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Fənnin xülasəsi 

Pedaqoji peşə və onun xüsusiyyətlər, pedaqoji ustalıq, onun məzmunu və həyata 

keçirilməsi yollan,pedaqoji ustalıq və teatr pedaqogikası,pedaqoji texnika.,müəllimin 

nitqinin pedaqoji ustalığa təsiri,müəllimin kommunikativ təsiri.,pedaqoji prosesdə 

inandırma və təlqin,dərsdə müəllimin ustalığı,qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi 

və pedaqoji biliklərə yiyələnməyin yolları,pedaqoji prosesdə müəllim-tələbə 

münasibətlərinin xarakteri,pedaqoji etiket,müəllimin əxlaqi idealı haqqında məlumat 

verılır. 

Fənnin 

məqsədləri 

Magistr tələbələrin gələcəkdə pedaqoji sahədə fəalliyət  göstərmələrı üçün lazim olan 

bilik.bacarıq və vərdişlər sistemi ilə silahlandırmaq 

Öyrənim  



nəticələri Pedaqoji peşə və onun xüsusiyyətlərini öyrənəcək 

Pedaqoji ustalıq, onun məzmunu və həyata keçirilməsi yollan ilə tanış olacaq 

Pedaqoji ustalıq və teatr pedaqogikası arasindakı oxsarlıgı muəyyənləşdırəcək 

Pedaqoji texnika haqqında məlumat əldə edəcək 

Müəllimin nitqinin pedaqoji ustalığa təsiri məsələlərini oyrənəcək 

Müəllimin ünsiyyət mədəniyyətinin pedaqoji mahiyyəti 

Müəllimin kommunikativ təsiri. Pedaqoji prosesdə inandırma və təlqin 

Dərsdə müəllimin ustalığı 

Tərbiyəçinin ustalığı 

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və pedaqoji biliklərə yiyələnməyin yolları 

Pedaqoji etikanın nəzəri problemləri öyrənəcək 

Pedaqoji etikanın kateqoriyaları ilə tanış olacaq 

Pedaqoji prosesdə müəllim-tələbə, müəllim-valideyn münasibətlərinin xarakterini 

müəyyənləşdirəcək 

Pedaqoji etiket. Müəllimin əxlaqi idealı haqqında məlumat əldə edəcəklər 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə 

izah edilir. 

Simulyasiya  
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə sə-

viyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün materiallar, test-

lər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 



metodları verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Pedaqoji sistemdə  idarəetmənin mahiyyəti və  əsas prinsipləri 

2. İdarəetmənin əsas funksiyaları 

3. Məktəbdaxili iadrəetmədə pedaqoji təhlil 

4. Təhsilin idarə edilməsinin əsas problemləri 

5. Ümumi pedaqoji işə rəhbərlik və nəzarət 

6. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə rəhbərlik 

7. Təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işlərinin idarə edilməsinin mahiyyəti və 

təşkili 

8. Məktəbə rəhbərlikdə  əməyin elmi təşkili 

9. Müəllim fəaliyyətinin öyrənilməsi 

10. Təhsilin idarə edilməsində  H.Əliyevin idarəçilik təcrübəsindən istifadə 

 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən  

tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iş-

tirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməli-

dir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan 

ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imta-

han nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əv-

vəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

21.09.22 I Mövzu: Pedaqoji peşə və onun 

xüsusiyyətləri 

         Pedaqoji peşənin mahiyyəti.Müəllimin 

hüquq və vəzifələri. Müəllimin ləyaqəti, 

nüfuzu, şərəfi. 

         Pedaqoji bacarıqlar və pedaqoji 

ustalıq.Müəllimin pedaqoji keyfiyyətləri. 

 Platonun, Aristotelin, Makedoniyalı 

İsgəndərin,       Teymurləngin    və b. müəllim 

haqqında fikirləri. 

      Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirləri - 

X.Şirvani, N.Gəncəvi, N.Tusi, M.Füzuli, 

M.F.Axundov, F.Köçərli, R.Əfəndiyev, 

N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun və b. 

müəllim haqqında. 

1. Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2. Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3. Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4. Kərimova S.Müəllimlik 

peşəsi və pedaqoji mərifət, Bakı 

2011 

 



Y.A.Komenski, K.D.Uşinski, 

V.A.Suxomlinski və b. müəllimin peşə 

qabiliyyətləri haqqında. 

