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Yalnız spesifik modullar üçün 

Bölmə A: İcmal 

Kvalifikasiyanın adı Səriştə əsaslı qiymətləndirmə üzrə müfəttiş  
AzMKÇ səviyyəsi 5 
Kvalifikasiya quruluşu:  
Bu kvalifikasiyada neçə modul var? Onlar nədirlər? 
Bu kvalifikasiyada dörd modul var: 

Modul 1: Qiymətləndirmənin keyfiyyət təminatı prinsiplərinin tətbiqi; 
Modul 2: Müvafiq qiymətləndirmə metod və vasitələrinin təsdiqlənməsi; 
Modul 3: Qiymətləndirmə prosesinin keyfiyyətinin təsdiqlənməsi; 
Modul 4: Qiymətləndirmə təcrübəsi və qiymətləndirmə qərarlarının təsdiqlənməsi. 

Bu kvalifikasiya peşkar inkişafa (yenidən hazırlıq) töhfə vermək üçündür və 120 tədris 
saatı ərzində tamamlanmaq üçün hazırlanmışdır. 
Qiymətləndirmə tələbləri  
Namizədlərin tamamlamalı olduğu qiymətləndirmənin fərqli komponentləri nələrdir? 
Ümumi bir keçid dərəcəsinə çatmaq üçün nə etməlidirlər? 
Qiymətləndirmənin komponentləri: 
Bütün namizədlər dörd modulun hər biri üçün modul qiymətləndirməsini başa 
çatdırmalıdırlar: 

• Modul 1 yazılı tapşırıqla qiymətləndirilir; 
• Modul 2, namizədin öz kontekstində istifadə üçün səriştə əsaslı qiymətləndirmə 

vasitəsinin  qiymətləndirmələrinə əsasən hesabat hazırlamağı tələb edir; 
• Modul 3, namizəddən qiymətləndirməni dəstəkləyən inzibati sənədlərin 

qiymətləndirməsi əsasında hesabat hazırlamağı tələb edir; 
• Modul 4, namizədin öz kontekstində aparılmış iki səriştə əsaslı qiymətləndirmənin 

yoxlanmasına əsaslanaraq hesabat hazırlamağı tələb edir. Bu qiymətləndirmə 1-ci 
modulun iki meyarının qiymətləndirməsini də əhatə edəcəkdir: TN 2 d&e 

Keçid dərəcəsi üçün tələblər 
Namizədlər ixtisas dərəcəsinə layiq görülmək üçün bütün dörd qiymətləndirmə 
komponentində keçid dərəcəsinə nail olmalıdırlar. 

• Hər modulun qiymətləndirilməsi üçün xüsusi tələblər B  bölümündə ətraflı təsvir 
edilmişdir. 

• Modul qiymətləndirmələri, keçid, yenidən təqdim etmə və ya kəsr kimi 
qiymətləndirilir;  

• 'Yenidən təqdim etmə dərəcəsi, namizədin müvəffəq olmadığı qiymətləndirmə 
elementini yenidən keçməsinə icazə verir. Yalnız bir yenidən təqdim etmə icazə 
verilir. Hər Modula aid qiymətləndirmələrin yenidən təqdim edilməsi üçün 



təfərrüatlar B bölməsində verilmişdir.  
• Yenidən təqdim etmədə keçid dərəcəsinə nail ola bilməyən qiymətləndirilmiş iş kəsr 

dərəcəsinə layiq görülür.  
• İşləri kəsr kimi qiymətləndirilən namizədlər növbəti qiymətləndirmə turunda 

yenidən qiymətləndirməyə təqdim edə bilərlər.  
• Namizədlər müvəffəq olduqları modul üçün keçid qiymətinə nail olurlar. Onlardan 

yalnız uğursuz olduqları modulları yenidən təqdim etmələri tələb olunur. 
Qiymətləndirici tələbləri  
Modulları kim qiymətləndirəcək? 
Keyfiyyət necə təmin ediləcək? 
Qiymətləndirməyə təqdim olunan iş, adətən bu qiymətləndirmənin bütün aspektlərini 
aparmaq üçün təlim keçmiş təcrübəli yoxlayıcılar qrupu tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir.  

