
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində  

təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və uşaqlarla məktəbdənkənar və sinifdənxaric 

tərbiyə işi üzrə təşkilatçı vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqənin 
 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÇƏRÇİVƏSİ 
 

Məzmun 

istiqamət-

ləri 

Namizədlərdən tələb olunan 

səriştələr 
Mövzular Tövsiyə edilən materiallar 

 

Rəsmi 

sənədlər 

Azərbaycan Respublikasının 

rəsmi dövlət sənədləri ilə bağlı 

biliklərini nümayiş etdirir.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
http://e-qanun.az/framework/897 

 

Azərbaycan Respublikasının  

Əmək Məcəlləsi 

http://e-qanun.az/framework/46943 

 

Azərbaycan Respublikasının 

təhsillə əlaqəli rəsmi dövlət 

sənədləri ilə bağlı biliklərini 

nümayiş etdirir. 

Təhsil haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://e-qanun.az/framework/18343 

 

Ümumi təhsil haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://e-qanun.az/framework/42543 

 

Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası 
http://e-qanun.az/framework/29145 

 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin 

dövlət standartları 

http://e-qanun.az/framework/46052 

 

Müəllimlərin etik davranış Qaydaları 
http://e-qanun.az/framework/28869 

 

Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi 

Nizamnaməsi 

http://e-qanun.az/framework/21148 

 

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası 

haqqında əsasnamə 

http://www.tipii.edu.az/noduploads/doc

ument/mumi-tahsil-muassisasinin-

pedaqoji-surasi-haqqinda.pdf 
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Rəsmi 

sənədlər 

Azərbaycan Respublikasının 

təhsillə əlaqəli rəsmi dövlət 

sənədləri ilə bağlı biliklərini 

nümayiş etdirir. 

Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə 

http://www.tipii.edu.az/noduploads/doc

ument/sinif-rahbari-haqqinda-

asasnama.pdf 

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin 

Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası 
http://e-qanun.az/framework/37434 

Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin 

nümunələri və onların verilməsi Qaydaları 
http://e-qanun.az/framework/34174 

Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa 

vuran məzunların qızıl və ya gümüş nişanla 

təltif olunma Qaydası 

http://e-qanun.az/framework/19128 

Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin 

siyahısının və evdə təhsilin təşkili Qaydaları 
http://e-qanun.az/framework/1724 

Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil 

müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi 

Qaydaları 

https://edu.gov.az/upload/file/qaydalar/

2014/shagirdlerin-yerdeyishme-

qaydalari-06_11_2014.pdf 

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin 

sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti 

Qaydalar 

https://edu.gov.az/upload/file/emre-

elave/2014/552/sinifden-sinifden-

kecirilme-qaydalari.pdf 

Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması 

haqqında təlimat 
https://edu.gov.az/az/telimatlar/17162 

Uşaq hüquqlarının qorunması, 

onların müdafiəsi və gənclər 

siyasəti ilə əlaqəli milli və 

beynəlxalq sənədlərlə bağlı  

biliklərini nümayiş etdirir. 

Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya 

https://www.migration.gov.az/content/p

df/5acb09f3100d0_U%C5%9Faq%20h%C

3%BCquqlar%C4%B1%20haqq%C4%B1

nda%20Konvensiya.pdf 

Uşaq hüquqları haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://e-qanun.az/framework/3292 

 

Gənclər siyasəti haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://e-qanun.az/framework/1619 
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Təlim 

prosesinin 

təşkili 

Fəaliyyətin planlaşdırılması ilə 

bağlı biliklərini nümayiş etdirir. 

Təlim prosesinin gündəlik (cari) 

planlaşdırılması 
Müəllim üçün metodik vəsaitlər 

Təlim prosesinin illik (perspektiv) 

planlaşdırılması 
Müəllim üçün metodik vəsaitlər 

Dərsin təşkili ilə bağlı biliklərini 

nümayiş etdirir. 

Məzmun standartların reallaşmasına 

istiqamətlənmiş dərs modelləri 
Müəllim üçün metodik vəsaitlər 

Fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyətləri, 

mexanizmləri, fasilitasiya qaydaları Fənn kurikulumlarının tətbiqi 

çərçivəsində istifadə olunan təlim 

materialları 

Təlimdə iş formaları və təlim metodları 

Taksonomiyaların təlim prosesində rolu 

Dərsin qiymətləndirilməsi və təhlili 

Şagird şəxsiyyətin inkişafı ilə 

bağlı pedaqoji və psixoloji 

biliklərini nümayiş etdirir 

Müasir pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələr 
Fənn kurikulumlarının tətbiqi 

çərçivəsində istifadə olunan təlim 

materialları 

Məktəbdə tərbiyə prosesinin tənzimlənməsi 

Sinifin effektiv idarə olunması 

Valideynlərlə işin təşkili 

Təhsildə 

qiymətlən-

dirmə 

Şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi və təhlili ilə 

bağlı biliklərini nümayiş etdirir. 

Qiymətləndirmə Konsepsiyası 
http://e-qanun.az/framework/16061 

 

Beynəlxalq və milli qiymətləndirmə 
http://e-qanun.az/framework/16061 

 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə 
http://e-qanun.az/framework/41102 

http://e-qanun.az/framework/46707 

Məntiq 
Məntiqi təfəkkürlə bağlı 

biliklərini nümayiş etdirir 

Verbal əlaqələr, fiqurlar, fiqur əlaqələri, fiqur 

sayma, hərfli riyazi əməllər, ardıcıllıqlar, 

uyğunluqlar, tərəzilər, məntiqi məsələlər, 

cədvəllər, funksiya və qrafiklər, kəsimlər və 

çevrilmələr, qatlamalar, fiqur fırlanmaları, 

xətli tamamlamalar, Fibonaççi ədədləri, 

operatorlar və s.  

Məntiq testləri. DİM (TQDK) vəsaiti. 

Bakı-2015 

İKT 

İnformasiya kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə ilə 

bağlı biliklərini nümayiş etdirir. 

Microsoft Office proqramları 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power-Point) Paint, İnternet axtarış sistemləri 

İnformatika dərslikləri 
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