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məzmununa görə, onu hazırlayan qrup məsuliyyət daşıyır. Material ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyinin və ABŞ hökümətinin fikrini 

əks etdirmir. Bu material  ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyinin Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Layihə 

Gürcüstan elm və təhsil nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirilir.  
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1. Valideynlərin tədris prosesinə  cəlb edilməsi nə deməkdir? 
  
Valideyn,övladının təhsil prosesinə cəlb olunduğu zaman, şagirdin daha yüksək akademik davamiyyəti, 

həmçinin imtahanlarda və testlərdə daha yaxşı nəticəsi olur. Eyni zamanda, fəallıq göstəriciləri yaxşılaşır, 

şagirdin sosial bacarıqları inkişaf edir, onun hərəkətləri həm evdə, həm də məktəbdə pozitiv olur. Bunlar, 

şagirdlərə həm məktəbdə tədris müddətində, həm də gələcək iş fəaliyyəti prosesində təsir göstərən ən 

əhəmiyyətli amillərdir. Lakin, valideynlər şagirdlərin məktəb həyatına səmərəli şəkildə necə daxil ola bilərlər, 

bu prosesdə məktəb onlara necə kömək edə bilər? “Valideynlərin cəlb olunması”nə deməkdir? 

 

“Valideynlərin cəlb olunması”termininin 

mənası – həm evdə, həm də məktəbdə 
şagirdlərin nailiyyətləri və təhsillərinin 
yaxşılaşdırılması üçün, valideynlər və 
müəllimlər tərəfindən birlikdə və sonsuz 
daşınan məsuliyyətdir. O, şagirdlərin 

akademik nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına 

vahid güclə kömək etmək üçün valideynləri 

və müəllimləri birləşdirir. “Valideynlərin cəlb 

olunması” valideynlərin bir qayda olaraq 
hərtəfərli əlaqələrdə, şagirdin təhsil 
prosesində və məktəbdə keçirilən müxtəlif 
tədbirlərdə iştirak etməsi deməkdir. Bu 

zaman: 
 

 Valideynlər, övladlarının təhsil prosesində əhəmiyyətli rol oynayırlar; 

 Valideynlər məktəb tərəfindən planlaşdırılan tədbirlərdə iştirak edirlər;  

 Valideynlər, övladlarının təhsil prosesinə tam hüquqlu tərəfdaş olaraq cəlb olunurlar. Onlar, 

uşaqların təhsili haqqında qərarların qəbul edilməsində də iştirak edirlər. 
  

“Valideynlərin cəlb olunması”valideynlər üçün aşağıdakıları ifadə edə bilər: 
 

 İmkan daxilində məktəbin tədbirlərində daha çox iştiarak etmək;  

 Uşaq tərəfindən yaxşı yerinə yetirilmiş tapşırığın valideyn tərəfindən tərifləməsi və uşağın 

həvəsləndirilməsi; 

 Məktəb üçün real tələblərin təyin olunması; 

 Müəllimlərlə daimi görüşlərdə iştirak etmək və şagirdlərin inkişafını müzakirə etmək; 

 Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində şagirdlərə kömək etmək; 
 

Direktorlar və müəllimlər üçün valideynlərin məktəb həyatına cəlb edilməsi aşağıdakıları ifadə edə bilər: 
 

 Valideynlərin övladlarının inkişafı ilə bağlı müvafiq məlumatlarla təmin olunması; 

 Valideynlərə məktəbdə keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verilməsi; 

 Şagirdlərin inkişafını müzakirə etmək məqsədi ilə daimi görüşlərin təşkil edilməsi. 
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Yadda saxlamalıyıq ki, “valideyn” termini sadəcə anaya və ya ataya aid deyil. Uşağın tərbiyəsinə cəlb olunmuş 

iştənilən insana valideyn deyə bilərik. Bir qayda olaraq ata-ana uşağın təhsil və tərbiyəsinin qeydinə qalır, ancaq 

bundan əlavə tez-tez uşaöın tərbiyə olunması prosesində nənələr, babalar, xalalar, bibilər, əmilər, analıq, atalıq,   
qoruyucu, dayə və başqaları məsuliyyət götürürlər. Sənəddə, “valideyn” termini uşağın tərbiyəsi və xoş iqbalı 

üçün məsuliyyət daşıyan bütün yetişkin insanları nəzərdə tutur.  
 

2. Vaideynlərin məktəb həyatına cəlb edilməsinin əhəmiyyəti 

 
Valideynlərin məktəb həyatına cəlb edilməsinin şagirdlərin uğur qazanması üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Ailənin 

sosial-iqtisadi vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq, valideynin övladının təhsil prosesində iştirak 

etməsini şagirdin inkişafına böyük təsir göstərir. 

 

Tədqiqatlara əsasən, valideynləri tədris prosesində fəal olaraq iştirak edən şagirdlər daha yaxşı nəticələr əldə 

edirlər. Onlar, daha yaxşı qiymətlər alır, daha yüksək akademik nailiyyətlərə sahibdirlər, ev tapşırıqları daha 

keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilmiş olur. Onların davamiyyət göstəriciləri daha yüksəkdir və onlar pozitiv 

hərəkətləri ilə fərqlənirlər. Məktəbə qarşı daim xoş əhval ruhiyyədə olurlar. Özlərinə və imkanlarına inamları 

var.  
 

Vaideynlərin cəlb edilməsi tədris müəssisələri tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir. Tədris prosesində 

valideynlərin fəallığı məktəb mədəniyyətini zənginləşdirir və onun inkişafına kömək edir. Belə ki, daha yaxşı 

nəticələrə çatmaq üçün məktəb və müəllim valideynlərlə fəal əməkdaşlıqda maraqlı tərəf olmalıdır.  
 

Valideynlərin fəal olaraq tədris prosesinə cəlb edilməsi məktəb icması, müəllimlər, valideynlər və şagirdlər 

tərəfindən də müsbət qarşılanır. Aşağıda hər bir qrupun alacağı faydanı müzakirə edəcəyik.  

Şagird üçün faydaları 
 

Valideynlər uşağın təhsil prosesinə cəlb olunan zaman, ailənin sosial-

iqtisadi vəziyyətinin, etnik mənsubiyyətinin, valideynlərin təhsil 

səviyyəsinin necə olmasından asılı olmayaraq şagirdlər daha böyük 

nailiyyətlər əldə edirlər.  
 

 Valideyini təhsil prosesinə cəlb edilmiş şagird, məktəbi 

daha uğurla bitirir, onun təhsilini davam etdirməsi üçün 

daha yaxşı imkanları və şərtləri olur;  

 Statistik məlumatlara əsasən, əgər valideynin 

müəllimlərlə əlaqəsi yoxdursa və o, məktəbdə baş verən 

hadisələrlə maraqlanmırsa, onun uşağının akademik 

göstəriciləri başqa uşaqların akademik göstəricilərindən 

daha aşağı olur;  

 Valideynlərin məktəb həyatına cəlb olunduqları zaman, şagirdlər məktəbə qarşı daha xoş münasibət 

bəsləyirlər və onların özlərinə və imkanlarına olan inancları daha yüksəkdir;  
 Valideynləri məktəb həyatına fəal olaraq cəlb olunmuş şagirdlər nümunəvi hərəkətləri ilə seçilir və 

onlara qarşı tətbiq edilmiş intizam sanksiyalarının orta göstəricisi də digər şagirdlərlə müqayisədə 

daha aşağıdır; 

 Məktəb həyatında fəal olaraq iştirak edən valideynlərin uşaqlarının müəllimlərlə və ailə üzvləri ilə 

daha yaxşı münasibəti olur. 

 

Valideynlərlə birlikdə oxumaq şagirdlərə 

kitabı sevdirir. 
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 Valideynlərlə müəllimlər birlikdə ailədə və məktəbdə mövcud olan fərqliliklərin qarşılıqlı 

razılaşdırılmaı üçün çalışarsa, fərqli mədəniyyəti olan mühitdən gəlmiş şagirdlər daha yaxşı 

oxuyacaqlar.  

Valideyn üçün faydaları 
 

Valideynlərin təhsil prosesinə cəlb edilməsi həm şagirdin nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün, həm də 

valideynin bacarıq və vərdişlərinin inkişafı üçün vacibdir. Bununla valideynin sosial, emosional və şəxsi 

xüsusiyyətləri dəyişir.  
Övladının təhsil prosesində iştirak etməklə valideyn:  

 Öz övladına qarşı daha anlayışlı olur;  

 Uşağın sosial, emosional və intelektual inkişafı üçün daha 

çox diqqət ayırır; 

 Övladına qarşı daha qayğıkeş, daha az sərt olur və övladının 

nailiyyətlərini daha çox qiymətləndirir; 

 Daha çox özünəinamlı olur və uşağın təhsil və tərbiyə 

prosesinə məmnumiyyətlə qoşulur 
 Qərar qəbul edərkən özünə daha çox inanır;  

 Öz bilik səviyyəsinin, bacarıq  və vərdişlərinin yüksəlməsinə 

daha çox diqqət edir;  

 Öz ailəsinin və övladının ehtiyaclarını qarşılaya bilmək üçün 

müxtəlif imkanlardan daha bacarıqla istifadə edir; 

 Övladına öz fikirlərini və problemlərini daha dəqiq, daha tam söyləmək imkanı verir. Övladının 

müəllimləri ilə daha pozitiv əlaqələr yaradır;  

 Uşağın vəziyyəti haqqında daha dəqiq məlumat əldə edir və onun problemlərini həll etmək üçün 

vaxtında ölçülər götürür. 

 

Müəllim üçün faydaları 

 
Valideyn ilə fəal əməkdaşlıq müəllimə daha çox özünəinamlı olması üçün kömək edir.  

 

 Müəllimlərdə öz ixtisaslarına qarşı daha çox hörmət yaranacaq; 

 Onlar öz fəaliyyətlərindən və onun nəticələrindən daha çox razı 

qalacaqlar.  

 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi müəllim və valideyn 

arasında mövcud olan əlaqənin keyfiyyətini yüksəldir. Bu da, 

müəllimə uşaq haqqında sistematik olaraq hərtərəfli məlumat 

almaqda kömək edir. Tədris prosesində şagirdin fərdi ehtiyaclarını 

ödəmək müəllimə daha yaxşı nəticə verir.   

Məktəb üçün faydası 

 

Valideynlər uşaqları öyrətmək üçün bütün vasitələrdən 

istifadə edə bilərlər. 
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Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ümimi məktəbdə də öz müsbət əksini tapır: 

 

 Valideyn məktəbə daha çox tərəfdaş olur;  

 Cəmiyyətdə məktəbin imici yüksəlir; 

 Valideynlərin iştirak etdiyi məktəb proqramları, vaideynlərin iştirak etmədiyi proqramlardan daha çox 

uğurludur; 

 Şagirdlərin fəallığının çox aşağı olduğu məktəblərdə, valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi halları 

sıxlaşdırıldıqdan sonra şagirdlərin göstəriciləri ciddi şəkildə yaxşılaşır. 

3. Gürcüstanda valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinə dair vəziyyət  
 

Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsi(G-PriEd) tərəfindən 2012-ci ildə beynəlxalq və yerli ekspertlərin iştirakı ilə 

tədqiqat aparıldı. Tədqiqatın məqsədi, valideynlərin tədrisə cəlb edilməsi modeli haqqında, məktəb-tədris 

prosesinə cəlb olunmuş şəxslərin (direktor, müəllim, valideyn) fikrini öyrənmək və valideynlərin tədris prosesinə 

cəlb edilməsi modelini həyata keçirmək üçün Gürcüstanda mövcud olan vəziyyəti öyrənmək idi . Qeyd olunan 

araşdırma, valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi istiqamətində məktəblərin dəstəyinin mütləq olduğunu 

təsdiq etdi. Sorğu nəticəsində müəyyən edildi ki, valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi məsələsində 

məktəblərin yerləşməsinə əsasən müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşacağıq. 
 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə bağlı Gürcüstan məktəblərində aparılmış sorğunun 

nəticələri: 
 

Gürcüstanın şəhərlərində və regionlarında  direktorlar, vaideynlər və müəllimlər hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar?  

