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H D F
STEAM Liseyi
“H d f STEM Liseyi” Filologiya üzr
f ls f doktoru, pedaqoq, Liseyin qurucu
direktoru mil Sadiqin mü llifi oldu u
H d f Konsepti (EDUHEK) sas nda
f aliyy t göst rir”
Qurucumuzdan
Bu günün dünyas nda elm v
texnologiya el sür tl inki af edir ki,
b z n n inki bu inki afa çatmaq,
h tta onu izl m k bel ç tin görünür.
Ancaq bu d yi ikliyin müh rrikinin
el insan n özü oldu unu da bilirik dinind n, dilind n, cinsind n as l
olmayaraq elmi t f kkür sahib,
m ntiqli mühakim yürüd bil n,
q vraq x yal gücü il zaman
qabaqlaya bil n insan.

Hədəf STEAM
bağça-lisey kompleksi
Abşeron ﬁlialı
2018-ci ildən fəaliyyətə başlayan və milli brend olan Hədəf Konsep ilə öz təhsil
sistemini quran Hədəf STEAM Liseyi çoxsaylı valideyn tələbinə əsasən 2020-ci ildən
Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yerləşən “Qurtuluş 93" yaşayış massivində yeni
ﬁlialını is fadəyə verəcək.
1,1 hektar sahədə yerləşən yeni Abşeron ﬁlialı Bağça-Lisey Kompleksi və peşəyönümlü
təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Belə ki, lisey STEAM əsaslı təhsilə üstünlük
verdiyindən bu binanın şərai imkan verir ki, “gör, toxun, et” prinsipi daha geniş is fadə
edilsin. Bu prinsipin is fadəsi liseyin balabilgələrinə imkan yaradır ki, bağçadan on
birinci sinfə qədər məktəbdə həya yaşayaraq öyrənsinlər, məktəbi bi rdikdən sonra
hər hansı bir peşənin sahibi kimi həyata a lsınlar.
Ümumilikdə 5000 kvadrat metrdən: 63 otaqdan: idman zalından, hovuzdan, bir
stadiondan ibarət olan bağça-lisey kompleksində 8 inziba , 14 laborotoriya və
istehsalat mərkəzi, 41 tədris sinﬁndən, bir hektara yaxın həyətyanı sahədən ibarətdir.
Bağça-Lisey Kompleksinin tərkibində Texnologiya, İT, Mühəndislik peşələrini
mənimsəmək üçün 4 emalatxana, hər sinﬁn öz əkin sahəsi, heyvanların bəslənməsi
üçün təsərrüfat binaları, atçılıq meydançası var. Bu emalatxanalar, təsərrüfat binaları
Təhsil Nazirliyinin təklif etdiyi peşəyönümlü təhsilin planlı şəkildə həyata keçirilməsinə
imkan verəcək. Rəqəmsal texnologiyaların 21-ci əsr bacarıqlarının formalaşmasında
önəmli rol oynadığını üstün tutaraq qurulan emalatxanalar bu texnologiyalara
uyğunlaşdırılmışdır. Emalatxanalar bir məhsulun istehsalı üçün lazım olan bütün
avadanlıqlar ilə təchiz olunmuşdur. Belə ki, sürətli proto pləşdirmə bölməsində
balabilgələr öz xəyallarında olan hər hansı bir məhsulu dizayn proqramları vasitəsilə 2D
və 3D modellərə çevirə biləcək. Həmin modellərin gerçək həyatda necə göründüyünü
müəyyən etmək üçün Sənaye 4.0 texnologiyalarının ayrılmaz hissəsi olan 3D printerlər
vasitəsilə onları çox qısa zaman ərzində çap edə biləcəklər. Mexanika bölməsində
balabilgələr mexaniki alətlər və maşınlarla işləyəcək, İkioxlu və üçoxlu CNC maşınların
işləmə prinsiplərini öyrənəcək, dizayn etdikləri modelləri bu maşınlar vasitəsilə kəsibyonma istehsalat növündən is fadə edərək hazırlayacaqlar. Dövrümüz avtomatlaşdırma
dövrü olduğu üçün elektronik cihazlar və qurğular həya mızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilməkdə davam edir. Bunu nəzərə alaraq, balabilgələrin öz elektronik proyektlərini
həyata keçirmək üçün və ya hazırladıqları mexaniki dizaynlarıını avtomatlaşdırmaq üçün
liseydə Elektronika emalatxanası fəaliyyət göstərir. Bu emalatxana vasitəsilə
balabilgələr müxtəlik elektronik komponentlərin işləmə prinsiplərini öyrənəcək,
avtomatlaşdırılmış cihazların beyni olan mikrokontrollerlərin işləmə mən qini
mənimsəyəcək və öz dövrə kartlarını hazırlayacaqlar. Sonda isə bu emalatxanaları
faydalı is fadə edərək balabilgələr öz müəllimləri ilə birlikdə bir məhsulun istehsal
prosesini yaxından öyrənəcək və öz məhsullarını istehsal edərək onların sa şı ilə də
məşğul olacaqlar. Bu da imkan verir ki, məktəbi bi rən şagirdlər gələcəkdə hazır bir
peşə sahibi olsunlar. Liseyin planladığı ilk istehsalat məhsulları tədris müəssisələrində
is fadə ediləcək robototexnika sahəsində olacaq.

