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Hədəfi böyük

olanların liseyi
STEM Mərkəzli Təhsil
Hədəf Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə
vermək arzusuyla “Hədəf Kursları” MMC-nin bazasında təsis
edilmiş təhsil müəssisəsidir. Liseyin məqsədi, STEM qısaltmasının
təmsil etdiyi elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat
disiplinlərinin qarşılıqlı əlaqədə və “toxunaraq öyrənmək”
prinsipinə əsaslanaraq tədris edilməsidir!
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Hədəf Liseyinin tədris proqramı milli və mütərəqqi beynəlxalq kurikulumların
inteqrasiyasından ibarətdir. Şagirdlər üçün müasir tələblərə cavab verən tədris mühitinin
yaradılması ilə birlikdə, lisey təhsil proqramında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin təhsilin inkişafı və müasirləşməsi strategiyasına müvafiq olaraq,
STEM konseptini əsas götürür.
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Hədəf Konsepti
Fəaliyyətimizdə bizə yol göstərən Hədəf Konseptinin əsas məqsədi milli dəyərlərə söykənərək çağdaş təfəkkürlü və
dövrün tələblərinə cavab verən çevik zəkalı insanlar yetişdirməkdir. Hədəf Konseptinin müasir insanı beş əsas prinsipə
istinad edir: Özünüdərk, Sağlamlıq, Bacarıq, Yaradıcılıq, Bilik.

Sağlamlıq
Sözün geniş mənasında sağlamlıq,
yetişdirdiyimiz müasir insanın əsas
xüsusiyyətlərindən biri olacaq. Sağlam bədən,
sağlam xarakter, sağlam düşüncə, sağlam nəsil
və sağlam mühit, millətin və dövlətin, eləcə
də bəşəriyyətin inkişafı üçün vacib amillərdən
olduğuna görə biz təhsilimizdə bu faktorlara
xüsusi diqqət yetirir, “Sağlam təhsil, sağlam
millət” şüarını əsas tuturuq.

Yaradıcılıq

Hədəf Konseptinin məqsədi yaxın
gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini
mənimsəmiş sağlam, bacarıqlı,
yaradıcı və BİLGƏ İNSANlarını
yetişdirməkdir!

Biz yaradıcılıq ruhundan bütün insanların
pay aldığını düşünürük. Yaradıcılıq meylinin
estetik, bədii, texniki və ya elmi yönümlü
olmasını müəyyən edib onu inkişaf etdirən
insan, problemlərə yeni gözlərlə baxıb orijinal
həllər tapan insandır. Biz insanlarımızın
yaradıcılıq potensialını ortaya çıxarıb daha
da inkişaf etdirmələri üçün uyğun şərait
yaradırıq.

Bilik
Özünü dərk etmiş, sağlam, bacarıqlı və
yaradıcı insan, obyektiv dünyada fəaliyyətini
düzgün qurmaq üçün elmi biliklərə ehtiyac
duyur. Bilik araşdırmadan, araşdırma
maraqdan yaranır. Bilikli insan biliyini
araşdırarkən, sorğularkən, fərqindəliyini
artırarkən qazanır, onu problemlərin həllinə
tətbiq edir. Bu gün biz istənilən sahədə ağıllı
qərarlar vermək üçün elmin, iqtisadiyyatın,
menecmentin qanun və prinsiplərinə müraicət
edirik. Bilik digər bacarıqlarımızın effektiv
ola bildiyi zəmindir. Bilgi çağında bilgili
olmaq və bu bilgini bəşəri və milli dəyərlərin
qorunması və inkişafı, həmçinin həlli vacib
problemlərin aradan qaldırılması üçün istifadə
etmək bir insanlıq vəzifəsidir.

Bacarıq
Dünyanın dünəni də, bu günü də bacarqlı
insanın sayəsində qurulub, sabah da bacarıqlı
insan quruculuq fəaliyyətinə davam edəcək.
Özünü dərk etmiş sağlam insan bacarıqlı
olduqda onun əlavə dəyər yaratma imkanları
daha da artır. Yaratdığı əlavə dəyərlərlə özünə
və insan yoldaşlarına keyfiyyətli həyat təmin
edir.

Özünüdərk
İnsanın özünüdərk prosesi dəyərlərə sevgisindən başlayır. Bu dəyərlər
humanitar, milli və ekoloji dəyərlərdir. Hədəf konseptinə görə, özünü
dərk edən insan vicdanlı, ədalətli, humanist, hüquqlarını bilən,
çalışqan və daima özünü təkmilləşdirən insandır. Azadlıq, cəsarət,
güc, novatorluq və özünəinam hisləri özünüdərk prosesi nəticəsində
formalaşır.
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Qurucumuzdan
Şəmil Sadiq / Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Bu günün dünyasında elm və texnologiya elə
sürətlə inkişaf edir ki, bəzən nəinki bu inkişafa
çatmaq, hətta onu izləmək belə çətin görünür.
Ancaq bu dəyişikliyin mühərrikinin elə insanın
özü olduğunu da bilirik.Dinindən, dilindən,
cinsindən asılı olmayaraq elmi təfəkkürə sahib,
məntiqli mühakimə yürüdə bilən, qıvraq xəyal
gücü ilə zamanı qabaqlaya bilən insan.

Biz sənədli filmlərdə və texnologiya
xəbərlərində Marsa enmiş kosmik zondu
izlərkən, istifadə etdiyimiz ağıllı telefonların
yeni funksiyalarını kəşf edərkən, genetik
tibbdəki yeniliklərdən xəbər tutarkən, çağdaş
bir memarlıq abidəsinə heyranlıqla baxarkən,
yüzlərlə insanı bir neçə saat ərzində dünyanın
bir tərəfindən digərinə daşıyan hava gəmiləriylə
uçarkən istər-istəməz “bunu yaradan dahidir”,
“bu bir möcüzədir” deyə düşünür, həmin
texnologiya möcüzələrini yaradan şəxslərin
adlarını bilməsək belə, içimizdə onlara təşəkkür
edirik.

Bəlkə də, bu icadları və kəşfləri edənlərə minnətdarlıq
hiss etməklə bərabər, onlara qibtə edir və bu kəşfləri
ancaq “xüsusi” insanların edə biləcəyini düşünürük.
Ancaq belə düşünmək təhlükəlidir: “bizlik deyil, biz
bacarmarıq” deyə dəyər yaratmağa heç cəhd etməmək
texnologiyanın passiv istifadəçiləri olaraq qalmaqla
nəticələnə bilər. Tariximizə baxsaq, dünya elminə bizim
də töhfə vermiş olduğumuzu görərik. Nəsirəddin Tusi,
Yusif Məmmədəliyev, Kərim Kərimov, Lütfi Zadə,
Xudu Məmmədov kimi alimlərimiz nəzəri və praktik
elmin müxtəlif sahələrinə orijinal töhfələr veriblər.
Bunu əvvəllər etmişiksə, yenə edə bilərik. Sadaladığımız
alimlər bizə bu yolda özünəinam aşılayan nümunələr və
rol modelləridir. Obrazlı desək, biz robot istehsal edə
bilməsək, robotların idarə etdiyi insanlara çevriləcəyik.
BSadəcə Samsung, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon
kimi şirkətlərin büdcəsini bir çox dövlətin büdcəsi ilə
müqayisə etməklə, bilgi və texnologiyanın yaratdığı
iqtisadi gücün böyüklüyünü asanlıqla təsəvvür etmək
olar. Sizi, əvvəlcə bu şirkətlərin yaranma tarixçələri,
bügünkü fəaliyyət miqyasları və iqtisadi imkanları ilə,
sonra isə bizim hədəflərimizlə tanış olmağa və Hədəfli bir
şagirdin valideyni olmağa dəvət edirik.
Dünyada alternativ gücə çevrilən texnologiya şirkətləri
bəşəriyyətin həyatı üzərində getdikcə artan təsirə
sahibdirlər. Texnologiyadan qaynaqlanan iqtisadi güc
isə elm olmadan mümkün olmaz. Müasir dünyanın
bu reallıqlarını və inkişaf istiqamətlərini nəzərə
alaraq, hədəfimiz XXI əsrin BİLGƏ Azərbaycanlısını
yetişdirməkdir.

BİLGƏ Azərbaycanlı:
•
•
•
•
•
•
•
•

Milli duyğularını itirmədən insanlığı sevir və bəşəri
dəyərlərə açıqdır;
Azad düşünür və düşüncəsini etik qaydalarla və
sərrast ifadə edir;
Təbiətə dəyər verir, sevgisiylə onu qoruyur;
Biliyi əldə etməyin və bacarığa yiyələnməyin yolunu
bilir;
Əldə etdiyi bilgi və bacarığı tətbiq edir;
Xəyallarını reallaşdırmaq arzusundan heç vaxt əl
çəkmir;
İnsanın yaradıcılıq imkanlarının sərhədsiz olduğuna
inanır;
El-obasını və dünyanı sevib, ona sahib çıxmağı
bacarır.
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Biz, XXI əsrdə dünyanın elm və texnologiya sahəsindəki inkişaf istiqamətlərini və maraqlarını
nəzərə alaraq, profilimiz olaraq elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyatı tədris etməyi seçdik.
Beynəlxalq ədəbiyyatda STEM və ya STEM+A kimi qısaltmalarla tanınan proqramı tədris etməklə
ölkəmizdə bir ilkə imza atmağı qarşımıza hədəf qoymuşuq.