N direktor müəllim            valideyn 

Ümumi məlumat 

1 
Yeni tədris metodlarına qarşı 

valideynlərin mənfi münasibəti  
Valideyn tərəfindən yanlış tərbiyə 

metodundan istifadə olunması 
Məktəb tərəfindən kifayət qədər 

məlumatın verilməməsi 

2 
Valideynin vaxt azlığı/valideynin 

ağır iş qrafiki 

Valideyn tərəfindən övladı üçün 

lazımi vaxtın ayrılmaması 
Valideynlər üçün “anlaşılmaz” 

dərsliklər 

3 
Şagirdin ailəsinin ağır sosial-iqtisadi 

vəziyyəti 
Uşağının məktəb həyatına qarşı 

valideynlərin marağının az olması 
 

4 
 Valideynlər xaricdə yaşayırlar Valideynlərin müəllimlərə qarşı 

inamsızlığı 

 

Tbilisi 

1 
Yeni tədris metodlarına qarşı 

valideynlərin mənfi münasibəti 
Valideyn tərəfindən yanlış tərbiyə 

metodundan istifadə olunması 
Məktəb tərəfindən kifayət qədər 

məlumatın verilməməsi 

2 
Valideynin vaxt azlığı/valideynin 

ağır iş qrafiki 

Valideyn tərəfindən övladı üçün 

lazımi vaxtın ayrılmaması 
Valideynlər üçün “anlaşılmaz” 

dərsliklər 

3 Şagirdin ailəsinin sosial problemləri   

Yüsək dağ rayonları 

1 
Valideynlərin  ağır sosial-iqtisadi 

vəziyyəti 
Uşağının məktəb həyatına qarşı 

valideynlərin marağının az olması 
Seçilmiş dərslikləri valideynlər 

mənfi qiymətləndirirlər 

2 
Məktəblərdəki resursların azlığı Valideynlər və şagirdlər tərəfindən 

hüquq və vəzifələrinin 

Uşaqların müxtəlif 

təşəbbüslərinə etinasızlıq 
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Gürcüstanın şəhərlərində və regionlarında  direktorlar, vaideynlər və müəllimlər hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar?  

N direktor müəllim            valideyn 

bilinməməsi göstərilməsi 

Qeyri gürcü dilli məktəblər 

1 
 

Vaideynlərin aşağı təhsil səviyyəsi 

Ailədən irəli gələn maneçilik 

törədən amillər (məs: şagirdin tez 

evləndirilməsi)  

Bilinqvistik dərsliklərin mövcud 

olmaması 

2 

Uşaqların təhsil prosesinə 

valideynlərin aşağı səviyyəli cəlb 

olunması 

 

Valideyn tərəfindən yanlış tərbiyə 

metodundan istifadə olunması 
Məktəb tərəfindən kifayət qədər 

məlumatın verilməməsi 

  Valideynlər tərəfindən diqqətsizlik  

Şəhərlər/bölgələr 

1 
 Valideynlər xaricdə yaşayırlar Valideynlərin müəllimlərə qarşı 

inamsızlığı 
Vaılideynlər yeni tədris 

metodlarını başa düşmürlər. 

2 
Ailənin ağır sosial-iqtisadi vəziyyəti Valideynlər “fitnəkar” hərəkətləri Valideynlər yeni qiymətləndirmə 

metodunu anlamırlar. 

3 
  Valideynlər yeni derslikləri 

bəyənmirlər. 

 

2012-ci ilin araşdırmasının nəticələrinə əsasən, Gürcüstanın İbtidai Təhsil Layihəsi(G-PriEd) tərəfindən 

Gürcüstan elm və təhsil nazirliyinin əməkdaşlığı ilə valideynlərin tədris prosesinə cəlb olunması modeli işlənib 

hazırlandı.    
 

Gürcüstandakı reallığa əsasən hazırlanmış bu model, müvafiq materialların direktor və müəllimlərin treninq 

proqramlarına salınmasını, valideynlər üçün özlərinə və uşaqlarına bir-birilərini daha yaxşı tanımaları, 

dostlaşmaları, sosial təcrübə və bilik qazanmaqda bir-biri ilə yardımlaşarkən kömək edəcək tapşırıqların, 

fəaliyyət kartlarının və tövsiyələrin hazırlanmasını nəzərdə tutur.  

 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil Layihəsi(G-PriEd) ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyi (USAID) tərəfindən 

maliyələşdirilmiş layihədir. Onun məqsədi oxu və riyaziyyat üzrə ibtidai sinif (I-VI) şagirdlərinin 

nailiyyətlərinin artırılmasında Gürcüstan elm və təhsil nazirliyinə kömək etməkdir. 

 

Məqsədə çatmaq üçün G-PriEd ibtidai sinif şagirdlərinə yenilikçi treninq-proqramlar təklif edir. Bu, pilot 

məktəblərə məktəbin bazasında profesional inkişaf programının tətbiqi və həyata kemçirilməsinə şərait 

yaradır.Nəzərə alsaq ki, şagirdin tədris prosesinə və ümumi məktəb həyatına valideynlərin cəlb olunması 

şagirdlərin akademik uğur qazanmasının çmütləq şərtlərindən biridir. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb 

edilməsi komponentinin inkişafı prosesində G-PriEd məktəblərə kömək edir. 
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4. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi1 

 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə əldə olunan qazanc aydındır: Tədqiqatlar müəyyən etdi ki,  

valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi təkcə şagirdlərin davranışını və davamiyyətini yaxşılaşdırmır, həm 

də şagirdlərin nailiyyət qazanmalarında müsbət rol oynayır. Baxmayaraq ki, bir çox məktəb hələ də valideynlərin  

effektiv iştirakını müəyyənləşdirməyə və ölçməyə çalışır, onların çoxu cəhdlərinin uğurla nəticələndiyini hiss 

edə bilmirlər. Amerikalı müəllimlərlə son zamanlarda aparılan sorğular nəticəsində müəyyənləşdirildi ki, yeni 

müəllimlərin 20%-i və direktorların demək olar ki, 25%-i iş stresinin ən böyük səbəbi kimi valideynlərlə olan 

əlaqələrini söyləyirlər(MetLife, 2005). 

Valideynlərin tədris prosesinə  uğurla cəlb edilməsi nə deməkdir? 
 
Valideynlərin tədris prosesinə uğurla cəlb edilməsi, valideynin öz övladının təhsil prosesində fəal, sistematik 

olaraq iştirak etməsi deməkdir. Cəlb olunma evdə, valideyn övladı ilə birlikdə oxuyan zaman, ev tapşırığımnı 

yerinə yetirməkdə kömək edərkən və məktəbdə baş verən hadisələri müzakirə edərkən də mümkündür. Bəzi 

məktəblərdə valideyn könüllü olaraq sinif işlərində iştirak edə bilər. Belə məktəblər valideynlərlə davamlı olaraq 

əlaqədə olurlar və onları tədris prosesinə daxil edirlər.  

Valideynlərin tədris prosesinə uğurla cəlb edilmə həddi nədir? 

Bir çox məktəblərdə müəllimlər valideynləri öz işlərinə daxil etmirlər. Çünki onların özlərini 

doğrultmayacaqlarını zənn edirlər. “Bu əvvəlcədən bildirilən yanlış fikirdir. Müəllimlər düşünürlər ki,ailələr 

tədris prosesində iştirak etmək istəmirlər. Əslində isə ailələr necə iştirak etməli olduqlarını bilmirlər.” – 

Bunu Karen Salinas (məktəb, ailə və cəmiyyət əməkdaşlığı mərkəzinin əlaqələr şöbəsinin direktoru, Con 

Hopkin universiteti, məktəbə valideynlərin 

cəlb edilməsinin ən böyük tərəfdaşı) qeyd edib. 

Öz növbəsində valideynlər də bəzən məktəbdə 

gedən proselərə qoşulmaqdan boyun qaçırırlar. 

Çünki onların asüdə zamanları olduqca azdır 

və ya ona görə ki, onlar gürcü dilində yaxşı 

danışmırlar. Həmçinin, ailələr və məktəb 

arasında mövcud olan ən böyük problemlərdən 

biri ünsiyyətin az olmasıdır; Valideynlər hesab 

edirlər ki, onları məktəbdə sevgi ilə 

gözləmirlər. Bu, qismən mənfi təcrübələrin 

nəticəsidir. Bu fikir valideynlərə, onların 

məktəb həyatına cəlb olunmasının müsbət 

nəticə gətirməyəcəyini düşündürür. 

Ünsiyyət sahəsində mövcud olan maneələrə 

baxmayaraq, həm məktəblər, həm də 

valideynlər şagirdlər üçün faydalı olacağı 

                                                 
uyğunlaşdırılmış

1
: The Center for Comprehensive School Reform and Improvement. (August, 2005). Meeting the Challenge: 

Getting Parents Involved in Schools. Washington, DC: müəllif. 

Valideynin 
səmərəli cəlb 

edilməsi 

Ünsiyyət 

Məktəb işçilərinin və 
valideynlərin şüurunun 

yüksəldilməsi 
Fərdiləşdirmə  
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təqdirdə, əlaqələrinin daha intensiv olmasını arzu edirlər. Public Agenda –Heç bir siyasi partiyaya mənsub 

olmayan, tədqiqat və araşdırma təşkilatı – tərəfindən 2003-cü ildə keçirilmiş 25-dən artıq ictimai fikrin tədqiqi 

analizi göstərdi ki, müəllimlərin 65%-nin fikrincə valideynlərin tədris prosesinə daha artıq cəlb edilməsi onların 

şagirdləri üçün yaxşı olardı. Müəllimlərin 72%-i isə hesab edir ki,  valideynləri məktəbdə gedən proseslərdə 

iştirakçı olmayan şagirdlər valideynlərindən arzu olunan qədər diqqət görmürlər. (Johnson & Duffett, 2003). 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsində uğurlu olan məktəblər cəlb edilmənin müəyyən edilmiş dar 

çərçivəsinə görə hərəkət etmirlər. Onlar, yalnız iclaslara gələn və tədbirlərə öz istəyi ilə qatılan valideynləri 

saymaqla kifayətlənmirlər; Şagirdin ev tapşırığı üzərində valideynin imzasının olması kimi tələblərə bağlı 

deyillər. Onlar inanırlar ki,irdin uğuru məktəbin və valideynin ümumi marağıdır, onlar tədris prosesində 

valideyni əməkdaş olaraq görürlər, sonra isə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün konkret yollar 

müəyyənləşdirirlər. Sonrakı hissədə valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi sahəsində mövcud olan 

problemləin 3 həll yolu göstərilib: 1) ünsiyyətin yaxşılaşdırılması, 2) valideynlərin tədris prosesinə cəlb 

edilməsinin əhəmiyyəti haqqında məktəb işçilərinin və ailənin düşüncələrinin yüksəldilməsivə 3) fərdiləşdirmə.  

Ünsiyyətin yaxşılaşdırılması 
 

Məktəb və ailə arasında ikitərəfli, daimi ünsiyyət uşağın inkişafına kömək edən ən əhəmiyyətli amillərdən 

biridir. Evvektiv ünsiyyət üçün, müəllim və valideynin bir-biri ilə məlumatları paylaşması vacibdir. Əksər 

məktəblərdə məlumatın yayılması üçün məlumat bülletenləri, internet səhifələri və məktəb məlumat lövhələri 

kimi effektiv üsullar işlənib hazırlanıb. Adı çəkilən vasitələrdə müvafiq məlumatlar/bildirişlər yerləşdirilir. Tez-

tez məktəblərdə vaideynlərlə səmərəli əlaqənin qurulması üçün analoji mexanizmlərdən istifadə edilir.                                  
Bəzi məktəblər valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsini valideynlərin gözü ilə analiz etməyə çalışır. 