Müasir cəmiyyətdə müəllimin rolu və 

mövqeyi. 
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28.09.22 II Mövzu. Pedaqoji ustalıq, onun məzmunu 

və həyata keçirilməsi yolları 

Pedaqoji ustalıq-müəllimin peşə 

fəaliyyətinin əsas meyarı kimi. Pedaqoji 

ustalığın tərkib hissələri. Pedaqoji ustalığın 

başlıca əlamətləri: tədris etdiyi fənnin elmi və 

metodiki əsaslarını mükəmməl bilməsi, 

pedaqoji qabiliyyətlərə, pedaqoji texnikaya 

mükəmməl yiyələnməsi, ünsiyyət mədəniyyəti, 

özünə inam və s. 

Pedaqoji ustalıq müəllimin istedadının 

və özünütərbiyəsinin nəticəsi kimi. Müəllimin 

ixtisas və pedaqoji-psixoloji qabiliyyətlərini 

inkişaf etdirməsi pedaqoji ustalığın başlıca 

şərtidir. 

Müəllimin ümumi peşə keyfiyyətləri: 

yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlər, ümumi 

mədəniyyət, özünənəzarət, özünü ələalma 

bacarığı, tələbkarlıq, pedaqoji incəsənət, 

məsuliyyətlilik, peşəsinə məhəbbət və s. 

Ali pedaqoji məktəblərdə gələcək 

müəllimlərin pedaqoji ustalığının artırılması 

yolları: xüsusi kurslar, seminarlar, tələbələrin 

pedaqoji təcrübələri, tələbə elmi cəmiyyəti, 

pedaqoji dərnəklər, klublar, studiyalar, 

bölmələr və s. 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

     4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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05.10.22 III Mövzu. Pedaqoji ustalıq və teatr 

pedaqogikası 

Teatr sənəti ilə pedaqoji peşənin oxşar 

və fərqli cəhətləri. Pedaqoqun və aktyorun peşə 

fəaliyyəti, pedaqoq və aktyor istedadı, pedaqoji 

uyğunluq və pedaqoji qavrayış, auditoriyanın 

diqqətini cəlb etmək yolları, müəllimin öz 

davranışını idarə etməsi, pedaqoji incəsənət 

anlayışı. Müəllimin fəaliyyətində rejissorluq və 

dirijorluq əlamətləri. 

Müəllimin fiziki və pedaqoji-psixoloji 

məşqləri. 

Müəllimin və aktyorun auditoriyası: 

oxşar və fərqli cəhətləri. 

Aktyor və müəllimlərin növləri. 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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12.10.22 IV Mövzu. Pedaqoji texnika 

Pedaqoji texnikanın mahiyyəti. Pedaqoji 

texnika müəllim davranışının təşkili forması və 

müəllimin ümumi pedaqoji bacarıqlarının 

kompleksi kimi. 

Pedaqoji texnika bacarıqlarının birliyini 

təmin edən xüsusiyyətlər: müəllim və 

şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, müəllimin fərdi-

psixoloji xarakteri, müəllimin əxlaqi və estetik 

baxışları. 

Pedaqoji vasitələrin seçilməsi. 

Pedaqoji məqsədyönlülük və müəllimin 

xarici görkəmi. Emosional vəziyyətin idarə 

edilməsi. Mimika və pantomimika. 

Nitq texnikası. 

Tərbiyə prosesinin təşkili texnologiyası. 

Gənc müəllimlərin pedaqoji texnikasında 

tipik çatışmazlıqlar. 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi və 

pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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19.10.22 V Mövzu. Müəllimin nitqinin pedaqoji 

ustalığa təsiri  

Nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti 

haqqında. 

Dil və nitq anlayışı. Nitqin əlamətləri və 

psixoloji quruluşu. Nitqin növləri: əməli, elmi, 

bədii, publisist. 

Müəllim nitqi təlim-tərbiyə vəzifələrini 

həll elməyi təmin edən vasitə kimi. 

Pedaqoji nitqin kommunikativ 

səmərəliliyi və formaları. 

Müəllim nitqinin (şifahi) formaları: 

monoloji nitq; dialoji nitq; onların funksiyaları. 

Müəllim nitqinə verilən tələblər. 

Müəllim nitqinin pedaqoji funksiyaları. 

Müəllim nitqinin xüsusiyyətləri: ünvan 

dəqiqliyi, intellektual səviyyə, eşitmə və 

görmənin təmin edilməsi. 