Biz tədris proqramımızı milli kurikulumla beynəlxalq
kurikulumların vəhdətindən yaradıb, öz konseptimizlə
zənginləşdirmişik. İnteqrasiya olunmuş təlimlər
proqramının əsas məqsədi şagirdlərin elmi, texnologiyanı,
riyaziyyatı və mühəndisliyi əzbərləmələri deyil, sənaye və
istehsalatla qarşılıqlı şəkildə liseyin laboratoriyalarında
toxunaraq öyrənmələridir.
Hədəfimiz, hər bir şagirdin əvvəlcədən hansı ixtisasa
yiyələnəcəyinə qərar vermək deyil, liseyin disiplinlərarası
təhsilinin və təlim, praktika, özfəaliyyət və diskussiya
mühitinin şagirdlərin xüsusi istedadlarını ortaya
çıxarmasına nail olmaq və onların düzgün istiqamət
seçmələrinə dəstək verməkdir. Məhz bu halda gələcəyin
işini sevən həkimini, alimini, texnoloqunu, dizaynerini,
proqramçısını və mühəndisini yetişdirə bilərik.
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Bilgi yaradan insanlar digər insanların dünyanı
anlamalarına və onların rifahının artmasına kömək
edirlər. Elm, bəşəri fəaliyyətdir.

Bizə görə, “humanizm və elm qoşa qanaddır!”

Haqqımızda
Hədəf Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə

STEM mərkəzli məktəb təhsili bütün dünyada sürətlə yayılır

töhfə vermək arzusuyla “Hədəf Kursları” MMC-nin bazası

və müxtəlif ölkələrin rəsmi və akademik qurumları, təhsil

əsasında təsis edilən təhsil müəssisəsidir. Lisey, STEM

sistemlərində STEM təhsilinin təşviqi və dəstəklənməsi

qısaltmasının təmsil etdiyi elm, texnologiya, mühəndislik

üçün əməkdaşlıq edirlər. UNESCO-nun mühəndisliyə dair

və riyaziyyat disiplinlərinin qarşılıqlı əlaqədə və “toxunaraq

hesabatında “mühəndisliyin sosial, iqtisadi və humanitar

öyrənmək” prinsipinə əsaslanaraq tədris edilməsi məqsədi

inkişafın mühərriki” olduğu bildirilir və cəmiyyətlərin

daşıyır. Hədəf Liseyinin tədris proqramı milli və mütərəqqi

inkişafında mühəndisliyin vacibliyinə baxmayaraq, hazırda və

beynəlxalq kurikulumların inteqrasiyasından ibarətdir.

yaxın gələcəkdə mühəndis çatışmazlığının inkişafı ləngidən

Şagirdlər üçün müasir tələblərə cavab verən tədris mühitinin

faktor olduğu və olacağı bildirilir. Biz, ölkəmizin STEM təhsili

yaradılması ilə birlikdə, lisey təhsil proqramında Azərbaycan

verən ilk liseyini qurmaqla, ölkəmizin və dünyamızın inkişafı

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsilin

üçün yaradıcı düşünən və elmi, mühəndisliyi, texnologiya və

inkişafı və müasirləşməsi strategiyasına müvafiq olaraq, STEM

riyaziyyatı qarşılıqlı vəhdət halında mənimsəmiş, bilgi çağı

konseptini əsas götürür.

XXI əsrin yeni nəsil alim və mühəndislərini yetişdirməyi
hədəfləyirik.

Hədəf Liseyinə

gedən yol

Hədəf Kursları təsis olunduğu gündən
etibarən təhsil və maarifçilik sahəsində
nümunəvi fəaliyyəti ilə fərqlənməkdədir.
Qrupun nəzdində yaradılmış ilk şirkət olan
Hədəf Kursları tanınmış pedaqoq, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadiqin
təşəbbüsü ilə Vüqar Tarquliyevlə birgə təsis
edilmişdir. Hədəf Kursları 2008-ci ilin may
ayının 12-də dövlət qeydiyyatından keçmiş
və həmin tarixdən etibarən fəaliyyətinə
başlamışdır. Kursumuz qısa müddət ərzində
milli təhsil brendinə çevrilməyi bacarmış
və bir çox uğura imza atmışdır. Təsisindən
bu günə qədər keçən zaman ərzində Hədəf
Kursları daima inkişaf etmiş və yeddi filial
(Nizami, Xırdalan, Neftçilər, Azadlıq,
Sumqayıt, Əhmədli və 20 Yanvar filialları)
açmışdır. Eyni zamanda Hədəf Şirkətlər
Qrupu da öz fəaliyyətini genişləndirmiş
və qrup nəzdində maarifçilik sahəsində
fəaliyyət göstərən bir neçə şirkət təsis
olunmuşdur. Hal-hazırda Hədəf Şirkətlər
Qrupuna səkkiz şirkət – Hədəf Kursları,
Hədəf Nəşrləri, XAN nəşriyyatı,
Kitabevim.az kitab mağazası, Hədəf
Multimedia Mərkəzi, Hədəf Global və Hədəf
İdman Klubu daxildir.

LİSEYİ
10 Hədəf
STEM MƏRKƏZLİ

TƏHSİL

Kursun yaradılmasında əsas məqsəd
şagirdlərimizə ali məktəbə gedən yolda
hədəflərini gerçəkləşdirmək üçün səmərəli
bilik vermək və düzgün seçim etmələri
üçün onlara müasir inkişaf istiqamətlərini
göstərməkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
“Təhsil millətin gələcəyidir” şüarını
rəhbər tutaraq xalqımızın övladlarını
maarifləndirmək və Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin təhsildə apardığı
mütərəqqi islahatlara dəstək olmaq üçün biz,
bu proseslərdən ruhlanaraq Hədəf Kurslarını
təsis etdik. Qısa müddət ərzində hədəfimizi
reallaşdırdıq və milli təhsil brendi olaraq bir
çox uğura imza atdıq.

RobotoTEXNİKA
Hədəf Liseyi robototexnika dərslərində
şagirdlərin texnologiyadan istifadə, dizayn, elm
və riyaziyyat sahəsində bacarıqlar qazanmalarını
hədəf alır.
Robot texnologiyasından istifadə və robot dizayn
edərkən şagirdlər bir alim, mühəndis və ya
bir dizayner kimi düşünür, tədricən gündəlik
həyatdakı problemləri araşdırmağa başlayır, bu
problemlərə həll tapmaq bacarıqları əldə edirlər.

Robototexnikanın məqsədi şagirdlərə
aşağıdakı bacarıqları qazandırmaqdır:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Orijinal, yaradıcı düşünmə;
Səbəb-nəticə əlaqəsi qura bilmə;
Xüsusi məqsədlərə nail ola biləcək modellər
yaratma;
Müşahidə və ölçmə nəticələrinə əsaslanan
alternativ fikirlərlə işləmə təcrübəsi
qazanma;
Elmi araşdırma üçün müvafiq suallar verə
bilmə;
Yeni ehtimallar xəyal edə bilmə;
Sistematik müşahidə və ölçmə aparma;
Sxemlər, şəkillər, cədvəllər və qrafiklərdən
istifadə edərək məlumatları təqdimetmə;
Səs, işıq və hərəkət sensorları ilə çalışan
robotlar və digər mexanizmlər hazırlama;
Hərəkətli maketlər dizayn etmə;
Əlilliyi olan insanlar üçün hərəkətə həssas
məişət əşya və alətləri hazırlama.
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Hədəf Liseyi, ölkəmizin
STEM əsaslı təhsil verən ilk
özəl liseyidir. STEM Elm,
Texnologiya, Mühəndislik
və Riyaziyyat (Science,
Technology, Engineering,
Math) sözlərinin baş
hərflərindən yaranan
qısaltmadır və bu fənləri
inteqrasiya edərək
tədris etməyi hədəfləyən
disiplinlərarası və tətbiqi
yanaşmanı əsas götürən
təhsil fəlsəfəsinin adıdır.
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UNESCO-nun müvafiq hesabatında mühəndisliyin
sosial, iqtisadi və humanitar inkişafın mühərriki
olduğu bildirilir və hazırda dünya miqyasında
ixtisaslı mühəndis kadrların çatışmadığı və bu halın
yaxın gələcəkdə də davam edəcəyi qeyd olunur.
Qabaqcıl ölkələrdə akademik və rəsmi qurumlar
STEM əsaslı təhsilin geniş yayılmasını milli
stratejik hədəf kimi görür və STEM əsaslı təhsil
müəssisələrinin sayı sürətlə artır.
Hədəf liseyi, şagirdlərimizin təbiət fənləri,
mühəndislik və riyaziyyat dərslərində öyrəndikləri
nəzəri bilikləri liseyimizin İnteqrasiya mərkəzindəki
müxtəlif təcrübələri müşahidə edərək, onlara
toxunaraq və konkret təcrübə nümunələri üzərindən
sual verərək dərindən mənimsəmələrini hədəfləyir.

Təhsil proqramımıza şagirdlərimizin mühəndislik
emalatxanalarında fizika, kimya, elektrikelektronika, dizayn və proqramlaşdırma təcrübələri
apararaq müxtəlif təcrübə qurğuları, cihazlar
və mexanizmlər emal və montaj etmələri,
hazırladıqları cihaz və mexanizmləri optimal
şəkildə dizayn edib proqramla təmin etmələri də
daxildir. Şagirdlərimizin liseydəki təhsillərinin hər
anında tədris olunan fənləri təkcə nəzəri və praktik
dünyanın ayrı-ayrı təlimləri olaraq deyil, bir bütün
halında, toxunaraq və tətbiq edərək öyrənmələri
əsas məqsədimizdir.