Məsələn, valideynlər iclasını və seminarları məktəbdə yox, hansısa bir qonşuluqda, və yaxud məktəb 

şagirdlərindən çoxunun yaşadığı bir məntəqə yaxınlığında təşkil edə bilərlər. Məktəbdən qıraqda iclasların təşkil 

olunması valideyn və məktəb arasındakı gərginliyi də yox edir.  

Müəllimlər valideynlərə uşağın həyatında nə baş verdiyi ilə bağlı, uşağın məktəbdəki nailiyyətlərinə təsir edə 

biləcək proseslər haqqında məlumat verməlidirlər. Ümumi təhsil müəssisəsi, gözlənilən nəticələr haqqında, 

məktəb tərəfindən planlaşdırılan tədbirlər, mövcud intizam qaydaları, qiymətləndirmə vasitələri və məktəbi 

məqsədləri haqqında valideynlərə dəqiq məlumat verməlidir. Direktor və müəllimlər valideynlərlə pozitiv 

ünsiyyətin sistemli qrafikini qurmalıdırlar. Məktəb valideynlə ilk ünsiyyətin pozitiv olmasını təmin etməlidir və 

bu zaman dil maneəsini və mədəniyyət fərqini də nəzərə almalıdır.  

Valideyn və məktəb arasındakı ünsiyyət sistemli və səmərəli olduğu zaman, valideynlərin tədris prosesinə cəlb 

olunması inkişaf edir, onlar tərəfindən məktəbin qiymətləndirilməsi yüksəlir və onlarda məktəbə qarşı müsbət 

münasibət yaranır. Təbiidir ki, istifadə olunan strategiyalar məktəb icmasının maraqlarına görə hazırlanmalıdır.  

Əgər ailələrin keyfiyyətli interneti yoxdursa, əgər onlar elektron poçtla göndərilən bildirişləri qəbul edə 

bilmirlərsə, gürcü dilində telefon vasitəsiylə bildiriş azərbaycan və ya erməni dilində danışan valideyn üçün 

aydın deyilsə-bu zaman əlaqə yaxşılaşa bilməyəcək. Məktəblər elə əlaqə vasitələrindən istifadə etməlidirlər ki, 

orada valideynlər üçün anlaşılan, əlçatan aspektlər tapılsın, valideyni formalaşmış və fəal cəlb olunmaya 

yönəltsin. 

Ünsiyyətin yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı fəaliyyətləri təklif etmək olar: 
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Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə bağlı banerlər və bayraqlar asın. 

Məktəbdən kənarda baner və ya bayraq asın. Şagirdlər, valideynlər və müəllimlər öz loqolarını yarada 

bilərlər. Bu onların məktəbində ailənin tədris prosesinə fəal olaraq  cəlb edilməsinin göstəricisidir. 

Valideynləri mehribanlıqla qarşılayın və salamlayın 

Məktəbdə valideynlər üçün mehriban və isti mühitin yaranmasını təmin edin; Bunun üçün, məktəbin 

əməkdaşlarının valideynlərə qarşı müvafiq münasibətinin olması əhəmiyyətlidir.  
 

Valideynlərin düzgün formada qarşılanması və salamlanması önəmlidir. Valideynlərlə söhbət zamanı 

məktəbin nümayəndələri açıq və müsbət əhval-ruhiyyəli olmalıdırlar.  

 
Məktəbdə formalaşmış salamlama və görüş mədəniyyəti valideynlər və müəllimlərin birliyinin 

güclənməsinə kömək edir; Valideynlərə özlərini məktəb icmasının tam hüquqlu və dəyərli üzvləri 

olduqlarını hiss etdirir. Məktəbdə formalaşmış salamlama və görüş mədəniyyəti ilə valideyndə məktəb 

haqqında ilk təsüratlar yaranır. 
 

Əgər bu təsürat pozitivdirsə , əgər onlar özlərini məktəb mühitində rahat hiss edirlərsə, gələcək üçün də 

onlarda məktəbə qarşı xoş münasibət yaranacaq. Təbii ki, burada yalnız xoş fiziki mühitdən söhbət 

getmir, yəni təkcə xarici təəsüratlar deyil, eyni zamanda məktəb icmasının valideyni necə və hansı 

atmosferdə qarşılaması, nəzərdə tutulur.  

İstiqamətləndirməni asanlaşdırmaq üçün məktəbin planını divardan asın. 

Məktəbin girişində binada istiqamətləndirməni asanlaşdırmaq üçün binanının planının yerləşdirilmiş 

olması arzu olunandır. Onun üzərində bu və ya digər kabinetin harada yerləşməsi göstəriləcək, bu da 

valideynə istədiyi sinifi asanlıqla tapmaqda kömək edəcək. 

Məktəbin girişində elanlar lövhəsini yerləşdirin. 

Lövhədə məktəb tədbirlərinin, müxtəlif fənn müəllimləri ilə görüşlərin dəqiq vaxtı/tarixi ilə bağlı 

məlumatlar yerləşdirilə bilər. 

Yeni şagirdləri və onların valideynlərini qəbul edin. 

Arzu olunur ki, məktəbdə yeni şagirdlərin və onların valideynlərinin qəbul olunması qaydası/ənənəsi 

formalaşdırılsın. Məsələn, tədris ilinin əvvəlində məktəbin müdriyyəti, sinif rəhbərləri, əvvəlki 

şagirdlərin valideynləri yeni şagidlər və onların valideynləri üçün təcili görüş təyin edirlər. Onları 

məktəblə tanış edirlər. Ola bilər ki, məktəbin bələdçi kitabını(əgər bu mövcuddursa) onlara versinlər. Bu 

bələdçilərdə valideynlərin və şagirdlərin hüquq və vəzifələri, məktəbin ənənələri, bütün əhəmiyyətli 

fəaliyyətlər – valideynləri iştirakı vacib olan fəaliyyətlər də daxil olmaqla- məktəb tərəfindən bütün il 

müddətinə planlaşdırılmış tədbirlər və s. təsvir olunmuş olmalıdır.  

Könüllü valideynlərə şərait yaradın. 

Məktəb həyatına könüllü olaraq cəlb olunan valideynlərə hörmət və təşəkkürünüzü bildirin: 

 Məktəbin uğurunda valideynlərin rolunu vurğulayın, təşəkkür məktubları yollayın və ya müxtəlif 
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iclaslarda/tədbirlərdə onların xidmətinə diqqət yönəldin; 

 Hər il valideynlərin nailiyyətlərini müzakirə edəcəyiniz rəsmi naharlar və ya təqdimatlar təşkil 

edin; 

 Fəal könüllü valideynə/valideynlərə prizlər verin ya da “ən fəal valideyn” sertifikatı/diplomu ilə 

təltif edin; 

Ünsiyyət formasını müəyyənləşdirin. 

Ünsiyyət formasının müəyyənləşdirilməsinin sorğu əsasında həyata keçirilməsi daha məqsədə 

uyğundur. Burada valideyn özü üçün əlverişli olan ünsiyyət vasitəsini qeyd edəcək(telefon zəngi, 

elektron poçt, məktub və s.). Anketin əvvəlində valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin 

əhəmiyyəti, onun müsbət tərəfləri, uşaöın təsilinə göstərəcəyi böyük təsir mütləq vurğulanmalıdır. 

Valideynlərə anketlər paylayın ki,maraq sahələrini başa düşsünlər. 

Valideynlər üçün anket hazırlayın. Bu sizə valideynin maraq dairəsini, məktəb tədbirlərində iştirak 

etmək üçün hazır olub, olmadıqlarını müəyyənləşdirməkdə kömək edəcək. Həmçinin bu sorğu vasitəsi 

ilə ailədə mövcud olan, valideynin məktəb həyatına cəlb olunmasına əngəl olan problemlər haqqında da 

məlumat almış olacaqsınız.  

Uşaqlar və ailə haqqında müvafiq məlumat ala bilmək üçün valideynlərə anket paylayın. 

Tədrisin başlanmasından iki və ya üç həftə sonra müəllim valideyn üçün anketi evə göndərə bilər. Anket 

aşağıdakı suallardan ibarət ola bilər: Övladınız erkən yaşlarda necə idi? Uşağınızın güclü və zəif tərəfi 

nədir? Uşaöınız boş vaxtlarında nə ilə məşğul olur? Bu məlumat müəllimə hər bir şagirdi, şagird və 

şəxsiyyət olaraq tanımaq imkanı verir. Valideynlərin övladlarını və onların tədris prosesini necə 

yoxlamalarını/nəzarət etmələrini bilmək müəllim üçün əhəmiyyətlidir. Baxmayaraq ki, valideynlər də 

müəllimlər kimi boş vaxt tapmaya bilərlər, lakin çox güman ki, onlar övladları ilə bağlı məlumat 

yazmağa vaxt ayırarlar. 
 

Anket vasitəsi ilə valideyn öz ailə ənənələri və dəyərləri, həmçinin ailədə mövcud olan 

problemlər(xəstəlik, yaşlı valideynlər, maddi problemlər və s.) haqqında da məlumat verə bilər.  

Elanlar lövhəsi 

Elanlar lövhəsini yaradın. Yaxşı olar ki, elanlar lövhəsi məktəbin girişinə yaxın bir yerdə yerləşdirilsin. 

Burada valideynlər üçün maraqlı məlumatlar olacaq. Elanlar lövhəsi gözəçarpan, yaxşı təşkil olunmuş 

və yenilənən olduqda daha çox təəsürat yaradır. Çox vaxt könüllü valideynlər elanlar lövhəsində 

yerləşdirilmiş məlumatların sistemli olaraq yenilənməsini təmin edirlər. Elanlar yaxınlaşan görüşlər və 

tədbirlər haqqında məlumatlardan, tədris prosesində şagirdlərə dəstək olmaq üçün verilən tövsiyələrdən, 

şagirdlərin hekayələrindən, incəsəntlə bağlı şagirdlərin əl işlərindən ibarət ola bilər;  

Açıq qapı/valideyn günləri planlaşdırın 

Müəllim/sinif rəhbəri ayda və ya həftədə bir dəfə bir gün təyin edə bilər. Bu zaman bütün valideynlərə 

günün istənilən hissəsində məltəbə gedib sinif rəhbəri ilə danışmaq, fənn müəllimləri ilə görüşmək və 

uşaq haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı verilir.  

Valideynlərlə görüşlərin səmərəliliyini qiymətləndirin. 
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Yaxşı olar ki, hər göürüşün, tədbirin valideyn tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün sadə qiymətləndirmə 

üsulu hazırlansın.  

Valideynlər üçün “müsbət məlumat” yayın. 

Yaxşı xəbərləri sistemli olaraq valideynlərə bildirin.  
 

Müəllimlər şagirdi tərifləmək üçün valideylərlə telefon əlaqəsi yaratmağa və ya elektron poçt vasitəsilə 

məktub göndərməyə alışmalıdırlar. Müəllimin dediklərini etməyən şagirdlərə böyük vaxt ayrılır. 

Tapşırığı yaxşı yerinə yetirən şagirdlər isə müvafiq tərifi qəbul etmirlər. Müəllimlər zəng edərək onların 

uşağını tərifləyən zaman valideynlər razı və əksər hallarda təəcüblü qalırlar.  

 

Müəllimlərə və valideynlərə öyrədin 

Bilirik ki, valideynlərin məktəb həyatında iştirak etməkdən boyun qaçırmalarının başlıca səbəblərindən biri 

məktəblə bağlı yaranmış hər hansı bir rahatsızlıqdır. Bu rahatsızlıq əksər hallarda valideynlərin məktəb həyatına 

necə qoşulmalı olduqlarını bilməmələrindən irəli gəlir. Valideynlərin məktəb proseslərinə qoşulmasının qeydinə 

qalan məktəblər valideynlərin cəlb olunma üsullarını öyrənmələrinə fəal olaraq kömək edirlər. Şagirdlərin aldığı 

faydalar təsdiq olunub: Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə bağlı son zamanlarda aparılan tədqiqata 

əsasən, valideynin və uşağın birlikdə oxumaq fəaliyyətləri uşağın dil və oxu bacarıq-vərdişlərinin təkminləşməsi 

üçün məktəbəqədər yaşdan orta məktəb yaşına qədər uşaqlarda böyük nəticə verdi (Sheldon & Epstein, 2005); 

İkinci tədqiqatda isə uşaqların tapşırıqları valideyni ilə birlikdə yerinə yetirdiyi hallarda, fəallığının hiss olunacaq 

dərəcədə artdığı vurğulanır (Van Voorhis, 2003). 

