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 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;
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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.
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.
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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.
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.
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
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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.
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
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tәdbirlәri tәtbiq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.

Ekoloji qanunları tәsvir edir.
Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır.
Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
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
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.
5. Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini
müәyyәnlәşdirir.
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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
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 .
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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
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
Modulun kodu: 10
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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.
Modulun adı: Müştәrilәrә xidmәt
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә xidmәt fәaliyyәtinin
әsas qaydalarını, xidmәt personalının peşәkarlığına olan tәlәblәri bilәcәk, standartlara vә
istәyә uyğun müştәri xidmәtini tәşkil etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Xidmәtin fәaliyyәtinin әsas qaydalarını vә işin tәşkil edilmәsini
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Xidmәt fәaliyyәtindә istehlakçılar vә xidmәtin әsas qaydalarını sadalayır.
2. Xidmәtin tәşkili prinsiplәrini vә qoyulan tәlәblәri vurğulayır.
3. Xidmәtin tәşkilindә texnologiyalardan istifadәni tәsvir edir.
4. Xidmәtin müxtәlif sahәlәrindә xidmәtedici heyәtin әmәk şәraitinin tәşkilini qeyd edir.
Tәlim nәticәsi 2: Xidmәt personalının peşәkarlığına olan tәlәblәri bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Xidmәt personalının xarici görünüşünә olan tәlәblәri sadalayır.
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2. Xidmәt personalının xidmәtin tәşkilindә düzgün vaxt bölgüsünün bölüşdürülmәsi
müәyyәn edir.
3. Әmәyin mühafizәsini vә tәhlükәsizlik texnikasını izah edir.
4. İlkin tibbi yardım göstәrmә vәrdişlәrini vә gigiyena qaydalarını qeyd edir.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Tәlim nәticәsi 3: Diplomatik qәbulların vә kütlәvi tәdbirlәrin müxtәlif növlәrindә
xidmәtә hazırlıq işlәri görmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Tәdbirin keçirilmәsinә hazırlıq üçün tәlәb olunan mәlumatları sadalayır.
Diplomatik qәbulların xüsusiyyәtlәrini şәrh edir.
Tam vә qismәn xidmәt göstәrilәn masaarxası banketin xüsusiyyәtlәrini araşdırır.
Çay ziyafәtlәrinin xüsusiyyәtlәrini nümayiş etdirir.
Sәyyar tәdbirlәri yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 4: Xidmәtin standartların bilir vә qonaqların istәyinә uyğun tәşkil
etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Yerli vә xarici qonaqlara xidmәtin tәşkilindә qonaqpәrvәrlik vә mәtbәx mәdәniyyәtinin
xüsusiyyәtlәrini izah edir.
Xidmәtin satışının tәşkilindә informasiya vasitәlәrindәn istifadәnin rolunu, fәrdi satışın
xarakterini vә satış prossesini tәsvir edir.
Münaqişә hallarının aradan qaldırılması keyfiyyәtlәrini müәyyәn edir.
İstehlakçılarla hesablaşma növlәrini göstәrir.

Modulun adı: Turizm tәşkili
Modulun kodu: 12
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә turizmin әsaslarını,
Azәrbaycan vә beynәlxalq turizm coğrafiyasını bilәcәk vә turizmdә tәhlükәsizlik qaydalarına
riayәt etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Sәyahәt, turizm anlayışını vә turizmin әsaslarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Turizmdә istifadә olunan әsas termin vә anlayışları sadalayır.
2. Turizm tarixindә turizmin inkişaf mәrhәlәlәrinin xüsusiyyәtlәrini vurğulayır.
3.Turizmin formaları vә növlәrini sadalayır.
4.Turizm müәssisәlәrinin fәaliyyәt dairәsini, turizm sәnayesini vә turizm ehtiyatarını müәyyәn
edir.
Tәlim nәticәsi 2: Turizm sәnayesinin xüsusiyyәtlәrini bilir vә tәşkilini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Turoperatorun iş fәaliyyәtini vә turizm sәnayesini tәşkil edәn müәssisәlәri sadalayır.
