
 

Hibrid öyrənməyə dair suallar   



 

Hibrid öyrənməyə dair təklif olunan suallar  

Bu sənəddə məktəb ictimaiyyətinizin rəqəmsal texnologiyaların qarışıq təlimdə istifadəsini əks etdirməsinə kömək edə biləcək bəzi 

suallar tapa bilərsiniz. Bu suallardan bəzilərini anketə əlavə etmək istəyirsinizsə, onları "Anketinizi fərdiləşdirin" bölməsindəki "Öz 

ifadələriniz" bölməsinə kopyalayıb yerləşdirə bilərsiniz. 

 

Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

Virtual Təlim Mühitlərindən 

səmərəli istifadə 

 

Təhsilalanların təhsilverənləri ilə ünsiyyət 

qura biləcəyi və tapşırıqları, fəaliyyətləri, 

qrafiki və mənbələrini tapa biləcəyi mərkəzi 

bir rəqəmsal platforma və ya onlayn məkan 

var 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilverənlər və 

təhsilalanlar arasında kömək üçün istiqamət, 

qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə kömək etmək üçün 

Virtual Təlim Mühitini və ya Məzmun İdarəetmə 

Sistemini yaxşı təşkil olunmuş və müasir bir 

şəkildə istifadə etdiyiniz təqdirdə seçin. 

Təhsilalanlar buradan başqa proqram və 

mənbələrə yönləndirilə bilər 

Təhsilalanların təhsilverənləri ilə ünsiyyət 

qura biləcəyi və tapşırıqları, fəaliyyətləri, 

qrafiki və mənbələrini tapa biləcəyi mərkəzi 

bir rəqəmsal platforma və ya onlayn məkan 

var 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilverənlər və 

təhsilalanlar arasında kömək üçün istiqamət, 

qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə kömək etmək üçün 

Virtual Təlim Mühitini və ya Məzmun İdarəetmə 

Sistemini yaxşı təşkil olunmuş və müasir bir şəkildə 

istifadə etdiyiniz təqdirdə seçin. Təhsilalanlar 

buradan başqa proqram və mənbələrə 

yönləndirilə bilər 

 

Tapşırıqlarımı, fəaliyyətlərimi, 

cədvəlimi, resurları tapa biləcəyim və 

təhsilverənlərimlə ünsiyyət qura 

biləcəyim bir onlayn məkan var 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsil müəssisənizdə 

yaxşı təşkil edilmiş və yenilənən 

tapşırıqlarınızı, cədvəlinizi, reurslarınızı 

tapmaq və təhsilverənlərinizlə ünsiyyət 

qurmaq üçün onlayn bir yer olduğu təqdirdə 

seçin. 

 



    

Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

Zamanın idarə olunması 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar 

rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edərək 

vaxtlarını necə idarə etməyi öyrənirlər 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilalanların həm təhsil 

müəssisəsində, həm də evdə - iş üçün bir cədvəl 

təyin etmək, fasilələr vermək üçün ortaq 

təqvimlər və ya planlaşdırma alətləri kimi 

rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edərək 

vaxtlarını necə idarə etməyi öyrənmək imkanları 

olduqda seçin. ekran vaxtını idarə edin və diqqəti 

yayındırmaqdan çəkinin. 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar rəqəmsal 

texnologiyalardan istifadə edərək vaxtlarını 

necə idarə etməyi öyrənirlər 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilalanların həm təhsil 

müəssisəsində, həm də evdə - iş üçün bir cədvəl 

təyin etmək, fasilələr vermək üçün ortaq 

təqvimlər və ya planlaşdırma alətləri kimi 

rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edərək 

vaxtlarını necə idarə etməyi öyrənmək imkanları 

olduqda seçin. ekran vaxtını idarə edin və diqqəti 

yayındırmaqdan çəkinin. 

Təhsil müəssisəmizdə rəqəmsal 

texnologiyalardan istifadə edərək 

vaxtımızı necə idarə edəcəyimizi 

öyrənirik 

5-i yalnız sizin fikrinizcə, sinif işiniz üçün bir 

cədvəl qurmaq, fasilələr vermək, ekran 

vaxtını idarə etmək və həm təhsil 

müəssisəsində, həm də işiniz üçün 

diqqətinizi yayındırmamaq üçün paylaşılan 

təqvimlərdən və tapşırıq planlaşdırma 

vasitələrindən necə istifadə edəcəyinizi 

öyrənmək imkanlarınız varsa, seçin.  