Bir çox məktəblərdə seminarlar təkil edirlər və valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsini asanlaşdırmaq,  

sinif otağında nə baş verdiyini onlara izah etmək üçün başqa məktəb proqramları həyata keçirirlər. Məsələn, 

məktəb hər ay ailəvi oxu axşamları təşkil edə bilər. İbtidai sinif valideynləri məktəbə gedirlər, uşaqları ilə 

birlikdə oxuyurlar və müəllimlərlə oxu və oxu strategiyaları haqqında danışırlar. Strategiyalardan biri müəllim 

tərəfindən valideynə uşağın həm pozitiv, həm də negativ təərəfləri haqqında məlumat verilməsidir. Valideynə 

uşağın işində nəyə diqqət yetirməsi ilə bağlı konkret məlumat verilməsi ünsiyyət baxımından irəliyə atılmış 

addımdır. Məktəblər valideynləri və uşaqları məktəbdə həyata keçirilən fəaliyyətlər haqqında sistemli olaraq 

danışmağa, bir-biriləri ilə ideya və fikirlərini paylaşmağa, bir-biriləri ilə əlaqəni möhkəmləndirməyə təşviq 

etməlidirlər. ABŞ-da aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, şagird və valideynin qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsini tələb 

edən tapşırıqlar oxu bacarıqlarının təkminlışdirilməsi üçün ilkin şərtdir (Sheldon & Epstein, 2005). 

Bir çox müəllimlər düşünürlər ki, valideyn tədris prosesinə səmərəli cəlb olunmaq üçün hazır deyil. 

Müəllimlərin, valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi üçün konkret tədbirlər və metodlarla təmin edilməsi 

valideynlərlə əlaqə zamanı yaranan narahatlıqları azaldır. 

Valideyn və məktəb arasında mövcud olan dostluq münasibəti səmərəli ünsiyyətin yaradılması üçün ilk 

addımdır. Məktəb, dostluq atmosferi yaratmaq üçün müəllimlərin valideynlərlə ünsiyyət məsələsi üzrə 

hazırlanmasını təmin etməlidir. 

Valideynlərin və məktəbin şəxsi heyyətinin şüurunun yüksəldilməsi üçün bir-biriləri ilə səmərəli əməkdaşlıq 

mövzusunda  aşağıdakı fəaliyyətlər təklif olunur: 
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Müəllimlərə treninqlər təklif edin. 

Müəllimlər üçün sistemli olaraq dostluq mühitini necə yaratmaları, valideynlərlə necə düzgün ünsiyyət 

qurmaları, valideynlərlə ünsiyyətdə necə təşəbbüskar olmaları və müəllimlərin öhdəliyinə düşən başqa 

məsələlər haqqında treninqlər keçirməlisiniz  
Treninq materialları tövsiyə şəklində, mümkün tədbirlərin nüsxəsindən ibarət olmalıdır. Bu tədbirlərin 

həyata keçirilməsi valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsini və valideynlərin fəallıq səviyyəsini artırır. 

Valideynlə ünsiyyətdə təşəbbüskar tərəf olun. 

Bəzi valideynlər əmindir ki, onların müəyyən ixtisasları və təhsilləri var, bu da şagirdlərlə işləməkdə onlara 

kömək edəcək. Lakin, valideyn öz imkanlarından necə istifadə etməli olduğunu bilmir. Valideyndən 

kömək təklifi gözləməyin. Şagirdlərlə işləmək üçün özünün onlardan kömək istəyin. 

Valideynlərin fəaliyyətinin siyahasını və onların ixtisasının təsvirini tərtib edin. 

Valideylərlə sorğu və ya görüş keçirin. Görüşlər zamanı valideynlər üçün şagirdlərin tədris prosesinə 

qoşulma mərhələsində hansı yardımların lazım olduğunu müəyyənləşdirəcəksiniz. 

Valideynlərə məlumat verin. 

Valideynlərə həm indiyə qədər keçirilmiş, həm də gələcdə gerçəkləşdirilməsi planlaşdırılan tədbirlər, işlər, 

və fəaliyyətlər haqqında ətraflı məlumat verin.  
 
Valideynlərə məlumat verin: 

 İllik hərəkət planı haqqında; 

 Tədris proqramının məzmunu haqqında; 

 Qiymətləndirmə prosesləri və meyarları haqqında; 

 Şagirdlərə xidmət proqramları haqqında; 

 Məktəbin əsas prinsipləri haqqında; 

 Evdə uşaqlar taşırıqları həll edərkən onlara necə kömək edəcəkləri ilə bağlı; 

 Sadə nümunələr formasında fənn testləri -əgər bu mümkündürsə. 

Valideynlərə materiallar verin. 

Məktəb (müəllim) valideynə uşağın sağlamlığı, inkişafı və təhlükəsizliyi ilə bağlı müxtəlif məlumat 

xarakterli material verməlidir. Valideynlərin xüsusi təhsil və sosial xidmət agentlikləri haqqında 

məlumatının olması olduqca əhəmiyyətlidir. Məktəb valideynlərə dərsliklər, yazılı şəkildə tövsiyələr, 

video-audio materiallar, müvafiq internet sehifəsi ünvanları və s. verə bilər.  

 

Fərdiləşdirmə 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin uğurlu proqramları bir qayda olaraq məktəbin və ya onun 

icmasının konkret ehtiyacları nəzərə alınmaqla hazırlanıb və hər ikisi bu ehtiyacları qarşılamağa meyllidir. Bir 

məktəbdə uğurlu olan strategiya digər bir məktəbdə uğurlu olmaya bilər. Bundan qaynaqlanaraq, demək olar ki, 
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ayrı-ayrı məktəblərdə valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə bağlı müxtəlif proqramlardan istifadə 

olunur. Məsələn, bir məktəb “tərbiyəçi valideyn” proqramından istifadə edə bilər, bu proqramda bvalideynlər 

başqa şagirdlərin ailələri ilə əlaqə saxlayıb onlara məktəbdə gördükləri işlər haqqında danışırlar; Başqa bir 

məktəb, könüllü valideynlərə təşəkkür sertifikatı və ya sevimli restorana hədiyyə kartı kimi müxtəlif prizləri 

qazanmaq üçün bal toplamaq imkanı verən proqramdan istifadə etməyə başlaya bilər. Hər iki proqramın 

valideynlərin tədris prosesinə cəlb olunmasını əhəmiyyətli dərəcədə artırma potensialı var.  

Valideynin və məktəbin uğurlu əməkdaşlığı müstəqil, əlavə proqram deyil. Əksinə onlar məktəbin ümumi 

missiyasına yaxşı inteqrasiya olunublar. Bir qayda olaraq, keyfiyyət proqramları valideynlərlə əməkdaşlıq 

əsasında işlənib və onların maraqlarını, ehtiyaclarını təsvir edir. Proqram, azyaşlı uşaqların valideynləri üçün 

uşağa qayğı təkliflərindən, tərcümələrlə təmin edilməsindən və müxtəlif başqa təkliflərdən ibarətdir. 

İnternet səhifəsi yaradın 

Yaxşı olar ki, müəllimlərin/sinif rəhbərlərinin köməyi ilə valideynlər üçün də əlçatan olacaq müəllim bloqları 

yaradılsın; 
 

Əgər internet səhifəni yaratmaq üçün məktəbin vəsaitləri yoxdursa, məktəb və ya fərdi olaraq müəllimlər, 

sosial şəbəkədə, məsələn, Facebook-da səhifə yarada bilərlər. Məktəbin səhifəsində yerləşdiriləcək 

materiallar, veb- səhifədə yerləşdirilən materiallara bənzər olacaq. 

Valideynlərə məktub və ya E-mail(elektron olaraq məktub) göndərin. 

Elə valideynlər var ki, onlar tez-tez məktəbə gələ bilmirlər. 
 

Əgər valideyn məktəbə gələ bilmirsə, müəllim ona  məlumat məktubu yazmalıdır. Məktubda fərdi olaraq 

həmin valideynin uşağı haqqında məlumat olmalıdır  

Məsələn: məlumat uşağın fərdi inkişafı ilə bağlı ola bilər, uşaq nəyə nail oldu, nəyə nail ola bilmədi və nə 

üçün, uşağın güclənməsi üçün müəllimlər və valideynlər qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqəsi ilə nə edə bilərlər. 
 

Şagirdin bu və ya digər istedadlının üzə çıxarılması üçün nə etmək lazım olduğu ilə əlaqədar, valideyinə 

məktub şəklində tövsiyələr, göndərilə bilər. 
 

Müəllimlər valideynə həvəsləndirici məktublar yollamağı vərdiş halına gətirməlidirlər. Akademik 

göstəriciləri az olan, pis hərəkətləri ilə seçilən, müəllimin göstərişlərinə əməl etməyən uşaqlara daha çox vaxt 

ayrılmalıdır. Yaxşı oxuyan və yaxşı hərəkət edən uşaqlar isə layiq olduqları tərifi də qəbul etmirlər. Müəllim 

valideynə övladının uğuru ilə bağlı məktub göndərən zaman valideyinin sevincinin sərhəddi olmur. 
Telefon vasitəsi ilə danışın. 

Əgər valideyn müəllimin yanına gələ bilmirsə, mütləq telefon vasitəsiylə əlaqə yaradılmalıdır. Valideynə 

uşağın sadəcə ehtiyacları və zəif tərəfləri haqqında deyil, həm də, uğurları və üzə çıxan bacarıqları haqqında 

məlumat verməliyik. 
 

Sistemli olaraq valideynlərə yaxşı xəbərlər verin. Müəllimlər valideynə həvəsləndirici məktublar yollamağı 

vərdiş halına gətirməlidirlər. Yaxşı oxuyan və yaxşı hərəkət edən uşaqlar isə layiq olduqları tərifi də qəbul 

etmirlər. Müəllimlər zəng edərək onların uşağını tərifləyən zaman, “Nikanın mənim sinifimdə oxumasına çox 

sevinirəm” dediyi zaman, valideynlər razı və əksər hallarda təəcüblü qalırlar.  

Mesaj göndərin. 
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Gürcüstanda əksər ailələrdə ən az bir mobil telefon var və beleəliklə, mobil telefon məlumatın yayılmasının 

ən səmərəli vasitələrindən biridir. Mobil telefon vasitəsi ilə məlumatın yayılması yeni və sərfəli üsuldur.   

Valideylərə onların uşaqları üçün nəyin zəruri olduğunu, müxtəlif əlaqə vasitələri ilə mütləq çatdırmalıyıq.  

Sosial şəbəkədən istifadə edin. 

Yaxşı olar ki, valideynlərlə görüş zamanı və ya sosial şəbəkədə müxtəlif qərarlar(qaydalar, regulasiyalar, 

qiymətləndirmə sistemləri, tapşırıq tipləri/çətinliyi/həcmi,tapşırığın yerinə yetirilməsi prosesində uşağa 

kömək etmək metodu) müzakirə edilsin; həmçinin sosial şəbəkənin köməyi ilə valideynin/şagirdin 

ehtiyaclarını da sorğulamaq/tədqiq etmək olar.  
 

Əgər internet səhifəni yaratmaq üçün məktəbin vəsaitləri yoxdursa, məktəb və ya fərdi olaraq müəllimlər, 

sosial şəbəkədə, məsələn, Facebook-da səhifə yarada bilərlər. Məktəbin səhifəsində yerləşdiriləcək 

materiallar, veb- səhifədə yerləşdirilən materiallara bənzər olacaq. 

Valideynlə görüşün. 

