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“Vətəndaş təhsilinin sinif layihələri üçün təlimatlar” “Gələcək nəsil” Vətəndaş 
təhsili proqramı çərçivəsində PH International tərəfindən ABŞ Beynəlxalq 
İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir.Proqramı 
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi dəstəkləyir.  

“Gələcək nəsil” məktəbdə vətəndaş təhsilinin tədrisini gücləndirilməsinə, 
şagirdlərdə vətəndaş anlayışının inkişafına və onlar tərəfindən dərsdə alınmış 
biliyin gündəlik həyatda istifadəsinə dəstək verir. 

Sinif layihələri üzrə iş vətəndaş təhsili dərsində alınan biliyin təcrübədə isti-
fadəsi imkanını təqdim edir. Sinif layihəsinin əsas məsələsi odur ki, tədqiqa-
tın, layihənin planlaşdırılması və həyata keçirilmə prosesində sinfin bütün 
şagirdləri iştirak edir. Belə bir layihələrin həyata keçirilməsi şagirdlər arasında 
qrup işinin, problemin həlli vərdiş bacarıqlarının inkişafına dəstək verir və on-
ları yaxşı vətəndaş olaraq formalaşdırır. 

Nailiyyətlər arzusunda,
Marina Uşveridze
Vətəndaş Təhsili Proqramı „Gələcək Nəsil“proqramının direktoru
PH International - Gürcüstan
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Dərs materialı Amerika xalqının dəstəyi və Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin səyinin nəticəsində 
hazırlanmışdır. Verilən dərslikdəki informasiya və söylənilən 
fikirlər üzrə məsuliyyət birmənalı şəkildə müəlliflərə aiddir və 
bu fikirlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyinin və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti-
nin nəzərlərini təqdim etmir.



Qarşıdakı  material müəllimlərə və şagirdlərə dəstək ver-
ir ki, vətəndaş təhsili dərslərində sinif layihələrini hazır-
lasınlar.

 Kartoçkalarda verilmiş nəzəri tövsiyələr və prakti-
ki məlumat sizlərdən hər birinizə sinif yoldaşlarınızla 
birlikdə ətrafınızda olan problemləri eyniləşdirmək-
də; hazırlıq mərhələsində tələbatları analiz etməkdə; 
fəallıqları planlaşdırmaqda; fəaliyyətləri bölüşdürmək-
də; layihə üzərində iş zamanı nəyi və necə edəcəyinizi 
dərk etməkdə; prezentasiya keçirməkdə və keçirilmiş işi 
qiymətləndirməkdə köməklik göstərəcəkdir.

Vətəndaş təhsili dərslərində həyata keçirilmiş sinif lay-
ihələri hər bir şagirdə imkan verəcək ki, layihəyə cəlb 
olunsun, bunun nəticəsində də şagirdlər həll ediləsi 
problemlə əlaqədar bilik əldə edəcəklər və onların ak-
tiv vətəndaş üçün lazımi dəyərləri və vərdiş-bacarıqları 
inkişaf edəcəkdir: əməkdaşlıq, empatiya, qayğı, iştirak, 
həvəskarlıq, məsuliyyət və s.

 Material  10 kartoçkadan ibarətdir, onlarda sinif lay-
ihələrinin yaradılması təlimatları verilmişdir, onun hazır-
lanmasından qiymətləndirilməsinə qədər.

GİRİŞ
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Kartoçka 1 – Layihə nədir

Kartoçka 2 – Sinif layihəsinin pillələri 

Kartoçka 3 – Hazırlıq – məlumatın axtarışı 

Kartoçka 4 – Hazırlıq – Layihənin planlaşdırılması

Kartoçka 5 – Hazırlıq – rolların bölgüsü

Kartoçka 6 – Həyata keçirmə – əməl/fəallıqlar

Kartoçka 7 – Layihə nəticələrinin refleksiyası /dərketmə – 
  məlumatın toplanılması

Kartoçka 8 – Layihə nəticələrinin refleksiyası /dərketmə – 
  məlumatın analizi
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Kartoçka 10 – Qiymətləndirmə
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Layihə 
nədir

• Layihə haqqında ümumi 
məlumat

• Dərs layihələri və onların 
əhəmiyyəti haqqında 
məlumat 

• Vətəndaş təhsilinin sinif 
layihəsinin məqsədi  

 • Sinif layihəsinin pillələri  

 • Praktiki nümunə

5

Praktiki nümunə:

Varxana kənd məktəbinin siniflərindən birinin şagirdləri 
icma problemlərinin advokatlaşdırılması məqsədilə kəndin 
inzibati vahidinin müvəkkili ilə görüşdülər. Qeyd edilən 
görüşə qədər şagirdlər kəndin problemləri haqqında əhali 
arasında sorğu keçirdilər, görüşdə isə sorğu zamanı aşkar-
lanan problemləri təhlil etdilər. Sorğu aparılan 100 ailədən 
əksəriyyəti kənddə içməli su və kəndin daxilində bərbad yol-
ların problemlərinin həllinə üstünlük verdi. Qərara alındı ki, 
şagirdlər tərəfindən hazırlanmış məktubun əsasında Adiqen 
özünüidarəetməsi növbəti ilin büdcəsində qeyd edilən prob-
lemin həlli üçün lazımi vəsaitləri nəzərə alacaqdır

(nailiyyətlə həyata keçirilmiş layihələrin nümunələri ilə - 
civics.ge internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz).

Layihə nəzəri biliyin praktiki 
tətbiqi vasitəsidir.
Sinif layihəsinin müddəti əldə ediləsi nəticənin/
nəticələrin çətinliyindən və onların əldə edilməsi 
üçün nə qədər vaxtın lazım gələcəyindən asılıdır. 

Sonra kartlarda vətəndaş təhsili dərsində sinif lay-
ihələrini necə yaradacığınızla tanış olacaqsınız. 

Tapşırıq – cütlüklərdə fikirləşin və bir-birinizlə 
ətrafınızda olan problemlərlə  paylaşın.

Belə ki, sinif layihəsi konk-
ret problemin həllinin və ya 
təşəbbüsün həyata keçirilməsinə 
yönəlmiş çoxnövlü işdir və bu 
zaman növbəti vərdiş-bacarıqlar 
inkişaf edirlər:

• tədqiqi

• yaradıcılıq

• əməkdaşlıq 

• idarəetmə 

• kommunikasiya
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Layihənin hazırlıq müddəti

Araşdırma-tələbatların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməllər/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Nümayiş/təqdimat

Alınan məlumatın qavranılması

 İnformasiyanın toplanılması

Layihə nədir



Vətəndaş təhsili dərslərində praktiki, tədqiqi, 
məlumat, problemin advokatlaşdırılmasına 
yönəlmiş layihələri həyata keçirmək olar.

Layihə

Proyekt (Layihə) latın sözüdür, onun bir neçə 
mənası vardır: irəli atmaq, tikililərin yaradılması 
üçün işlənib hazırlanmış plan, hər hansı bir sənədin 
əvvəlcədən planlaşdırılması.

Layihə termini müxtəlif sahədə istifadə olunur, 
məsələn, biznesdə və incəsənətdə. İdman tədbirləri, 
şou-proqramlar, xeyriyyə aksiyaları və sairələr də  
tez-tez layihə adlanırlar.  

Ümumiyyətlə, layihə konkret problemin həllinə 
doğru istiqamətləndirilmiş fəaliyyətdir, əvvəlcədən 
planlaşdırılmış nəticənin əldə edilməsi üçün.

Bu kartda dərs layihəsinin hansı əhəmiyyət daşıdığı 
haqqında məlumat çatdıracağıq. Eləcə də vətəndaş 
təhsili dərslərində sinif layihələri üzərində necə 
işləyək. 

