İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı
İxtisasın adı: Dayә
Tәhsil müddәti: 1 il (tam orta tәhsil baza)
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Fiziki tәrbiyә
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planlaşdırması
Sahibkarlıq
İKT-dәn istifadә
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Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların
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Әtraf mühitlә tanışlıq әsasında
10 ana dili vә nitqin inkişaf etdilirilmәsi
metodikası
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İxtisasın adı: Dayә
Tәhsil müddәti: 2 il (Ümumi orta tәhsil baza)
Yarımillәr üzrә hәftәlik dәrs saatlarının miqdarı
Bölmәlәr, tәhsil sahәlәri,
modullar (fәnlәr)
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5 Hesablama әmәliyyatları
6 İKT-dәn istifadә
7 Peşә etikası
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Şәxsi inkişaf vә karyera
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planlaşdırması
Estetika vә mәdәni
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Rәsm, yapma, aplikasiya
12 vә quraşdırma üzrә işin
metodikası 2
Mәktәbәqәdәr yaşlı
uşaqların anatomiyası,
13
fiziologiyası vә gigiyenası
1
Mәktәbәqәdәr yaşlı
uşaqların anatomiyası,
14
fiziologiyası vә gigiyenası
2
15 Tibbi biliklәrin әsasları 1
16 Tibbi biliklәrin әsasları 2
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әsasında
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Modulların spesifikasiyası
Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt
Modulun kodu: 1
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә gündәlik ünsiyyәt 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.
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Modulun adı: İnformasiya texnologiyaları
Modulun kodu: 2
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.
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.
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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: Peşә etikası
Modulun kodu: 3
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.
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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.

5.

Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini

müәyyәnlәşdirir.

Modulun adı: Sahibkarlıq
Modulun kodu: 4
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә sahibkarlıq ideyalarını
müәyyәnlәşdirib qiymәtlәndirmәyi, ideyaların hәyata keçirilmәsi üçün lazımi resursları
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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: Fiziki tәrbiyә
Modulun kodu: 5
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 bacarır.
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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 Rәsm, yapma, aplikasiya vә quraşdırma üzrә işin metodikası
Modulun kodu: 6
Modulun mәqsәdi: Modul başa çatdıqdan sonra tәlәbә, tәsviri fәaliyyәtә marağı tәrbiyә edir,
uşaqlarda yaradıcı xüsusiyyәti vә tәxәyyülü inkişaf etdirmәyi bacarır , rәsm, yapma, aplikasiya
vә quraşdırma üzrә işin metodikasını bilir vә tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.
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Tәlim nәticәsi 1 Yaradıcı xüsusiyyәti vә tәxәyyülü inkişaf etdirmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Tәsviri fәaliyyәtә marağı tәrbiyә edir.
2.Әşyanin düzgün tәsviri üçün lazım olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri sadalayır
3.Dekorativ fәaliyyәtdә (şәklin vә applikasiyanın bәzәdilmәsindә, naxışların tәrkibindә) lazım
olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri sadalayır.
4. Tәsviri sәnәt vә vә onun tәdrisi metodikası qaydalarını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2. Rәsm, yapma, aplikasiya vә quraşdırma üzrә işin metodikasını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әşyaların xüsusiyyәtinә görә seçilmәsini vә (forması, düzülüşü, böyüklüyü, rәngi, fәzada
yerlәşdirilmәsi vә s). növlәrinә görә fәqrlәndirilmәsini izah edir.
2. Tәsvirin rabitәli mәzmunda verilmәsi üçün lazım olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri sadalayır.
3. Tәsvir prosesindә rәng çalarlarından istifadә edir, rәngi açır, tündlәşdirir.
4. Müxtәlif kәsmә üsullarından istifadә edәrәk, mövzular vә tәsәvvürlәr әsasında
kompozisiyalar qurur.
5. Yapma (mövzular, bәdii әsәrlәr, tәsәvvürlәri әsasında sadә obrazlar yaratmaq) bacarıqlarını
nümayiş etdirir.
6. Verilmiş nümunә vә sxemlәr әsasında (kağızdan istifadә edәrәk, müxtәlif fiqurlar vә
kompozisiyalar) düzәltmәyi planlaşdırır vә sadә quraşdırma bacarıqları nümayiş etdirir.
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Modulun adı: Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların anatomiyası, fiziologiyası vә gigiyenası
Modulun kodu: 7
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә uşaq anatomiyası vә
fiziologiyası haqqında bilir, uşaq fiziologiyası , orqanlar sistemi vә orqanizmdә böyümә vә
inkişaf zamanı gedәn hәyati proseslәri – funksiyaları, bu funksiyaların yaş dövrlәrindә
özünәmәxsusluğunu bilir vә gigiyena qaydalarına әmәl etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Uşaq anatomiyası vә fiziologiyası haqqında bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Uşaq orqanizminin vә onun ayrı-ayrı orqanlarının quruluşunu sadalayır.
2. Orqanizmdә böyümә vә inkişaf zamanı gedәn hәyati proseslәri , funksiyaları sadalayır.
3.Müxtәlif yaş dövrlәrinә aid uşaqları düzgün istiqamәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2:

Sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә gigiyena qaydalarına әmәl etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları

1. Müxtәlif kontekstlәrdә uşaqların sağlamlığı vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsini izah edir.
2. Tәmizlik vә dezinfeksiya işlәrini yerinә yetirir.
3. Uşaqların yuyundurulması, geyindirilmәsi vә bezlәrinin dәyişdirilmәsini nümayiş etdirir.
4. Butulkaların sterillәşdirilmәni tәtbiq edir.
5. Oyuncaqların vә digәr oyun vasitәlәrinin sanitar tәmizlәnmәsi qaydalarına riayәt edir.
6. Paltarların yuyulması, tәmizlik, qabların yuyulması vә yataq dәstlәrinin dәyişdirilmәsi kimi
gündәlik mәişәt işlәrinin yerinә yetirir.
7. Uşaqlarda lazım olan anda kömәk almaq mәqsәdi ilә böyüklәrә müraciәt etmәk qabiliyyәti vә
müvafiq davranış vәrdişlәrini formalaşdırır.

Modulun adı: Tibbi biliklәrin әsasları
Modulun kodu: 8
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә, tibbi biliklәrin әsasları
haqqında bilir, İlk tibbi yardımın prinsiplәri vә әsas mәqsәdlәrini bilәcәk vә yardım
göstәrmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1. Tibbi biliklәrin әsasları haqqında bilir vә mәlumat vermәyi bacarır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İnsan orqanizminin quruluşu haqında mәlumat verir
2. Ürәk-qan damar sisteminin anatomiya vә fiziologiyası izah edir.
3.Tәnәffüs sisteminin anatomiya vә fiziologiyasını izah edir.
4. Dayaq hәrәkәt sisteminin anatomiya vә fiziologiyasını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2. İlk tibbi yardımın prinsiplәri vә әsas mәqsәdlәrini bilir vә yardım
göstәrmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İlk tibbi yardım vasitәlәrini sadalayır vә yardım göstәrir.
2. Süni nәfәs vermә qaydalarına riayәt edir.
3.Sınıqlar zamanı ilkin yardım qaydalarıni sadalayır.
4.Tәnәffüs yollarında yad cisim qaldıqda ilk yardım edir.
5. Qanaxmalar zamanı ilkin yardım edir.
6. Yüksәk hәrarәt vә qıcolmalar zamanı yardım göstәrir.
7.Dәm qazı ilә zәhәrlәnmәlәr zamanı yardım göstәrilmәsini sadalayır.

