
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
25 avqust 2014-cü il tarixli, 847 nömrəli

əmri ilə təsdiq edilmiş əsasnaməyə 2 saylı əlavə

“Elektron Təhsil” Respublika müsabiqəsinə “Müasir məktəbdə elektron

tədris resursları” istiqaməti üzrə təqdim edilən layihələrin qiymətləndirmə

meyarları

Bu istiqamətlər üzrə hər bir iş aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilir:

- təqdim olunan işin təhsil proqramlarına və tədris prosesinin təşkili ilə əlaqədar

mövcud olan normativ tələblərə uyğun olması;

- işin aid olduğu fənni və ya konkret mövzunu əhatə etməsi;

- milli kurikulum tələblərinə uyğun olması;

- məzmunun orijinal və yeni olması;

- digər vacib və əhəmiyyətli məlumatlardan (lüğətlər, testlər, cədvəllər və s.)

istifadəliliyinin təmin olunması;

- materialın hazırlanmasının dəqiq, sistemli, fikir ardıcıllığı və aydın olması;

- tapşırıqların (çalışmaların) müxtəlif olması;

- illüstrativ, qrafik, audio, video materialların keyfiyyəti, rənglərin xoş və emosional

tələbata cavab verən şəkildə tətbiq olunması;

- materialdan müstəqil istifadə etmə imkanlarının olunması;

- istifadə üzrə metodiki tövsiyələrin mövcud olması;

- bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi imkanlarının olması;

- səhvlərin analiz edilməsi imkanının olması;

- istifadə olunan informasiya mənbələrinin keyfiyyətinin və istifadə edilmiş

materiallara keçidlərin olması;

- interaktivlik və interfeysin rahatlığının təmin olunması;

- pedaqoji məsələlərin həlli ilə bağlı multimedia komponentlərinin qarşılıqlı

əlaqəsinin təmin olunması;



- veb 2.0 texnologiyalarından istifadə olunması;

- elektron lövhələrdən istifadə olunması;

- 1 şagird :1 kompyuter modelinin tədrisə tətbiqinin təmin olunması.
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