Sinif layihəsinin vasitəsilə, siz fəal şəkildə, 
həvəskar  başlanğıcla layihəyə cəlb olunacaq, ic-
timai işlərdə iştirak edə biləcəksiniz. Real həyat-
dan sizin üçün maraqlı problemlər seçə, təşəbbüs 
göstərə biləcəksiniz. Qarşıya qoyulan məqsədə 
nail olmaq üçün bir-birinizlə, həll olunası prob-
lemlə maraqlı  şəxslərlə və təşkilatlarla, yerli 
özünüidarəetmələrlə əməkdaşlıq edə biləcəksiniz.

Layihə üzərində iş prosesində, siz müstəqil olaraq 
həll olunası problemlə əlaqədar bilik əldə edəcək-
siniz, kommunikasiya, əməkdaşlıq, problemin 
eyniləşdirilməsi, problemin həllinin alternativ 
yollarının axtarılması, seçim edilməsi, empatiya, 
advokatlaşdırma, informasiyanın analizi, informa-
siyanın qiymətləndirilməsi, baş verən hadisələrin 
və məsələnin öyrənilməsi, məsuliyyətin, liderli-
yin, effektli və rasional sübutların gətirilməsi və s. 
vərdiş-bacarıqlarına sahib olacaqsınız.

Dərs layihəsinin nə olduğunu izah edək:

Dərs layihəsi ümumi maraqları olan şagirdlərin 
birgə elmi-təhsil, yaradıcı, razılaşdırılmış fəali-
yyətidir. Bu fəaliyyət onlar üçün mühüm prob-
lemin həllinə yönəlmişdir. Şagirdlər əvvəlcədən 
ümumi məqsədi əks etdirir və əldə ediləsi nəticələri 
müəyyənləşdirirlər.

1 2 3

Sinif layihəsini sinif bütövlükdə həyata keçirir. 
Tam sinif bir problemi seçir və onun həlli üzərində 
işləyir (yerinə yetiriləcək tədbirləri böləcək bir 
neçə qrup yaradıla bilər).

Qrup işi zamanı funksiyalar qrup üzvlərinin im-
kanları və maraqlarına əsasən bölünürlər. Nəzərə 
alın ki, qrup işi üzərində işi müəyyən problem-
lər müşaiət edirlər, məsələn, bəzi şagird fəallıq 
göstərmir və təşəbbüskar şagirdin hesabına “irəli 
düşmək” istəyir, qrupun üzvlərinin hamısı bütün 
məsələlərə cəlb olunmamışlar, işin təşkili və koor-
dinasiyası çətindir.

İnanacaqsınız ki siz müsbət dəyişikliklər etməyi, 
cəmiyyətə mənfəət verməyi, hakimiyyətə nəzarət 
etməyi və onu vətəndaşlar qarşısında cavabdehli 
tutmağa gücünüz vardır.

Bu prosesdə müəllim hansı 
rolu yerinə yetirir? 
Müəllim layihənin təlim-tədrisi prosesində koor-
dinatorun, ekspertin, konsultantın rolunu yerinə 
yetirir.

Sinif layihəsi növbəti 
pillələrdən ibarətdir: 
1. Tədqiqat – ehtiyacların analizi;
2. Hazırlıq;
3. əməl/həyata keçirmə;
4. Refleksiya;
5. Nümayiş etdirmə;
6. Qiymətləndirmə.

Çalışın ki, qrupunuzda belə 
bir problem olmasın
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Sinif 
layihəsinin 
pillələri
• I pillə: Tədqiqat - 

tələbatların  analizi

• Ətraf mühitin / icmanın 
öyrənilməsi

• „İcmanın bələdçi 
kitabçasının” hazırlanması

• Problemlərin/tələbatların 
eyniləşdirilməsi4 5

Məsələn, sizin maraqlarınızın sahəsi ətraf mühi-
tin müdafiəsi, rekreativ zonaların qorunması və 
yaradılmasıdır. İcmanın bələdçi kitabı üçün ic-
manızda hansı rekreativ zonaların olduğunu 
araşdırmaq lazımdır.

Məsələn, əgər siz Tbilisidə yaşayırsınızsa, o zaman 
şəhərinizdə Vake parkı, Saburtalo və Kikvid-
ze parkları, İpodrom, Tısbağa və Lisi gölü və s. 
vardır. (İcmanın arealını ayrı-ayrı məntəqələr səvi-
yyəsinə azalda bilərsiniz). Sonra bu rekreativ zon-
alarla əlaqədar problemləri axtarıb tapın. Məsələn, 
Vake parkında mehmanxana tikintisi, İppodromun 
ərazisində yaşayış korpuslarının tikintisi və s.

Sonra bu problemlər üzrə işləyən təşkilatları axtarıb tapın 
ehtimal edilən tərəfdaşları təyin edin, məsələn, Tbilisidə 
partizan bağçılığı (www.facebook.com/Tbilisitrees?-
fref=ts), Yaşıl alternativ (greenalt.org), Gürcüstanın 
Ətraf Mühitinin Müdafiəsi Ofisi (www.facebook.

com/pages) Gürcüstan Ətraf Mühitin Müdafiəçisi 
ofisi, Gürcüstan Yaşıllar Hərəkatı/Yerin dostları – 
Gürcüstan (www.greens.ge) və s.

Rekreasiya latın sözüdür və bərpa edilməni nəzərdə tutur. 
Bir çox hallarda, rekreasiya anlayışı birmənalı şəkildə başa 
düşülür və insanın təbiətdə istirahəti ilə və onun fiziki və 
mənəvi qüvvələrinin bərpası ilə əlaqədardır. Amma bu an-
layış səhvdir, çünki rekreasiya insanın təbiətlə əlaqə-təsir 
prosesidir. Biz nə qədər fiziki və ya mənəvi qüvvələrimizi to-
playırıqsa, bir o qədər də ətraf təbiətə təsir göstəririk.

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir

 Ehtimal edilən suallar:

• hansı rekreativ zonanın qorunması bu mərhələdə 
Tbilisi üçün ən vacibdir və nə üçün?

• problemin həlli üçün hansı tədbirləri plan-
laşdırırsınız?

• Hansı ətraf mühiti müdafiə edən təşkilatlarla 
əməkdaşlıq edərsiniz?

• Hansı nəticələrin əldə edilməsini plan-
laşdırırsınız?

Əsaslandırılmış cavablardan sonra səsvermə 
ilə bütün sinif üçün mühüm layihə təklifini 
müəyyən edin.

Beləliklə, siz maraq sahənizi ayırd etdiniz, bu 
məsələ ilə əlaqədar problemləri aşkarladınız.

Bundan sonra sinif layihəsinin mövzusunu seçməyə 
başlayırsınız.

Yuxarıda sadalanan problemlərdən birini seçir-
siniz. Ümumi maraqların nəzərə alınması ilə kiçik 
qruplar yaradın. Qruplarda müzakirələr aparın və 
fikirlərinizi sonradan bütün sinfə təqdim edin. Ayırd 
edilmiş 4-5 layihə təklifindən biri seçilməlidir.

Məsələn, dörd rekreasiya zonası seçildi: Vake 
parkı, Saburtalo parkı, Tısbağa gölü, İppodromun 
problemləri.

Hər bir aşkarlanmış mövzu ilə əlaqədar diskus-
siya təşkil edin.



İcma – yerli özünüidarəetmə vahidi  - yerli özünüidarəetmə 
orqanı və inzibati mərkəzi olan iki və ya artıq yaşayış 
məntəqəsinin birliyi . İcma bir neçə yaşayış məntəqəsini və 
eləcə də bir neçə icmanı özündə birləşdirə bilər. 

Assosiasiya – latın sözüdür və bildirir  -  „birləşirəm“. Asso-
siasiya ümumi maraqları olan insanlar və təşkilatların birli-
yi/ittifaqıdır. 

Təşkilat – müəyyən niyyətlərin və ya məqsədlərin əldə 
edilməsi üçün yaradılmış birlikdir. O, qaydaların rəsmi 
strukturla, hakim münasibətlərlə, əməyin bölgüsü ilə, məh-
dud üzvlük və qaydalarla xarakterizə olunur. 