Liseyin Balabilgələr üçün ayırdığı xüsusi torpaq sahəsində onlar azuqələrini
dərsdənkənar fəaliyyətdə özləri təmin edəcək, təbiətlə sıx təmasda böyüyüəcəklər.
Duz gölünün qoynunda sakit və geniş bir məkanda yerləşən Hədəf liseyi Abşeron
ﬁlialının idman zalı, futbol meydançası, hovuzu ilə yanaşı xüsusi velosiped zolağı,
oxçuluq meydançası da var.
Lisey, STEM qısaltmasının təmsil etdiyi elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat
disiplinlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə və “toxunaraq öyrənmək” prinsipinə əsaslanaraq tədris
edilməsi məqsədi daşıyır. Hədəf Liseyinin tədris proqramı milli və mütərəqqi beynəlxalq
kurikulumların inteqrasiyasından ibarətdir. Şagirdlər üçün müasir tələblərə cavab verən
tədris mühi nin yaradılması ilə birlikdə, lisey təhsil proqramında Azərbaycan
Respublikasının Preziden cənab İlham Əliyevin təhsilin inkişa və müasirləşməsi
strategiyasına müvaﬁq olaraq, STEM konsep əsas götürülür.
STEM əsaslı təhsil bütün dünyada sürətlə yayılır və müxtəlif ölkələrin rəsmi və akademik
qurumları təhsil sistemlərində STEM təhsilinin təşviqi və dəstəklənməsi üçün
əməkdaşlıq edirlər. UNESCO-nun mühəndisliyə dair hesaba nda “mühəndisliyin sosial,
iq sadi və humanitar inkişa n mühərriki” olduğu bildirilir və cəmiyyətlərin inkişa nda
mühəndisliyin vacibliyinə baxmayaraq, hazırda və yaxın gələcəkdə mühəndis
ça şmazlığının inkişa ləngidən faktor olduğu və olacağı bildirilir.
Hədəf Konsep ilə öz təhsil sistemini quran Hədəf Liseyi Azərbaycanda STEM əsaslı
təhsil verən ilk lisey olaraq, ölkəmizin və dünyamızın inkişa üçün yaradıcı düşünən və
elmi, mühəndisliyi, texnologiya və riyaziyya qarşılıqlı vəhdət halında mənimsəmiş bilgi
çağı olan XXI əsrin yeni nəsil Bilgə İnsanını ye şdirməyi hədəﬂəyir.

FƏALİYYƏT SAHƏSİ
Təklif etdiyimiz xidmət sahələri

Bağça
İb dai və Orta təhsil
Tam orta təhsil
Emalatxana və istehsalat mərkəzi
Peşə yönümlü təhsil

H D F KONSEPT

“H d f Konsepti bir Az rbaycan brendidir v h r yana mas nda Az rbaycan d y rl rin
sadiqdir. D y r is bir mill tin vazkeçilm zidir. Qloballa an dünyada h r bir mill t sad c öz
d y rl rin sadiq qalmaqla varl n ya ada bil r. M hz bunu daha yax ifad etm k üçün
konseptimizd “D y rl r h ft si” adl termind n istifad edilir. Bu o dem kdir ki,
ümumb ri d y rl r anlay ilin h ft l rin ad olaraq verilmi , balabilg nin qeydl ri
kitab nda, m kt bin müxt lif yerl rind n afi a klind as lm d r.”