Modulun adı: Әtraf mühitlә tanışlıq әsasında ana dili vә nitqin inkişaf etdilirilmәsi
metodikası
Modulun kodu: 9
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә, әtraf mühitlә tanışlıq
әsasında ana dili vә nitqin inkişaf etdilirilmәsi metodikasını bilir vә bacarır
Tәlim nәticәsi 1: Әtraf mühitlә tanışlıq haqqında mәlumat verir
Qiymәtlәndirmә meyarı:
1. Gәzinti vә istirahәt tәdbirlәri, o cümlәdәn tәxәyyül oyunlarını sadalayır
2..Canlı vә cansız alәmin obyektlәrini (insan, heyvan, quş, bitki, qum, daş, torpaq, işıq)
qruplaşdırır vә düzgün davranış (qorumaq, mühafizә etmәk, qiymәtlәndirmәk) bacarığı
nümayiş etdirir.
3. Obyektlәr haqqında mәlumat toplayır, müxtәlif vasitәlәrlә (müzakirә edir, şәkillәr çәkir,
müxtәlif simvollar düzәldir vә s.) şәrh edir;
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4.Әtraf alәmdәki gözәlliklәri anlayır vә uşağın inkişafına tәsiri haqqında mәlumat verir
Tәlim nәticәsi 2 Uşaqlarda ana dili vә nitqin inkişafına tәsir göstәrәn amillәri
sadalayır
Qiymәtlәndirmә meyarı:
1. Bәdii nümunә, müşahidә vә şәkillәr әsasında fikrini şәrh edir.
2. Danışıqda nitq etiketlәrindәn istifadә edir.
3. Açıq havada vә qapalı mühitdә oyun sәhnәlәri qurur.
4.Dialoqlarla uşaqlarda nitqin inkişafını formalaşdırır.

Modulun adı: Uşaq әdәbiyyatı vә oxu metodikası
Modulun kodu: 10
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә, uşaq әdәbiyyatının tarixi, oxu
metodikası haqqında bilәcәk vә tәlim tәrbiyә prosesindә folklor nümunәlәrindәn istifadә etmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1 Uşaq әdәbiyyatı, onun tarixi, oxu metodikası haqqında bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycan klassiklәrinin yaradıcılığında uşaq әdәbiyyatı haqqında mәlumat verir.
2. XIX әsr uşaq әdәbiyyatı haqqında mәlumat verir.
3. XX әsr Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatı haqqında mәlumat verir.
4.Müasir uşaq әdәbiyyatı haqqında mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 2 Xalq yaradıcılığı nümunәlәrini bilir vә tәlim tәrbiyә işindә folklor
nümunәlәrindәn istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Şifahi xalq әdәbiyyatı haqqında bilir vә onun xüsusiyyәtlәrini izah edir.
2. Nağıllar haqqında bilir vә nağılları mövzusuna vә mәzmununa görә fәrqlәndirir vә tәlim
tәrbiyә prosesindә tәtbiq edir
3. Laylalar, oxşamalar ifa edir.
4. Düzgülәr, sınamalar ifa edir.
5. Atalar sözlәri, xalq oyunları haqqında mәlumat verir
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6. Bayatılar, nәğmәlәr, dastanlar ifa edir

Modulun adı: Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı metodikası
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә, uşaqlarda sadә riyazi
tәsәvvürlәrin formalaşması, inkişafı metodikasını bilir vә tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1 Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafa tәsiri metodikası haqqında mәlumat
vermәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Sadә riyazi tәsәvvürlәr haqqında mәlumat verir
2. Hәndәsi fiqurlarla sadә riyazi tәsәvvürlәri inkişaf etdirir.
3. Mәkan (sağdan sola, yuxarıdan aşağıya, ortaya, küncә) vә zamana görә (ilin fәsillәri,
aylar, hәftәnin günlәri, günün hissәlәri, saat) anlayışları tәtbiq edir.
4. Oyun vә tәdqiqatlar zamanı müxtәlif vәsaitlәri (maqnit, böyüdücü şüşә, xәtkeş vә s.) tәtbiq
edir.
5. Әşyaları formasına, ölçüsünә vә sayına görә qruplaşdırır.
Tәlim nәticәsi 2 Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı metodikasını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gәzinti zamanı (qum, su, qar, tәbii materiallarla oyun) sadә riyazi tәsәvvürlәri inkişaf
etdirmәk üsullarını sadalayır.
2.Produktiv fәaliyyәt növlәri üzrә mәşğәlәlәrin gedişi zamanı (şәkil çәkmә, yapma,
quraşdırma vә s.);riyazi tәsәvvürlәri inkişaf etdirir.
3. Didaktik oyun prosesindә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı üsullarını sadalayır .
4. Mәşğәlәlәr zamanı sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişaf etdirilmәsi haqqında mәlumat verir.
5.Didaktik materiallardan istifadә edәrәk sadә riyazi tәsәvvürlәri inkişaf etdirir.