Təsisat – demokratik sistemlərdə nəinki təsisatın və ya 
təşkilatın qeyd edilməsi üçün istifadə olunur, eləcə də eyni 
zamanda bu təsisatların fəaliyyət qaydaları və prosedur-
larından ibarətdir.

Bu mərhələ tədqiqi vərdiş-bacarıqların inkişafında 
sizə köməklik edəcəkdir.

“İcmanın bələdçi kitabçası”nın məna xəritəsini də 
tərtib etmək olar. 

İcmanın bələdçisinin hazırlanması prosesində, 
ilk növbədə, icma anlayışını dərk etmək lazım-
dır, başqa terminlərlə də tanış olun:  assosiasiya, 
təşkilat, təsisat.

İcmada mövcud resursların, təşkilatların, təsisatların 
ümumi siyahısını təşkil edin. Sonra fikirləşin, onlar-
dan hansı sizin maraqlarınıza uyğundur. Ayırd edin, 
potensial tərəfdaşlarla necə əməkdaşlıq edərsiniz. 

Sinif layihəsinin yaradılmasının birinci pilləsi təd-
qiqat-tələbatların analizidir. Bu mərhələdə sinifdə, 
məktəbdə, cəmiyyətdə mövcud problemlər təyin 
olunurlar. 

Problemin eyniləşdirilməsi məqsədilə ətraf mühiti 
öyrənmək, məlumatı toplamaq və analiz etmək və 
sonra problem seçmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş təhsili dərslərində 
əsasən praktiki layihə yaradılır və bu da sosial və 
infrastruktur məsələlərin həllini nəzərdə tutur, təd-
qiqi, informasiya və problemin advokatlaşdırıl-
ması ilə əlaqədar layihələr. Bu növ layilərə 
vətəndaş/icma fəallıqları ilə layihələr də deyirlər.

Məhz bu növ layihələrin yaradılması zamanı, 
məlumatın axtarılması pilləsində sinif, məktəb, 
icma üçün mühüm problemlər aşkarlanmalıdır. 

Layihə mövzusunu seçdikdə  necə 
hərəkət etməlisiniz?
İlk növbədə, maraq sahələrinizi müəyyən-
ləşdirməlisiniz. Bunun üçün “Maraqlarınızı təsvir 
edin” sorğu anketini doldurun. 
Sorğu anketini hər bir şagird fərdi olaraq doldurur.

Sorğu anketi:
• hobbiniz nədir?
• hansı fənni daha çox sevirsiniz?
• Sadalayın, hansı vərdiş-bacarıqlarınız vardır?
• Ətrafınızda nəyi yaxşılaşdırardınız? 
• Məktəbdə, qonuşuluqda nəyə qayğı göstərir-

siniz?
• dünyanın yaxşılaşdırılması üçün nəyi etmək 

istərdiniz?
• İcmanızda olan hansı problem haqqında daha 

çox məlumat almaq istərdiniz?
• Necə düşünürsünüz, özünüz, icmanız və başqa-

ları haqqında nəyi öyrənərsiniz?

Sorğu anketi doldurulduqdan sonra sizlərdən 
hər biriniz  hansı maraqlarınızın olduğunu və 
maraqlarınızın razı salınması üçün bilik və vərdiş-
bacarıqlarınızı necə istifadə edə biləcəyinizi dərk 
edəcəksiniz.
Bundan sonra “İcmanın bələdçi kitabçasını” hazır-
lamaq lazımdır.

İcmanın bələdçi kitabçası nədir və onu necə 
hazırlamaq lazımdır?

İcmanın bələdçi kitabçası  icmanızda olan prob-
lemlər, resurslar, mühüm təşkilatlar, potensial 
tərəfdaşlıq haqqında məlumatlar toplusudur. 

„İcmanın bələdçi kitabçasının “ hazırlanması imkan 
verəcək ki, icmada mövcud problemləri, bu problem-
lə maraqlanan şəxsləri,ehtimal edilən tərəfdaşları və 
ümumiyyətlə, bütün mövcud resursları ayırd edək.

Problemləri növbəti kateqoriyalara əsasən seçə 
bilərsiniz:

• icmada olan problemlər;
• ümumi ictimai problemlər;
• ümumi problemlər; 
• sosial problemlər;
• sinifdəki və məktəbdəki problemlər;
• həmkarlarınızın problemləri.

Bu mərhələdə məsələ ilə maraqlanan şəxsləri 
və təşkilatları ayırd etməli və ümumiyyətlə, 
mövcud problemlə əlaqədar vəziyyəti analiz edə 
bilməlisiniz.

Sinif layihəsinin bu pilləsində siz məktəbiniz və 
icmanız üçün vacib olanı ayırd edəcəksiniz, ic-
manızda hansı problemlərin olduğunu bilib so-
nar onlardan ən aktual problemləri seçəcəksiniz.

1 32
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Məktəbin adminisitrasiyası ilə əməkdaşlıq
 (planlaşdırılmış işlə tanışlıq – görüş üçün məkanın və texnikanın ayrılması)

Praktiki nümunə: Mən, təbiətin balaca müdafiəçisi

Aspindza munisipalitetinin Rustavi kəndinin ictimai məktəbinin siniflərindən birinin şagirdlərinin 
təşəbbüsü və iştirakı ilə məktəbin həyətində abadlıq işləri həyata keçirildi. Məktəbin həyə-
ti təmizləndi və yaşıllaşdırıldı, ərazidə zibil qabları və skameykalar qoyuldu. Şagirdlər yerli 
özünüidarəetmə ilə səmərəli əməkdaşlıq etdilər. Özünüidarəetmə məktəbə lazımi sayda şitillər, 
skameykalar və zibil urnaları qabları verdi. Müvafiq xidmət tərəfindən eləcə də maşın təyin edildi. 
Bu maşın bu gün də kənddən zibilləri daşıyıb aparır. 

3
Hazırlıq
• Layihə mövzularının və ya 

məsələlərinin haqqında 
praktiki məlumatın to-
planılması; 

• Seçilmiş problemlə əlaqədar 
tənzimləyici sənədlərin ax-
tarılıb tapılması 

• Praktiki nümunə

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir
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Layihə üçün mövzu seçimi, problemin düzgün 
eyniləşdirilməsi işinizin başlanğıcıdır. Bu mühüm 
addımı artıq atmısınız, bundan sonra seçilmiş prob-
lemin ətrafında məlumat toplamağa başlayırsınız. 
Seçilmiş problemin nə dərəcədə aktual olduğunu 
müəyyənləşdirirsiniz.

Məs., əgər problem ətraf mühitin müdafiəsinə, xü-
susilə də rekreativ zonaların qorunmasına aiddirsə 
və problem yaradırsa, o zaman siz təyin etməlisiniz 
ki, bu məsələ ilə əlaqədar məlumatı harada axtarıb 
tapa biləsiniz, məs. Gürcüstanın Ətraf  Mühit və 
Təbii Resursların Müdafiə Nazirliyində (www.
moe.gov.ge), Səhiyyə və Sosial Təminat Nazirliy-
ində, Xalq Müvəkilinin aparatında, Yaşıl Alterna-
tivdə  (greenalt.org), Gürcüstanın Ətraf Mühitin 
Müdafiəçisinin ofisində 

Sinif layihəsi ətraf mühitə, könüllü olaraq, qayğı 
göstərməyinizə yardım edəcəkdir.

Ümumiyyətlə, könüllülük və könüllü necə olmaq 
haqqında məlumatla növbəti internet səhifəsində 
tanış ola bilərsiniz - www.initiatives.ge

(www.facebook.com/pages/ Gürcüstanın Ətraf 
Mühitinin Müdafiəçisinin ofisi), Gürcüstanın Yaşıl-
lar Hərəkatı/Yer kürəsinin dostları – Gürcüstanda  
(www.greens.ge) və s.

