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Baza/Seçmə Bölmə  

Tələb olunan dərsliklər 

və dərs materiallar 
Əsas ədəbiyyat 

1. Qədirov Ə.Ə. Yaş psixologiyası, Bakı. 2002 
2.Məmmədova R..O. Sosial işə giriş. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 

“Ecoprint”, 2019, 208 s 
3.A.D.Zamanov, H.İ.Əliyeva.”Sosial işin əsasları” Dərslik,Bakı: 2015,”Təhsil 

işçiləri mətbəəsi”MMC, 452 səh. 

4. Bayramov Ə.S,  Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı 2003 
5. Əliyev R.İ. Şəxsiyyət və onun formalaşmasının etnopsixoloji əsasları. Bakı,2000 

6. Məmmədova R.O. Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların (əlillərin) 

fəlsəfəsi. Heydər Hüseynovun elmi-nə- zəri irsi və müasir fəlsəfənin aktual 

problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının Materialları (3 may 2018-ci 

il).100-105 s. 
7. Bayramov Ə.Ə.,  Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. 2-ci nəşri. Bakı, 2002 

8. Rəcəbli H. Azərbaycan Respublikasının sosial müdafiə sistemi. Ali məktəblər 

üçün vəsait. Bakı “MBM” 2012. 408 s. 

9. “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 5 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu 

10. Sosial işin əsasları I - II hissə, Müntəxəbat, Bakı, 2006  

11. “Uşaq huquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 19 may tarixli 

Qanunu 
12. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 iyun 1999-cu il 

tarixli Qanunu 

13. Tatarova Q.Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası (giriş). 

Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Turan Nəşrlər evi”, 2010 

 

Əlavə ədəbiyyat  

14. “Ailəyə Dəstək üçün Təlimat”, Anar Xələfov, Bakı, 2013 
13. “İcma inkişafı Üçün Təlimat Kitabı” , Y.Dadaşov, G. Qəmbərova, Bakı, 2002 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 
http://sfdi.gov.az/ 

http://www.e-qanun.az/ 

Fənnin xülasəsi Uşaq və yeniyetmələrin körpəlik dövründən gənclik cağlarına qədər baş verən 

xarakterik xüsusiyyətləri haqqında təsəvvür yaratmaqdır. Eyni zamanda 

mailto:Kurdovaaygun@gmail.com


uşaqların əxlaq-tərbiyə məsələlərinə diqqət yetirmək, məktəbəqədər və məktəb 

dövrünün sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyən etməyi öyrətmək fənnin 

vəzifələri sırasındadır. 

Fənnin məqsədləri “Uşaq və yeniyetmələrlə sosial iş” fənni haqqında tam təsəvvür yaratmaq, 
uşaqların və yeniyetmələrin inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyən etməkdir. 

Öyrənim nəticələri Fənnin  nəticələri əsasında tələbə bilməlidir: 

-körpəlik və erkən uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətlərini təhlil etmək; 

-kiçik məktəb yaşı dövrünün xüsusiyyətlərini təhlil etmək;  

-yeniyetməlik yaşının ümumi xarakteristikasını təhlil etmək; 

-uşaq və yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsinin müsbət xüsusiyyətlərini müəyyən 

etmək; 

-ilk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafının dinamik xüsusiyyətlərini müəyyən 

etmək. 

Bacarmalıdır: 

-tələbə problemli insanlarla hansı şəraitdə və necə sosial iş aparmalıdır həm də 

o insaların psixologiyaları haqqında müəyyən biliklərə sahib olmalıdır 

-ilk növbədə uşaqlar və yeniyetmələrlə bağlı sosial işin təşkili barədə nəzəri 

biliklərin formalaşdırılması və onlarla problemli zamanlarda necə işləmək 

lazımdır 

-sosial problemlər, onun həlli yollarında sosial işçilərin fəaliyyəti, sosial 

siyasətlər və sosial iş təcrübəsi haqqında müəyyən mövzular ətrafında elmi və 

praktiki olaraq müqayisəli düşünmək imkanı; 

Yiyələnməlidir: 

-müxtəlif sosial qruplardan olan uşaqlarla sosial işin aparılması ilə əlaqədar 

qanunvericilik bazasının mənimsənilməsi;  

-tələbələrin uşaq və yeniyetmələrlə bağlı aparılan araştırmaların həlli yollarını 

tapmaq; 

-sosial işin beynlxalq peşə kimi, sosial işin dəyərləri, təcrübəsi və siyasəti; 

-sosial işin startegiyaları və qarşısında duran çətinlikləri. 

