
Diaqnostik qiymətləndirilmədən keçən  

müəllimlərin  ixtisasartırma təlimlərinə  cəlb 

edilməsi
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Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi

Təhsil sistemində keyfiyyəti yüksəltmək və

müəllimlərin peşəkar inkişafına dəstək olmaq

məqsədilə diaqnostik qiymətləndirmələrin

aparılması əhəmiyyətli bir təcrübədir. Dünyanın

bir çox ölkələrində belə qiymətləndirmələr milli

və ya regional səviyyədə həyata keçirilir. Bu vasitə

ilə mövcud vəziyyət öyrənilir, təhsilverənlərin

ehtiyacları dəyərləndirilir, onların əmək

fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün yollar axtarılır.



Diaqnostik  qiymətləndirilmə nəyi aşkar etdi?

• Diaqnostik qiymətləndirilmə müəllim hazırlığı prosesini təkmilləşdirmək, müəllimlərin

ixtisasartırma tədbirlərinin səmərəli təşkilinə nail olmaq zərurətini göstərdi.

• Qiymətləndirilmədə istifadə olunmuş vasitələrin siniflər üzrə qruplaşdırılması

müəllimlərin ümumi təhsilin hansı səviyyəsində daha keyfiyyətlə dərs demək

imkanlarını müəyyənləşdirməyə kömək etdi. Belə ki, bəzi müəllimlər ümumi orta

təhsil səviyyəsində yüksək səriştəlilik göstərdiyi halda, yuxarı siniflərdə fənnin

tədrisində çətinlik çəkirlər.
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İxtisasartırma təlimlərinin ehtiyaclara uyğunluğu 

Diaqnostik qiymətləndirilmənin nəticələri  göstərdi ki, təhsilverənlərin  ehtiyacları 

müxtəlifdir:

• fənnin məzmunu ilə bağlı mövcud biliklərini yeniləmək;

• fənnin tədrisi metodikası üzrə səriştəliliyi artırmaq;

• müasir pedaqoji yanaşmaların tətbiqi yollarını öyrənmək.

Həmin məlumatlara əsaslanaraq  müəllimlərin ehtiyaclarına müvafiq ixtisasartırma 

təlimləri təşkil edilir. 
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İxtisasartırma təlimlərinin ilk mərhələsi

İxtisasartırma təlimləri ilk növbədə fənnin məzmunu ilə bağlı  mövcud biliklərini yeniləməyə 

ehtiyacı olan müəllimlər üçün təşkil edilib.

• Müəllimin uzun müddət  fənnini yalnız ümumi orta və ya tam orta təhsil səviyyəsində 

tədris etməsi; 

• Müəllimlərin müəyyən dövr ərzində tədris etdiyi fənnə aid yeniliklərlə tanış olmaması;

• Elmin sürətli  inkişafı, informasiyaların artması,dərsliklərin yenilənməsi.
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Təlim proqramları və təlimçi hazırlığı

• Təlim proqramlarını tərtib edən universitetlərin və ümumitəhsil məktəblərinin

müəllimləri, ekspertlərdən ibarət işçi qrupları;

• V-VIII və IX-XI siniflər üzrə fənnin məzmununu əhatə edən 120 akademik saatlıq təlim

proqramı;

• Bakı şəhərinin rayonları üzrə məktəblərdə təşkil edilmiş təlim mərkəzləri;

• Ümumtəhsil məktəbləri, ali təhsil müəssisələri, tədris kurslarından təlimçi kimi dəvət

olunan 40 nəfərdən artıq təcrübəli müəllimlər;

• Təlim mərkəzlərində işin gedişinə nəzarət edən koordinatorlar;
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İxtisasartırma təlimlərinin əhatə etdiyi fənn 

sahələri 

• Azərbaycan dili və ədəbiyyat

• Riyaziyyat

• İbtidai təhsil

• Tarix

• İnformatika

• Fizika

• Kimya

• Biologiya və s.
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Təlim zamanı ilkin və yekun qiymətləndirmələr

Təlim kurslarında iştirak edən müəllimlərin təlim nailiyyətlərini və təlimin keyfiyyətini

ölçmək, irəliləmələri izləmək üçün ilkin və yekun qiymətləndirmələr aparılır, nəticələr təhlil

olunur.

Məqsəd müəllimin məktəbdəki tədris fəaliyyətini təkmilləşdirmək olduğu üçün

keçirilən qiymətləndirmələrə bir imtahan, bilik yarışması kimi baxmaq doğru deyil.



Ehtiyaclara uyğun  ixtisasartırma təlimlərində iştirak edən müəllimlərin nəticələri

Fənn
Müəllim

sayı

Sınaq

(orta bal)

Sınaq % 

(orta faiz)

İlkin % 

(orta)
Yekun %

(>50%) 

nəfərlə

(>60%) 

nəfərlə

(>70%) 

nəfərlə

(>80%) 

nəfərlə

(<50%) 

nəfərlə

Azərbaycan

dili
311 20,02 50.06% 51.57% 71.54% 280 243 186 105 31

Azərbaycan

dili (rus

bölməsi)

83 17,48 43.70% 57.69% 76.00% 79 76 68 39 4

İbtidai təhsil 261 21,08 52.69% 60.95% 62.94% 195 166 113 58 66

İnformatika 146 19,52 48.80% 40.18% 64.56% 122 91 61 27 24

Riyaziyyat 295 20,49 51.24% 37.11% 57.41% 195 134 78 44 100
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Ehtiyaclara uyğun ixtisasartırma təlimləri üzrə həyata keçirilmiş yekun

qiymətləndirmənin nəticələri “TİMS–ümumi təhsil” bazasına daxil edilir.
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Diaqnostik qiymətləndirilmədə yüksək bal toplamış 

müəllimlərlə iş

• Qiymətləndirmə vasitələri, dərsliklərin hazırlanması və digər müxtəlif məzmunlu təhsil 

layihələrinə cəlb etmək;

• Həmkardan öyrənmək təcrübəsinin məktəblərdə tətbiqi üçün bu müəllimləri  

yönləndirmək;

• Bu müəllimlərin ideyalarının, yanaşmalarının tətbiqi ilə qabaqcıl pedaqoji  təcrübəni 

yaymaq.