Keyfiyyətin təmin edilməsi 
Qiymətləndirmənin keyfiyyətini təmin etmək üçün aşağıdakı addımlar atılacaqdır: 

• Tədris proqramını təqdim edən bütün təlimçilərin, təlim almış və təcrübəli 
təsdiqləyicilər olması gözlənilir; 

• bütün təlimçilər modul qiymətləndirmələrinin təyinatı və qiymətləndirilməsi barədə 
təlimat alacaqlar; 

• Kvalifikasiya üçün yoxlama fəaliyyətlərini həyata keçirməkdə birdən çox yoxlayıcı 
təyin edildiyi təqdirdə standartlaşdırma sistemi fəaliyyət göstərəcəkdir ki, 
yoxlamanın standartlaşdırılmasını təmin etmək üçün seçilmiş qiymətləndirmə 
nümunəsi bütün yoxlayıcılar tərəfindən nəzərdən keçirilsin. 

 
Bölmə B: Modulun qiymətləndirməsi  

Module 1 

Modulun adı 
Modul 1: Qiymətləndirmənin keyfiyyət təminatı prinsiplərinin 
tətbiqi 

Modulun məzmunu 
Bu modulun təlim nəticələri nələrdir? 
Bu modul 2 təlim nəticəsini (TN) özündə cəmləşdirir. Namizəd: 

1. Qiymətləndirmənin keyfiyyət təminatının əsasını qoyduğu prinsipləri başa 
düşdüyünü nümayiş etdirməlidir; 

2. Əsas prinsiplər və keyfiyyət zəmanəti prosesləri barədə anlayışını kvalifikasiya 
kontekstinə tətbiq edə bilir. 



5 
 

Qiymətləndirməyə yanaşma  
Təlim nəticələri necə qiymətləndiriləcək? 
Qiymətləndirmə vasitəsi və ya vasitələrinin hansı növü istifadə ediləcək? 
Bu moduldakı təlim nəticələri qısa yazılı tapşırıqdan istifadə edilərək 
qiymətləndiriləcəkdir.  

Tapşırıq namizəddən öz kontekstini və keyfiyyət baxımından qiymətləndirmə 
prinsiplərinin bu kontekstdə necə tətbiq olunmasını təsvir etməsini tələb edir. 
Qiymətləndirmə vasitələri 
Hər qiymətləndirmə vasitəsindən istifadə ediləcək: 

•  Alət özündə hansı növ tapşırıq və ya tapşırıqları ehtiva edir? 
• Hansı qiymətləndirmə meyarlarına tətbiq edilir? 
• Tapşırq(ları)ı  başa çatdırmaq üçün namizəd nə etməlidir? 
1. Namizədlərdən yazılı tapşırıq hazırlamaları tələb olunur, hansı ki: 

a. Yoxlama fəaliyyətlərini həyata keçirdikləri konteksti təsvir edir; 
b. Kontekstində qiymətləndirmənin keyfiyyət zəmanətinin əsasını qoyan hər hansı 

müvafiq siyasət, qanunvericilik və / və ya tələbləri müəyyənləşdirir; 
c. Kontekstində keyfiyyətin qiymətləndirilməsində iştirak edən addımları və niyə 

hər addımın vacib olduğunu təsvir edir; 
d. Öz kontekstində qiymətləndirmənin keyfiyyət zəmanətindəki rollarını və 

məsuliyyətlərini izah edir. 

2. Tapşırıq 750 sözdən çox olmamalıdır 

3. Tapşırıq, TN 2c&d istisna olmaqla, bu modulda təlim nəticələrinə daxil olan 
qiymətləndirmə meyarlarının əksəriyyətini əhatə etməlidir. Bu meyarlar 4-cü 
modulun bir hissəsi kimi qiymətləndirilir. Hər təlim nəticəsinə daxil olan 
qiymətləndirmə meyarları aşağıda verilmişdir: 

TN 1: Qiymətləndirmə prosesində keyfiyyət təminatı prinsiplərini  anladığını 
nümayiş etdirmək 

Uğurlu namizədlər: 
a) Öyrənmənin effektiv qiymətləndirilməsinin əsas anlayış və prinsiplərini izah edir;   
b) qiymətləndirmə prosesində daxili və xarici (müəssisədən kənar) qiymətləndiricinin 

rolunu izah edir; 
c) Öz kontekstində qiymətləndirmə prosesində keyfiyyəti yaradan müvafiq siyasət, 

qanunvericilik və keyfiyyət təminatı tələblərini müəyyən edir.   

