Modulların spesifikasiyası

Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt
Modulun kodu: 1
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkar ünsiyyәti tәhlil
etmәyi, peşәkarlıq mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi vә yazılı şәkildә ünsiyyәt qurmağı vә peşәyә dair
yazılı materiallardan istifadә etmәyi bacaracaqdır.

1.
2.
3.
4.

Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Gәlәcәk iş yerindә kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
Gәlәcәk iş yerindәn kәnarda kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
Gәlәcәk iş yerindә istifadә edilәn sәciyyәvi ünsiyyәt üsullarını tәsvir edir.
Gәlәcәk iş yerindә sәciyyәvi ünsiyyәt problemlәrini qiymәtlәndirir.

Tәlim nәticәsi 2: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi ünsiyyәt qurur.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peşәsindәki sәciyyәvi ünsiyyәti tәhlil edir.
2. Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi tәqdimat verir.
3. Sәmәrәli şifahi ünsiyyәti tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 3: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı ünsiyyәt qurur.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peşәsindәki sәciyyәvi yazılı ünsiyyәti tәhlil edir.
2. Daxili ünsiyyәtin yazılı nümunәlәrini tәqdim edir.
3. Sәciyyәvi yazılı xarici ünsiyyәtin nümunәlәrini tәqdim edir.

1.
2.
3.
4.

Tәlim nәticәsi 4: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Peşәkar istifadә üçün müvafiq Azәrbaycan mediasını müәyyәn edir.
Müvafiq peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materialları tәhlil edir.
Müvafiq peşә ilә bağlı materialı şifahi olaraq tәqdim edir.
Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir.

Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt
Modulun kodu: 2
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә gündәlik ünsiyyәt
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zamanı lazım olan sözlәrdәn sәrbәst şәkildә istifadә etmәyi bilәcәk, özünü aydın ifadә
etmәyi, vә elәcә dә müxtәlif sahәlәrә uyğun terminologiyalar tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Gündәlik mәsәlәlәr, tәhsil, iş, iş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik
mövzularında ünsiyyәt qurmağı vә özünü ifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gündәlik hәyatda sadә cümlәlәr ilә özünü ifadә edir;
2. Tәhsil mövzusu әtrafında olan mәtnlәri tәhlil edir;
3. İş hәyatında istifadә olunan әsas anlayışlardan istifadә edәrәk öz sahәsini tәsvir edir;
4. İş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik qaydalarını xarici dildә sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Gündәlik mәsәlәlәr üzrә baza sәviyyәsindә ünsiyyәt qurmağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müxtәlif ölkәlәrә sәyahәtlә bağlı müzakirәlәrdә iştirak edir;
2. Әtraf mühitlә bağlı ilkin anlayışları tәsvir edir;
3. Maliyyә ilә bağlı mәsәlәlәrdә ünsiyyәt qurur;
4. Gündәlik xәbәrlәrlә bağlı fikir mübadilәsi aparır.
Tәlim nәticәsi 3: Müasir texnologiya ilә bağlı terminlәri bilir vә diskusiyyalar aparmağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ünsiyyәtin müxtәlif növlәrini tәtbiq edir;
2. Müxtәlif rәqәmsal texnologiyalardan mәlumat almaq üçün istifadә edir;
3. Texnologiyanın әhәmiyyәtini şәrh edir.

