi ?  

 Qeyd edilən strategiyanın istifadəsi zamanı müəllimlər hansı çətinliklərlə qarşılaşdılar ?   

 Müəllimlər nəyi görmək istəyirlər ? Model dərsə baxılan zaman nəyə diqqət verəcəklər?   
 

IV faza: Debrifinq 

 Müəllimlər baxdıqları haqqında nə fikirləşirlər?   

 Model dərsdə göstərilən hansı strategiyalardan müəllimlər öz siniflərində istifadə edirlər? 

 Hansı strategiyanın istifadəsi onların siniflərində daha az effekt verəcəkdir və nə üçün?  

 Müəllimlər gördükləri strategiyaları öz sinif otaqlarına necə uyğunlaşdıra bilərlər ?  
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Model dərsin  təşkili   

 Fasilitator model dərsin mövzusunun və metodunun seçilməsində müəllimlərə yardım edir;  
 Fasilitator  model dərsin sessiyasının təşkili üçün əlində olan video dərslərdən, dərslərin  

planlarından və başqa resurslardan istifadə edir; 

 Fasilitator model dərsin keçirilməsini/nümayişini təmin edir (video hazırlıq, sinfin seçimi, 

texniki təchizatın hazırlanması və s.);  

 Fasilitator müəllimləri model dərsin sessiyasında iştirak etmək üçün dəvət edir; 

 Fasilitator model dərsin sessiyasının hər bir mərhələsini keçirir;  

                                                                                                                                                                         
 Sessiya bitdikdən sonra fasilitator görüşün əsas məsələləri haqqında məlumatı qeyd edir  və 
onu fasilitatorun hesabat qovluğuna yerləşdirir. 
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Başlıq 3.5. Bir –birinin dərsinin dinlənilməsi 
 

Bir-birinin dərsinin dinlənilməsi nədir?  

Bir-birinin dərsinin dinlənilməsi müəllimlərin peşəkar inkişafına tədris təcrübəsinin bir-biri üçün  
mübadilə  vasitəsi ilə dəstəyin verilməsini bildirir. Eyni fənn və ya sinif müəllimləri bir-
birinin dərsini dinləyir, müxtəlif strategiyaları müşahidə edir və öz sinif otaqlarında alınan 
təcrübəni tətbiq edirlər. Müəllimlər tərəfindən qarşılıqlı dərslərin dinlənilməsi hər hansı bir 
müəllimin qiymətləndirilməsini və ya hər hansı bir administrativ qərarın qəbul edilməsini 
nəzərdə tutmur. Onun yeganə məqsədi müəllimlər arasında peşəkar dialoqa və təcrübəyə 
qarşılıqlı şəkildə dəstəyin verilməsidir.  
 

Müəllimlərin tədris qruplarının müxtəlif fəallıqları zamanı müəllimlər bir-biri ilə aktiv və effektiv 
şəkildə istifadə etdikləri bu və ya digər strategiya haqqında  məlumatlarla  paylaşırlar. Bir-
birinin dərsini dinləmək müəllimlərə bu strategiyalar haqqında nəinki məlumat əldə etməkdə, 
eləcə də praktikada  həmkarı tərəfindən onlardan sinif otağında necə istifadə edildiyini 
görməkdə kömək  edir.  
 

Bir-birinin dərsinin dinlənilməsi nə üçün vacibdir?   

 

 Bir-birinin dərsinin 

qarşılıqlı   dinlənilməsi 

müəllimlərin peşəkar 

inkişafının ən səmərəli 

mexanizmidir, çünki,bu bir 

başa sinif otağında 

əməkdaşlığı nəzərdə tutur . 

Müəllimlərə tədrisin 

effektiv  praktikası ilə tanış 

olmaq imkanını verir, bu 

isə, onun məktəbində hər 

hansı bir professor və ya 

ekspert tərəfindən deyil, öz həmkarı olan müəllim tərəfindən tətbiq edilir.                                                                                                                          

Bundan başqa, müəllimlərin bir-birinin dərsini dinləməsi   “çoxalma”adlanan effekt verir . 

Dinləmələrin tez-tez və müntəzəm həyata keçirildiyi halda, tədrisin effektiv strategiyalarının bir 

sinif otağından ikinciyə və sonra isə bütün məktəbə yayılması mümkün olur. Eləcə də, iki müəllim 

arasındakı bu növ peşəkar münasibət müəllimlər arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə dəstək verir.   
 

 

Bir-birinin dərsinin dinlənilməsi: Əsas fazalar 

 

Müəllimlərin tədris qrupunun  başqa aktivliklərinə  oxşar olaraq ,bir-birinin dərslərində iştirak etmək 

bir neçə fazadan ibarətdir.Aşağıda hər bir fazanın həyata keçirilməsi ardıcıllıqla verilmişdir. 
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I faza. 

 

Dinləmənin 

fokusunun 

müəyyənləşdirilməsi   

 

 Müəllimlər dərsin dinlənilməsi üsulu haqqında razılığa gəlirlər 

(tədris strategiyaları, tədris materialı, dərsin mövzusu, şagirdin 

bacarıqları,qabiliyyətləri və s.); 

 Dəsin dinlənilməsinə qədər  müəllimlər bir-biri ilə görüşürlər və 

bir tərəfdən, iştirakçı müəllimlərin gözlədikləri nəticələri və digər 

tərəfindən dərs keçən müəllimin planlaşdırığı fəallıqları müzakirə 

edirlər. 

 

II faza. 

 

Dərsin dinlənilməsi     

 Müəllim əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda həmkarının dərsində 

iştirak  edir;  

 İştirakçı müəllim dərs haqqında mühüm məlumatı qeyd edir 

(məsələn: əgər dərsdə iştirakın fokusu yüksək səviyyəli təfəkkür 

suallarından istifadə etməkdirsə, müəllim şagirdlərin suallarını və 

tapşırıqlarını qeyd edir və sonra  onları Blüm taksonomiyasının 

əsasında analiz edir ). 

 

 

 

III faza. 

 

Təcrübənin 

yekunlaşdırılması 

 

 

 Dərs qurtardıqdan sonra müəllimlər qısa müddət ərzində bir-biri 

ilə görüşür və  alınan nəticələri təhlil edirlər;  

 Dərsi keçən müəllim dərsin gedişini əvvəlcədən hazırlanmış plana 

müvafiq olaraq icmal edir; keçirdiyi dərsin güclü və zəif tərəflərini 

ayırır; yaranmış çətinlikləri və ya müsbət amilləri qeyd edir və s.; 

 İştirakçı müəllim həmkarı ilə birlikdə bu və ya digər strategiyanın 

detallarını dəqiqləşdirir. Eləcə də dərsin gedişi haqqında 

konstruktiv şəkildə öz düşüncələrini  bölüşdürür.  

 
Bir-birinin dərsinin dinlənilməsinin təşkili  

 

  Fasilitator müəllimlərə 

qarşılıqlı dərsin dinlənilməsi 

haqqında məlumat verir  

onun nəyi nəzərdə  

tutduğunu və nə üçün     

vacib olduğunu  

izah edir;   

 Tədris ili ərzində fasilitator 

müəllimlərə bir- birlərinin 

dərsini dinləməyi tövsiyə   

edir; 

 Fasilitator  dərsdə iştirakın təşkilində müəllimlərə yardım edir (əsasən, dərslərin cədvəlinin  

 dəyişməsində köməklik edir);  

 Fasilitator  bir-birinin dərsinin dinlənilməsi haqqında məlumatı qeyd edir:  
- Dərsi keçən və  iştirakçı müəllimlərin adı və soyadı; 

- Dərsdə iştirakın məqsədi / fokusu;  

- Dərsdə iştirakın   tarixi,sinif,fənn. 

 Müəllimlərin istəyi  əsasında fasilitator dərsdə və  yekunlaşdırıcı   görüşdə iştirak edə  bilər. 
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4-cü hissə. Fasilitasiya bacarıqları və strategiyaları 

Başlıq 4.1. Effektiv fasilitatorun xüsusiyyətləri 

Müəllimlər qrupunun fasilitasiyası çox maraqlıdır və müvafiq olaraq kifayət qədər mürəkkəb və  
məsuliyyətli işi təşkil edir. Gələcək fasilitatorlar güclü liderin əlamətlərinə və şəxsi 
xüsusiyyətlərə sahib olmalıdırlar ki, bu mühüm məsələni nailiyyətlə yerinə yetirə 
bilsinlər. Aşağıdakı cədvəldə tədris qruplarının fasilitatorlarına- müəllimlərin peşəkar 
inkişafına rəhbərlikdə yardım edəcək xassələr təqdim edilir.  
 Bilikli və bacarıqlı:  Fənnin tədrisi  və qiymətləndirmə metodlarının dərin biliyi var;müvafiq  

pillədə   tədris təcrübəsinə malikdir; 

 Effektiv əməkdaşlıq bacarığı olan :  Müəllimlərlə effektiv əməkdaşlıq edir.Müəllimlər üçün 

peşəkar yardım göstərilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir; 

 Proaktiv: Təşəbbüskardır. Yeni ideyaların həyata keçirilməsinə dəstək verir və lazımi resursları  

və tədbirləri düşüncə ilə qiymətləndirir;  

 Yenilikçi(novator):Yaradıcılıq təfəkkürünə malikdir  və  təcrübədə yeni ideyaları həyata 

keçirməyə hazırdır; 

 Tədrisə yönəmli: Ardıcıl təlim və inkişaf istəyinə malikdir;  

 Həssas:Hər zaman müəllimlərin  tələbatlarına və maraqlarına cavab verməyə çalışır; 

 Etimadlı: Etimada əsaslanmış  mühitin yaradılmasına şərait yaradır.Müəllimlər ona hörmət və 

etibar edirlər.Müəllimlər onunla sərbəst şəkildə öz fikirləri və problemləri ilə paylaşırlar.O,hər 

zaman müəllimin məxfiliyini qoruyub saxlayır(başqa əməkdaşlara və ya  administrasiya ilə fərdi 

müəllimi müzakirə etmir); 

 Yeniyetmələrlə iş bacarığı olan: Yeniyetmələrin  təlim xüsusiyyətlərinə malikdir.Onlarla iş 

zamanı qeyd edilən xüsusiyyəti nəzərə alır; 

 Effektiv komunikasiya bacarığına malik olan : Əməkdaşları ilə  effektiv şəkildə əməkdaşlıq 

edir.Müəllimlərlə məhsuldar peşəkar ünsiyyətləri  qurur  və saxlayır. 

 Effektiv təşkilatçı: Təşkilatçı bacarığına malikdir. Tədbirləri planlaşdırmaq  və onlarla əlaqədar 

uyğun məsələləri həll etmək imkanına malikdir;  

 Problemi  həll edən: Problemləri həll etmək bacarığına malikdir.Hesab edir ki,istənilən problemi 

həll etmək imkanına malikdir.Hər zaman müxtəlif alternativlərdən istifadə etməklə onları həll 

etməyə çalışır: 

 Məsuliyyətli: Öhtəsinə düşən tapşırıqları vaxtında və məsuliyyətlə yerinə yetirir. 
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Başlıq 4.2. Yeniyetmələrin təhsil xüsusiyyətləri 

Təcrübəli müəllimlər kimi, fasilitatorlar da şagirdlərlə zəngin iş təcrübəsinə malikdirlər. 
Bu təcrübə onlara müəllimlərin tədris qruplarına rəhbərlik etməsində yardım 
edəcəkdir. Hərçənd, bununla yanaşı, fasilitatorlar nəzərə almalıdırlar ki, yetkinlərlə və 
hazırkı halda, müəllimlərlə iş müəyyən xüsusiyyətlərlə  xarakterizə edilir.  
 

Cədvəl 7. Şagirdlərin və yeniyetmələrin təhsil prosesi: fərqlər  

 
                          Yetkinlər 

 
Şagirdlər (yeniyetmələr)  

Yetkinlər vaxtdan səmərəli şəkildə istifadə etməyə 
çalışırlar. Onların, yeniyetmələrlə müqayisədə, daha 
çox öhdəlikləri və məsuliyyətləri vardır. Tez-tez bu 
öhdəliklərinə görə, onların təlim üçün kifayət qədər 
vaxtları qalmır. Bunun üçün də məcburdurlar ki, 
vaxtı maksimal şəkildə idarə etsinlər. 
 

Yeniyetmələr seçim  qarşısında  
nadir  halda dururlar. Onlar 
bilirlər ki, onların əsas məsələləri 
təhsil almaq və sinif otağında 
müəyyən vaxt keçirməkdir.  
 

 

 

Yetkinlərin konkret məqsədləri var və bu məqsədlərə 

tam və sürətlə nail olmağa çalışırlar.  

Yeniyetmələr çox az  düşünürlər ki, konkret 

bilik və bacarıqları zamanın müəyyən 

müddətində qazana biləcəklərmi və ya yox. 
  

Yetkinlər əsasən tədris prosesini özləri aparırlar. 
 

Yeniyetmələrin tədris prosesini əsasən 
müəllim aparır. Əks halda,təlim-tədris xaotik 
və faydasız bir prosesə çevrilə bilər. 
 

  

Yetkinlər bir çox hallarda yeni məlumata şübhə ilə 
baxırlar. Onlar əvvəlcə sınaqdan keçirməyi, istifadə 
etməyi və sonra da onu faydalı resurs kimi tanımağı 
üstün tuturlar. 
 

Şagirdlər onlara çatdırılan məlumata daha az 
tənqidlə yanaşırlar və onu 
asanlıqla qəbul edirlər. 
 

Əgər təlim prosesi yetkinlər üçün əhəmiyyətli və 
dəyərlidirsə, onlar onun müvəffəqiyyətlə həyata  
keçirilməsində və istənilən nəticənin alınmasında 
məsuliyyəti görürlər.                                                                                  
 

Yetkinlərlə müqayisədə, şagirdlər öz 
təhsil proseslərinə daha az məsuliyyətlə 
yanaşırlar. 
 