Müəllim nitqinin aydınlığı təlim-tərbiyə 

müvəffəqiyyətini təmin edən amillərdən biri 

kimi. Nəfəsalma, səs, səsin gücü, elastikliyi, 

mütəhərrikliyi, səsin diapazonu, tembri. 

Diksiya və səsin ritmi. 

Müəllim nitqinin təkmilləşdirilməsi 

yolları. Ədəbi tələffüz, özünənəzarət, nitqin 

ifadəliliyi və təsirliliyi. 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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26.10.22 VI Mövzu. Müəllimin ünsiyyət 

mədəniyyətinin pedaqoji mahiyyəti 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 



Ünsiyyət insanların sosial 

münasibətlərinin ən mühüm forması kimi. 

Görkəmli mütəfəkkirlər qarşılıqlı 

münasibətlər, ünsiyyət haqqında. 

Pedaqoji ünsiyyət və onun funksiyaları. 

Ünsiyyətin tərzləri: avtoritar, 

demokratik, liberal. 

Pedaqoji ünsiyyətin formaları: yaradıcı 

fəaliyyətə sövq etmə əsasında ünsiyyət, dostluq 

meyli əsasında ünsiyyət, ünsiyyət-zarafat. 

Pedaqoji ünsiyyətin növləri: 

informasiya mübadiləsi, başqasının davranışını 

tənzim etmək, şəxsiyyətlərarası anlaşma. 

Ünsiyyət mədəniyyətinin 

komponentləri: emosional-ekspressiv 

mədəniyyət, nitq mədəniyyəti, psixoloji 

 mədəniyyət, konvensial (takt, etiket, 

ədəb, mimika, jestlər, duruş, yarış və s.) 

mədəniyyət. 

 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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02.11.22 VII Mövzu. Müəllimin kommunikativ təsiri. 

Pedaqoji prosesdə inandırma və təlqin 

 Müəllimin şagirdə kommunikativ 

təsirinin əsas üsulları. İnandırma və təlqinetmə. 

 İnandırma şüurun və əqidənin 

formalaşmasına təsir göstərən üsul kimi. 

İnandırma üsulları: müsahibə, söhbət, 

disput, müzakirə, nümunə və s. 

İnandırmaya verilən pedaqoji tələblər. 

İnandırma prosesində xüsusi 

situasiyaların yaradılması və kommunikativ 

təsir vasitəsi kimi onlardan istifadə. 

Məntiqi sübutetmə, tezis, arqument və 

sübut vasitələri-nümayiş. 

Təlqin-şifahi informasiyanın qeyri-

tənqidi qavranılmasma əsaslanan təsir kimi. 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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16.11.22 VIII Mövzu. Dərsdə müəllimin ustalığı 

Dərs-müəllim və şagirdin birgə 

fəaliyyətidir. Sinifdə pedaqoji əməkdaşlıq. 

Dərsdə müəllimin fəallığı. Şagird təlim 

prosesinin subyekti kimi. 

Müəllimin tədris vasitələri. Müəllimin 

dərsə hazırlaşması. Öyrənilən materialın təhlili. 

Müəllimin pedaqoji bacarıqları: 

kommunikativ, konstruktiv, qnostik və 

təşkilatçılıq; onların xüsusiyyətləri. 

Şagirdlərin idrak fəaliyyətinə 

rəhbərlikdə müəllimin pedaqoji ustalığı. İdrak 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 

 



fəaliyyətinin idarə edilməsi. Dərsdə iş 

formalarının müxtəlifliyi. Dərsdə kollektiv və 

qrupla fərdi işin təşkili. Problemli təlim. Dərsin 

yaradıcı xarakteri. Dərsdə müstəqil işlərin 

təşkil olunması. Dərsdə əks-əlaqənin təmin 

edilməsi. Müstəqil ev işlərinin verilməsi və 

yoxlanması. 

Müəllimin pedaqoji əmək mədəniyyəti. 

Şagirdlərə müəllim tələbinin xüsusiyyətləri. 

Dərsin psixoloji aspektinin nəzərə alınması. 

Dərsdə emosional-intellektual fonun 

yaradılması. Dərsdə özünənəzarət. Sinfin 

təşkili. Dərsin keyfiyyət tərəfi. 
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23.11.22 IX Mövzu. Tərbiyəçinin ustalığı 

 Tərbiyəçinin pedaqoji ustalığının 

mahiyyəti. Tərbiyəçinin ustalığı nəzəriyyə və 

təcrübənin vəhdəti kimi. 