Modulun adı: Hesablama әmәliyyatları
Modulun kodu: 3
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә mәsәlәlәrin hәllindә
riyazi düşüncә nümayiş etdirmәyi, hesablamalar aparmağı, cәdvәl vә qrafiklәr hazırlamağı,
onlardan istifadә etmәyi, cәbri qanunları tәtbiq etmәyi vә tәsviri statistikadan istifadә etmәyi
bacaracaqdır.
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Tәlim nәticәsi 1: Mәsәlәlәrin hәllindә riyazi düşüncә nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Riyazi mәsәlәlәrin hәllini necә qavradığını izah edir.
2. Mәsәlәlәrin hәllindә nә zaman riyazi üsullardan istifadә edәcәyini müәyyәn edir.
3. Riyazi qanunlardan istifadә edәrәk mәsәlәlәrin hәlli zamanı hansı texniki vәsaitlәrdәn
istifadә olunacağını tәdqiq edir.
4. Praktiki mәsәlәlәrdә riyazi termin vә modellәrdәn istifadә etmәk üçün nümunәlәr verir.
Tәlim nәticәsi 2: Sadә hesablamalar aparır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İşdәn әlavә vaxt üçün hesablanan bonusları vә çıxılmaları nәzәrә almaqla әmәk
haqqından xalis gәliri hesablayır.
2. Faizlәri vә yenidәn ödәnişlәri (qaytarılmaları) bank krediti üzrә hesablayır.
3. Formul vә reseptlәr әsasında xammalın müxtәlif qarışıqlarını hesablayır.
4. Sifarişlәrlә әlaqәli tipik hesabatlar aparır.
5. Digәr tipik işlәrlә bağlı hesablamaları yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 3: Sadә qrafik vә cәdvәllәr hazırlayır vә mәsәlәlәrin hәllindә onlardan
istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Histoqramdan, nöqtәli diaqramdan, xәtli qrafik vә piktoqramdan alınan mәlumatlardan
istifadә edir.
2. Nәzәrdәn keçirilәn işdәn alınan informasiyalara әsasәn, histoqramlar, nöqtәli
diaqramlar, xәtti qrafik vә ya piktoqramlar qurur.
3. Exceldәn istifadә etmәklә 2-ci qiymәtlәndirmә meyarındakı diaqramları qurur.
Tәlim nәticәsi 4: Mәsәlәlәrin hәllindә sadә cәbri qaydaları tәtbiq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mötәrizәlәrdәn istifadә etmәklә ifadәlәri aydınlaşdırır vә sadәlәşdirir.
2. Tәnliklәr vә riyazi ifadәlәrlә düzgün manipulyasiya edir vә onları sadәlәşdirir.
3. Müvafiq dәyişәnlәrdәn istifadә edәrәk riyazi funksiyalar qurur.
4. İndexslәr qanunu tәtbiq edir.
5. Sadә xәtti funksiyaları praktiki misallarla izah edir.
Tәlim nәticәsi 5: Sadә tәsviri statistikadan istifadә edir.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Çoxluğa qarşı seçim konsepsiyanı izah edir.
2. Mәrkәzin tendensiya üzrә mәlumatlarını tәsvir edir (moda, median, әdәdi orta).
3. Dispersiya ölçülәri olan mәlumatları tәsvir edir.
4. Histoqram vә diaqramları tәsvir edir.
Modulun adı: İnformasiya texnologiyaları
Modulun kodu: 4
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә işlә әlaqәli mәlumatları
tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi, müxtәlif müvafiq mediadan istifadә etmәklә
peşәkarcasına әlaqә qurmağı vә әmәkdaşlıq etmәyi, peşәkar rәqәmsal mәzmun hazırlamağı,
İT-dәn tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi vә texnologiyadan istifadә etmәklә problemlәri hәll
etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İnternetdә mәlumatları tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq mәlumat göstәricilәrini (verilәnlәr), mәlumat vә rәqәmsal mәzmunu müәyyәn
edir.
2. Müvafiq mәlumat göstәricilәrinin, mәlumat vә rәqәmsal mәzmunun keyfiyyәtini
dәyәrlәndirir.
3. Rәqәmsal mühitlәrdә mәlumat göstәricilәrini, mәlumatları vә rәqәmsal mәzmunu idarә
edir.
Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına işlәyir.
2. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalardan istifadә etmәklә mәlumat göstәricilәrini, mәlumat vә
rәqәmsal mәzmunu paylaşır.
3. Rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә öz işlәrini yerinә yetirir.
4. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına davranır.
5. Peşәkar şәbәkә vasitәsilә ünsiyyәt qurur.
6. Rәqәmsal kimliyi idarә edir.
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Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq formatlarda peşәkar rәqәmsal mәzmunu hazırlayır.
2. Yeni müvafiq mәzmun hazırlanması üçün mövcud rәqәmsal mәzmunu inteqrasiya
edәrәk uyğunlaşdırır.
3. Müәlliflik hüququ vә lisenziyaların mәlumat göstәricilәrinә, mәlumat vә rәqәmsal
mәzmuna necә tәtbiq edilmәsini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İnformasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları qoruyur.
2. Şәxsi mәlumat vә mәxfiliyi qoruyur.
3. Cihazlardan istifadә edәrkәn sağlamlığını qoruyur.
4. Cihazlardan istifadә edәrkәn әtraf mühiti qoruyur.
Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları işlәdәrkәn yaranmış texniki problemlәri hәll edir.
2. Texnologiyalardan istifadә etmәklә işlә әlaqәli müvafiq ehtiyacları müәyyәn edәrәk,
bunların texnoloji hәlli yollarını seçir.
3. Öz rәqәmsal bacarılarındakı çatışmazlıqları müәyyәn edir.
4. Öz rәqәmsal bacarıqlarındakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün inkişaf planını
tәqdim edir.
Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
Modulun kodu: 5
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә Azәrbaycan
qanunvericiliyi barәdә ümumi anlayışları bilәcәk, dövlәt vә özәl müәsissәlәri fәrqlәndirmәyi,
müasir iş axtarma üsullarından istifadә etmәyi vә әtraf mühitin mühafizәsi üçün ilkin tәdbirlәri
hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvericililik
sәnәdlәrini şәrh edir.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi özünә müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
2. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi hüquqlarını tәhlil edir.
3. Azәrbaycanda bir işçi kimi öz peşәsi üçün müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
4. Azәrbaycanlı işçi kimi hüquqlarını tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini
tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müәssisә anlayışının mәnasını izah edir.
2. Dövlәt müәssisәlәrinin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
3. Özәl müәssisәlәrin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
4. Dövlәt vә özәl müәssisәlәrini fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәtlәri ayırd edir.
Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә
müraciәt üsullarınıdan istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Karyera anlayışının mәnasını izah edir.
2. Karyera mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi yollarını araşdırır.
3. Müasir iş axtarma vә müraciәt üsullarından istifadә edir.
4. Peşәkar inkişafın üsul vә mәrhәlәlәrinә tәtbiq edir.
Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin
tәdbirlәri tәtbiq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ekoloji qanunları tәsvir edir.
2. Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır.
3. Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
4. Yanğın baş verәrkәn yanğın tәhlükәsizliyinin әsas vә fәrdi ehtiyat tәdbirlәri ilә otaqlardan
çıxma qaydalarını uyğunlaşdırır.
5. İşlәri başa çatdırdıqdan sonra әtraf mühitin qorunması naminә әrazini tәmizlәyir.
Modulun adı: Peşә etikası
Modulun kodu: 6
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Modulun

ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas

prinsiplәrini bilәcәk vә vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi, qrup şәklindә işlәmәyi vә iş yerindә
mövcud davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Peşәkarlıq anlayışının nә olduğunu müәyyәn edir.

2.

Peşәkarlığın әsas kriteriyaları izah edir.

3.

Peşәkar davranışın әsas meyarlarını izah edir.

4.

Peşәkarlığın karyera inkişafındakı rolunu dәrk edir.
Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1.

Vaxt anlayışını vә onun әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu sadalayır.

2.

Vaxtın idarә olunmasındakı әsas yanaşmaları tәhlil edir.

3.

İdarәetmә funksiyaları vә vaxtın idarә olunması arasında әlaqәni izah edir.

4.

Vaxtdan sәmәrәli istifadәyә mane olan әsas әngәllәri aradan qaldırma üsullarını

sadalayır.
5.

Fәrdi vaxt planlaşdırma üsullarını nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1.

Öz peşәsi ilә bağlı qruplarda necә işlәdiyini izah edir.

2.

Sәciyyәvi qrup işlәrindә qrupdakıların rollarını tәsvir edir.

3.

Qrup işindә öz şәxsi rolunu tәhlil edir.

4.

Öz peşәsi ilә bağlı qrup işindә problemlәrin nümunәlәrini nәzәrdәn keçirir.

5.

4-cü qiymәtlәndirmә meyarında müәyyәn edilәn problemlәrin hәllinә necә kömәk edә

bilәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Etik davranışın hansı mәnanı ifadә etdiyini nümayiş etdirir.

2.

İş etikası anlayışını vә fәrdi etik davranışların nә olduğunu izah edir.

3.

Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır.

4.

Әtraf mühiti bir işçi kimi necә qoruya bilәcәyini tәsvir edir.
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5.

Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini

müәyyәnlәşdirir.
Modulun adı: Sahibkarlıq
Modulun kodu: 7
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә sahibkarlıq ideyalarını
müәyyәnlәşdirib qiymәtlәndirmәyi, ideyaların hәyata keçirilmәsi üçün lazımi resursları
müәyyәnlәşdirib toplamağı vә ideyaları hәyata keçirilmәsi yollarını göstәrmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müәyyәn etmәyi vә
qiymәtlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sahibkarlığın mahiyyәtini izah edir.
2. Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün әlindә olan imkanları müәyyәn edir.
3. Sahibkarlıq ideyalarını müәyyәnlәşdirir.
4. Sahibkarlıq ideyasını qiymәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Biznes planın mәqsәd vә strukturunu izah edir.
2. Marketinq planını hazırlayır.
3. Satış vә insan resurslarını planlaşdırır.
4. İnvestisiya vә maliyyә planını hazırlayır.
5. Büdcәni planlaşdırır.
6. Qeyri-müәyyәnlik vә risk hallarında necә qәrar qәbul edәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 3: Sahibkarlıq ideyalarını necә hәyata keçirmәli olduğunu göstәrir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yaradılan müәssisәnin hüquqi mәsәlәlәrini tәsvir edir.
2. Sahibkarlıq prosesindә başqaları ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq üçün nә edәcәyini tәsvir
edir.
3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müәyyәn edir.
Modulun adı: Estetika vә mәdәni özünüifadә
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Modulun kodu: 8
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә Azәrbaycan müәlliflәrini
vә rәssamlarını tәhlil etmәyi, Azәrbaycan mәdәniyyәtini tәqdim etmәyi, kreativlik vә estetika
anlayışlarını tәhlil etmәyi vә onlardan düzgün şәkildә istifadә etmәyi, etiket vә nәzakәt
qaydalarını tәhlil edib onlardan istifadә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycanın mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrinin әsas әsәrlәrini
şәrh edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycanın 3 görkәmli yazıçısının әsәrlәrini tәhlil edir.
2. Azәrbaycan musiqi sәnәtinin 3 görkәmli nümayәndәsinin yaradıcılığını tәhlil edir.
3. Azәrbaycanın 3 görkәmli vizual rәssamının әsәrlәrini tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dünya incәsәnәt nümunәlәrini vә mәşhur mәdәniyyәt vә incәsәnәt
xadimlәrinin әsәrlәrini şәrh edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Dünyaca mәşhur 3 mәdәniyyәt sahәsini müәyyәn edir.
2. Mәdәniyyәt sahәlәri haqqında mәlumatları tәhlil edir.
3. Seçilmiş mәdәniyyәt sahәlәrinin şifahi tәqdimatını verir.
4. Başqalarına mәdәniyyәt sahәlәrinin tәqdim edilmәsinә dair konstruktiv rәy verir .
5. 3 mәdәni sahәnin yazılı tәqdimatını hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Kreativlik vә estetika anlayışlarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Estetika anlayışını tәhlil edir.
2. Kreativlik anlayışını tәhlil edir.
3. Estetika anlayışından istifadә edәrәk kretiv ideyalar tәqdim edir.
Tәlim nәticәsi 4: Etiket vә nәzakәt qaydalarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ölkәmizә xas nәzakәt qaydalarını şәrh edir.
2. İş yerindә etiket qaydalarını tәtbiq edir.
3. Ayrı-ayrı ölkәlәrdә istifadә edilәn etiket vә nәzakәt qaydalarını tәhlil edir.
Modulun adı: Fiziki tәrbiyә
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Modulun kodu: 9
Modulun

