
 İdarəetmə bacarıqları  

 Ümumi təhsil müəssisəsinin idarə olunmasına müdaxilə mümkündürmü? Siz rəhbər olduğunuz 

təqdirdə hansı yenilikləri təklif edərsiniz?  

 Pedaqoji şurada qəbul olunmuş qərarların icrası ilə bağlı əmr verilməlidirmi? 

 Hansı halda ibtidai sinif şagirdləri təkrar sinifdə saxlanıla bilər? 

 Ümumtəhsil müəssisələrində təhsilalanların geyim forması necə müəyyən edilir? 

 Ölkəmizdə təhsil sisteminin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı tədbirlər 

həyata keçirilib? 

 Vətən müharibəsi, şanlı qələbəyə gedən yol, milli qəhrəmanlarımızın tanıdılması barədə 

şagirdlərinizə nə danışmısınız? Şagirdlərə vətənpərvərliyi necə aşılayırsınız? 

 Azərbaycanın görkəmli alimlərinin, onların dünya elminin inkişafındakı rolunun şagirdlərə 

öyrədilməsi istiqamətində hansı işləri görürsünüz?  

 Hazırda işlədiyiniz şəhər/rayonda təhsil sahəsində ən ciddi hesab etdiyiniz 3 problemi, 

səbəbləri və həlli yolları barədə nə deyə bilərsiniz? 

 Ümumi təhsil müəssisəsinə rəhbərlik etdiyiniz təqdirdə müəssisənin keyfiyyət göstəricilərinin 

səviyyəsinin artırılması istiqamətində hansı tədbirləri həyata keçirməyi düşünürsünüz? 

 Direktor vəzifəsinə işə qəbul edildiniz, ilk görəcəyiniz işlər barədə danışın. 

 Əgər müəllimlərin işə qəbulu məktəb direktoruna həvalə edilsə, bu proseduru hansı formada 

təşkil edərsiniz? 

 Çalışdığınız təhsil müəssisəsində işləyən müəllimin yerli və beynəlxalq müsabiqədə iştirakı və 

qalib olması üçün hansı addımlar atacaqsınız? 

 Şagirdlərinizin uğurlarının ölkə və dünya miqyasında tanınması ilə bağlı nə etmisiniz? 

 Şagird-müəllim münaqişəsində müəllim haqlı, şagird haqsız tərəf olarsa, hansı tədbir 

görərsiniz? 

 Tədris ilinin əvvəlində işə qəbul olunmuş müəllim aprel ayında əmək məzuniyyəti hüququndan 

istifadə etmək istədiyini bildirir. İşçinin bu istəyi təmin edilməlidirmi? 

 İşlədiyiniz təhsil müəssisəsində təhsil alan 15 yaşlı şagird ailəsi tərəfindən son günlərdə 

bullinqə məruz qalır. Sinif rəhbəri isə həmin şagirdin yaxın günlərdə məcburi şəkildə nikaha 

girəcəyi barədə şayiə eşitdiyini sizə bildirir. Bu halda hansı tədbirləri görərsiniz? 



 Yeni rəhbər təyin olunduğunuz ümumi təhsil müəssisəsinin əvvəllki fəaliyyəti barədə mütəmadi 

olaraq sosial mediada tənqidi yazılar paylaşılıb. Fəaliyyətə başladığınız zaman valideynlərin, 

müəllimlərin, şagirdlərin inamını qazanmaq üçün hansı addımları atarsınız? 

 İşlədiyiniz təhsil müəssisəsində 6-cı sinif şagirdlərindən biri autizmdən əziyyət çəkir. 15 şagirdin 

valideyni isə qəbulunuza gələrək həmin şagirdin dərs prosesini pozduğunu, məktəbdən 

uzaqlaşdırılmasını tələb edirlər? Həmin valideynlərlə hansı formada danışacaq və sonda hansı 

qərarı verəcəksiniz? 

 Rəhbərlik etdiyiniz təhsil müəssisəsində bir sinifdəki şagirdlərin valideynləri kütləvi şəkildə 

məktəbə gələrək hər hansı müəllimin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Bu halda hansı addımı 

atacaqsınız? 

 Sizə rəhbərlik etdiyiniz təhsil müəssisəsində təhsil alan şagirdin intihara cəhd etməsi ilə bağlı 

məlumat daxil olur. Bu halda hansı addımları atacaqsınız? 

 İşlədiyiniz məktəbdə təhsil alan şagirdlərin valideynlərinin düşüncələri ilə sizin fəaliyyətiniz 

arasında ziddiyyət var. Onlarla uğurlu münasibət qurmaq üçün nə etməyi düşünərsiniz? 

 Şagirdiniz ailə daxilində ciddi problemləri olduğunu və artıq təhsil almaq istəmədiyini sizə 

bildirir, bu halda hansı addımı atacaqsınız? 

 İşlədiyiniz məktəbi tez zamanda tanıda bilən bir layihə düşünün və ideyalarınızı bölüşün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