MÜSTƏQİL TƏLİM (özünütəlim): 

Öyrənmək üçün kömək istəmək 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar öyrənməkdə 

çətinlik çəkdikdə kömək istəmək üçün rəqəmsal 

texnologiyalardan necə istifadə etməyi öyrənirlər 

5-i yalnız, sizin fikrinizcə, təhsilalanların rəqəmsal 

texnologiyalardan (e-poçt, söhbət yazıları, şərhlər) 

öyrənmələrində kömək istəmək üçün necə istifadə 

edəcəyini öyrəndikləri təqdirdə seçin. Məs: hər dəfə 

istifadə üçün uyğun vasitə nədir, düzgün sual necə 

veriləcək, kimdən soruşulaca 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar öyrənməkdə 

çətinlik çəkdikdə kömək istəmək üçün rəqəmsal 

texnologiyalardan necə istifadə etməyi öyrənirlər 

5-i yalnız, sizin fikrinizcə, təhsilalanların rəqəmsal 

texnologiyalardan (e-poçt, söhbət yazıları, şərhlər) 

öyrənmələrində kömək istəmək üçün necə istifadə 

edəcəyini öyrəndikləri təqdirdə seçin. Məs: hər dəfə 

istifadə üçün uyğun vasitə nədir, düzgün sual necə 

veriləcək, kimdən soruşulacaq 

Təhsil müəssisəmizdə öyrənməyimizdə çətinlik 

çəkdiyimiz zaman kömək istəmək üçün 

rəqəmsal texnologiyalardan necə istifadə 

edəcəyimizi öyrənirik 

5-i yalnız sizin fikrinizcə, təhsil müəssisəniz 

tərəfindən təklif olunan rəqəmsal 

texnologiyalardan necə istifadə edəcəyinizi (e-

poçt, söhbət, mesajlar, şərhlər və s.) 

öyrənməyinizdə çətinlik çəkdiyiniz zaman kömək 

istəməyi öyrəndiyiniz təqdirdə seçin. istifadə 

etmək üçün uyğun vasitənin nə olduğunu, 

kimdən soruşacağınızı, düzgün sualı necə 

verəcəyinizi öyrənirsiniz. 



Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

MÜSTƏQİL TƏLİM (özünütəlim): 

Texnologiya ilə bağlı kömək 

istəmək 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar 

təhsilverənlərinin istifadə etdikləri proqram 

/ tətbiqetmə problemləri ilə qarşılaşdıqda 

kömək istəmək üçün rəqəmsal 

texnologiyalardan necə istifadə edəcəyini 

öyrənirlər 

5-i yalnız sizin fikrinizcə, təhsilalanlar öyrənmək 

üçün proqram və ya tətbiqetmə istifadə etdikdə 

kömək istəmək üçün rəqəmsal texnologiyalardan 

necə istifadə edəcəyini (e-poçt, söhbət yazıları, 

şərhlər) öyrənsələr seçin. Buraya aşağıdakılar 

daxil ola bilər: problemi necə təsvir etmək olar, 

istifadə etmək üçün uyğun vasitə və ya kanal 

nədir, məsələnin ciddiliyini və ya aktuallığını necə 

göstərmək olar. 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilalanlar istifadə 