2. Yerlәşdirmә müәssisәlәrinin oxşar vә fәrqli xüsusiyyәtlәrini fәrqlәndirir.
3. Turizmdә qidalanma müәssislәri haqqında ümumi mәlumat verir.
4. Nәqliyyat xidmәtinin növlәrini vә xüsusiyyәtlәrini әlaqәlәndirir.
5. Әylәncә, ekskursiyalar vә onların tәşkili xüsusiyyәtlәrini izah edir.
Tәlim nәticәsi 3: Azәrbaycan vә beynәlxalq turizm coğrafiyasını bilir vә xәritә üzәrindә
işlәmәyi bacarır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Azәrbaycanın turizm bölgәlәri vә mövcud olan kurort-rekreasiya ehtiyatları barәdә danışır.
2.Beynәlxalq turizmin inkişaf perspektivlәrini qeyd edir.
3.Avropa vә Asiya ölkәlәrinin әsas turizm zonalarını әlaqәndirir.
4.Amerika ölkәlәrinin әsas turizm zonalarını vurğulayır.
5.Dünya ölkәlәrini xәritәdә göstәrir.
Tәlim nәticәsi 4: Turizmdә әmәyin mühafizәsini bilir vә tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl
edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Turistlәrin hәyat vә sağlamlığı üçün zәrәrli olan amillәri sadalayır.
2.Turistlәrin sığortalanması prosesinin vacibliyini vurğulayır.
3.İstehsalatda tәhlükәsizlik qaydalarına vә turizm xidmәtlәri zamanı әtraf mühitin mühafizәsi
tәdbirlәrinә әmәl edir.
4.Sәyahәt zamanı yaranacaq hәr hansı bir fövqәladә hallarda ilk tibbi yardım göstәrir.
Modulun adı: Turizmdә xarici dil ünsiyyәti
Modulun kodu: 13
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә ingilis dilini bilәcәk vә
qonaqpәrvәrlik, sәyahәt vә turizm sәnayelәrindә ingilis dilindә ünsiyyәtә qurmağı
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Turizm vә mәdәniyyәt haqqında ümumi mәlumatları bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Turizm vә turist anlayışlarını tәsvir edir.
2. Azәrbaycanın tarixi, coğrafiyası vә mәdәniyyәti haqqında danışır.
3. Müxtәlif ölkәlәrin dili vә mәdәniyyәti haqqında mәlumatı nümayiş etdirir.
4. İxtisasa uyğun terminlәri cümlәlәrdә istifadә edir.
5. Qonaqpәrvәrlik sәnayesindәki tendensiyaları internet vasitәsilә araşdırır.
Tәlim nәticәsi 2: Yerlәşdirmә, qidalanma vә nәqliyyat sahәsindә terminlәri bilir vә
istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı:
1. Müştәrilәrә yerlәşdirmә müәssisәsәlәrini izah edir.
2. Qidalanma müәssisәsәlәri ilә bağlı terminlәrdәn istifadә edәrәk dialoqlarda iştirak
edir.
3. Müştәrilәrә nәqliyyat xidmәti tәklif edir.
4. Әylәncә vә tәdbirlәr haqqında müştәrilәri mәlumatlandırır.
Tәlim nәticәsi 3: Xidmәt zamanı müştәrilәrlә ünsiyyәt qurmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı:
1. Qonaq qәbul edir vә salamlaşır.
2. Tәklif vә şikayәtlәri tәhlil edir.
3. Müxtәlif situasiyalarda yaranan problemlәrin hәlli yollarını tapır.
Modulun adı: Turizm sahәsindә biznesin tәşkili
Modulun kodu: 14
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Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә biznes anlayışını,
mәdәniyyәtinin mahiyyәtini bilәcәk vә biznesi tәşkil etmәyi, satışı hәyata keçirmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Biznes anlayışını bilir vә tәşkil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Biznes anlayışını vә biznesin iqtisadi mahiyyәtini izah edir.
2.Biznesin mәqsәdini vә növlәrini şәrh edir.
3.Biznesin tәşkilatı hüquq formalarını sadalayır.
4.Müәsissәnin yaradılması prosesini vә iqtisadi әsaslarını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Biznes mәdәniyyәtinin mahiyyәtini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Reklam fәaliyyәtinin mahiyyәtini vә mәzmununu şәrh edir.
