
Peşə Təhsili və Təlimi üzrə Təlimçi Proqramı 

Cənubi Qafqaz ölkələri üçün “Peşə Təhsili və Təlimi üzrə Təlimçi” Proqramı 

Aprel 2016 - Mart 2017 təlim dövrü üçün KURS ELANI 

Almaniya Federativ Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Nazirliyinin  (BMZ) sifarişi ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) 2014-cü 

ildən Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı  Proqramını həyata keçirir. GİZ 

Proqramın “Peşə təhsilinin və məşğulluğun təşviqi” komponenti çərçivəsində Texniki 

Peşə Təhsili və Təlimi üzrə Təlimçi Proqramının keçirilməsini təklif edir.   

Beynəlxalq Liderlik Təlimi Cənubi Qafqazdan olan yüksək ixtisaslı texniki peşə 

təhsili və təlimi üzrə peşəkarlara bu sahədə gələcək tədris, idarəçilik və inzibati 

məsuliyyətləri üçün  öz səriştələrini, bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək imkanı verir.  

“Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” Proqramının əsas məqsədi iştirakçıların səriştələrini 

və təlim nəticələrini müvafiq sahədə (təhsil, iş, şəxsi yaxud peşəkar inkişaf) tətbiq etmək 

bacarıqlarını təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 

“Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” Proqramı modul strukturlu olaraq məktəb 

idarəçiliyindən baslayaraq peşəkar pedaqogika və didaktikaya qədər geniş spektorlu 

peşə təhsili məsələlərini əhatə edir. Bununla belə, “Peşə Təhsili üzrə Təlimçi“ 

proqramının əsas hədəfi Peşə Təhsilində tədris və öyrənmə metodları, pedaqogika və 

didaktika olacaq. 

Uğurla başa çatmış hər bir modul üçün iştirakçılara Avropa Kredit Transferi 

Sisteminin (AKTS) kreditləri veriləcək. Maqdeburq Universitetində proqram başa 

çatdıqdan sonra AKTS kreditləri peşə təhsili ilə əlaqəsi olan akademik beynəlxalq 

Magistratura Tədqiqat Proqramları  tərəfindən tanınanacaq ki, bu da iştirakçıların 

universitetdə qısaldılmış təhsil müddətində magistr dərəcəsini qazanmasına imkan 

yaradacaq. 

“Modul 1 və 2” üçün proqram Gürcüstanda başlayır. İkinci aydan etibarən isə 

iştirakçılar öz dərslərini Almaniyada Maqdeburq Universitetində davam 

etdirəcəklər. Təlim proqramının istirakçıları peşə təhsili məktəblərində islahatlara təkan 

vermək məqsədilə uzun muddət ərzində bu prosesləri izləmək, və milli təhsil sistemində 

öz səriştələtini nümayiş etdirəcəklər. 

“Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” proqramının Azərbaycandakı tərəfdaşları və 

benefisiarları - İştirakçılar təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən bir çox qurumlardan, 

xüsusilə də hökumət nümayəndələrindən və peşə təhsili məktəblərindən cəlb olunacaq. 

Proqram yalnız fərdi təcrübə keçənlər üçün deyil həmçinin bir çox maraqlı tərəfləri və 

benefisiarları, xüsusilə iştirakçıları göndərən müəssisələri əhatə edir. Təcrübə 



keçənlərin təlimdən sonra əldə etdiyi məlumatları, bilik və bacarıqlarını digər 

həmkarlarına ötürəcəkləri gözlənilir. 

 Proqramın strukturu: “Peşə Təhsili üzrə Təlimçi“ proqramının tədris dili İngilis dilidir. 

“Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” proqramı 3 mərhələdən ibarətdir:  hazırlıq mərhələsi, 

təlimin icra mərhələsi və transfer (keçid) mərhələsi. Proqramın ümumilikdə müddəti 11 

ay- 2016-cı ilin mart ayından 2017-ci ilin aprel ayına qədərdir. 