etdiyim proqram / tətbiqetmələrdə çətinlik 

çəkdikdə kömək istəmək üçün rəqəmsal 

texnologiyalardan necə istifadə edəcəyini 

öyrənirlər 

5-i yalnız sizin fikrinizcə, təhsilalanlar öyrənmək 

üçün proqram və ya tətbiqetmə istifadə etdikdə 

kömək istəmək üçün rəqəmsal texnologiyalardan 

necə istifadə edəcəyini (e-poçt, söhbət yazıları, 

şərhlər) öyrənsələr seçin. Buraya aşağıdakılar daxil 

ola bilər: problemi necə təsvir etmək olar, istifadə 

etmək üçün uyğun vasitə və ya kanal nədir, 

məsələnin ciddiliyini və ya aktuallığını necə 

göstərmək olar. 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilverənimin 

istifadə etdiyi proqram / 

tətbiqetmələrdə çətinlik çəkdiyim 

zaman kömək istəmək üçün rəqəmsal 

vasitələrdən necə istifadə edəcəyimi 

öyrənirəm 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilverəninizin 

istifadə etdiyi proqram / tətbiqetmələrdə 

istifadə zamanı çətinliklərlə qarşılaşdığınız 

zaman təhsil müəssisənizin təklif etdiyi 

rəqəmsal texnologiyalardan (e-poçt, söhbət, 

yazı, şərh) necə istifadə edəcəyinizi 

öyrəndiyiniz təqdirdə seçin. Bu o deməkdir 

ki, problemi necə təsvir edəcəyinizi, istifadə 

etmək üçün uyğun vasitə və ya kanalın nə 

olduğunu, məsələnin ciddiliyini və ya 

aktuallığını necə göstərəcəyinizi 

öyrənəcəksiniz. 

 

  



Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

MÜSTƏQİL TƏLİM (özünütəlim): 

Dözümlülük 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilverənlər rəqəmsal 

vasitələrdən istifadə edərək təhsilalanlara 

öyrəndikləri zaman üzləşdikləri çətinlik və 

çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edir 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilverənlər 

simulyasiya, rəqəmsal oyunlar, onlayn 

müzakirələr və s. kimi öyrənməyi öyrənmək üçün 

rəqəmsal vasitələrdən istifadə etdikdə seçin 

(məsələn, səhvləri necə idarə etməli və 

düzəltməli, mübarizə, məyusluq və stresin 

öhdəsindən gəlmək, tapşırıqları yerinə yetirmək 

və vaxtı idarə etmək) 

 

Təhsilalanların öyrənərkən qarşılaşdıqları çətinlik 

və çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi 

öyrənmələrinə kömək etmək üçün rəqəmsal 

vasitələrdən istifadə edirəm 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilalanlarınıza necə 

öyrənməyi öyrətmək üçün simulyasiya, rəqəmsal 

oyun və s. kimi rəqəmsal vasitələrdən istifadə 

etdiyiniz təqdirdə seçin (məsələn, səhvləri necə 

idarə etməli və düzəltməli, mübarizə, məyusluq və 

stresin öhdəsindən gəlmək, tapşırıqları yerinə 

yetirmək və vaxtı idarə etmək) 

 

Öyrənərkən qarşılaşdığım çətinliklər və 

çətinliklərin öhdəsindən gəlməyimə kömək 

edən rəqəmsal vasitələrdən istifadə edirəm 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsil müəssisəsində 

necə öyrənəcəyinizi öyrənməyə kömək edən 

simulyasiya, rəqəmsal oyunlar və s. kimi 

rəqəmsal alətlərdən istifadə etdiyiniz 

təqdirdə seçin (məsələn, səhvləri necə idarə 

etməli və düzəltməli, mübarizə, məyusluq 

və stresin öhdəsindən gəlmək, tapşırıqları 

yerinə yetirmək və vaxtı idarə etmək) 

 

Çevrilmiş sinif 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilverənlər interaktiv 

fəaliyyət üçün dərs vaxtından istifadə etmək 

üçün təhsilalanlarə yeni mövzuları təqdim edən 

onlayn material təqdim edirlər 

Əgər sizin fikrinizcə təhsilverənlər təhsilalanlarə 

əvvəlcədən hazırlaşmaq üçün onlayn resurslar 

(məsələn, qısa təlimat video video simulyasiyaları, 

mətnlər, podkastlar və praktik nümayişlər) yeni 

mövzular təqdim edərsə 5-i seçin,dərs vaxtı isə (təhsil 

müəssisəsində ya da onlayn) müzakirələr, problem həll 

etmə fəaliyyətləri, layihə işləri və s. üçün istifadə 

olunur. 

Dərs vaxtından interaktiv fəaliyyət üçün istifadə 

etmək məqsədilə təhsilalanları yeni mövzular 

təqdim edən onlayn material ilə təmin edirəm. 

5-i yalnız, sizin fikrinizcə, təhsilalanlarınıza onlayn 

resurslar (məsələn, qısa təlim videosu, digər müvafiq 

məlumatlar və tətbiq olunan təcrübələrin çoxsaylı 

nümayişləri) təqdim edərək yeni mövzularla əvvəlcədən 

hazırlaşmaq üçün təmin etsəniz seçin. Bu zaman ders 

vaxtını (təhsil müəssisəsində ya da onlayn) müzakirələr, 

problem həll etmə fəaliyyətləri, layihə işləri və s. üçün 

istifadə etmiş olursunuz. 

