
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət ümumtəhsil müəssisələrində işləyən 

təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması üçün 

 

 

 

 

 

YADDAŞ 

KİTABÇASI 
Aşağıdakıları sertifikasiyanın test 

mərhələsi üçün gətirmək 

QADAĞANDIR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DİQQƏT Sertifikasiyanın test mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş binaya giriş zamanı üzərində mobil 

telefon, digər rabitə vasitələri, konspekt və başqa yardımçı vasitələr aşkar olunan təhsilverənlər barədə 

akt tərtib olunur, bu vasitələr və onların sənədləri götürülür və binaya buraxılmırlar. 

 

Naxçıvan-2022 



Hörmətli təhsilverənlər! 

 
Məqsədimiz   biliklərinizi nümayiş etdirmək üçün sizə eyni şərait yaratmaq, sertifikasiya zamanı şəffaflığı, 

aşkarlığı və obyektivliyi təmin etməkdir. 

Əgər yüksək bilik nümayiş etdirsəniz və imtahanın texnoloji tələblərinə düzgün əməl etsəniz, uğur 
qazanacağınıza tamamilə əmin ola bilərsiniz. 

 
SERTİFİKASİYANIN TEST MƏRHƏLƏSİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AŞAĞIDAKILARA ƏMƏL 

ETMƏLİSİNİZ: 

 
1.  Sertifikasiyanın test mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş binanın qarşısına gəlməli, (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının                                                       Dövlət İmtahan Mərkəzi) özünüzlə qələm və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədinizi gətirməlisiniz: 

 
 

   DİQQƏT! Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədiniz olmadıqda və ya uyğunsuzluq olduqda imtahana 
buraxılmayacaqsınız! 

2. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədinizi test mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş binanın giriş qapısında sənədləri yoxlayan 
əməkdaşa təqdim edib, müəyyən edilən  zala gedin. 

3. Sizin üçün ayrılmış kompüterdə sizin haqqınızda şəxsi məlumatlar olacaqdır. Bu məlumatların düzgünlüyünü 
yoxlayın. Uyğunsuzluq aşkar etdikdə mütləq nəzarətçiyə müraciət edib, məsələyə aydınlıq gətirin. 

4.  Suallara cavab vermək üçün ayrılan 120 dəqiqə vaxtdan səmərəli istifadə edin. Cavabların kompüter 
üzərindən qeyd olunması (uyğun xanaların işarələnməsi) üçün sərf olunan vaxt bu müddətə daxildir. 

5. I dərəcə gözdən əlilliyi olan təhsilverənlərə fərdi nəzarətçi təyin edilir və onlar üçün test mərhələsinin davametmə 

müddəti 60 dəqiqə artırılır. 

6. Hər bir sualın düzgün cavabı bəndlərin qarşısındakı xanaların işarə edilməsi ilə qeyd edilməlidir. 

7. Test tapşırıqlarını istənilən ardıcıllıqla cavablandırmaq olar. 

 

 

  DİQQƏT! Başqasının kompüterinə baxmaq və imtahan zamanı söhbət etmək qadağandır. 

8. Sizə Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində tədris etdiyiniz fənnlər üzrə ümumtəhsil proqramlarına, tədris 
metodikasına və təlim strategiyalarına aid 60 sual təqdim edilir. Testlərin ardıcıllığı belədir: 1-40 təhsilverənin 
tədris etdiyi fənn üzrə ümumtəhsil proqramları, 41-60 təlim strategiyaları və tədris metodikası. Cavablarınızı hər 
bir sualın aşağısında düzgün olduğunu düşündüyünüz bəndin qarşısındakı müvafiq xananı işarələməklə qeyd 
edin. Müvafiq hesablamalar aparmaq üçün nəzarətçidən ağ kağız istəyə bilərsiniz. Hər bir sualın düzgün cavabı 
bir balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar ümumi nəticəyə təsir göstərmir. 

9. Test mərhələsi başa çatdıqdan sonra nəticələriniz elan ediləcək və sizə “Test imtahanının nəticəsi 

haqqında arayış” veriləcəkdir. 