Elm, obyektiv dünya haqqında
bilgi əldə etmənin yeganə
yoludur. Biz, elmi metod
vasitəsiylə təbiət qanunlarını
kəşf edir, Kainata dair
anlayışımızı dərinləşdirməklə
bərabər, praktik problemlərin
həllində də bu qanunlara istinad
edirik.

Texnologiya, insanların maddi
rifahını artıran və həyat
keyfiyyətini yaxşılaşdıran
vasitələrdir. İnsanlar həmişə
texnologiyalar yaradıblar,
texnologiyasız yaşamaq
mümkün deyil. Hədəf Liseyi,
texnoloji proses və avadanlıqları
elmin prinsiplərini anlayaraq,
istehsalatla təmas halında
və toxunaraq öyrətməyi və
şagirdlərimizin gələcəkdə yeni
texnologiyalar yaratmaq üçün
bu gün atacaqları ilk addımları
təşviq etməyi və onlara dəstək
olmağı, nəzəri və praktik
dərslər və məşğələlər mühiti
yaratmaqla qarşısına məqsəd
qoyub.

Mühəndislik texnologiyalar
yaratmaq yollarıdır, elmlə
texnologiyanı birləşdirən
prosesdir. Mühəndislik,
insanların problem və
ehtiyaclarına görə həllər
təxəyyül etmək və son məhsulun
performansını hesablayıb, onu
iqtisadi olaraq əlverişli şəkildə
meydana çıxarmaq bacarığıdır.
Təbiət qanunlarını dərindən
bilərək müasir hesablama və
dizayn prinsiplərindən istifadə
edib real həllər ortaya qoymaq
üçün zəngin xəyal gücü vacib
şərtdir. Hədəf Liseyi, gələcəyin
alim və mühəndislərinin
təxəyyüllərini zənginləşdirmək
üçün Elm, Texnologiya,
Mühəndislik və Riyaziyyat
tədrisinə Yaradıcılıq tədrisini də
əlavə edir.

STEM
Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyat

(Science, Technology, Engineering, Math)

Riyaziyyat, obyektiv dünyanın
universal dilidir. Təbiət bizimlə
bu dildə danışır. Riyaziyyatı
dərindən bilmədən təbiətə
sual vermək və onun cavabını
anlamaq mümkün deyil.
Riyaziyyat ölçmə, hesablama və
riyazi modellər hazırlamağımıza
və nəzəri biliklərin praktik
vasitələrə çevrilməsindəki
addımları atmağımıza
imkan tanıyır. Hədəf Liseyi,
informatikanın və Kainatın dili
olan riyaziyyatın şagirdlərimiz
tərəfindən dərindən
mənimsənilməsinə və pratik
məsələlərin həllinə uğurla tətbiq
olunmasına xüsusi əhəmiyyət
verir.

Hədəf Liseyi, nəzəri bilikləri dərindən mənimsəyən,
istehsalatla qarşılıqlı əlaqədə, İnteqrasiya Mərkəzində
müşahidə edərək, laboratoriya və emalatxanalarımızda
toxunaraq və tətbiq edərək öyrənənən, yaradıcı
təxəyyülləri ilə qəlibləşmiş düşüncə yollarından kənara
çıxa bilən, bəşəri inkişaf istiqamətlərini nəzərə almaqla
optimal mühəndislik, proqramlaşdırma və dizayn həlləri
təklif edən gələcəyin alim, mühəndis, proqramçı və
dizaynerlərini yetişdirməyi hədəfləyir. Biz liseyimizin
şagirdlərinin Nəsirəddin Tusinin, Yusif Məmmədəliyevin,
Xudu Məmmədovun, Lütfi Zadənin izindən gedəcək,
nanotexnologiya, ekologiya, proqramlaşdırma, elektrik
və elektronika, robot texnikası, süni zəka, sənaye dizaynı
sahələrində yeni cığırlar açacaq gələcəyin mütəxəssisləri
olmalarını qarşımıza məqsəd qoymuşuq.
Dünya, sənaye inqilabından sonrakı, dijital
texnologiyaların mühərriki olduğu növbəti böyük
dəyişiklik dövrünə qədəm qoyub. Təxmin etmək çətin
deyil ki, bu böyük dəyişiklik dövründə yalnız yaradıcı
və çevik xəyal gücünə sahib, bəşəri inkişaf tempi ilə
ayaqlaşan və bilgi şəklində əlavə dəyər yaradan alim
və mühəndislərin cəmiyyəti inkişaf tempiylə ayaqlaşa
biləcək.

Hədəf Liseyi, XXI əsr üçün
mütəxəssislər yetişdirməyi öz məqsədi
hesab edir və Sizi, valideynləri və
şagirdləri, yaxın gələcək üçün bu
vizyonu və missiyanı birlikdə paylaşıb
reallaşdırmağa dəvət edir.

Niyə Hədəf Liseyi?
Hədəf Liseyi qarşısına ölkəsi və bəşəriyyət üçün dəyərli insanlar yetişdirməyi hədəf qoyur.
Dəyər yaradan insan bilgili, bacarıqlı və müəyyən davranış kodekslərinə və peşə vərdişlərinə
sahib olmalıdır. Bunun üçün Hədəf Liseyinin şagirdləri tədris ili boyunca dərslərini çalışmaqla
bərabər, günlərini müxtəlif laboratoriyalarda, atelyelerdə, təcrübə, sənət və idman məşğələlərində
keçirməklə zənginləşdirəcəklər.
Hədəf Liseyi, həm estetik, həm də optimallıq həllərində vacib rol oynayan dizayn zövqü və bacarığını
aşılamağı da Yaradıcılıq təhsilinin tərkib hissəsi kimi görür və STEM qısaltmasına öz əlavəsini edir:
STEM + Y.
Liseyimiz fənləri və yaradıcılığı bir yerdə öyrənmək,
elmi və mühəndislik layihələrini hazır məhsula çevirmək
üçün lazımlı vizyonu formalaşdırır. HƏDƏF Liseyinin
tətbiq etdiyi STEM təhsilinin ən əhəmiyyətli fərqi, dil və
texnologiya təhsili ilə yanaşı, sənəti və dizaynı da təhsil
modelinin ayrılmaz bir hissəsi halına gətirməsidir.
Bütün bunları isə təkcə nəzəriyyə ilə həyata keçirmək
mümkün deyil. Bunun üçün də biz istər humanitar,
istərsə də texniki və təbiət fənnlərinin tədrisini ən
son texnologiyalarla təmin edilmiş məkanlarda həyata
keçirməyi qərarlaşdırdıq və Azərbaycan məktəblisi üçün
yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı laboratoriyaları, otaqları,
kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik:

Laboratoriyalarımız:
1. Fizika laboratoriyası
2. Kimya laboratoriyası
3. STEM laborotoriyası
4. Ədəbiyyat otağı3
5. Fən laboratoriyası-Təbiət elmləri
6. Fəza cismləri laboratoriyası
7. İnteqrativ Elm muzeyi
8. İnformasiya Texnologiyaları laboratoriyası
9. London Bus Linqofon otağı
10. Lordlar palatası Debat mərkəzi
11. Məntiq və Zəka oyunları otağı
12. Robototexnika və elektronika laboratoriyası
13. “Sağlam təhsil, sağlam millət” sinifləri
14. Yaradıcılıq otağı
15. Kitabxana
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Fizika
laboratoriyası
Fizika Laboratoriyamız, şagirdlərin kiçik qruplar halında real və virtual təcrübələr aparmaları üçün laboratoriya
avadanlıqları və virtual laboratoriya ilə təchiz olunub. Müəllimlərin təcrübələri kontrol edib istiqamət vermələri,
həmçinin mövzuları və təcrübələri effektiv izah etmələri üçün fizika siniflərimizə ağıllı lövhələr və idarəetmə
panelləri quraşdırılıb.

LİSEYİ
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Kimya
laboratoriyası
Kimya Laboratoriyamız, şagirdlərin kiçik qruplar halında real və virtual təcrübələr aparmaları üçün laboratoriya
avadanlıqları və virtual laboratoriya ilə təchiz olunub. Müəllimlərin təcrübələri kontrol edib istiqamət vermələri,
həmçinin mövzuları və təcrübələri effektiv izah etmələri üçün kimya siniflərimizə ağıllı lövhələr və idarəetmə panelləri
quraşdırılıb.

STEM
Mərkəzi
Liseyimizin STEM mərkəzində şagirdlərimiz bütün fənlər üzrə nəzəri bilgilərini və praktik bacarıqlarını
inteqrasiya edərək müxtəlif mühəndislik qurğuları, cihazları və sistemləri hazırlayacaq, ilkin ideyadan
praktik son modelə qədər bütün mərhələləri keçəcəklər.

Ədəbiyyat otağı
Dədə Qorqud Çadırı
Bu otaq keçmişimizi, adət-ənənələrimizi və milli dəyərlərimizi öyrənmək üçün bir Yurt-Çadır formatında
hazırlanıb. Otaq qədim xalça və kilimlərimizlə bəzədilmiş 8 guşəli gümbəz formasındadır. Burada ədəbiyyat
və tarix dərsləri keçiləcək, şeir və ədəbi müzakirə tədbirləri təşkil olunacaq, şagirdlərimiz yerli və dünya
ədəbiyyatının məşhur nümunələrini müzakirə edəcəklər.