Bundan sonra fəallıqları planlaşdırmalısınız. Qru-
plar yaratmalı və fəallıqları bölməlisiniz (sinif 
layihəsi zamanı bütün sinif bir layihə üzərində 
işləyir, amma yaradılmış qruplar fəaliyyətləri 
bölüşdürürlər). Məsələn, hansı qruplar təşkilatlara 
baş çəkirlər və hansı növ məlumat axtarırlar, hansı 
məsələ üzrə eksertdən müsahibə alacaqlar. Sosial 
mediyadan kim məlumat, statistik göstəriciləri və 
s. toplayacaq. (Qeyd edilən fəaliyyətə cavabdeh 
şəxsi qrupda mütləq ayırın).

Könüllü – təmənnasız, öz təşəbbüsü ilə başqalarına qayğı 
göstərən, icmada problemləri həll edən şəxsdir.

Bu mərhələdə tərəfinizdən seçilmiş sualı tənzim-
ləyən qanunları axtarıb tapmalısınız, onlar sizin 
tərəfinizdən seçilmiş məsələni həm yerli, eləcə 
də beynəlxalq (bəyannamələrin, konvensiyaların) 
səviyyədə tənzimləyirlər.

Təyin edin ki, Gürcüstan Hökuməti seçdiyiniz 
problemin həlli istiqamətində hansı konkret məsuli-
yyəti üzərinə götürmüşdür? Məsələn, ətraf mühi-
tin müdafiəsi problem ilə əlaqədar “Ətraf mühitin 
qorunması haqqında Gürcüstan qanununu” axtarıb 
tapın.

İnsan hüquqları ilə əlaqədar vurulan ziyanı anal-
iz edin. İnsanın hansı hüquqlarının pozulduqlarını 
yazın.

Məsələn, ətraf mühitin müdafiəsi problemləri üzrə 
ətraf mühitin qorunması məsələsi ilə əlaqədar 
problemlərlə tanış olun. Onda göstərilmişdir ki:

“Ətraf mühitin adekvat müdafiəsi insanın fira-
vanlığı, onun hüquqları, o cümlədən yaşamaq 
hüquqlarının qorunması üçün olduqca vacibdir. 
Etiraf edilir ki, hər insanın onun sağlamlığı və 
firavanlığına uyğun mühitdə yaşamaq hüququ var, 
eləcə də hər bir vətəndaşın vəzifə borcudur ki, 
həm fərdi, həm də başqaları ilə birlikdə indiki və 
gələcək nəslin xeyrinə ətraf mühiti qorusun və yax-
şılaşdırsın”.

Sinif layihəsinin hazırlıq mərhələsində, təyin et-
mək lazımdır ki, kömək üçün kimə müraciət etmək 
olar. Dövlət sektoruna, qeyri-hökumət təşkilatları-
na və ya özəl sektora.

Məsələn, rekreativ zonalarla əlaqədar problemlərə 
görə yerli özünüidarəetməyə müraciət etmək olar.

Könüllü
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Hazırlıq -
Layihənin 
planlaşdırılması
• Layihənin həyata keçir-

ilməsində planlaşdırmanın 
əhəmiyyəti – Problem necə 
həll olunmalıdır

• Seçilmiş problemin həlli 
prosesinə kim təsir göstərir 

• Layihənin həyata 
keçirilməsi üçün lazımi 
resursların təyin edilməsi 

• Büdcə
4 5

b. Layihənin başa çatdırılmasının ehtimal 
müddəti:

7. Layihənin gözlənilən nəticələri

8. Layihə ilə əlaqədar risklər

9. Büdcə 

10. Layihənin fəallıqları və qrafiki

Layihənin təsviri pillələri  

1. Təşəbbüs ərizəsinin baş səhifəsi

2. Təşəbbüs qrupu haqqında məlumat

3. Problemin təsviri 

4. Layihənin qısa təsviri

5. Layihənin benefisiarları və coğrafi örtük

6. Layihənin həyata keçirilmə müddətləri

a. Layihənin başlanğıcının ehtimal müddəti:

Siz artıq planlaşdırmısınız ki, layihənin həyata keçirilməsi üçün hansı tədbirlər/fəallıqlar lazımdır, amma 
hər bir fəallıq üçün müəyyən resurs lazımdır – həm maddi, eləcə də insani. Məqsədin əldə edilməsi üçün 
hansı maddi resursun lazım olduğunu ətraflı şəkildə müəyyənləşdirmək çox vacibdir.

Ola bilsin ki, bu və ya digər məsələni yerinə yetirdikdə, özünüidarəetmə, məktəbin müdiriyyəti və ya 
valideynlərlə əməkdaşlıq etməli olacaqsınız və sizə pul vəsaiti lazım olmayacaqdır. Amma ola bilsin ki, 
müəyyən məbləğləri axtarmaq vacib olsun. Bunun üçün də layihə üzərində iş zamanı hər bir tədbir üçün 
lazımi xərclərin təyin edilməsi vacibdir.

Siz müəyyənləşdirməlisiniz ki, hər bir fəallığı yerinə yetirdikdə sizə hansı resurs və xərclər lazım ola-
caqdır, hansıların cəmləşdirilməsi nəticəsində layihənin həyata keçirilməsi üçün lazımi büdcəni ala 
biləcəksiniz:

2

3

4

Yerinə yetirdikdə kimə 
müraciət edə bilərikPlanlaşdırılmış tədbirlər Xərclər1

Hər bir təşkilatın layihə ərizəsi üçün fərdi forması vardır, amma aşağıda verilmiş planda nəzərdə tu-
tulmuş bəndlər sizə layihə ərizəsini hazırlamaqda və maraqlı tərəflərə aydın şəkildə layihənizin məz-
mununu təqdim etməkdə köməklik edəcəkdir:

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir
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Cəmiyyətlə ünsiyyətin zərurəti

Vətəndaş təhsilinin sinif layihəsi üzrə iş pros-
esində icma üçün maraqlı problemlərin aşkar-
lanması mühüm addımlardan biridir. Siz artıq 
ətraf mühiti öyrəndiniz, icmanızın, cəmiyyətin, 
məktəbin ehtiyacları ilə tanış oldunuz, alınan 
informasiyanı analiz etdiniz, əsas məsələləri 
müəyyənləşdirdiniz və mühüm problem seçdiniz, 
onun həlli də sizin layihənizin əsas məqsədi və 
mövzusunu təqdim edir.

İndi isə layihənizin məqsədlərini, gözlənilən 
nəticələri müəyyənləşdirib konkret tədbirlər plan-
laşdırmalısınız. Planlaşdırma layihənin hazırlığının 
mühüm mərhələsidir, çünki problemin ən səmərəli 
həlli üçün lazımi əməlləri və onların ardıcıllığının 
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur.

Layihənizin məqsədi nədir?

• Sizin layihənizin ümumi məqsədi nədir?

• Layihənizin konkret məqsədi nədir?

Layihənizin məqsədlərini müəyyənləşdirdikdən 
sonra gözlənilən nəticələri də təyin etməlisiniz, 
yəni layihə çərçivəsində həyata keçirilmiş təd-
birlərlə nəyi əldə etməlisiniz, nəyi dəyişdirmək və 
yaxşılaşdırmaq istəyirsiniz.

Gözlənilən nəticələri müəyyənləşdirdikdə, yaxşı 
olardı ki, istənilən nəticənin alınmasına mane ola 
biləcək riskləri də təyin edəsiniz. İstiqamət üçün 
sadə qrafiki çərçivədən istifadə edə bilərsiniz, 
hansında konkret gözlənilən nəticəni, bu nəticənin 
əldə edildiyində ehtimal edilən risklərlə uyğun-
laşdıra biləcəksiniz.

Siz artıq hansı məqsədinizin olduğunu bilirsiniz. 
Eləcə də həmçinin bilirsiniz ki, hansı nəticələri 

əldə etməlisiniz. İndi lazımdır ki, layihənizin effek-
tivliyinə, seçilmiş problemin həllinə təsir göstərə 
biləcək insanları müəyyənləşdirəsiniz.  Əqli yürüş 
vasitəsilə müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, layihə 
üzərində işə kimi cəlb etmək olar:

• valideynləri
• məktəbin digər siniflərinin şagirdlərini  
• məktəbin klub üzvlərini  
• məktəbin müdiriyyətini  
• başqa məktəblər
• icmanın üzvləri  
• yerli özünüidarəetmə 
• koknret sahənin nümayəndələri  
(siyasətçilər, hüquqşünaslar, həkimlər....) və s.