Tərbiyəçinin əsas bacarıqları: müxtəlif 

pedaqoji situasiyalarda uşaq dünyasını, ayrı-

ayrı uşaqların psixoloji vəziyyətini düzgün 

qavraya bilmək bacarıqları, tələb və etibar 

etməyi bacarmaq, diqqəti tez yönəltmək və 

dəyişdirmək bacarığı, uşaqlarla ünsiyyətə 

girmək bacarığı, situasiyalari müxtəlif 

ölçülərdən qiymətləndirmək bacarığı. Müxtəlif 

pedaqoji faktorlardan ən zərurisini təyin etmək 

bacarığı, öz əhvali-ruhiyyəsini, hisslərini 

tənzim etmək, fikirlərini çatdırmaq, aşılamaq 

bacarığı. 

Tərbiyəçi ustalığının quruluşu: 

texnoloji, sosial-psixoloji və estetik məsələlər. 

Tərbiyəçinin fəaliyyətində yaradıcılıq 

motivləri. 

Tərbiyəçi ilə tərbiyə olunanlar arasında 

psixoloji məsafə. 

«Çətin» tərbiyə olunan uşaqlarla 

tərbiyəçinin işi. 

Tərbiyə işinin planlaşdırılması. 

Tərbiyəçi əməyinin elmi təşkili. 

Tərbiyə işlərinin nəticəsinin hesaba 

alınması. 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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30.11.22 X Mövzu. Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin 

öyrənilməsi və pedaqoji biliklərə 

yiyələnməyin yolları 

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin 

öyrənilməsi pedaqoji hazırlığın 

yüksəldilməsinin səmərəli yollarından biri 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 



kimi. 

Pedaqoji təcrübə nədir. Qabaqcıl 

pedaqoji təcrübənin meyarları. Qabaqcıl 

pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi, 

ümumiləşdirilməsi və yayılmasının forma və 

üsulları. Müəllimlərin yaradıcı mikroqrupları. 

Məktəbdə keçirilən praktik konfranslar, 

pedaqoji oxu. Oxucular və tamaşaçılar 

konfransları. Məktəbdə metodik guşə və 

kabinetlər, fərdi hamilik, məsləhət, müsahibə. 

Açıq dərslər və dərsdənkənar tədbirlər. 

Məktəbdə metodik işin optimal 

sisteminin seçilməsi. 

Müəllimin şəxsiyyətinin və fəaliyyətinin 

öyrənilməsi metodik işin həyatiliyinin başlıca 

amilidir. Metodik işin səmərəli təşkili şəraiti. 

Müəllimlərin özünütəhsili. 

özünütəhsilin mahiyyəti, məzmunu, forma və 

üsulları. 

Pedaqoji nəzarət, onun əxlaqi əsaslan. 

Məktəbdaxili nəzarətin spesifikası. 

 

 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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07.12.22 XI Mövzu. Pedaqoji etikanın nəzəri 

problemləri 

Pedaqoji etika anlayışı. Pedaqoji 

etikanın mahiyyəti və məzmunu.  

Pedaqoji etikanın prinsipləri 
Müəllimin sosial məsuliyyəti. 

Müəllimin peşə və vətəndaşlıq borcu. 

Müəllimin peşə səviyyəsi və pedaqoji 

vicdanı. 

Müəllimin peşə fədakarlığı və 

humanizmi. 

Pedaqoji nikbinlik. 

Müəllimin pedaqoji nüfuzu. 

Pedaqoji peşənin yaradıcı xarakteri. 

Pedaqoji peşənin əxlaqi zənginliyinin 

məzmunu. 

Müəllimin əxlaqi təfəkkürü. 

Pedaqoji etikanın səmərəlilik 

kriteriyaları 

 

 

1.R.Məmmədzadə “Müəllimin peşə 

etikası”, Bakı 1992. 

 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi və 

pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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14.12.22 XII Mövzu: Pedaqoji etikanın kateqoriyaları. 

   Pedaqoji peşə borcu. 

   Peşə ədalətliyi. 

   Peşə namusu və məsuliyyəti. 

   Pedaqoji vicdan. 

1.R.Məmmədzadə “Müəllimin peşə 

etikası”, Bakı 1992. 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 



 Pedaqoji humanizm. 

 

  

 

formalaşdırılması yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi və 

pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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21.12.22 ХIII Mövzu.Pedaqoji prosesdə müəllim-

tələbə münasibətlərinin xarakteri 
Müəllim-tələbə əxlaqi münasibətlərinin 

pedaqoji funksiyaları. Müəllim-tələbə 

münasibətlərini tənzimləyən əxlaqi normalar. 