 

Təhsilverənlərimiz mənə dərsdən əvvəl 

hazırlamaq üçün yeni mövzularda onlayn 

material təqdim edir və biz dərs vaxtını 

müzakirələr, qrup işləri və s. üçün istifadə 

edirik. 

5-i yalnız, sizin fikrinizcə, təhsilverənləriniz sizə 

əvvəlcədən hazırlaşmaq üçün yeni mövzuları 

(məsələn, qısa video təqdimatları, nümunələrlə 

onlayn məlumatlar ) təqdim edərsə seçin.Bu 

zaman ders vaxtında (təhsil müəssisəsində ya da 

onlayn)sinif yoldaşlarınız ilə aktivitilərdə 

(məsələn, müzakirələrdə, layihə işlərində və 

s.)iştirak edirsiniz.  

  



Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

Texniki məsələləri həll etməyi 

öyrənən təhsilverənlər 

 

Təhsilverənlərə rəqəmsal texnologiyalardan 

istifadə edərkən əsas texniki problemlərin 

həllini öyrənməkdə dəstək oluruq 

5-i yalnız sizin fikrinizcə təhsilverənlərə ümumi 

texniki problemlərin (məsələn, əlaqə 

problemlərinin müəyyənləşdirilməsi, səsin 

işləməməsi, Virtual Təlim Mühitinə daxil 

olmaqdakı çətinliklər) necə 

müəyyənləşdiriləcəyini öyrənmək imkanı 

verdikdə və digər təhsilverənlərdən və ya 

təhsilalanlardən soruşmaqla və ya onlayn 

tapdıqları təlimatları istifadə etdikdə seçin 

 

Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə zamanı əsas 

texniki problemlərin necə həll ediləcəyini 

öyrənmək üçün təhsil müəssisəmiz bizə dəstək 

olur 

5-i yalnız sizin fikrinizcə, təhsil müəssisəniz sizə 

ümumi texniki problemləri (məsələn, əlaqə 

problemləri, səsin işləməməsi, Virtual Təlim 

Mühitinə daxil olmaqdakı çətinliklər) necə 

müəyyənləşdirməyi və digər təhsilverənlərdən və 

ya təhsilalanlardan soruşaraq və ya onları onlayn 

tapdıqları təlimatları istifadə edərək həll etməyi 

öyrənmək üçün fürsətlər təqdim etdikdə seçin.  

 

 

Evdəki təlimdə 

Texnoloji problemlər 

 

Təhsil müəssisəmizdə, müəllimlərimiz üçün 
qarışıq təhsili dəstəkləmək üçün istifadə olunan 

texnologiya (distant, onlayn, qarışıq təhsil 
yanaşmaları daxil olmaqla) üzrə təlimlər təşkil 

edirik. 
5-i seçin, yalnız sizin fikrinizcə təhsil müəssisəniz 

təhsilverənləriniz üçün e-poçt, video konfrans 

proqramı, Virtual Təlim Mühitləri, veb 2.0 

alətləri, onlayn resursların yaradılması, bulud 

əsaslı proqramlar kimi proqramların istifadəsi 

barədə təlim təşkil edərsə 

 

Təhsil müəssisəmizdə, müəllimlərimiz üçün 
qarışıq təhsili dəstəkləmək üçün istifadə olunan 

texnologiya (distant, onlayn, qarışıq təhsil 
yanaşmaları daxil olmaqla) üzrə təlimlər təşkil 

edirik. 
5-i seçin, yalnız sizin fikrinizcə təhsil müəssisəniz 

təhsilverənləriniz üçün e-poçt, video konfrans 

proqramı, Virtual Təlim Mühitləri, veb 2.0 alətləri, 

bulud əsaslı proqram kimi proqramlardan necə 

istifadə etmək barədə təlim təşkil etsə 

 

 

  



Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

Evdə təlim - pedaqoji çətinliklər 

 

Təhsil müəssisəmizdə, müəllimlərimizin 
qarışıq təhsilin pedaqoji aspektlərinə 

(məsafəli, onlayn, qarışıq təhsil yanaşmaları 
daxil olmaqla) yönəlmələrini dəstəkləmək 

üçün təlimlər təşkil edirik. 
Məktəbinizin müəllimləriniz üçün qarışıq 

öyrənmənin pedaqoji problemləri ilə bağlı 

təlimlər təşkil etdiyini düşünürsünüzsə 

(məsələn, şagirdləri necə həvəsləndirmək və 

cəlb etmək, sinxron və asinxron təhsildən nə 

vaxt və necə istifadə etmək, ailəni və 

şagianları necə dəstəkləmək üçün) yönəlmiş 

təlimlər təşkil edərsə seçin.  