Sizin tərəfinizdən seçilən problemin həllinə təsir göstərə biləcək maraqlı tərəfləri müəyyənləşdirdikdən 
sonra konkret tədbirləri/fəallıqları planlaşdıra bilərsiniz ki, nə etməlisiniz.

Planlaşdırdıqda verilən cədvəli doldurun ki, düzgün istiqamətlə gedib-getmədiyinizi müəyyən-
ləşdirə biləsiniz:

Əqli yürüş – qrup işi metodu, onun məqsədi konkret prob-
lemin həlli üçün maksimal sayda ideyaların toplanılmasıdır. 
“Əqli yürüşün” istifadəsi hər bir iştirakçının fərdi fəallığını 
tələb edir və ümumi problemin birgə həllinə səbəb olur.

Gözlənilən 
nəticələr1

2

3

Risklər Planlaşdırılmış 
tədbirlər/ 
fəallıqlar

Layihənin 
məqsədlərinə 

uyğundurmu və 
ya yox

Gözlənilən 
nəticələrin əldə 

edilməsinə istiqa-
mətləndirilm-
işdir və ya yox

Risklərin 
qarşısının 

alınmasında 
köməklik 

edirmi

Vaxtda müəyyən-
ləşdirilmişdir və 

ya yox

Benefisiarların 
cəlb olunması-
na köməklik 

edirmi

Onun yerinə 
yetirilməsi 

zamanı kimə 
müraciət 

etmək olar

1

2

3

4
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Hazırlıq –
Rolların 
bölgüsü

4 5

Siz artıq layihənizi planlaşdırmısınız. Bilirsiniz:
• Hansı məqsədiniz var

• Hansı nəticəni əldə etməlisiniz

• Nə etməlisiniz 

• Layihəyə kimi cəlb etməlisiniz, kimlə əməkdaşlıq edirsiniz

• Hansı resurslar və xərclər (büdcə) sizə  lazımdır

• Nə qədər vaxt lazımdır 

• Hər bir fəallığa cavabdeh kimdir
Planınızın daha əyani olması üçün işinizi cəmləşdirilmiş cədvəl şəklində təqdim etməyin vaxtıdır:

layihənizin yerinə yetirilməsi üçün nəzarətin həya-
ta keçirilməsini daha yüngülləşdirmək üçün Goo-
gle təqvimə müraciət edə bilərsiniz. O, verilən 
təqvimin qarşılıqlı paylaşılması üçün çox əlverişli 
resursdur, Google təqvim imkan verir ki, həm 
evdən və eləcə də internetə qoşulu hər hansı bir 
kompüterdən ona əliniz çatsın.

Verilən linkdə ətraflı təlimatlarla tanış ola 
bilərsiniz ki, Google təqvimi necə hazırlamaq olar: 
www.ict.tpdc.ge/video/23?ch=122

• Layihənin həyata keçirilməsi 
addımlarının/tədbirlərinin/
fəallıqlarının müəyyənləşdi-
rilməsi və planlaşdırılması

• Hamının cəlb olunmasının 
əhəmiyyəti  

• Hamı iştirak edə bilər!
• Sinifdə rolların bölgüsü  
• Taymlaynın (vaxtın) təyin 

edilməsi

Fəallıqlar/
tədbirlər XərclərGözlənilən 

nəticələr
Vaxt: 

başlanğıc- 
başa çatdırma

Risklər Müddət
Kiminlə 

əməkdaşlıq 
edək

İcraçı
Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması 

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir
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ki, sinifdə mövcud rəngarənglik çox dəyərli bir re-
sursdur, layihəni düzgün planlaşdırdıqda, sizə nail-
iyyət gətirəcəkdir.

Onu da nəzərə alın ki, layihə həyata keçiriləndə, 
iştirak edə bilməyəcək şagird yoxdur. Çalışın ki, 
sizdən heç biriniz passiv tamaşaçı rolunda qal-
mayasınız və ev tikildiyində hər nəfərə bir kərpic 
düşsün, çünki siz evi hamı üçün tikirsiniz!

Unutmayın ki, bir baxışdan sadə və asan iş, tam 
layihənin taleyini həll edə bilər.

Məhz bunun üçün də layihənin həyata keçir-
ilməsində hamının cəlb olunması eyni şəkildə 
vacibdir!

Vaxtı təyin etdikdən sonra, yəni tədbirlərinizin 
sırasını müəyyənləşdirdikdən sonra rolları bölmək 
və hər bir fəallığın yerinə yetirilməsinə üzərinizə 
məsuliyyət götürməyiniz vacibdir.  

Hamının iştirak etməsi vacibdir!

Düzgün bölüşdürülmüş məsuliyyət halında, 
nailiyyətin əldə edilməsi üçün bütün sinif böyük 
qüvvədir. Hansınızın hansı fəallıq üzərində 
işləyəcəyinizi müəyyənləşdirdikdə, mütləq 
bir-birinizin güclü tərəflərini, maraqlarını, 
xarakterini nəzərə alın.

Çalışın ki, sinif yoldaşınızı xarakterizə edən heç 
bir xüsusiyyəti yaddan çıxarmayasınız. Unutmayın 

Siz özünüz üçün uyğun kərpici axtara biləcəksiniz!

Biləndə ki, konkret fəallığın yerinə yetirilməsində 
cavabdeh kimdir, layihə çərçivəsində plan-
laşdırılmış tədbirlərin zəncirinin heç bir halqasının 
pozulmayacağına şans artır.

Layihənin həyata keçirilməsi üçün lazımi 
fəallıqların zəncirində “böyük iş” və “balaca iş” 
yoxdur. Unutmayın ki, hər bir fəallığın böyük 
əhəmiyyəti vardır! Əgər qrupdan kimsə nə üçünsə 
valideynlərindən lazımi telefon əlaqə  məlumatını 
axtarmağı unutmuşdursa, hansı təbii ki, xüsusi 
səy tələb etmir, bu zaman  tam işiniz suya axıb 
gedə bilər.

Layihənin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və planlaşdırılması məqsədə 
nail olmaq üçün çox mühüm mərhələdir. Siz artıq qarşıya qoyulan problemin həlli üçün nə lazım old-
uğunu müəyyənləşdirmisiniz. Eləcə də hansı maddi resursun sizə gərək olduğunu bilirsiniz. İndi vacib-
dir ki, hər bir tədbir üçün/fəallıq üçün konkret vaxtı, tarixi və müddəti təyin edəsiniz ki, layihəniz daha 
ardıcıl və nəticəli olsun.

Planlaşdırılmış fəallıqların ardıcıllığı layihənin nailiyyəti üçün vacib şərtlərdən biridir. Bir çox hallarda 
bir fəallıq ikincinin davamıdır və ya ötən tədbirin nəticəsindən asılı olur. Belə bir halda, fəallıqların 
sırasının müəyyənləşdirilməsi və ona əməl edilməsi həlledici əhəmiyyət daşıyır. 

Vaxtın bölgüsündə və müəyyənləşdirilməsində verilən cədvəlin doldurulması sizə çox köməklik edəcəkdir:

Fəallıq/tədbir Lazımi resurs Başlanğıc tarixi Başa çatdırılma tarixi
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Həyata 
keçirmə - 
əməl/fəallıqlar
• Planlaşdırılmış tədbirlərin 

yerinə yetirilməsi  
• Birbaşa əməl  
• Birbaşa olmayan əməl 
• Advokatlaşdırma
• Tədqiqat

4 5

Tapşırıq: Sizin tərəfinizdən seçilmiş problemlə əlaqədar aşağıda verilmiş əməllər cədvəlini dəftərdə 
çəkin və doldurun. Müvafiq qrafanı qeyd edin, – sizin layihənizlə nəzərdə tutulmuş tədbirlərə necə 
uyğundur:

Mövzu, 
problem

Birbaşa 
əməl

Birbaşa 
olmayan əməl Advokatlaşdırma Tədqiqat

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir

Mövzu, problem
Məktəbin iqliminin 
yaxşılaşdırılması

Məktəbin şagirdləri 
fikirləşir və mək-
təb iqliminin yax-
şılaşdırılması üçün 

hərəkət edirlər

Şagirdlər məktəbin 
fiziki və emosion-
al mühitini tədqiq 
edirlər. Şagirdlər, 

müəllimlər, məktəbin 
başqa əməkdaşları, 
valideynlər arasında 

sorğu aparırlar.