Fən
laboratoriyası
Fən laboratoriyamız aşağı sinif şagirdlərimizə kimya, biologiya, fizika, həyat bilgisi dərslərinin keçirilməsi üçün
nəzərdə tutulub. Şagirdlərimizin kiçik qruplar halında işləyə biləcəkləri masalarla, ağıllı lövhələr və idarəetmə panelləri
ilə təmin olunmuş siniflərdə bu fənlərin ilkin anlayışları vizual və əyani olaraq tədris olunur.
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Fəza cismləri
laboratoriyası
Fəza cisimləri laboratoriyamızda şagirdlərimizə fəza cisimlərinin böyüklüklükləri, həndəsi formaları, hərəkət
prinsipləri öyrədiləcək, optika, həndəsə və fizika qanunlarının Göy cisimlərinin hərəkətini necə izah etdiyi
virtual laboratoriya və real maketlər üzərindən izah olunacaq. Şagirdlərimiz Kainatın quruluşu, müxtəlif
astronomik modellər, astronomiyanın inkişaf tarixi kimi mövzularla tanış olacaqlar.

İnteraktiv Elm
Muzeyi
Hədəf Liseyi İnteraktiv Elm Muzeyində işlək və dinamik təcrübələrlə şagirdlərə təbiət elmlərinin müxtəlif
prinsipləri nümayiş etdiriləcək, əsas fiziki və kimyəvi çevrilmələr, müxtəlif faktorların qarşılıqlı təsiri, elmin
fundamental anlayış və prinsipləri əyani göstəriləcək. Şagirdlərimiz təcrübələrə toxuna, müdaxilə edə, işlək
mexanizmlər və təcrübələr üzərindən suallar verə və müzakirə apara biləcəklər.

İnformasiya texnologiyaları
laboratoriyası
İT laboratoriyamızda şagirdlər informatika və informasiya texnologiyalarının nəzəri və tətbiqi prinsip və
anlayışları ilə tanış olacaq, hesablama düşüncəsi vərdişlərinə yiyələnəcək, müxtəlif proqramlaşdırma dilləri ilə
tanış olacaqlar. Öyrəndikləri bilikləri müəllim nəzarətində müxtəlif praktik məsələlərə tətbiq edəcək, inteqrativ
proqramımızın tərkib hissəsi olaraq müxtəlif oyunlardan praktik tətbiqlərə qədər həllər tapacaq, onlar üçün
alqoritmlər yazacaqlar.
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London Bus
Linqofon otağı
Məşhur London avtobusu
formasında dizayn edilmiş
linqofon otağında şagirdlər
özlərini London avtobusunda
dünyanı gəzirmiş kimi hiss
edəcəklər. İngilis dilini
müxtəlif kontekslərdə istifadə
edə bilmək üçün avtobusdakı
kitablardan istifadə edəcək,
mətnlər dinləyəcək, müxtəlif
mövzuları müəllimlə müzakirə
edəcəklər. Məqsədimiz
dildən istifadə praktikasının
yaranması üçün uyğun mühiti
simulyasiya etməkdir. London
Bus sinif ideyası Hədəf
Konseptinə məxsusdur.
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Lordlar palatası
Debat Mərkəzi
Bu sinif İngiltərənin Lordlar Palatası formatında hazırlanmışdır. Şagirdlər sinifdə müzakirə zamanı
istədikləri vaxt otura və ayaq üstə dura bilərlər. Sağlam təhsilin əsas prinsiplərindən biri də fiziki
sağlamlıqdır. 45 dəqiqə bir vəziyyətdə oturmaq yorucu və zərərlidir, bütün siniflərimizdə müxtəlif
üsullarla şagirdlərin hərəkət sərbəstliyi təmin olunur. Mərkəzdə şagirdlərimiz müxtəlif mövzuları
müzakirə edəcək, arqument formalaşdırma, əks-arqumentləri dinləmə və müzakirə nəticəsində mövzunu
dərindən qavrama vərdişləri qazanacaqlar. Debat Mərkəzi həm də hər ay keçiriləcək debat yarışlarına ev
sahibliyi edəcək.
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Məntiq və Zəka
oyunları otağı
Bu otaqda şagirdlərimiz 100-dən çox intellektual oyunla tanış olacaqlar. Məntiq və zəka oyunları sinfi
şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirə bilmələri üçün yaradılmış, qrup rəhbərləri tərəfindən günün
müxtəlif saatlarında beyin gimnastikası ilə məşğul ola biləcəkləri mühitdir. Bu otaqda partalar yoxdur,
şagirdlər sərbəst şəkildə yerdə oturur, formalizmdən azad olaraq yaradıcı zəkalarını sərbəst şəkildə
istifadə edirlər. Belə oyunlar inkişaf mərhələsindəki şagirdlərin beyinlərində sinaptik bağlantıların
artırılması, zəkalarının azad şəkildə fəaliyyəti və məntiqi mühakiməni öyrənmələri üçün olduqca
vacibdir.

Sağlam təhsil, sağlam millət

sinifləri
Liseyimizdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi “Sağlam təhsil, sağlam millət” layihəsinə
əsasən “Sağlam təhsil” sinifləri təşkil olunmuşdur. Bu siniflərdə təhsil hərəkətli tədris şəraitində həyata keçirilir.
Masalar şagirdlərə həm oturaraq, həm də ayaqüstə çalışmaq imkanı verir. “Sağlam təhsil, sağlam millət” layihəsinin
əsas məqsədi şagirdlərin təhsil nailiyyətlərini artırmaqla yanaşı, klassik tədris mühitindən irəli gələn hərəkət
məhdudiyyətini və digər amilləri aradan qaldırmaq, şagirdlərin sağlamlığını qorumaqdır.

Hədəf LİSEYİ 31

STEM MƏRKƏZLİ TƏHSİL

Robototexnika
laboratoriyası
Liseyimizin təhsil proqramında, texnologiyanın sürətlə inkişaf edən aparıcı istiqamətlərindən biri
olan robototexnikanın prinsiplərinin öyrədilməsi başlıca prioritetlərdəndir. Süni zəka sahəsindəki
inkişaf müxtəlif təyinatlı robotların sənaye, elmi-tədqiqat və məişət sahələrində getdikcə daha çox
istifadə olunması ilə nəticələnir. Şagirdlərimiz robototexnika sinifində müxtəlif hissə, mexanizm və
avadanlıqlardan istifadə edərək robot hazırlamağı, robototexnikanın nəzəri və praktik məsələləri ilə
məşğul olmağı öyrənəcəklər. Xüsusilə robototexnikanın proqram təminatını hazırlamaq liseyimizdəki İT
təhsilinin inteqrasiya prinsipinin əsas prioritetlərindəndir.
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Yaradıcılıq
otağı
Hədəf Konseptinə məxsus xüsusi dizaynla
hazırlanmış Da Vinçi Yaradıcılıq otağı
şagirdlərimizin böyük bəşəri nailiyyət olan
incəsənətin müxtəlif sahələri və böyük sənət
əsərləri mövzusunda fikir alış-verişi, bilgi və
ideya mübadiləsi edə biləcəkləri, hər müasir
insanın intellektual hazırlığının tamamlayıcı
hissəsi olan sənət tarixi, fəlsəfəsi, ideyaları
haqqında ilk məlumatları alıb tədricən
mövzu haqqında dərin dünyagörüşü
qazanacaqları məkandır.
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Kitabxana
Liseyimizin kitabxanasında elmin bütün sahələrinə dair xarici və yerli dildə nəşr olunmuş elmi-kütləvi
kitablar yer alacaq. Kitabxanamız həmçinin fəlsəfə, tarix, ədəbiyyat, incəsənət və digər mövzularda
zəngin kitab kolleksiyasına sahib olacaq. Şagirdlər kitabları fərdi qaydada mütaliə edə biləcəkləri kimi,
oxuduqdan sonra qruplar arasında kitab müzakirələri və təqdimatları təşkil etməklə elmin, fəlsəfə və
incəsənətin bütün sahələrində müstəqil mühakimə aparmaq bacarıqlarına yiyələnəcəklər.
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Məktəbəqədər təhsil
Hədəf Liseyində məktəbəqədər hazırlıq
proqramı STEM+Y təhsil proqramına əsasən
həyata keçirilir. Biz artıq bu sahədə 3 ildir
çalışırıq və Hədəf Kurslarının bazasında
STEM əsaslı məktəbəqədər proqramı
tədris etmiş və müvafiq təcrübə qazanmış
mütəxəssislər komandası hazırlamışıq.
Şagirdlərimiz Elm, Texnologiya, Mühəndislik,
Riyaziyyat və Yaradıcılıq dünyasına ilk addımlarını
əyani şəkildə, toxunaraq öyrənməklə atacaqlar,
bu yaş dövrü maraq duyğusunun təşviqi və ilkin
bacarıqların ortaya çıxarılması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
Peşəkar müəllimlər tərəfindən aparılan dərslərin
ayrılmaz hissəsi praktik məşğələlərdir. Liseyimiz
məktəbəqədər şagirdlərimizin fiziki və intellektual
inkişaf potensiallarının reallaşması üçün bütün
zəruri fiziki, psixoloji və pedaqoji şəraiti təmin
edir. Liseyimizin 4-5-6 yaşlı şagirdlər üçün nəzərdə
tutulmuş məktəbəqədər hazırlığı Azərbaycan və Rus
bölmələrindən ibarətdir.
Bu mərhələdəki təhsil sistemi aşağıdakı şəkildə təşkil
olunmuşdur:
•
•
•

Dərslər həftədə 5 gün, 20 saat olmaqla peşəkar
müəllimlər tərəfindən keçirilir.
Dərslər 5-6 yaşlı uşaqlardan ibarət 10-15 nəfərlik
qruplarda keçirilir.