Modulun adı: Musiqi tәrbiyәsi metodikası
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Modulun kodu: 12
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә, musiqi tәrbiyәsi
metodikasını, estetik tәrbiyәdә musiqinin rolunu müәyyәn etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1 Estetik tәrbiyәdә musiqinin rolunu bilir, musiqi tәrbiyәsi metodikasını
haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Musiqi pedoqogikası haqqda mәlumat verir.
2.Musiqi tәrbiyәsi haqqında, musiqinin insan orqanizminә, uşaqlara tәsiri haqda mәlumat
verir.
3. Milli musiqi nümunәlәrini ayırd edir.
4. Musiqi pedoqogikasının fiziologiya, sosiologiya, psixologiya ilә әlaqәsini izah edir.
5. Müxtәlif janrda olan bәdii әsәrlәrin mәzmununa gorә fәrqlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2. Musiqi alәt vә vasitәlәrini tanıyır vә sadә musiqi parçalarını ifa etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarlarları
1.Musiqi alәtlәrini (piano, qarmon, tütәk, dәf, nağara, tar, kamança, metallafon) müqayisә
edir.
2.Uşaq musiqi alәtlәrindә sadә musiqi parçalarını ifa etmәyi nümayiş etdirir.
3.Müstәqil yaradıcılıq (tәsviri, musiqi vә konstruktiv fәaliyyәt, rolların ifası) qabiliyyәtlәri
nümayiş etdirir.
4. Şәxsiyyәtin inkişaf prosesindә musiqinin rolunu haqqda mәlumat verir.

Modulun adı: Mәktәbәqәdәr pedoqogika
Modulun kodu: 13
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamlandıqdan sonra tәlәbә

mәktәbәqәdәr

pedoqogika, onun xüsusiyyәtlәri, mәktәbәqәdәr uşaqların tәlim tәrbiyәsi, onlarla işlәmәni
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1 Mәktәbәqәdәr pedoqogikanın tarixi, xüsusiyyәtlәri haqqında bilir
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Qiymәtәndirmә meyarları
1. Mәktәbәqәdәr pedoqogika haqqında bilir vә digәr fәnlәrlә әlaqәsini izah edir
2. Erkәn uşaqlıq dövrünün xüsusiyyәtlәri vә erkәn yaş dövründә uşaqların inkişaf
mәrhәlәlәrini sadalayır.
3. 2-3 yaşlı uşaqların inkişafı vә tәrbiyәsi haqqda mәlumat verir.
4. 3- 6 yaşlı uşaqların inkişafı vә tәrbiyәsinin inkişaf mәrhәlәlәrini sadalayır.
5. Mәktәbәqәdәr uşaqların inkişafı vә tәrbiyәsinin inkişaf mәrhәlәlәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2 Mәktәbәqәdәr uşaqların tәlim, tәrbiyәsi haqqında bilir
Qiymәtәndirmә meyyarları
1.Mәktәbәqәdәr uşaqların әqli tәrbiyәsi haqqda mәlumat verir.
2.Mәktәbәqәdәr uşaqların fiziki vә әmәk tәrbiyәsi haqda mәlumat verir.
3.Mәktәbәqәdәr uşaqların estetik vә ekoloji tәrbiyәsi haqda mәlumat verir
4.Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqların oyun növlәri haqqında bilir vә tәtbiq edir
Tәlim nәticәsi 3 Ev şәraitindә qayğı çәrçivәsindә körpәlәr vә azyaşlı uşaqlar ilә
işlәmәyi bacarır, gündәlik qida menyularını planlaşdırmağı bacarır.
Qiymәtәndirmә meyyarları
1. Uşaqlar üçün aylıq vә gündәlik iş qrafikinin hazırlanmasını nümayiş etdirir
2. Uşaqların davranışlarının idarә edilmәsi üçün müvafiq plan hazırlayır.
3. Uşaqlar üçün gündәlik yemәklәrin planlaşdırılmasını tәtbiq edir.
4. Müxtәlif qidalı menyuları xörәklәr, qәlyәnaltılar vә içkilәrin hazırlayır.
5. Uşaqların yedizdirilmәsini nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4 Uşaqların istirahәt vaxtlarını tәşkil etmәyi, müsbәt vәrdişlәri
öyrәtmәyi bacarır.
Qiymәtәndirmә meyarları
1 İstirahәt, yataq vә uzanmaq vaxtlarını planlaşdırır.
2.Uşaqların oynamasına nәzarәt etmәnin önәmini izah edir.
3. Uşaqlara yemәk, istirahәt sağlamlıq vә şәxsi davranışlar barәdә tәlimatlar verir.
4. Uşaqların inkişafı üçün münasib dәrs planları hazırlayır.
5. Müxtәlif yaş qruplarında uşaqlara intizam qaydalarını öyrәtmәk, davranışlara nәzarәt
etmәk üçün onlara öz paltarını geyinmәk, soyunmaq, oyuncaqları vә kitabları sәliqәyә
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salmaq kimi müxtәlif vәrdişlәrini öyrәdir.