2. Reklam vasitәlәri vә onların tәtbiqi haqqında mәlumat verir.
3. Reklamın әsas mәqsәdini izah edir.
4. Reklam fәaliyyәtinin effektivliyi haqqında mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 3: Turizm biznesindә reklam fәaliyyәtini bilir vә satışı hәyata keçirmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Biznes mәdәniyyәti anlayışının mahiyyәtini izah edir.
2. Biznes mәdәniyyәtinin әhәmiyyәtini şәrh edir.
3. Biznes mәdәniyyәtinin növlәrini ardıcıllıqla izah edir vә sadalayır.
4. İşgüzar etika vә etiket haqqında mәlumat verir.
Modulun adı: Turizm sahәsindә tarixi abidәlәrin vә әtraf mühitin qorunması
Modulunkodu: 15
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә, ekologiya haqqında
ümumi mәlumat, әtraf mühit, tarixi abidәlәr barәdә bilәcәk vә mühafizә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Ekologiya haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ekologiyanın inkişaf tarixi barәdә mәlumatları şәrh edir.
2. Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılması üsullarını sadalayır.
3. Atmosferi çirklәndirәn sәnaye sahәlәrini araşdırır.
4. Ekoloji sistemlәr haqqında mәlumatları mәruzә edir.
Tәlim nәticәsi 2: Әtraf mühitin mühafizәsini bilir vә tәşkil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında mәlumatları şәrh edir.
2. Әtraf mühitin çirklәnmәsi vә onun әhalinin sağlamlığına tәsiri haqqında ümumi mәlumat
verir.
3. Yeraltı sәrvәtlәrdәn faydalı qazıntıların çıxarılması vә onun әtraf mühitә tәsirini araşdırır.
4. Әtraf mühitin pozulmasını yaradan sәbәblәri müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3: Tarixi abidәlәrin mühafizәsini bilir vә tәşkil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tarixi abidәlәr haqqında ümumi mәlumat verir.
2. Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizәsi vә qorunması haqqında mәlumatları şәrh
edir.
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3. Abidәlәrә vurulan zәrәrin ödәnilmәsi haqqında mәlumatları araşdırır.
4. Abidә qoruqlarının yaradılması haqqında mәlumatları izah edir.
Modulun adı: Oteldә aşpaz kömәkçisi
Modulun kodu: 16
Modulunümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә milli vә dünya mәtbәxinә
xas olan xörәklәrin hazırlanma qaydalarını bilәcәk, standartlara vә istәyә uyğun bişirmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İş mühitindә lazım olan tәlәblәri bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәhlükәsizlik qaydalarını sadalayır.
2. Şәxsi gigiyena qaydalarını vurğulayır.
3. Qida tәhlükәsizliyi haqqında mәlumat verir.
4. Mәtbәx terminologiyasını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Әrzaq mәhsulları haqqında bilir vә ilkin emalı hәyata kecirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İaşә müәssisәlәri haqqında danışır.
2. Qida mәhsullarının xarakterini vә qidalıq dәyәrini izah edir.
3. İaşә avadanlıqları haqqında mәlumat verir.
4. Әrzaq mәhsullarının әmtәәşunaslığını qeyd edir.
5. Müxtәlif növ kulinar mәhsullarn ilkin vә tәkrar emalını nümayiş etdirir.
6. Qida mәhsullarının kalkulyasiyasını hesablayır.
Tәlim nәticәsi 3: Milli Azәrbaycan yemәklәrinin isti emal üsullarına әsasәn hazırlamağı
bilir vә süfrәyә tәqdim etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Dәnli, paxlalı vә tәrәvәz bitkilәrini fәrqlәndirir.
2. Yumurta vә süd mәhsullarının hazırlanma texnologiyasını müәyyәn edir.
3. Ev vә ov quşlarını texnologiyaya әsasәn emal edir.
4. Әt vә әt mәhsullarını texnologiyaya uyğun hazırlayır.
5. Balıq mәhsullarının hazırlanan xörәklәrini tәsvir edir.
6. Xәmir xörәklәrini reseptura vә texnologiyaya uyğun hazırlanmasını göstәrir.
Tәlim nәticәsi 4: Dünya mәtbәxinә mәxsus olan yemәklәri haqqında mәlumat vermәyi
bilir vә hazırlanma texnologiyasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sous vә qarnirlәri tanıyır.