Yetkinlər üçün çox vacibdir ki, təhsilin məzmunu 
və prosesi onların gündəlik fəaliyyətləri, ehtiyacları 
və maraqları ilə əlaqədə olsun. 
 

Şagirdlər onlara öyrədilənləri 
öyrənirlər.  Onların konkret 
məqsədləri və ya məsələləri 
nadir hallarda olur.  
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Başlıq 4.3. Fasilitasiyanın dörd  fazası 

“Fasilitasiya” sözü (ingiliscə - facilitation) işin asanlaşdırılmasını, prosesin irəliləyişinə dəstəyin  
verilməsini nəzərdə tutur (World Book Dictionary, 2004).  İşgüzar qrupların kontekstində fasilitasiya 

qrupun işinin  asanlaşdırılmasını və onun effektivliyinin artırılmasını nəzərdə tutur. 

Mütəxəssislər fasilitasiyanın 4 mərhələsini ayırırlar: (1) iştirakçıların yığıılması və cəlb 
edilməsi; (2) iştirakçıların məlumatlandırılması; (3) fəal iştirak üçün  şəraitin 
yaradılması; (4) gələcək tədbirlərin planlaşdırılması.  

 

I faza: İştirakçıların yığılması və cəlbedilməsi  

 

 

 

 

 

      

                

 

     

      

 

Fasilitasiyanın ilkin mərhələsi iştirakçıların qrupa cəlb 

olunmasını nəzərdə tutur.Fasilitatorun vəzifəsi potensial 

iştirakçılar arasından qrupda birləşmək və ya görüşdə iştirak 

etmək istəyini oyatsın  və qrupda özünü tam dəyərli üzv 

kimi hiss etsin.Şəkildə lider(L) tərəfindən iştirakçıların (M) 

qrupuna dəvət və cəlb etmə prosesi göstərilib.     Qrupa cəlb 

olunma prosesi hər zaman iştirakçıların mövcud biliklərinin 

tanınması və fəallaşdırılması ilə başlayır.Qrupa cəlb olunma 

ehtiyacı yeni qrupun yaradılması və artıq növcud qrupda 

yeni məsələ üzərində işə başlayan zaman yaranır.                                             

Yeni qrupun yaradılması ,yaxud artıq mövcud qrupda yeni məsələ üzərində işləməsi zamanı  baş 

verir. Toplama və cəlb etmə mərhələsi iştirakçılara yardım edir: (a) öz təcrübələrini 

qiymətləndirmədə; (b) qrupun işində fəal iştirak etmək üçün hazırlaşmaqda;(c) qrupda özünün yerini 

müəyyənləşdirməkdə.  

 
II faza: İştirakçıların məlumatlandırılması  

 

 

 

              ლ 

 

 

 

                   მ             მ 

   

 

 

 

Fasilitasiyanın ikinci mərhələsi iştirakçılar üçün lazımi 

məlumatların çatdırılmasını  nəzərdə tutur.Bu zaman 

məlumatların yayılması fasilitatordan iştirakçılara doğru 

yönəlibdir.Məlumatlar nəzəriyyələrdən,göstəricilərdən,  

statistikadan və sairədən ibarət ola bilər..   

 

Məlumatlar mərhələsi iştirakçılara yardım edir: (a) lazımi 

məlumatların toplanmsında ; (b) öz təcrübəsini yeni kontekstdə 

analiz etməkdə; (c) növbəti mərhələdə qrup üçün 

relevant(məqsədə uyğun ) və faydalı məlumatların çatdırılması. 

III faza: Aktiv iştiraka dəstək verilməsi 

 

 

 

            

 

 

                                     

Fasilitasiyanın üçüncü mərhələsi qrup üzvlərinin aktiv tədris və 

iştirak prosesinə cəlb olunmağa dəstəyin verilməsini nəzərdə 

tutur. Bu zaman iştirakçılar yeni ideyaları müzakirə edir və bilik 

və təcrübələri ilə paylaşırlar. Üçüncü şəkildə göstərildiyi kimi, bu 

mərhələdə lider və iştirakçılar arasında interaksiyaya böyük 

əhəmiyyət verilir.  Bunun üçün fasilitator təhlükəsiz və 

L 

M 

M 

M M 

L 

L 

M 

M

m 
 

M 
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əməkdaşlıq mühitini yaratmalıdır ki, hər bir iştirakçı öz fikir və 

ideyalarını sərbəst şəkildə ifadə edə  bilsin və paylaşsın. 
 

Aktiv iştirak mərhələsi iştirakçılara imkan verir:  
 (a) yeni ideyaları və təcrübələri sınaqdan keçirsinlər; (b) peşəkar vərdiş-bacarıqlarını inkişaf etdirsinlər 

və yaxşılaşdırsınlar;   (c) həmkarları ilə əməkdaşlıq etsinlər  və qarşılıqlı təlim prosesinə dəstək 

versinlər .  

 
IV faza: Gələcək tədbirlərin planlaşdırılması 

 

 

 

                                   

 

 

                       

 

                       

 

Fasilitasiyanın sonuncu mərhələsi gələcək tədbirlərin və 

fəallıqların planlaşdırılmasını nəzərdə tutur; xüsusilə də, müxtəlif 

imkanların və alternativin icmalını, onların qiymətləndirilməsini 

və seçimini, konkret iş addımlarının müəyyənləşdirilməsini. 

Qeyd edilən mərhələ qrupda toplanılan bilik, təcrübə və 

entuziazmın saxlanılması və sonra inkişaf etdirilməsi üçün çox 

vacibdir.  Dördüncü şəkildə göstərildiyi kimi, bu zaman 

aktivliklər  qrupdan iştirakçıların iş mühitinə keçid alacaqlar .    

 

Gələcək tədbirlərin planlaşdırılması mərhələsi iştirakçılara yardım edir : (a) məqsədlərin əks 
etdirilməsində;  (b) konkret tədbirlərin və əməllərinplanlaşdırılmasında; (c)qrupda alınan təcrübənin 
başqa kontekstdə istifadəsində .  
 

Yuxarıda təsvir edilən mərhələlər həm “mikro”, eləcə də “makro” səviyyələri nəzərdə tutur. 
Fasilitator qeyd edilən mərhələləri ayrı-ayrı görüşlərin aparıldığı zaman (“mikro” səviyyə) da 
istifadə edə bilər; xüsusilə də prosesi görüşə iştirakçıların toplanması və onların cəlb olunmasını 
təmin etməklə başlaya bilər, sonra da onlara lazımi informasiya verə bilər (həm məzmun, eləcə 
də məna), üzvlərin aktiv iştirakına dəstək üçün istifadə edə bilər, iştirakçılarla birlikdə növbəti 
addımları planlaşdıra bilər. 
 

“Makro” səviyyə fasilitator  tərəfindən uzun müddətli qruplarla, məsələn müəllimlərin tədris 
qrupları ilə, işi nəzərdə tutur. Dörd mərhələdən istifadə etmək fasilitatora qeyd edilən uzun 
müddətli prosesin effektiv şəkildə aparılmasında yardım edəcəkdir. Fasilitator ilin əvvəlində 
tədris qruplarına iştirakçıların dəvət olunması və cəlb olunmasını təmin edir. Növbəti mərhələ 
iştirakçıların məlumatlandırılmasına və görüşlərdə onların aktiv iştirakının dəstəklənməsinə 
həsr edilə bilər. İlin sonunda isə fasilitator müəllimlərlə birlikdə gələcək tədbirləri planlaşdıra 
bilər.  
 

Həm “mikro”, eləcə də “makro” səviyyədə fasilitasiya mərhələlərinin ardıcıllığı konkret görüş 
və ya uzunmüddətli qrupların tələbatları və xüsusiyyətlərindən  asılı olur. Müvafiq olaraq, 
fasilitator düşüncəli şəkildə mərhələlərin ardıcıllığını dəyişdirə bilər.  
 

                                                                                                                                       
Fasilitasiya mərhələlərinin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi relevant strategiyaların və əməllərin  

düşüncəli istifadəsini tələb edir. 8-ci cədvəldə hər bir mərhələdə tövsiyə edilmiş strategiyaların 
siyahısı təqdim edilmişdir.  
 
 

M 

M 

L 
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Cədvəl 8. Fasilitasiyanın dörd mərhələsi 

Strategiya Fasilitatotun hərəkətləri 

I faza:İştirakçıların yığılması və cəlb olunması 

 

 

 

 

 

 

Liderliyin nümayiş etdirilməsi 

 

 Iştirakçılara özü haqqında və yerinə yetirəcəyi rol haqqında   

məlumat verir ; 

 İştirakçılara görüşün məqsədi, eləcə də gələcək görüşlər  haqqında 

məlumat verir;  

 İştirakçılara görüşün gündəliyi və ya müəllimlərin tədris  

qruplarının fəaliyyət planı haqqında məlumat verir;  

 Elə əhəmiyyətli resurslar haqqında danışır ki, qruplar  onlardan  

görüşün/ müəllimlərin tədris qrupunun işi prosesində istifadə  

edə biləcəkdir.  

 

 

 
       Açıq və xoş əhval-ruhiyəlı                   
mühitin yaradılması 
 

 Marağı olan hər bir müəllimi görüşdə iştirak etmək üçün dəvət  

edir;  

 Görüşlər və tədris qrupunun başqa fəallıqları zamanı müəllimlər  

arasında münasibətlərə diqqət yetirir;  

 Hər bir iştirakçının məlumatlara və resurslara eyni şəkildə  əl 

çatmasını təmin edir ; 

 Yeni müəllimlərə qrupa cəlb olunma imkanını verir .  

 

 

 

 

Əlaqələrin  qurulması 
 

 İştirakçı müəllimlərin ümumi xüsusiyyətlərini, 

maraqlarını,ehtiyaclarını və eləcə də onlar arasında mövcud 

fərqləri başa düşür; 

 Müəllimlər arasında söhbətlərə diqqətlə qulaq asır və 

müəllimlərin maraqları,mühitləri və tələbatları arsında 

oxşarlıqları qeyd edir; 

 Müəllimlər arasında inteqrasiya və qarşılıqlı tanışlığa dəstək 

verən fəallıqları planlaşdırır və həyata keçirir. 

 

 

 

Dəstənin  yaradılması 
 

 İştirakçılara periodok olaraq işgüzar görüşün/tədris qrupunun  

məqsədlərini və görüşlərini çatdırır;   

 Müəllimlər arasında interaksiyaya və qarşılıqlı tanışlığa dəstək 

verən fəallıqları planlaşdırır və həyata keçirir; 

 Müəllimləri qərarların qəbul edilməsi prosesinə  cəlb edir; 

 Peşəkar inkişaf fəallıqlarında müəllimlərin müvafiq iştirakını 

etiraf etməyi məktəb direktoruna xatırladır; 

 Görüşün və qrupların fəaliyyəti haqqında məlumatı  

müəllimlərlə paylaşır (görüşün protokolu,keçirilən tədbirin 

hesabatı və s.). 

II faza: İştirakçıların məlumatlandırılması 

 

 

 

 
Məlumatın çatdırılması 
 

 Müxtəlif mənbələrdən, məsələn: “Müəllim” jurnalı, sosial 

mətbuat (fasilitatorlar üçün facebook səhifəsi, nazirlik və başqa 

agentliklər tərəfindən dərc olunan materialı, maarif  internet 

səhifələri və s.; ) peşəkar ədəbiyyatı və resursları toplayır;   

 Axtarılmış / alınmış məlumatı iştirakçılarla paylaşır .  

 

 

Məlumatın toplanması və 
qarşılıqlı şəkildə paylaşılması  

 Müəllimlərdən mühüm məlumat və peşəkar resurslarla 

paylaşmağı xahiş edir (məqalələr, dərsin planları, tədris 

strategiyaları, məsələlərin paketi, qiymətləndirmə                     

vasitələri və s.);  

 Müəllimlər  arasında  məlumatın qarşılıqlı paylaşmasında 
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yardım edən aktivliklər planlaşdırır.  

 

 

 
Qarışıq məsələlərin izahatı 
 

 Müəllimlər arasında peşəkar mübahisələrə diqqətlə qulaq asır və 

qarışıq, anlaşılmaz məsələlərin vaxtında izah edilməsini və 

dəqiqləşdirilməsini təmin edir;                            

 Fasilitator məsələlərin dəqiqləşdirilməsi və izahatı üçün 

növbəti metodlardan istifadə edir: yekunlaşdırma, sual vermə, 

iştirakçıların variantlarının dinlənilməsi və s.  

 

 

Müəllimlərin təcrübələrinin və  
nəzəriyyələrin 
əlaqələndirilməsi 
 

 Nəzəriyyələr haqqında təqdimat keçirir və onun əsas 

məsələlərini müəllimlərin təlim təcrübəsi və şagirdlərin təlim 

prosesi ilə əlaqələndirir ;  

 Nəzəri modellərin tanışlığı üçün ekspertləri dəvət  edir;  

 Müəllimlərə məsləhət görür ki, mühüm nəzəriyyələri 

öyrənsinlər, üzərində işləsinlər və həmkarlarını onların 

təcrübələri  üçün əhəmiyyətli nəzəriyyə ilə tanış etsinlər.  

 

 

 

Qrupun dinamikasına 
müşahidə etmək və qarşılıqlı 
təsir 
 

 Müəllimlərin arasında münasibətə həm görüşlər, eləcə peşəkar 

əlaqələr zamanı diqqət yetirir. O, konsktruktiv olaraq qeyd 

edilən əlaqələr haqqında müəllimlərə öz fikirlərini  bildirir;  

 Öz əməlləri ilə istənilən davranışın / münasibətin formasının 

misalını müəllimlərə göstərir .  