TƏKLİF ETDİYİMİZ
xidmət sahələri

BAĞÇA

Hər bir valideyn övladı üçün ən yaxşısını istəyir, buna görə də uşaq
bağçası seçərkən uşağın nəinki gün ərzində qayğısına qalan, eyni
zamanda şəxsiyyə n hərtərəﬂi inkişa üçün hər cür şərai n
yaradıldığı bağça tapmağa çalışır.
Bağçamızı seçdiyinizə görə yanılmayacaqsınız!
Uşaq bağçamızın üstünlüklərindən biri STEAM təhsil sisteminin
fənlərarası yanaşmanın həyata keçirilməsinə, eyni zamanda təhsil
fənlərinin vahid inteqrasiyasına, uşaqların inkişa və özünü
tərbiyəsinə vahid yanaşma üzərində qurulmasıdır.
Bundan əlavə, təlim və inkişaf Maria Montessori texnikası, Emilia
Reccionun pedaqoji sistemi, Emmy Pickler və Rudolf Steinerin təhsil
metodları kimi dünyanın erkən inkişaf texnikalarının ən yaxşı
xüsusiyyətlərindən is fadə etməklə həyata keçiriləcəkdir.
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Məktəbəqədər təhsil müəssisəmizdə emosional zəkanın inkişa na xüsusi
diqqət ye rilir. Uşaqlarımız nəinki duyğularını başa düşür, həm də onları necə
idarə etməyi bilirlər, buna görə də empa ya bacarığını inkişaf etdirdilər. Çə n
vəziyyətdə necə davranmağı, münaqişə problemini necə həll etməyi, özünə
inam və liderlik xüsusiyyətlərini inkişaf etdirməyi öyrənirlər.
Aşağıda göstərilən dörd yaş qrupuna uyğun Azərbaycan, Rus və İngilis
bölmələri üzrə uşaqları qəbul edirik:
1,5 - 3 yaş - erkən inkişaf qrupu,
3 - 4 yaş - orta qrup,
4 - 5 yaş - böyük qrup,
5 - 7 yaş - məktəbəqədər qrup.
Hər qrupda uşaqların sayı 16 nəfərdən çox olmur.
Övladınız hə ədə 5 gün olmaqla saat 8:30 - dan axşam 18:00 - a qədər
e barlı və peşəkar müəllimlərlə birlikdə riyaziyyat və hissi inkişa n əsaslarını,
dünyanı, xarici dilləri (İngilis, Alman, Fransız) əhatə edən əli a və hərﬂəri
öyrənəcəkdir. Şahmat, rəqs, rəsm, üzgüçülük, gimnas ka, təsviri-incəsənət,
robototexnika kimi əlavə dərslər övladınızın gizli istedadlarını aşkar etməyə və
inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir.

MƏKTƏBƏQƏDƏR təhsil
Məktəbəqədər təhsil müəssisəmizdə emosional zəkanın inkişa na
xüsusi diqqət ye rilir. Uşaqlarımız nəinki duyğularını başa düşür,
həm də onları necə idarə etməyi bilirlər, buna görə də empa ya
bacarığını inkişaf etdirdilər. Çə n vəziyyətdə necə davranmağı,
münaqişə problemini necə həll etməyi, özünə inam və liderlik
xüsusiyyətlərini inkişaf etdirməyi öyrənirlər.

Aşağıda göstərilən dörd yaş qrupuna uyğun Azərbaycan, Rus
və İngilis sektorları üzrə uşaqları qəbul edirik:
=1,5 - 3 yaş - erkən inkişaf qrupu,
=3 - 4 yaş - orta qrup,
=4 - 5 yaş - böyük qrup,
=5 - 7 yaş - məktəbəqədər qrup.
=Hər qrupda uşaqların sayı 16 nəfərdən çox olmur.

Övladınız hə ədə 5 gün olmaqla saat 8:30 - dan axşam 18:00 - a
qədər e barlı və peşəkar müəllimlərlə birlikdə riyaziyyat və hissi
inkişa n əsaslarını, dünyanı, xarici dilləri (İngilis, Alman, Fransız)
əhatə edən əli a və hərﬂəri öyrənəcəkdir. Şahmat, rəqs, rəsm,
üzgüçülük, gimnas ka, təsviri-incəsənət, robototexnika kimi əlavə
dərslər övladınızın gizli istedadlarını aşkar etməyə və inkişaf
etdirməyə kömək edəcəkdir.
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İb dai və orta təhsil
9-11-ci siniﬂər
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Debat mərkəzi
Lordlar palatası
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Emalatxana
Emalatxanaların
qurulmasında əsas
məqsəd balabilgələr
tərəﬁndən
gerçəkləşdiriləcək olan
hər hansı bir ideyanın və
ya layihənin ilkin
mərhələdə proto p
səviyyəsinə gə rilməsini
təmin etmək və eh yac
olarsa, həmin proto pi
real məhsul səviyyəsinə
çatdırıb istehsal
etməkdir. Bu istehsal
prossesini həyata
keçirmək üçün 4 əsas
emalatxana və
laboratoriya fəaliyyət
göstərəcək.