Görüşlər müxtəlif mövzulara aid olmalıdır və dialoq formasında həyata keçirilməlidir. Görüş könstruktiv 

olmalı və məlumatların və ideyaların qarşılıqlı paylaşılmasına əsaslanmalıdır. Görüş leksiya formatında 

olmamalıdır. Həmçinin görüş yerləri və iştirakçıların rahat şəkildə yerləşdirilməsi nəzərə alınmalıdır. Yaxşı 

olar ki, görüşlər müxtəlif vatlarda keçirilsin ki, bütün valideynlərin iştirak etmək imkanı olsun.  
Müəllim/sinif rəhbəri mövcud və planlaşdırılan tədbirlər/layihələr haqqında məlumat vermək üçün 

valideynlərlə direktorun görüşünü təşkil etməlidir. Bu layihələrdə ən əsas amil valideynlərin tədris prosesinə 

cəlb olunması olacaq. 

Valideyn klubları yaradın –Valideynləri dinləyin! 

Yaxşı olar ki valideyn klubları yaradılsın. Ən yaxşısı isə odur ki, müxtəlif cinsdən, yaş qrupundan, ixtisas 

qrupundan və müxtəlif etnik mənsubiyyəti olan valideynlər birləşdirilsin. Xüsusi ehtiyacları olan 

valideynlərin (bunların var olduğu halda) cəlb edilməsi və onların fikirlərinin nəzərə alınması vacibdir.  
Valideynlər klubu planlaşdırılmış aralıqlarla toplanır, məktəb haqqında, mövcud problemlər haqqında, 

fikirlər söylənir, maraqlı layihələr işlənir, tədbirlər planlaşdırılır. Klublara psixologlar, ekspertlər də dəvət edə 

bilərlər. 

Valideynlər müxtəlif istiqamətlərdə konsultasiyalar qoşula və qərar qəbul etmə proseslərində iştirak edə 

bilərlər: 

 Klub üzvləri bir qayda olaraq görüşlərdə iştirak edə bilərlər, məktəb nümayəndələrininsiniflə bağlı 

qərarlarına öz fikirlərini paylaşa bilərlər və qərarın qəbul edilməsi prosesində iştirak edə bilərlər;  

 Valideyn klubunun üzvləri məktəbin qalan valideynlərinə onların uşaqlarına bu və ya digər şəkildə 

təsir göstərəcək konkret məsələlər və qanunlar haqqında məlumat verə bilərlər.  

Qeyri gürcü dilli valideynlərə məlumat verin. 

Qeyri gürcü dilli valideynlər üçün onların başa düşəcəyi dildə materialların verilməsi vacibdir.Çünki onlar 

da bütün valideynlər kimi, hər bir məlumatı əldə edə bilməlidirlər.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
16 

 

  
 

 

Məktəb üçün fəaliyyətlər siyahısı 

 

Gürcüstan ibtidai təhsil layihəsi (G-PriEd) həyata keçirilməsi üçün böyük maliyyə resursları tələb etməyən və 

gürcüstanın orta məktəblərində asanlıqla həyata keçirilə  biləcək layihələr/fəaliyyətlər/tədbirlər hazırlayıb.  
 

Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin müxtəlif formaları məktəblər üçün müxtəlif nəticələr və faydalar 

gətirir. Uzunmüddətli effektivliyin təmin edilməsi vacibdir. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb olunması 

proqramı ilə fəaliyyətlərin yaxşı planlaşdırılması, hərtərəfli olması, və hər şagirdin valideyninə hesablanması 

nəzərə alınır. 
 
 

“Könüllü valideyn” layih əsi  (i ldə 2-3 saat)  

Valideynlərin tədrisə cəlb edilməsi proqramı çərçivəsində valideynələrə G-PriEd-ın xüsusi səlahiyyətlər 

tələb etməyən proqramlarında nəzərdə tutulmuş tapşırıqlardan istifadə etməklə gürcü dili və ya riyaziyyat 

dərsləri keçmələrini təklif edin. Burada yaxşı olar ki, uşaqları gürcü dili və riyaziyyat dərslərinə 

digərlərinə nisbətən zəif olan şagirdlərin valideynlərinə başqa kolleqaları məsləhətlər versinlər. 

Layihə "Hekayə saatı“  

Hər bir millətin keçmiş zamandan hekayələr danışmağı sevən ağsaqqalları var. Onlardan birini məktəbə dəvət 

edin, uşaqlara öz zamanının məktəb həyatından və məktəb macəraları haqqında danışsın. 

Layihə  „Şeir mənim cibimdə“ (beynəlxalq gün)  

Məktəblər fəaliyyət üçün belə bir gündən istifadə edə bilərlər– „ Şeir mənim cibimdə  “, Burada, hər bir 

şagirddən xahiş edilir ki, ən sevdiyi şeri köçürsün (və ya yenisini yazsın!). Bu şeiri şagird bütün gün ərzində 

cibində saxlayacaq. Bu tədbirə valideynlər də qoşula bilərlər. Onlar da sevimli şeirlərini gətirib uşaqlarının, 

məktəbin və aparıcının qarşısında səsləndirə bilərlər. 

Layihə  „Milyon necə görünür?“  

Dərs ili başlayan kimi müəllimlə, “milyonun necə göründüyü” ilə bağlı söhbətə başlayırlar. Sonra şagirdlərdən 

yahiş edirlər ki, bir milyon əşya toplamağa başlasınlar. Bu, di. Çöpləri də ola bilər, kibrit dənələri də, ən 

yaxşısı isə balaca toxumlar toplamaqdır. Cisimlər hər gün sayılaraq stəkanlara və ya plastik bankalara qoyulur. 

Bunlar dəhlizdə yerləşdirilir. Məktəbdə hər kəs bir milyonu toplamaq işininin necə irəlilədiyini görür. 

Bankaları 1,000, 5,000, və ya 10,000 cismin toplanmasından sonra bağlamaq olar (bankanın ümumi tutumunu 

nəzərə alaraq). Bu tədbir başqa siniflərdə valideynlər və icmanın başqa üzvləri arasında da keçirilə bilər. 

Bununla hamı layihıə haqqında məlumat alacaq və bir bilyonu saymaqda öz köməyini göstərsin. Bir milyon 

cismi saymaq üçün bir il və daha çox vaxt lazımdır, lakin tədbir bitən zaman hər kəs bir milyonun 

necəgöründüyü ilə maraqlanacaq.  

Layihə  „Şagirdin işini sərgiləyin“  

Məktəb valideynə onun uşağının “nə yaratdığını” göstərməlidir. Məktəb yalnız xüsusi incəsənət istedadı ilə 

fərqlənən uşaqların (gələcək sənətkarların, rəssamların) işini deyil, həm də bütün digər uşaqlar tərəfindən 

hazırlanmış işləri sərgiləməlidir.  
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Sərgi  

Məktəb tərəfindən şagirdlərin hazırladığı eksponatların(şəkil, əl işləri və s.) nümayiş etdiriləcəyi sərgilər təşkil 

etməlidir. Sərgi siniflərə, pillələrə müvafiq olaraq da təşkil oluna bilər. Tədbirə bütün valideynləri dəvət etməli 

və övladlarının işlərini göstərməlisiniz.  

Valideynlər üçün açıq dərs  

Məsələn: G-PriEd riyaziyyatın və oxunun tədrisi üçün yeni  , müasir metodologiya təklif edir. Bu metoda 

şagirdlər aktiv olaraq qoşulur və ona böyük maraq göstərirlər. Müəllimlərin məlumatlarına görə, layihənin 

fəaliyyətlərinin köməyi ilə şagirdlərin akademik performansı yüksəldi və şagirdlər hiss olunacaq dərəcədə 

fəallaşdılar.  

Müəllimlər açıq dərs keçirə bilər, valideynləri dəvət edib onları yeni metodologiya ilə tanış edə bilər. Bu, 

valideynə evdə uşağına necə kömək etməli olduğu haqqında da məlumat verəcək. Sadə şəkildə  
G-PriEd- ın tövsiyəsini təkrar edə və ya yerinə yetirə bilər. 

Valideynlər üçün video dərslər.  

Yaxşı olar ki, model dərsi lentə alınsın və valideynlər/şagirdlər üçün göstərilsin.  İlk növbədə, şagirdlərə 

əlavə olaraq əylənmək imkanı verin. Lent yazısı şagirdə özünə qıraqdan baxmaq imkanı verəcək. Valideynə 

isə uşaöının dərsdə necə olduğunu göstərəcək. Həmçinin, müvafiq mühitdə filmi müzkirə etmək də olar. Əgər 

valideynlər və şagirdlər razı olarlarsa, video dərsi sosial şəbəkələrdə və yayoutube-da da yerləşdirmək olar. 

Məktəb oxu mədəniyyətinin nümayiş etdiri lməsi  

Məktəbə yoxlama daxil olan zaman, məktəbdəki mühit oxu sevgisindən xəbər verməlidir. Məsələn, divarda 

şagirdlər tərəfindən hhazırlanmış kitab lar haqqında müzakirələr, bədii mətnlərin illustrasiya materialları, 

gürcü yazıçılarının sitatları asılı olmalıdır. Valideynlər məktəbə gəldikləri zaman, övladlarının oxumaqla necə 

maraqlandığını görəcəklər.  

Layihə „Valideynlərlə birl ikdə şəkil“  

Valideynlərə maraqlı lahyihələrə qoşulmağı və uşaqları ilə birlikdə şəkil çəkdirməyi təklif edin.  
Valideynləri əvvəlcədən xəbərdar etməlisiniz ki,  foto material cəmiyyətə göstrmək üçün nəzərdə tutulur. 

Valideynlər və şagirdlər valideynlər üçün Gürcüstan ibtidai təhsil layihəsinin 

 (G-PriEd)-in fəaliyyət kartlarından bir və ya bir neçə fəaliyyət seçməlidirlər və həmin vəziyyətləri 

yaratmalıdırlar. (G-PriEd-in pilot məktəblərinin şagirdlərinin valideynlərinə (I-VI-cı siniflər)  şagirdlərin 

nəticələrinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə layihə tərəfindən hazırlanmış, riyaziyyat və oxu üzrə fəaliyyət 

kartları veriləcək.  Məsləhət görməliyik ki, şəkillər müxtəlif vəziyyətlərdə( evdə, bayırda, mağazada və s) 

çəkilməlidir. Məktəb ən yaxşı şəkilləri secir və onlardan valideynlərin dərs prosesinə cəlb edilməsini təsvir 

edən slayd şounun hazırlanmasında istifadə edir. Bu, film şəklində məktəbin internet səhifəsində, sosial 

şəbəkədə və ya  

youtube-da yerləşdiriləcək. 
 

Təqdimat keçirilərək ən yaxşı slaydlar məktəbin/sinifin valideynləri və şagirdləri üçün nümayiş etdirilə bilər.  



 
18 

 

  
 

Layihə  „ailəvi kinoklub“  

Müəllim 2-3 ayda bir dəfə valideynlər və uşaqlar üçün film göstərişini,ra isə filmin müzakirəsini təşkil edə 

bilər. 

Layihə „ailəvi oxu günü“  

 Valideynləri məktəbdə oxunası materiallarla tanış etmək üçün bir axşam ayırın; 

 Hər gün övladları ilə birlikdə oxumağın əhəmiyyətini vurğulayın. Onlar küçədə lövhələrə 

yerləşdirilmiş yazıları, qəzetləri, kitabları hətta məhsulların üzərindəki etiketləri də oxuya bilərlər; 

 Valideynlər görəcəklər ki, birlikdə oxumaq onların övladlarının oxu bacarığının təkminləşdirilməsi 

üçün əhəmiyyətlidir və başa düşəcəklər ki, uşaqların səlist oxu bacarıqlarının inkişafında onları rolu 

nə qədər böyükdür.  

