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tәsdiq edilmiş Әsasnamәnin 2 saylı әlavәsi  

 

“Elektron Tәhsil” Respublika müsabiqәsinә “Müәllim” istiqamәti üzrә tәqdim edilәn 

işlәrin nominasiyalar üzrә qiymәtlәndirmә meyarları 

 

“Elektron lövhәlәrin istifadәsi ilә yaradılan әn yaxşı resurs” nominasiyası üzrә tәqdim 

edilәn işlәrin qiymәtlәndirmә meyarları 

- tәqdim olunan işin tәhsil proqramlarına vә tәdris prosesinin tәşkilinә verilәn normativ 

tәlәblәrә uyğunluğu; 

- fәnn kurikulumlarının tәlәblәrinә uyğunluğu; 

- işin aid olduğu fәnni vә ya konkret mövzunu әhatә etmәsi; 

- mәzmunun orijinallığı; 

- materialda mәntiqi ardıcıllığın, sistemli yanaşmanın olması; 

- tapşırıqların (çalışmaların) müxtәlifliyi; 

- illüstrativ, qrafik, audio, video materialların keyfiyyәtli tәtbiqi; 

- dizaynın düzgün seçilmәsi; 

- materialdan müstәqil istifadә etmә imkanlarının olması; 

- metodiki tövsiyәlәrin mövcudluğu; 

- bilik vә bacarıqların inkişaf etdirilmәsinә dair tapşırıqların olması; 

- sәhvlәrin analiz edilmәsi imkanı; 

- istifadә edilmiş informasiya mәnbәlәrinin mötәbәrliyi vә materiallara keçidlәrin olması; 

- multimedia komponentlәrinin qarşılıqlı әlaqәsinin tәmin olunması; 

- elektron lövhәnin proqram tәminatlarında yaradılan işlәrin Tәhsil portallarında 

(www.edu.az, www.e-resurs.edu.az) yerlәşdirilmiş elektron resurslara istinadәn 

hazırlanması. 

 

 



“Tәhsildә әn yaxşı İnternet resursları” nominasiyası üzrә tәqdim edilәn işlәrin 

qiymәtlәndirmә meyarları 

- Müәlliflәrin şәbәkәdә ünsiyyәt vә әmәkdaşlıq mәdәniyyәti; 

- texniki keyfiyyәt, әks-әlaqә imkanlarının (şәrh imkanı, müәlliflә әlaqә vasitәsi) tәmin 

olunması; 

- müasir tәdris metodları vә informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadә 

bacarığı, mәzmunun istifadәyә rahat olması, tәdris mәqsәdlәri üçün mәzmunun aktual vә 

әhәmiyyәtli olması; 

- resursdakı materialların mәzmununda elmi әsasların mövcudluğu; 

- müәllifin öz materialının alınma materialların hәcmindәn çox olması; 

- işin nәticәlәrindәn yararlanan hәdәf qruplarının genişliyi; 

- informasiyanın dәrc edilmәsinin çevik vә davamlı olması; 

- fәrqli multimedia obyektlәrinin istifadәsi;  

- informasiyaların aydın, dәqiq olması; 

- istinad olunmuş mәnbәlәr qeyd olunmaqla müәllif hüquqlarının qorunması. 

 

“Mәsafәdәn (distant) keçirilәn әn uğurlu dәrs metodikası” nominasiyası üzrә  

tәqdim edilәn işlәrin qiymәtlәndirmә meyarları 

- dәrs zamanı müasir tәdris metodları vә informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadә bacarığı; 

- mәsafәdәn müәllim-şagird әmәkdaşlığının әks etdirilmәsi; 

- bilik vә bacarıqların inkişaf etdirilmәsinә dair interaktiv vasitәlәrin istifadәsi; 

- mәzmunun milli kurikulum tәlәblәrinә cavab vermәsi; 

- texniki keyfiyyәt – audio vә video materialların keyfiyyәtli tәtbiqi; 

- şagirdlәrin fәrdi xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması vә sağlamlıq imkanlarının nәzәrә 

alınması; 

- tәlimin tәhsilverici, tәrbiyәedici vә inkişafedici prinsiplәrә uyğunluğu. 

 

 

 



“Beynәlxalq vә regionlararası әmәkdaşlıq üzrә әn yaradıcı tәhsil layihәsi” 

nominasiyası üzrә qiymәtlәndirmә meyarları 

- layihә mövzusunun, planının, mәqsәdinin tәhsilә vә kurikuluma uyğunluğu; 

- layihә planının, addımların qeyd olunmuş mәqsәdә uyğunluğu; 

- layihә mövzusunun demokratik dәyәrlәr vә vәtәndaş cәmiyyәti prinsiplәrinә uyğunluğu. 

- layihәnin hansı yaş qrupu şagirdlәri vә ya hansı auditoriyaya uyğun olduğunun aydın 

ifadә olunması; 

- layihәnin planında müәllim vә şagirdlәrin rolunun aydın ifadә olunması; 

- layihәnin gәlәcәkdә resurs vә ya әlavә material kimi tәdris prosesindә istifadә 

mümkünlüyü; 

- dizayn vә texniki tәrtibat; 

- layihәnin planda qeyd olunan mәqsәdә nail olma dәrәcәsi; 

- layihәnin inkişaf addımlarının, planının vә mövzusunun tәkrarlanmaması; 

- tәrәflәr arasında әmәkdaşlığın sәviyyәsi; 

- müasir tәdris metodlarından istifadә zәnginliyi; 

- istifadә olunmuş mәnbәlәrin zәnginliyi; 

- istinad olunmuş mәnbәlәr dәqiq qeyd olunmaqla müәllif hüquqlarının qorunması. 

 

 

 