 

 

 

III faza: Aktiv iştirakçılara dəstək vermək 

 

 

 

 

Aktiv iştirakın həvəsləndirilməsi 
 

 Müəllimin aktiv iştirakını nəzərdə tutan fəallıqlar  planlaşdırır 

və həyata keçirir ; 

 Yalnız bir insanın fəallığını və başqalarının passiv vəziyyətdə 

olmasını nəzərdə tutan fəallıqlardan, görüşlərdən kənar   

durmağa çalışır ; 

 İmkan daxilində tez-tez kiçik qruplarda iş strategiyasına 

müraciət edir .  

 

 

Müəllimlərin rolunun  
aktivləşdirilməsi 
 

 “Ekspert” rolundan uzaq olmağa çalışır və müəllimlər arasında 

təcrübə və ekspertizanın üfiq  boyunca  bölüşməsinə dəstək 

verir;  

 Başqa müəllimlərə dəstək verir ki, onların imkanlarından irəli 

gələrək, görüş ərzində lider rolunu üzərlərinə götürsünlər .  

 

 
Oxşarlığı görmək və vurğulamaq 
 

 Müəllimlərə bir-birinin ideyaları, maraqları, dəyərləri və 

gələcək planları arasında oxşarlıqları axtarıb tapmaqda 

köməklik edir;  

 Qrupda narazılıq baş verəndə və “dalanda”-ya girişdə 

mübahisəni dayandırır və diqqəti bütün iştirakçılar üçün qəbul 

edilən məsələyə yönəldir .  

 

 

Əməkdaşlığa dəstəyin verilməsi 

 İştirakçılar tərəfindən bir-biri ilə münasibətdə müsbət və 

konstruktiv qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasına dəstək verir ; 

 Müəllimləri onların sıx əməkdaşlığını nəzərdə tutan fəallıqlara  

cəlb edir .  

 

 

 

 

 Yeni ideyaların və strategiyaların həyata keçirilməsini nəzərdə 

tutan fəallıqları planlaşdırır (məsələn: dərsin tədris qrupları );  

 Müəllimlərə tədris zamanı eksperimentlərin və  yenilikçi 

təcrübənin sınaqdan keçirilməsi haqqında məsləhətlər verir;  
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Yeniliklərin sınaqdan keçirilməsi  Müəllimlərə diqqət yetirir və tədris prosesində yeni ideyaları və 

təcrübəni sınaqdan keçirməyə az can atan müəllimlərə 

köməklik göstərir .  

 

IV faza: Gələcək tədbirlərin planlaşdırılması 

 

 
                Zehni yürüş 
 

 Müəllimlərlə birlikdə həlli gələcək intervensiyalar tələb edən 

təlim və tədris problemləri haqqında müzakirələr aparır;   

 Müəllimlərdən xahiş edir ki, problemlərin həllinin müxtəlif 

alternativi haqqında öz fikirlərini bildirsinlər .  

 

 

         Strategiyanın işlənib 
             hazırlanması 
 

 Müəllimlərlə birlikdə müxtəlif alternativləri qiymətləndirir ;  

 Müəllimlərə müraciət edir ki, seçilmiş strategiyalar və onların 

üstünlüyü haqqında fikirlərini bildirsinlər ;  

 Müəllimlərlə birlikdə razılaşdırılmış strategiyalar və 

əməllərin həyata keçirilməsi planını işləyib hazırlayır; lazım 

gəldiyi halda, müəllimlər arasında funksiyaları bölüşdürür.  

 

 

İşlənib hazırlanmış planın         
həyata keçirilməsi 
 

 Mütəmadi olaraq müəllimlərə razılaşdırılmış planlar 

haqqında xatırladır;  

 Planların həyata keçirilməsinə monitorinq keçirir ;  

 Müəllimlərə imkan verir ki, planın həyata keçirilməsinin öz 

təcrübəsi haqqında danışsın .  

 

 

Planın qiymətləndirilməsi və        
təkmilləşdirilməsi 
 

 Müəllimlərə müraciət edir ki, həyata keçirilən əməlləri 

qiymətləndirsinlər ;  

 Planın həyata keçirilməsi haqqında materialları toplayır və 

müəllimlərlə paylaşır (imkan daxilində); 

 Müəllimlərə müraciət edir ki, alınan təcrübəni gələcək işləri 

üçün istifadə etsinlər.   
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Başlıq 4.4. Aktiv dinləmə 
 

Aktiv dinləmə fasilitasiyanın və ümumiyyətlə, səmərəli kommunikasiyanın əsas bacarıqlarından  
biridir. O, başqası tərəfindən deyilənin başa düşülməsi və dərk edilməsini nəzərdə tutur. İlk 
baxışdan, bu, çox asandır. Amma statistika göstərir ki, gündəlik həyatda insanlar səsləndirilən  
məlumatın yalnız 20-25 %-ni eşidirlər. Bununla yanaşı, günün sonunda dinlənilən 
məlumatın 46%-i insanın yadından çıxır.                                                                                                                                   
 
 
Fəal dinləmə yalnız səslərin, sözlərin və cümlələrin başa düşülməsini nəzərdə tutmur. Fəal 
dinləyici alınan məlumatı və onun əhəmiyyətini başa düşür, həm deyilənin məzmununa, 
eləcə də hisslərə diqqət yetirir. “Mənim şagirdlərim qrupda iş zamanı çətinlik çəkirlər”, - 
söyləyən müəllim acığını, çaşqınlığını, ümidsizliyini göstərə bilər və yaxud da kömək istəyə 
bilər. Belə ki, fəal dinləyici hər zaman deyilənin arxasındakı emosiyanı müşahidə edə 
bilməlidir. Fəal dinləmənin dörd əsas elementi  vardır:  

 Sizin probleminizin nədən ibarət olduğunu başa düşürəm ; 

 Özünüzü necə hiss etdiyinizi bilirəm;  

 Nə deyəcəyiniz mənə maraqlıdır; 

 Mən sizi mühakimə etmirəm.  
 

Aktiv dinləmənin maniələri  

 

 Passiv/epizodok  dinləmə: insanlar danışdıqlarından tez fikirləşirlər. Buna görə də bir çox 

hallarda onlar “asudə vaxtlarını” öz problemlərini düşünməyə sərf edirlər. Müvafiq olaraq 

onlar dinlənilənin məzmunu və həmsöhbətin emosiyalarını tam olaraq başa düşüb dərk edə 

bilmirlər; 

 Bloklaşdırılmış dinləmə:  dinləyici tərəfindən həmsöhbətin dediyi söz və ya ifadə 

mənfiemosiya yaradır və buna görə də qalan söhbəti dinləməkdən boyun qaçırır; 

 Səthi dinləmə: dinləyici söhbətin əvvəlindəcə hesab edir ki, söhbətin mövzusu darıxdırıcıdır 

və ya əvvəlcədən onun məzmununu bilir. Müvafiq olaraq səthi və səmimilik xətrinə 

həmsöhbətinin dediklərini dinləyir; 

 Göstərici dinləmə:  dinləyici diqqətlə həmsöhbətinə baxır, səmimi dinləyicininin 

imitasiyasını yaratmaq məqsədilə, hərçənd əslində tamamilə başqa məsələ haqqında  

düşünürlər.Belə bir dinləmə tərzi həmsöhbət üçün kifayyət qədər asan başa düşüləndir. 
 

Aktiv dinləmə üçün səmərəli strategiyaların istifadəsi:  
 

Dinləmənin fiziki tərəfi: qeyd edilən marağın göstərici jestlərinin və mimikaların istifadəsini və bütün 

söhbət ərzində gözlə əlaqənin saxlanılmasını nəzərdə tutur.  
 

Dinləmənin psixoloji tərəfi : bu zaman dinləyici həmsöhbətinə diqqətini cəmləşdirmişdir, ona baxır ki, 

nə deyir, nəyi deməkdən özünü saxlayır,emosiyalarını necə necə istifadə edir.  

 

Dinləmənin verbal tərəfi : verbal strategiya söylənilənin təkrarlanmasını, daha yaxşı başa düşülməsi 

məqsədilə təkrar soruşmanı nəzərdə tutur.  Eləcə də sadə verbal qarşılıqlı əlaqə, məsələn, “başa 
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düşürəm”, “doğrudur”, “əlbəttə ki” həmsöhbətə göstərir ki, onun söhbəti maraqlıdır və daha çox 

motivasiya ilə söhbətini davam etdirir.   

Aktiv dinləmə fasilitatorun müəllimlərlə səmərəli inteqrasiyaya, qarşılıqlı anlayışa və qarşılıqlı  
hörmətinə dəstək verir. Fasilitator tərəfindən aktiv dinləməni nümayiş etdirdikdən sonra 
müəllimlər özləri də həmkarları ilə uyğun şəkildə ünsiyyət saxlamağa çalışacaqlar. Bu isə 
öz növbəsində müəllimlər arasında məhsuldar peşəkar əməkdaşlığa dəstək verəcəkdir.  
 
 

Cədvəl 9. Aktiv dinləmənin strategiyaları 

 
Strategiya Məqsəd  Fraza 

 

Həvəsləndirmə 

 

 

Həmsöhbətinizə göstərin ki, onun 
söhbəti ilə maraqlanırsınız 
 

Başa düşürəm... 

Maraqlıdır ... 
 
Yaxşı başa sal /bu haqqda 
daha çox de… Səni 
dinləyirəm, davam et….. 
 

 

 

Təkrar soruşma 

Həmsöhbətinizə göstərin ki, ona 
diqqətlə qulaq asırsınız və onu başa 
düşürsünüz 
 

Söhbətin məzmununu  yaxşı başa 
düşmək üçün 
 

Həmsöhbətə yardım etmək ki, öz 
fikrini daha yaxşı ifadə etsin 
 

Başa düşdüyüm kimi, sizin vəziyyətiniz 

ondan ibarətdir ki…. 

Başqa sözlərlə desək, siz 
qərara aldınız  
ki… 
 
Siz hiss edirsiniz ki… 
 

 

Yekunlaşdırma  

Mühüm ideyaların, faktların və 
digər mühüm məlumatın 
əlaqələndirilməsi 
 

Söhbətin növbəti mərhələsi üçün 
əsasın yaradılması 
 

Sizin söhbətinizdən göründüyü kimi, 

əsas problem ondadır ki  
Söhbətinizi yekunlaşdırsaq….  
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Başlıq 4.5. Sualların verilməsi 
 

Sualların verilməsi fasilitasiyanın əsas strategiyalarından biridir. Fasilitator tərəfindən 
qoyulan sual diskussiyanın gedişini və hətta müəllimin peşəkar fəaliyyətini də radikal 
şəkildə dəyişə bilər. Sualların səmərəli şəkildə qoyulması hər zaman iştirakçıların 
motivasiyasını və kreativliyini artırır. Beləliklə, yaxşı olardı ki, fasilitator əvvəlcədən 
konkret görüş üçün mühüm suallar hazırlasın.  
 

Fasilitator müxtəlif məqsədlər üçün suallar verə bilər:  

• İştirakçıların mövcud olan bilikləri və hazırlıqlarını müəyyənləşdirmək ; 

• İştirakçıları  maraqlandırmaq və\ yaxud onların maraqlarını qorumaq ; 

• İştirakçıların mühakimələrini həvəsləndirmək;  

• Sualların hərtərəfli və əsaslı şəkildə araşdırmaq; 

• Biliyin \informasiyanın bərpa edilməsi;  

• Biliyin \qabiliyyətlərin irəliləyiş  monitorinqi;  

• Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması,sualların dəqiqləşdirmək.    

 

Fasilitator görüş zamanı sual vermənin müxtəlif üsullarından istifadə edə bilər.  

 

Cədvəl 10. Sual vermənin  üsulları  

 

Üsul  Üsulun təsviri və təyinatları  

 

 

Auditoriya  üçün 

sual 

 

 

Trener auditoriyaya sual verir və  kimin cavab vermək arzusunda olduğunuა 

gözləyir. 

 

Auditoriyaya sual vermək müzakirələrin başlanması üçün çox effektivdit. 

Həmçinin,qeyd edilən üsul  az və yaxud  çox aktiv iştirakçılar və onların hazırlığı 

haqqında məlumat verir.  

 

Hər bir iştirakçı 

üçün sual  

Fasilitator növbə ilə eyni bir sualı bütün iştirakçıya verir. 

 

Növbə ilə eyni bir sualın verilməsi, ona xüsusən hərtərəfli müzakirələr zamanı , 

mükəmməl və kifayyət edici və\yaxud rəngarəng cavablar almaq imkanı verir.  

Həmçinin ,iştirakçılara bir –birindən öyrənmək imkanı verir.  

 

 

Sualın konkret 

ünvançısı 

Trener suallar verir,sonra fasilə yaradır və ondan sonra ona cavab verəcək 

iştirakçının adını çəkir.   

 

Sualın kimə ünvanlaşdırılmasının müəyyən edilməsi konkret iştirakçılarda sualın 

anlaşılması haqqında tam məlumat əldə etmək imkanı yaradır.Bu üsul qrupun 

aktiv cəlb edilməsində və əsas sual üzərində cəmləşmədə yardımçı olduğu 

üçün,onun tez-tez tətbiq  edilməsi  arzu olunandır .  

 

 

Sualın geri 

qaytarılması  

İştirakçı sual verir,trener sualı geri qaytarır (perifraza).  

 

Sualın geri qaytarılması üsulu iştirakçının refleksiyasına və sualın daha dərindən 

anlaşılmasına yardım edir.  

 

 

 

İştirakçı sual verir,trener ikinci dəfə sualı formalaşdırırlakin özü cavab 

vermir.O,qrup üzvlərinə həmin suala cavab vermək imkanı verir.  
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Sualın başqasına 

ünvanlanması 

 

Oxşar üsul iştirakçıların rolunun artmasına və aktivləşməsinə,həmçinin ,onların 

özlərinə əmin olmalarını artırmaq imkanı verir.  

 

 

Dərinləşdirmə / 

dəqiqləşdirmə  

Fasilitator iştirakçıdan söylədiklərini dəqiqləşdirməyi,yaxud daha ətraflı izah 

etməyi xahiş edir.  