Layihə „Ailəvi riyaziyyat günü“  

Ailəvi riyaziyyat günü həm şagirdlər həm də valideynlər üçün olduqca faydalıdır. Bu fəaliyyət şagirdlərə 

imkan verir ki, məktəbdə qazandıqları riyazi biliklərdən real fəaliyyətlərdə istifadə etsinlər. Valideynlərə isə 

övladlarının riyaziyyatda nə öyrəndiklərini və nə bacarıqlara yiyələndiklərini görmək imkanı verir.  
 

Məsələn: Oyun mühitində valideyn şagirddən necə oxuduğu və nə öyrəndiyi haqqında məlumat alır. G-PriEd-

in fəaliyyətlərində, tədris materialları haqqında da danışmaq olar.  

„Oyun axşamı“  

Kompyuter oyunları, stolüstü oyunlar və ya intelektual oyunlar(şahmat, dama, sözlərin tapılması, yazıçıların 

deyimlərinin tapılması və s.) seçin. Bunlar, bu və ya digər bacarığın inkişafına kömək edəcək. Valideynləri 

dəvət edin və uşaqlarla birlikdə oyun prosesində iştirak etməyi təklif edin. Kateqoriyalara əsasən yarışlar 

təşkil edin, qalibləri mükafatlandırın. Kateqoriyalara əsasən sertifikat/diplom da verə bilərsiniz.  

G-PriEd- ın konkursu “mətni tanı”  

G-PriEd məktəblərə əlavə oxu materialları, məktəb qəzeti “oxu zamanı” verir. İlin sonunda G-PriEd bir necə 

məqalədən ibarət məktəb qəzeti hazırlayır. Pilot məktəblərində konkurs keçirir.  
 

Uşaqlar və valideynlər bu və ya digər suala hansı məqalədən cavab tapılacağını qeyd etməlidirlər.  (bu 

konkursa hazırlaşmaq üçün, valideynlər və uşaqlar birlikdə G-PriEd-in qəzetini, “oxu vaxtını” oxumalıdırlar. 

Qalibə qiymətli hədiyyə və valideyninə G-PriEd-in “uğurlu valideyn” diplomu/sertifikatı verilir.  

G-PriEd-in „oxucular klubu “  
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G-PriEd əlavə oxu kitabları yaradır və onları pilot məktəblərə verir.  

Valideynləri konkursa daxil edin və onları əlavə oxu materialları ilə tanış edin. Uşaqları ilə birlikdə bu 

kitabların oxunması prosesinə qoşulmalarını xahiş edin.  
 

Həftədə bir gün ayırın və 2-3 ay ərzində “oxucular klubu” yaradın. Valideynlər, uşaqlar və müəllimlər 

müvafiq mühitdə birlikdə  G-PriEd-in kitablarını oxuyurlar (Gündə ən azı bir kitab) və sonra birlikdə onları 

müzakirə edirlər. Məsələn, uşaqdan soruşun: bu və ya digər hekayə başqa cür necə sonlana bilərdi? Hansı 

personajı daha çox bəyəndi və ya bəyənmədi? və s. და Həmin kitabları valideynlər də evdə oxuya bilər, 

“oxucular klubu”da oxunmuş materialı birgə müzakirə edə bilərlər. 
 

Əgər məktəblər arzu edərsə, Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsi valideynlər və uşaqlar üçün həvəsləndirici 

konkurslar keçirir. “Oxucular klubu”nun  G-PriEd-ın əlavə oxu kitablarını ən yaxşı tanıyan üzvlərini müəyyən 

etmək üçün konkurs keçirilir.   G-PriEd-ın əlavə oxu kitablarına yaxşı bələd olan, kitablar əsasında yazılar 

yazan valideynlər və müəllimlər həvəsləndirici prizlər və diplomlarla mükafatlandırılır. 

Hər gün oxu  

 Oxuya xüsusi diqqət ayıracağınız bir həftə seçin; 

 Şagirdlərin, müəllimlərin, direktorun, və müdriyyət əməkdaşlarının  oxuması üçün həftə ərzində, hər 

gün məktəb icması üçün 15 dəqiqə vaxt ayırın: 15 dəqiqə ərzində hamı oxuyur və bu 15 dəqiqə 

ərzindən məktəbdə oxumaqdan başqa heçnə baş vermir; 

 Valideynə bildirin ki bu həftə ərzində onun uşağı hər gün 15 dəqiqə kitab oxuyur. Əmin edin ki bu 

vaxt ərzində valideynlər də oxumalıdır. Günün sonunda onlar övladları ilə birlikdə hər iki tərəfin 

gün ərzində nə oxuduğunu müzakirə edə bilərlər.  

Valideynlərlə birlikdə bil ik günü  

Yaxşı olar ki, həftənin hər hansı bir günü, tədbir/yarış keçirilsin. Yarışın mövzusu valideynlər və şagirdlər 

tərəfindən şirniyyatların hazırlanması olacaq. Uşaqlar valideynləri ilə birlikdə şirniyyat hazırlayacaq və 

qonaqlara daddıracaqlar.  

Valideynlərin işt iraakı i lə mədəniyyət tədbirləri  

(konsertlər/şənliklər/tamaşalar /səhnəciklər /skeçlər)  

Məktəb/sinif valideynlərə övladları ilə birlikdə çıxıb bu və ya digər nömrəni göstərmək imkanı verən 

konsertlərin təşkilini təmin etməlidir.  

 
Hansı valideynin hansı bacarığa malik olması və uşaqla birlikdə hansı kateqoriyada iştirak etməyi arzuladığı 
əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. (rəqs, mahnı, şeir, bədii səhnəcik və s.) 

İdman yarışı  (valideynlərin işt irakı i lə şən başlanğıclar)  



 
20 

 

  
 

Şagirdlər arasında sağlam həyatın məhşurlaşdırılması üçün idman tədbirlərinin tez-tez keçirilməsi vacibdir. 

Bənzər layihələr valideynlərin də cəlb olunduğu hallarda daha uğurla həyata keçirilirlər.  
Şən başlanğıcları təkil edərkən, bütün valideynlərin (ana, ata, əmi, dayı) prosesə cəlb olunmasını nəzərə almaq 

vacibdir. Həmçinin, xüsusi ehtiyacları olan valideynlər, tək valideynli ailələr arasında fəaliyyətlərin bərabər 

paylanmasına diiqət yetirilməlidir.  

Valideynlərin işt irakı i lə ekskursiya  

Ekskursiyada vahid, idman və intelektual oyunlar təşkil edilməlidir. Yaxşı olar ki, valideynlər həm oyunun 

düşünülməsində həm də birbaşa oyunda iştirak etsinlər. Bənzər tədbir, müəllimlərin, valıideynlərin və 

şagirdlərin yaxınlaşması üçün əlverişli şərait yaradır.  

Layihə „Valideynin gündəliyi“  

İl ərzində valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ilə bağlı proqram çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə və 

fəaliyyətlərdə şəkillər, videolar çəkin. Ayrı-ayrı və ya ümumi formatda slaydşou hazırlayın və qeyri formal 

mühitdə təqdimat hazırlayın.  
 

Bu tədbir valideynlərdə xoş əhval yaradır, proqramın fəal iştirakçıları keçirdikləri ili xatırlayırlar, bu, eyni 

zamanda digər valideynləri də fəallaşmaq və məktəb həyatına qoşulmaq üçün həvəsləndirir.  
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Nəticə 
 

Valideynlər tərəfindən böyük istək və məsuliyyətin olması vacibdir. Məktəblər isə, ailələrin və məktəblərin eyni 

ümidləri olması, tədris prosesinə birlikdə kömək etmələri üçün, valideynlərlə əməkdaşlıq etməlidir.   
 

Tədqiqat göstərdi ki, valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin effektiv proqramlarının mövcud olduğu 

məktəblər bir çox müsbət nəticə əldə etdilər.Məsələn:  

 

 Performansın təkminləşməsi;  

 Yüksək davamiyyət;  

 Şagirdlərin yaxşı davranışları; 

 Valideynlərin məktəbə və tədrisə qarşı 

inamının yüksəlməsi. 

 

Şagirdlərə kömək edirlər və onları həvəsləndirirlər. 

Valideynləri: 
 

 Dostcasına qarşılayan, hörmət edən və 

qiymətləndirən zaman;  

 Uşaqlarının təhsil və inkişaf işində valideynləri əməkdaş olaraq görürlər; 

 Məktəb tədbirlərinə qoşulmaq üçün bir çox imkanlar verirlər; 

 Məktəbin şəxsi heyyəti ilə daimi əlaqələri var;  

 Məktəb onların tədris prosesinə cəlb olunmaları üçün faydalı məlumatlar verir.  

 

Məktəbin həyata keçirdiyi valideynlərin tədris prosesinə effektiv cəlb edilməsi proqramı, tədrisdə 

valideynin rolunun əhəmiyyətini vurğulamalı və onların fikirlərini ifadə etmələrini müxtəlif vasitələrlə 

təmin etməlidir. Bu proqramın həyata keçirilməsinə kömək etmək üçün G-PriEd hər bir məktəbin 

valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi proqramını gücləndirmək üçün istifadə edəcəyi resurslar 

hazırlayıb. Hər bir resursu məktəbinizin tələblərinə uyğun istifadə edə bilərsiniz.  
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Məktəblər üçün resurslar 

Məktəb fəaliyyətləri: ideyaların praktikada həyata keçirilməsi 

 

  √ 

1. 
Valideynin xidmətinə hörmət ediləcək, qiymət veriləcək pozitiv tədris mədəniyyətinin və dostluq 

mühitinin yaradılması və saxlanması 

 

2. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinə əngəl olan maneələrin müəyyənləşdirilməsi  

3. Valideyn və məktəb icmasının əməkdaşlığının müzakirəsi və genişləndirilməsi  

4. 
Tədris proqnozlarının və şagirdlərin akademik göstəricilərinin müəllimlər və valideynlərlə birlikdə 

müzakirəsi 

 

5. 
Valideynlərin danışdıqları dillərin müəyyənləşdirilməsi, lazım olduğu halda tərcümə ilə təmin 

edilməsi 

 

6. 
Şagirdlərin davamiyyətinin yüksəldilməsi və məktəbin material-texniki bazasının 

təkminləşdirilməsi yolları haqqında valideylərin ideyalarını fəal olaraq paylaşmalarına şərait 

yaratmaq və onları həvəsləndirmək. 

 

7. Müxtəlif valideyn qruplarının cəlb edilməsi.  

8. Ataların iştirak edəcəyi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi. 
 

9. 
Məktəb mühitinin monitorinqi(tədqiqatlar və fokus-qrupların köməyi ilə) valideynlərin tədris 

prosesinə cəlb edilməsinin sərhəddinin və ya mehriban və təhlükəsiz tədris mühitinin 

gücləndirilməsi, tərəfkeşliyi üçün həll edilməli olan problemləri müəyyənləşdirmək üçün.  

 

10. Bir çox valideynin iştirak edəcəyi fəaliyyətlərin təklif olunması.  
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Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi proqramında nəzərə alınmalı olan  bəndlər 
 

Siz, bir məktəb direktoru olaraq bu məndləri analiz etmək istəyə bilərsiniz. Bu bəndlərlə məktəblərdə 

valideynərin tədris prosesinə cəlb edilməsi ölçülür. Bu göstəricilər sizin məktəbinizdə öz göstəricilərinizi 

işləmkdə kömək ola bilər.  

 

  √ 

1. Məktəb işlərində müxtəlif təbəqədən olan valideyn qrupları iştirak edirlər.  
 

2. Məktəb işlərində iştirak edən valideynlərin sayı il ərzində atır.   

3. 
Müəllimlər valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi üçün həm evdə, həm də məktəbdə 

yenilikci vasitələr yaradırlar.  

 

4. 
Məktəbin internet səhifəsinə daxil olan valideynlərin sayını müəyyənləşdirmək üçün 

internet səhifəsinin monitorinqi keçirilir. 

 

5. Valideynlər məktəbin baxışı/misiası ilə həmfikirdirlər.  

6. 
məktəb tərəfindən hazırlanmış anketləri doldurmaqla, valideynlər mövcud vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması üçün əllərindən gələni edirlər.  