TN2: Əsas prinsip və keyfiyyət təminatı prosesləri barədə anlayışları ixtisas 
kontekstinə tətbiq etmək 

Uğurlu namizədlər:  
a) Öz məzmununda öz qiymətləndirmə keyfiyyətinin monitorinq sistemini təsvir edə 



bilər; 
b) Məzmununda qiymətləndirmənin keyfiyyət təminatı ilə əlaqəli rol və məsuliyyətləri, 

o cümlədən öz rol və məsuliyyətlərini təsvir edə bilər; 
c) Qiymətləndirmənin etibarlılığı, həqiqiliyi və təhlükəsizliyini təmin edən təsdiqləyici 

rolunun bütün aspektlərini peşəkar şəkildə həyata keçirir; 
d) Təsdiqləyici rolunu yerinə yetirərkən bütün müvafiq siyasət, qanunvericilik və 

keyfiyyətə    dair tələblərə riayət edir. 
Aşağıdakı cədvəldə bu qiymətləndirmə üçün məzmun tələbləri və bu qiymətləndirməni 
keçmək üçün minimum tələblər təsvir edilmişdir 
Məzmun tələbləri Keçid dərəcəsinə uyğunluq üçün təklif 

olunan minimal tələblər 
Namizəd yazılı tapşırıq təqdim etməlidir, 
hansı ki: 
1. Təsdiqləmənin aparıldığı məzmunu 

aydın şəkildə təsvir edir (2a)  
2. Öz kontekstində qiymətləndirmə 

prosesində keyfiyyəti yaradan müvafiq 
siyasət, qanunvericilik və keyfiyyət 
təminatı tələblərini müəyyən edir (1c) 

3. Kontekstində keyfiyyətin 
qiymətləndirilməsində iştirak edən 
addımları və niyə hər addımın vacib 
olduğunu təsvir edir (1a&b; 2b) 

4. Kontekstində qiymətləndirmənin 
keyfiyyət təminatındakı rollarını 
(vəzifələrini) və məsuliyyətlərini izah 
edir (1a; 2b) 

 

Keçid səviyyəsində tapşırıq ən azı 
aşağıdakıların anlayışını nümayiş 
etdirməlidir:  

• Kontekstində keyfiyyət təminatı 
qiymətləndirilməsinə daxil olan əsas 
addımlar, hər addım üçün müəyyən 
əsaslandırma ilə; 

• Əsas siyasət, qaydalar və ya 
qanunvericilik onların kontekstinə 
təsir göstərir; 

• keyfiyyət təminatı sistemində öz rol 
və məsuliyyətləri. 

Namizədlər kontekstində keyfiyyətin 
qiymətləndirilməsində iştirak edən addımları 
təsvir etmək üçün diaqram əlavə edə bilərlər. 
İstifadə edildiyi təqdirdə diaqram əlavəyə 
daxil edilməlidir. Diaqram 200 (cəmi) sözdən 
çox olmamalıdır. 

 

Modul 2  

Modulun adı  Modul 2:  Müvafiq qiymətləndirmə metod və vasitələrinin 
təsdiqlənməsi 

Modulun məzmunu 
Bu modulun təlim nəticələri nələrdir? 
Bu modul 1 təlim nəticəsindən ibarətdir.  
Namizəd: 
1. Qiymətləndirmə metodlarının və vasitələrinin əsas elementlərini başa düşdüyünü 
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nümayiş etdirməlidir; 
2. Qiymətləndirmə metod və vasitələrinin təsdiqləmə prinsip və prosesləri anladığını 

nümayiş etdirməlidir. 
Qiymətləndirməyə yanaşma  
Təlim nəticələri necə qiymətləndiriləcək? 
Qiymətləndirmə vasitəsi və ya vasitələrinin hansı növü istifadə ediləcək? 
Bu moduldakı təlim nəticələri qiymətləndirmə hesabatı ilə qiymətləndiriləcəkdir.  
Qiymətləndirmə namizəddən qiymətləndirmə və qiymətləndirmə kontekstində istifadə 
üçün verilən qiymətləndirmə vasitəsinin uyğunluğu barədə hesabat verməsini tələb edir. 
Qiymətləndirmə alətləri (vasitələri) 
Hər qiymətləndirmə vasitəsindən istifadə etmək üçün: 

• Alət özündə hansı tapşırıq və ya tapşırıq növünü cəmləşdirir? 
• Hansı qiymətləndirmə meyarlarına müraciət edir? 
• Tapşırıq(lar)ı başa çatdırmaq üçün namizəd nə etməlidir? 

