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XOŞ
GƏLMİŞSİNİZ

Siz i  Heydər  Ə l i yev  ad ına  Müas i r  Təhs i l 
Kompleksinin müəllim-şagird kollektivi adından 
salamlayır, bizi seçdiyiniz, bizə güvəndiyiniz üçün 
sizə  təşəkkürümüzü  bildiririk. 
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi 
özündə bağça-məktəb fəaliyyətini birləşdirən,   
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ilk ən nüfuzlu, özəl 
təhsil müəssisəsidir. 
MTK 2001-ci il sentyabr ayının 1-də Ulu öndər, 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə 
açılmışdır. Kompleksin peşəkar heyəti olaraq açılış 
mərasimində Ulu öndərin təhsil, məktəb, müəllim 
haqqında dediyi sözləri, verdiyi tövsiyələri əsas 
tutaraq bu məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük. 

MTK-da müxtəl i f yaş qruplarından olan 
şagirdlərin təlim aldığı illər ərzində yüksək 
akademik nailiyyətlər əldə etməsinə, xoş 
sağlam, qayğıkeş bir mühitdə  hərtərəfli inkişaf 
etməsinə çalışırıq. Biz şagirdlərimizin akademik 
potensialını inkişaf etdirməklə yanaşı,onların 
digər sahələrdə də öz istedadının aşkar 
edilməsinə və inkişafına  çalışırıq. Beynəlxalq 
ictimaiyyətin daim yenilənən  tələblərinə 
əminliklə adaptasiya olmalarına kömək edən 
xüsusiyyətləri -  ünsiyyətdə dözümlülük və 
tolerantlığı  inkişaf etdirmək çox vacibdir. 

Əsas vəzifəmizin bizə əmanət etdiyiniz ən əziz 
və dəyərli saydığınız varlığın - uşaqların, gənc 
nəslin dövrün, cəmiyyətin tələbinə uyğun olaraq 
düzgün tərbiyəsindən, azərbaycanlı mənliyini, 
azərbaycançılıq ideyalarını özündə birləşdirən 
hərtərəfli inkişaf etmiş, layiqli övlad olmasından 
qürur duyduğunu hər yerdə, müxtəlif dillərdə 
bəyan edə biləcək bir nəslin yetişdirilməsindən 
ibarət olduğunu bilirik.  

 Biz çalışırıq ki, şagirdlərimiz:

- ən yüksək nailiyyətlər göstərərək;

MTK – dostluğun çox böyük bir əhəmiyyət kəsb 
etdiyi, əməkdaşlar və şagirdlər arasında qarşılıqlı 
hörmətin olduğu, xoşbəxt bir ailə ab-havasını 
hiss etdirən bir evdir. Bu ailənin hər bir üzvü 
uşaqların intellektual maraq, emosional stabillik 
və mənəvi hədəflərə əsaslanan  güclü şəxsiyyət 
kimi yetişməsinə kömək edir. Biz şagirdlərimizin 
sürətlə qloballaşan bir dünyada  yaşaması, 
oxuması və işləməsi üçün lazım olacaq  
inte l lektua l ,  şəxs i ,emosional  və sos ia l 
bacarıqlarını inkişaf etdiririk.   

- gələcək həyatlarında onların uğurlu olmasının 
imkanlarını artıran vərdiş, akademik bilik və 
bacarıqlarla təmin edilərək;

- öz səyi və təşəbbüsü ilə müvəffəqiyyət və 
uğura doğru  qətiyyəti və davamlılığı nümayiş 
etdirən  yerli və xarici müəllimlərin iştirakını 
dəstəkləyərək; 

Bizi əhatə edən dünya daim dəyişir və şagirdlərin 
ehtiyaclarının ödənilməsi tətbiq etdiyimiz hər bir 
yeniliyin əsasında durur. Məktəbin proqramı 
dəstəkləyici mühitdə təlim təcrübəsi ilə şəxsiyyətin 
inkişafını özündə birləşdirir. Biz müəyyənləşdirdiyimiz 
dəyərlərə əsaslanaraq bu məsuliyyətli və çətin bir 
yolda sizinlə birlikdə addımlayırıq. Biz şagirdlərimizin 
yalnız MTK daxilində deyil, sərbəst həyata addım 
atdıqdan sonra da uğur qazanması, təhsilini davam 
etdirməsi üçün müvafiq dəstəkləyici proqramlar 
tətbiq edirik. Məqsədlərimizdən biri  şagirdlərimizin 
öz bilik və bacarıqlarını yalnız ana dilində deyil, 
həmçinin xarici dildə də təqdim edə bilməsidir. Bu 
məqsədə çatmaq üçün son illər ərzində bağça və 
ibtidai məktəbin ikidilli (bilingual) sistemdə fəaliyyətini 
dəstəkləyirik.       
Biz çalışırıq ki, MTK ailəsinə gələn hər yeni şagird öz 
xoşbəxtliyini və bu ailəyə  mənsubluğunu hiss etsin. 
Çünki gələcək müvəffəqiyyətlərinin əldə olunması 
üçün bu, çox vacibdir. Bizim infrastrukturumuz, 
əlverişli şəraitimiz və peşəkar pedaqoji heyətimiz hər 
bir konkret təlim ehtiyacı üçün uyğunlaşdırılmış isti, 
doğma bir şəraitdə proqramları tətbiq etməyə imkan 
verir. 

- bütün valideynlərlə və müvafiq maraqlı tərəflərlə 
qarşılıqlı fəaliyyət göstərən məktəb icmasını inkişaf 
etdirərək dəstəkləyici və təhlükəsiz bir mühitdə 
inkişaf edərək  xoşbəxt olsunlar.

Biz şagirdlərə öz müəllimlərini yaxından tanımağa 
imkan verəcək, özünün sakit və komfortlu hiss edə 
biləcək atmosfer yaratmaq üçün siniflərimizi və təlim 
qruplarını nisbətən kiçik sayda saxlayırıq.  
Hər bir şagird ayrılıqda və bütün şagirdlər birlikdə 
bizim üçün dəyərli olduğundan inkişaf proqresi bütün 
şagirdlərin nailiyyəti sayılır.

Aygün Mikayılova 
Direktor
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    Tam ölçülü qapalı idman zalı

 Təbii işıqlandırmalı gözəl və geniş sinif otaqları

Biz yeraltı dayanacağı və mərkəzi yola birbaşa çıxışı 
olan, əlverişli məkanda yerləşirik. Məktəbimiz 24 saat 
mühafizə xidməti tərəfindən qorunan tamamilə 
təhlükəsiz bir təhsil müəssisəsidir.

    Tamaşa və tədbirlər üçün 400 nəfərlik akt zalı

    Yay amfiteatrı
    Tibbi məntəqə

Sizi aşağıda qeyd olunan dünya səviyyəli tədris mühiti 
ilə təmin edirik.

