
5 nömrəli əlavə 
 

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsində iştirak 
üçün müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsi barədə 

 
MƏLUMAT 

 

Müəllimin SAA __________________________________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin kserosurətini əlavə etməli) 

Ünvanı, əlaqə telefonları ___________________________________________________________ 
 
Bitirdiyi ali və ya orta ixtisas məktəbi _________________________________________________    

(müəssisənin tam adı, bitirdiyi il) 
Diplom üzrə ixtisası  _______________________________________________________________ 

(diplomun (diplomların) kserosurətini əlavə etməli) 
Tədris etdiyi fənn (fənlər) ___________________________________________________________ 
 
Dərs yükü _______________________________________________________________________ 
 
Dərs dediyi bölmə _________________________________________________________________ 
 
Dərs apardığı siniflər ______________________________________________________________ 
 
Pedaqoji iş stajı __________________________________________________________________ 

(əmək kitabçasının kserosurətini əlavə etməli) 
 
Son 5 ildə ixtisasartırma kurslarından keçməsi __________________________________________ 
 
 
 

(hər biri ayrılıqda göstərilməklə vəsiqələrin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
İnkişafyönümlü təhsil layihələrində iştirak etməsi  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

(təsdiqedici sənədlərin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi üzrə təlim kurslarında (treninqlərdə) iştirakı_______________ 
________________________________________________________________________________          
 
 
 

(hər biri ayrılıqda göstərilməklə sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Mətbuatda dərc edilmiş fənn kurikulumları layihələrinə rəsmi şəkildə rəy və təkliflər göndərməsi 
 
 
 

(rəy və təkliflərin kserosurətlərini əlavə etməli, hansı təşkilata göndərildiyini qeyd etməli) 
 
Təcrübə mübadiləsi məqsədilə digər ölkələrdə təşkil edilmiş kurs və treninqlərdə iştirakı*________ 
________________________________________________________________________________ 
 

(sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
 
 



Son 5 ildə ixtisasartırma tədbirlərində, təhsilin müasir problemlərinə həsr edilən seminar və 
treninqlərdə dərs deməsi, məşğələlər aparması __________________________________________ 
 
 

(ixtisasartırma müəssisəsini, seminar və treninqlərin hansı təşkilat tərəfindən keçirildiyini, mövzuları qeyd etməli, məruzənin 
(məruzələrin) kserosurətlərini əlavə etməli)) 

 
Son 10 ildə ümumi təhsilin təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş 
elmi-təcrübi konfranslarda məruzələrlə çıxış etməsi ______________________________________ 
 

(konfrans proqramlarının kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə ümumi təhsil sahəsində aktual hesab edilən məsələlərə (fənnin tədrisi metodikasının 
təkmilləşdirilməsi, yeni təlim strategiyalarının tətbiqi, qabaqcıl iş təcrübəsi, proqram və dərsliklər, 
yeni fənn kurikulumları haqqında rəy və təkliflər və s.) aid elmi-pedaqoji və pedaqoji mətbuatda 
çıxış etməsi ______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(mətbuat orqanının adı göstərilməklə jurnal və qəzetlərdən məqalələrin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş dərsliyin (dərsliklərin) müəllifi olması ____________ 
 
 

(titul vərəqlərinin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş tədris vəsaitlərinin müəllifi olması _______________ 
 
 

(titul vərəqlərinin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş dərslik və dərs vəsaitlərinə yazılı rəy verməsi_______ 
 
 

(rəylərin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Dərsliklərin metodik cəhətdən işlənməsində iştirakı ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(metodik cəhətdən işlədiyi dərsliklərin titul vərəqinin kserosurətini əlavə etməli) 
 
Fəxri adlara layiq görülməsi, dövlət və hökumət mükafatları ilə, habelə digər mükafatlarla təltif 

olunması 

________________________________________________________________________________ 

 

 
(fəxri adlar və təltiflərin vəsiqələrinin kserosurətlərini əlavə etməklə sadalamalı) 

 

İKT-dən istifadə bacarıqları _________________________________________________________ 

 
(bitirdiyi İKT kurslarının adlarını sadalamaqla sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 

 



Son 3 ildə tədris etdiyi fənn üzrə şagirdlərinin ali məktəblərə qəbul imtahanlarında uğurlu nəticələr 

qazanması** _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(TQDK-nın rəsmi sənədləri əsasında doldurulur) 

 
Son 3 ildə şagirdlərinin dərs dediyi fənn üzrə olimpiadaların, müsabiqə, sərgi və yarışların yekun 
mərhələsində mükafata layiq yer tutması*** _____________________________________________ 
 
 

(şagirdlərin adları sadalanmaqla illər üzrə diplomlarının kserosurətləri əlavə olunur) 
 
 
 
 
                                         
* Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində üstünlük 
təcrübə mübadiləsi məqsədilə digər ölkələrdə təşkil edilmiş kurs və treninqlərdə iştirak etmiş müəllimə verilir. 
** Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində qəbul 
imtahanlarına düşən fənlərdən dərs deyən iştirakçı müəllimlərin balları bərabər olduqda üstünlük şagirdi qəbul 
imtahanlarında yüksək bal toplayan müəllimə verilir. 
*** Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində 
olimpiada, müsabiqə, sərgi və yarış keçirilən fənlər üzrə iştirakçı müəllimlərin balları bərabər olduqda üstünlük 
şagirdi olimpiadada, müsabiqə, yarış və sərgilərdə yer tutan müəllimə verilir. 