1. Namizədlər öz kontekstində qiymətləndirmə üçün səlahiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
üçün bir qiymətləndirmə aləti (vasitə) seçməlidirlər. Seçilmiş qiymətləndirmə 
vasitəsi:  
• Xüsusi olaraq bu tapşırığın məqsədi üçün təlimçi tərəfindən hazırlana bilər; 
• Qiymətləndirmə kontekstində hazırlanmış qiymətləndirmə alətləri bankından seçilə 

bilər. 

2. Namizədlərdən aşağıdakıları əhatə edən bir hesabat təqdim etmələri tələb olunur: 
• Qiymətləndirmə vasitəsinin yazılı qiymətləndirilməsi;   
• Qiymətləndirmə vasitəsi ilə bağlı verdikləri qərarların əsaslandırılması. 

Əsaslandırılma 300 sözdən çox olmamalıdır. 

3. Qiymətləndirmə hesabatı namizədin kontekstində qiymətləndirmə vasitələri üçün tələb 
olunan qiymətləndirmə prosesini əks etdirməlidir. 

4. Qiymətləndirmə vasitəsinin effektiv təsdiqlənməsini təmin etmək üçün lazım olan 
bütün məlumatları toplamaq üçün hazırlanmış şablon təlim və tədris materialına daxil 
edilmişdir. Namizədlər hesabatlarını şablonda təqdim etməlidirlər.  

5. Tapşırıq şablonu, namizədin bu modulda təlim nəticələrinə daxil olan bütün 
qiymətləndirmə meyarlarını nəzərə alması üçün hazırlanmışdır 

TN 1: Qiymətləndirmə metodları və vasitələrinin əsas elementlərini anladığını 
nümayiş etdirmək 

Uğurlu namizədlər aşağıda verilənləri bacarır: 
a) Həqiqi və etibarlı qiymətləndirmənin dəstəklənməsində qiymətləndirmə 

vasitələrinin əsas komponentlərinin hər birinin rolunu təsvir edir; 
b) Müxtəlif təlim nəticələrinin (bilik və/və ya bacarıq əsaslı) qiymətləndirilməsində 



istifadə olunan bir sıra qiymətləndirmə metod və vasitələrinin güclü və zəif 
cəhətlərini izah edir. 

TN2: Qiymətləndirmə metod və vasitələrinin təsdiqlənməsinin proses və prinsipini 
anladığını nümayiş etdirmək 

Uğurlu namizədlər: 
a) Kvalifikasiya standartına daxil edilmiş təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün 

uyğun bir qiymətləndirmə metodu və ya alətinin təsdiqlənməsi üçün lazım olan 
prosesi təsvir edir; 

b) Kvalifikasiya standartı və keyfiyyət təminatı tələblərinə uyğunluq baxımından 
müəyyən qiymətləndirmə üçün istifadə ediləcək qiymətləndirmə metod və 
vasitələrini müəyyən edir. 

Keçid dərəcəsinə çatmaq üçün minimum tələblər  
Aşağıdakı cədvəldə bu qiymətləndirmə üçün məzmun tələbləri və bu qiymətləndirməni 
keçmək üçün minimum tələblər təsvir edilmişdir 
Məzmun tələbləri Keçid dərəcəsinə cavab vermək üçün 

təklif olunan minimum tələblər 
Namizəd verilən qiymətləndirmə vasitəsi 
üçün qiymətləndirmə hesabatı 
hazırlamalıdır 
Hesabat:  

1. Müəyyən edir (1a; 2b): 
• qiymətləndirmə vasitəsinin növünü;  
• qiymətləndirmə alətinin 

komponentlərini; 
• təlim nəticələri qiymətləndirmə 

vasitəsinə müraciət etməsini.  

2. Qiymətləndirmə alətinin güclü və zəif 
tərəflərini müəyyən edir  (1b): 
• müəyyən edilmiş təlim nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi üçün bu tip 
vasitənin uyğunluğu baxımından; 

• namizəd üçün vəzifənin aydınlığı 
baxımından; 

• qiymətləndiricilər üçün təlimatın 
aydınlığı və tamlığı baxımından; 

• alətin müəyyən edilmiş təlim 
nəticələrinə nə dərəcədə müraciət 
etməsi baxımından. 

Keçid səviyyəsində namizəd bacardıqlarını 
nümayiş etdirməlidir:   
Əgər alət/vasitələr belədirsə: 

o namizədlərin tapşırığı yerinə yetirməsi 
üçün kifayət qədər aydın olub 
olmadığını qiymətləndirə bilər; 

o qiymətləndiricilərin etibarlı və həqiqi 
qiymətləndirmə qərarlarını verməsi 
üçün kifayət olub olmadığını 
qiymətləndirə bilər. 

