
 Peşəkar kompetensiyalar (qanunvericiliyə dair biliklər) 

 Konstitusiyada qeyd olunan insan və vətəndaş hüquq, azadlıq və vəzifələri barədə məlumat 

verin. 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əsas vəzifələri, funksiyaları barədə danışın. 

 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasın”a əsasən təhsil 

sisteminin başlıca vəzifələri və strateji istiqamətlər barədə məlumat verin. 

 Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi və həmin şəxslərlə 

əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? 

 Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsinə hansı hallarda yol verilir? Bu barədə ətraflı məlumat 

verin. 

 İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin və onun 

hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, hara müraciət etməlidir? 

 Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyəti hüququnun təmin olunması 

barədə məlumat verin. 

 Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və dövlət standartları haqda nə deyə 

bilərsiniz? 

 Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər hansılardır? 

 Əlavə təhsil hansı istiqamətləri əhatə edir? 

 Evdə təhsil, fərdi təhsil və inklüziv təhsil anlayışlarının mahiyyətini və fərqləri izah edin. 

 Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma və təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması qaydaları barədə 

danışın. 

 Ümumi təhsil müəssisələrində təhsilalanların attestasiyası barədə məlumat verin 

 Mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olaraq, ümumi təhsil müəssisəsi 

hansı mənbələrdən maliyyələşdirilir? 

 Ümumi təhsil sahəsində sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyəti barədə məlumat verin. 

 Milli və beynəlxalq qiymətləndirilmə barədə nə deyə bilərsiniz?. 

  “Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın əsas vəzifələri və gözlənilən nəticələr hansılardır? 

 Məktəbə hazırlığın təşkili zamanı uşağın fiziki və sosial hazırlığı dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

 Məktəb sənədlərində buraxılmış səhv hansı qaydada düzəldilir? 

 Şagirdlərin şəxsi işinin aparılması qaydaları barədə məlumat verin. 



 Ümumi təhsilin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrində tədris ilinin müddəti barədə 

məlumat verin. 

 Ümumi və tam orta ümumtəhsil məktəbi üzrə meyarlar hansılardır? 

 Xarici ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının məktəblərinə şagirdlərin yerdəyişməsi hansı 

qaydada həyata keçirilir? 

 “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil 

müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”na əsasən 

tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinə dair xüsusi tələblər hansılardır? 

 Müəllimlərin etik davranış qaydalarına nələr daxildir? Loyallıq və konfidensiallıq anlayışlarının 

mahiyyəti nədir? 

 Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında qaydaları ilə bağlı 

nələri deyə bilərsiniz? 

 Məktəb direktorlarının vəzifə funksiyaları hansı normativ hüquqi sənədlə 

müəyyənləşdirilmişdir? 

 Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və iş yerinin dəyişdirilməsi qaydaları ilə 

bağlı məlumat verin.  