ümumi mәqsәdi: Bu modul tamamlandıqdan sonra tәlәbә tәrbiyәvi prosesdә

sağlamlığın yüksәldilmәsi, peşә xәstәliklәrinin qarşısının alınması, pis vәrdişlәr, fәrdi fiziki
inkişaf vә sağlam fiziki hәyat haqqında zәruri mәlumatı bilәcәk vә dövlәt standartında müvafiq
tәlimlәrlә nәzәrdә tutulan fiziki standartları yerinә yetirmәk üçün fәrdi olaraq seçilmiş
kompleks sağlamlıq vә gimnastika mәşğәlәlәrini hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Hәrәki vәrdiş vә bacarıqları formalaşdıran müxtәlif statik vә
dinamik hәrәkәtlәri sadә üsullarla icra edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Hәrәkәtlәrin sağlamlaşdırıcı vә inkişafetdirici tәsirini izah edir.
2. Hәrәkәtlәrin icra şәraiti vә icra üsulunun tәkmillәşdirilmәsi barәdә müzakirә aparır.
3. Şәxsiyyәtin hormonik inkişafını tәsvir edir.
4. Fiziki tәrbiyә üzrә nәzәri biliklәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Fiziki tәrbiyә prosesindә intizam vә rejim qaydalarına әmәl edir,
birgә fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Aktiv hәrәkәtlәrlә bağlı bacarıq vә vәrdişlәrini nümayiş etdirir.
2. Aktiv hәrәkәtlәrin icrasında әlverişli üsullarından istifadә edir.
3. Aktiv hәrәkәtlәrinә nәzarәt edir.
4. Şәraitә uyğun ilkin tibbi yardım göstәrir.
5. Bәrpaedici vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların
növlәrini tәqdim edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hәrәkәtlәrdәn vә xüsusi vasitәlәrdәn müntәzәm
istifadә edir.
2. Yaş qrupuna müvafiq hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
3. Hәrәkәtlәrin icrası zamanı әlverişli metodlar tәtbiq edir.
4. Aktiv hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq
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Modulun kodu: 10
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә dövlәt tәhlükәsizliyinin
tarixi vә hüquqi әsasları, sıra vә intizam nizamnamәlәrinin ümumi müddәalarını bilәcәkdir.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan hәrbi
texnika vә sursatlar haqqında zәruri mәlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin yaradılması vә inkişafı barәdә mәlumatları şәrh edir.
2. Vәtәnin müdafiәsindә vәtәndaş vәzifәlәrini sadalayır.
3. Hәrbi nizamnamәlәrin yerinә yetirilmә mәsuliyyәtini dәrk edir.
4. Sıra vә intizam nizamnamәlәrinin ümumi müddәalarını şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 2: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin nizamnamәlәrindә
tәsbit olunmuş әsas müddәaları mәnimsәdiyini, tibbi yardım vә mülki müdafiә
bacarıqlarına, topoqrafik vәrdişlәrә yiyәlәndiyini nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müasir ümumqoşun döyüşü haqqında mәlumatları şәrh edir.
2. Müasir döyüş vasitәlәrini tәsvir edir.
3. Topoqrafiya üzrә bacarıqlarını nümayiş etdirir.
4. Fövqәladә hadisәlәr zamanı әhalinin mühafizәsi haqqında biliklәrini tәsnif edir.
5. Mühafizә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
6. Radiasiyaya nәzarәt vә kimyәvi kәşfiyyat cihazlarından istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: Mülki müdafiә, sıra tәlimi vә fiziki hazırlığa aid normativlәri yerinә
yetirir, onların icrası zamanı qrup vә komanda tәrkibindә әlaqәli fәaliyyәt göstәrir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sağlam hәyat tәrzi üzrә biliklәri әlaqәlәndirir.
2. Sağlamlığın mühafizәsi haqqında ümumi müddәaları şәrh edir.
3. Yaralanma vә bәdbәxt hadisә zamanı zәrәrçәkәnlәrә ilkin tibbi yardım göstәrir.
4. Fövqәladә hadisәlәrdә zәdәlәnmәlәrin profilaktikasını vә ilkin tibbi yardım qaydalarını
tәtbiq edir.
5. Radiasiya şüalanmaları vә kimyәvi zәdәlәnmәlәr zamanı ilkin tibbi yardımı yerinә yetirir.
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Modulun adı: İş şәraitindә әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası qaydaları
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә әmәyin mühafizәsinin
ümumi mәsәlәlәrini, iş şәraitindә tәhlükәsizlik-texnikası vә sanitariya –gigiyena qaydalarına
riayәt etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İş şәraitindә әmәk münasibәtlәrinin tәşkilini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İş şәraitindә әmәk münasibәtlәrinin hüquqi mәsәlәlәrini sadalayır.
2. İş şәraitindә әmәyin mühafizәsinin tәşkilati mәsәlәlәrini sadalayır.
3. İstehsalat zәdәlәnmәlәri vә peşә xәstәliklәri haqqında anlayışları izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: İş şәraitindә tәhlükәsizlik texnikası qaydalarını tәlimata uyğun
olaraq tәtbiq etmәyi bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İctimai iaşә müәssisәlәrinin sexlәrindә tәtbiq olunan tәhlükәsizlik qaydalarını izah edir.
2. İaşә müәssisәlәrinin avadanlıqları ilә işlәyәrkәn tәhlükәsizlik texnikası qaydaları
haqqında mәlumat verir.
3. Yanğından profilaktikasının әsaslarını izah edir.
Tәlim nәticәsi 3: İş şәraitindә sanitariya vә gigiyena qaydalarını bilir .
1.
2.
3.

Qiymәtlәndirmә meyarları
Istehsal sanitariyası vә gigiyenasının әsaslarını izah edir.
İstehsal binalarına olan sanitar-gigiyenik tәlәblәri sadalayır.
İaşә müәssisәlәrinin avadanlıqlarına, tara vә qablaşdırma materiallarına qoyulan
sanitar-gigyenik tәlәblәri izah edir.

Modulun adı: Planlaşdırma vә hesabatvermә
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Öz işini planlaşdırır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tapşırığa әsasәn işini zamana görә planlaşdırır;
2. Mövcud resursları yoxlayır;
3. Plana vә mövcud resurslara uyğun olaraq özünün komanda daxilindәki vәzifәlәri vә fәaliyyәt
mәqsәdlәrini müәyyәn edir
Tәlim nәticәsi 2: Öz işi haqqında şifahi vә yazılı hesabat verir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Öz fәaliyyәtinin nәticәlәri haqqında rәhbәrәdüzgün şifahi hesabat verir;

2. Müvafiq formalardan (şablonlar, sxemlərdən)istifadə etməklə öz işi haqqında düzgün yazılı hesabat verir
Tәlim nәticәsi 3: Statistik mәlumatları şәrh edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәlәb olunan statistik mәlumatları düzgün toplayır;
2. Müvafiq statistik mәlumatları fәaliyyәt planı ilә müqayisә edir;
3. Plandan kәnarlaşmaları izah edir.

