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Xülasə: Bu məqalədə:  

 təhsilin menecmenti üçün təhsil fəaliyyəti proseslərinin məqbul səviyyədə 

detallaşdırılması və sistemləşdiriməsi problemi qoyulur; 

 bu prosesləri müəyyən edən normativ sənədlərdən və mövcud vəziyyətdən xülasə 

verilir; 

 bu prosesləri və  faktorları sistemləşdirən modellər qurulur, sxem formasında təqdim 

olunur; 

 təhsil fəaliyyəti və onun menecmenti proseslərinin alqoritmin xassələrinə uyğun olaraq 

dəqiqləşdirilməsi və sənədləşdirilməsi təklif olunur; 

 təhsil proseslərini müasir standartlarla təşkil etmək üçün bu alqoritmləşmənin tətbiqi 

əhəmiyyətinə qiymət verilir, e-dərs üzrə layihələri adekvat işləmək üçün elmi-texnoloji 

zəmin yaradılır. 

 

Giriş – məsələnin aktuallığı, problemin hazırkı vəziyyəti 

 

“Təhsil haqqında” qanundan 
 [1]

 (maddə 1.0.43) məlumdur ki, “təhsil – 

sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prоsesi və оnun 

nəticəsi”dir. 

Göstərilən qanunda və təhsil sahəsini tənzimləyən digər normativ hüquqi 

sənədlərdə olan aşağıdakı məqamlar təhsil fəaliyyəti və onun menecmenti 

proseslərinin ümumi təsvirini verir:  

- bu proseslərin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri; 

- təhsilalanların bilik, bacarıq səviyyələri; 

- təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri; 

- təhsilin məqsədləri; 

- təhsilin təşkilinə olan tələblər; 

- təhsil sahəsində vəzifələr; 

- təhsilin idarə olunması;  
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- təhsilalma formaları; 

- təhsil pillələri və səviyyələri;  

- təhsilin keyfiyyət səviyyəsi. 

Təhsilin məzmunu (məqsədləri) əsasən dərs vasitəsilə reallaşdırılır – təhsilin 

əsas mahiyyəti (özəyi) dərsdir, təhsil proseslərinin əsas məkanı (maddi və virtual) 

sinifdir (auditoriyadır), təhsilin əsas iştirakçıları (subyektləri) isə təhsilverənlər və 

təhsilalanlardır.  

Müasir menecment standartları təhsilin menecmenti obyektlərinin 

dəqiqləşdirilməsini, onlara prosesli və sistemli yanaşma prinsiplərinin tətbiqini 

nəzərdə tutur. Bu səbəbdən təhsil fəaliyyəti və onun menecmenti proseslərinin 

təkmilləşdirilməsinə və alqoritmləşdirilməsinə zərurət yaranır, İKT-nin tətbiqinə 

tələbat artır. 

 

I. Tədqiqatın məqsədi, məsələnin qoyuluşu 

1.1. Təhsildə təkmilləşdirmə və alqoritmləşdirmə, təhsilin menecmentini, 

müəllim və şağird fəaliyyətlərini asanlaşdırma (e-təhsil, e-dərs, e-qiymətləndirmə 

və s. sistemlərini yaratma) zərurətləri mövcud normativ hüquqi sənədlərdə olan 

aşağıdakı məlumatların praktiki baxımdan dəqiqləşdirilməsini və 

sistemləşdiriməsini, təhsil fəaliyyəti və onun menecmenti prosesləri üçün 

yaradılan və toplanılan məlumatların strukturlaşdırılmasını və uzlaşdırılmasını 

tələb edir: 

- bu proseslərin siyahısı və tərkib komponentləri; 

- bu proseslərdə aidiyyəti komponentlərin ardıcıllıq sxemləri; 

- bu proseslərə təsir edən faktorlar və alınan nəticələr. 

1.2. Bu məqalədə: 

- müasir təhsil fəaliyyətinin STRATEGIYA (Necə öyrətməli? Hansı şəraitdə 

öyrətməli?) 
[5] 

və NƏTICƏ (Nəticələri necə qiymətləndirməli?)
 [4],

 
[5] 

komponentləri, komponentlər arasında üzvi əlaqələr (şaquli və üfüqi səbəb – 

nəticə asılılıqları) identifikasiya edilir; 

- təlim-tədris və qiymətləndirmə prosesləri bu komponentlər və onlar arasında 

olan əlaqələr vasitəsilə modelləşdirilir, səbəb-nəticə iyerarxiyası üzrə 

sistemləşdirilir, onların alqoritmləri təhsilverənlər və təhsil prosesinin digər 

iştirakçıları üçün vizual və lakonik vasitə kimi sxemlərlə təsvir edilir;  

- təhsil fəaliyyətinin menecmentini bu fəaliyyətə (onun komponentlərinə) 

adekvat təşkil etmək üçün bu sxemlərin əhəmiyyəti göstərilir.  