 

Qeyd edilən üsul müzakirələrin həvəsləndirilməsinə,qaranlıq sualların 

araşdırlması və çətinliklərin aradan qaldırılması zamanı  yardım edir. 

 

Fasilitator  həmçinin  bilərəkdən və məqsədyönlü açıq və qapalı suallardan istifadə etməlidir.  

 

Cədvəl 11. Açıq və qapalı suallar: fərqlər  

 

Qapalı suallar 
 

Açıq suallar  

Növü Sadə cavab tələb edir: bəli, xeyr. Bu sözlərlə başlayır:  Kim? Nə? Nə zaman? 
Harada? Niyə? Necə? 
 

 

 

 

    İstifadə  

 

Onun qoyulması asandır və çox                
vaxt tələb etmir. 
 
Sadə sualların dəqiqləşdirilməsi 
/araşdırılması  zamanı istifadə olunur. 
  

Bu və ya digər məsələ üzrə qarşılıqlı 
təsirin və məlumatın alınması üçün 
istifadə edilir.  Onlar düşündürür və 
müzakirənin başlanmasına dəstək verir. 
 

Məsələnin daha yaxşı dərk edilməsi üçün effektiv 

istifadə olunur  

 

 

 

 

Risk 

 

Yeni informasiyanın və ya detalların 
tapılmasına imkan vermirir. O, 
diskussiyanın 
səmərəli aparılmasına az dəstək verir. 
 

Onlara cavab vermək nisbətən çətindir. 
Sual “Niyə?” tez-tez diskussiya 
iştirakçılarını ehtiyatlandırır. Əgər 
fasilitator ardıcıllıqla və bilərəkdən açıq 
suallardan istifadə etməzsə, o  
zaman onların səmərəliliyi sual altında 
duracaqdır. 

 

 

 

Nümunələr 

 

Bu gün dərsə  daxil olmuşdunuzmu? 
Şagirdlərə tapşırıq verdinizmi? 
Nümunələr:Valideynlərlə görüşdə iştirak 
edə biləcəksinizmi? 
 

Bu  gün hara getmişdiniz? Şagirdlərə hansı 
növ tapşırıq verdiniz? Şagirdlər tapşırığı necə 
yerinə yetirdilər? Şagirdlər nə üçün tapşırığı 
yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdilər? Nəyi 
dəyişmək lazımdır?Validenlərlə nə vaxt 
görüşəcəksiniz? Valideynlərə məlumatı necə 
çatdıracaqsınız?  
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Başlıq 4.6. Müşahidə 

 

Səmərəli fasilitasiya qrupda mövcud mühitdən, münasibətlərdən və  müşahidəsi və görünməsi 

bacarığındançox asılıdır. Görüşlərin gedişi 

zamanı fasilitator diqqət yetirməlidir ki, kim 

danışır, kim passivlik edir, qrup üzvləri öz 

aralarında necə ünsiyyət saxlayırlar (məsələn, 

riyaziyyat müəllimləri gürcü dili müəllimləri 

ilə  və ya I-IV sinif müəllimləri V-VI sinif 

müəllimləri ilə). Alınan məlumatın əsasında 

fasilitator vəziyyəti tarazlaşdırmalı və elə bir 

mühit yaratmalıdır ki, orada hər bir müəllimin 

iştirak etmək üçün bərabər imkanları olsun. 

Fasilitator qrupda mövcud növbəti mühitləri 

və faktları müşahidə edə bilər:   

  Səsin istifadəsi  (pıçıltı,qışqırıq); 

 Ünsiyyət tərzi (suallar, müraciətlər); 

 Üzün ifadəsi (əsnəmək,təbəssüm, qaşqabaqlı və  s.); 
 Gözlə əlaqə;  

 Jestlər və s.   

 

 

Nəyə diqqət yetirək?  
 

 Kim nə edir? Kim nə deyir?  

 Söhbət zamanı kim kimə baxır?  

 Kim kiminlə əlaqədən çəkinir?  

 Kim kiminlə oturur? Bu, tez-tez təkrarlanır?           

 Qrupun ümumi cəlb olunması necədir?  

 Qrupun görüşdə iştirak marağı varmı? *    

İştirakçılar otaqdan tez-tez çıxırlar? Diqqətləri  
tez-tez yayınır? Və s.. 
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 Başlıq 4.7. Göstəricilərin  toplanması 

Effektiv fasilitasiyanın növbəti əhəmiyyətli strategiyasını görüşün göstəricilərinin toplanması və 
onların müvafiq şəkildə istifadəsi təşkil edir.Onun məqsədi, bir tərəfdən, görüşün effektiv 
gedişinə yardımçı olan  əsas məsələlərin yekunlaşdırılması  və gözə çarpan  bir yerə qoymaq yolu 
ilə  dəstəyin verilməsidir.Digər tərəfdən, məlumatın sənədləşdirilməsi hesabat və həyata 
keçirilmiş fəallıqlar haqqında məlumatın qeydiyyata alınması nöqteyi-nəzərdən vacibdir.  

Məlumatın toplanmasına başlamazdan əvvəl fasilitator ayırd etməlidir ki, hansı növdə məlumat  
toplanmalıdır, necə toplanmalıdır və bu funksiyanı kim yerinə yetirməlidir. Əsasən, fasilitatorlar  
aşağıdakı formada  məlumatları təyin edirlər: görüşdə təhlil edilən əsas məsələlər, gələcək planlar,  

qəbul edilən qərarlar və s. Əksər hallarda, göstəricilərin qeydə alınmasını fasilitatorun özü həyata 

keçirir. Amma görüşün formatını və özünəməxsusluqlarını  nəzərə almaqla, o, başqa iştirakçıdan da 

qeydlər  etməyi xahiş edə bilər 

Fasilitator  məlumatların dəqiq  və iştirakçılar üçün aydın şəkildə yazılmasını təmin etməlidir. 

Yazılan məlumat iştirakçılar tərəfindən söylənilən fikirləri dəqiq əks etdirməlidir. Bunun üçün 

vacibdir ki,fasilitator neytral vəziyyəti qoruyub saxlasın və öz fikirlərini qeydlərdə əks etdirməkdən 

çəkinsin. Eləcə də,  fasilitatora , iştirakçılar tərəfindən görüşdə söylənilən sözlər və ya  ifadələrin 

istifadəsi  köməklik göstərəcəkdir. Yaxşı olardı ki, ifadələrin və qaydaların həddən artıq redaktə 

edilməsindən çəkinsin, çünki, qeyd edilən prosesdə iştirakçılar tərəfindən söylənilən ideyaların 

mühüm hissəsi itə bilər. Fasilitator, onun tərəfindən qeydə alınmış və yekunlaşdırılmış məlumatın 

qəbul edilən qərarı nə dərəcədə düzgün əks etdirdiyini  qrupla birlikdə yoxlaya bilər .  

Məlumatların toplanılması və qeydə alınmasının ən yayılmış və praktiki formasını  
“flipçartın” istifadəsi təşkil edir. Onda yazılan  məlumatın istifadəsi həm görüşün 
gedişində, eləcə də görüşün başa çatmasından sonra hesabatları və ya protokolları tərtib 
etmək üçün mümkündür. Flipçartda məlumat yazılan zaman fasilitator əsas sözlərin 
strategiyasından istifadə edir, yəni, ideyanı ifadə edən əsas sözü və ya sözləri qısaca 
olaraq iri hərflərlə yazır. Məlumatın qeyd edilməsi fasilitatorun və ya iştirakçının 
söhbətinə paralel olaraq baş verir. Onun daha yaxşı qavranılması məqsədi ilə tünd və ya 
müxtəlif rəngli markerlərin istifadəsi tövsiyə olunur.  
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Başlıq 4.8. Qaydaların işlənib hazırlanması 
Qaydaların əvvəlcədən işlənib hazırlanması və onlara riayət edilməsi işgüzar görüşlərin səmərəli 
şəkildə aparılması və xoşagəlməz əməllərin qarşısının alınmasına çox yardım edir. Bu qaydalar 
iştirakçıların əlaqələrinə və onlar arasında kommunikasiya üslubuna və formalarına, qərarların 
qəbulu prinsipinə, görüşün gedişi zamanı qəbul edilən və edilməyən davranışlara və s. aiddir.  
 
Qaydaların işlənib hazırlanması və onlara əməl olunması müntəzəm görüşən və çalışan, hətta onun  
üzvlərinin uzun müddətli peşəkar və ya şəxsi ünsiyyət təcrübəsi olduğu halda  da hər bir qrup üçün 
çox vacibdir. Yaxşı olardı ki, qaydaların işlənib hazırlanması birinci görüşdə, yaxud da görüşün 
əvvəlindəcə baş versin.Bu halda çox ehtimal var ki,  qrup üzvləri əvvəlcədən təyin edilən  
qaydalara əsasən hərəkət etsinlər və onların qəbul edilməz  əməllərin düzəlişinə ehtiyac  
olmasın. Qaydaların işlənib hazırlanması və təyin edilməsinin bir neçə mərhələsi vardır:  

 

1. Qaydaların işlənib hazırlanması: Bəzi qruplar qaydaların müəyyən paketini hazır şəkildə almağı 
üstün bilir. Amma, əksər hallarda görüş başladıqdan   10 dəqiqən   sonra  onlar qeyd  edilən  
qaydalar haqqında unudurlar. Yaxşı olardı ki, qaydaları qrupun özü yaratsın,çünki,onlara görüş 
boyunca və ya iş prosesi müddətində  riayət edəcəklər. Qaydaların yaradılmasının səmərəli 
strategiyası görüş iştirakçıları tərəfindən  ideal əməllərinin seçilməsindən və sonra onların 
qaydalar şəklində formalaşdırılmasından ibarətdir.  

2. Qaydaların elan edilməsi: qaydaların yaradılması kifayət etmir. Elan edilmə, yəni gözlə  

görülən  bir yerdə yerləşdirilməsi  xaricində qrup üzvləri onların olmasını unuda bilərlər. 

Fasilitator flipçartda yazılmış qaydaları görüş otağında  gözlə görülən yerdə  yerləşdirə bilər. 

3. 3.Qaydalara əməl edilməsi:  qaydalarla əlaqədar ən çətin məsələ onlara əməl edilməsi və yerinə  

yetirilməsinin təmin edilməsidir. Qrup üzvləri tərəfindən bu və ya digər qaydanın pozulması  

labüd gerçəklikdir. Buna görə də çox vacibdir ki, fasilitator əvvəlcədən qayda pozuntularına         

reaksiya göstərilməsi formaları və mexanizmləri haqqında düşünsün. Qaydaların pozulmasına 

adekvat reaksiyanın göstərilməsi çox vacibdir. Əks halda, fasilitator alternativ normaların 

yaradılmasına dəstək vermiş olur. Məsələn, qaydaya əsasən, hamı görüşə vaxtında gəlməlidir. 

Əgər fasilitator gecikmə faktlarına diqqət verməzsə, o bununla göstərir ki, görüşə vaxtında 

gəlmək heç də vacib deyil. 

4.Qaydaların qiymətləndirilməsi: Yaxşı olardı ki, qrup periodik  olaraq qaydaların və onlara  

əməl edilməsi məsələsini qiymətləndirsin. Ağıllı müzakirə əsasında onlar yenə də bir dəfə  

qaydalara çox diqqətlə əməl edilməsi haqqında razılaşmalı və ya müəyyən səbəblərə görə əməl       

edilməsi qeyri-real olan qaydalarda dəyişikliklər etməlidirlər. 

Qaydaların işlənib hazırlandığı zaman fasilitator növbəti suallardan istifadə edə bilər:  

 Vaxt (görüşü saat neçədə başlayaq və neçədə başa çatdıraq? Görüşü vaxtında başlayıb 

vaxtında bitirə bilərikmi? ) 

 Dinləmə (Bir-birini diqqətlə dinləmək üçün necə şərait yaradaq? Söhbətin yarımçıq kəsilməsi 

faktlarının qarşısını necə alaq?) 

 Konfidensiallıq(məxfilik) (Başqa arzu edənlər görüşdə iştirak edə bilirlərmi və ya yox? Elə bir 

suallar varmı ki, məxfidirlər və yalnız qrup üzvləri bilıməlidirlər?)  

 Qərarların qəbul edilməsi (Qərarları necə qəbul edək? Narazıçılıq halında necə hərəkət  edək?) 

 İştirak (Hər bir üzvün iştirakını necə təmin edək?  İştirak məsələsi necə tənzimlənməlidir?)  
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Başlıq 4.9. Münaqişələrin və destruktiv davranışın idarə edilməsi 

Hər hansı bir işgüzar qrupun görüşündə münaqişələrin və destruktiv əməllərin yeri ola 
bilər. Onların qarşısının alınması və ya idarə edilməsi məqsədilə fasilitator həm 
konstruktiv, həm də destruktiv əməlləri yaxşı bilməlidir. Fasilitator diqqətlə bu əməlləri 
müşahidə etməli və müvafiq reaksiya göstərməlidir. İlk növbədə, özü iştirakçılara 
konstruktiv və müsbət davranış nümunəsi  göstərməlidir.  
 

Konstruktiv davranış aşağıdakıları nəzərdə tutur:   
 Əməkdaşlıq: qrup üzvləri hörmətlə və maraqla həmkarlarının  fikirlərinə qulaq asırlar.  

Onların tərəfini saxlamağa və imkan daxilində bu fikirlərlə paylaşmağa hazırdırlar;  

 Təhrik etmək : qrupun üzvləri öz münasibətləri ilə qrupun fədakarlığının artırılmasına dəstək 

verirlər; 

 Həmahənglilik: iştirakçılar qrupun birliyinə dəstək verirlər (məsələn: mürəkkəb vəziyyətlərdə 

yumorun istifadəsi);  

 Risk: iştirakçılar hazırdırlar ki, qrupun maraqlarını qorumaq üçün müəyyən şəxsi məsələləri 

risk altına qoysunlar;  

 Yenidən nəzər keçirməა: Qrupun işinin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə  üzvlər görüşün  

gündəliyini, cədvəlini, müzakirə olunası məsələləri, qərarların qəbul edilməsi prinsiplərini  və 

prosedurları, məlumatın istifadəsi və sairəni tənqidi və konstruktiv qiymətləndirirlər.  
 