Gürcüstanda Təlim Müddəti:  Aprel 2016—May 2016 

Almaniyada Təlim Müddəti:  May 2016 – Sentyabr 2016 

Transfer / Keçid Dövru  (Azərbaycanda): Oktyabr 2016 – Mart 2017 

“Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” proqramı ümumiyyətlə, çalışdığı hər hansı bir qurumda 

müsbət dəyişiklik yaratmağa meyilli və təsir göstərə bilən, güclü xarakterə malik açıq 

fikirli gənc müraciətçiləri dəstəkləyir. Ərizəçilər beynəlxalq mühitə cəlb olunmaq və 

müxtəlif peşə təhsili sistemini öyrənmək arzusunda olmalıdılar.  

Hər halda, ərizəçilər bilməlidilər ki, onlar 6 ay müddətinə öz ailələrini tərk edəcəklər və 

bu dövr ərzində  tələbə kimi yenidən təlim prosesinə cəlb olunacaqlar.   

Ərizə ilə müraciət edənlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər: 

• Təhsil sahəsində, məktəblərdə və ya təhsillə bağlı  layihə idarəçiliyində ən azı 3 il 

peşəkar təcrübəyə malik olmalı; 

• Proqramı bitirdikdən sonra peşə təhsili və təlimi sahəsində işləməyə maraqlı 

olmalı; 

•  Peşə təhsilinə aid olan və ya təhsil idarəçiliyində universitet dərəcəsinə, yaxud 

peşə təhsilinin texniki sahələrində bakalavr dərəcəsinə malik olmalı;  

• İngilis dilini mükəmməl bilməli; 

• Ərizəçilərin yaşı 45-dən yuxarı olmamalıdır. 

Ərizəçilər onları göndərən qurum tərəfindən tam olaraq dəstəklənməlidirlər. 

 Ərizə ilə müraciət edən şəxsin müdiri onun təlim planlarından xəbərdar olmalı və 

onu dəstəkləməlidir. 

 İşəgötürən  “Peşə Təhsili üzrə Təlimçi” proqramı başa çatdıqdan sonra ərizəçinin 

peşəkar inteqrasiyasına və geri qayıtdıqan sonra həmin qurum daxilində işçi kimi 

çalışmasına zəmanət verməlidir. 

 İşəgötürən anlamalıdır ki, onun qurumu “Peşə Təhslili üzrə Təlimçi” proqramının 

tərəfdaşı və hətta benefisiarıdır və bu səbəbdən iştirakçının layihəsinin icrasını 

dəstəkləməlidir. 

Ərizə formaları və tələb olunan digər sənədlərin toplusunu əlavə olaraq aşağıdakı 

linklərdən əldə edə bilərsiniz: 

(Checklist for application documents-sc-version.doc );  

http://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2016/fevral/Checklist%20for%20application%20documents-sc-version.docx


(General Information for ILT participants-southcausasus-azerbaidjan-version (2).doc ); 

(Employers statement on the participation (1).doc );  

(Personal data file for participation (1).doc );  

(Master Trainer in TVET for South Caucasus_announcement.doc );  

(Selectionmethodology_sc_Az.doc ) 

Siz qısa “Maraq İfadəsi” məktubunu “Master Trainer in TVET_Azerbaijan” istinadı ilə 

aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz. 

mastertrainer-application@giz.de 

Bütün ərizə sənədlərin elektron nüsxəsi əlavə qoşma sənəd şəklində  aşağıdakı 

elektron poçt ünanına göndərilməlidir :  

mastertrainer-application@giz.de 

  

Ərizənin təqdim edilməsinin son tarixi: 

19 Fevral 2016-cı il  

Azərbaycanda koordinasiya: 

GIZ Bakı Ofisi 

Şəlalə Kamilova 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Nizami Küç. 22 / 5-ci mərtəbə 

AZ1001 | Bakı, Azərbaycan 

T +994 12 4978068 
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