1.3. Bu məqalədə təsvir olunan təlim-tədris və qiymətləndirmə prosesləri 

ümumi menecment standartlarından (ISO-21500 
[6]

, ISO-9001 
[7]

 və s.) məlum 

olan “PDCA” (“Plan-Do-Check-Act”) tsiklik modelində “Do” və “Check” 

mərhələlərinə aid edilir. 
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Cədvəl 2. Məzmun və qiymətləndirmə komponentlərini uzlaşdırma cədvəli 

 

Məzmun Qiymətləndirmə 

Fənn üzrə məzmun xətləri  

Dərsliyin bölmələri, fəsilləri   

 Qiymətləndirmə növləri 

Məzmun standartları Qiymətləndirmə standartları (sxemləri) 

Məzmun altstandartları Qiymətləndirmə sxeminin səviyyələri 

(altstandartları) 

Dərsin məqsədləri Qiymətləndirmə meyarları, rubriklər 

Bilik kateqoriyaları və bacarıq növləri Müddət, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 

Bilik səviyyələri və bacarıq xüsusiyyətləri Qiymətləndirmə aspektləri 

Təlimin növü, metodu və üsulları Qiymətləndirmə üsulları  

Dərsin mərhələləri  

 Qiymətləndirmə vasitəsinin növü 

Dərs mövzusu (fəal təlim mərhələlərinə və 

dərsin məqsədlərinə, o cümlədən bilik 

səviyyələri və bacarıq xüsusiyyətlərinə uyğun 

tərtib olunmuş məzmun hissələri)  

Qiymətləndirmə vasitəsinin məzmunu 

(qiymətləndirmə növlərinə, səviyyə yaxud 

meyar və rubriklərinə, o cümlədən  

qiymətləndirmə aspektlərinə uyğun hazırlanmış 

vasitələr)  

 

 

Cədvəl 3. Bacarıq səviyyəsini, müəllim və şagirdin fəaliyyətlərini altstandartın mətnindəki 

acar söz ilə uzlaşdırma cədvəli 
[5] 

 

Bacarıqların  Fəaliyyətlər 
Acar sözlər 

növü səviyyəsi mahiyyəti müəllim şagird 

...      

...      

...      

 

Məzmun altstandartında nəzərdə tutulan təfəkkür, psixomotor və 

kommunikativ bacarıq və onun  növü həmin altstandartın mətninin fəaliyyət 

bildirən (fel) hissəsində yazılmış acar söz vasitəsilə müəyyən edilə bilir. Bunun 

üçün aşağıdakı sütunlara malik olan cədvəldə həmin acar söz  vasitəsilə axtarış 

aparılır. 
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III. Təhsil fəaliyyəti proseslərinin identifikasiyasının  

təhsildə menecment üçün rolu  

(Alınan nəticələrin tətbiqi) 

 

3.1. Təhsil fəaliyyətinin proses komponentlərinin sistemli identifikasiyası 

aşağıdakı sənədləri alqoritmin xassələrinə (diskretlik, müəyyənlik, aydınlıq, 

universallıq, nəticəlik) uyğun hazırlamaq üçün imkan yaradır: 

- təhsil fəaliyyətinin təlim-tədris və qiymətləndirmə təlimatları (ssenariləri), 

təhsilverənlərin vəzifə funksiyalarının digər hissələri; 

- menecmentin planlaşdırma, hesabat, monitorinq və qərarların tərtibi 

qaydaları (formaları).  

 

3.2. Bu məqalədə təqdim olunan sxemlər “təhsil müəssisələrində təhsilin 

keyfiyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək” (“Təhsil haqqında” qanun, 

maddə 29.0.27) 
[1] 

məqsədilə aşağıdakı proseslərin alqoritmləşdiriməsi və 

sxemləşdirilməsi üçün yol acır, presedent yaradır: 

- təlim-tədris və qiymətləndirmə vasitələrinin və proseslərinin 

qiymətləndirilməsi; 

- müəllim fəaliyyətinin nəticəyönümlü qiymətləndirilməsi, o cümlədən 

istənilən dövrlər üçün qabaqcıl təcrübənin (qabaqcıl müəllimin) müəyyən 

edilməsi;  

- təhsilin məzmun (məqsəd) komponentlərinin reallaşdırılması durumunun 

“on-line” monitorinqi, menecmentin “PDCA” Deminq-Şuxart prinsipi 
[6] 

ilə 

əks-əlaqə (qiymətləndirmənin nəticələrini  ...  məzmunda (məqsəddə) 

nəzərdə tutulmuş nəticələrlə müqayisə) marşrutunun dəqiqləşdirilməsi;  

- “Təhsilalanın fəaliyyət və inkişaf xəritəsi”nin
 
“on-line” yaradılması, təlim-

tədris prosesində “etimad xətti” və korreksiya nöqtələrinin müəyyən 

edilməsi. 