Destruktiv davranış aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 Dominantlıq: iştirakçı çalışır ki, görüş vaxtının çox hissəsini öz məqsədləri və fikirləri         

üçün  istifadə etsin;  qrupun iş prosesinə özü nəzarət etsin;   

 Tələsdirmək: iştirakçı qrupa bir məsələ üzərində müzakirə bitənə qədər növbəti məsələnin 

müzakirəsinə keçməyi məsləhət görür; başqalarını dinləməkdən və qrupda işdən bezir;  

 Özünü təcrid etmə: iştirakçı görüşdə iştirak etmir; 

 Etinasızlıq: iştirakçı həmkarlarına və onların tövsiyələrinə etinasız yanaşır. Ədəbsiz 

zarafatlarla və ifadələrlə qrupun başqa üzvlərini təhqir edir; 

 Əsas mövzudan kənara çıxma: iştirakçı başqa məsələlərlə məşğuldur və qrupun üzvlərini 

görüşün mövzusundan fərqli diskussiyaya cəlb etməyə çalışır; 

 Bloklama:  söylənilən  ideyaları və tövsiyələri pisləməklə və tənqid etməklə qrupun işinə mane 

olur. 

 

Destruktiv davranışların qarşısının alınması fasilitator tərəfindən vaxtında və səmərəli 
intervensiyanı tələb edir. İntervensiya həm verbal, eləcə də qeyri-verbal əməli nəzərdə tuta 
bilər.  
 

Fasilitator tərəfindən hər hansı bir növdə intervensiyanın məqsədi qrupun işinin səmərəliliyinin 
saxlanılması və onun üzvləri üçün özünü ifadə edilməsi və bərabər hüquqlu iştirakın təminatı 
ola bilər. Münaqişəli vəziyyətlərin idarə edilməsinin dəqiq resepti yoxdur. Aşağıda yanaşmalar 
və strategiyalar verilmişdir, onların lazımi vaxtda və kontekstdə istifadəsi fasilitatorlara qrupda 
konstruktiv və əməkdaşlıq mühitinin yaradılmasında və qorunub saxlanılmasında yardım 
edəcəkdir.  
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Prevensiya: görüşün və ya iş prosesinin iştirakçıları ilə tanış olun, eləcə də onların tələbatları və 

maraqları ilə tanış olun.  İştirakçılarla birlikdə qaydaları işləyib hazırlayın və qəbul edilən qaydalar 

haqqında birlikdə razılığa gəlin. 

 

Etinasızlıq: vacibdir ki, fasilitatorun  vəziyyəti düzgün qiymətləndirməsi və görüş iştirakçılarının 
müəyyən hərəkətlərinə həddindən artıq reaksiya göstərməsin. Bəzi hallarda, ayrı-ayrı qəbul   
edilməyən  hərəkətə göz yummaq olar ki, vəziyyətin daha da gərginləşdirilməsinin qarşısının 
alınması mümkün olsun. Əgər destruktiv davranış təkrarlanarsa və ya müntəzəm xarakter 
alarsa,reaksiyanı o zaman təkrar etmək olar.  
Yüngül  intervensiya: yüngül intervensiya halında fasilitator çalışır ki, nisbətən müdaxilə etsin və 

vəziyyətin gərginləşməsinin və münaqişənin eskalasiyasının qarşısını alsın. Bu məqsədlə fasilitator 

növbəti strategiyalardan istifadə edə bilər: 

 qrup üzvünün problemlərini və onu narahat edən məsələləri yaxşı başa düşməyə və onun 

özünü yaxşı hissə etməsinə köməklik göstərməyə çalışın; 

 qrupa (konkret şəxsiyyətə deyil) davranışı və qrupda iş qaydalarını, görüşün əsas müzakirə 

olunası məsələsini və s. xatırladın; 

 

 Orta intervensiya: iştirakçı ilə fasilə zamanı şəxsən söhbət edin. Xatırladın ki, qrupun konkret 

məsələsi var və hər bir iştirakçı bu prosesdə öz töhfəsini verməlidir 

 

Güclü intervensiya: Güclü intervensiya: qrup çıxılmaz vəziyyətdə olanda və konkret şəxsiyyətlərə görə 
işin davam etdirilməsi mümkün olmadığı hallarda güclü intervensiya vacib olur. Belə bir halda 
fasilitator iştirakçılarqrupda iş qaydalarını və konkret məsələ üzərində iş prosedurlarını xatırladır. O, 
qrup üzvlərinə imkan verir ki, bu məsələlər haqqında öz münasibətlərini  ifadə etsinlər. Bundan 
sonra, onlar, nəzərə alınması və ona hörmət edilməsi hamı üçün məcburi  olan yekun qərarı qəbul 
etməlidirlər. Əgər ayrı-ayrı şəxslər yenə də destruktiv hərəkəti davam etdirirlərsə, o zaman fasilitator 
onların adlarını ucadan söyləyir və digər iştirakçılarla birlikdə onların davranışlarının korreksiyası və 
vəziyyətin həlli yolları haqqında müzakirələr aparır.  
 

 

Cədvəl 12. Destruktiv davranışın idarə edilməsi:  Tövsiyələr 

 

Davranış Davranışın səbəbi Davranışın idarə ediılməsi: tövsiyələr 

Həmkarları ilə söhbət 

edir ,söhbəti yarımçıq 

kəsir və yersiz suallar 

verir .ərhlər edir 

Aqressiv xarakter,başqalarını 

qıcıqlqndırmaqdan zövq 

almaq 

 

 

 Sakitliyi saxlamağa çalışın,çünki, “əyləncəli 

şou”nun qarşısı alınmalıdır ;  

 İştirakçının suallarında vəa fikirlərində hər 

hansı bir mühüm və dəyərli olanı tapmağa 

çalışın; 

 Onun hər hansı bir fikri ilə razılaşın və sonra 

söhbətin mövzusunu dəyişin;  

 İştirakçı  tərəfindən hər hansı  səhv 

məlumatın söyləndiyi halda, qrup üzvlərinə 

səhvi düzəltmək imkanını verin.   

Həddən çox danışır Özünü göstərməyə çalışır  

 

Həmkarları ilə müqayisədə 

çox səriştəlidir 

 Onun söhbətində fasiləni gözləyin, sonra 

təşəkkür edin və çalışın ki,söhbətə başqa 

şəxsi dəvət edəsiniz və ya müzakirə 

mövzusunu dəyişin;  
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Sadəcə çox danışmağı sevir 
 

 Nisbətən çətin sual verməklə qrupun 

üzvünü passiv vəziyyətə salasınız; 

 Söhbətə qatılın (əgəgr buna zərurət 

vardırsa) və növbəti ifadə ilə dayandırın : 

“Çox maraqlıdır. İndi baxaq, başqaları necə  

düşünürlər”.  

Fasilitatordan soruşur, 
bu məsələ haqqında 
nəyi düşünür? 
 

 

Fasilitatoru pis vəziyyətə 

salmağa çalışır  
 
Bu və ya digər fikir haqqında 
dəstək almaq istəyir 
 

Sadəcə fasilitatorun 

məsləhətini almaq istəyir 

 Onların əvəzinə qərarları qəbul etmək ya 

problemi həll etməkdən boyun  qaçırmağa 

çalışın; 
 Qeyd edin ki, sizin fikriniz bu halda elə də 

vacib deyil. Başqalarının nə fikirləşdiyi 

daha maraqlıdır ;  

 Birbaşa cavab verin (əgər lazımlı hesab 

edirsinizsə); 

 Cavab verənə qədər sizin fikrinizlə niyə 

maraqlandığını anlamağa çalışın . 

Görüşdə danışmır və ya 

az danışır  

Görüşün mövzusu ona 

maraqlı deyil 
 

 

 

Laqeyddir  
 

Özünü çox səriştəli hesab edir 
və lazımi şəkildə görüşə 
qatılmağı lazım bilmir  

 

Utancaqdır 

 Onun üçün  maraqlı  olan hər hansı bir 

mövzu tapın  və onun haqqında fikirlərini 

soruşun; 

 

 Müəyyən sual/tapşırıq verməklə onu 

maraqlandırmağa çalışın; 

 

 İştirakçının təcrübəsi və biliyi haqqında 

hamıya məlumat verin və bu və ya digər 

məsələhaqqında hamının fikrini 

\məsləhətini soruşun;  

 

 Söhbətə qatılmanın başlanğıcında 

iştirakçını tərifləyin\həvəsləndirin. 

Şəxsi münaqişənin yeri 

var   
 

 

İştirakçıların şəxsi 

münasibətlərinin yaxşı 

təcrübəsi yoxdur  
 

İştirakçılar fərqli fikirləri çox 

ağrılı şəkildə qəbul edirlər.  
 

 

 Görüş iştirakçılarının razılığa gəldikləri 

məsələləri vurğulayın; 

 Sakit və bitərəf iştirakçını söhbətə qoşmağa 

çalışın; 

 Söhbətin mövzusunu dəyişin (müvəqqəti  

də olsa); 

 İştirakçılardan xahiş edin ki, görüş zamanı 

şəxsi amilləri unutsunlar.  
 

İştirakçı görüş zamanı 

inadkarlıq edir   

Qərəzlidir  
Həmkarlarının fikirlərini 
başa düşmür 
 
Özünün kompotentliyinə  və 
fikirlərinin dəqiqliyindən 
həddən çox əmindir  

 Qrup üzvlərinə imkan verin ki, onun 

fikirlərinə reaksiya göstərsinlər ;  

 Iştirakçılara izah edin ki, görüş üçün az 

vaxt ayrılmışdır və onun fikirlərini sonra 

müzakirə etmək daha yaxşı olardı; 

iştirakçıdan xahiş edin ki, həmkarlarının 

fikri ilə paylaşsın . 
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İştirakçı öz fikrini aydın 

ifadə edə bilmir  

İştirakçının kifayət qədər 

yaxşı verbal bacarıqları 

yoxdur 

 

 

 İştirakçıya deməyin: “Siz deməyə 

çalışırsınız ki,...”; 

 İştirakçıya deyin: “Siz deyirsiniz ki,...” 

 Çalışın iştirakçının fikrini elə 

formalaşdırasınız ki, auditoriya üçün aydın 

olsun; 

 Əlavə suallar verin. 

İştirakçı birmənalı 

olaraq düzgün deyil 

İştirakçı birmənalı şəkildə 

yanlış olan şərhlər edir..   

 İştirakçıya deyin: “Sizin nəyi hiss  

etdiyinizi başa düşürəm!”, və ya “Sizin 

mülahizəniz məsələnin yalnız bir tərəfidir”; 

 İştirakçıya deyin: “Mən başa düşürəm ki, 

siz nəyi nəzərdə tutursunuz, amma əgər 

nəzərə alsanız ki…” 

İştirakçı həmişə 

həmkarlarına etiraz edir  

 

İştirakçı heç bir söylənilən 

İştirakçı heç bir söylənilən 

 İştirakçıdan soruşun, söylədiyi problemi 

necə həll edirdi.  

İştirakçı kənar 

söhbətə qatılmışdır  

İştirakçının söhbəti görüşün 

mövzusu ilə əlaqədar ola bilər 

 

İştirakçı ola bilər ki, şəxsi 
məsələ haqqında danışır 

 
İştirakçı qəsdən görüşün 
səmərəli keçilməsinə mane 
olur. 
 

 İştirakçını pis vəziyyətə salmayın; 

 Sadə sual verməklə iştirakçının diqqətini 

özünüzə cəlb edin; 

 Söhbətə iştirakçını cəlb edin, sonuncu 

ifadəni təkrar edin və iştirakçıdan xahiş 

edin ki,öz fikrini bildirsin.  
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Başlıq 4.10. Görüşlərin effektiv aparılması  

Görüşlərin planlaşdırılması zəhmət və enerji tələb edən iş olub liderlik və təşkilati bacarıqlar  tələb  
edir. Görüşləri  üç əsas mərhələyə  ayırmaq olar: görüşə qədər, görüş zamanı və görüşdən sonrakı  
mərhələlər. Aşağıda bəzi məsləhətlər təklif edirik, onlar fasilitatorlara hər bir görüşün səmərəli 
şəkildə aparılmasına yardım edəcəkdir.  

Görüşə qədər  

Görüşün gündəliyini hazırlayın                                                                                                                          

-       Müzakirə olunan  məsələləri müəyyənləşdirin  
- Hər məsələ üçün vaxt ayırın 

- Hər bir  sessiyanın məsələsini   aparan şəxsi  müəyyənləşdirin(lazım gəldiyi halda) 

 Görüş iştirakçılarına (müəllimlərə)və administrasiyaya günün rejimini əvvəlcədən göndərin 

 Otağı əvvəlcədən hazırlayın                                                                                                                 

*  Protokol hazırlamaq üçün görüşün mövzularının  gedişini yazacaq şəxsi ayırın(lazım 

gələrsə ) 

 Əmin olun ki, görüşün keçirilməsi üçün bütün lazımi texniki avadanlıq və başqa resurslarınız 

vardır.  