• Hər hansı bir zəif tərəfin necə aradan 
qaldırılacağını müəyyən edə bilər; 

• Qiymətləndirmə alətinin öz kontekstində 
istifadə üçün yararlılığı ilə əlaqədar 
adekvat əsaslarla dəstəklənən tövsiyəni 
verə bilər. 
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3. Hər hansı bir zəif tərəfin necə aradan 
qaldırılacağını müəyyən edə bilər; (1b) 

4. Qiymətləndirmə kontekstində istifadə 
üçün qiymətləndirmə vasitəsinin 
yararlılığı ilə əlaqədar əsaslandırma ilə 
dəstəklənən tövsiyə verə bilər (2a&b) 

 

 
Modul 3 

Modulun adı  Modul 3: Qiymətləndirmə prosesinin keyfiyətli aparılmasının 
təsdiqlənməsi 

Modulun məzmunu 
Bu modulun təlim nəticələri nələrdir? 
Bu modul 2 təlim nəticəsindən ibarətdir. Namizəd keyfiyyət standartlarına uyğun olub 
olmadığını müəyyən etmək üçün aşağıdakıları nəzərdən keçirməli və qiymətləndirməlidir: 
1. Qiymətləndirmə tənzimləmələri 
2. Qiymətləndirmənin bütün namizədlər üçün əlçatan olmasını təmin etmək üçün tədbirlər 
Qiymətləndirməyə yanaşma  
Təlim nəticələri necə qiymətləndiriləcək? 
Qiymətləndirmə vasitəsi və ya vasitələrinin hansı növü istifadə ediləcək? 
Bu modulda təlim nəticələri qiymətləndirmə hesabatı vasitəsilə qiymətləndiriləcək. 

Qiymətləndirmə namizəddən qiymətləndiricilərin müvafiq keyfiyyət standartlarına uyğun 
olub olmadığını qiymətləndirmək üçün apardıqları qiymətləndirmə proseslərinin inzibati 
yoxlama sənədlərini nəzərdən keçirməsini və qiymətləndirməsini tələb edir. Bu 
qiymətləndirmə şəxsin kontekstində faktiki qiymətləndirmə qeydlərindən istifadə etməklə 
və ya təlim mərkəzinin təqdim etdiyi modelləşdirilmiş materiallar əsasında həyata keçirilə 
bilər.  

Qiymətləndirilən qeydlərin surətləri doldurulmuş qiymətləndirmə hesabatına əlavə 
edilməlidir. Canlı qiymətləndirmə qeydlərindən istifadə olunursa, namizəd bunları 
qiymətləndirmə məqsədi ilə qiymətləndirmə orqanı ilə bölüşmək üçün yazılı icazə 
almalıdır. 
Qiymətləndirmə vasitələri 
Hər qiymətləndirmə vasitəsindən istifadə ediləcək: 

•  Alət özündə hansı növ tapşırıq və ya tapşırıqları ehtiva edir? 
• Hansı qiymətləndirmə meyarlarına tətbiq edilir? 
• Tapşırq(ları)ı  başa çatdırmaq üçün namizəd nə etməlidir?   

a) Namizədlərdən qiymətləndirməyə dəstək vermək üçün lazım olan idarələrin 
yoxlanışlarının tamamlanmış qeydlərini nəzərdən keçirdiklərinə görə 



qiymətləndirmə hesabatı təqdim etmələri tələb olunur. Qiymətləndirmə, idarələrin 
yoxlanışların tələb olunan keyfiyyət standartlarına cavab verib-verməməsinə 
yönəldilməlidir. Bura aşağıda verilənləri müəyyənləşdirmək daxildir: 

b) Qiymətləndirmə administrasiyasının bütün zəruri aspektlərinin öz kontekstində 
qeyd edilməsini dəstəkləmək üçün istifadə olunan qeyd formaları;  

c) Qeydlər imzalanmış, tarix edilmiş və əsl qeydlər kimi təsdiq edilmişdir; 
d) Namizədlərə qiymətləndirmədən əvvəl verilən məlumatlar qiymətləndirməni onlara 

tam daxil edir; 
e) Hər hansı bir xüsusi yardıma ehtiyac müəyyən edilmişdir; 
f) (lazım olduqda) xüsusi yardıma ehtiyaclar həll edilmişdir. 
g) Qiymətləndirmə hesabatı şablonu bu ixtisasa dəstək verən təlim və tədris 

materiallarına daxil edilmişdir. Namizədlər qiymətləndirmə hesabatlarını bu 
şablonda təqdim etməlidirlər. Tamamlanmış qiymətləndirmə hesabatları 
qiymətləndirilmiş qeydlərlə birlikdə təqdim edilməlidir. 