Şagirdlər məktəbə 
yeni gəlmiş şagirdlərə 

məktub yazır və 
onlara yeni mühitə 

adpatasiya müddəti-
ni ağrısız keçməkdə 
köməklik göstərirlər.

Şagirdlər qarşıya 
qoyulan məqsədin 
əldə edilməsi üçün 
birləşirlər. Bulinqə 
qarşı qərar qəbul 

edirlər, məktəbdə əsas 
demokratik dəyərlərin 

pozulmamasına 
çalışırlar. Bu məsələ 
ilə maraqlı şəxslərə 

məktub yazırlar (prob-
lemin həllinə cavab-
deh olan və problem 

həll edə bilən) – 
məktəbin direktoruna, 
qəyyumlar şurasının 
üzvlərinə, məktəbin 
özünüidarəetməsinə 

və s.

Şagirdlər  bulinq 
problemini müx-

təlif qruplarda 
araşdırırlar. Proble-
min həlli yollarını 
axtarırlar. Sonra 

tədqiqatın nəticələri 
ilə maraqlanan 

şəxslər – məktəbin 
direktoru, qəyyum-

lar şurasının 
üzvləri, şagirdlərin 
özünüidarəetməsi 
və başqaları üçün  

prezentasiya 
keçirirlər.

Birbaşa əməl Birbaşa olmayan 
əməl Advokatlaşdırma Tədqiqat
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bunu dərk etməyərək advokatlaşdırma prosesinə 
cəlb olunurlar.

Məsələn, dövlət məmurları üçün məktubların yazıl-
ması, qondarma iclasların təşkili, bulinqə (mək-
təbdə zorakılığa) qarşı posterlərin hazırlanması, 
gənclər mərkəzinin təşkili məqsədilə munisipalitet 
qamqebelisi ilə görüş. 

Tədqiqat – siz tədqiqatı həyata keçirə bilərsiniz. 
Tədqiqat zamanı icma üçün vacib olan informasiya 
toplanılır. Məsələn, icmanızda mövcud abidənin tar-
ixini araşdırıb təqdimat keçirə, içməli su və torpağın 
keyfiyyəti üzrə laborator tədqiqat apara bilərsiniz. 
ikinci dəfə olunan məhsulları haqqında məlumat to-
playıb cəmiyyətlə tanış edə bilərsiniz və s.

Məsələn, ahıllara yardım, heyvanlara qayğı və s.

Birbaşa olmayan əməl  zamanı sizin birbaşa qa-
yğı göstərdiyiniz insanlarla əlaqəniz var, siz ətraf 
mühit və icimaiyyətə təsir göstərirsiniz, - məsələn, 
cəmiyyətdə skverin abadlaşdırılması, sosial cəhət-
dən aztəminatlı şəxslər üçün paltar toplanması və s. 

Advokatlaşdırma  əməlin üçüncü vasitəsidir. 
Advokatlaşdırma zamanı siz icmaya məlumat 
çatdırırsınız ki, problemin həlli üçün təşəbbüsün 
ifadə edilməsi və iştirak lazımdır və əməllərin 
müxtəlif yolları vardır. Siz çalışırsınız ki, proble-
min həllinə məsuliyyət daşıyan şəxslərə səsinizi 
çatdırasınız.

Advokatlaşdırma prosesi məktəbdən çıxmayaraq 
da həyata keçirilə bilər. Bir çox hallarda, şagirdlər 

Əməl/fəallıqlar sinif layihəsinin üçüncü 
pilləsidir
Bu mərhələdə  planlaşdırılmış tədbirlərin praktiki 
həyata keçirilməsi baş verir.

Əməllər mərhələsində mühüm yaradıcılıq 
fəaliyyətinə aktiv cəlb oluna bilərsiniz. Sizin 
tərəfinizdən aşkarlanmış problemin həlli prose-
sində vətəndaşlıq məsuliyyətləri, ictimaiyyətlə,  
hökumət nümayəndələri ilə dialoq və əməkdaşlıq 
vərdiş-bacarıqları aşılanacaqdır. Ətraf mühitə qa-
yğı göstərməyi öyrənəcəksiniz, dərk edəcəksiniz 
ki, sinifdə, məktəbdə, icmada, ölkədə mövcud 
problemlərin həlli üçün hər bir vətəndaşın təşəb-
büsü və iştirakı nə dərəcədə mühümdür.

Əməllərin dörd növü vardır (vasitəsi):

• birbaşa əməl;
• birbaşa olmayan əməl;
• advokatlaşdırma;
• tədqiqat.

Onlardan hər birini izah edək:

Birbaşa əməl elə bir fəallıqdır ki, bu zaman prob-
lemin həlli prosesində siz birbaşa xeyrinə qayğı 
göstərdiyiniz  insanlarla və ya insanlar, benefisiar-
lar üçün, yəni layihə ilə faydalanan şəxslər üçün 
işləyirsiniz. Belə bir iş sizə sevinc və razılıq his-
si gətirir, öz-özünə inamı inkişaf etdirir. Birbaşa 
əməl zamanı siz dərhal həyata keçirilmiş nəticəni 
görürsünüz və benefisiarlardan müsbət qarşılıqlı 
təsir alırsınız.
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Layihə nəticələrinin 
refleksiyası/düşünülməsi 
– məlumatların 
toplanılması

4 5

Elektron portfolionun aparılması məlumatın 
dərk edilməsi və yayımlanması prosesini 
asanlaşdırır. İstək olduğu halda, materialla daha 
böyük qrup üçün paylaşmaq olar, nəinki bunu 
birbaşa görüş zamanı edə bilərdik. Eyni zaman-
da, internet məkan onlayn diskussiyaları, alınan 
nəticələrin yoxlanılması üçün  sorğu vasitələrini  
təklif edir.

Layihə üzərində iş zamanı tez-tez müxtəlif tip-
də anketin və ya sorğu anketinin yaradılması, 
qarşılıqlı təsirin alınması və nəticələrin analizi 
lazım gələcəkdir və bu da sonda sizin portfo-
lionuzun bir hissəsi olacaqdır. Bu fəaliyyətin 
asanlaşdırılması üçün b. a. Google formaların-
dan istifadə edə bilərsiniz, onlar sizin üçün 
maraqlı məzmun üçün hazır çərçivələr təklif 
edirlər. Ətraflı təlimatlar üçün verilən linkə 
müraciət edin: www.ict.tpdc.ge/video/58

Elektron portfolionun əsas məsələsi ona 
kompüter və internet olan  hər hansı bir yerdən 
əl çatılmasıdır. Verilən linkdə ətraflı təlimatla 
tanış ola bilərsiniz ki, elektron portfolionu blo-
qda necə yaratmalısınız, işləri yerinə yetirdikdə, 
müəllimlərdən kömək istəyə bilərsiniz:
www.ict.tpdc.ge/video/48

• Hər növ məlumatın toplanıl-
ması – nə edildi

• Portfolionun aparılması  
• yerinə yetirilmiş tədbirlər 

haqqında məlumat verən 
videolar, fotoşəkillər, sorğu 
anketləri və hər növ illüstra-
siya materialı

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir
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Layihənin hər bir mərhələsində nəyi etdiyinizi əks etdirən və əlaqələndirən materialı qaydaya salmalı və 
portfolioda (qovluqda) birləşdirməlisiniz.