Rapid Prototyping (Sürətli Proto pləmə)

Emalatxana -1

Rapid Prototyping (Sürətli Proto pləmə) – Sürətli proto pləmə,
komputer dəstəkli dizayn (CAD) proqramlarından is fadə edərək
hazırlanmış 3 ölçülü modellərdən birbaşa əl ilə tutula bilən, ﬁziksəl
modellər əldə etməyimizə köməklik göstərən texnologiyadır. Belə
ki, CAD proqramlarından is fadə edilərək hazırlanan dizaynların
kütləvi istehsala keçməzdən əvvəl proto plərinin hazırlanması və
bu proto plərin müxtəlif testlərdən keçməsi vacibdir. Bu dizaynlar
ənənəvi üsullarla hazırlansa günlər hə a hə ələr qədər uzun bir
müddət lazımdır. Sürətli proto pləmə vasitəsilə bu proses bir neçə
saat içərisində gerçəkləşdirilir və əldə edilən proto plər həm

görsəl, həm də funksiyonal
cəhətdən test edilə bilirlər. Ona
görədə hər hansı bir layihənin ilkin
hazırlanma mərhələləri bu
emalatxanada aparılacaq və lazım
gələrsə kütləvi istehsala
göndəriləcəkdir. Sürətli
Proto pləmə laboratoriyasına daxil
olan əsas avadanlıqlar FDM və SLS
metodu ilə çalışan 3D Printerlərdir.
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Electronics (Elektronika)

Bu emalatxanada balabilgələrin elektrikyönlü
laboratoriya ölçmələrinin təməl prosesi ilə
tanış olmaq əsas götürülmüşdür.
Emalatxanadan is adə edərək şagirdlər
müxtəlif elektrik dövrə dizaynları hazırlaya və
onları test edə biləcəklər. Şagirdlər tərəﬁndən
hazırlanan hər hansı bir layihənin və ya
məhsulun elektronika tərəﬁ bu emalatxanada
dizayn ediləcək və məhsula inteqrasiya
ediləcəkdir. Eyni zamanda burada şagirdlər öz
mikrokontroller kartlarını da yığa biləcəklər.
Yəni bir robotu və ya hər hansı bir elektronik
cihazı idarə etmək üçün onun ana kar –
mikrokontrolleri olmaldır. Normalda bu
kartlar hazır şəkildə olur və şagirdlər onlara
əlavə elektronik komponentlər qoşaraq fərqli
bir layihə hazırlayır. Lakin emalatxananın
texniki avadanlıqlarından is fadə edərək
şagirdlər ar q öz layihələrinə uyğun öz
elektronik dövrələrini (PCB) də dizayn edib
çap edə biləcəklər. Bu emalatxanada is fadə
olunacaq əsas avadanlıqlar güc qaynağı,
lehim alə , mul metr, osiloskop, müxtəlif
ak v və passiv elektronik komponentlərdir.
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Emalatxana -3
Mechanics (Mexanika)
Mexanika emalatxanasında şagirdlər müxtəlif
alət və maşınlardan is fadə etməyi prak k
şəkildə öyrənəcəklər. Burada onlar dəmir və
taxta kimi müxtəlif materiallardan is fadə
edərək istehsal etmək istədikləri məhsulun
örtük qismini və ya gövdəsini hazırlayacaqlar.
CNC texnologiyasından is fadə edərək həm
frez həm də torna dəzgahlarının işləmə
prinsiplərini öyrənəcək, Sürətli Proto pləmə
laboratoriyasında is fadə edilən CAD
proqramlarında hazırlanan dizaynlara CAM
(komputer dəstəkli istehsalat) proqramları
vasitəsilə proqram yazıb həmin dəzgahlara
ötürəcəklər. Bu dəzgahlar vasitəsilə kəsibyonma istehsalat (subtrac on manufacturing)
texnologiyasını mənimsəyəcəklər. Mexanika
emalatxanasında is fadə olunacaq əsas
avadanlıqlar - frez və torna dəzgahları, lazer
kəsmə apara , 2D NC deşmə apara və
qaynaq apara dır.

Emalatxana -4
Assembly line (Montaj xə )

Assembly line (Montaj xə ) –məhsulun
bütün hissələri fərqli emalatxanalarda hazır
edildikdən Bir sonra montaj edilməsi yəni
həmin hissələrin birləşdirilməsi üçün montaj
xə nə göndərilir. Montaj xə ndə hər bir
hissə yenidən əl və yaxud elektronik ölçmə
alətləri ilə yoxlanıldıqdan sonra montaj
edilir və daha sonra montaj edilmiş məhsul
qablaşdırılır.
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Peşəyönümlü təhsil
Peşə is qamətləri
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Dərzi
Elektrik montyoru
Dülgər / Xarrat
Dulusçu / Heykəltaraş
Dizayn - Qraﬁk / İnteryer
/ Eksteryer
Fotoqraf – Montajçı
SMM menecer
Musiqi məktəbi
Rəssamlıq
Geyim dizaynı
Proqramçı
Komputer ustası (təmir)
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