Tədris metodları Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar 

verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 

fayllar) nümayişi ilə izah edilməlidir 

Təhlili fəaliyyət Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin          

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil 

edilir 

Simulyasiya Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilməli 

və simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək 

nəticələr qeyd edilməlidir 
Layihə  

Digər  

Qiymətləndirmə Mövzunun 

mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti(%) və ya bal 



Balların maksimum miqdarı – 100 bal 

1.Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal 

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum – 10 bal 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum – 10 bal 

-Seminar (məşğələ) və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə maksimum – 

30 bal 

 Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. əks təqdirdə ona bal hesablanmır.  

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum – 50 bal 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın 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 

Qiymətləndirmə 

metodları 
Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb 

qiymətləndirilir. 

1. Körpəlik və erkən uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətləri 

2. Kiçik məktəb yaşı dövrünün xüsusiyyətləri 

3. Yeniyetməlik yaşının ümumi xarakteristikası 

4. Uşaq və yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsi 

5. İlk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı 

6. Azərbaycanda Uşaq Müdafiəsinə cavabdeh olan agentliklər 

7. Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı zorakılıq 

8. Uşaq cinayəti və bunun nəticələri 

9. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla sosial iş 

10. Uşaqların ehtiyaclarının qarşılanması zamanı rast gəlinən çətinliklər 

11. Küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar və onlarla sosial iş 

12. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial müdafiəsi 

13. Kiçik məktəb yaşı dövrünün xüsusiyyətləri 

14. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların və məktəblilərin sosial müdafiəsi 

15. Yeniyetməlik yaşının ümumi xarakteristikası 

16. Azərbaycanda uşaq müdafiəsinin durumu 

17. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi 

18.  Uşaq və yeniyetmələrdə davranış pozuntuları 

19. Uşaqlarda qorxu, həyəcan və emosiyalar 

20. Etinasızlıq və laqeydliklə üzləşən uşaqlarla sosial iş 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində sunulur və 

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 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad 

verilməlidir. 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 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Mühazirə 

Həftə Tarix 

(ilkin) 

Mövzular Dərslik / Tapşırıqlar / 

ədəbiyyat 

1 16.09.2022 “Uşaq, yeniyetmələrlə sosial iş” 

kursuna giriş və tədris proqramının 

nəzərdən keçirilməsi 

Kursun predmeti və metodu. 

Kursun təsviri. Kursun məqsədi 

 

 

 

 

1.Qədirov Ə.Ə. Yaş 

psixologiyası, Bakı. 2002  

2.Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə 

əqli keyfiyyətlərin inkişafı. 

Bakı,1967  

3.Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və 

yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. 

Bakı, 1986  

4.“İcma inkişafı Üçün Təlimat 

Kitabı” , Y.Dadaşov, G. 

Qəmbərova, Bakı, 2002 

2 19.09.2022 Körpəlik və erkən uşaqlıq dövrünün 

xüsusiyyətləri. 

Körpəlik dövrü: anadan olandan bir 

yaşa qədər.Erkən uşaqlıq dövrü,bir 

yaşdan üç yaşa qədər.Bağça yaş 

dövrü,üç yaşdan,altı-yeddi yaşa qədər. 

Erkən uşaqlıq yaşının 

xüsusiyyətləri,erkən uşaqlıq dövründə 

müstəqillik meylinin formalaşması. 

 

1.Bayramov Ə.S,  Əlizadə Ə.Ə. 

Sosial psixologiya. Bakı 2003  

2.Əliyev R.İ. Şəxsiyyət və onun 

formalaşmasının etnopsixoloji 

əsasları. Bakı,2000. 

3.Bayramov Ə.Ə.,  Əlizadə Ə.Ə. 

Psixologiya. 2-ci nəşri. Bakı, 

2002 

3 26.09.2022 Məktəbəqədər yaş dövrünün xüsusiyyətləri  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların səciyyəvi 

xüsusiyyətləri. Məktəbəqədər yaş 

dövründə uşaqların əsas fəaliyyət növü. 