    Şagirdlər üçün şəxsi dolablar

    25 metrlik üzgüçülük hovuzu

    Müasir standartlara cavab verən yeməkxana
    Tam təchiz olunmuş elektron kitabxana

 İstənilən hava şəraiti üçün oyun meydançaları

    Futbol, basketbol, tennis, voleybol meydançaları

    Geniş, təhlükəsiz və xoşagələn dəhlizlər
    Tədris fənləri üçün tam təchiz olunmuş kabinetlər

    Ritmika və xoreoqrafiya otaqları

Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Heydər Əliyev 
adına Müasir Təhsil Kompleksi ən müasir tələblərə cavab 
verən yeni kampusumuzda sizə əvəzsiz tədris və 
məktəbdənkənar fəaliyyət proqramı təqdim edir.

BİZİM
KOMPLEKS
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Beləliklə, bizim missiyamız Azərbaycanda dayanıqlı özəl təhsil sisteminin formalaşmasında, mədəniyyətlərarası fərqin aradan qaldırılmasında müstəsna rol oynamaq,  
habelə yeniliklərə açıq olub onları qəbul edən şagirdlərin şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşması, onların sosiallaşması üçün mühüm səriştələrin aşılanmasına geniş 
imkan  yaratmaqdır.

Kompleksimiz şagirdlərə karyera və gələcəyi proqnozlaşdırmağın çətin olduğu bugünkü həyəcanlı, həm də fırtınalı dünyada inkişaf etməyi aşılayan təhsil verir. 

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi beynəlxalq tədris mərkəzidir. 

Biz şagirdlərimizə yalnız intellektual səviyyəni deyil, həm də fərdi yaradıcılıq, əməkdaşlıq bacarıqlarını, fiziki sağlamlığı, sosial və emosional rifahı inkişaf etdirmək üçün tərtib 
olunmuş geniş proqram təklif edirik. 

MTK məzunları ən azı iki dildə tam akademik biliklərə sahib olur, əksəriyyəti isə üç və ya daha artıq dildə sərbəst danışa bilirlər. Bu isə o deməkdir ki, həm vətəndə, həm də 
xarici ölkələrdə geniş təhsil və karyera yolları onların üzünə daim açıq olacaqdır.

Bunu nəzərə alaraq məzunlarımızı ali məktəb və gələcək karyera seçməkdə yüksək səviyyədə rahatlıq verə bilən, XXI əsr bacarıqları ilə təmin edəcək tədris proqramı 
hazırlamışıq.

MİSSİYAMIZ
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ƏZMKARLIQ - iradəli və əzmkar olmaq.

TOLERANTLIQ - hər bir insanın fərqliliyini anlamaq və qəbul etmək.

YARADICILIQ - 21-ci əsrin mürəkkəb problemlərinə qeyri-standart yanaşmaq. 

DÜRÜSTLÜK - məsuliyyətin ağırlığından asılı olmayaraq reallığı qəbul etmək. 

MÜKƏMMƏLLİK - bütün səylərdə üstün olmaq öhdəliyi.

MULTİKULTURALİZM - milli və beynəlxalq dəyərlərə sadiq olmaqla yanaşı 
müasirliyə mey lli olmaq.i

SAVADLILIQ - yenilik və rəqəmsal savad daxil olmaqla tətbiqi biliklərə 
yiyələnmək.

RUH
 YÜKSƏKLİYİ - öyrənməyə olan səmimi bir sevgi və öz potensialını 
reallaşdırmaqdan irəli gələn təşəbbüs.

LİDERLİK - təşəbbüs, iştirak, müzakirə, fərdi və sosial məsuliyyət, nizam-
intizam, effektivlik.

MTK
MƏZUNUNUN
PROFİLİ
Bizim üçün çox vacibdir ki, şagirdlərimiz:

vətəndaşı kimi yetişsin;

    Ən azı iki dildə tam akademik biliyə yiyələnərək asanlıqla ali məktəb 
    Akademik cəhətdən ən yüksəyinə nail olsun;

    Səriştəli və yenilikçi olsun;
    Peşəkarlıqla ünsiyyət qursun, yaradıcı, tənqidi düşünərək üzləşdiyi 
problemləri asanlıqla həll etsin;

    İrsinə və mili mənəvi dəyərlərinə hörmət edən əsl Azərbaycan 

    Fiziki və emosional cəhətdən sağlam yetişsin.

və gələcək karyera seçimi etməyə imkanları olsun;
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DƏYƏRLƏRİMİZ

“Hazırda biz şagirdlərimizi sanki bəlli olmayan problemləri həll etmək üçün mövcud 
olmayan peşələrə yiyələnməyə, hələ icad olunmamış texnologiyalardan istifadə 
etməyə hazırlayırıq.” 

Təhsil mütəxəssisi Karl Fisch

“Bizim üçün olduqca vacibdir ki, şagirdlərimiz onların yaşayacağı dövrün 
tələblərinə uyğun olaraq formalaşsınlar. Odur ki, biz gələcəyin tələbatını proqnoz 
edərək, şagirdlərin potensialını üzə çıxarıb inkişaf etdirmək üçün geniş proqram və 
layihələr həyata keçiririk.”

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin 
konseptual yanaşması
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Müqavilə imzalandıqdan sonra valideyn ödəniş üçün banka 
yönləndirilir;

İmtahan/sınaq günündən sonra 5 iş günü ərzində uğur 
qazanmış  namizədlərlə telefon əlaqəsi yaradılaraq tövsiyə 
məktubları üçün hazırda təhsil aldığı məktəbə müraciət 
olunacağı xatırladılır;

Tövsiyə məktubları alındıqdan sonra 5 iş günü ərzində 
valideyn  Kompleksə Valideynin Davranış Kodeksini 
müzakirə etməyə (öncədən e-poçt vasitəsilə göndərilir) və 
müqavilə imzalamağa dəvət olunur;

İmtahan/sınaq günündən sonra 5 iş günü ərzində nəticələr 
sms və e-poçt vasitəsilə açıqlanır;

Müqavilə imzalandıqdan sonra valideyn ödəniş üçün banka 
yönləndirilir;
Bankdan ödəniş haqqında məlumat gəldikdən sonra Şagird 
Qəbulu Şöbəsi valideynlə əlaqə saxlayıb tələb olunan 
sənədləri bağçaya təhvil vermək üçün dəvət edir;

İmtahana/sınaq gününə dəvət almaq üçün Kompleksin veb 
səhifəsində göstərilən keçid vasitəsilə qeydiyyatdan 
keçmək lazımdır;
Onlayn qeydiyyatdan keçdikdən sonra dərs ili ərzində və 
tətil zamanı qısa müddət ərzində dəvət üçün geri əlaqə 
yaradılacağı, kütləvi imtahanlarda isə imtahanın vaxtı və yeri 
haqqında e-məktub və sms xəbərdarlıq göndərilir;

Tövsiyə məktubları alındıqdan sonra 5 iş günü ərzində 
valideyn və şagird məktəbə Valideyn və Şagird Davranış 
Kodeksini müzakirə etməyə (öncədən e-poçt vasitəsilə 
göndərilir) və müqavilə imzalamağa dəvət olunur;

Bankdan ödəniş haqqında məlumat gəldikdən sonra Şagird 
Qəbulu Şöbəsi valideynlə əlaqə saxlayıb tələb olunan 
sənədləri müvafiq Tədris Şöbəsinə təhvil vermək üçün 
məktəbə dəvət edir.