 

Görüş zamanı  

  Görüşü əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxtda  başlayın 

 Görüşü açın 

-  Qısaca olaraq gündəliyi və gözlənilən nəticələri şərh edin 

- Görüşdə  iştirak qaydalarını iştirakçılara izah edin 

- Funksiyaları bölüşdürün (lazım gəldiyi halda) 
- Ötən görüşdə təhlil edilən məsələləri və  qəbul edilən qərarları qısaca müzakirə edin 

(lazım gəldiyi halda) 
 

 Görüşü keçirin 

- Diqqəti görüşün gedişinə yönəltmək üçün fokusu günün rejimi ilə müəyyənləşdirilmiş 

məsələlər üzərində cəmləşdirin 

- Müəllimlərin aktiv iştirakına dəstək olun 

- Qərarlar qəbul etməkdə qrupa yardım edin 

 Görüşü bitirin 

- Görüşün gedişini və qəbul edilən qərarları yekunlaşdırın. 

- Gələcək addımları və fəallıqları müəyyənləşdirin 

- Görüşü dəyərləndirin: görüşün hansı hissəsi sizin üçün səmərəli keçdi? Nəyi daha yaxşı 
həyata keçirmək olardı?  

 

Görüşün gedişi zamanı fasilitatorun funksiyaları:  
 

 Quraşdırma(insinirovka): fasilitator iştirakçılara məsələnin müzakirəsini,eləcə də müzakirənin 

ən səmərəli yollarını təklif edir ; 

 Tənzimləmə: fasilitator görüşün gündəliyə müvafiq olaraq davam etdirilməsini  təmin edir; 

iştirakçılara məsləhət görür ki, görüşün məqsədlərini, vaxtı və s. nəzərə alsınlar .  
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Görüş protokolunda məlumat : 

 Tarix,vaxt,yer 

 İştirakçılar  

 Müzakirənin əsas məsələsi və qəbul edilən 

qərarlar 
 Planlaşdırılmış tədbirlərə məsuliyyətli 

şəxslər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Məlumatlandırma: fasilitator iştirakçılar üçün məlumat və fikirlərlə paylaşmanı təmin edir;                   

 Dəstəkləndirmə: fasilitator iştirakçılara öz fikirlərini formalaşdırmaqda köməklik edir; iştirakçı 

tərəfindən söylənilən fikri öz fikirləri ilə əsaslandırır; iştirakçılara bir-biri tərəfindən 

söylənilən fikirlərin sonradan yayımlanmasında yardım edir ;  

 Qiymətləndirmə: söylənilən fikirlərin sonradan yayımlanmasında yardım edir həmkarlarının 

tərəfindən söylənilən fikirlərin tənqidi qiymətləndirilməsində yardım edir;  

 Yekunlaşdırma: fasilitator görüşün gedişini diqqətlə izləyir və hər bir epizodun və  ya görüşün 

sonunda iştirakçıların müzakirələrini və onlar tərəfindən söylənilən fikirləri yekunlaşdırır.  
 

Görüşdən sonra 

 

 Yaxşı olardı ki, iştirakçıları görüşün     protokolu ilə tanış edəsiniz; 

  Görüşlə əlaqədar olan  bütün 

əhəmiyyətli sənədi/resursu        

toplayın və saxlayın;  

 Görüş bitdikdən sonra planlaşdırılmış 

fəallıqların həyata keçirilməsinə diqqət  

verin.  
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ƏLAVƏLƏR   

 

Əlavə 1. Müəllimlərin tədris qruplarının planlaşdırılması forması  
 

# Aktivliklərin           

adı    

Tarix Məqsəd İştirakçı müəllimlər  

 

1. Məlumatların 

analizi  

14.02.2013 Üçüncü sinif 

şagirdlərinin oxu üzrə 

diaqnostik 

qiymətləndirilməsinin 

nəticəsinin analizi.   

1-4 sinif gürcü 

dili və ədəbiyyat 

müəllimləri  

2.     

3.     

4.     
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  Əlavə 2. Müəllimlərin tədris qruplarının aktivliklərinin hesabat forması  
 

Aktivliklərin adı:  Məlumatların analizi 
 

Tarix: 15.02.2013 Vaxt: 15:00 – 17:00 

 

İştirakçı müəllimlər:  

1. Maka 

Rvaladze, 1-ci sinif gürcü dili müəllimi  

2. Maia 

Gigineişvili, 2-ci sinif gürcü dili müəllimi 

3. Manana 

Geliaşvili, 3-cü sinif gürcü dili müəllimi 

4. Lali 

Narimanidze, 4-cü sinif gürcü dili müəllimi 

Fasilitator: 

İna Tvalişvili  
  

 

Aktivliklərin qısa icmalı:  

 

Manana Geliagvili üçüncü sinifdə keçirilmiş oxu üzrə diaqnostik 

qiymətdirmənin nəticələrini həmkarları ilə bölüşdürdü.Müəllimlər 

şagirdlərin nailiyyətlərinin zəif və güclü tərəflərini birlikdə araşdırlar və  

nəticələrin yaxşılaşdırılması üçün vacib olan strategiyalar haqqında öz 

fikirlərini söylədilər.  

 

Təcrübənin paylaşdırılması məqsədi ilə Manana Gelaşvili Lali  

Narimanidzenin dərsində iştirak edəcəkdir və üçfazalı modelin tətbiq 

edilməsini müşahidə edəcəkdir. 
 

Başqa qeydlər:  
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Əlavə 3. Oxunun tədrisi: Dərsin müşahidə forması (I sinif.) 
 

Müəllim mövcud aləti nümunəvi(model) dərslərdə, bir-birinin dərslərində və birgə dərslərin 

sesiyalarında iştirak edən zaman   tələbatlarına  müvafiq olaraq tətbiq edə bilər.  

 
Müşahidəçi: Tarix:  Vaxt:  

Müəllim:  Sinif:  

Məktəb: Şagirdlərin sayı:  

Dərsin mövzusu:  Dərsin məqsədi:  

       
Cədvəlin birinci sütununda  müəllimlərin və şagirdlərin aktivlikləri göstərilmişdir. Hər bir aktivliyin 

qarşısındakı ikinci sütunda  isə  aşağıdakı təlimata əsasən müvafiq qiymətlər yazın.Üçüncü sütunda isə aktivliyi 

təsvir edin.  

  

Bəli Aktivlik tamamilə yerinə yetirildi 

Qismən Aktivlik tam  yerinə yetirilmədi  

Yox Aktivlik ümumiyyətlə yerinə yetirilmədi  

       

Aktivlik 

Qiymətlən-

dirmə Aktivliyin təsvir edilməsi 

Komponen I: Dərsin gedişi  

Faza I - Tam 

Müəllim yeni dərsi\mövzunu  və  dərsin məqsədlərini 

maraqlı və  keyfiyyətli formada uşaqlara təqdim etdi . 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllimin   yardımı ilə  şagirdlər  əvvəlki  biliklərini   

aktivləşdirirlər.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim maraqlı mətn təqdim edir(böyük kitab, mövzu 

üzrə poster, dil praktikasına aid test, mahnı və sair). 

Müəllimin   yardımı ilə  şagirdlər mətni araşdırırlar,suallar 

verirlər,təxminlər söyləyirlər  və  gözlənilənləri 

formalaşdırırlar.   

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim  nümayiş aktivliyi keçirir (səlist, ifadəli səslə 

şagirdlərdən soruşur).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim  birgə   oxu aktivliyini həyata keçirir (xorla 

oxumaq,əks-səda ilə oxuma  və sair).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim şagirdlərin şifahi söyləmək  qabiliyyətlərinin  Bəli   
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inkişafetdirici müxtəlif formalı  aktivliklərini işə 

salır(məsələn,mövzu ətrafında söhbət,ifadəli oxu, sözlərin 

izahı və sair ).  

Qismən 

Yox 

Faza II – Hissələr 

Müəllimin   yardımı ilə  şagirdlər mövzunu 

cümlələrə\frazalara  ayırırlar;cümlələrdən  mətn  

quraşdırırlar. 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllimin   yardımı ilə  şagirdlər  cümlələri  tərkib 

hissələrinə  ayırır və yığırlar.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllimin   yardımı ilə  şagirdlər sözləri tərkib hissələrinə 

ayırır və yığırlar. 

 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim ,,Sözlər divarı”nı yeni  vacib-əsas  sözlərlə 

döldurur.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Faza III – Tam     

 Şagirdlər  müəllimin   yardımı ilə yeni bilik 

qabiliyyətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün başqa-başqa 

çalışmaları yerinə yetirirlər(sinif  çalışmaları) .   

Bəli 

  Qismən 

Yox 

 Şagirdlər müxtəlif formalı  aktivlikləri  fəaliyyətə 

gətirməklə    yeni öyrəndikləri hərfləri və sözləri  tam 

mətnlərdə istifadə edirlər(diskusiya,yazı,rəsm,oyun 

keçirmək və sair).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Şagirdlər müəllimin   yardımı ilə  yeni öyrəndiklərini 

yekunlaşdırırlar(söhbət\yazı).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim şagirdlərə  şagirdlərin imkanlarına  və  

tələbatlarına müvafiq olan  ev tapşırıqları verir( şagirdlərdə  

sıxıntılar yaratmayan-çətin olmayan).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Komponen II: Tədris mühiti və  resurslar 

Sinifdə faydalı tədris ləvazimatları vardır: əlifbanın hərfləri, 

sözlər divarı,dil praktikasından \birgə yazı ilə tərtib edilən 

mətnlər,şagirdlər tərəfindən tərtib edilən 

mətnlər/kitablar,ədəb qaydaları,tədris 

posterləri,kitablar,jurnallar  və sair. 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Dərs təlim-tədrisin  müxtəlif formalarını özündə Bəli   
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cəmləşdirir: bütün sinif, cütlüklər, qruplar, fərdi iş.Müəllim 

interaksiyanı  və  bir-birini öyrətməni  həvəsləndirir .  
Qismən 

Yox 

Müəllim müxtəlif formalı,şagirdlər üçün müvafiq olan əlavə 

ləvazimatlardan istifadə edir(oxu kitabları,aktivliklər 

baratları,posterlər,əyani vasitələr,oyuncaqlar və sair) . 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

G-PriEd-in  yardımçı  tədris  resurslarının tətbiqi 

Müəllim dərs zamanı  G-PriEd-in  yardımçı  əlavə  

vasitələrindən istifadə edir  (əlavə  oxu kitabları,aktivliklər 

baratları,posterlər,sözlərin şimşək-baratlarından  və sair)  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Əgər müşahidə zamanı müəllim   yuxarıdakı  materiallardan heç birini tətbiq etmədisə,əks- əlaqə zamanı  ona 

aşağıdakı sualları  verin:  

G-PriEd-in  yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq edirmi? (Xahiş 

edirik müvafiq xananı rəngləyəsiniz).  

Bəli ("Bəli" cavabı zamanı növbəti 

suallara keçin) Yox 

Hansı yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq edirsiniz? (Xahiş edirik müvafiq 

xananı rəngləyəsiniz). 

Əlavə oxu kitabları  

Aktivliklər baratları  

Sözlərin şimşək-baratları 

Komponen III:  İnkişafetdirici qiymətləndirmə 

Müəllim  dərs  zamanı  inkişafetdirici qiymətləndirmənin  

müxtəlif formalarını tətbiq edir .  
Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim dərs zamanı 

inkişafetdirici 

qiymətləndirmənin 

hansı formasını ,yaxud 

vasitələrini tətbiq edir? 

1.Diaqnostik test 

9. Daxili və xarici 

dairələr  17. Yekunlaşdırıcı baratlar  

2. Şagirdlərlə müsahibə  

10. Fikirləş-Qoşalaş-

Paylaş  18. Gündəlik 

3. Tapşırıqlar 11.Suallar vermək  19. Posterlər 

4. Layihələr  

12. Cavabların 

/“Bəli/Yox“ baratları  20. Suallar  

5.Qısa  qeydlər  13. Əl işarələri  21. Kvizilər (qısa suallar)  

6. Şagird qovluğu 14. Qrafik sxemlər  Başqa (Xahiş edirik göstərəsiniz) 

7. Məktəb  diskusiyaları  

15. Bilirəm-Bilmək 

istəyirəm-Öyrəndim  

8. Prezentasiyanın 

qiymətləndirilməsi 16. 3-2-1 

Müəllim  şagirdlərə konstruktiv əks əlaqə verir.  

Bəli 

  

Qismən 

Yox 

Müəllim    tədris\inkişaf monitorinqi məqsədi ilə şagirdlərin  

işini müşahidə edir və  öz iş dəftərində müvafiq qeydlər edir 

(monitorinq dəftəri).   

    

Bəli 

  

Qismən 

Yox 
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Əlavə 4. Oxunun tədrisi: Dərsin müşahidə forması (II -VI sinif) 
 

Müəllim mövcud aləti nümunəvi(model) dərslərdə, bir-birinin dərslərində və birgə dərslərin 

sesiyalarında iştirak edən zaman   tələbatlarına  müvafiq olaraq tətbiq edə bilər.  

 

Müşahidəçi: Tarix:  Vaxt:  

Müəllim:  Sinif:  

Məktəb: Şagirdlərin sayı:  

Dərsin mövzusu:  Dərsin məqsədi:  

        

Cədvəlin birinci sütununda  müəllimlərin və şagirdlərin aktivlikləri göstərilmişdir .Hər bir aktivliyin qarşısındakı 

ikinci sütunda isə  aşağıdakı təlimata əsasən müvafiq qiymətlər yazın.Üçüncü sütunda isə aktivliyi təsvir edin. 

  

Bəli Aktivlik tamamilə yerinə yetirildi 

Qismən Aktivlik tam  yerinə yetirilmədi  

Yox Aktivlik ümumiyyətlə yerinə yetirilmədi  

       
Aktivlik 

Qiymətlən-

dirmə Aktivliyin təsvir edilməsi 

Komponen I: Dərsin gedişi  

Oxuya qədərki faza     

Müəllim şagirdlərlə  birlikdə oxunacaq mətni\kitabı müzakirə edir. 