2. Әt, tәrәvәz vә paxla kimi inqredientlәrdәn istifadә edәrәk müxtәlif cür xörәklәr hazırlayır.
3. Dәniz mәhsullarının reseptura vә texnologiyasını müәyyәn edir.
4. Şorbaların vә bulyonların bişirilmә texnologiyasını ardıcıllıqla izah edir.
5. Müxtәlif xәmir xörәklәri, o cümkәdәn pizzaları hazırlayır.
6. Soyuq xörәklәri vә qәlyanaltıları fәrqlәndirir.
Modulun adı: Qәnnadçı
Modulun kodu: 17
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Modulunümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә, sifarişçidәn qәbul etdiyi
qәnnadı mәmulatlarının hazırlanma texnologiyasını bilәcәk vә onları hazırlayib tәqdim etmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1. Qәnnadı mәmulatları üçün xammalın xarakteristikasını bilir vә istehsal
üçün hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı.
1. Qәnnadı mәmulatları istehsalında әmәyin tәhlükәsizliyi qaydalarını vә sanitar-gigiyenik
normalarını tәsvir edir.
2. Әsas vә kömәkçi әrzaqları sadalayır.
3. Әsas әrzaqları keyfiyyәt vә saxlama şәraitinә görә emal edir.
4. Kömәkçi әrzaqları keyfiyyәt vә saxlama şәraitinә uyğun emal edir.
Tәlim nәticәsi 2. Qәnnadi mәmulatları üçün içliklәr, şirin souslar vә müxtәlif qatılıqda
şirәlәr hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı.
1. İctimai iaşә müәssәlәrindә istifadә olunan içliklәrin çeşidlәrini texnologiyaya әsasәn
hazırlayır.
2. Müxtәlif qatılıqda şirәlәrin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
3. Keyfiyyәt tәlәbi, norma, qida dәyәri vә saxlama şәraitinә uyğun souslar hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Qәnnadı mәmulatları üçün bәzәk yarım fabrikatları hazırlamağı vә
onlardan istifadә edәrәk bәzәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı.
1. Kremlәrin çeşidlәrini xüsusi avandanlıqların kömәyi ilә texnologiyaya uyğun hazırlayır.
2. Tәyinatına görә qlazur vә şokoladdan bәzәk yarımfabrikatları tәqdim edir.
3. Hazırlanma texnologiyasına әsasәn yapma bәzәk yarımfabrikatlarını göstәrir.
4. Xüsusi әlatlәrin vasitәsilә bәzәk yarımfabrikarların bәzәdilmә üsullarını nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4: Mayalı xәmirin hazırlanma üsullarını bilir vә ondan müxtәlif mәmulatlar
hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı.
1. İsti emal zamanı әrzaqların tәrkibindә baş verәn proseslәrә әsasәn itki, artım vә çıxarı
hesablayır.
2. İstifadәsinә uyğun olaraq norma üzrә acıtmalı mayalı xәmir vә ondan müxtәlif mәmulatlar
hazırlayır.
3. Texnologiyaya әsasәn acıtmasız mayalı xәmirdәn müxtәlif mәmulatlar tәqdim edir.
Tәlim nәticәsi 5: Mayasız xәmirlәrin yumşaldılma üsullarını bilir, müxtәlif
yarımfabrikatlar vә mәmulatlar hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı.
1. Mayasız xәmirlәrin yumuşaldılma üsullarını tәsvir edir.
2. Kimyәvi yumuşaldılma üsulu ilә mayasız xәmirlәrin vә onlardan hazırlanan mәmulatların
isti emal prosesini nümayiş etdirir.
3. Texnologiyaya әsasәn çalınma üsulu ilә mayasız xәmirlәrdәn yarımfabrikat vә
mәmulatların bişirilmәsi zamanı baş verәn fiziki vә kimyәvi dәyişikliklәri göstәrir.
4. Qatların yaranama üsulu ilә mayasız xәmir vә onda mәmulatlar hazırlayır.
5. Dәmlәmә üsulu dәmlәnmiş xәmir ondan yarımfabrikat vә mәmulatları texnologiyaya
uyğun yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 6: Tort, pirojna, peçenye vә piroqların çeşidlәrini bilir, texnologiyaya
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1.