Modulun adı: İstehsalat tәlimi
Modulun kodu: 14
Tәlim nәticәsi 1: Rәsm, yapma, aplikasiya vә quraşdırma üzrә işin metodikası bilir.
Qiymәtәndirmә meyarları
1.Әşyanin düzgün tәsviri üçün lazım olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri bilir.
2. Әşyaların xüsusiyyәtinә görә seçilmәsini (forması, düzülüşü, böyüklüyü, rәngi, fәzada
yerlәşdirilmәsi vә s) bilir vә yapma (mövzular, bәdii әsәrlәr, tәsәvvürlәr әsasında sadә
obrazlar yaratmaq) bacarıqlarını nümayiş etdirir .
3. Tәsvir prosesindә rәng çalarlarından istifadә edir, rәngi açır, tündlәşdirir
4. Müxtәlif kәsmә üsullarından istifadә edәrәk, mövzular vә tәsәvvürlәr әsasında
kompozisiyalar qurur, sadә quraşdırma bacarıqlarını nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 2: Uşaq anatomiyası vә fiziologiyası ,sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә gigiyena
qaydalarını bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Uşaq orqanizminin vә onun ayrı-ayrı orqanlarının quruluşunu sadalayır.
2. Orqanizmdә böyümә vә inkişaf zamanı gedәn hәyati proseslәri , funksiyaları bilir
3.Müxtәlif kontekstlәrdә sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә gigiyena qaydalarına әmәl etmәyi bacarır
4.Müxtәlif yaş dövrlәrinә aid uşaqları düzgün istiqamәtlәndirmәyi baarır.
Tәlim nәticәsi 3: Sadә riyazi vә mәntiqi mәsәlәlәri hәll etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafa tәsiri metodikası haqqında mәlumat vermәyi bacarır.
2.Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı metodikasını bilir.
3.Gәzinti zamanı (qum, su, qar, tәbii materiallarla oyun) sadә riyazi tәsәvvürlәri inkişaf
etdirmәk üsullarını sadalayır.
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4.Produktiv fәaliyyәt növlәri üzrә mәşğәlәlәrin gedişi zamanı (şәkil çәkmә, yapma,
quraşdırma vә s.) riyazi tәsәvvürlәri inkişaf etdirmәyi bacarır
5. Didaktik oyun prosesindә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı üsullarını sadalayır .
Tәlim nәticәsi 4: Estetik tәrbiyәdә musiqi tәrbiyәsinin metodikasını tәtbiq edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Estetik tәrbiyәdә musiqinin rolunu bilir vә musiqi pedoqogikası haqqda mәlumat verir .
2.Milli musiqi nümunәlәrini ayırd edir.
3.Musiqi pedoqogikasının fiziologiya, sosiologiya, psixologiya ilә әlaqәsini izah edir.
4.Musiqi alәt vә vasitәlәrini tanıyır vә sadә musiqi parçalarını ifa etmәyi bacarır.
Tәlim nәticәsi 5: Mәktәbәqәdәr pedoqogikanı bilir, azyaşlı vә mәktәbәqәdәr uşaqlarla işlәmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәktәbәqәdәr pedoqogika haqqında bilir vә digәr fәnlәrlә әlaqәsini izah edir
2. Erkәn uşaqlıq dövrünün xüsusiyyәtlәri vә erkәn yaş dövründә uşaqların inkişaf
mәrhәlәlәrini sadalayır.
3.Mәktәbәqәdәr uşaqların tәlim, tәrbiyәsi haqqında bilir
4.Ev şәraitindә qayğı çәrçivәsindә körpәlәr vә azyaşlı uşaqlar ilә işlәmәyi bacarır, gündәlik
qida menyularını planlaşdırmağı bacarır
5.Uşaqların istirahәt vaxtlarını tәşkil etmәyi, onlara müsbәt vәrdişlәri öyrәtmәyi bacarır.