h) Qiymətləndirmə hesabatı 750 sözdən çox olmamalıdır. 
i) Tapşırıq şablonu, namizədin bu modulda təlim nəticələrinə daxil olan bütün 

qiymətləndirmə meyarlarını nəzərə alması üçün hazırlanmışdır. 

TN 1: Qiymətləndirmə qaydalarının keyfiyyət standartlarına uyğunluğunu 
təsdiqləmək üçün nəzərdən keçirmək 

Uğurlu namizədlər: 
a. Qiymətləndirmə prosesi ilə əlaqəli müvafiq keyfiyyət standartlarına uyğun olub 

olmadığını təsdiqləmək üçün bu tədbirləri nəzərdən keçirə bilir:   
I. qiymətləndirmənin təhlükəsizliyi, 

II. məkanın təşkili, 
III. resursların təşkili, 
IV. heyətin təşkili, 
V. namizədlərin məlumatla təmin edilməsi   

b. Tərtibatların qiymətləndirmənin həqiqiliyinə və / və ya etibarlılığına risk yaradan 
hər hansı bir sahəni müəyyən edə bilər; 

c. Qiymətləndirmənin həqiqiliyə və / və ya etibarlılığına riskin minimuma endirilməsi 
üçün atılmalı olan addımları izah edə bilir; 

d. Təkmilləşdirilmiş qiymətləndirmə tərtibatlarını dəstəkləmək üçün təcrübənin 
təkmilləşdirilə biləcəyi hər hansı bir sahəni müəyyən edə bilər; 

e. Praktikanı inkişaf etdirmək üçün atıla biləcək addımları izah edə bilər. 

TN2: Qiymətləndirmənin bütün namizədlər üçün əlçatan olmasını təmin etmək üçün 
edilən tədbirləri nəzərdən keçirmək  

Uğurlu namizəd: 
a. Tədbirlərin səmərəliliyini təsdiqləmək üçün araşdırmalar aparmaq: 
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b. Bütün praktik tədbirlər daxil olmaqla bütün namizədlərin qiymətləndirmə 
tələblərindən xəbərdar olmasını təmin etmək üçün; 

c. Xüsusi köməyə ehtiyacı olan hər hansı bir namizədin müəyyən edilməsi üçün. 
d. Edilən hər hansı bir xüsusi yardım tədbirlərinin uyğunluğunu təsdiqləmək üçün 

araşdırmalar apara bilər;  
e. Tədbirlərin qiymətləndirmə əlçatanlığı üçün risk yaradan hər hansı bir sahəni 

müəyyən edə bilər; 
f. Qiymətləndirmənin əlçatanlığı üçün risklərin minimuma endirilməsi üçün atılmalı 

olan addımları izah edə bilər; 
g. Qiymətləndirməyə çıxışı təkmilləşdirmək üçün təcrübənin təkmilləşdirilə biləcəyi 

hər hansı bir sahəni müəyyən edə bilər; 
h. Qiymətləndirmə əlçatanlığını artırmaq üçün atıla biləcək addımları izah edə bilər. 

Keçid dərəcəsinə nail olmaq üçün minimum tələblər 
Aşağıdakı cədvəldə bu qiymətləndirmə üçün məzmun tələbləri və bu qiymətləndirməni 
keçmək üçün minimum tələblər təsvir edilmişdir 
Məzmun tələbləri Keçid dərəcəsinə çatmaq üçün təklif 

olunan minimum tələblər 
Namizəd aşağıda verilənləri 
müəyyənləşdirən qiymətləndirmə hesabatı 
təqdim etməlidir: 

1. Qiymətləndirmə qeydlərinin və 
namizədlərə verilən məlumatların 
keyfiyyət standartlarına nə dərəcədə 
uyğun olması (1a; 2a) 

2. Xüsusi yardım tələblərinin nə 
dərəcədə yerinə yetirildiyi (2a&b) 

3. Qeydlərdə qiymətləndirmə 
prinsiplərinə və bunların necə həll 
olunacağına əsaslanan riskin 
göstərildiyi hər hansı bir sahə (1c&d; 
2c&d) 