2.
3.
4.

әsasәn hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
Növlәrinә, çәkisinә, bişmә temperaturuna vә bişmә müddәtinә uyğun müxtәlif forma vә
bәdii tәrtibatda tortlar hazırlayır.
Müxtlif növ pirojnaların hazırlanma texnologiyasını nümayiş etdirir.
Müxtәlif forma vә ölçülü peçenyelәrin hazırlanma texnologiyasını ardıcıllıqla yerinә yetirir.
Piroqları tәrtibatına vә çeşidlәrinә görә müәyyәnlәşdirir, bişmә temperaturu vә bişmә
prossesini göstәrir.

Modulun adı: Barmen
Modulun kodu: 18
Modulun
ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә barmen işinin
funksiyasını, tәşkilini, әrzaq vә avadanlıqların, restoranda inventarların, bakal vә qәdәhlәrin
barda düzgün yerlәşdirilmәsi qaydalarını bilәcәk vә menyunun tәrtibatını, tam xidmәt
göstәrilәn masa arxası banketin, ziyafәtin hәyata keçirilmәsini bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Barmen işinin funksiyaını bilir vә işin tәşkilini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Barın yaranma tarixini vә növlәrini sadalayır.
2. Barmenin әsas xüsusiyyәtlәrini yerinә yetirir.
3. Müasir barda, restoranda әrzaqların vә avadanlıqların düzgün yerlәşdirilmәsini nümayiş
etdirir.
4. Әrzaqların oxşarlığı, tәlәbatı vә estetik görünüşünü izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Bar invertarı bakal vә qәdәhlәri barda düzgün yerlәşdirilmәsini bilir,
invertarlardan istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Restoranda inventarların, bakal vә qәdәhlәrin düzgün, münasib yerlәşdirilmәsini nümayiş
edir.
2. Qәdәhlәri, invertarı istifadә etdikdәn sonra diqqәtlә vә effektli şәkildә tәmizlәyir.
3. Bar invertarlarından istifadә zamanı texniki tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl edir.
4. İçkiyә әsasәn bokal vә qәdәhlәri seçir.
Tәlim nәticәsi 3. İçkilәr haqqında ümumi mәlumatı bilir vә onlardan istifadә etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әsas içkilәri fәrqlәndirir.
2. Qazlı vә mineral suları ayırd edir.
3. Tәrәvәz şirәlәrinin faydalarını izah edir.
4. Meyvә vә gilә-meyvә şirәlәrini düzgün qaydada istifadә edir.
5. Alkoqollu vә qazlı (soft drinks) içkilәri qarışdıraraq klasik vә müasir içkilәr hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 4: Kokteylәrin hazırlanma texnologiyasını bilir vә kokteylәri hazırlamağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әsas beynәlxalq kokteylәri fәrglәndirir.
2. Kokteylәrin fәrgli tәyinatını izah edir.
3. Qarışıq içkilәri müvafiq üsullarla hazırlayır.
4. Beynәlxalq reseptlәrә әsasәn dәqiqliklә kokteylәri hazırlayır.
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5. Kokteylәri süfrәyә verir.
Tәlim nәticәsi 5: Әlavә inqridientlәrdәn istifadә etmәyi bilir vә onlardan kokteyl
hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kokteylәrin hazırlanmasında yumuşaldıcı tәnzimlәyici tәrkiblәrdәn istifadә edir.
2. Doldurucu kimi istifadә edilәn spirtli vә spirtsiz içkilәri fәrqlәndirir.
3. Müvafiq komponentlәrin xarskteriktikasını izah edir.
4. Kokteylәrin yanında verilәn qәlyanaltıları sadalayır.
5. Şeykeri işlәtmә qaydalarına әsasәn istifadә edir.
Modulun adı: Ofisiant
Modulun kodu: 19
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә öz peşә
xüsusiyyәtlәrindәn istifadә etmәyi, qab-qacaq, yemәk lәvazimatları, masa örtüklәrini
çeşidlәndirmәyi, süfrә hazırlamağı, servis etmәyi, xidmәt etmә üsullarından istifadә etmәyi,
müxtәlif tәdbirlәrdә xidmәt etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İş üçün mәkanın hazırlığını vә peşә xüsusiyyәtlәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İş prosesinin tәşkilini mәruzә edir.