Nəticələr məlum olduqdan sonra 5 iş günü ərzində valideyn  bağçaya Valideynin Davranış Kodeksini 
müzakirə etməyə (öncədən e-poçt vasitəsilə göndərilir) və müqavilə imzalamağa dəvət olunur.

Sınaq günündən sonra 5 iş günü ərzində nəticələr sms və e-poçt vasitəsilə açıqlanır;

Onlayn qeydiyyatdan keçdikdən sonra qısa müddət ərzində dəvət üçün geri əlaqə yaradılacağı 
haqqında e-məktub və sms xəbərdarlıq göndərilir;

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində məktəbəqədər təhsil pilləsinə qəbul sınaq 
günündə pedaqoq və psixoloqla müsahibənin nəticələrinə əsasən aparılır;

Şagird sınaq günü bağçada minimum 3 saat olmalıdır;

Sınaq gününə dəvət almaq üçün Kompleksin veb səhifəsində göstərilən keçid vasitəsilə 
qeydiyyatdan keçmək lazımdır;

Məktəbə
şagird
qəbulu
prosesində
iştirak

QƏBUL
QAYDALARI
VƏ
QEYDİYYAT
TƏHSİL
PİLLƏLƏRİ
ÜZRƏ
ŞAGİRD
QƏBULU
PROSEDURU:

Məktəbəqədər
təhsil
pilləsinə
şagird
qəbulu
prosesində
iştirak



2021-22-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN MÜƏYYƏN 
EDİLƏN TƏHSİL HAQQI AŞAĞIDA 
VERİLMİŞ CƏDVƏLDƏKİ KİMİDİR:

TƏHSİL
HAQQI
(İLLİK)BÖLMƏ

Məktəbəqədər
təhsil

İbtidai
məktəb:
İkidilli
(bilingual)
bölmə

Orta
məktəb:
Beynəlxalq
bölmə

Orta
məktəb:
Azərbaycan
bölməsi

Orta
məktəb:
Rus
bölməsi

10.000
AZN

16.000
AZN

16.000
AZN

12.000
AZN

16.000
AZN

Qeyd: Koronavirus pandemiyası (COVID-19) ilə əlaqədar olaraq 
ölkədə karantin rejimi davam etməkdədir. Mövcud rejim aradan 
qaldırılanadək Kompleksə qəbul prosesi�onlayn qaydada�həyata 
keçiriləcəkdir. 

Qeyd: İstənilən proqram üzrə ilkin depozit ödənişi ümumi təhsil 
haqqının 20%-ni təşkil edir. Depozit şagird məktəbə qəbul 
edildikdən sonra 7 iş günü ərzində ödənilməlidir. Əgər şagird  
qəbul olunduqdan sonra hər hansı bir səbəbə görə gəlməkdən 
imtina edərsə, o zaman, ilkin ödənilmiş depozit geri qaytarılmır.
2021-22-ci tədris ili üzrə Kompleksə qəbul 5 may tarixində başlayır 
və say məhdudiyyəti səbəbi ilə yerlər dolduqda başa çatır. 
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1. Onlayn müraciətlərin qəbulu

QƏBUL
PROSESİ
AŞAĞIDAKI

MƏRHƏLƏLƏRDƏN
İBARƏTDİR:


2. Onlayn imtahan/müsahibənin təşkili
3. Qeydiyyat və sənədləşmənin aparılması

SƏNƏDLƏR






Valideynlərin
şəxsiyyət
vəsiqələrinin
surəti





Şagirdin
şəxsiyyət
vəsiqəsinin
surəti


Məktəblə  tanışlıq  həftənin  I-V günləri,  saat 10:00-dan 14:00-dək 
keçirilir. 





3x4
ölçüdə
4
ədəd
fotoşəkil





Mübadilə
vərəqi


QEYDİYYAT

Qəbul imtahanının uğurlu nəticəsi əsasında Kompleksimiz 
tərəfindən sizə yer təklif olunduğu halda təqdim etməli 
olduğunuz sənədlər aşağıdakılardır: 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR
TƏHSİL
BİZİM
KURİKULUM

Burada beynəlxalq səviyyədə tanınmış Early Years Foundation Stage Kurikulum (EYFS)  sistemi 
tətbiq olunur. Bu proqram uşaqların əsas ünsiyyət bacarıqlarını, fiziki, şəxsi, sosial və emosional 
inkişaflarını dəstəkləyir və təkan verir.

Uşaqlar keçid qrupundan ibtidai sinfə irəlilədikcə onlarda oxu-yazı qabiliyyəti, riyazi bacarıqlar 
inkişaf edir, STEAM üzrə biliklər əldə edirlər.

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin məktəbəqədər təhsil bölməsi 2-5 yaşlı uşaqlar 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Hər qrupda iki müəllim fəaliyyət göstərir və hər müəllim şagirdlərlə 
yalnız müvafiq dildə ünsiyyət qurur. Dərs prosesində müəllimlərdən biri 
şagirdlərlə ingilis dilində, digəri isə yalnız ana dilində danışır. Buna “bir 
insan - bir dil prinsipi” deyilir. Bu prinsip daha çox ikidilli ailələrin 
ünsiyyətinə bənzəyir, belə ki, hər valideyn uşaqla ünsiyyət zamanı öz 
ana dilindən istifadə edir. 

Uşaqlar təhsilə ikidilli autentik mühitdə aşağıdakı bölmələr üzrə 
başlayırlar:

BİLİNQUAL
 B: İngilis və rus dillərində tədris olunan beynəlxalq 
məktəbəqədər təhsil  .

İKİDİLLİ
AUTENTİK
TƏLİM
MÜHİTİNİN

YARADILMASI

BİLİNQUAL
 A: İngilis və Azərbaycan dillərində tədris olunan 
beynəlxalq məktəbəqədər təhsil.

GÜNDƏLİK
PROQRAM:

Bu unikal sistem şagirdlərimizdə autentik ikidillilik formalaşdırmaqla 
yanaşı, pozitiv əqli inkişafına təkan verir.
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Məktəbəqədər bölmə saat 08:30-dan 17:00-a kimi fəaliyyət göstərir. 
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Məktəbəqədər dərslərin əksəriyyəti fənlərarası tədris planına 
əsasən keçirilir. Bu fənlər fonetika (ilkin oxu bacarıqları) kimi 
müxtəlif bacarıqların uşaqlara fərdi və kiçik qruplar şəklində 
aşılanması ilə tədris edilir. 

TƏLİM
MƏQSƏDLƏRİ
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ƏSAS
SAHƏLƏR
 XÜSUSİ
SAHƏLƏR

(uşaq buna hazır olanda)

Ünsiyyət
və
dil
bacarıqları: 
İngilis dilində və seçilmiş ana 
dilində dinləmə, danışıq 
bacarıqlarının aşılanması, 
ünsiyyət zamanı növbə 
gözləmə. 