 

Təhsil müəssisəmizdə, müəllimlərimizin 
qarışıq təhsilin pedaqoji aspektlərinə 

(məsafəli, onlayn, qarışıq təhsil yanaşmaları 
daxil olmaqla) yönəlmələrini dəstəkləmək 

üçün təlimlər təşkil edirik. 
Məktəbinizin müəllimləriniz üçün qarışıq 

öyrənmənin pedaqoji problemləri ilə bağlı 

təlimlər təşkil etdiyini düşünürsünüzsə 

(məsələn, şagirdləri necə həvəsləndirmək və 

cəlb etmək, sinxron və asinxron təhsildən nə 

vaxt və necə istifadə etmək, ailəni və 

şagianları necə dəstəkləmək üçün) yönəlmiş 

təlimlər təşkil edərsə seçin.  

 

 

 

 

Təhsilverənlərin resurslar üzrə 

əməkdaşlığı 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilverənlər 

paylaşılan onlayn resurslar deposu 

yaratmaq üçün əməkdaşlıq edirlər 

Fikrinizcə, təhsil müəssisənizdəki 

təhsilverənlər onlayn resurslar deposu 

planlaşdırmaq və yaratmaq üçün birlikdə 

çalışırlarsa 5 seçin 

 

Təhsil müəssisəmizdə paylaşılan onlayn 

resurslar deposu yaratmaq üçün əməkdaşlıq 

edirəm 

Fikrinizcə, təhsil müəssisənizdə, 

həmkarlarınızla birlikdə paylaşılan onlayn 

resursların deposunu yaratmaq üçün birlikdə 

çalışarsanız 5 seçin 

 

 

 



Maddənin adı MƏKTƏB RƏHBƏRİ MÜƏLLİM ŞAGIRD 

Resursların paylaşılması və 

yenidən istifadəsi 

 

Təhsil müəssisəmizdə təhsilverənlərin 

istifadə edə, əlavə edə, paylaşa və yenidən 

istifadə edə biləcəyi onlayn resurslar 

deposu var 

Fikrinizcə, təhsil müəssisənizdə 

təhsilverənlərin istifadə edə, əlavə edə, 

aralarında paylaşa və tədrisində yenidən 

istifadə edə biləcəkləri onlayn resurslar 

deposu varsa, 5 seçin. 

 

Təhsil müəssisəmizdə istifadə edə biləcəyim, 

əlavə edə biləcəyim, paylaşa biləcəyim və 

yenidən istifadə edə biləcəyim onlayn 

resurslar deposu var 

Fikrinizcə, təhsil müəssisənizdə istifadə edə 

biləcəyimiz, əlavə edə biləcəyimiz, aramızda 

paylaşa biləcəyimiz və tədrisimiz üçün 

yenidən istifadə edə biləcəyimiz bir onlayn 

resurs deposu varsa 5 seçin. 

 

 

Təhsilverənlərin 

infrastrukturadan istifadəsi 

 

Təhsil müəssisəmiz tədris üçün infrastruktur 

təmin edir (rəqəmsal cihazlar, internet 

bağlantısı) və təhsilverənlər ehtiyac 

olduqda ondan istifadə edə bilərlər 

Fikrinizcə, təhsil müəssisənizdə 

təhsilverənləri tədris üçün ehtiyac 

duyduqları cihazlara, məsələn: evə aparacaq 

cihazlar, sürətli internet bağlantısı, təhsil 

müəssisəsi və infrastrukturdan istifadə ilə 

təmin etdiyiniz təqdirdə 5 seçin. 

 

Təhsil müəssisəmiz tədris üçün infrastruktur 

təmin edir (rəqəmsal cihazlar, internet 

bağlantısı) və ehtiyac olduqda ondan istifadə 

edə bilərəm 

Fikrinizcə, təhsil müəssisəniz sizə tədris üçün 

lazım olan cihazlara, məsələn: evə götürülən 

rəqəmsal cihazlar, sürətli internet bağlantısı, 

təhsil müəssisəsi və infrastrukturdan istifadə 

imkanı təqdim edərsə, 5 seçin. 

 

 

 

 