Portfolio bir növ qovluqdur. O, konkret, seçilmiş mövzu ilə əlaqədar hər şeyi birləşdirir. Portfolio maraqlı 
şəxsə yerinə yetirilmiş iş haqqında ətraflı tam məlumat verən hər növ əyani material və məlumatı əhatə 
etməlidir.

Portfolio həm bir yerə toplanılmış maddi material, eləcə də hər hansı bir elektron məkanda hər hansı bir 
internet məhsulu təqdim edə bilər, hansında analoji olaraq hər şey bir yerə toplanılacaq, Bu da layihə 
çərçivəsində planlaşdırılmış tədbirlər haqqında məlumat verəcəkdir.

Məsələn, layihənin elektron portfoliosu bloqda və ya sosial şəbəkədə yerləşdirilə bilər.

Layihə ilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin yerinə 
yetirilməsi ilə layihə bitmir. Qarşıda daha mühüm 
işlər sizi gözləyir…. Doğrudur, siz artıq layihə 
çərçivəsində planlaşdırdığınız tədbirləri yerinə 
yetirmisiniz, amma alınan nəticələrlə başqaları ilə 
paylaşmanıza qədər onları bir yerə toplamaq, təşkil 
etmək və refleksiya, yəni dərk etmək lazımdır. Yal-
nız bundan sonra təqdimat planlaşdırmalısınız.

Tərəfinizdən yerinə yetirilmiş fəaliyyətin başqa-
ları üçün paylaşdırılmasının sizə asan olması üçün 
yaxşı olardı ki,  layihə üzərində işə başlayan kimi 
tərəfinizdən  yerinə yetirilən işləri əks etdirən ma-
terialların toplanılmasına qayğı göstərəsiniz. Bu 
material müxtəlif növdə ola bilər:

• foto

• video

• audio

• yazılı

• şəkil

• əşya

• sorğu anketləri, müsahibələr 

• posterlər, məktublar, ərizələr, afişalar

• ödəniş qəbzləri,  qaimələr

• və s.

Portfolio
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Layihə nəticələrinin 
refleksiyası/dərk 
edilməsi – məlumatın 
analiz edilməsi
• Portfolionun öyrənilməsi /

analiz edilməsi
• refleksiya: dərk etmə – 

nə etdiniz
• alınan təcrübənin qarşılıqlı 

paylaşılması 
• yekunlaşdırma – 

planın və yerinə yetirilmiş 
işin müqayisəsi

Fəallığın forması Fəallığın forması

4

Refleksiya 
üçün fəallıq Şifahi Əməllə əlaqədarYazılı Bədii, audio, video Elektron

Qrup diskussiyası

Fəallıqların təyin edilməsi

Rolların bölgüsü forması

İşin sənədləşdirilməsi

layihə haqqında 
məlumatın 

yayımlandırılması

Məlumat vərəqlərinin/
flayerlərin, bukletlərin 

aparılması

Qeydiyyat jurnalının 
aparılması

Sinif prezentasiyaları

Aralıq hesabatlarının 
aparılması

İcma ilə planlı ünsiyyət

Posterlərin aparılması

Şəxsi təcrübənin 
paylaşdırılması

Refleksiya üçün fəallıq Şifahi Əməllə əlaqədarYazılı Bədii, audio, video Elektron

Qrup təcrübəsi 
ilə paylaşmaq

Bu çox vacib idi...

Bu çox həvəsli idi…

Bu çox çətin idi…

Portfolio

Qarşılıqlı təsir

Layihədən nə qalmışdır

Sorğu anketləri 
və müsahibələr

Layihə haqqında 
yekun hesabatı

Layihə nəticələrini 
əks etdirən təsvir, 

bir növ “loqo”

Layihəni əks 
etdirən musiqi əsəri

Layihənin hazırlıq müddəti

Tədqiqat-ehtiyacların analizi

Layihənin planlaşdırılması

Rolların bölgüsü

Əməl/fəallıqlar

Qiymətləndirmə

Məlumatın toplanılması

Alınan məlumatın qavranılması

Nümayiş/təqdimat

Layihə nədir
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Portfolionun hazırlanması və bütün iş fəaliyyətinizi əks etdirən materialı bir yerə toplamaq maraqlı 
tərəflərin qarşısında təqdimatla çıxışınıza kifayət etmir. Artıq  fikirləşib, düşünüb, başqaları ilə tanış et-
mədən, təqdimata çıxartmadan əvvəl gördüyünüz işi bir-birinizlə paylaşmaq vaxtıdır.

Bir daha yerinə yetirilmiş işlər haqqında düşünmək, təcrübənin qarşılıqlı anlaşılması köməklik sizə 
köməklik edəcəkdir, analiz edəcəksiniz ki, nəyi edə bildiniz və nəyi – edə bilmədiniz:

• bir dəfə yenə layihənizin planına qayıdın – fəallıqların çərçivəsi və portfolionun əsasında plan-
laşdırılmış tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətini yoxlayın;

• bir-birinizlə paylaşın ki, layihə üzərində iş zamanı nəyi öyrəndiniz;

• bir-birinizlə paylaşın ki, layihə üzərində iş zamanı nə xoşunuza gəlmişdir;

• bir-birinizlə paylaşın ki, layihə üzərində iş zamanı hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz;

• bir-birinizlə aldığınız ən mühüm təcrübə ilə paylaşın; 

• fikirləşin, qeyd edilən fəallıqları yenidən yerinə yetirsəydiniz, nəyi dəyişərdiniz, necə hərəkət 
edərdiniz;

• işinizə tənqidi yanaşmanız vacibdir və bu da sonralar işinizin təkmilləşdirilməsində və daha 
yaxşı nəticələrin alınmasında sizə yardım edəcəkdir.

Layihənin çərçivəsində yerinə yetirilmiş 
fəallıqların refleksiyasında müxtəlif iş forması 
sizə köməklik göstərəcəkdir, həm birbaşa, həm 
də elektron yolla: 

• sinifdə sorğu, müsahibə 

• qrupda diskussiyalar 

• dövri „informasiya buraxılışı “, 
proqramın gedişi haqqında bir növ daycest

• analitik sorğular 

• təqdimatlar (prezentasiyalar)

• onlayn diskussiyalar

• yaradıcılıq fəallıqları

Refleksiya prosesinin həm planlaşdırılmasında, 
eləcə də, aparılmasında növbəti cədvəl kömək-
lik edəcəkdir (baxın, səh.4), hansını layihəniz 
üçün müvafiq bəndlərlə dəyişə və zənginləşdirə 
bilərsiniz. Sizin tərəfinizdən yerinə yetirilmiş işə 
müvafiq qrafanı işarələyin. İşarəyə şərh də əlavə 
edə bilərsiniz.



9

4 5

Nümayiş 
etdirmə/Təqdimat
• Təqdimat üçün hazırlıq 
• Materialın qaydaya 

salınması  
• təqdimat auditoriyasının 

müəyyənləşdirilməsi və 
dəvəti

• təqdimat – nəticələrin 
nümayişi

Layihənin təqdimatına xüsusi görünüşü işinizi əks 
etdirən fotomaterial verir. Bu fotomaterialı maraqlı 
forma ilə cəmiyyətə çatdırmağınız üçün verilən link-
də baxa bilərsiniz ki, iş fəaliyyətinizi əks etdirən in-
ternet albomu necə yaratmalısınız: www.ict.tpdc.ge/
video/95

Təqdimatınızın canlı, maraqlı və rəngbərəng olması 
üçün animasiyalarla, multiplikasiyalarla zəngin 
vasitələrə müraciət edə bilərsiniz.  Onlaynservis 
powtoon.com sizə qısa zamanda asanlıqla fleş-mul-
tiplikasiya təqdimatlarını hazırlamağa köməklik 
edəcəkdir: www.ict.tpdc.ge/video/11