Tədris müddəti 9 aydır (sentyabr-may ayları).
Dərslər 2 növbədə aparılır və hər növbə üçün 2 məşğələ
nəzərdə tutulur.
(I növbə 09:00-dan 13:00-dək, II növbə 14:00-dan 17:00-dək)
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Bizim təhsilimiz məktəbəqədər şagirdləri hansı
istiqamətlərdə inkişaf etdirir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlkin savad
Nitq qabiliyyətinin inkişafı
Riyaziyyat
Ətraf aləmlə tanışlıq
Təsviri incəsənət və musiqi
Xarici dillərlə ilkin tanışlıq
Əl motorikasının inkişafı
Rəqs
Yaradıcı fəaliyyət
Məntiqi mühakimə
Davranış qaydaları
İlkin mühəndislik bacarıqlarının formalaşması

Robotexnika və kompüterlə tanışlıq
İlkin savad və nitq qabiliyyətinin inkişafı məşğələsi
•
•
•
•
•
•

Əlifba vasitəsilə sözlər qurur;
Sözləri hecalara ayırır;
Cümlələri sözlərə ayırır;
Sözdə səslərin say və ardıcıllığını müəyyənləşdirir;
Öz fikrini rabitəli şəkildə çatdırır;
Zəngin söz ehtiyatına sahib olur;

Riyaziyyat və məntiq məşğələsi
•
•
•
•
•

10 dairəsində sayma, hesablama və ölçmə əməliyyatları aparır;
10-a qədər düzünə və tərsinə sayır;
Əşyaları əlamətinə görə sinifləndirir;
Sadə riyazi əməliyyatlar və konstruktiv bacarıqlar nümayiş etdirir;
Məkan və zamanla bağlı ilkin riyazi əməlləri yerinə yetirir.

Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi
•
•
•

Ətraf aləm məşğələsində ətraf mühitlə ilkin tanışlığa
yiyələnir;
Canlı və cansız aləmdəki obyektlərlə düzgün davranış
bacarığı formalaşdırır;
Ətraf mühitdə baş verən hadisələr, eləcə də ailə,
cəmiyyət və vətən haqqında sadə biliklərə yiyələnib
təqdimatlar edir;

Xarici dil məşğələsi
Xarici dil olaraq rus və ingilis dilləri tədris edilir.
Yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq dərslər musiqili və
əyləncəli şəkildə keçirilir.
Yaradıcılıq məşğələsi
•
•
•

Uşaqlarda estetik zövq formalaşdırmaq üçün rəsm,
rəqs və yaradıcı iş məşğələləri keçirilir.
Dünyagörüşlərinin artırılması məqsədi ilə bayram,
tədbir, şənlik və ekskursiyalar təşkil edilir.