Müəllim-tələbə münasibətlərinin 

formalaşdırılması (müəllimin tələbələri 

öyrənməsi, pedaqoji tələblərin reallığı, 

vahidliyi, əqidəliliyi). Müəllim-tələbə 

münasibətlərində müşahidə edilən nöqsanlar, 

onları yaradan amillər: müəllimin dünyagörüşü, 

əxlaqi və mənəvi cəhətdən aşağı səviyyədə 

olması; sinifdə yalnız yaxşı oxuyan tələbələrə 

müsbət münasibət bəsləməsi; «tələbə» 

ünsiyyətinin müəllim tərəfindən idarə 

olunmaması və nizama salınmaması; 

tələbələrdə başqalarına qarşı müsbət münasi-

bətlərin formalaşdınlmaması; kollektivdə 

obyektiv qiymətləndirmənin inkişaf 

etdirilməməsi; tələbələrin psixoloji və fizioloji 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmaması. 

Tərbiyə işinin əsasını təşkil edən 

münasibətlər (mehribanlıq, səmimilik, 

ədalətlilik, prinsipiallıq, qayğıkeşlik, 

obyektivlik). Sinifdənxaric tədbirlər zamanı 

müəllim-tələbə münasibətlərinin 

formalaşdırılması. 

Müəllim-tələbə kollektivi. Tələbə 

kollektivlərinin spesifik xüsusiyyətləri. 

Məktəbdə sosial-psixoloji mühit və onun 

ünsiyyət prosesinə təsiri.Ali məktəb və tələbə 

kollektivi.Tələbə  kollektivinin fikrini 

qiymətləndirmə. 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

       2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 
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28.12.22 XIV Mövzu. Müəllim-valideyn münasibətləri 
 Müəllim-valideyn münasibətlərinin 

xüsusiyyətləri. Müəllimin valideynlərlə əlaqə 

formaları (fərdi və kollektiv). Müəllim-

valideyn münasibətlərində yaranan tipik 

nöqsanlar. Şagirdlərin təlim-tərbiyyəsində 

müəllim-valideyn əməkdaşlığının əxlaqi 

əsasları. Müəllim-valideyn münasibətlərini 

tənzimləyən əxlaqi normalar. 

 

1. Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2. Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3. Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4. Kərimova S.Müəllimlik 



№ Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd  

1 

 

Pedaqoji peşə və onun xüsusiyyətləri 2 

 

19.09.22  

2 

 

Pedaqoji texnika 2 

 

3.10.22  

3 

 

Müəllimin ünsiyyət mədəniyyətinin pedaqoji mahiyyəti 2 

 

17.10.22  

4 Dərsdə müəllimin ustalığı 2 

 

31.10.22  

5 Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və pedaqoji 

biliklərə yiyələnməyin yolları 
2 

2 

14.11.22  

6 Pedaqoji etikanın kateqoriyaları. 

 
2 

 

28.11.22  

7 Pedaqoji prosesdə müəllim-tələbə münasibətlərinin xarakteri 

 
2 

 

12.12.22  

8 Pedaqoji etiket. Müəllimin əxlaqi idealı 

 
1 26.12.22  

                                                                                   Cəmi: 15saat   

                                                   Fənn müəllimi:                         N.T. Səfərli 
 

 peşəsi və pedaqoji mərifət, Bakı 

2011 
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XV Mövzu. Pedaqoji etiket. Müəllimin 

əxlaqi idealı 

Müəllimin davranış tərzi və xarici 

görkəmi. Müəllimin geyimi, saç düzümü, 

bəzəyi. 

Pedaqoji proses iştirakçılaram qarşılıqlı 

münasibətlərinin normaları. 

Müəllimin mənəvi inkişafının motivləri 

və stimulları. Özünənəzarət, özünütənqid, 

özünümüşahidə, özünüinandırma, özünütəhlıl. 

 

 

 

1.Əliyev H. Pedaqoji ustalığın 

əsasları. Bakı, APU, 1999 

2.Əliyev V.Müəllim hazırlığı 

prosesində peşə keyfiyyətlərinin 

formalaşdırılması 

yolları.Bakı,2010 

3.Kazımov H., Həşimov Ə. 

Pedaqogika. Bakı, «Maarif», 1996 

4.Kərimova S.Müəllimlik peşəsi 

və pedaqoji mərifət, Bakı 2011 

 