Modulun adı: Әl alәtlәri vә mexaniki alәtlәrdәn istifadә
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Struktur bölmәdә müvafiq әl alәtlәri vә mexaniki alәtlәrdәn
istifadәnin vәziyyәtini qiymәtlәndirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Alәtlәrin effektivliyinin tәhlilini aparır;
2. Yeni alәtlәrin potensial istifadәsini tәcrübәdә sınaqdan keçirir;
3. Әl alәtlәri vә mexaniki alәtlәrin istifadәsinin sağlamlığa potensial tәhlükәlәrini müәyyәn edir
Tәlim nәticәsi 2: Alәtlәrә göstәrilәn texniki xidmәti vә onların yenilәnmәsini
monitorinq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Texniki xidmәtin mövcud vәziyyәtini qiymәtlәndirir;
2. Müvafiq texniki xidmәt planı hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Xüsusi әl alәtlәri vә mexaniki alәtlәrdәn istifadә edir.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Xüsusi alәtlәrdәn effektiv istifadәni nümayişetdirir (әhatә olunanlar: xüsusi alәtlәr – aşpaz
bıçağı, dilim bıçağı, kommunal bıçaq,parça bıçaq növlәri, әtçәkәn, doğrayıcı vә s.).

Modulun adı: Müştәri-yönümlülük
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Komandanın mövcud müştәriyönümlülük sәviyyәsini müşahidә
edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müştәriyönümlülük üzrә әsas sahәlәri müәyyәn edir
2. Müştәri xidmәtlәri planını hazırlayır.
3. Müştәriyünümlülük üzrә müәyyәn edilmiş әsas sahәlәr üçün monitorinq vasitәlәrini
tәtbiq edir vә ya hazırlayır.
4. Monitorinq vasıtәlәrindәn sәmәrәli şәkildә istifadә etmәklә müvafiq sahәlәri
müştәriyönümlülük üzrә monitorinq edir
5. Monitorinqin nәticәlәri barәdәaidiyyәti üzrә maralıtәrәflәrә düzgün mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 2: Әsas müştәri xidmәtini hәyata keçirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müştәrinin әsas ehtiyaclarını dәqiq şәkildә müәyyәn edir;
2. Müştәrinin әsas ehtiyaclarını qarşılamaq üçün lazım olan resursları müәyyәn edir;
3. Әsas müştәrilәr üçün xidmәti dәstәklәyir;
4. Əsas müştəri xidmətinin effektivliyini qiymətləndirir.

Tәlim nәticәsi 3: İşçilәrә müştәriyönümlülük üzrә tәlim keçir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müştәri xidmәtlәri planını rәhbәrlik vә aidiyyәtiişçilәrә tәqdim edir;
2. İşçilәrin bacarıq ehtiyaclarını müәyyәn edir;
3. Uyğun әhatәli metodlardan istifadә etmәklәişçilәrin müştәriyönümlülük üzrә tәlim ehtiyaclarını dәqiq
tәhlil edir;
4. Tәlim ehtiyaclarının tәhlilinin nәticәlәrinәәsaslanan müvafiq tәlim mәqsәdlәrini hazırlayır;
5. Tәlim mәqsәdlәrinin qarşılanmasını tәmin etmәklә müştәriyönümlülük üzrә effektiv tәlimplanları vә
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materialları hazırlayır;
6. Real hәyatdan götürülmüş nümunәlәrdәn istifadә etmәklә tәlim planlarını hәyata keçirir;
7. Müntəzəm qiymətləndirmə tədbirləri həyatakeçirir.

Modulun adı: Qida maddәlәri vә qida zәhәrlәnmәlәri
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Qida maddәlәrinin әhәmiyyәtini anlayır.
1.
2.
3.
4.