Məntiqi mühakimə məşğələsi
Məntiq dərslərində səbəb-nəticə əlaqələri sadə formada
izah edilir, müxtəlif intellektual oyunlar və tapmacalarla
məntiqi mühakimə qabiliyyətləri və diqqət toplama
bacarıqları artırılır.
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İbtidai təhsil
Hədəf Liseyində ibtidai siniflərə qəbul
Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə aparılır.
Hədəf Liseyi bir STEM məktəbi olduğu üçün
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
təsdiq etdiyi kurikulumlardan əlavə STEM
təhsilinin tələblərinə uyğun olaraq yeni
kurikulumlar da dərs proqramına əlavə
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
tədris planına görə şagird bir həftə ərzində 2025 (I-IV siniflərə görə saatlar dəyişir) saat dərs
keçir, liseyimizdə tədris saatları isə həftəlik 40-45
saata çatır. Tədris proqramına əlavə olunan bu
20 saatda şagirdlər STEM təhsilinin tələblərinə
uyğun olaraq praktik məşğələlərlə, xüsusi
proqramla xarici dil dərsləri ilə, yaradıcılıq
klublarında, dərnəklərdə təşkil edilən sosial
fəaliyyətlərlə məşğul olur, elmdə qarşıya qoyulan
inteqrasiya prinsipinə müvafiq olaraq İnteqrasiya
Mərkəzi və fənn emalatxanalarında bilik və
bacarıqlarını artırırlar.
Hədəf Konseptinin məhz aşağı siniflərdən
başlaması, qarşımıza qoyduğumuz Bilgə İnsan
yetişdirmə hədəfimizin təzahürüdür.
Təhsil Nazirliyinin “Sağlam Təhsil, Sağlam
Millət” proqramına əsasən çağdaş standartlara
cavab verən siniflərdə uşaqlarımızı sağlam
böyüdür və gələcəyə hazırlayırıq.
Biz şagirdlərin evlərində ailələri ilə əyləncəli vaxt
keçirmələri üçün bütün tədris prosesini məktəbdə
aparır, gündəlik öyrənmə planını elə məktəbdə
tamamlayırıq. Şagirdlərimiz evə hər hansı bir
tapşırıqla getmədikləri üçün dərs vəsaitləri də
məktəbdə, hər şagirdin şəxsi dolabında qalır.
Hədəf Konsepti milli və bəşəri dəyərləri addımbaşı
uşaqlara aşılayaraq sabahın Özünə inanan,
Sağlam, Bacarıqlı, Yaradıcı və Bilikli İnsanını
yetişdirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur!
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Orta Təhsil
Hədəf STEM Liseyində Orta təhsil üzrə qəbul
Azərbaycan və rus bölmələri üzrə aparılır. Hədəf Liseyi
bir STEM məktəbi olduğu üçün Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi kurikulumlardan əlavə
STEM konseptinin tələbinə uyğun yeni kurikulumları da
dərs proqramına əlavə etmişdir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
tədris planına görə şagird bir həftə ərzində 26-32 (V-VIII
siniflərə görə saatlar dəyişir) saat dərs keçir, liseyimizdə
həftəlik dərs həcmi 52 saata çatır.
Hədəf Liseyində hər şagirdin akademik inkişafı tədris
ilinin əvvəlində təyin edilmiş müəllim tərəfindən
davamlı monitorinq edilir. Liseydə tətbiq olunan
fərdi dəyərləndirmə metodu vasitəsilə hər şagirdin
inkişafı ayrılıqda müşahidə edilib dəyərləndirilir.
Bu dəyərləndirmələrin nəticələrinə əsasən tədris
metodologiyası və proqramlar qurulur.
Tədris prosesində STEM-in tələblərinə uyğun
olaraq praktik məşğələlərə ciddi əhəmiyyət verilir,
laboratoriyalarda aparılan təcrübələr Şagird Biliklərinin
Müşahidəsi üçün başlıca faktor sayılır. Hər ay keçirilən
layihə yarışlarında gələcəyin mühəndisləri, texnikləri,
menecerləri, dizaynerləri, marketoloqları öz proyektləri
ilə sabaha addım-addım hazırlaşırlar.
Hədəf Liseyində klub və atelye fəaliyyətləri şagirdlərin
fiziki, zehni və sosial yönlərinin inkişafına kömək
edir. Çağdaş dövrümüzdə elm və texnologiyanın sürətli
inkişafı bir çox dəyişiklik və yeniliklərə yol açır.
Tədris proqramları da bu inkişafa uyğun olaraq daima
nəzərdən keçirilir. Hədəf Liseyi bu dəyişiklik və inkişaf
tempiylə ayaqlaşa biləcək innovativ metodlarla ölkəmizin
gələcək inkişaf kursunu müəyyən edəcək mütəxəssisləri
yetişdirmək üçün həyat boyu öyrənməyi vərdiş halına
gətirən proqramlar tətbiq etməyi hədəfləyir.
Məktəbimizin tədris proqramında nəzəri dərslərə
paralel və onları tamamlamaq məqsədiylə, bacarığı,
marağı, dəyərlərə sahib çıxmağı, istehsal etməyi,
ünsiyyəti, toxunaraq öyrənməyi öyrətməyi hədəfləyirik.
Şagirdlərimizin araşdıran, mühakimə etməyi bacaran,
analiz edən, kəşfə meyilli, özünəinamlı olmaları əsas
məqsədimizdir. Bütün tətbiq etdiyimiz proqramlarda
şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri və öyrənmə tərzləri
diqqətə alınır. Şagirdlərimizin fiziki, elmi, sosial, sportiv,
mədəni inkişafları diqqətlə izlənərək onlara uyğun
proqramlar tətbiq edilir.
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Tam Orta Təhsil
Hədəf Liseyinin 1-8-ci sinif şagirdləri üçün təqdim
etdiyi konsept əsasən şagirdin dünyagörüşünün,
riyazi təfəkkürünün, analizetmə qabiliyyətinin
formalaşmasına, oxuyub anlama, dinləmə, fərqləndirmə,
sorğulama bacarıqlarının inkişafına xidmət edir.
Bütün bu bacarıqlar formalaşdıqdan sonra şəxsiyyətin
həyata addım atması mərhələsi başlayır. Biz 9-cu sinif
şagirdlərimizin gələcəkdə quracaqları karyeralarının
daha səmərəli və faydalı olması üçün onlara ilkin ixtisas
vərdişlərini öyrətməklə yanaşı, şagirdlərin ali məktəblərə
hazırlaşmalarını da əsas prioritet kimi müəyyən edirik.
Aşağı siniflərdən fərqli olaraq 9-11-ci sinif şagirdləri
həftənin 3 günü dərslərini 17:00-da deyil, 19:00-da
bitirirlər. Çünki onlar yerli və xarici universitetlərə
hazırlıq dərslərində iştirak edirlər.
Hədəf Liseyi layihələrə fokuslanmış, dünya miqyasında
rəqabətyönümlü STEM əsaslı tədris həyata keçirir.
Şagirdlərin təhsillərini universitet imtahanları ilə yanaşı
tələbəlik, hətta iş həyatına hazır olmalarını təmin edəcək
bacarıq və baza ilə tamamlamaları hədəflənir. Liseyimizin
şagirdləri, STEM mərkəzində layihələr həyata keçirən,
problemləri həll etmə iddiasına sahib, xarici dilləri
beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirak edib üfüqlərini
genişləndirəcək qədər bilən, yaradıcı və müasir fərdlər
olaraq həyata hazırlıqlı şəkildə başlamağın verdiyi pozitiv
əminlik duyğusunu daima hiss edirlər.
9-cu sinifdən başlayaraq liseyimizdə şagirdlər psixoloq
və müəllimlər tərəfindən ixtisas seçiminə yönləndirilir və
seçdikləri ixtisaslara görə qruplaşdırılaraq kurslar təşkil
edilir. Bu mərhələdə Hədəf Şirkətlər Qrupuna daxil olan,
universitet hazırlığı sahəsində Azərbaycanın ən qabaqcıl
qurumu olan Hədəf Kursları ilə əməkdaşlıq edilir. Dərslərə
Hədəf Kurslarının təcrübəli müəllimləri dəvət olunur.
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Şagird inkişafının
müşahidəsi (ŞİM)
Hədəf Liseyi öz innovativ konseptinə sadiq
qalaraq, qiymətləndirmədə yeni model
tətbiq edir. HK (Hədəf Konsepti) beynəlxalq
təhsildə qiymətləndirmə kimi tanınan
ifadədən yox, ŞİM (Şagirdin inkişafının
müşahidəsi) terminindən istifadə edəcək.
Dünyanın bir çox qabaqcıl ölkələrinin təhsil
strategiyalarında şagirdlərin imtahanlarla
yüklənməsinə son vermiş, öyrənmənin
sadəcə şagirdin özünə maraqlı olacağı
halda reallaşacağını qəbul etmişlər. Ancaq
dünyanın bəzi ölkələrində hələ də uşaqlar
imtahanla yarışa təşviq edilir, verilən
qiymətlərlə onlara sanki birinin digərindən
daha ağıllı və bacarıqlı olduğu psixologiyası
aşılanır. Artıq təhsil mütəxəssisləri
müəyyənləşdiriblər ki, hər şagird bacarıqlıdır
və ya hər bir şagirdin müəyyən bacarığı
var. Buna görə də bütün şagirdləri eyni
meyarlarla ölçmək əvəzinə, hər insanın
özünəməxsus bacarığının aşkarlanması və
inkişaf etdirilməsi daha məqsədəuyğundur.
Bunu nəzərə alaraq, biz də liseyimizdə
şagirdlərimizin öyrənmə prosesindəki
inkişafını müşahidə etməklə kifayətlənəcəyik
və yaxından tanış olduqda valideynlərimiz
də bizim Şagird İnkişafını Müşahidəmizin
qiymətləndirmənin başqa forması olmadığına
qane olacaqlar.
“Qiymətləndirmə olmadan mümkün deyil”
deyə düşünənlər, ilk addım atdıqlarında, ilk
kitablarını oxuduqlarında, yeni bir məlumat
öyrəndikdə və ya bir kompüter proqramını
və ya telefonun bir funksiyasını ilk dəfə
istifadə etdikdə aldıqları zövqü xatırlasınlar
və heç kimin onları bu uğurlarına görə
qiymətləndirmədiyini yada salsınlar. Biz,
şagirdlərimizi qiymətləndirmə ilə rəqabətə
dəvət etməyəcəyik, uğurlarına sevinib,
özünün motivasiya olması ilə inkişaf etməsini
təmin edəcəyik.
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HK-də ŞİM 3 formada aparılacaqdır.
1. Məktəbəqədər və ibtidai siniflərdə, ümumiyyətlə,heç bir yazılı imtahan olmayacaq. Sadəcə müəllimlər şagirdlərinin
inkişaf prosesini izləyəcək və şagirdlərin əylənərək öyrənmələri və öyrənərkən əylənmələri valideyinlərimizə əyani
nümayiş olunacaqdır. Şagirdlərin hazırladıqları elmi iş və layihələri və bədii və texniki əl işlərini, klub və debatlardakı
fəaliyyətlərini, özlərinə və yoldaşlarına dəyər vermələrini müşahidə edərək, övladlarının inkişafına şahid olacaqlar.
2. 5-8-ci siniflərdə təhsil ilində sadəcə iki dəfə KİQ (Kiçik İnteqrativ Qiymətləndirmə) və iki dəfə də BİQ (Böyük
İnteqrativ Qiymətləndirmə) keçiriləcəkdir. Bu qiymətləndirmə növü isə məhz Hədəf Konseptindən qaynaqlanır. Belə
ki, şagirdlər iki aydan bir müxtəlif fənlərin inteqrasiya olunması ilə hazırlanmış 50 suala cavab verəcəklər. Şagird
bir suala cavab verdikdə, biliyi bir neçə fənn üzərindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Nəticədə toplayacağı maksimum bal
50 olacaqdır. Bu 50 bal üzərindən müəyyənləşdirilən ŞİM bütün bilik və bacarıqlara şamil ediləcəkdir. Pedaqoq Şəmil
Sadiqin İnteqrativ Qiymətləndirmə nəzəriyyəsinə əsaslanan ŞİM hazırlanarkən şagirdə dərs deyən müəllimlər birgə
fəaliyyət göstərəcək ki, bu da şagirdlərin inkişafını və psixoloji halını müəllimlərin birlikdə dəyərləndirmələrinə imkan
yaradacaq.
3. 9-11-ci sinif şagirdləri üçün keçirilən ŞİM isə ənənəvi üsullara söykənərək 100 ballıq sistem üzərindən aparılacaq.
9-cu siniflərdə iki MQT (Mövzu Qiymətləndirmə Testi) və iki ÜQT (Ümumi Qiymətləndirmə Testi), 10-cu siniflərdə
dörd MQT və iki ÜQT, 11-ci siniflərdə 6 MQT və 2 ÜQT keçiriləcəkdir. Bu mərhələdə isə, şagirdlər inteqrasiyanı
mənimsədikləri və şəxsiyyət kimi formalaşdıqları üçün diferensasiya prosesini izləyəcəyik. Hər fənn üçün ayrıca
keçiriləcək ŞİM prosedurunu, buraxılış və qəbul imtahanı izləyəcəkdir.

QEYD: Niyə yuxarı siniflərdə də qiymətləndirmənin
ləğv edilmədiyi soruşula bilər. Biz düşünürük ki, 10
yaşa qədər uşaqlarda inkişaf prosesi sürətlə getdiyi
üçün onlara rəqabət aşılamaqdansa, fiziki və psixoloji
sağlamlıqlarını qorumaq, uşaqlara zəngin və rəqabətdən
uzaq mühit hazırlamaq daha vacibdir. Sağlam bədən
və sağlam düşüncənin bünövrəsi düzgün və möhkəm
qoyulduqda isə, sonrakı mərhələlərdə keçiriləcək ŞİMlər şagirdlərdə rəqabət duyğusu və psixoloji gərginliklər
yaratmayacaq.
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Xarici Dil
Hədəf Konsepti, qloballaşan dünyada bilginin yaradıldığı və bölüşüldüyü texnoloji və intellektual sferaya daxil
olmaq üçün xarici dilin olmazsa olmaz şərt olduğunu nəzərə alır.
Hədəf Liseyinin bir STEM məktəbi olması xarici dilin
tədrisini ikiqat zərurət halına gətirir. Bunu nəzərə alaraq,
Hədəf konseptinə birinci sinifdən etibarən həftədə 10
saat, 5-9-cu siniflərdə 16 saat, 10-11-ci siniflərdə isə
14 saat ingilis dili tədris edilir. 10 illik təcrübəmizə və
təcrübəli pedaqoqlarımıza istinad edərək valideynlərimizi,
şagirdlərimizin təhsillərini başa vurduqda dil bilgilərinin
yüksək səviyyədə olacağına əminik.

Ayrıca ingilis dili bölməsi açmaqdansa, Azərbaycan və rus
bölmələrində oxuyan bütün şagirdlərə ingilis dili tədris
etmək qərarına gəldik. Hədəf Konseptinə uyğun olaraq,
eyni sinfə ingilis dilini oxu, danışıq və qrammatika və
texniki ingilis dili olmaqla, üç müəllim tədris edəcəkdir.

Məşhur London avtobusu atmosferi verilərək hazırlanmış linqofon otağı, kino zalı və debat klubu şagirdlərin xarici dili
əylənərək və istifadə edərək mənimsəmələrinə şərait yaradır.
5-11-ci sinif şagirdlərimizə əlavə olaraq Koreya və ya Alman dili xüsusi klublarda tədris ediləcək.
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Sənət

Texnoloji imkanlarımızdan istifadə etməklə şagirdlərimiz
sənətlə dijital vasitələrlə də məşğul olurlar.