Üç-altı yaş ərzində uşaq oyunları. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda 

idrak prosesləri. Məktəbəqədər yaş 

dövründə uşaq təxəyyülü. 

 

 

1 .Sosial işin əsasları. 

Müntəxəbat. Iki hissəli. B., 2006 

2.Həsənov R. Sosial siyasət. 

Bakı, Bakı Universiteti 

nəşriyyatı, 2016 

3.Rəcəbli H. Azərbaycan 

Respublikasinin sosial 

siyasətinin transformasiyası və 

komporativ təhlili. Bakı, 

Gənclik, 2003 



 

 

4 30.09.2022 Kiçik məktəb yaşı dövrünün xüsusiyyətləri.  

Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak 

proseslərinin inkişafı. Kiçik 

məktəblilərdə hislərin, iradə və 

xarakterin inkişafı. Kiçik məktəb yaşlı 

uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri 

 

 

 

 

 

 

1.Rəcəbli H. Azərbaycan 

Respublikasının sosial müdafiə 

sistemi. Bakı, MBM, 2012 

2.“Sosyal Psikoloji” Yazarlar: 

Yrd.Doç.Dr Aysel Kayaoğlu, 

Doç.Dr Rüçhan Gökdağ, 

Prof.Dr. Çiğdem Kirel, Editör 

Prof.Dr. Sezen Ünlü-2011 

Anadolu Üniversitesi, “Sosial 

Hizmete Giriş” Charles Zastrow, 

Ankara, 2013  

3.“Ailəyə Dəstək üçün Təlimat”, 

Anar Xələfov, Bakı, 2013 

5 03.10.2022 Yeniyetməlik yaşının ümumi 

xarakteristikası.  

Yeniyetməlik dövrü, on-on bir yaşdan 

on dörd-on beş yaşa qədər. 

Yeniyetməlik yaşında şəxsiyyətin 

formalaşması. Mənlik və əxlaq şüuru. 

Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissi və 

meylinin formalaşması.Yeniyetmələrin 

təlim fəaliyyəti və onlarda  idrak 

proseslərinin inkişafı. 

 

 

 

  

1.Qədirov Ə.Ə. Yaş 

psixologiyası, Bakı. 2002  

2.Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə 

əqli keyfiyyətlərin inkişafı. 

Bakı,1967  

3.Bayramov Ə.Ə.,  Əlizadə Ə.Ə. 

Psixologiya. 2-ci nəşri. Bakı, 

2002  

4. “İcma inkişafı Üçün Təlimat 

Kitabı” , Y.Dadaşov, G. 

Qəmbərova, Bakı, 2002 

6 10.10.2022 Uşaq və yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsi. 

Uşaqlarda əxlaq tərbiyəsinin 

aşılanması. İman, şüur və s.kimi 

dəyərlərin öyrənilməsi. Övlad-valdeyn 

münasibətinin ilk pillələri. 

1.Sosial işin əsasları. 

Müntəxəbat. Iki hissəli. B., 2006 

2.Həsənov R. Sosial siyasət. 

Bakı, Bakı Universiteti 

nəşriyyatı, 2016 

3.Rəcəbli H. Azərbaycan 

Respublikasinin sosial 

siyasətinin transformasiyası və 

komporativ təhlili. Bakı, 

Gənclik, 2003 



 

 

7 14.10.2022 İlk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı.  

İlk gənclik dövrü: on dörd-on beş 

yaşdan on yeddi yaşa qədər. Gənclik 

yaşının ümumi xarakteristikası. İlk 

gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı. 

Böyük məktəblilərin təlim fəaliyyəti və 

idrak proseslərinin inkişafı. 

 

 

 

 

1.Rəcəbli H. Azərbaycan 

Respublikasının sosial müdafiə 

sistemi. Bakı, MBM, 2012 

2.“Sosyal Psikoloji” Yazarlar: 

Yrd.Doç.Dr Aysel Kayaoğlu, 

Doç.Dr Rüçhan Gökdağ, 

Prof.Dr. Çiğdem Kirel, Editör 

Prof.Dr. Sezen Ünlü-2011 

Anadolu Üniversitesi, “Sosial 

Hizmete Giriş” Charles Zastrow, 

Ankara, 2013  

3.“Ailəyə Dəstək üçün Təlimat”, 

Anar Xələfov, Bakı, 2013 

8 17.10.2022 Azərbaycanda Uşaq Müdafiəsinə cavabdeh 

olan agentliklər.  