Qiymәtlәndirmә meyarları
İnsan hәyatında qidalı maddәlәrin әhәmiyyәtini müәyyәn edir;
Qida mәhsullarının kalorililiyini müәyyәn edir;
Balanslaşdırılmış qidalanma üçün mәhsulların lazımlı nisbәtini müәyyәn edir;
Gün әrzindә sәrf edilәn enerjinin miqdarını düzgün qaydada müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 2: Qida infeksiyalarını bilir vә iş prosesindә onları nәzәrә alır.
Qiymәtlәndirmә meyarları

 Qida infeksiyalarını bir-birindәn ayırır;
 Qida infeksiyaların baş vermә sәbәblәrini vәmәnbәyini tәyin edir;
 Mikroorqanizmlәr vә onların tәbiәtdә yayılmamәqamlarını tәsvir edir;
4. Mikrobların növlәri, onların morfologiya (quruluşu) vә fiziologiyası (vәzifә vә fәaliyyәti),insanın
hәyatında müsbәt vә mәnfi rollarını izah edir.

Tәlim nәticәsi 3: Qida zәhәrlәnmәsini anlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qida zәhәrlәnmәlәrinin növlәrini fәrqlәndirir;
2. Qida zәhәrlәnmәsinin mәnbәyi vә baş vermәsәbәblәrini müәyyәn edir;
3. Qida zəhərlənməsinin hər növünün əlamətlərivə simptomlarını təyin edir.

Tәlim nәticәsi 4: Müalicәvi qidalanmanı anlayır vә tәşkil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Pәhriz qidalanmasının növlәrini sadalayır;
2. Pәhriz yemәklәrinin hazırlanma xüsusiyyәtlәrini izah edir;
3. Xәstәlik vә pәhrizin tәyin olunmasından asılı olaraq әrzaq mәhsullarından müvafiq qaydadaistifadә
edir;
4. Müalicәvi qidalanmanın tәşkil olunma qaydalarını izah edir;
5. Pәhriz yemәklәrinin hazırlanma xüsusiyyәtlәrini tәsvir edir.
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Tәlim nәticәsi 5: Hazır yemәyin keyfiyyәtinә qoyulan tәlәblәri müәyyәn edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları:
1. Hazırlanmış yemәyin orqanoleptik (rәngi, qoxusu, iyi, dadı, görünüşü, konstensiyası)
göstәricilәrinә әsasәn brakerajını aparır;
2. Orqanoleptik göstәricilәrә görә hazırlanmışyemәyin keyfiyyәtini qiymәtlәndirir;
3. Hazırlanmış yemәyi fiziki (refraksiya әmsalı,özlülüyü vә yapışqanlılığı) göstәricilәrә görә qiymәtlәndirir.
4. Hazır yemәyin tәlәb olunan keyfiyyәtini saxlayır;
5. Hazırlanmış yemәklәrdә qüsur әmәlә gәtirәnmümkün sәbәblәri aradan qaldırır.

Modulun adı: Şirniyyat mәmulatlarının hazırlanması
Modulun kodu:
Saatlar vә kredit:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Şirniyyat mәmulatlarının hazırlanması üçün hazırlıq görür.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Şirniyyat mәhsullarının hazırlanması vә istehsalı üçün tәlәb olunan xammalları
tanıyır;
2. Şokoladdan istifadә üzrә xüsusi tәlәblәri izah edir;
3. Xammalın saxlanılması vә emalı üzrә tәlәblәri izah edir;
4. Xәmirin hazırlanması üzrә fәaliyyәtlәri nümayiş etdirir (әhatә olunanlar: xәmiri
yoğurmaq, yaymaq, verilmiş ölçüdә kәsmәk, formaya salmaq).
Tәlim nәticәsi 2: Şirniyyat mәmulatlarının hazırlanması üçün inqrediyentlәri
hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Reseptә uyğun olaraq inqrediyentlәri müvafiq qaydada ölçür vә hәcmini hesablayır;
2. Reseptә uyğun kremi müvafiq qaydada hazırlayır;
3. Mәhsulları şirәlәmәk üçün şәkәr şәrbәtini reseptә uyğun hazırlayır;
4. Yarımfabrikatlardan reseptә uyğun bәzәk üçün mәhsullar hazırlayır;
5. Müxtәlif növ inqrediyentlәr әsasında reseptә uyğun içlik hazırlayır.
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Tәlim nәticәsi 3: Şirniyyat mәmulatlarının istehsalını hәyata keçirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peçenye vә ya piroqun bişirilmә prosesini nümayiş etdirir (әhatә olunanlar: yarpaq,
yumru, limon, xırçıldayan şokolad, ekler vә şabalıd);
2. Reseptә uyğun müxtәlif növ vaflilәr üçün xәmirin hazırlanmasını nümayiş etdirir (әhatә
olunanlar: laylı, laylı-şirin vә vafli qatları üçün yarımfabrikatlar);
3. Müxtәlif növ kekslәrin hazırlanması vә bişirilmәsi prosesini nümayiş etdirir (әhatә
olunanlar: may, zebra vә bahar keksi).
Tәlim nәticәsi 4: Tortların hazırlanmasını hәyata keçirir.
1. Tortların ümumi hazırlanma prosesinin texnoloji sxemini izah edir (әhatә olunanlar:
kövrәk biskvit vә qat-qat xәmir);
2. Bәzәmә prosesini müvafiq qaydada hәyata keçirir (әhatә olunanlar: kremdәn
şәkillәrin çәkilmәsi üsulları vә texnikası, bezedәn bәzәklәrin hazırlanması, marsipan
vә mastika).