Hədəf Liseyində şagirdlərin estetik duyumlarının inkişafı
da diqqət mərkəzindədir. Onlar dünyanı sənət vasitəsiylə
təsvir və təsəvvür etmək üçün koqnitiv, vizual, eşitmə
və toxunma hislərini estetik ifadəyə çevirəcəkləri dərslər
keçirlər. Dərs mövzusunu ətraflı müzakirə etdikdən sonra
düşüncə, müşahidə və qənaətlərini yoldaşları ilə bölüşür,
daha sonra onları təsviri incəsənətin, teatr və musiqi
sənətinin köməyi ilə ifadə edirlər.
Hədəf Liseyində şagirdlərin incəsənətin müxtəlif növləri
üzrə qabiliyyətləri aşkara çıxarılır, həyata estetik
yöndən baxmaq bacarığı formalaşdırılır və sənətlə bağlı
müzakirələr aparan, mədəni tədbirlərdə iştirak etməyə
həvəsli şagirdlər yetişdirilir.
Hədəf Liseyi olaraq şagirdlərin sənətə bağlı olmalarının
vacibliyini bildiyimiz üçün onları daima muzey və
sərgilərə aparır, görkəmli sənətkarlarla görüşlərini təşkil
edirik. Sənət atelyelərimizdə şagirdlərimizin maraq
istiqamətlərinə görə rəssamlıq, fotoqrafiya, karikatur,
miniatür, ebru, musiqi, teatr, toxuculuq, dulusçuluq,
rəqs və sənətin digər növlərinə üstünlük veririk.
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Sənət dərsində:
1. Hər şagirdin yaradıcı yönü aşkarlanıb, inkişaf etdirilir.
2. Metodologiyamızda fərdi yanaşmalara üstünlük verilir.
3. Vizual məşğələlərdə yaddaş və rəng duyumları inkişaf
etdirilir.
4. Hər məkan sənətin icra yeri olaraq görülür.
5. Təməl sənət bilgiləri şagirdlərin yaş qrupu və
qabiliyyətlərinə görə tətbiq edilir.
6. Şagirdlərimizin sənət işlərinin ölkədə və xaricdə
keçirilən sərgilərdə sərgilənməsi ilə onlara güvən
qazandırılır.
Sənət dərsləri Hədəf Qrupa daxil olan Hədəf Yaradıcılıq
Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir.

İdman
Sağlamlıq, insanın effektiv şəkildə özünü
təkmilləşdirməsi və bacarıqlarını aktiv olaraq tətbiq
edə bilməsi üçün vacibdir. Hədəf Konseptində
şagirdlərimizin sağlamlığı xüsusi diqqət
mərkəzindədir.
Liseyimizdə Təhsil Nazirliyinin tələb etdiyi bədən
tərbiyəsi və idman dərsləri ilə yanaşı, atçılıq,
oxçuluq, aikido, voleybol, badminton kimi idman
növləri və hərəkətli milli uşaq oyunları dərnəkləri də
təşkil olunur.
Şagirdlərimiz beyin üçün ən yaxşı məşğələlərdən biri
olan şahmatla, liseyimizin şahmat klubunda məşğul
olur, tanınmış şahmat məktəblərindən dəvət olunmuş
müəllimlər onlara bu zəka oyununun incəliklərini
öyrədir, həvəskar şahmatçılar istədikləri təqdirdə
dərəcə yarışlarında iştirak edirlər.
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Hesablama düşüncəli
təhsil nədir?
Müasir dövrdə “hesablama düşüncəsi”
(Computational Thinking) yalnız kompüter
mühəndislərinin deyil, bütün insanların
gündəlik həyatda qarşılaşdıqları problemləri
həll etmək qabiliyyətlərini artırmaqda
əhəmiyyətli rol oynayır.
Hər yeni dövrün özü ilə gətirdiyi fərqli problemlər
vardır və bu problemləri həll etmək üçün fərqli həll
üsulları tətbiq olunur. Buna görə də, “dijital vətəndaşlar”
adlandırdığımız dövrün uşaqlarını hazırlamaq üçün
rəhbərlik rolunu icra edən müəllimlər yeni tədris
üsullarını mənimsəyib inkişaf etdirməlidirlər.
•

Hesablama düşüncəsi metodu, problemlərin həlli, tənqidi düşüncə və insan-kompüter problemlərinin həllinə
yönəlmiş bütün vasitələr kimi qəbul edilə bilər. Hesablama
düşüncəsinə yiyələnmiş bir şəxs;

•

Problemləri kompüter və ya başqa İT vasitəsindən istifadə
edərək həll etməyi bacara bilər;

•

Məlumatları məntiqi olaraq sistemləşdirə və təhlil edə bilər;

•

Məlumatları modellər və ya simulyasiyalar vasitəsi ilə
göstərə bilər;

•

Cavabları alqoritmik yanaşma ilə avtomatlaşdıra bilər;

•

Mümkün həlləri, mümkün mərhələləri və qaynaqları ən effektiv və operativ şəkildə birləşdirərək müəyyən edə, analiz
edə və tətbiq edə bilər,

•

Problemin həlli prosesini digər problemli vəziyyətlərə
köçürə və ümumiləşdirə bilər.

•

Hesablama düşüncəsi, bu konteksdən görüldüyü kimi,
yalnız bilik, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
sahələrini deyil, elm, riyaziyyat və sosial elmlər kimi digər
sahələrdə də şagirdlərin operativ və effektiv düşünmə
vərdişlərinə yiyələnmələrinə kömək edir.

Fərq yarada bilmək üçün fərqli düşünə
bilmək lazımdır.
İnformasiya Texnologiyaları dərsində
şagirdlərimiz dijital vasitələrdən effektiv
istifadə etməyin yollarını öyrənir, eyni zamanda
problemlərin həlli və analitik düşüncəni inkişaf
etdirmək üçün araşdırmalar aparırlar.
“Kodlaşdırma saatı” başlığı altında “fərqli
düşünməyi” öyrətməyi hədəflədiyimiz təhsil
pilləmiz Hədəf Liseyində 5-15 yaş intervalını
əhatə edir. Sonrakı yaş qruplarında paketlər
Fərq
yarada
bilmək
üçün
fərqli düşünə
üzrə İT
tədrisimiz
üzrə
ixtisaslaşma
aparılır.
bilmək lazımdır.
“Kodlaşdırma
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İnformasiya Texnologiyaları dərsində şagirdlərimiz
gələcəyə
hazırlanır,
həmistifadə
də fərqli
dizaynlar
dijital vasitələrdən
effektiv
etməyin
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ortaya
qoyaraq
müasir
dünyaya
yeniliklər
öyrənir, eyni zamanda problemlərin həlli və analitik
düşüncəni
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edəcəyik.
Liseyində 5-15 yaş intervalını əhatə edir. Sonrakı

“Kodlaşdırma saatı” dərsinin hədəfi nədir?
Azərbaycanda ilk dəfə Hədəf Liseyində və 5
yaşdan etibarən tədris olunan kodlaşdırma
dərsi, uşaqlarımızın dijital və alqoritmik
düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyi,
onların informasiya və rabitə texnologiyalarının
fəal istifadəçisi olmalarını, dijital vasitələri
proqramlaya bilmələrini, yeni ideyalar
yaratmalarını və ideyalarını reallaşdıra
bilmələrini hədəfləyir. “Kodlaşdırma saatı”,
Hədəf Liseyi müəllimlərinin rəhbərliyi ilə
məktəbəqədər təhsil tərbiyəçiləri və kompüter
müəllimləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.
İnformasiya texnologiyaları müəllimləri,
məktəbəqədər müəllimlər və xarici dil
müəllimlərinin rəhbərliyi ilə tətbiq edilən
“Kodlaşdırma saatı”na aşağıdakı mövzular
daxildir:

yaş qruplarında paketlər üzrə İT tədrisimiz üzrə
ixtisaslaşma aparılır.
“Kodlaşdırma saatı” ilə şagirdlərimiz həm gələcəyə
hazırlanır, həm də fərqli dizaynlar ortaya qoyaraq
müasir dünyaya yeniliklər qatmaq üçün hazırlanırlar.
Gələcəyin mühəndislərini, dizaynerlərini və alimlərini
yetişdirməyi hədəfləyən Hədəf Liseyi ilə uşaqlarımıza
fərqli və yaradıcı düşünməyi öyrətməyə davam
edəcəyik.
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Hədəf Qəbul qaydaları
Hədəf Liseyi hər ilin aprel ayında növbəti tədris ilində
liseydə təhsil almaq istəyən şagirdlər arasında Güzəşt
imtahanı keçirir. Azərbaycan və Rus bölmələri üçün
Güzəşt imtahanı keçirməkdə hədəfimiz şagirdlərin bilgi
və mühakimə bacarıqlarını ölçmək, xüsusi istedadlı
şagirdləri müəyyənləşdirmək və imtahan nəticələrinə görə
onlara güzəştli təhsil imkanı yaratmaqdır. Güzəşt imthanı
üçün 5,6,7,8,9-cu siniflərdə təhsil almaq istəyən şagirdlər
qeydiyyatdan keçə bilirlər.
Məktəbəqədər və birinci siniflər üzrə qəbul prosesi qəbul
komissiyasının keçirdiyi şifahi müsabiqə yolu ilə aparılır.
5-9-cu siniflər üçün keçirilən güzəşt imtahanının sualları
hər sinfin proqramına uyğun olaraq oxuyub-anlama (10
sual), riyaziyyat (20 sual), dünyagörüşü (5) və məntiq (5)
mövzularından seçilir.
Hər sinif üzrə birinci yeri qazanan şagirdlər təhsil
haqqından 50%, ikinci yeri qazanan şagirdlər 30%,
üçüncü yeri qazanan şagirdlər 20% güzəşt əldə edirlər.
Ümumilikdə 18 nəfər xüsusi güzəşt əldə edir və hər güzəşt
təhsil pilləsinin sonuna qədər qüvvədə qalır.
Bundan əlavə, şagirdlərimiz tədris ili ərzində ölkəmizdə
və dünyada keçirilən olimpiadalarda, mühəndislik və
layihə yarışlarında əldə etdikləri uğurlara görə müəyyən
təqaüdlərlə mükafatlandırılacaqlar.
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Qidalanma
Hədəf Liseyində şagirdlərimiz təmizlik və gigiyenik normalara diqqət edərək ekoloji təmiz
məhsullardan hazırlanmış, qida rasionu diqqətlə balanslaşdırılmış qəlyanaltı və naharla təmin
olunurlar.
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Hədəf liseyində geyim
Hədəf Liseyi olaraq çıxdığımız yolda
gələcəyimiz olan uşaqların sağlam bədənə və
sağlam düşüncəyə sahib olmaları bizim əsas
hədəfimizdir.