Azərbaycanda uşaq müdafiəsinin 

durumu. “Uşaq Hüquqları Haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 

qanununun 4-cü maddəsinə uyğun 

olaraq, Azərbaycan Respublikasında 

uşaq hüquqlarının müdafiəsinə 

mandatlı agentliklər aşağıdakılardır: 

Məhkəmə və prokurorluq orqanları; 

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri 

və hüquqlarının müdafiəsi üzrə 

komissiyalar; Bələdiyyələr; İctimai 

birliklər. 

 

1.Qədirov Ə.Ə. Yaş 

psixologiyası, Bakı. 2002  

2.Bayramov Ə.S. Şagirdlərdə 

əqli keyfiyyətlərin inkişafı. 

Bakı,1967  

3.Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və 

yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. 

Bakı, 1986  

4.“İcma inkişafı Üçün Təlimat 

Kitabı” , Y.Dadaşov, G. 

Qəmbərova, Bakı, 2002 

9 24.10.2022 Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı zorakılıq.  

Uşaqlara qarşı yönəlmiş bütün növ 

şiddətlər və bunların mənfi nəticələri. 

Emosional zorakılıq. Fiziki zorakılıq. 

Cinsi zorakılıq. Etinasızlıq və 

1.Bayramov Ə.S,  Əlizadə Ə.Ə. 

Sosial psixologiya. Bakı 2003  

2.Əliyev R.İ. Şəxsiyyət və onun 

formalaşmasının etnopsixoloji 

əsasları. Bakı,2000. 

3.Bayramov Ə.Ə., Əlizadə Ə.Ə. 

Psixologiya. 2-ci nəşri. Bakı, 

2002 



laqeydliklə üzləşən uşaqlarla sosial iş. 

Uşaqlara qarşı törədilmiş zorakılığı 

sübut edən  indikatorlar. Uşaqlara qarşı 

törədilmiş zorakılığın mənfi nəticələri. 

 

  

10 28.10.2022 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla 

sosial iş. 

Autizm sindromunun xarakterik 

xüsusiyyətləri autistik yalnızlıq, 

dəyişikliklərə qarşı müqavimət, fərqli 

maraq və qabiliyyətlərdir. Daun 

sindromundakı fiziki özəlliklər: 

əzələlərdə gərginliyin az olması; yastı 

üz quruluşu, kiçik burun və s. Uşaq 

Serebral İflici baş beynin doğuşdan 

əvvəlki, doğuş zamanı və ya doğuşdan 

sonrakı dövrlərdə müxtəlif səbəblərdən 

zədələnməsidir. 

 

1.Sosial işin əsasları. 

Müntəxəbat. Iki hissəli. B., 2006 

2.Həsənov R. Sosial siyasət. 

Bakı, Bakı Universiteti 

nəşriyyatı, 2016 

3.Rəcəbli H. Azərbaycan 

Respublikasinin sosial 

siyasətinin transformasiyası və 

komporativ təhlili. Bakı, 

Gənclik, 2003 

11 31.10.2022 Azərbaycan Respublikasında Dövlət Uşaq 

Müəssisələrindən uşaqların ailələrinə 

verilməsi və alternativ qayğı Dövlət 

Programı.  

Programın məqsədi,əsas vəzifələri, 

gözlənilən nəticə. Programın icra planı. 

Dövlət uşaq müəssisələrində saxlanılan 

uşaqlar Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq dövlət qayğısı ilə əhatə 

olunmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının da qoşulduğu BMT-

nin “Uşaq hüquqlarına dair” 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s 



Konvensiyasına görə ailə uşağın 

sağlam inkişafı və cəmiyyətə 

inteqrasiyası üçün ən uyğun mühitdir.  

 

12 07.11.2022 Uşaqların rifahında ailənin psixo-sosial 

durumunun rolu.  

Ailənin psixoloji iqlimi ərlə arvadın, 

valideynlərlə uşaqların, uşaqlarla 

uşaqların qarşılıqlı münasibətlərinin 

xarakteri ilə müəyyən olunur və 

bilavasitə onları əks etdirir. Əgər ərlə 

arvad bir-birinə rəğbət bəsləyirsə, 

hörmət edirsə, qəlbən yaxındırlarsa, 

ailədə psixoloji iqlim də əlverişli olur. 

