
 
Gözlə-
nilən 
yekun 
nəticə 

Vəzifələr Əsas icra 
tədbirləri 

Başa 
çat-
dırıl-
ma 

tarixi 

Məktəb 
səviyyəsində 

Metodbirləşmə 
səviyyəsində 

Sinif səviyyəsində 

TƏCRÜBƏÇİLƏR TƏRƏFİNDƏN İŞLƏNMİŞDİR 1.2.Kurikulum 
layihələrinin ictimai 
müzakirə üçün 
dövri pedaqoji 
mətbuatda dərc 
edilməsi və maraqlı 
qurumlara 
göndərilməsi 

 

Fənn kurikulum 
layihələrinin 
müzakirəsinin 
təşkili, rəy və 
təkliflərin RTŞ-a 
təqdim edilməsi 
 
 
 
İcraçı –
(metodbirləşmə 
sədrləri) 

Fənn kurikulum 
lahiyələrinin 
müzakirəsi, rəy və 
təkliflərin 
hazırlanması , 
məktəb 
rəhbərliyinə 
təqdim edilməsi. 
 
İcraşı- fənn 
müəllimləri və 
metodbirləşmə 
sədri. 

Fənn kurikulumlarının 
araşdırılması və 
təkliflərin 
metodbirləşmədə 
müzakirə edilməsi. 
 
 
 
 
İcraçı- fənn müəllimi 

1. V-XI 
sinif 
kuriku-
lumla-
rının 
təsdiqi 

1.9.Kurikulumların 
tətbiqinin həyata 
keçirilməsi 

 Fənn 
kurikulumlarının 
tətbiqi vəziyyətinin 
öyrənilməsi və 
əməli köməyin 
göstərilməsi üçün 
monitorinqlərin 
keçirilmıəsi.  
Nəticələrin təhlil 
edilməsi, 
problemlərin aşkar 
edilməsi və 
müvafiq qərarların 
qəbul edilməsi.       

Monitorinqlərin 
nəticələrindən irəli 
gələn problemlərin 
aradan 
qaldırılması üçün 
əlavə treninqlərin 
təşkili məqsədi ilə 
mütəxəssislərin 
dəvət olunması . 
İşdənkənar 
vaxtlarda təlim 
məşğələlərinin 
keçirilməsi. 

Monitorinq nəticəsində 
aşkar edilmiş 
problemləri aradan 
qaldırmaq üçün 
müvafiq məşğələlərdə 
iştirak etmək, 
təlimatlara əsaslanaraq 
işin keyfiyyətini 
yüksəltmək. 

2.2. Kurikulum 
islahatları və 
kurikulumların 
mənimsənilməsi 
barədə 
maarifləndirmə 
materiallarının 
hazırlanması, çapı 
və yerlərə 
çatdırılması 

 Maarifləndirmə 
materiallarının 
məktəblərə 
paylanması və 
rayon 
səviyyəsində  
maarifləndirmə 
işinin təşkili 
(yerli mətbuatda 
yazı, regional TV-
də çıxış  və 
seminar,” dəyirmi 
masa”) 

Maarifləndirmə 
materiallarının 
təhlili, onlardan  
istifadə 
imkanlarının 
araşdırılması təhsil 
iştirakçılarının cəlb 
edildiyi seminar və 
“dəyirmi 
masa”larda onların 
müzakirəsi.   

Valideyn və şagirdlərlə 
söhbətlərin aparılması, 
əldə edilmiş nəticələrlə 
bağlı materialların 
metodbirləşməyə 
təqdim edilməsi.  

2.3. Kurikulum 
islahatlarının 
mahiyyəti barədə 
ictimaiyyəti 
maarifləndirmək 
məqsədilə yerlərdə 
seminar və 
treninqlərin təşkili 

 Kurikulum 
islahatlarının 
mahiyyəti barədə 
təhsil işçilərinə və 
valideynlərə 
çatdırılması 
(məktub, veb 
səhifə, seminar, 
konfrans, “dəyirmi 
masa”ların, 
treninqlərin 
keçirilməsi 
vasitəsilə). 

Hər bir fənn 
müəlliminin 
kurikulum islahatı 
barədə şagird və 
valideynlərlə 
aparılmalı işlə 
bağlı 
maarifləndirilməsi 
Məktəbin icması 
səviyyəsində 
seminarların, 
“dəyirmi 
masa”ların, “açıq 
qapı” günlərinin 
keçirilməsi.  

Təhsil iştirakçılarının 
maarifləndirilməsi 
(görüşlər, söhbətlər, 
treninqlər). Valideynlərin 
müvafiq məşğələlərə cəlb 
edilməsi (dərslikdən 
istifadə, ev tapşırığının 
yerinə yetirilməsində 
övladına kömək 
göstərməyin yolları və s.) 

Kuriku-
lumlar  
8-ci 
sinfədək 
tətbiq 
olunacaq-
dır 

2. Kuri-
kulum-
ların 
mənim-
sənil-
məsi 
üzrə 
maarif-
ləndir-
mə təd-
birləri 

2.4.Fənn 
kurikulumlarının 
tətbiqinin nəticələri 
barədə yerlərdə 
təhsil işçiləri və 
valideynlər 
arasında sorğuların 
və tədqiqatların 
keçirilməsi  

 Fənn 
kurikulumlarının 
tətbiqi vəziyyətinin 
öyrənilməsi 
məqsədilə təhsil 
iştirakçıları 
arasında (şagird, 
müəllim, valideyn) 
sorğuların 
keçirilməsi,  

  



nəticələrin təhlili\ 
və məlumatların 
rəhbərliyə 
çatdırılması.  

2.1. Sorğu və 
tədqiqatların 
nəticələrinin 
təhlilinə görə fənn 
kurikulumlarının 
təkmilləşdirilməsi  

 Aşkar edilmiş 
problemləri əks 
etdirən 
məlumatların və 
müvafiq təkliflərin 
əlaqədar 
təşkilatlara təqdim 
edilməsi   

Aşkar edilmiş 
problemlərin 
aradan 
qaldırılması üçün 
müvafiq təkliflərin 
hazırlanması və 
rəhbərliyə təqdim 
olunması. 

 

 
 