Düşünürük ki, şagirdlərimizin geyimləri də onların bir fərd, bir şəxsiyyət kimi formalaşmalarına
necə yanaşdığımızı özündə əks etdirməlidir. Təhsilimiz üçpilləli olduğu üçün biz də şagirdlərin
geyim tərzini Hədəf Konseptinə uyğun olaraq bu pillələrə fərqləndirdik:
1. Məktəbəqədər və ibtidai siniflərdə şagirdlərimizin
geyimlərinin sərbəst olmasının tərəfdarıyıq. 6-10 yaşlı
uşaqların dünyaya baxışlarında rənglərin əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Bu yaşda onlar rəngarənglikdən
uzaq tutulmamalıdır. Bununla belə, liseyimizdə çalışan
psixoloq və müəllim heyəti şagirdlərimizin forma və
rəngləri ilə diqqət yayındıracaq qədər ifrata varan və
sağlamlıqlarına zərərli ola biləcək (nazik və sintetik
parçadan olan geyimlər, rahat olmayan ayaqqabılar kmi)
geyimlərdən istifadə etməmələri üçün monitorinq aparıb
təkliflər verəcəklər. Bu istisnalar xaric olmaqla, 6-9 yaşlı
şagirdlərimizin geyimləri sərbəst olacaq.

2. 10-14 (5-8 ci siniflər) yaşlı şagirdlərimiz üçün forma
liseyimiz tərəfindən təqdim olunur, formada mavi və ağ
rənglər üstünlük təşkil edir. Ancaq bu yaş qrupundakı
şagirdlərimizə həftənin bir günü sərbəst geyim haqqı
veriləcək. Burada məqsəd şagirdlərdə geyim zövqünün
formalaşmasına mane olmamaqdır.
3. 14-16 yaşlı (9-11 ci siniflər) şagirdlərimiz üçün forma
liseyimiz tərəfindən təqdim olunur. Bu yaş qrupu üçün
formalar bir öncəki qrup üçün olan formalardan nisbətən
fərqlidir. Bu yaş qrupundakı şagirdlərimizə də həftənin
bir günü sərbəst geyim haqqı verilir.

Formalarımızın rəng və dizaynlarına tanınmış psixoloq və modelyerlərlə məsləhətləşərək qərar veririk.
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Nəqliyyat
Hədəf Liseyində şagirdlərimizin məktəbə və evə aparılıb-gətirilmələri üçün
nəqliyyat xidməti mövcuddur.
Servis avtobuslarımız müasir standartlara
cavab verir, sürücü heyətimiz imtahandan
keçirilərək seçilir. Nəqliyyat vasitələrimiz
GPS, kamera və mobil telefonla təchiz olunur.
Servis avtobuslarımızda şagirdlər bələdçi

müəllimlər tərəfindən müşayiət olunur və onlar
təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasına
nəzarət edirlər.
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Sosial Həyatımız
İnsanlar sosial varlıqlardır, fərdlərin və cəmiyyətin inkişafı hər
ikisinin konstruktiv qarşılıqlı münasibətindən asılıdır. Psixoloq və
pedaqoqlar uşaq və yeniyetmələrin inkişafında zəngin sosial mühitin
rolunu vacib qiymətləndirirlər. Bunları nəzərə alan Hədəf Liseyi
şagirdləri üçün maraqlı fəaliyyətləri ehtiva edən zəngin sosial mühit
yaratmağı özünə borc bilir.
Liseyimizdəki sosial fəaliyyətlərin məqsədi şagirdlərimizin
maraq dairələrini, bacarıqlarını, mədəniyyət və idman sahəsinə
həvəslərini genişləndirmək və gücləndirməklə yanaşı, onlara gələcək
karyeralarında komanda üzvü və komanda lideri kimi işləmək
vərdişləri aşılamaqdır.
Hədəf Liseyi İdarə Heyəti olaraq şagirdlərlə 10 illik iş təcrübəmizə,
beynəlxalq dərəcəli təhsil mütəxəssislərinin tövsiyələrinə və qabaqcıl
orta təhsil praktikalarına əsaslanaraq sosial fəaliyyətlərimizi dörd
qrupa ayırmışıq:
1-ci sosial fəaliyyət sahəmizdə şagirdlərimiz idman dərnəklərində
istəklərinə görə oxatma, futbol, masa tennisi, basketbol, şahmat,
voleybol, aikido və badminton idmanları ilə məşğul olacaqlar.
Liseyimiz, şagirdlərimizin bu idman növləri ilə məşğul olmaları üçün
müvafiq idman klubları ilə əməkdaşlıq edəcək.
2-ci sosial fəaliyyət sahəmizdə “Hədəf İntellekt və İnnovasiya
Mərkəzi”ndə breyn-rinq, debat, mütaliə və Startup klublarının
fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Bu məşğələlərin məqsədi şagirdlərin
mütaliə dairələrini, dünyagörüşlərini, arqumentləndirilmiş mühakimə
və obyektiv analiz bacarıqlarını artırmaq və onlara innovativ yanaşma
üçün motivasiya və biliklər aşılamaqdır.
Sosial fəaliyyətimizin 3-cü istiqaməti ART dərnəklərində oriqami,
ebru sənəti, kulinariya, ikebana, topiari və tikiş məşğələləridir. Bu
fəaliyyətin məqsədi şagirdlərimizə hobbi aşılamaq, onların əl-beyin
koordinasiyalarını və estetik duyumlarını inkişaf etdirməkdir.
4-cü sosial fəaliyyət istiqamətimiz isə İncəsənət Dərnəyində
Hədəf Yaradıcılıq Mərkəzinin müəllimlərinin dəstəyiylə teatr,
aktyorluq, musiqi alətlərində (piano, gitar, tar, saz) ifa, rəqs və rəsm
məşğələləridir.
Yuxarıdakı sosial fəaliyyətimizə əlavə olaraq, şagirdlərimiz həftəlik
qəzetimizdə maraqlı yazılar yazacaq, bilgi və uğurlarını şagird
yoldaşları ilə bölüşəcək, Liseyimizin radiosunda çıxışlar etmək və
müsahibələr verməklə, rəy və təkliflərini Lisey rəhbərliyi və digər
şagird yoldaşlarına çatdıracaqlar.
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Hədəf Konsepti uşaqlarımızı milli dəyərlərə sahib
fərdlər kimi formalaşmalarını qarşısına hədəf
qoymuşdur. Bir insan isə həyata hazırlaşmaq
üçün məktəbdə həyatı öyrənməli, real həyatda
qarşılaşacağı rəqabət üçün mübariz və dözümlü
yetişməlidir.

Bir günlük Liseyin direktoru olur və
büdcədən 100 AZN məbləğində maliyyə
Hədəf Bilgəsinin xərcləməsi üçün ayrılır.
Bu vəsait Hədəf Bilgəsinin qərarı ilə hər
hansı bir şagird və ya müəllimə hədiyyə,
sosial və intellektual yönümlü aksiya və s.
üçün xərclənə bilər.

Biz uşaqlarımıza güvən verməli, onlarda özlərinə inam
hissini aşılamalıyıq. Uşaqlarımızın, böyük işlər görməyə
qadir olduqlarını onlara kiçik yaşlarından təlqin
etməliyik. Liseyimizin şəxsyiyyətyönümlü tədrisində
Hədəf Liseyinin Bilgəsi adlı layihəmiz mövcuddur. Belə
ki, beşinci sinifdən başlayaraq iki ayda bir hər sinif öz
bilgəsini seçib Bilgələr Toyuna göndərir, Bilgələr Toyu isə
Hədəf Liseyinin Bilgəsini iki aylıq müddətə seçir. Liseyin
Bilgəsi müəyyən imtiyazlar qazanır:
•

Həmin ay Bilgə papağına və tamğasına sahib olur.

•

Valideynlərinə təşəkkür və təqdir məktubu göndərilir.

•

Liseyin direktoru tərəfindən müəyyən mükafatlara
layiq görülür.

•

İlin sonunda həmin bilgələr öz aralarından İlin
Bilgəsini seçirlər.

Bir günlük Liseyin direktoru olur və
büdcədən müəyyən məbləğdə maliyyə
Hədəf Bilgəsinin sosial layihələrə
xərcləməsi üçün ayrılır. Bu vəsait
Hədəf Bilgəsinin qərarı ilə hər hansı bir
şagird və ya müəllimə hədiyyə, sosial və
intellektual yönümlü aksiya və s. üçün
xərclənə bilər.
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