2. Peşәyә verilәn tәlәblәri yerinә yetirir.
3. Әmәyin tәşkil metodlarını izah edir.
4. Texniki tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt edir.
Tәlim nәticәsi 2: Restoranda istifadә olunan qab-qacaq vә digәr lәvazimatları bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.

Qab-qacaq vә mәtbәx dәstlәrini adlandırır.
Yemәk lәvazimatlarını qeyd edir.
İnventara daxil olan әşyaları sadalayır.
Masa örtüklәrinin növlәrini vә tәyinatını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3 : Süfrәni hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Masanın üzәrinә lazimi süfrәni salır.
2. Servirovka işlәrini yerinә yetirir.
3. Әlavә masanı hazırlayır.
4. Salfetlәrin bükülmә formasını göstәrir.
Tәlim nәticәsi 4: Servis etmәk qaydalarını bilir, xidmәt etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yemәk vә içkilәrin süfrәyә verilmә qaydalarını tәsvir edir.
2. Menyunun tәqdim edilmәsini vә sifarişin alınmasını nümayiş etdirir.
3. Yemәklәri ardıcıllıqla qonaqlara tәqdim edir.
4. İstifadә olunan qab-qacağı vә dәstlәri qaydaya uyğun dәyişdirir.
5. Xidmәt zamanı sifariş edilәn yemәyә görә içkilәr vә әlavә qida tәklif edir.
6. Hesabın alınması vә qonağın yola salınması prosesini әlaqәlәndirir.
Tәlim nәticәsi 5: Qәbul, banket vә digәr sferalarda servisi bilir vә tәşkil etmәyi bacarır.
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Qiymәtlәndirmә meyarları
Fәrqli xidmәt növlәrini (fransız, rus) hәyata keçirmәklә yanaşı ziyafәtlәrdә komanda
şәklindә işlәyir.
Toy vә digәr banketlәrdә servisi әlaqәlәndirir.
Menyuları növlәrinә görә ayırır.
Müxtәlif yemәk lәvazimatlarının düzülüşünü vә istifadәsini izah edir.
Sәyyar tәdbirlәrdә servis qaydalarını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 6: Otaqlara xidmәti (room service) peşәkarcasına bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Verilmiş sifarişә uyğun lәvazimatları seçir.
Lazım olan hazırlıqları yerinә yetirir.
Bütün sifarişlәrin vaxtında servisini tәşkil edir.
Qonaq otağında mәxfiliyin qorunmasını vә çәtin vәziyyәtlәrin idarә olunmasını izah edir.

Modulun adı:İstehsalat tәlimi
Modulun kodu: 20
İstehsalat tәliminin ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә aşpaz,
qәnadçı barmen, ofisiant işinin funksiyasını, әrzaq vә avadanlıqları, restoranda inventarı,
süfrә
hazırlamağı, servis etmәyi, iş mühitindә lazım olan tәlәblәri, әrzaq mәhsulları haqqında, milli
vә dünya xalqlarının mәtbәxi barәdә bilir vә reseptә әsasәn hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1. İstehsalatda texniki tәhlükәsizlik,әmәyin mühafizәsi, ilkin tibbi
yardım, qida tәhlükәsizliyi, mәtbәx terminologiyasını öyrәnir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İlkin tibbi yardım haqqında oyrәnir
2. İstehsalatda texniki tәhlükәsizlik qaydalarını izah edir
3. Şәxsi gigiyena qaydalarına әmәl edir
4. Qida tәhlükәsizliyi haqqında öyrәnir.
Tәlim nәticәsi 2. Mәtbәx işlәrinin tәşkilini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Soyuq sexi tәşkil etmәyi bilir
2. Tәrәvәz sexini tәşkil etmәyi bacarır.
3. Әt – balıq sexini tәşkil etmәyi bacarır.
4. Qәnnadı sexini tәşkil etmәyi bacarır.
Tәlim nәticәsi 3. Müxtәlif növ әrzaq mәhsullarından istifadә edәrәk Milli vә Avropa
mәtbәxinә xas olan xörәklәri hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ayrı-ayrı әrzaq növlәrinin ilkin emalını hәyata keçirir.