Valideyn-övlad münasibətləri, ailə 

daxilində uşağın rolu. 

 

1.Bayramov Ə.S,  Əlizadə Ə.Ə. 

Sosial psixologiya. Bakı 2003  

2.Əliyev R.İ. Şəxsiyyət və onun 

formalaşmasının etnopsixoloji 

əsasları. Bakı,2000. 

3.Bayramov Ə.Ə.,  Əlizadə Ə.Ə. 

Psixologiya. 2-ci nəşri. Bakı, 

2002 

13 11.11.2022 Valideyn himayəsindən məhrum olan 

uşaqların tərbiyə forması. 

Hazırda dünyamızda valideyn 

himayəsindən məhrum olan 

milyonlarla uşaq dövlət qayğısı altında 

və ya himayədar ailələrdə yaşayırlar. 

Uşaqlar uşaq müəssisələrində müxtəlif 

səbəblərə görə yerləşdirilir: 

valideynlərin vəfat etməsinə, 

valideynlərin sosial vəziyətlərinin aşağı 

səviyyədə olmasına, valideynlərdən hər 

hansı birinin həbsxanada olmasına, 

valideynlərin özlərinin uşaqlarından 

imtina etməsinə və ya valideynlik 

hüququndan məhrum edilməsinə və s. 

  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  



14 14.11.2022 Küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar və 

onlarla sosial iş.  

Küçədə işləyən uşaqlar, ailəsini itirmiş 

və onların təhsildən uzaqlaşmaları. 

Küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar bir 

çox hallarda istismara məruz qalırlar. 

Uşaq əməyinin istismarı qanunla 

qadağandır. Bununla bağlı bir neçə 

reydlər də həyata keçirilib. Lakin bu, 

problemi həll etmək gücündə deyil. 

Məktəbyaşlı uşaqlar dərs zamanı əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul olursa, burada 

onun valideyni məsuliyyətə cəlb 

edilməlidir. Uşaqların istismarına qarşı 

məktəb, polis, efir və mətbuat birgə 

mübarizə aparmalıdır. Əsasən də 

maarifləndirmə işinə önəm verilməlidir 

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  

15 21.11.2022 Müəssisələşmənin səbəbləri. 

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqların uşaq müəssisələrinə düşmə 

səbəbləri. Uşaqların kimsəsizliyi. QİÇS 

nəticəsində valideynlərini itirmiş 

uşaqlar. QİÇS-ə yoluxmuş uşaqlar.  

1. Əhmədov Yaşar. Sosial işin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, PG 

nəşr., 2013 

2.A.D.Zamanov, 

H.İ.Əliyeva.”Sosial işin 

əsasları” Dərslik,Bakı: 

2015,”Təhsil  

3. Firsov M.V., Studenova E.Q. 

Sosial işin nəzəriyyəsi. Ali 

məktəblər üçün dərslik. 3-cü 

nəşr. Elm və təhsil. Bakı, 

2018,480 s  



16 25.11.2022 Qeyt-kipinq mexanizmi. 

Qeyt-kipinq prosesi. Qeyt-kipinq 

prosesinə kimlər cəlb olunur? 

Uşaqların müəssisəyə düşməsinin 

qarşısının alınması. Müəssisədəki 

uşaqların ailələrə qaytarılması prosesi. 

Azərbaycanda Qeyt-kipinq sistemi. 

 

17 28.11.2022 Uşaq müdafiəsində sosial iş müdaxiləsi 

“Keys menecment”in ənənəvi sosial 

dəstək modelindən fərqli cəhətləri. 

Risk qrupuna aid olan uşaqların 

müdafiəsi üçün “Keys menecment”in 

minimum standartları. "Keys 

menecment"in ənənəvi sosial dəstək 

modelindən fərqli cəhətləri.  

 

18 05.12.2022 Risk qrupuna aid uşaqların müdafiəsində 

“Keys menecment” tətbiqinin prinsip və 

strategiyaları. 

Ailə ilə güclü cəhətlərə yönəlmiş 

əməkdaşlığın tətbiqi üçün sosial 

işçidən tələb olunan xüsusiyyətlər. 

