
Təhsilin idarə edilməsi 

IV kurs (qrup 036, 037) 

İmtahan sualları 

1. Məktəbi idarəetmənin mahiyyəti, vəzifələri və xüsusiyyətləri  

2. Məktəbdə təlim prosesinin təşkil. 

3. Məktəbdə tərbiyə prosesinin təşkil. 

4. Müəllim kadrları ilə işin təşkili 

5. Təhsilin idarə edilməsi sistemi və strukturu 

6. Təhsili idarəetmənin dövlət sənədləri. 

7. Təhsili idarəetmənin dövlət orqanları və onların funksiyası. 

8. Məktəbdaxili idarəetmə 

9. Məktəb direktorunun funksiyaları və ona verilən tələblər. 

10. Direktor müavinlərinin işi. 

11. Məktəbin kollegial və ictimai özünüidarə orqanları. 

12. İdarəetmə prosesinin quruluşu. Pedaqoji təhlil, proqnozlaşdirma və məqsəd    

qoyuluşu 

13. Məktəbdaxili idarəetmədə pedaqoji təhlil və proqnozlaşdırma. 

14. İdarəetmədə məqsəd, quruluşu və planlaşdırma. 

15. Məktəbdaxili idarəetmənin təşkili və tənzimlənməsi 

16. Pedaqoji proseslərin keyfiyyətinə təsir edən amillər  

17. Şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyinin ğücləndirilməsi. 

18. Yeni təlim texnoloğiyaların tətbiqi. 

19. Məktəbdaxili nəzarət. Məktəbin fəaliyyətinin uçotu və qiymətləndirilməsi  

20. Məktəbdaxili nəzarətin metodları, təşkili formaları və şərtləri. 

21. Məktəbdə metodik işə rəhbərlik 

22. Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi  

23. Məktəbdə əməyin elmi təşkili  

24. Müəllimlərin ixtisasartırması və attestasiyası  

25. Pedaqoji ünsiyyət və idarəetmədə onun rolu.  

26. Pedaqoji ustalıq və takt.  

27. Pedaqoji münaqişələr və onların həlli.  

28. Məktəb kollektivi, onun formalaşdırılması prinsipləri. 

29. Kollektiv anlayışı, onun əlamətləri, təşəkkülü və sosial-psixoloji səciyyəsi. 

30. Pedaqoji və şagird kollektivi. 

31. Şagird kollektivinin təşkili və inkişaf mərhələləri. 

32. Kollektivin tərbiyəsi yolları.  

33. Məktəb  şagird kollektivində özünüidarənin təşkili. 



34. Şagird kollektivinin təşkili və inkişaf mərhələləri. 

35. Kollektiv anlayışının xarakteristikası  

36. Məktəb kollektivinin təşkilat formaları 

37. Şagird kollektivinin iş prinsipləri. 

38. Şagird kollektivinin inkişaf etdirilməsi. 

39. Məktəb özünuidarənin təşkili. 

40. Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti.  

41. Məktəbin maddi-texinki bazası 

42. Məktəb sənədləri və hesabat işləri.  

43. Demokratik prinsiplərlə idarəçiliyin inteqrativ inkişafı. 

44. Pedaqoji fəaliyyətdə humanist və demokratik ideyaların istifadə metodları. 

45. İdarəçilikdə koqnitiv düşüncə və idarəçiliyin kreativ inkişafı. 

46. Təhsil Standartlarında göstərilmiş qaydaların tətbiqi. 

47. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbənin hüquqları. 

48. Ali təhsil müəssisələrindəki tyutorların vəzifələri. 

 

 

 