2. Balıq vә dәniz mәhsullarını tәyinatı üzrә hissәlәrә ayırmağı bacarır
3. Әt vә әt mәhsullarından mütәlif tikәli yarımfabrikatlar hazırlayır.
4. Reseptura vә texnologiyaya uyğun müxtәlif növ yemәklәri hazırlayır.
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Tәlim nәticәsi 4 Qәnnadı mәmulatların istehsalında istifadә edilәn xammal vә
әrzaqların xarakteristikasını bilir vә texnologiyaya uyğun olaraq onlardan müxtәlif
çeşidli qәnnadı mәmulatlar hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәlәb olunan әrzaqları seçir.
2. Temperatur rejimini tәnzimlәyәrәk yarımfabrikatları isti emaldan keçirir
3. Mayalı xәmirdәn kulinariya mәmulatlarının vә şәkәrli xәmirlәrin hazırlanma
texnologiyasını nümayiş etdirir
4. Qat-qat xәmirin hazırlanmasını nümayiş etdirir, müxtәlif tipli kövrәk pirojnalar
hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 5. Bar işini tәşkil edir, müxtәlif növ içkilәr hazırlamağı vә
tәqdim etmәyi

bacarır

Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Soyuq vә isti içkilәri hazırlayır
2. Kokteyllәri bir-birindәn fәrqlәndirir
3. Hazırlanan içkilәri müştәriyә tәqdim edir
Tәlim nәticәsi 6. Qonaqları qarşılamağı, xidmәt etmәyi vә yola salmağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gәlәn qonaqları salamlayıb masada yerlәşdirir
2. Menyunun әsasında sifarişin qәbulu vә tәşkili üçün hazırlıq işlәri görür
3. Servis qaydalarını uyğun xidmәt edir

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (iş yerindә öyrәnmә)
Modulun kodu: 20
İstehsalat tәcrübәsinin ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә barmen,
ofisiant, aşpaz, qәnadçı işinin funksiyasını, әrzaq vә avadanlıqları, restoranda inventarı, süfrә
hazırlamağı, servis etmәyi, iş mühitindә lazım olan tәlәblәri, әrzaq mәhsulları haqqında, milli
vә dünya xalqlarının mәtbәxi barәdә bilir vә reseptә әsasәn hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Mütәlif növ әrzaq mәhsullarından istifadә edәrәk milli vә Avropa
mәtbәxinә xas olan xörәklәri hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ayrı–ayrı әrzaq növlәrinin ilkin emalını hәyata keçirir.
2. Balıq vә dәniz mәhsullarını tәyinatı üzrә hissәlәrә aparır.
3. Әt vә әt mәhsullarından mütәlif tikәli yarımfabrikatlar hazırlayır.
4. Reseptura vә texnologiyaya uyğun mütәlif növ yemәklәr bişirir.
Tәlim nәticәsi 2: Mayalı xәmirin hazırlanma texnologiyasını bilir vә ondan müxtәlif
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mәmulatları tәdarük etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәlәb olunan әrzaqları seçir.
2. Texnologiyaya әsasәn norma üzrә mayalı xәmir hazırlayır.
3. Xәmirdәn yarımfabrikatların hazırlanma mәrhәlәlәrini hәyata keçirir.
4. Temperatur rejimini tәnzimlәyәrәk yarımfabrikatları isti emaldan keçirir.
Tәlim nәticәsi 3: Barmen içkilәri hazırlanmağı vә tәqdim etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә üsulu
1. Soyuq vә isti içkilәri hazırlayır.
2. Qarışıq içkilәri hazırlayır.
3. Kokteylәri bir-birindәn fәrqlәndirir.
4. Hazırlanan içkilәri müştәriyә tәqdim edir.
Tәlim nәtiәsi 4. Qonaqları qarşılamağı, xidmәt etmәyi vә yola salmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyyarı
1. Gәlәn qonaqları salamlayıb masada yerlәşdirir.
2. Menyu әsasında sifarişin qәbulu vә tәşkili üçün hazırlıq işlәri görür.
3. Servis qaydalarına uyğun idmәt edir.
4. Hesablaşma vә yola salınma prosesini qaydaya uyğun hәyata keçirir.
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