“Refreyminq”. Ailəyə dəstəyin 

prinsipləri. Ailəyə dəstəyin 

strategiyaları. Ailə-Sosial işçi 

əməkdaşlığı. Ailənin güclü cəhətləri. 

 



19 09.12.2022 Qayğı Müəssisələrində uşaqlara qarşı 

zorakılıq.  

Zoraqkılıq nədir? Qayğı Müəssisələri 

barədə məlumat, müəssisələrin 

inkişafında irəliləyiş. Qayğı 

Müəssisələrində zorakılığa şərait 

yaradan amillər və həmin 

müəssisələrdə olan uşaqlar.  

 

20 12.12.2022 Uşaq və yeniyətmələrin tərbiyəsində 

"çətinlik " problemi. 

“Çətin tərbiyə olunma”anlayışının 

mahiyyəti. "Çətin" uşaqla 

probleminin pşıxolojı ədəbıyyatda yeri. 

“Çətin”  uşaqların tipləri. “Uşaq və 

yeniyetmələrin” çətin tərbiyə 

olunmasına gətirib çıxaran səbəblər. 

 

 

21 16.12.2022 Yeniyetməlik dövrü və “çətin” uşqaqlar və 

onların aşkara çıxarılması üsulları. 

Yeniyetməlik dövrü və “çətin” 

uşqaqlar. “Çətin” uşaqların aşkara 

çıxarılması üsulları. 

 



22 19.12.2022 Uşaqların evlərini tərk etmə səbəbləri. 

Küçə uşaqları problemi. Küçə həyatına 

məruz qalmış uşaqların evlərini tərk 

etmə səbəbləri. Küçə həyatı. Küçə 

həyatı yaşayan və işləyən uşaqları 

birləşdirən cəhətlər. Küçə həyatına 

məruz qalmış uşaqlarının ailələri. 

 

23 23.12.2022 “Çətin tərbiyə olunan” yeniyetmələrin 

sosial cavabdehliyi və davranış motivləri. 

Sosial cavabdehlik və çətin 

yeniyetmələrdə onun formalaşmasına 

təsir edən amillər. Sosial cavabdehliyin 

xüsusiyyətləri və onun öyrənilməsi 

metodları. Çətin yeniyetmələrin 

davranış motivləri və motivləşməyə 

təsir göstərən amillər. 

 

 

 

Cəmi: 30 saat 

 

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat Tarix Qeyd 

1. “Uşaq, yeniyetmələrlə sosial iş” kursuna giriş, körpəlik və erkən 

uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətləri 
2 20.09.2022  

2. Məktəbəqədər yaş dövrünün xüsusiyyətləri 2 27.09.2022  

3. Kiçik məktəb yaşı dövrünün  və yeniyetməlik yaşının ümumi 

xarakteristikası. 
2 04.10.2022  

4. Uşaq və yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsi 2 11.10.2022  

5. Azərbaycanda Uşaq Müdafiəsinə cavabdeh olan agentliklər 2 18.10.2022  

6. Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı zorakılıq 2 25.10.2022  

7. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla sosial iş 2 01.11.2022  

8. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların tərbiyə forması 2 15.11.2022  

9. Küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar və onlarla sosial iş. 

Müəssisələşmənin səbəbləri. 
2 22.11.2022  

10. Qeyt-kipinq mexanizmi və uşaq müdafiəsində sosial iş müdaxiləsi 2 29.11.2022  

11. Risk qrupuna aid uşaqların müdafiəsində “Keys menecment” 

tətbiqinin prinsip və strategiyaları 
2 06.12.2022  

12. Qayğı Müəssisələrində uşaqlara qarşı zorakılıq 2 13.12.2022  

13. Yeniyetməlik dövrü və “çətin” uşqaqlar və onların aşkara 

çıxarılması üsulları 
2 20.12.2022  

14. Uşaqların evlərini tərk etmə səbəbləri 2 27.12.2022  



15. “Çətin tərbiyə olunan” yeniyetmələrin sosial cavabdehliyi və 

davranış motivləri 
2   

 Cəmi: 30 saat   

 
           

 
Fənn müəllimi:                                            Aygün Namiq qızı Xudiyeva 

 

 