Fiziki
tərbiyə

Şəxsi,
sosial
və
emosional

inkişaf: 
Başqalarına yaxşılıq etmək və 
mərhəmət göstərmək, sosial 
bacarıqlara yiyələnmək, 
emosiyaları düzgün şəkildə 
idarə etmək. 

Oxu
və
yazı
bacarıqları: 
Müxtəlif məqsədlər üçün 
oxumağı və yazmağı 
öyrənmək.

 Hesab
bacarıqları:
Əyləncəli və praktik şəkildə 
ilkin riyazi bacarıqlara 
yiyələnmək.
Təsviri
incəsənət
və

dizayn: 
Rəsm, musiqi və özünü 
ifadənin digər yaradıcı 
formaları.
Dünyanı dərketmə: peşələr, 
heyvanlar, məkanlar, 
mədəniyyətlər və bayramlar 
kimi müxtəlif mövzular 
haqqında məlumat almaq.

Keçid qrupunda (5 yaşlı) təhsil alan uşaqlar Kembric ibtidai sinif 
1 və Milli Kurikulum üzrə birinci sinfə hazırlıq proqramı, eyni 
zamanda EYFS proqramı üzrə təhsil alırlar.

Semestr ərzində iki dəfə valideyn iclasları 
keçirilir;
İlin sonunda keçid siniflərində təhsil alan hər 
bir şagirdin ibtidai məktəbə daxil olmağa 
hazır olması ilə bağlı yazılı hesabat hazırlanır.

Qəbul zamanı şagirdlərin sosial bacarıqları, 
güclü tərəfləri, ehtiyac və maraqları barədə 
məlumat  toplamaq  məqsədilə  ilkin 
qiymətləndirmə aparılır. Bu, onların gələcək 
tədris prosesinin planlaşdırılması üçün çox 
əhəmiyyətlidir;
Hər bir şagirdin inkişafı fotoşəkillər, videolar 
və yazılı rəylər vasitəsilə qeyd olunur və 
Seesaw onlayn  jurnalı vasitəsilə valideynlər 
ilə paylaşılır. Bu jurnal mütəmadi olaraq 
müəllimlər tərəfindən yenilənir;
Hər bir şagirdin inkişafı EYFS profil sənədinin 
hər bir yaşa uyğun təlim məqsədlərinə 
əsasən izlənilir, həm ingilis, həm də ana 
dilində saxlanılır. Bu sənəd mütəmadi olaraq 
müəllimlər tərəfindən yenilənir və  görüş 
zamanı valideynlərlə paylaşılır;

Aşağıda göstərilən metodlardan istifadə 
edərək şagirdlərin təlim və tərbiyədəki 
inkişafını  yaxından izləyirik;
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“Bir insan- bir dil prinsipinə” əsaslanan fərqli 
və maraqlı autentik ikidilli tədris 

İki bölmədən birini seçmək imkanının olması 
(yuxarıda qeyd olunan şəkildə Bilinqual A və 
Bilinqual B);

Valideynlərin də müntəzəm iştirak edə 
bi ləcəyi maraqlı tədbir lərin, öyrədici 
ekskursiyaların təşkil olunması.

proqramı (Bakıda yeganə);

Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər 
tərəfindən yüksək keyfiyyətli tədris;

Həm üz-üzə, həm də SeeSaw jurnalı 
vasitəsilə şagirdlərin şəxsi inkişafı və təlim 
nəticələri ilə  bağlı müntəzəm olaraq ətraflı 
rəylərin verilməsi;

Mükəmməl şəkildə tam təchiz olunmuş 
müasir tədris mühiti; 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ NİYƏ
MTK?
MTK-nın məktəbəqədər təhsil pilləsini 
fərqləndirən xüsusiyyətlər:
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İBTİDAİ
MƏKTƏB

Qeyd: Əcnəbi şagirdlərə Azərbaycan dilində tədris 
olunan fənlərin əvəzinə ingilis dilində dərslər təklif olunur. 

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin ibtidai 
məktəbi 6-9 yaşlı uşaqları yüksək keyfiyyətli təhsil və 
qayğı ilə təmin edir.  
Tədris proqramımız Kembric ibtidai tədris proqramının, 
Azərbaycan Milli Kurikulumunun və Beynəlxalq ibtidai 
kurikulumun müsbət elementlərini özündə birləşdirən, 
maraqlı, autentik ikidilli təlim mühiti yaradaraq ingilis və 
ana dillərində tətbiq olunur. 
Şagirdlər aşağıdakı iki bölmədən birini seçə bilərlər:

BİLİNQUAL
 B-də yerli tədris proqramı ilə yanaşı  ,
beynəlxalq tədris proqramı tətbiq olunur. Əsas tədris 
dilləri: ingilis, rus və Azərbaycan (dövlət dili kimi) dilləridir.

BİLİNQUAL
 A-da yerli tədris proqramı ilə yanaşı  ,
beynəlxalq tədris proqramı tətbiq olunur. Əsas tədris 
dilləri: ingilis və Azərbaycan dilləridir. 

Hər iki bölmə valideynlərin istəyinə əsasən, Azərbaycan 
və ya rus dilində Milli Kurikuluma əsasən tamamlanan 
güclü beynəlxalq tədris proqramına malikdir. Valideynlərə 
bir sıra fənlər üzrə ingilis və ana dili seçmək imkanı verilir.
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FƏNLƏR
VƏ
ONLARIN
TƏDRİS

DİLİ

BİZİM
KURİKULUM
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Sosial
biliklər:

STEAM:

təbiət elmləri, texnologiya, mühəndislik, təsviri 
incəsənət və riyaziyyat fənləri üzrə praktik dərslər

Kompüter
bilikləri:

Kreativ
inkişaf:
təsviri incəsənət, musiqi, rəsm və rəqs

Fiziki
inkişaf: fiziki tərbiyə və üzgüçülük

Fərdi,
sosial
və
tibbi
maariflənmə: 
yaxşı vətəndaş olmağa, həyat və sosial bacarıqlara 
dair təlimatlarİkinci dil: 

Əlavə
xarici
dil: 
- İbtidai sinif şagirdləri üçün tədris 
proqramları və ya dərnəklər vasitəsi ilə fransız, 
alman, rus və ərəb dilləri tədris olunur.
Şərtlər sinif və bölməyə görə dəyişilir

- Bilinqual B bölməsinin şagirdlərinə Azərbaycan 
dili dövlət dili kimi tədris olunur.

İNGİLİS
DİLİ

AZƏRBAYCAN

VƏ
YA
RUS
DİLİ

DİL
SEÇİMİ

ƏSASINDA

İNGİLİS
DİLİ

oxu, yazı, danışma və dinləmə

ANA
DİLİ


RİYAZİYYAT

ƏSAS
FƏNLƏR
 TƏLİM
DİLİ

DİGƏR
FƏNLƏR
(həftədə 2-3 dəfə tədris olunan) TƏLİM
DİLİ

Dil seçimi əsasında

İngilis dili  

Dil seçimi əsasında

Təsviri incəsənət, rəsm 
dərsləri ingilis, musiqi, 
rəqs dərsləri isə ana 
dilində tədris olunur. 