Test mərhələsindən sonra keçiriləcək ekspertiza nəticəsində hər hansı bir test tapşırığı səhv hesab edilərsə, həmin 
tapşırıq bütün təhsilverənlər üçün düzgün cavablandırılmış sayılır. Təhsilverənlər test mərhələsinin nəticələri ilə 
razı olmadıqda, nəticələr portalda yerləşdirildiyi gündən etibarən 3 iş günü müddətində Sertifikatlaşdırma 
Şurasına şikayət verə bilər. Şikayətə baxıldıqdan sonra nəticələrə dair müvafiq qərar qəbul edilir. 

 
“AŞAĞIDAKILAR QADAĞANDIR: 

1. Saxta sənəd təqdim etmək; 
2. Sertifikasiyaya özünün yerinə başqasını göndərmək; 
3.  Sertifikasiyanın test mərhələsi üçün nəzərdə tutulan binanın zalına mobil telefon və digər rabitə vasitələri, 

elektron cihazlar, kalkulyator, elektron məlumat daşıyıcısı, kitab, dəftər, jurnal, konspekt, məlumat kitabçası, 
lüğət, cədvəl, çanta və digər yardımçı vəsaitlər gətirmək və onlardan istifadə etmək; 

  DİQQƏT! Təhsilverən sertifikatlaşdırmanın keçirilməsi ilə bağlı yuxarıda göstərilən tələbləri 

pozduqda, bu barədə akt tərtib edilir və həmin şəxs sertifikatlaşdırmadan kənarlaşdırılır. Təhsilverən 

tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərin pozulması halları sertifikatlaşdırma başa çatdıqdan sonra 

videomüşahidə kameralarının məlumatları əsasında aşkar edilərsə, həmin təhsilverənin sertifikatlaşdırma 

nəticələri Sertifikatlaşdırma Şurası tərəfindən ləğv edilir. 



4. Yandırıcı, partlayıcı, kəsici, deşici və digər bu növ əşyalarla imtahan binasına girmək; 

5. Sertifikasiyanın test mərhələsi başlandıqdan sonra hər hansı bir səbəbə görə imtahan zalını tərk edib, yenidən geri 
dönmək; 

6. Zalda yerini dəyişmək, gəzişmək, yerindən durmaq, danışmaq, kiməsə kömək etmək və ya kiminsə köməyindən 
istifadə etmək və bu kimi hallarla imtahanın gedişinə mane olmaq; 

7. Başqasının kompüterinə baxmaq və başqasının baxması üçün şərait yaratmaq; 

8. Nəzarətçiyə test tapşırıqlarının həllində kömək üçün müraciət etmək. 

9. Təhsilverənlər test mərhələsində iştirak edərkən, müsabiqənin keçirilməsi qaydalarına, yaddaş kitabçasında əks 

olunan tələblərə və təhsilverənlər barədə müəyyən edilmiş qadağalara əməl etməlidir. 

 
SERTİFİKASİYANIN MÜSAHİBƏ MƏRHƏLƏSİ: 

 
1. Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində azı 30 bal toplamış təhsilverənlər sertifikatlaşdırmanın müsahibə 

mərhələsinə buraxılırlar. Müsahibə mərhələsində hər bir təhsilverənə 20 dəqiqə vaxt ayrılır. 

2. Müsahibə mərhələsi aşağıdakı meyarlar əsasında maksimum 40 balla qiymətləndirilir: 

- proqram üzrə mövzunu təqdimetmə bacarığı; 

- təhsilalanları qiymətləndirmə bacarığı; 

- özünü təqdimetmə bacarığı; 

- pedaqoji prosesi təşkiletmə bacarığı; 

- ünsiyyət bacarığı. 

3. Hər bir meyar 4 (dörd) ballıq şkala əsasında ölçülür. 

4. Müsahibə mərhələsində toplanıla biləcək maksimum 40 bal meyarlar üzrə aşağıdakı qaydada hesablanır: 

- proqram üzrə mövzunu təqdimetmə bacarığı üzrə toplanılan balların 3 misli; 

- təhsilalanları qiymətləndirmə, özünü təqdimetmə və pedaqoji prosesi təşkiletmə bacarıqlarının hər biri üzrə 
toplanılan balların 2 misli; 

- ünsiyyət bacarığı üzrə toplanılan balların 1 misli. 

5. Müsahibənin nəticələri onun keçirildiyi tarixdən 5 (beş) iş günü müddətində elan edilir. 

 

Hörmətli müəllimlər! 
 

Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq! 