Modulun adı: İstehsalat tәlimi
Saatlar vә kredit:
İş yerindә öyrәnmәnin ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә qәnnadı
müәssәsisәlәrindә tәhlükәsizlik-texnikası, sanitariya-gigiyena qaydalarına riayәt edәrәk
müxtәlif növ Milli vә Dünya mәtbәxinә mәxsus şirniyyatların hazırlanma texnologiyasını
ardıcıllıqla yerinә yetirmәyi bacaracaqdır.
Hüquqi şәrtlәr vә müqavilә:
Tәlim nәticәsi 1: Qәnnadı müәssisәlәrindә iş yerinin tәşkilinә dair verilәn tәlәblәri
yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qәnnadı müәssisәlәrindә iş yerini tәşkil edir.
2. Qәnnadı müәssisәlәrindә әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına әmәl
edir.
3. Qәnnadı müәssisәlәrindә tәtbiq edilәn sanitariya vә gigiyena qaydalarını nümayiş
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etdirir.
4. Qәnnadı müәssisәlәrindә әrzaq vә qeyri -әrzaq mәhsullarının uçotunu aparır.
Tәlim nәticәsi 2: Mayalı xәmirdәn müxtәlif unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mayalı xәmirdәn unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamaq üçün lazım olan әrzaqların ilkin
emalını nümayiş etdirir.
2. Müxtәlif növ mayalı xәmirin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
3. Mayalı xәmirdәn müxtәlif növ unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma texnologiyasını
ardıcıllıqla yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 3: Mayasız xәmirdәn müxtәlif unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mayasız xәmirdәn unlu qәnnadı mәmulatları hazırlanmaq üçün lazım olan әrzaqların
ilkin emalını nümayiş etdirir.
2. Mayasız xәmirin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
3. Mayasız xәmirdәn müxtәlif növ unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma
texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi
Saatlar vә kredit:
İş yerindә öyrәnmәnin ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә qәnnadı
müәssәsisәlәrindә tәhlükәsiz iş üsullarına vә sanitariya-gigiyena qaydalarına riayәt edәrәk
müxtәlif növ Milli vә Dünya mәtbәxinә mәxsus şirniyyatların hazırlanma texnologiyasını
ardıcıllıqla yerinә yetirmәyi, tәrtibә salmağı vә süfrәyә tәqdim etmәyi bacaracaqdır.
Hüquqi şәrtlәr vә müqavilә:
Tәlim nәticәsi 1: Qәnnadçı-şirniyyatçı işinin funksiyalarını tәtbiq etmәyi vә işini
tәşkil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qәnnadçı-şirniyyatçı vәzifәsinin öhdәliklәrini yerinә yetirmәyi bacarır.
2. Qәnnadı müәssisәsindә işlәyәrkәn tәhlükәsiz iş üsullarını tәtbiq edir.
3. Sәnaye sanitariyası vә gigiyenası ilә bağlı olan bütün prinsiplәri hәyata keçirir.
4. Әrzaq vә qeyri-әrzaq mәhsullarının istehsalatda uçotunu aparır.
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Tәlim nәticәsi 2: Mayalı xәmirdәn müxtәlif unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamağı
vә tәrtibә salmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mayalı xәmirdәn unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamaq üçün lazım olan әrzaqların
ilkin emalını nümayiş etdirir.
2. Müxtәlif növ mayalı xәmirin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
3. Mayalı xәmirdәn müxtәlif növ unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma
texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir vә tәrtibatını hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3: Mayasız xәmirdәn müxtәlif unlu qәnnadı mәmulatları hazırlamağı
vә tәrtibә salmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mayasız xәmirdәn unlu qәnnadı mәmulatları hazırlanmaq üçün lazım olan әrzaqların
ilkin emalını nümayiş etdirir.
2. Mayasız xәmirin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
3. Mayasız xәmirdәn müxtәlif növ unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma
texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir vә tәrtibatını hәyata keçirir.
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