4. Təcrübənin təkmilləşdirilə biləcəyi 
hər hansı sahə və inkişafın necə əldə 
edilə biləcəyi 

Keçid dərəcəsində qiymətləndirmə hesabatı 
minimum bunları müəyyən edilməlidir: 

1. Qeydlər və məlumatlar 
qiymətləndirmənin aparılması üçün 
əsas tələbləri əhatə edirsə; 

2. Qiymətləndirmənin aparılmasının 
təhlükə yarada biləcəyini göstərən hər 
hansı bir sahə: 
• qiymətləndirmənin həqiqiliyi və 

etibarlılığı; 
• qiymətləndirmənin əlçatanlığı; 
• qiymətləndirmənin şəffaflığı və 

ədalətliyi.  
3. Müəyyən edilmiş hər hansı bir riskin 

aradan qaldırılması üçün ən azı bir 
təklif. 

 



Modul 4 

Modulun adı Modul 4: Qiymətləndirmə prosesi  və qərarlarının təsdiqlənməsi 
Modulun məzmunu  
Bu modulun təlim nəticələri nələrdir? 
Bu modul 2 təlim nəticəsini özündə cəmləşdirir. Namizəd: 

1. Qiymətləndirmənin tələblərə uyğun aparıldığını təsdiqləmək  
2. Qiymətləndirmə və təsdiqləmə zamanı yaranan  problemləri səmərəli şəkildə və 

uyğun qaydada həll etmək 
Qiymətləndirməyə yanaşma  
Təlim nəticələri necə qiymətləndiriləcək? 
Qiymətləndirmə vasitəsi və ya vasitələrinin hansı növü istifadə ediləcək? 
Namizəddən öz kontekstində aparılan iki qiymətləndirmə üçün təsdiq hesabatları 
hazırlayacağı gözlənilir. Qiymətləndirmə eyni və ya iki fərqli qiymətləndirici tərəfindən 
aparıla bilər. 

Təsdiqləmə namizəddən onların daxilində aparılmış iki ayrı ayrı qiymətləndirmə üçün 
qiymətləndirmə qeydlərini nəzərdən keçirməsini və qiymətləndirməsini tələb edir. Hər iki 
qiymətləndirmə təcrübənin qiymətləndirilməsinə yönəlməlidir. 

Tələb olunan standarta yalnız bir yoxlamanı başa çatdıran namizədlər standart yenidən 
göndərmə müddəti ərzində əlavə bir yoxlama aparmaq üçün yenidən müraciət edə bilərlər. 
Qiymətləndirmə vasitələri 
Hər qiymətləndirmə vasitəsindən istifadə ediləcək: 

•  Alət özündə hansı növ tapşırıq və ya tapşırıqları ehtiva edir? 
• Hansı qiymətləndirmə meyarlarına tətbiq edilir? 
• Tapşırq(ları)ı  başa çatdırmaq üçün namizəd nə etməlidir? 

a) Namizədlərdən iki təsdiqləmə hesabatlarnı doldurmaları tələb olunur;  
b) Qiymətləndirmənin yoxlanılması bu modul üçün öyrənmə nəticələrindəki bütün 

meyarları əks etdirən bir yoxlama hesabatı şablonundan istifadə edilərək 
aparılacaqdır; 

c) Yoxlama hesabatı şablonu bu ixtisas üçün təlim və tədris materiallarına daxil 
edilmişdir.  

d) Qiymətləndirmə bu modulda təlim nəticələrinə daxil edilmiş bütün qiymətləndirmə 
meyarlarına uyğun olmalıdır. Buraya aşağıdakı meyarların qiymətləndirilməsi də 
daxil ediləcəkdir : Modul 1, LO2 c&d. 

TN 1: Qiymətləndirmənin tələblərə uyğun aparıldığını təsdiq etmək  
Uğurlu namizəd: 
a. Qiymətləndirmə tələblərinin (o cümlədən qiymətləndirilən meyarlar və bu 

meyarları qiymətləndirmək üçün istifadə olunan qiymətləndirmə vasitəsi(ləri)) tam 
anladığını nümayiş edir; 
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b. təsdiqləmək üçün qiymətləndiricinin qiymətləndirmə fəaliyyətini nəzərdən keçirir: 
1. Qiymətləndirmə təsdiq edilmiş qiymətləndirmə vasitəsinə daxil edilmiş 

təlimatlara uyğun aparılır;  
2. Qiymətləndirici təhsil alanları qiymətləndirmə alətində təsvir olunduğu kimi 

yalnız nəticələrin və qiymətləndirmə meyarlarının qarşı qiymətləndirmişdir;   
3. Qiymətləndirmə qərarları təsdiq edilmiş qiymətləndirmə vasitəsinin tələblərinə 

uyğun olaraq aparılır; 
4. Qiymətləndirmə qərarları qiymətləndirmənin əsas prinsiplərinə uyğun aparılır 