3.3. Bu tədqiqat: 

- “Təhsil haqqında” qanunun 25.4-cü maddəsinə 
[1] 

müvafiq olaraq, “təhsilin 

inkişaf prоblemləri ilə bağlı”dır, “innovasiya хarakterlidir, “təhsilin 

təşkilinin və idarə оlunmasının təkmilləşdirilməsinə, tədris prosesinin 

müasir metodlarla qurulması”na; 

- təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının 3-cü istiqamətində 
[2] 

nəzərdə 

tutulan “təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin, 

təhsilin keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə yeni məlumat və 

hesabat sistemlərinin yaradılması”na, həmin Strategiyanın 2-ci istiqamətində 
[2] 

nəzərdə tutulan “təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə 

yeni sistemlərin qurulması”na, bunun üçün müvafiq olaraq “e-Dərs” və “e-

Qiymətləndirmə” təyinatlı layihələrin adekvat hazırlanmasına elmi-texnoloji 
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zəmin yaratmağa yönəlmişdir. 

 

 

İstifadə  edilmiş  ədəbiyyat: 

 
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunu, 2009-cu il  

2. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 24.10.2013-cü il tarixli 

Sərəncamı 

3. “Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası”, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

13.01. 2009-ci il tarixli 09 №-li qərarı 

4. “Ümumtəhsil məktəblərində 

məktəbdaxili qiymətləndirmənin 

aparılmasına dair müvəqqəti Təlimat”, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

nazirinin 02.09.2013-cü il tarixli 792 

№-li əmri 

5. “Fəal/interaktiv təlim: müəllimlər üçün 

vəsait”, Zülfiyyə Veysova, 2007-ci il, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi,UNICEF 

6. ISO-21500 “Guidance on project 

management”, www.iso.org 

7. ISO-9001 “Quality management 

systems – Requirements”, 

www.iso.org, “ГОСТ Р 52614.2-2006, 

Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-

2001 в сфере образования”, 

http://vsegost.com 

 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/


1(49)2015 

 

 22 

Гаджиева Ф.Н., Махмудов Н., Алиев Э.A. 

 

АННОТАЦИЯ  

В этой статье:  
 для организации менеджмента образования ставится проблемы детализации и 

систематизации процессов образовательной деятельности на приемлемом уровне;  

 дается обобщение по нормативным документам, которые определяют этих процессов 

и текущей ситуации;  

 создаются модели систематизируюущие этих процессов и факторов, и представляются 

они в виде схем; 

 предлагается уточнение процессов образовательной деятельности и ее менеджмента в 

соответствии свойствам  алгоритма,  и их документирование; 

 дается оценка прикладному значению такой алгоритмизации для организации учебных 

процессов по современным стандартам, для создания научно-технологической основы 

разработки адекватных проектов по е-обучению 

 

Fatma Hajiyeva, Nabi Mahmudov,  Elchin A.Aliyev 

 

ANNOTATION 

In this article: 
 details and systematization of the educational activity problems for educational management 

proposed 

 the regulatory documents and current circumstances that define these processes are 

presented; 

 the models are built for the systematization of these processes and factors, they are presented 

as diagrams 

 it is proposed to clarify and to document the educational activity and its management 

processes like principles of alghorithms  

 applied advantages of the algorithmization for the organizing the educational processes using 

modern standards are highly valued, the scientific-technological needs are wanted to work 

adequate on projects on e-lesson.  

 

Açar sözlər: kurikulum xəritəsi, təhsil fəaliyyətinin komponenti, təhsilin məzmunu, məzmun 

standartı, qiymətləndirmə standartı, meyar, aspekt, menecment standartı, təhsilin menecmenti, 

təlim-tədris prosesi, qiymətləndirmə prosesi, alqoritmləşdirmə, dərs ssenarisi, əks-əlaqə marşrutu, 

e-dərs. 

 

Ключевые слова: карта учебной программы, компоненты образовательной деятель-

ности, содержания образовании, стандарты содержания, стандарты оценивания, крите-

рии, аспекты, стандарты менеджмента, менеджмент образовании, учебный процесс, про-

цесс оценивания, алгоритмизация, сценарий урока, маршрут обратной связи, е-обучение. 

 

Key words: curriculum map, component of educational activity, contents of education, content 

standard, assessment standard, measure, aspect, management standard, educational management, 

teaching process, assessment process, algorithms, lesson scenario, feedback route, e-lesson. 