İngilis dili  

İki dildə: həm ingilis, 
həm də ana dilində 

tədris olunur. 

 Tədris olunan dil

www.mtk.edu.az / +994 55 202 84 01

Qeyd: aşağıdakı cədvəl sadələşdirilmiş şəkildə verilmişdir. Hər 
sinif, bölmə üzrə tətbiq olunan dil seçimi haqqında dəqiq məlumat 
əldə etmək  üçün  elektron poçtuna admissions@mtk.edu.az
müraciət etməyiniz xahiş olunur. 
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Yaş səviyyələri nəzərə alınmaqla bütün əsas fənlər üzrə müntəzəm şəkildə tətbiq olunan 
testlər vasitəsilə şagirdlərin inkişafına nəzarət etmək; 

Şagirdlərin məktəbə münasibəti haqqında rəy verən müəllim konfranslarının və testlərin 
keçirilməsi; 

Şagirdlərin biliklərini dünyanın digər yüksək səviyyəli məktəblərindəki həmyaşıdları ilə 
müqayisə etməyə imkan verən rəqəmsal qiymətləndirmə vasitələri (MAP Growth); 
Davranış üzrə qiymətləndirmənin (dərsə münasibətin, diqqətin, sosial və qrup işi 
bacarıqlarının müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi) iki həftədən bir aparılması; 

Semestr ərzində iki dəfə valideyn iclaslarının keçirilməsi;
Semestrdə bir dəfə valideynlərə şagirdlərin qiymətləri, izahlı rəylər də daxil olmaqla ətraflı 
yazılı hesabatların təqdim edilməsi. 

Yuxarıda qeyd olunanların hamısı hər bir şagird haqqında ətraflı məlumat daşıyan e-mtk 
jurnalı vasitəsilə valideynlərə aydın və səmərəli şəkildə təqdim olunur. 

Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər tərəfindən yüksək keyfiyyətli tədris;
Hər bir sinifdə interaktiv lövhələrlə tam təchiz olunmuş müasir tədris mühiti;
Fərqli və maraqlı, əsl ikidilli tədris proqramı;
Valideynlər üçün iki bölmədən birini seçmək  imkanının olması; 
Valideynlərin öz övladları üçün mükəmməl bir təlim mühiti əldə etmək fürsəti; 
Həm üz-üzə, həm də e-mtk jurnalı vasitəsilə şagirdlərin şəxsi inkişafı və təlim nəticələri 
ilə  bağlı müntəzəm olaraq ətraflı rəylərin verilməsi;
Klublar, liderlik proqramları və ictimaiyyətlə əlaqəli layihələr də daxil olmaqla canlı bir 
məktəbdənkənar proqramın tətbiq edilməsi; 
Valideynlərin də müntəzəm iştirak etmək imkanı olan maraqlı tədbirlərin, öyrədici 
ekskursiyaların təşkil olunması.

Biz tədris proqramımızı şagirdlərimizin MTK- da öz təhsillərini yüksək səviyyədə başa 
vurması üçün dəqiqliklə hazırlamışıq.  

QİYMƏTLƏNDİRMƏ
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NİYƏ
MTK?
MTK-nın ibtidai təhsil pilləsini fərqləndirən xüsusiyyətlər:

İbtidai  siniflərdə aşağıda göstərilən metodlardan istifadə edərək
şagirdlərin təlim və tərbiyədəki inkişaf dinamikasını yaxından izləyirik: 
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Kompleksimizin orta məktəbində təhsil alan şagirdlərimiz 
Milli Kurikulum çərçivəsində təhsil almağa üstünlük verdiyi 
kimi təhsilini beynəlxalq bölmə üzrə də davam etdirə bilər. 
Biz Milli Kurikuluma dünyanın tanınmış beynəlxalq tədris  
proqramlarının vacib prinsiplərini özündə birləşdirən fənləri 
əlavə etməklə onu zənginləşdirmişik.  

Azərbaycan bölməsi:  Azərbaycan bölməsinin orta təhsil 
pilləsinin şagirdləri�dərslərdə əsas təlim dili kimi 
Azərbaycan dilində ünsiyyət quraraq sağlam mühitdə 
təhsil alırlar. 

Şagirdlərə hər gün 5 saat olmaqla əsas xarici dil kimi 
ingilis dili , əlavə olaraq həftədə 2 dəfə isə ingilis dilində  
“Global Perspective” fənni  tədris olunur. Beləliklə, Milli 
Kurikulum əsasında təhsil alan şagirdlər həftə ərzində 7 
saat ingilis dili fənni ilə təmin olunurlar. Bu isə şagirdlərə 
intensiv şəkildə ingilis dili öyrənməyə imkan verir.  Eyni 
zamanda şagirdlərə rus, fransız, alman, ərəb dilləri müasir 
xarici dillərdən (MXD) biri olaraq seçim əsasında tədris 
olunur. Milli Kurikulum əsasında təhsil alan şagirdlərimiz isə 
öz növbəsində Azərbaycan və ya rus bölməsini seçə bilər.

Rus bölməsi: Rus bölməsinin orta təhsil pilləsinin şagirdləri 
dərslərdə əsas təlim dili kimi rus dilində ünsiyyət quraraq 
sağlam mühitdə təhsil alırlar.

MİLLİ
KURİKULUM

www.mtk.edu.az / +994 55 202 84 01

ORTA
MƏKTƏB



15

Milli Kurikulum əsasında orta təhsil pilləsində Məktəbdaxili Qiymətləndirmə 
Qaydalarına müvafiq olaraq ildə iki dəfə Böyük Summativ Qiymətləndirmə  (BSQ) 
keçirilir.  
Hər iki yarımilin sonunda Məktəbdaxili Qiymətəndirmə Qaydalarına müvafiq olaraq  
keçirilən Böyük Summativ Qiymətləndirmə (BSQ) ilə yanaşı, şagirdlərin akademik 
biliklərinə nəzarət etmək, təlimin inkişaf dinamikasını təhlil etmək məqsədilə 
mütəmadi olaraq şagirdlərimiz üçün Mövzu üzrə Qiymətləndirmə Testləri (MQT), 
respublika  səviyyəsində keçirilən  sınaq imtahanları təşkil olunur. Bu yanaşma 
şagirdlərin  bütün fənlər üzrə  bilik, bacarıq və anlama səviyyələrini, eyni zamanda 
IX və XI siniflərdə keçirilən buraxılış imtahanına hazırlıq səviyyəsini müəyyən edir. 
Tətbiq etdiyimiz qiymətləndirmə vasitələrinin müxtəlifliyi Azərbaycan və beynəlxalq 
tədris resurslarına uyğun olaraq şagirdlərin inkişafını dəyərləndirməyə kömək edir.   
Bundan əlavə, şagirdlər IX sinfin sonunda ümumi orta təhsil səviyyəsini, XI sinfin 
sonunda isə�tam orta təhsil səviyyəsini əhatə edən buraxılış imtahanı verirlər.
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Azərbaycan dili (Azərbaycan bölm.) 