Şagirdlər əvvəlki biliklərini aktivləşdirirlər,təxminlər 

söyləyirlər,suallar verirlər,  gözlənilənləri formalaşdırırlar.Onlar 

öyrəniləcək mövzunu özlərinin təctübələri və ətraf  mühitlə 

əlaqələndirməyə çalışırlar.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim şagirdləri   onların mətndə rast gələcəkləri  

əhəmiyyətli(əsas),yaxud çətin söz ifadələri\anlayışları  üzərində 

çalışdırır.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim    şagirdlərə  tətbiq ediləcək strategiyanı  xatırladır,yaxud  

oxunun  strategiyasının modelləşdirilməsini həyata keçirir.   

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Oxu fazası 

Səlist oxu və\yaxud  sərbəst oxu zamanı  şagirdlər  oxunun və ayrı-

ayrı  söz  ehtiyatlarının  üzərində işləməyin  effektiv  strategiyalarını 

tətbiq edirlər(təxminlərin yenidən yoxlanması,suallar vermək və 

cavabların axtarılması,yekunlaşdırma,əyaniləşdirmə,nəticələr 

çıxarmaq,qeydlər etmək,sxemlərin doldurulması və sair)  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim, lazım gəldiyi hallarda, bütün siniflə,yaxud şagirdlərin Bəli   



Səhifə 62          Müəllimlərin tədris qruplarına rəhbərlik. Fasilitatorun təlimat kitabçası    

müəyyən hissəsi ilə  səlist(qayda ilə)\vərdiş halına keçmiş (nümunəvi 

oxu,təkrar oxumaq,cütlüklərdə oxumaq,bir-birilərinə oxumaq və 

sair)aktivlikləri tətbiq edir.  

Qismən 

Yox 

Müəllim şagirdlərin işlərini müşahidə edir;konkret göstərişlərlə və 

tövsiyələrlə  oxu zamanı çətinlikləri olan ,yaxud qavrama-anlamada 

çətinlik çəkən şagirdlərə yardım edir.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Oxudan sonra  

Şagirdlər müxtəlif səviyyəli\çətinlikli  suallar və sinif tapşırıqları 

üzərində işləyirlər .Müxtəlif formal aktivliklərə (yazmaq,rəsm 

çəkmək,oyunlar keçirmək və sair ) qoşmaq  yolları ilə müəllim  

şagirdlərə yeni bilikləri\qabiliyyətləri müxtəlif kontekstdə tətbiq 

etməyə  təkan verir . 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Şagirdlər   yeni ideyaları və anlayışları yekunlaşdırırlar ,nəticələr 

çıxarırlar,oxuduqları məlumatları  öz həyat təcrübələri və  başqa 

mövzularla əlaqələndirirlər. Şagirdlər müxtəlif formal diskusiyalar 

nəticəsində  oxuduqları mətni\kitabı dərindən və tənqidi  şəkildə 

dərk edəcəklər. 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim və şagirdlər  mətn üzərində işlədiklərinin nəticələrini və  

prosesi (Nə öyrəndik?Necəöyrəndik?)  

yekunlaşdırlar\qiymətləndirlər  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Komponent II: Tədris  mühiti və resurslar 
Müəllim başqa-başqa  formalı,şagirdlərə uyğun olan əlavə 

vasitələrdən istifadə edir(oxunacaq mövzular,sxemlər\diaqramlar,söz 

ehtiyatları-lüğətlər,posterlər,əyani vasitələr və sair ). 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim  sinfin yoluna qoyulmasına yardımçı olan  interaksiyanı, 

həmkarlığı  və bir-birini öyrətməni həvəsləndirir. 

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Sinif  otağında  ,,Kitablı tədris mühiti “yaradılıbdır   (sinif  işləri 

üçün əlveriçli  ləvazimatlar,şagirdlərin işlərini düzmək və bəzəmək 

üçün ).  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim diferensiasiya elementlərini tətbiq edir.Sinifdə şagirdlərin 

hazırlığına və tələbatlarına uyğun qruplar təşkil edilmişdir.Qruplar 

müəllimdən müvafiq təlimatlar,izahatlar, tapşırıqlar,tədris 

mövzuları\kitablar,skafoldinq-yardım  alırlar .  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

Dərs təlim-tədrisin  müxtəlif formalarını özündə cəmləşdirir: 

bütün sinif, cütlüklər, qruplar, fərdi iş.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 

G-PriEd-in yardımçı əlavə tədris resurslarının tətbiqi  

Müəllim dərs zamanı G-PriEd-in müxtəlif yardımçı  tədris 

vasitələrindən  -əlavə oxu kitabları,aktivliklər baratları,uşaqlar üçün 

qəzet,posterlər və sair istifadə edir.  

Bəli 

  Qismən 

Yox 
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Əgər müşahidə zamanı müəllim   yuxarıdakı  materiallardan heç birini tətbiq etmədisə,əks- əlaqə zamanı  aşağıdakı 

sualları  verin:  

G-PriEd-in  yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq edirmi? 

(Xahiş edirik müvafiq xananı rəngləyəsiniz).  

Bəli ("Bəli" cavabı zamanı növbəti suallara 

keçin) Yox 

Hansı yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq edirsiniz? (Xahiş edirik müvafiq 

xananı rəngləyəsiniz). 

Əlavə oxu kitabları  

Posterlər 

Aktivliklər baratları 

Uşaqlar üçün qəzet 

Komponent III:  İnkişafetdirici qiymətləndirmə  

Müəllim  dərs  zamanı  inkişafetdirici qiymətləndirmənin  müxtəlif 

formalarını tətbiq edir.  
Bəli 

  Qismən 

Yox 

Müəllim dərs zamanı 

inkişafetdirici 

qiymətləndirmənin 

hansı formasını ,yaxud 

vasitələrini tətbiq edir? 

1.Diaqnostik test 9. Daxili və xarici dairələr  17. Yekunlaşdırıcı baratlar  

2.Şagirdlərlə müsahibə  10. Fikirləş-Qoşalaş-Paylaş  18. Gündəlik 

3. Tapşırıqlar 11.Suallar vermək  19. Posterlər 

4. Layihələr  

12. Cavabların /“Bəli/Yox“ 

baratları  20. Suallar  

5.Qısa  qeydlər  13. Əl işarələri  21. Kvizilər (qısa suallar)  

6. Şagird qovluğu 14. Qrafik sxemlər  Başqa (Xahiş edirik 

göstərəsiniz) 

7. Məktəb  diskusiyaları  

15. Bilirəm-Bilmək istəyirəm-

Öyrəndim  

8. Prezentasiyanın 

qiymətləndirilməsi 16. 3-2-1 

Müəllim  şagirdlərə konstruktiv əks əlaqə verir.  

Bəli 

  

Qismən 

Yox 

Müəllim  tədris\inkişaf monitorinqi məqsədi ilə şagirdlərin  

işini müşahidə edir və  öz iş dəftərində müvafiq qeydlər edir 

(monitorinq dəftəri).   

    

Bəli 

  

Qismən 

Yox 
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Əlavə 5.  Riyaziyyatın konstruktiv-diferensiasiyalı  tədrisi: Müşahidə 
forması (I -VI sinif.) 

 
Müəllim mövcud aləti nümunəvi(model) dərslərdə, bir-birinin dərslərində və birgə dərslərin 

sesiyalarında iştirak edən zaman   tələbatlarına  müvafiq olaraq tətbiq edə bilər.   

 

 
Müşahidəçi: Tarix:  Vaxt:  

Müəllim:  Sinif:  

Məktəb: Şagirdlərin sayı:  

Dərsin mövzusu:  Dərsin məqsədi:  

    

  

  
Cədvəlin birinci cütununda  müəllimlərin və şagirdlərin aktivlikləri göstərilmişdir .Hər bir aktivliyin 

qarşısındakı ikinci sütunda isə  aşağıdakı təlimata əsasən müvafiq qiymətlər yazın.Üçüncü sütunda isə aktivliyi 

təsvir edin. 

  

Bəli Aktivlik tamamilə yerinə yetirildi 

Qismən Aktivlik tam  yerinə yetirilmədi  

Yox Aktivlik ümumiyyətlə yerinə yetirilmədi  

Q/r Aktivlik həyata keçirilmədi ,çünki,dərsə uyğun deyildi 

    

  

  
    

  
  

Aktivlik 

Qiymətlən-

dirmə Aktivliyin təsvir edilməsi 

Komponen I: İlkin faza  

Müəllim öyrəniləcək  dərsi\mövzunu şagirdlərə təqdim edir.   

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərə əvvəlki  biliklərin \təcrübələrin 

aktivləşdirilməsinə yardım edir.  

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdləri müxtəlif  hazırlıq  səviyyələrinə görə 

qruplara ayırır   və  hər qrupa müvafiq tapşırıq  verir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərin hazırlığını qiymətləndirir. 
Bəli   

Qismən 
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Yox 

Q/r 

Müəllim  öyrəniləcək mövzunu şagirdlərin  ilkin bilik-

təcrübələri  ilə əlaqələndirir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Komponent II. Ərzində  

Müəllim şagirdləri yeni mövzu ilə əlaqədar olan riyazi 

razılaşmalar  toplusu ilə (terminlər,simvollar,yol verilənlər-

xətalar,tədris ləvazimatlarının tətbiqi) tanış deir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdləri öyrəniləcək tapşırıqların məqsədi ilə tanış 

edir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim   problemlərin həlli yollarını modelləşdirir    (aydın  

təlimat verir və şagirdin onu anlayıb-anlamadığını yoxlayır) . 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim  şagirdləri  fərqli hazırlıq səviyyələrinə görə qruplara  

ayırır  və  hər qrupa  müvafiq tapşırıqlar verir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Şagirdlər  tapşırıqları müstəqil yerinə yetirirlər(yeni biliklər 

qururlar).  

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərin işlərini müşahidə edir və  lazım gəldiyi 

hallarda onlara yardım edir(skafoldinq  tətbiq edir). 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərdən  tələb edir ki,yerinə yetirilən tapşırıq 

haqqında fikirləşsinlər və  mühakimə aparsınlar və  onların 

qavrama-anlamalarını yoxlayır  (müxtəlif səviyyəli suallar 

vasitəsi ilə) .  

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərdən tələb edir ki, şəxsi mühakimələrini  

dərslikdəki mövzu ilə müqayisə etsinlər(qərarları və 

təxminləri)  . 

Bəli   

Qismən 

Yox 
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Q/r 

Komponent III. Sonrakı 

Müəllim şagirdlərdən tələb edir ki,yeni qazanılmış bilikləri 

müxtəlif  strategiyaların yardımı ilə  başqa-başqa  

kontekstdə tətbiq etsinlər( mətn məsələlərinin 

həlli,müzakirələr,yazı işləri, şəkil çəkmək və sair).   

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim  şagirdləri  fərqli hazırlıq səviyyələrinə görə 

qruplara  ayırır  və  hər qrupa  müvafiq tapşırıqlar verir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərin qavrama-anlama prosesini müşahidə 

edir  və nəticələri qeydə alır. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim şagirdlərin  bacarıq-qabiliyyətlərini  və  biliklərini 

qiymətləndirir.  

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Komponent IV: Tədris mühiti və  resurslar   

Müəllim tədrisin müxtəlif  formalı  əlavə ləvazimatlarından 

istifadə edir(modellər,sxemlər\diaqramlar,posterlər və 

başqa əyani vasitələr). 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim interaksiyanı və şagirdlərin bir-birini 

öyrətmələrini həvəsləndirir. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Dərs təlim-tədrisin  müxtəlif formalarını özündə 

cəmləşdirir: bütün sinif, cütlüklər, qruplar, fərdi iş.   

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllimin şagirdlərə konstruktiv əks əlaqə veri. 

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Komponent V:  İnkişafetdirici qiymətləndirmə 

Müəllim  dərs  zamanı  inişafetdrici qiymətləndirmənin 

müxtəlif formalarından istifadə edir (1-heç bir formasını;2-

Bəli   

Qismən 
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bir,yaxud iki formasını;3-   üç ,yaxud daha çox formasını).  Yox 

Q/r 

Müəllim dərs zamanı 

inkişafetdirici 

qiymətləndirmənin 

hansı formasını ,yaxud 

vasitələrini tətbiq edir ? 

1.Diaqnostik test 9. Daxili və xarici dairələr  17. Yekunlaşdırıcı baratlar  

2.Şagirdlərlə müsahibə  10. Fikirləş-Qoşalaş-Paylaş  18. Gündəlik 

3. Tapşırıqlar 11.suallar vermək  19. Posterlər 

4. Layihələr  

12. Cavabların /“Bəli/Yox“ 

baratları  20. Suallar  

5.Qısa  qeydlər  13. Əl işarələri  21. Kvizilər (qısa suallar)  

6. Şagird qovluğu 14. Qrafik sxemlər  
  

7. Məktəb  diskusiyaları  

15. Bilirəm-Bilmək istəyirəm-

Öyrəndim  

8. Prezentasiyanın 

qiymətləndirilməsi 16. 3-2-1 

Komponent VI:  G-PriEd-in yardımçı əlavə tədris resurslarının tətbiqi 

Müəllim dərs zamanı  G-PriEd-in  yardımçı  əlavə tədris 

ləvazimatlarından ustifadə edir(riyazi tapşırıqlar baratı,  

manipulyativlər,posterlər).  

Bəli   

Qismən 

Yox 

Q/r 

Müəllim G-PriEd-in dərsliklərindən istifadə edir. 
Bəli   

Yox 

Əgər müşahidə zamanı müəllimin  yuxarıdakı  materiallardan heç birini tətbiq etmədisə,əks- əlaqə zamanı  

aşağıdakı sualları  verin: 

G-PriEd- in yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq 

edirmi? (Xahiş edirik müvafiq xananı 

rəngləyəsiniz).  

Bəli Bəli 
("Bəli" cavabı zamanı 

növbəti suallara keçin)  
Yox 

Yox 

Hansı yardımçı tədris vasitələrini  tətbiq edirsiniz? (Xahiş edirik 

müvafiq xananı rəngləyəsiniz). 