 

7. 
Məktəb mədəniyyəti şagirdin oxumasına, davamiyyətinə və inkişafına fokuslaşdırılıb. 

Məktəb mədəniyyəti dinamik və interaktivdir. 

 

8. Valideyinin müəllimlə dialoqu tez-tez olur və şagirdin nəticələrinə fokuslaşdırılıb.  
 

9. 
Məktəb ailə mühitini yaxşı tanıyır və evdə uşaqları ilə işləməyi necə təkminləşdirəcəkləri 

ilə bağlı tövsiyələr verir. 

 

10. 
Məktəb valideynlərə məktəbdə keçiriləcək tədbirlər və uşağın inkişafı haqqında məlumat 

verir. 
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Məktəb mühitinizin təkminləşdirilməsi üçün edəcəklərinizin siyahısı 

  √ 

1. Məktəb icmasının bütün üzvləri özlərini rahat hiss edirlər.  

2. Tədris mühiti sağlam, təhlükəsiz və nizam-imtizamlıdır.  

3. Məktəb atmosferi pozitiv və dostcasınadır.  

4. Şagirdlərin və məktəbin şəxsi heyyətinin əhvalı yüksəkdir.  

5. Şagirdlər, müəllimlər və valideynlər hiss edirlər ki, məktəbdə tədris üçün əlverişli şərait var.  

6. Məktəbdə fərqliliyi qəbul edirlər, onu salamlayır və hörmət edirlər.  

7. Məktəbin baxışı və missiası şagirdin uğuruna şərait yaradır.  

8. Bütün şagirdlərdən yüksək nəticələr gözlənilir.  

9. Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmək və başqalarına hörmət etmək imkanları var.   

10. 
Şagirdlərin davranışları ilə əlaqədar proqnozlar kəskin olaraq müəyyənləşdirilib və məlumat 

müvafiq olaraq yayılıb  
 

11. 
Məktəb rəhbərləri tədris bacarıqları və metodlarının təkminləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüslərə 

fəal olaraq kömək edirlər. 

 

12. Siniflərdə təhsilin keyfiyyəti dəyişməz olaraq yüksəkdir.  

13. 
Müəllimlər şagirdlərin və məktəb proqramının işinə fayda verəcək xidmətləri qəbul edir və 

onların tərəfini saxlayırlar. 
 

14. Komanda işlərinin əhəmiyyəti ümumi, məsuliyyəti isə fərdidir.  

15. Məktəbin fəaliyyətinə cəmiyyətin qoşulmasını alqışlayır və sövq edirlər.  

16. 
Valideynləri məktəbdə isti münasibətlə qarşılayırlar və tədris prosesində onları əməkdaş olaraq 

görürlər. 

 

17. 
Məktəb rəhbərləri riskin aradan qaldırılmasını, fərdi təşəbbüsləri və liderlik qabiliyyətlərinin 

inkişafını təmin edirlər. 
 

18. Səhvlər tədris imkanları olaraq müzakirə olunur və istifadə olunur.  

19. Şagirdlərin yanlış davranışlarına qarşı reaksiya ədalətli və vəziyyətə uyğundur.    

20. Müəllimlər və şagirdlər arasında əlaqə pozitivdir və qarşılıqlı hörmət əsasında formalaşdırılıb.   
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Aşağıda göstərilən tədqiqatı məktəb rəhbərləri, məktən icmasını daha yaxşı tanımaq üçün istifadə edə 

bilərlər. O, həm yeni direktorlar üçün, həm də məktəb icmasının dəyişdiyini düşünən direktorlar üçün 

faydalı olacaq. 

Valideynlərin tədrisə cəlb olunmasının tədqiqi 

 

Bizim məktəb bilmək istəyir ki, valideynlər kollektivinin uşaqların tədrisinin və güzaranının yaxşılaşdırılması ilə 

bağlı ehtiyaclarını və arzularını necə ödəmək lazımdır. Bu anketi doldurmaqla siz bizə məqsədə çatmağımızda 

kömək edəcəksiniz. 

1. mənim/bizim uşaqlarım oxuyur: 

☐ 1-ci sinifdə 

☐ 2-ci sinifdə 

☐3-cü sinifdə 

☐4-cü sinifdə 

☐5-ci sinifdə 

 

2. Zəhmət olmasa həyata keçirdiyiniz bütün fəaliyyətləri işarələyin. 

 Mən/biz hal-hazırda məktəbdə iştirak edirik: 

☐ Uşağımın sinifində/kitabxanada. 

☐Sinif gəzintilərində/ tədbirlərdə iştirak edirəm. 

☐Məktəbə tədbirlənin təşkil olunmasında kömək edirəm. 

☐ Məktəb komandasını məşq etdirirəm. 

☐ Məktəb komisiyasının üzvüyəm.  

☐Məktəbə maliyyə cəlb edilməsinə kömək edirəm 

☐ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin: _______________________________________ 

☐Heç bir fəaliyyətdə iştirak etmirəm. 

 

3. Zəhmət olmasa bütün müvafiq ifadələri işarələyin. 

Mən/biz məktəbin idarəsi işinə ona görə qatılmırıq ki: 

☐ Uşağa baxmaqla məşğuluq. 

☐ Gürcü dilini başa düşməkdə çətinlik çəkirik. 

☐Məktəb mühitində özümü rahatsız hiss edirəm. 

☐Məktəbdə isti münasibətlə qarşılaşmıram. 

☐İclasların keçirilmə vaxtı mənim iş saatımla üst-üstə düşür. 
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☐Məktəbin həmin vaxtda keçirilən başqa fəaliyyətlərinə qoşulmuşam. 

☐ Hal-hazırda harasa qoşulmaq məni maraqlandırmır.  

☐ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin: ______________________________ 

 

4. Məktəb-ailə ünsiyyəti 

Zəhmət olmasa, aşağıdakı şkaladan istifadə etməklə ünsiyyətin ən səmərəli metodunu qeyd edin:  

4 – ən effektiv 3 – evvektiv 2 –  qismən effektiv 1 – qeyri-effektiv 

__ Övladınızın əli ilə məktubun evə gətirilməsi 

__ Məktubun evə poçtla gəlməsi 

__Elektron poçt 

__ Telefon zəngi 

__ Təkbətək görüş 

__ Məktəbin internet səhifəsi 

__ Sosial şəbəkədə məktəbin səhifəsi 

__ Avtomatik bildiriş sistemləri 

__ İctimayi lövhə 

__ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin: ______________________________ 

 

5. Zəhmət olmasa, aşağıdakı şkaladan istifadə etməklə sizin tədris prosesinə cəlb edilmə 

səviyyənizi qeyd edin: 
4 – hər zaman  3 – bəzən  2 – nadir hallarda 1 – heç vaxt 

__ Məktəb iclaslarında iştirak edirəm. 

__ Sinif fəaliyyətlərində iştirak edirəm.  

__ Uşağıma kitab oxuyuram. 

__ Məktəbdə keçən günü uşağımla birlikdə müzakirə edirəm. 

__ Uşağımın dərsklərini hazırlamasına nəzarət edirəm. 

__ Uşağımla oynayıram. 

__ Uşağımla birlikdə televirda tədris proqramlarına baxıram. 

__ İnternetdən uşağımla birlikdə istifadə edirəm. 

__ Uşağımı kitabxanaya aparıram. 

__ Məktəb və tədris haqqında başqa valideynlərlə danışıram. 

__ Müəllimlərlə sistemli olaraq söhbət edirəm. 
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__ Müəllimlərlə yalnız öz uşağımın nailiyyətləri haqqında danışıram. 

__ Valideynin/müəllimin müsahibələrində iştirak edirəm. 

__ Direktorla danışıram 

__ Bütün məktəb bildirişlərini oxuyuram. 

__ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin:  ___________________________________ 

 

6. Aşağıdakı mövzularda məlumat sesiyaları ilə maraqlanardım: 

☐ev tapşırığı 

☐savadlılıq 

☐riyazi təfəkkür 

☐ oxu 

☐ davranış dəvətləri 

☐ kompyuterdən istifadə 

☐ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin: __________________________________ 

 

7. Məlumat sesiyaları üçün hansı vaxt daha uyğun olar: 

☐ 9:00 

☐ 10:00. 

☐günorta 

☐16:00. 

☐18:00. 

☐ Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin:_________________________________ 
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Valideynlərin razılığının tədqiqi 

 

Bu tədqiqat valideyn tərəfindən məktəbə qarşı ümumi təəsüratın yaranması üçün istifadə oluna bilər. Bu, 

xüsusiylə məktəbdə tədris mühitini yaxşılaşdırmaq istəyən direktorlar üçün faydalı olacaq. 

Zəhmət olmasa uşağınızın neçənci sinifdə oxuduğunu qeyd edin: 

☐1-ci sinifdə 

☐2-ci sinifdə 

☐3-cü sinifdə 

☐4-cü sinifdə 

☐5-ci sinifdə 

☐6-cı sinifdə 

 

 Bəli Qismən xeyr 
1.  Məktəbin məqsədləri ilə razılaşırsınızmı? Zəhmət olmasa konkretləşdirin:    

2.  Məktəbin fiziki vəziyyəti sizi qane edirmi? Zəhmət olmasa hər bəndə 

müvafiq cavab verin: 

 təmizlik 

 təhlükəsizlik 

 təmir 

 su şəraiti 

 başqa:  __________________________ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

3.Məktəbdə mövcud olan şərtlər və resurslar sizi qane edirmi? Zəhmət olmasa 

hər bəndə müvafiq cavab verin: 

 

• kitabxana 
• idman zalı (idman sahələri) 
• səhnə və müvafiq təchizat 
• musiqi otağı 
• oyun meydançaları 
• sinif otağı 
• foye və dəhliz 
• başqa: _______________________________________ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

4. Sizin fikrinizcə, məktəbin daxilində və idman meydançasında müvafiq 

təhlükəsizlik, nəzarət və intizam varmı? Zəhmət olmasa, fikir bildirin: 
   

5. Uşağınızın təhsil proqramının ümumi keyfiyyəti sizi qane edirmi?     
6.Uşağınızın oxuyacağı proqramın ümumi keyfiyyəti sizi qane edirmi?      
7. Uşağınızın riyaziyyat proqramının ümumi keyfiyyəti sizi qane edirmi?      
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8. Uşağınızın idman proqramının və sinifdənxaric fəallığının keyfiyyəti sizi 

qane edirmi?  Zəhmət olmasa hər bəndə müvafiq cavab verin: 

•   məktəbin idman komandaları 

•   tətil zamanı fəaliyyət, incəsənət 

•   teatr oyunları 
•   musiqi 
•   başqa: _______________________________________ 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

9.  Uşağınızın məktəbdə necə oxuduğunu bilirsinizmi?    

10. Uşağınızın məktəbə getməklə bağlı bu və ya digər formada problemi 

varmı? (məktəbə piyada gedib, gəlmək, məktəbə nəqliyyatla gedib, gəlmək. 

Məktəbdə olmaq və s) Zəhmət olmasa, fikir bildirin: 
 

   

11. Düşünürsünüzmü ki, sizin övladınıza mənalı ev tapşırıqları verirlər?    

12. Düşünürsünüzmü ki, sizin övladınıza ev tapşırıqlarını lazımi həcmdə 

verirlər? 
   

13.Övladınıza ev tapşırığının yerinə yetirilməsi və evdə oxumaq üçün kömək 

edərkən aşağıdakı metodların hansından istifadə edirsiniz? Zəhmət olmasa hər 

bəndə müvafiq cavab verin: 

 
• Müəllimə tərəfdar çıxmağın təmin edilməsi 

• Ev tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı meydana gələn problem və 

çətinliklər haqqında müəllimin məlumatlandırılması. 
• Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün sakit mühitin yaradılması 
• Səylərə, cəhdlərə və müsbət münasibətlərə yönləndirmə. 
• Ev tapşırığının yoxlanılması 
• Həvəsləndirmək, maraq və qayğının göstərilməsi  
• Gündəlik oxumağa yönləndirmək (məs: qəzetlərin, kitabların və 

jurnalların oxunması) 
• başqa: ______________________________ 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
 

_____ 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

_____ 

 

 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

 

_____ 

14.Məktəb fəaliyyətləri və həvəsləndirici imkanlar haqqında kifayət qədər 

məlumatınız varmı?  
   