Azərbaycan dili (Rus  bölməsi  üçün dövlət dili kimi)
Ədəbiyyat, Bədii qiraət (əlavə fənn kimi)

Rus dili (rus  bölm.)

İnformatika/Alqoritmika
Fizika, Kimya, Biologiya 
Həyat bilgisi

Fiziki tərbiyə 
Musiqi, Rəqs, Təsviri incəsənət

Coğrafiya 

İngilis dili
Riyaziyyat

Azərbaycan tarixi (Qarabağ tarixi), Ümumi tarix 
Alman dili, Fransız dili, Rus dili, Ərəb dili

STEAM (elm, texnologiya, mühəndislik, incəsənət və riyaziyyat) 

Global Perspective - GP (Qeyd: İngilis dilində tədris olunur)

Gənclərin Çağırışaqədərki Hazırlığı

TƏDRİS
OLUNAN
FƏNLƏR

Hər bir şagirdə xüsusi diqqət və fərdi potensialın inkişafı; 

Həm üz-üzə, həm də e-MTK jurnalı vasitəsilə müntəzəm olaraq 
nailiyyətlərə dair yüksək keyfiyyətli rəylərin verilməsi;

Fərqli və maraqlı, əsl ikidilli tədris proqramı;

Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər tərəfindən yüksək keyfiyyətli tədris;

Klublar, liderlik proqramları və ictimaiyyətlə əlaqəli layihələr də daxil 
olmaqla canlı bir məktəbdənkənar proqramın təqdim edilməsi;
Valideynlərin də müntəzəm iştirak edə biləcəyi maraqlı tədbirlərin, öyrədici 
ekskursiyaların təşkil olunması.

Hər bir sinifdə interaktiv lövhələrlə tam təchiz olunmuş müasir tədris 
mühiti;

NİYƏ
MTK?
MTK-nın Milli kurikulumunu fərqləndirən xüsusiyyətlər:

QİYMƏTLƏNDİRMƏ
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Beynəlxalq bölmənin orta təhsil pilləsində 10-18 yaşlı 
şagirdlərə yüksək keyfiyyətli beynəlxalq təhsil verilir.

Beynəlxalq bölmənin orta təhsil pilləsində beynəlxalq 
səviyyədə tanınan Kembric orta məktəbinin tədris 
proqramı tətbiq olunur. Azərbaycanlı şagirdlər üçün isə 
əlavə olaraq Azərbaycan dili və milli kurikulum üzrə 
tədris olunan riyaziyyat fənləri də  keçilir.

10, 11 və 12-ci siniflərin sonunda şagirdlər İGCSE, AS 
və A-Səviyyə imtahanları verirlər. Bu imtahanlar 
Azərbaycanda və xaricdə geniş tanınır və dünyanın ən 
yaxşı universitetlərinə daxil olmağa imkan verir.

Məqsədimiz şagirdləri gələcəkdə həm beynəlxalq, həm 
də Azərbaycan universitetlərində təhsillərini davam 
etdirməyə imkan verən mükəmməl biliklə təmin 
etməkdir. 

BEYNƏLXALQ
KURIKULUM
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İKT/ Alqoritmika
Milli kurikulum üzrə riyaziyyat 

Coğrafiya, Global Perspectiv

Kembric proqramı üzrə riyaziyyat

Azərbaycan dili*
İngilis dili
Bologiya, kimya və fizika
Dünya və Azərbaycan tarixi

Fərdi, sosial və tibbi maariflənmə

Musiqi

İqtisadiyyat

Fiziki tərbiyə

Təsviri incəsənət

Müasir xarici dillər (fransız, alman və ya rus dili)*

Biznes bilikləri

* Ulduzla işarələnənlər istisna olmaqla bütün digər fənlər
ingilis dilində tədris olunur. 

TƏDRİS
OLUNAN
FƏNLƏR
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Cambridge qiymətləndirmə sisteminin IGCSE və AS / A- səviyyə imtahanları 
icbari və universitetdən öncə təhsilin beynəlxalq təsdiqlənməsini təmin 
edilməsi;

Davranış üzrə qiymətləndirmənin (şagirdin münasibətinin, diqqətinin, sosial 
və qrupda işləmə bacarıqlarının müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi) iki 
həftədən bir aparılması;

Bütün əsas fənlər üzrə şagirdlərin inkişafını onların yaşlarına uyğun 
gözləntilərə əsasən müntəzəm olaraq yoxlamaq üçün standart testlərdən 
istifadə olunması;

Beynəlxalq bölmədə: Orta təhsil pilləsində şagirdin inkişafını izləmək və 
davranışına nəzarət etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirik. 

Şagirdin məktəbə münasibətinin, şəxsi keyfiyyətlərinin və davranışının 
qiymətləndirilməsi üçün müəllim-şagird söhbətləri və PASS testlərinin 
keçirilməsi;  

Şagirdlərin biliklərini dünyanın digər yüksək səviyyəli məktəblərindəki 
həmyaşıdları ilə müqayisə etməyə imkan verən rəqəmsal qiymətləndirmə 
vasitələri (məsələn, MAP Growth);

Beynəlxalq bölmənin orta təhsil pilləsinin 5-ci və 8-ci (IGCSE-dən əvvəl) 
siniflərində şagirdlərin müvəffəqiyyəti Cambridge qiymətləndirmə sisteminin 
Checkpoint imtahanları vasitəsilə yoxlanılması; 

Milli attestat* almaq üçün bütün sınaq və əsas imtahanlar verilir (yalnız 
azərbaycanlı şagirdlər);

Semestr ərzində iki dəfə valideyn iclaslarının keçirilməsi;

Semestr ərzində bir dəfə valideynlərə şagirdlərin qiymətləri və izahlı rəylər də 
daxil olmaqla ətraflı yazılı hesabatların təqdim edilməsi.

+994 55 202 84 01 / www.mtk.edu.az

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

*Azərbaycan Respublikası Ümumi orta və Tam orta təhsil haqqında attestat
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İMTAHAN MƏQSƏDSİNİF

5

8

9

Cambridge

Checkpoint

Dövlət

Buraxılış
İmtahanları


FƏNLƏR

Cambridge

Checkpoint

İngilis dili Riyaziyyat
Kimya-biologiya

Beynəlxalq bölmənin orta təhsil pilləsi üzrə təhsil alan  şagirdlərin inkişafını və  onların uğur qazanmaq 
perspektivlərini  qiymətləndirmək üçün beynəlxalq səviyyədə akkreditə olunmuş imtahanlar keçirilir. Bu 
imtahan Cambridge Assessment International Education (CAIE) tərəfindən təmin edilir.

İngilis dili Riyaziyyat
Kimya-biologiya

Beynəlxalq bölmənin orta təhsil pilləsi üzrə təhsil alan  şagirdlərin inkişafını və  onların uğur qazanmaq 
perspektivlərini  qiymətləndirmək üçün beynəlxalq səviyyədə akkreditə olunmuş imtahanlar keçirilir. Bu 
imtahan Cambridge Assessment International Education (CAIE) tərəfindən təmin edilir.

