
 

 

    Müəllimlərin İKT-dən istifadə bacarıqlarının praktik qiymətləndirilməsi vərəqi 

 

Qiymətləndirmə hər meyar üzrə 3 səviyyəli olmaqla aparılır. 

     

Müəllimin soyadı, adı, ata adı:____________________________________________________ 

İşlədiyi rayon, məktəb:___________________________________________________________ 

İxtisası və tədris etdiyi fənn:_____________________________________________________ 

Sorğunun keçirildiyi tarix:_________________________ İmza:________________________ 

 

 

St. 

                      

               Meyarlar Bacarmır 

( 0 ) 

Zəif  

( 1 ) 
Orta  

( 2 ) 
Yüksək 

( 3 ) 

Əməliyyat sistemi üzrə bacarıqlar 

1.1 Kompüteri aktiv iş vəziyyətinə 

gətirir, idarə edir. 
    

1.2 Klaviatura düymələrinin 

funksiyalarından istifadə edir. 
    

1.3 Klaviaturanın əlifbasını, dil 

parametrlərini tənzimləyir. 
    

1.4 Qovluq yaradır, sinif məlumatlarını 

və öyrədici resursları qovluqlarda 

saxlayır, idarə edir. 

    

1.5 İş masasının fonunu, səs, simgə 

parametrlərini tənzimləyir. 
    

Periferial qurğulardan istifadə bacarıqları 

2.1 Kompüterdən  xarici yaddaş 

qurğularına (fləş kart, CD, DVD 

disklər) və ya əksinə məlumatları 

ötürür. 

    

2.2 Printerin çap imkanlarından istifadə 

edir, çap parametrlərini tənzimləyir. 
    

2.3 Skanerin surətköçürmə 

imkanlarından istifadə edir. 
    

2.4 Proyektor qurğusunu kompüterlə 

əlaqələndirir, görüntü 

parametrlərini tənzimləyir. 

    

2.5 Kompüteri internetə qoşur və bu 

zaman qurğularda yaranan 

problemləri həll edir. 

    

İnternetdən istifadə bacarıqları 



 

3.1 İnternetdə məlumat axtarışı, şəkil, 

musiqi və video faylların 

kompüterə yüklənməsini icra edir. 

    

3.2 Milli və beynəlxalq təhsil 

məzmunlu saytların imkanlarından 

istifadə edir. 

    

3.3 Elektron poçtdan istifadə edir 

(mətn, qoşma fayl, link göndərmə, 

gələn faylları yükləmə). 

    

3.4 Sosial şəbəkələrdən istifadə edir.     

3.5 Web 2.0 alətlərindən istifadə edir.     
            MS Office proqramlarından tədrisdə istifadə bacarıqları 

4.1 MS Word proqramından istifadə 

edir. 
    

4.2 MS Power Point proqramından 

istifadə edir. 
    

4.3 MS Excel proqramından istifadə 

edir. 
    

4.4 MS Publisher proqramından 

istifadə edir. 
    

4.5 MS OneNote proqramından istifadə 

edir. 
    

Tədrisdə istifadə olunan digər proqramlar 
5.1 Elektron lövhələrdən istifadə edir.     

5.2 
Tədris üçün faydalı olan digər                                 

proqramlardan istifadə edir. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qiymətləndirmənin bu hissəsini müəllim özü doldurmalıdır. 

 

1. Kompüter texnologiyalarının təhsildə tətbiqi ilə bağlı təlimlərdə iştirak sizin 

üçün: 

a) Məktəb rəhbərliyi tərəfindən qoyulan tələbdir 

b) Məktəbdə qabaqcıl müəllimlərdən biri olmaq üçün vasitədir 

c) Bilik və bacarıq səviyyəsini təkmilləşdirməkdir 

d) Fikir mübadiləsi, yaradıcı axtarış, daha müstəqil iş üçün təşviqdir 

 

2. Sizin kompüterdə işləmə bacarıqlarınız varmı? 

a) İstifadə edə bilmirəm 

b) Yalnız mətn yığmaq barədə ümumi təsəvvürüm var 

c) Kompüterdə inamla işləyirəm 

 

3. Kompüter texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi ilə bağlı sizin təcrübənizi 

əks etdirən bir fikri seçməyiniz xahiş olunur: 

a) Heç vaxt sinifdə istifadə etməmişəm 

b) Bir neçə dəfə dərs zamanı şagirdlərlə istifadə etməyə cəhd göstərmişəm 

c) Kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə bir neçə uğurlu məşğələ keçirmişəm 

d) Dərs zamanı daim kompüter texnologiyalarından istifadə edirəm  

e) Şagirdlərimi də kompüter texnologiyalarından istifadə prosesinə cəlb edirəm 

 

4. İnternetdən əsasən nə üçün istifadə edirsiniz? 

a) İstifadə etmirəm 

b) Həmkarlarımla ünsiyyət qurmaq və təcrübə mübadiləsində olmaq üçün istifadə 

edirəm 

c) Resursları hazırlamaq üçün istifadə edirəm 

d) Yalnız şəxsi məqsədlər üçün istifadə edirəm 

 

5. Kompüterdən dərslərinizdə necə istifadə etməyi düşünürsünüz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Kompüterinizdə hansı internet brauzerdən istifadə edirsiniz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

7. Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək üçün 

hansı bacarıqlara yiyələnmək istəyirsiniz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Pedaqoji fəaliyyətinizdə kompüter texnologiyalarından nə üçün istifadə 

edirsiniz? 

 

Zəhmət olmasa, hər bir sətrə cavab verin 

 

İstifadə edirəm 

 

İstifadə etmirəm 

 

1. Dərsdə mövzuların açılması ilə bağlı təqdimatlar 

üçün  

  

 

2. Dərs hazırlığında informasiya axtarmaq üçün 

  

 

3. Filmləri, fotoları göstərmək üçün 

  

 

4. Şagirdlərin biliklərini onlayn test vasitəsilə 

qiymətləndirmək üçün  

  

 

5. Didaktik materiallar hazırlamaq üçün 
  

 

6. Öz variantınızı yazın: 
  

 

 

 

 

Qiymətləndirməni aparan şəxsin S/A/A 

adı:_______________________________________ 

 

                                               İmza:_______________________ 