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (İş yerindә öyrәnmә)
Modulun kodu: 14
Tәlim nәticәsi 1: Rәsm, yapma, aplikasiya vә quraşdırma üzrә işin metodikası bilir vә tәtbiq
edir.
Qiymәtәndirmә meyarları
1.Әşyanin düzgün tәsviri üçün lazım olan bilik, bacarıq vә vәrdişlәri bilir vә tәtbiq edir.
2. Әşyaların xüsusiyyәtinә görә seçilmәsini (forması, düzülüşü, böyüklüyü, rәngi, fәzada
yerlәşdirilmәsi vә s) bilir vә yapma (mövzular, bәdii әsәrlәr, tәsәvvürlәr әsasında sadә
obrazlar yaratmaq) bacarıqlarını nümayiş etdirir .
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3. Tәsvir prosesindә rәng çalarlarından istifadә edir, rәngi açır, tündlәşdirir
4. Müxtәlif kәsmә üsullarından istifadә edәrәk, mövzular vә tәsәvvürlәr әsasında
kompozisiyalar qurur, sadә quraşdırma bacarıqlarını nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 2: Uşaq anatomiyası vә fiziologiyası ,sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә gigiyena
qaydalarını bilir vә tәtbiq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Uşaq orqanizminin vә onun ayrı-ayrı orqanlarının quruluşunu ayırd edir.
2. Orqanizmdә böyümә vә inkişaf zamanı gedәn hәyati proseslәri , funksiyaları bilir
3.Müxtәlif kontekstlәrdә sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә gigiyena qaydalarına әmәl etmәyi bacarır
4.Müxtәlif yaş dövrlәrinә aid uşaqları düzgün istiqamәtlәndirmәyi bacarır.
Tәlim nәticәsi 3: Sadә riyazi vә mәntiqi mәsәlәlәri hәll etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafa tәsiri metodikası haqqında mәlumat vermәyi bacarır.
2.Sadә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı metodikasını bilir vә tәtbiq edir
3.. Gәzinti zamanı (qum, su, qar, tәbii materiallarla oyun) sadә riyazi tәsәvvürlәri inkişaf
etdirmәk üsullarını bilir.
4.Produktiv fәaliyyәt növlәri üzrә mәşğәlәlәrin gedişi zamanı (şәkil çәkmә, yapma,
quraşdırma vә s.) riyazi tәsәvvürlәri inkişaf etdirmәyi bacarır
5. Didaktik oyun prosesindә riyazi tәsәvvürlәrin inkişafı üsullarını tәtbiq etmәyi bacarır
Tәlim nәticәsi 4: Estetik tәrbiyәdә musiqi tәrbiyәsinin metodikasını bilir vә tәtbiq edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Estetik tәrbiyәdә musiqinin rolunu bilir vә milli musiqi nümunәlәrini ayırd edir
2.Musiqi pedoqogikasının fiziologiya, sosiologiya, psixologiya ilә әlaqәsini izah edir.
3.Musiqi alәt vә vasitәlәrini tanıyır vә sadә musiqi parçalarını ifa etmәyi bacarır.
Tәlim nәticәsi 5: Mәktәbәqәdәr pedoqogikanı bilir, azyaşlı vә mәktәbәqәdәr uşaqlarla
işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәktәbәqәdәr pedoqogika haqqında bilir vә digәr fәnlәrlә әlaqәsini izah edir
2. Erkәn uşaqlıq dövrünün xüsusiyyәtlәri vә erkәn yaş dövründә uşaqların inkişaf
mәrhәlәlәrini bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır
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3.Mәktәbәqәdәr uşaqların tәlim vә tәrbiyәsi ilә mәşğul olmağı bacarır.
4.Ev şәraitindә qayğı çәrçivәsindә körpәlәr vә azyaşlı uşaqlar ilә işlәmәyi bacarır, gündәlik
qida menyularını planlaşdırmağı bacarır
5.Uşaqların istirahәt vaxtlarını tәşkil etmәyi, onlara müsbәt vәrdişlәri öyrәtmәyi bacarır.
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