15. Sizin fikrinizcə məktəbdə hansı komnkret sahələrdə təkminləşməyə ehtiyac 

var? Zəhmət olmasa hər bəndə müvafiq cavab verin və sizin fikrinizcə nəzərə 

alınmalı olan bəndləri əlavə edin: 
• Tədris proqramının sinif səviyyəsinə uyğun olması  
• sağlamlıq və təhlükəsizlik 
• akademik göstəricilərin yüksək səviyyəsi(yazmaq, oxumaq və hesab)  
• vaxtında, müvafiq və cazibədar məzmunlu mateiallar və təchizatlar  
• Materialların seçilməsində valideynlərin təsiri 

• sinifdənxaric fəaliyyər (idman, tətil fəaliyyətləri, fakultativ 

proqramlar) 
• məktəb, elmi, tarixi və kompyuter sərgiləri 
• Valideynlərin və şagirdlərin məktəb proqramı ilə qane edilməsi  

 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 
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• daha yüksək göstəricilərə çatmaq üçün proqramın təkrarlanması   
• çətinlikləri olan şagirdlər üçün kömək toplamaq  
• akademik və sosial nöqteyi nəzərdən hər bir şagirdin cəmiyyətin 

məsuliyyətli üzvü olma prosesinə cəlb edilməsi  
• Başqa, zəhmət olmasa qeyd edin:  _________________________ 

 

_____ 
 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

_____ 

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

16.Sizin fikrinizcə məktəb sizə  bütün tədbirlər və fəaliyyətlər haqqında, 

vaxtında və əhatəli məlumat verirmi?  
   

17.Sinifdə mövcud olan həvəsləndirici imkanlar sizi qane edirmi?    

18Məktəb direktoru ilə əlaqədən məmnunsunuzmu?    
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Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin tədqiqi – ev/məktəb 
 

Bu tədqiqat məktəbdə və evdə valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək 

üçün məktəb rəhbərlərinə kömək etmək üçün işlənib hazırlanıb. Zəhmət olmasa, bu anketi doldurmağa bir neçə 

dəqiqə ayırın və bizim əməkdaşlığımız üçün əhəmiyyətli məlumatın tapılmasında bizə kömək edin. Bu köməyi 

əsirgəməyin ki, uşağınızın daha yaxşı təhsil təcrübəsi olsun. Siz tədqiqatda iştirak etməniz arzuya bağlıdır. 

Nəticələr yalnız ümumi formada göstəriləcək; Heç bir şəxs açıq şəkildə göstərilməyəcək. 

1. Mənim uşağım oxuyur: 

☐1-ci sinifdə 

☐2-ci sinifdə 

☐3-cü sinifdə 

☐4-cü sinifdə 

☐5-ci sinifdə 

☐6-cı sinifdə 

 

2. Uşağınıza necə kömək etməlisiniz? 

Məktəblər tərəfindən ailələrə məlumat verilməsi vacibdir. Bu məlumat ailədə uşaqların bacarıqlı şagirdlər olaraq 

yetişməsinə imkan verəcək şəraitin yaranmasına kömək edəcək. Tədqiqatın bu hissəsində biz övladlarını uğurlu 

şagird kimi yetişdirmək üçün valideynlərə hansı məlumatların lazım olduğu ilə maraqlanırıq.  

Uşağınıza təhsilində daha yaxşı kömək etmək üçün, hansı məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat almaq 

istərdiniz?  

 

 
Ümumiyyətlə 

maraqlı deyil 

Az 

maraqlıdır 
Qismən 

maraqlıdır 
Çox 

maraqlıdır 
Xüsusiylə 

maraqlıdır 
Uşağın inkişafı      

Uşaqla ünsiyyət      

Uşaqlara evdə təhsil prosesində necə 

kömək etmək lazımdır 
     

Zərərli maddələrdən istifadənin təsiri 

haqqında (tütün, narkotik maddələr, 

alkoqol) 

     

Şagirdin özünəhörməti      

Yaşıdları tərəfindən təzyiq      

Sağlamlıq və qida      

Davranış qaydaları      

Bərabərlik və cəlb olunma      

Uşaqların tədris üçün həvəsləndirilməsi      

Vaxt bölmə bacarıqları      
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Zəhmət olmasa sizin üçün maraqlı olan digər məsələləri sayın. 

3. Ünsiyyət 

Biz arzu edirik ki, sizinlə aydın ünsiyyətimiz olsun. Həmçinin sizinlə əlaqə vasitəmizin olmasını istəyirik. 

Tədqiqatın bu hissəsi məktəbdə mövcud olan ünsiyyət vasitələrinin effektivliyinə və istifadəsinə aiddir.  

Aşağıdakı cədvəldə məktəblərin valideynlərlə əlaqə yaratdığı vasitələr sadalanıb. Zəhmət olmasa məktəbinizdə 

mövcud olan bu vasitələrin əlverişliliyini qiymətləndirin. 

 

 
Ümumiyyətlə 

effektiv deyil 

Az 

effektivdir. 
Qismən 

effektivdir 
Çox effektivdir 

Xüsusiylə 

effektivdir 
Bilmirəm  

Cavab 

yoxdur 

Məktəbin 

məlumat 

bülletenləri 

       

Valideynlərin  

və müəllimlərin 

konfransları 

       

Məktəbin 

internet 

səhifələri 

       

Telefon 

danışıqları 
       

Məktəbin elanlar 

lövhəsi 

       

Elektron poçtu        

 Qısa mətn 

mesajları (SMS) 

       

 

Zəhmət olmasa, məktəbdə istifadə olunmasını istədiyiniz  istənilən növ başqa ünsiyyət vasitələri haqqında 

fikrinizi də yazın: _____________________________ 

 

4. Hansı sıxlıqla: 

 

 Heç vaxt 
Nadir 

hallarda 
Bəzən Tez-tez Hər zaman 

Uşağınızla bağlı məktəbə müraciət 

edirsiniz. 
     

Valideynlər iclasında iştirak 

edirsiniz. 

     

Uşağınızın ev tapşırığını 

yoxlayırsınız. 
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Uşağınızın müəllimi ilə söhbət 

edirsiniz. 
     

Xüsusi tədbirlərdə(konsertlər, 

tamaşalar) iştirak edirsiniz. 
     

Məktəbin internet səhifəsini 

oxuyursunuz. 

     

 

5. Könüllülük 

Bir çox məktəbin ümidi var ki, könüllü valideynlər tədris prosesində, məktəb tədbirlərində və qərarların qəbul 

edilməsində onlara kömək edəcəklər. Biz, sizin könüllülük təcrübələriniz və könüllü olmanız üçün sizə mane 

olan əngəllər haqqında məlumat almaq istəyirik.  

Son iki il ərzində “könüllü” olaraq məktəbdə olmusunuzmu?   

□ Bəli      □ Xeyr 

Son iki il ərzində məktəbdə “könüllü” olmaq imkanı axtarıbsınızmı?  

□ Bəli      □ Xeyr 

Son iki il ərzində aşağıda verilmiş cədvəldə sadalanan fəaliyyətlərdən hansıda iştirak etmisinizmi?  

 

 Bəli Xeyr 
Fəaliyyət 

həyata 

keçirilməyib 

Tədbirin/yürüşün təşkil olunmasına kömək edirdiniz.    

Hər hansı kluba və ya fəaliyyətə rəhbərlikedirdiniz.    

İdman tədbirlərinə kömək edirsiniz.    

Ekskursiyada könüllü idiniz.    

Məktəb tədbirlərinin təşkil edilməsinə kömək edirdiniz.    

Könüllü kimi iştirak edirdiniz.    

Tədbirlərin keçirilməsi üçün pul toplanmasında iştirak edirdiniz.    

 

Məktəbdə könüllü olan zaman hansı çətinliklərlə rastlaşırdınız? (Zəhmət olmasa,bəndləri yoxlayın, əgər 

çətinliyiniz yox idisə, yalnız son bəndi yoxlayın) 

 

☐ Müxtəlif imkanlar haqqında məlumatın olmaması 

☐İş qrafikimlə uyğunlaşmama 

☐Uşaqların qayğısına qalmağın məsuliyyətinin ağırlığı 

☐Məktəbdə arzuolunmayan qonaq  olduğunu hiss etmək 

☐Könüllülüklə bağlı utanc və həyəcan duymaq 

☐Könüllülüyə qarşı marağın olmaması 
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☐Könüllülük imkanlarına qarşı marağın olmaması 

☐Dil maneəsi 

☐Vaxt qıtlığı 

☐Məktəb istiqamətində nəqliyyatın olmaması 

☐Könüllülərin seçilməsi prosesi(üsulun yoxlanması) 

☐Könüllü olaraqcəlb edilmə imkanları ilə bağlı məlumatın vaxtında verilməməsi   

☐Məktəbdə könüllülük işində heç bir maneə ilə qarşılaşmamışam 

 

6. Evdə təhsil prosesi 
 

Tədris evə və məktəbdə həyata keçirilir. Tədqiqatın bu son hissəsi sizin uşağınızın evdə tapşırıqları hazırlama 

prosesinə qoşulmanızla bağlıdır. Aşağıdakı suallara cavab verərkən bu məktəbdə oxuyan yalnız bir uşağı 

nəzərdə tutaraq cavab verin.   

Zəhmət olmasa, uşağınızın neçənci sinifdə oxuduğunu qeyd edin: 

☐1-ci sinifdə 

☐2-ci sinifdə 

☐3-cü sinifdə 

☐4-cü sinifdə 

☐5-ci sinifdə 

☐6-cı sinifdə 

Uşağınızla birlikdə aşağıda sadalanan fəaliyyətlərdə hansı sıxlıqla iştirak edirsiniz?  

 Heç vaxt  Nadir hallarda Bəzən Tez-tez Hər zaman 
Cavab 

yoxdur 

Oxu bacarıqlarının inkişafı üçün 

kömək 

      

Yazmaq bacarıqlarının inkişafı 

üçün kömək 
      

Riyazi bacarıqlarının inkişafı 

üçün kömək 
      

İmtahanlar üçün hazırlamaq       

Ev tapşırıqlarının hazırlanması       

Ev tapşırıqlarının  yoxlanması       

Uşaq üçün müəllim tutulması       

 

Uşağınızın tədris təcrübəsini zənginləşdirmək üçün başqa hansı fəaliyyətlərdə iştirak edirsiniz (məs: kitabxanada 

gəzmək, xüsusi maraqlar və ya xobbilərin yaradılması)?  
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Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi fəaliyyətlərinin planlaşdırılması  
 

Fəaliyyətlərin planlaşdırılma forması məktəb tədbirlərinin planlaşdırılmasının təkilində də istifadə oluna bilər.  

 

Fəaliyyətin adı:  

 

Fəaliyyətin məqsədi (məqsədləri): 
 

Otaq: 
 

Fəaliyyət nə zaman həyata keçirildi? 
Hansı sıxlıqla? 
Valideynlərə iştirak etməkdə əngəl olan maneələr varmı?  

• Dil maneəsi 
• Asudə vaxtın olmaması 
• Çətin ailə şərtləri 
• Nəqliyyat 
• Vaxt 
• Başqa 

Bu maneələri dəf etmək hansı sıxlıqda mümkün olur? 

 

Ünsiyyət planı (xərclərin nəzərəalınması ilə) 
 

Fəaliyyətin idarə olunmasına kim cəlb ediləcək (şəxs/qruplar)? 
 

Tapşırıqların yerinə yetirilməsi. 

Tapşırıq: Əlaqə məlumatı: Bitiş vaxtı: 

Məqsədə çatıb çatmadığmızı necə başa düşməliyik? 
 

Əlavə şərh: 

 

 