Azərbaycanlı şagirdlərin icbari təhsili başa vurduqlarını təsdiqləyən sənədin əldə etməsini tələb edən 
qanuni tələb. Bu, yerli və bir çox xarici universitetlər tərəfindən tələb olunur.

Azərbaycan dili
(dövlət dili),
milli kurikulum 
üzrə riyaziyyat 
və xarici dil 
fənləri üzrə

10

11

11

IGCSEs
(Cambridge

International

General

Certificate

of
Secondary

Education

Examinations)

AS
and

A-Levels
(Cambridge

Advanced

Subsidiary

and
Advanced

Level

Examinations)


*Azərbaycan
Dövlət

İmtahanları


İngilis dili, riyaziyyat 
və şagird tərəfindən 
seçilən əlavə fənlər 
(ümumi 7-9 fənn)

Şagirdin müxtəlif fənlər üzrə biliklərini yoxlayan və 11-ci sinifdə təhsil almağa imkan verən beynəlxalq 
səviyyədə akkreditə olunmuş imtahanlar. Bu imtahanlar Cambridge Assessment International 
Education (CAIE) tərəfindən təmin edilir.

Azərbaycan dili
(dövlət dili),
milli kurikulum 
üzrə riyaziyyat 
və xarici dil fənləri

Yerli şagirdlərin orta təhsili başa vurduqlarını təsdiqləyən sənədin əldə etməsini tələb edən qanuni tələb. 
Bu, yerli və bir çox xarici universitetlər tərəfindən tələb olunur.

Şagirdə Azərbaycanda və xaricdə yüksək reytinqli universitetlərə müraciət etməyə imkan verən 
beynəlxalq səviyyədə akkreditə olunmuş və Cambridge Assessment International Education (CAIE) 
tərəfindən təmin edilən imtahanlar. 

Şagird tərəfindən 
gələcək 
universitet 
və karyera 
seçiminə uyğun 
olaraq seçilən 
3-5 fənn

* Azərbaycanlı
şagirdlər
üçün
məcburi,
digərləri
üçün
könüllüdür.
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və xaricdə ən yaxşı universitetlərə daxil olmaq imkanı verir;

Hər bir sinifdə interaktiv lövhələrlə tam təchiz olunmuş müasir tədris mühiti;
Fərqli və maraqlı, əsl ikidilli tədris proqramı;
Həm üz-üzə, həm də e-MTK jurnalı vasitəsilə müntəzəm olaraq nailiyyətlərə dair yüksək keyfiyyətli rəylərin verilməsi;

“Cambridge Assessment International Education” tərəfindən beynəlxalq səviyyədə akreditə olunmuş imtahanlar  şagirdlərə ölkəmizdə  

9, 11 və 12-ci sinif şagirdləri üçün İGCSE və AS/A-səviyyə imtahanlarını seçmək imkanı;
Hər bir şagirdə xüsusi diqqət və fərdi potensialın inkişafı; 
Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər tərəfindən yüksək keyfiyyətli tədris;

Klublar, liderlik proqramları və ictimaiyyətlə əlaqəli layihələr də daxil olmaqla canlı bir məktəbdənkənar proqramın təqdim edilməsi;
Valideynlərin də müntəzəm iştirak edə biləcəyi maraqlı tədbirlərin, öyrədici ekskursiyaların təşkil olunması.

Biz tədris proqramımızı şagirdlərimizin MTK- da öz təhsillərini yüksək səviyyədə başa vurması üçün dəqiqliklə hazırlamışıq.  

NİYƏ
MTK?
MTK-nın Beynəlxalq kurikulumunu fərqləndirən xüsusiyyətlər:

+994 55 202 84 01 / www.mtk.edu.az



MUSİQİ
MƏKTƏBİ

Beləliklə, övladınızın məktəbdənkənar musiqi 
təhsilini məhz Kompleks daxilində onun 
akademik təhsili ilə paralel şəkildə təmin edə 
bilərsiniz. 

Musiqi hər bir xalqın milli mədəniyyətinin 
özəyi, bəşər övladının mənəvi aləmini 
zənginləşdirən ən böyük xəzinədir.Təsadüfi 
deyil ki, məktəblilərdə hələ kiçik yaşlarından 
musiqi təhsilinin aşılanması onların kamil bir 
şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol 
oynayır. Məhz bu baxımdan 2002- ci ildə 
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi 
öz nəzdində Uşaq Musiqi Məktəbinin 
yaranmasına nail olmuşdur. 

Siz Kompleksin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Uşaq Musiqi Məktəbini seçməklə eyni 
zamanda asudə vaxtınıza qənaət etmiş 
olursunuz. 

Musiqi məktəbimizin başlıca məqsədi 
Kompleksimizdə təhsil alan şagirdləri 
hərtərəfli yetişdirmək, onlara incə musiqi 
duyumu aşılamaq, milli və dünya musiqi 
mədəniyyətini dərindən mənimsətməkdir. 
Qeyd etmək vacibdir ki, 18 illik (2002- 2020) 
fəaliyyəti dövründə Uşaq Musiqi Məktəbi 
qarşıya qoyduğu hədəfə uğurla nail olmuşdur. 
Kompleksimizin nəzdində musiqi təhsili almış 
şagirdlərimiz arasında dünya miqyasında öz 
sözünü deyənlər də vardır. Bu baxımdan 
məzunumuz olan bəstəkar musiqiçi Arzu 
Abbasovanın nailiyyətlərini fəxrlə qeyd edə 
bilərik. 

20
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GİTARA





SKRİPKA




QANUN





UD





NAĞARA





TAR





SAZ

Şagirdlərimiz öz musiqi fəaliyyətlərini müxtəlif tədbirlərdə, hesabat 
konsertlərində göstərməklə əldə etdikləri bacarıqları bir daha nümayiş etdirmiş 
olurlar.





KAMANÇA





FORTEPİANO

Uşaq Musiqi Məktəbində təhsil digər musiqi məktəblərində olduğu kimi 5-7 illik 
dövrü əhatə edir. Bəzi şagirdlər öz istəyi əsasında musiqi təhsilini 11 illik 
proqrama əsasən də bitirə bilərlər. 

Şagirdlərə tədris olunan çalğı alətləri:

Sadalanan musiqi alətlərində ifa bacarığından əlavə, xor və vokal ixtisasları da 
tədris olunur. Qeyd edək ki, şagirdlərimiz öz arzusuna uyğun olaraq iki alət üzrə 
ifa vərdişlərinə yiyələnə bilərlər. 

Şagirdlərin musiqi təhsili üzrə dərs saatları orta məktəbin dərs cədvəlinə uyğun 
tərtib olunur.

1)
Həftədə
2
dəfə
ixtisas
dərsi

Musiqi təhsilinin sonunda şagirdlərimizə musiqi məktəbini bitirməsi haqqında 
şəhadətnamə verilir.