(yəni həqiqi, etibarlı və ədalətli olduqlarını); 
5. Qiymətləndirmə qərarları qiymətləndirmə tələblərinə uyğun olaraq qeyd olunur. 

TN2: Qiymətləndirmə və təsdiqləmə problemlərini effektiv və düzgün şəkildə həll 
etmək 

Uğurlu namizəd: 
a. Qiymətləndirilmənin həqiqiliyi, etibarlılığı və ya ədalətliliyinə risk yaradan sahələri 

müəyyənləşdirir; 
b. Bu riskləri aradan qaldırmaq üçün atılmalı olan addımları izah edə bilir;  
c. Qiymətləndiricinin təcrübəsinin təkmilləşdirə biləcəyi sahələri müəyyənləşdirə bilir;  
d. Qiymətləndiricinin öz təcrübələrini inkişaf etdirməsinə kömək etmək üçün atıla 

biləcək addımları izah edə bilir; 

Bu qiymətləndirmə fəaliyyətində aşağıdakı meyarlar da qiymətləndiriləcəkdir 
Modul 1 / TN1: Əsas prinsiplər və keyfiyyət təminatı prosesləri barədə anlayışları 
kvalifikasiya kontekstinə tətbiq etmək  

a. Qiymətləndirmənin həqiqiliyini və etibarlılığını təmin edən təsdiqedici rolunun 
bütün aspektlərini peşəkar şəkildə həyata keçirmək; 

b. Təsdiqedici rolunu yerinə yetirərkən bütün müvafiq siyasətlərə, qanunvericiliyə və 
keyfiyyətə dair tələblərə uyğun olmaq. 

Aşağıdakı cədvəldə bu qiymətləndirmə üçün məzmun tələbləri və bu qiymətləndirməni 
keçmək üçün minimum tələblər təsvir edilmişdir 
Məzmun tələbləri Keçid dərəcəsinə çatmaq üçün təklif 

olunan minimum tələblər 
Namizəd:  

1. Təcrübə qiymətləndirmələrinin iki 
ayrı yoxlamasını aparmalıdır(1/1c&d) 

Hər bir yoxlama üçün namizəd yoxlama 
hesabatı doldurmalıdır, hansı ki:  

2. Qiymətləndiricinin nəticələri və 
qərarlarını keyfiyyət tələblərinə 
istinad edərək nəzərdən keçirir 

Keçid dərəcəsində namizəd minimum olaraq 
aşağıda verilənləri etməlidir:  

• Keyfiyyət təminatı tələblərinə uyğun 
olaraq iki yoxlama hesabatını 
doldurmalıdır; 

• təsdiqləmələri müvafiq 
qanunvericiliyə uyğun olaraq 
tamamlamalıdır; 



(1/1c&d; 1a&b) 
3. Qiymətləndiricinin təcrübəsi və ya 

qərarları qiymətləndirmənin 
həqiqiliyi, etibarlılığı və / və ya ədaləti 
üçün risk yaradan hər hansı bir sahəni 
müəyyənləşdirir (2a) 

4. Hər hansı bir risk aşkar edilərsə 
aradan qaldırılması üçün lazım olan 
addımları müəyyənləşdirir (2b) 

5. Qiymətləndiricinin təcrübəsinin 
təkmilləşdirə biləcəyi sahələri 
müəyyənləşdirir və bu düzəlişlərin 
necə edilməsini tövsiyə edir. (2c&d) 

• Davranışların təhlükəsizliyə və ya 
qiymətləndirmə, təsdiqləmə 
prosesinin etibarlılığına mənfi təsir 
göstərməməsini təmin etməlidir; 

• Təsdiqləmə qərarlarının keyfiyyət 
tələblərinə uyğun, etibarlı və ədalətli 
tətbiq olunmasını təmin etməlidir; 

• Müəyyənləşdirdikləri hər hansı bir 
riski aradan qaldırmaq üçün atılmalı 
olan addımları müəyyənləşdirməlidir. 

 

 
 
 