Manipulyativlər 

Riyazi tapşırıqlar baratları  

Posterlər 



Əlavə 6. Oxu dərsinin planlnın qiymətləndirilməsi  rubrikası   

 
Müəlllimlər  verilmiş  aləti birgə dərslər sesiyası zamanı tətbiq edə bilərlər və  onlar tərəfindən planlaşdırılmış  dərsi  müzakirə edə bilərlər.  

 

Qiymətləndirmənin meyarları   
Səviyyə 

Zəif   Güclü 

Dərsin məqsədləri/qarşıya 

qoyulan  nailiyyətlər   

Ümumi şəkildə verilib;  

Milli tədris planına  uyğun deyildir; 

Məqsədlərə nail olmaq  real deyildir.  

  

Oxunun ilkin komponentlərinin inkişafına 

fokuslanıbdır;Aydın və konkret  formada 

planlaşdırılıbdır;  

MTP-nın  standartları  və göstərisiləri konkret 

olaraq  qeyd edilibdir; Məqsədlərə nail olmaq 

realdır.  

Dərs  oxunun hər üç  əsas 

komponentlərinin (səlist 

oxumaq,söz ehtiyatları, anlama-

qavrama)  və  yazı  

qabiliyyətlərinın inkişaf 

etdirilməsinə yönələn  

aktivliklərdən\tapşırıqlardan 

ibarətdir .  

Bu və ya digər fəaliyyətin\tapşırığın  

şagirdlərdə hansı bacarıq və 

strategiyaları inkişaf etdirəcəyi aydın 

görünmür. Aktivliklər nəzərdə tutulan 

məqsədlərə uyğun deyildir.  

  

Aktivliklər\tapşırıqlar  oxu,yazı və şifahi nitqdən 

ibarətdir; Şagirdlər  tərəfindən yeni sözlərin 

mənimsənilməsi,səlist oxu bacarığının  vərdiş 

etdirilməsi,müxtəlif səviyyəli suallar üzərində 

işləmək və oxu strategiyasının tətbiqi  aydın 

görünür.Aktivliklər qeyd edilən məqsədlərə nail 

olmağa uyğundur .  

Dərs oxunun üç fazalı modeli 

(oxuya qədər,oxu zamanı,oxudan 

sonrakı;birinci siniflərdə isə  tam-

hissə-tam ) əsasında tərtib 

edilibdir.  

Bir,yaxud iki faza buraxılıbdır. Fazalar 

arasındakı sərhədlər aydın görünmür. 

Aktivliklərin ardıcıllığı aydın 

görünmür.  

  

Hər bir faza müvafiq ,bir-birinə ardıcılıqla 

bağlanmış aktivliklərdən ibarətdir;Fazalar 

arşındakı sərhədləri və məntiqi keçidləri  tanımaq  

asandır.  

Dərs müxtəlif  formatlı 

aktivliklərdən ibarətdir.  

Əsas formatlar: müəllim  bütün  siniflə  

işləyir,şagirdlər müstəqil işləyirlər.  
  

Nümunəvi(model), idarə oluna  bilən 

praktika,müstəqil işlərə aid aktivliklər: 

bütün sinif ,qruplar və fərdi aktivliklər  nəzərdə 

tutulmuşdur.  

 

Aktivliklərin/tapşırıqların  təsviri.  
Aktivliklər /tapşırıqlar  qismən və 

yaxud ümumi təsvir edilmişdir. Nəyi 
  

Hər bir aktivliyin həyata keçirilməsi forması          

hərtərəfli və aydın şəkildə təsvir 
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müəllimin və nəyi də şagirdin etməli 

olacağı  aydın görünmür.  

edilmişdir.Müəllimin nə edəcəyi və şagirdlərin nə 

edəcəkləri  aydın görünür.  

Dərsdə  inkişafetdirici 

qiymətləndirmənin 

aktivliklərindən istifadə 

edilmişdir.  

İnkişafetdirici qiymətləndirmə  

görünmür.  
  

Dərsdə  inkişafetdirici qiymətləndirmənin  bir 

neçə formatından  və   aktivliklərindən istifadə 

edilmişdir  

Dərsdə şagirdlərin ehtiyaclarına  

müvafiq olan, rəngarəng  

resurslardan \ mövzulardan 

istifadə edilmişdir.  

Yalnız dərslikdən istifadə edilmişdir. 

Dərsin planı dərsin keçirilməsi üçün 

lazım  olan ləvazimatları ,yaxud  

onların əldə edilməsi yollarını  özündə 

cəmləşdirmir. 

  

Tədris mövzusunun həcmi ,məzmunun  və dilin 

müvafiqliyi,çətinlik səviyyəsi,şagird maraqlarına  

uyğunluq ,oxuculuğu (asan oxunan) adekvatdır;  

Mətnlərdən,qrafik sxemlərdən,plakatlardan, 

tapşırıqlar baratlarından, video və audio 

materiallardan,sözlər  (leksikon) 

toplusundan,internetdən  və sair istifadə edilmişdir 

. 

Dərs planında lazımi  ləvazimatların  siyahısı 

verilibdır. Dərs üçün lazım olan əsas ləvazimatlar 

və yaxud onların əldə edilməsi yolları üçün təlimat 

verilmişdir. 

Düzəliş etmək və format 
Əsaslı redəktə- düzəliş  işlərinə ehriyac 

vardır.  
  

Məzmunlu mətn və format:məzmun ,dil və texniki 

düzəlişə ehtiyac yoxdur.  
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Əlavə 7. Riyaziyyat dərsinin planlnın qiymətləndirilməsi  rubrikası   

 
Müəlllimlər  verilmiş  aləti birgə dərslər sesiyası zamanı tətbiq edə bilərlər və  onlar tərəfindən planlaşdırılmış  dərsi  müzakirə edə bilərlər.  

 
# Qiymətləndirmənin meyarları   Zəif Orta Güclü 

1. Mövzunun tədris planının bəzi metodoloji xüsusiyyətləri   

1.1 Tədris planına və standartlara 

uyğunluq 

Mövzunun tədrisi\təhsili  verilmiş 

sinfin  fənn standartlarına uyğun 

gəlmir. 

 

Mövzunun tədrisi\təhsili  verilmiş 

sinfin  fənn standartlarına uyğun 

gəlir,lakin ,hər hansı nəticəyə çox 

azacıq fokuslanmişdir. 

Mövzunun tədrisi\təhsili  verilmiş 

sinfin  fənn standartlarına 

əsaslanmışdır və aydın şəkildə hər 

hansı nəticəyə fokuslanmışdır.  

1.2  Tədrisin məzmununun mövzu ilə 

uyğunluğu 

Tədrisi\təhsil hər hansı bir mövzuya 

fokuslanmamışdır. 

Tədrisi\təhsil hər hansı bir mövzuya 

azacıq fokuslanmışdır . 

Tədrisi\təhsil aydın  şəkildə 

müəyyən  bir mövzuya  

fokuslanmışdır. 

1.3 Məqsədlərin və məsələlərin 

adekvatlığı  

(şagirdlərdə hansı bilik və  

bacarıq-qabiliyyətlər,yaxud  

kompetensiyalar 

formalaşdırılmalıdır)  

Mövzunun tədrisinin\təhsilinin  

məqsədləri və məsələlər düzgün 

formalaşdırılmayıbdır ;onlar qaranlıq  

və  qeyri realdır,yaxud ,əksinə  çox 

dardır. 

Mövzunun tədrisinin\təhsilinin  bəzi 

məqsədləri və məsələlər düzgün 

deyil,ya da   qaranlıqdır və  hamısı 

şagirdlərin kompetensiyalarına 

yönəlməmişdir. 

Mövzunun tədrisi\təhsilin bütün 

məqsədləri və məsələləri  realdır –

düzgündür və şagirdlərin 

kompetensiyalarına yönəlmişdir.  

Onlar dərsdə nəyin öyrəniləcəyini 

və nəyə sahib olunacağını  aydın  

bildirirlər.  

1.4 Şagirdlərə uyğunluq 

(tədris mövzularının  həcminin 

uyğunluğu,dil 

müvafiqliyi,məzmun 

çətinliklərinin   səviyyəsi,yaş 

Tədrisin mövzusu bir  neçə  

parametrlərə uyğun gəlmir.  

Tədrisin  mövzusu yalnız  bir  

parametrə uyğun gəlmir.  

Tədrisin  mövzusu bütün 

parametrlərlə uyğun gəlir. 
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səviyyələrinə uyğunluq,şagird 

maraqlarını nəzərə 

almaq,mövzunun 

prezentasiyasının effektliliyi) 

1.5  Konstruktivist metodun tətbiqi Mövzu şagirdlərə  yalnız  ənənəvi 

üsulların  tətbiqi ilə  ötürülür. 

Mövzunun tədrisi  epizodik olaraq  

konstruktivizm elementlərindən 

ibarətdir. 

Mövzunun tədrisi  tamamilə   

konstruktivdir. 

2. Aktivliklər/tapşırıqlar/çalışmalar 

 2.1  Nəzərdə tutulan məqsədlərə və 

məsələlərə uyğunluq 

Aktivliklər mövzunun  tədrisi\təhsili 

və  fazaların məqsədi  və 

tapşırıqlardan kənara çıxır.  

Aktivliklər mövzunun  

tədrisi\təhsili,yaxud fazaların 

məqsədinə  və tapşırıqlara  

fokuslanmışdır,lakin onlar az 

effektivdirlər,onların sayı kifayyət 

qədər deyildir və ya əksinə,lazım 

olandan çoxdur. 

Aktivliklər mövzunun  

tədrisinə\təhsilinə, fazaların 

məqsədinə  və tapşırıqlara  

fokuslanmışdır;onların sayı 

optimaldır. 

2.2  Ardıcıllığın adekvatlığı             

(asançətin,sadəmürəkkəb; 

çalışmalar bir-biri ilə məntiqi  

əlaqələndirilibdir)  

Aktivliklərin ardıcıllığı  

pozulubdur,yaxud aktivliklər bir-

birindən   qoparılıbdır . 

Aktivliklərin ardıcıllığı  müəyyən 

qədər adekvatdır,lakin onların bir –

biri ilə əlaqəsi zəifdir. 

Aktivliklərin ardıcıllığı  məntiqə 

uyğundur və  effektivdir,onlar bir-

birini tamamlayır. 

2.3  Qiymətləndirmənin həyata 

keçirilməsi və onun adekvatlığı  

(formal-qeyri formal,ənənəvi-

inkişafetdirici)  

Qiymətləndirmə üçün vaxt 

ayrılmayıbdır,qiymətləndirmənin 

forması göstərilməyibdir, 

qiymətləndirmə tədrisin məqsədinə 

uyğun deyildir.  

Qiymətləndirmə formal və 

ənənəvidir,yaxud ona həddən artıq 

vaxt ayrılır. 

Qiymətləndirmə adekvatdır,onun 

məqsədi şagirdin  irəli getməsidir.  

3. Tədrisin təşkili 
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3.1  Tədrisin üçfazalı model  əsasında  

idarə edilməsi.  

Üçfazalı model verilməyibdir. 

 

Üçfazalı model  tam verilməyibdir. Üçfazalı model  tam verilibdir. 

3.2 Şagirdə yönəlmiş –cəlb etmək  

(Şagirdləri  aktivliklərə fəal cəlb 

etmək və onların  bir-biri ilə 

əməkdaşlıqlarının qayğısına 

qalmaq) 

Şagirdlərin əksəriyyətinin tədris 

prosesinə cəlb edilməsi nəzərdə 

tutulmayıbdır.  

İş forması şagirdlərin əksəriyyətinin 

çalışmaların  həlli  prosesinə cəlb 

edilməsinə  imkan verir.  

Şagirdlərin aktivləşdirilməsinin 

müxtəlif formalarının tətbiqi 

şagirdlərin əksəriyyətinə 

aktivliklərdə daimi və məhsuldar 

işləməsi imkanıni verir.  

3.3 Şagirdə yönəlmiş-diferensiasiya   

(Şagirdlərin ehtiyaclarının və 

güclü tərəflərinin əvvəlcədən 

öyrənməsi  əsasında onların  

hazırlığını nəzərə alamaq ) 

Tədris \təhsil  proqramlara və 

müəllimlərə  istiqamətlənibdir. 

Tədrisin təşkili hazırlığı nəzərə 

almaqla müəyyən qədər onun 

mükəmməlləşdirilməsinə imkan 

verir.  

Müəllimə  tədris\təhsil prosesində  

şagirdlərin müxtəlif hazırlıq  

səviyysini  nəzərə almaq imkanı 

yaradılıbdır. 

3.4  Əyani vasitələrdən effektiv istifadə 

etmək ( o cümlədən,realların-

mövcud olanlardan , audio-vizual 

vasitələrdən və müasir  

texnologiyalardan )  

Əyani vasitələrdən  istifadə 

olunmayıbdır,yaxud da  çox azdır. 

Əyani vasitələrdən  istifadə 

olunubdur,lakin, bəzən onların 

funksiyaları  mövzunun məqsədinə 

müvafiq deyildir. 

Əyani vasitələrdən  effektiv istifadə 

olunubdur.  

3.5  Ev tapşırıqlarının adekvatlığı Ev tapşırıqları  mövzunun 

tədrisinə,yaxud fazaların məqsədinə 

və çalımalara uyqun deyildir,yaxud  

şagirdlərin  malik olduqları  bacarıq-

qabiliyyətlərdən  yüksəkdir-çətindir.  

Ev tapşırıqları  dərsdə keçilən 

mövzuya əsaslanıbdır  və  müəyyən 

qədər dərsin\fazanın məqsədlərinə 

nail olmağa imkan verir. 

Ev tapşırıqları  dərsin\fazanın 

məqsədlərinə nail olmaq üçün 

tamamilə dərsdə keçilən mövzuya 

əsaslanıbdır və  onun genişləndiril-

məsinə və yaxud dərinləşdirilməsinə 

imkan verir   . 
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