2)
Həftədə
1
dəfə
nəzəriyyə
dərsi
3)
Həftədə
1
dəfə
xor
dərsi

Həftəlik dərs yükü:

+994 55 202 84 01 / www.mtk.edu.az
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DƏRSDƏNKƏNAR
PROQRAMLAR
DƏRNƏKLƏR,
LİDERLİK
PROQRAMLARI,

XEYRİYYƏ
İŞLƏRİ,
SOSİAL
LAYİHƏLƏR,
İDMAN

FƏALİYYƏTİ,
YARIŞLAR,
OLİMPİADALAR
VƏ

DAHA
ÇOX!

Sinif otağı övladınızın təhsilinin və həyatının ayrılmaz hissəsi olduğuna 
baxmayaraq o yalnız təhsilin bir hissəsi kimi qalmamalıdır. Övladınızın 
hərtərəfli təhsildən zövq almasını istəyirsinizsə, “dərsdənkənar 
fəaliyyətlər” onun təhsil həyatına əla bir əlavə ola bilər.   
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində “Dərsdənkənar fəaliyyət 
proqramı”nda bu yanaşmanı daim diqqət mərkəzində saxlayırıq. Şagirdlər 
idman, rəsm, musiqi, akademik dərnəklər, yarışlar, liderlik bacarıqlarını 
inkişaf etdirən xeyriyyə işləri və sosial layihələr kimi bir sıra fəaliyyət 
növlərində iştirak edə bilərlər. Bizim prioritetimiz şagirdləri dərslər 
bitdikdən sonra gün ərzində təhlükəsiz, rahat və inkişafyönümlü 
fəaliyyətlərlə təmin etməkdir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, müntəzəm olaraq dərsdənkənar fəaliyyətlərdə 
iştirak edən şagirdlər bir sıra üstünlüklərə malik olurlar. Onlar öyrənirlər, 
böyüyürlər və ən əsası əylənirlər. Müasir Təhsil Kompleksi tərəfindən 
övladlarınıza təklif olunan “dərsdənkənar fəaliyyət ”lərin və klubların ilk 10 
faydası aşağıdakılardır.

DƏRSDƏNKƏNAR
 FƏALİYYƏTLƏRDƏ
 İŞTİRAKIN

İLK
10
FAYDASI:

1. Akademik:
“Understood” jurnalına görə aparılan araşdırmalar göstərir
ki, dərsdən sonra fəaliyyətlərdə iştirak edən şagirdlər daha yüksək 
qiymətlərə və iş etikasına malik olurlar. 

2. Zamanın
idarə
olunması: Övladınızın məktəb və ailədən başqa əlavə
öhdəliklərinin olması ona öz vaxtını düzgün dəyərləndirməyi və son 
tarixlərə uyğunlaşmağı öyrənməsinə kömək edə bilər.
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4. Komanda
 işi: “Spelling Bees” oyununa hazırlaşmaqdan şahmat
oynamağa qədər, şagirdlərə ümumi məqsədə çatmaq üçün qruplarda 
necə işləməyi öyrənməyə kömək  edən çox sayda fəaliyyət növü vardır.

6. Fiziki
sağlamlıq: İdman, rəqs və başqa dərsdənkənar fiziki fəaliyyət
növlərində iştirak (məktəb komandası, klub və ya məktəbdaxili yarışlar) 
şagirdlərə  aktiv həyat sürmək və sağlam çəkini qorumaq imkanı verir. 

8. Valideynlərin
iş
məhsuldarlığı: İş gününün müddəti dərs günündən
uzun olur. Övladına dərsdənkənar fəaliyyətdə müəlimllər tərəfindən 
nəzarət olunduğundan  əmin olan valideynlərin öz iş yerlərində məhsuldar 
olma ehtimalları da yüksək olur.  Bu məqamı nəzərə alaraq bizim dərsdən 
sonra proqramımız saat 17:15-dək davam edir.

5. Maraqları
 araşdırmaq:  Oxumaq, yazmaq və hesabdan başqa
həyatda öyrənməyə çox şey var.  Dərsdənkənar fəaliyyətlər şagirdlərə 
ətraf aləmi daha çox araşdırmağa və maraqlarını kəşf etməyə imkan verir.  

9. Təfəkkürün
inkişafı
və
karyera
imkanları: Yeni bir dildə danışmaq,
hər hansı bir musiqi alətində çalmaq və ya Van Qoq üslubunda rəsm 
çəkməyi öyrənmək beynin müsbət inkişafına təsir edir. Bu həm də 
şagirdlərə yaradıcı bacarıq tələb edən   gələcək karyeralar üçün də qapı 
aça bilər.

10. Universitetlərə
 qəbul
 şansı: Dünyanın ən yaxşı universitetlərinə
qəbul olunmaq getdikcə daha rəqabətlidir. Komandada işləmək və liderlik 
bacarıqlarına malik olan, ictimaiyyətə xidmət edən, idman və yaradıcı 
istedadlara malik olan namizədlər universitetlərə ərizələrini təqdim 
edərkən fərqli bir üstünlüyə malik olurlar. 

3. Dostluq
və
sosial
bacarıqlar: Ənənəvi sinifdə  ünsiyyət üçün çox
məhdud vaxt ayrılır, amma dərsdənkənar fəaliyyətlər şagirdlərə dərin 
münasibətlər qurmaq, dostlar qazanmaq  üçün əlavə imkanlar yaradır.

7.
Dəyişən
aləmdə
çevik
düşüncə
qabiliyyəti: şərtlərin dəyişməsi ilə bir
insanın necə davranması, problem və vəzifələrin yeni və yaradıcı yollarla 
həll olunması deməkdir.



TƏDBİRLƏR



KOÇ
ÜNİVERSİTESİ

ADA
UNİVERSİTETİ

KARDİFF
UNIVERSİTETİ

BAKI DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ

BRİTANİYA KOLUMBİYASI
UNİVERSİTETİ

ANKARA
ÜNİVERSİTESİ

2018-19-CU TƏDRİS İLİ 

100 % İXTİSASLARUniversitetlərə
Qəbul Faizi

Hüquqşünaslıq

Kompüter
elmləri

Beynəlxalq
idarəetmə

Müalicə
işi

Beynəlxalq
Münasibətlər

İqtisadiyyat
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AZƏRBAYCAN
TİBB UNİVERSİTETİ

ADA
UNİVERSİTETİ

KARDİFF
UNIVERSİTETİ

SABANCI
ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BU
RS

A
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2019-20-Cİ TƏDRİS İLİ 

100 % İXTİSASLARUniversitetlərə
Qəbul Faizi
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Biznesin 
idarə edilməsi

Maliyyə işiDövlət və ictimai
münasibətlər

Müalicə
işi

Mühəndislik

Dizayn
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AZ 1022, Bakı şəhəri, Azərbaycan
Səməd Vurğun küçəsi, 151
Tel:    (+994) 12 596 71 73
Mob: (+994) 55 250 04 90
E-poçt: info@mtk.edu.az
www.mtk.edu.az
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