Videofaylların təqdimatı layihənizə xüsusi maraq və 
görünüş verir. Verilən linkdə tövsiyələrlə tanış ola-
caqsınız ki, internet proqramı animoto-nun vasitəsilə 
videofayllar necə yaratmaq olar: www.ict.tpdc.ge/
video/18
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• Fəallıqları və tədbirləri yerinə yetirdikdə, 
burada da rolları bölməlisiniz:

• Seçilmiş spikerlər/hömsöhbətlər edilən 
işi maksimal olaraq maraqlı və ətraflı, 
müxtəlif vasitələrlə təqdim etməlidirlər;

• Yerinə yetirilən işi həm vizual, müxtə-
lif yaradıcılıq formaları ilə təqdim edə 
bilərsiniz, eləcə də, qonaq da dəvət et-
mək olar;

• yaxşı olardı ki, təqdimat prosesində hamı 
iştirak etsin ki, bütöv sinif məhsulunu 
təqdim etdiyiniz ayırd edilsin;

• Rolların bölgüsü və təqdimat plan-

• yaxşı olardı ki, auditoriya layihəyə cəlb olunan 
bütün tərəflərdən ibarət olsun, layihənin fəaliyyəti 
ilə maraqlı insanlarla;

• auditoriyanı müəyyənləşdirdikdən sonra dəvət-
namələr hazırlayın və qonaqları dəvət edin, 
afişalar düzəldin və elektron ismarıclar göndərin;

• yaxşı olardı ki, layihə haqqında qısa informasiya 
təsvirini hazırlayasınız və media nümayəndələrini 
dəvət edəsiniz ki, iş fəaliyyətiniz işıqlandırılsın;

• təqdimatın özü uzun, yükləndirilmiş və darıxdırıcı 
olmasın.
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laşdırıldıqdan sonra daha bir dəfə portfolionuza 
qayıdın, materialı qaydaya salın, bir daha nəzər 
yetirin ki, deyiləcək mühüm sözlər unudulmasın;

• Yaxşı olardı ki, layihənizin məqsədinə daha uyğun 
olan yeri seçəsiniz, bununla bir daha layihənizin 
tələbatını ayıracaqsınız (məsələn, təmizlik işləri 
apardığınız bağçada təqdimat keçirə bilərsiniz);

• Təqdimatın yerini və vaxtını da məzmununa uyğun 
seçə bilərsiniz – layihənin məzmunundan irəli 
gələrək onu hansısa beynəlxalq tarixə təsadüf et-
dirə vilərsiniz;

• əvvəlcədən planlaşdırmalısınız ki, layihənin təqdi-
matında kim iştirak edəcəkdir;

Yerinə yetirilmiş işi əks etdirən materialın toplanıl-
ması və onun lazımi şəkildə analizi maraqlı tədimat 
üçün mühüm əsasdır. Siz  layihənizin nəticələrini 
cəmiyyətə təqdim etməyə hazırsınız! Nəyi etdiyinizi, 
nəyi əldə etməyə çalışdığınızı və planlaşdırdığınız 
nəticəni alıb-almadığınızı tanış edəcəksiniz!

Layihənizin təqdimatının maksimal dərəcədə effektli 
və maraqlı olması üçün sonraki amilləri nəzərdə al-
malısınız:

Yerinə yetirilmiş işin təqdimatı zamanı elektron resurs-
lara müraciət etdiyiniz halda təqdimatınız daha maraqlı və 
səmərəli olacaqdır.

Təqdimatlar hazırlandığı zaman bir çox hallarda Micro-
soft Office PowerPoint  proqramına müraciət edilir. O, 
dünyada ən çox yayılmış təqdimat vasitəsidir. Verilən 
linkdə ətraflı təlimatlarla tanış ola bilərsiniz ki, bu pro-
qramın köməkliyi ilə təqdimatı necə hazırlamalısınız:  
www.ict.tpdc.ge/video/12

Layihənin 
təqdimatı



Qiymətləndirmə
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• Layihənin qiymətləndi-
rilməsinin nə kimi 
əhəmiyyəti vardır

• Öz-özünüqiymətləndirmə 
üçün təlimatlar

Layihənin qiymətləndirilməsi üçün 
layihənin nəticəsində  yaranmış 
materialdan istifadə edə bilərsiniz:

Hesabat, film, sərgi, mühazirə, foto, portfolio və s.

Xarici qiymətləndirmə üçün layihəyə cəlb ol-
unmuş şəxslər və təşkilatları təkcə layihənin 
nəticələri ilə deyil, eləcə də layihə üzərində işin 
bütün mərhələlərini təsvir edən sənədlərlə tanış 
etməlisiniz, hansında ki, qazandığınız bilik və 
vərdiş-bacarıqlar görünür. İş həm sinif qarşısında, 
eləcə də daha geniş auditoriya qarşısında təqdim 
edilə bilər. 

Tanış edildiyi kimi, layihənin hər bir mərhələsində 
yaradılmış material portfolioda birləşdirilməlidir. 
Portfolioda toplanılmış materialın qiymətləndir-
ilməsi də yaxşı olardı. 

Layihənin nəticələrini və sizin işinizi  layihə ilə 
faydalanan və bütün maraqlı şəxslər qiymətləndir-
dikdə xarici qiymətləndirmə çox vacibdir. Belə 
bir qiymətləndirmə üçün b.a. “anonim qutu”-dan 
istifadə etmək olar. Ona benefisiarlar və layihə ilə 
maraqlanan şəxslər layihə ilə əlaqədar fikirləri, 
məsləhətləri, tövsiyələri, layihənin sabitliyinin 
saxlanılması üçün  gələcək fəaliyyət siyahısını və 
s. endirirlər.

Qiymətləndirmə sizə fərdi və sinif nailiyyətləri-
nin və səhvlərin dərk edilməsində, gələcək lay-
ihələrin daha yaxşı həyata keçirilməsində yardım 
edəcəkdir.
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Aşağıda verilən sorğu anketi sizə layihə üzərində işin sizə qazandırdığı  bilik və 
təcrübəni analiz etməkdə köməklik edəcəkdir:

1. Layihə üzərində iş zamanı şəxsən siz və bir dəstə olaraq sinfiniz nəyi öyrəndiniz?
2. Bu layihə üzərində iş hansı vərdiş-bacarıqların inkişafına dəstək verdi?
3. Bir dəstə kimi işin hansı müsbət tərəfi var?
4. Bir dəstə kimi işin hansı mənfi tərəfi var?
5. Bu layihədə sizin ən böyük  nailiyyətiniz nə idi?
6. Bu layihədə bir dəstə kimi sinfinizin ən böyük nailiyyəti nə idi? 
7. Bu layihə sizə nə öyrətdi?
8. Bu layihədə yenidən işləməyə başlasanız nəyi dəyişərdiniz?

Sinif layihəsi üzərində işin son mərhələsi qi-
ymətləndirmədir. Layihənin qiymətləndirilmə-
si zamanı layihə üzərində iş prosesində nəyin 
öyrənildiyi, hansı təcrübənin alındığı və hansı 
vərdiş-bacarıqların aşılandığı, qarşıya qoyulan 
məsədə nə dərəcədə çatıldığı dərk edilir. Eləcə 
də benefisiarlar, layihə ilə maraqlı şəxslər sizin 
tərəfinizdən görülən işi və alınan nəticəni/nəticələri 
necə qiymətləndirirlər. 

Dərsdə, əsasən, nəzəri bilik qiymətləndirilir, amma 
layihənin qiymətləndirilməsi haqqında danışdıqda, 
bu zaman nəinki nəzəri biliyin qazanıldığı, eləcə 
də hansı vərdiş-bacarıqlar və yanaşmaların ink-
işaf etdiyi, həll ediləsi problemlə əlaqədar hansı 
yanaşmanın yarandığı qiymətləndirilir. 

Layihə üzərində iş bitirildikdən sonra yaxşı olardı 
ki, öz-özünüqiymətləndirməyə müraciət edəsiniz. 

Öz-özünüqiymətləndirmə zamanı fərdi və qrup 
üzvlərinin işi, layihə üzərində iş prosesində hansı 
bilik və təcrübənin qazanıldığı qiymətləndirilir.
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