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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED üzrə 
1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində qısamüddətli 
təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

 Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

 Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

 Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

 Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə sxemi Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
 İşəgötürmə; 
 Karyera yüksəlişi; 
 Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
 İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

  

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə  
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.   

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)   

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

 Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

 Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

 Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-ayrı ölkələrdə, həm 
də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair statistik məlumatların əldə olunması, 
toplanması və təqdim olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi 
hazırlanmışdır. ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci ildə Parisdə 
keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında qüvvəyə minmişdir. Hazırda 
istifadə edilən təsnifat ISCED 2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

 istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

 istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

 peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Xizək sürmə üzrə təlimatçı 
Peşənin qısa təsviri 

Təlimatçı insanlara xizəkdə və ya snoubord lövhəsində (qar lövhəsi) əyləncəli, lakin təhlükəsiz şəkildə 
sürüşmək barədə peşəkar təlimatlar verir. Xidmətlər otellərdə və ya birbaşa olaraq istirahət 
məkanlarında müxtəlif səviyyələrdə və yaş qruplarında olan qruplara və ya fərdi şəkildə ayrı-ayrı 
şəxslərə göstərilir. Onlar yarışların və fəal tədbirlərin keçirilməsinə yardım edirlər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  3422 (Təlimatçı, idman) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  3422 (Instructor, sports) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Günün işıqlı vaxtlarında açıq havada və mövsüm ərzində həftə sonları işləyir;  
 Fiziki güc tələb olunur;  
 Təlimatçı mövsümün əksər hissəsini enişlərdə keçirir;  
 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

 Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
hüquqi-normativ aktlarla tənzimlənir.  

 İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə nəzərdə 
tutulduğu hallarda) təqdim olunur;  
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Müştərilər və ya istirahət məkanının rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Yoxdur. 

 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir.  

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək) 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək 

İşçilərə rəhbərlik etmək 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək  

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Təcrübə əldə etməklə rəhbər vəzifələrə yüksəlmək mümkündür;  
 Dövri razılıq üzrə özəl-məşğulluq normal hal sayılır. 

A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  Fəaliyyəti planlaşdırmaq: 
F.1.1.   İştirakçıların vəziyyətini müəyyən etmək üçün müvafiq qiymətləndirmə aparmaq; 
F.1.2.   İştirakçıların ehtiyaclarını nəzərə almaqla müvafiq qaydalara, təşkilatın siyasət və 

prosedurlarına uyğun olaraq fəaliyyət və təlim planı hazırlamaq; 
F.1.3.   Müvafiq ərazi barədə biliklər əsasında iştirakçılar üçün münasib olan, fəaliyyətin 

məqsəd və hədəfinə uyğun olan təlim enişləri və səfər ediləcək yerləri seçmək; 
F.1.4.   İştirakçıların şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə seçilmiş marşrutlar ilə bağlı 

təhlükələri müəyyən etmək və riskləri minimum səviyyəyə endirmək; 
F.1.5.   Fəaliyyət planını təsdiqləmək məqsədilə təfərrüatlı hava proqnozunu və ətraf mühit 

məlumatlarını şərh etmək üçün müvafiq mənbələrə çıxış imkanı əldə etmək; 
F.1.6.   Qidalanma prinsip və səfər ilə bağlı xarakterik xüsusiyyətlərə uyğun olaraq ərzaq və su 

ilə bağlı potensial tələbləri müəyyən etmək. 
 

V.2.  Qrup üçün avadanlıqları seçmək: 
F.2.1.   Xarakterik məsələlərə, təşkilatın siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq xizəkləri 

və lövhələri seçmək, onların istismar üçün yararlılığını yoxlamaq; 
F.2.2.   Hər hansı iştirakçı şəxsi avadanlıqlarını götürməyə üstünlük versə belə avadanlıqların 

təhlükəsizliyini və münasibliyini qiymətləndirmək, onları şəxsi rahatlıq baxımından 
sazlamaq; 

F.2.3.   Fövqəladə hallar üçün ilkin tibbi yardım, təhlükəsizlik və xilasetmə avadanlıqlarının 
yerində olmasını yoxlamaq. 
 

V.3.  İştirakçıları təlimatlandırmaq: 
F.3.1.   Təlim fəaliyyəti barədə təlimatları və müvafiq məlumatları iştirakçılar üçün münasib 

üslubda çatdırmaq; 
F.3.2.   Təlim mövzularını qrup üzvlərinə izah etmək və suallara cavab vermək; 
F.3.3.   İştirakçıların təlim üçün müvafiq qaydada geyindiyini və avadanlıqlar ilə təchiz 

edildiyini yoxlamaq; 
F.3.4.   Səfər məkanlarında broşürlər paylamaq, audio-vizual təqdimatlar göstərmək və təlim 

prosesi və tədbirlər barədə izahlar vermək; 
F.3.5.   Yerli ərazinin heyvan və bitki aləmi, eləcə də təlim fəaliyyəti və s. üzrə qanunvericilik 

tələbləri barədə məlumat vermək; 
F.3.6.   Müvazinət saxlamaq, qaçmaq, yıxılmaq və dırmanmaq kimi bacarıqları öyrətmək, alət və 

avadanlıqlardan istifadə qaydalarını göstərmək və məsləhət vermək; 
F.3.7.   Məktəb şagirdləri üçün xüsusi təlim proqramı həyata keçirmək. 

 
V.4.  Yola düşməzdən əvvəl hazırlıq işləri görmək: 

F.4.1.   Qonaqları salamlamaq, qeydiyyata almaq, tələb olunan döş nişanlarını və ya 
təhlükəsizlik qurğularını vermək; 

F.4.2.   Faylların hazırlanması, çap işlərinin aparılması, paylayıcı şitlərin idarə edilməsi, adi poçt 
və mesaj işlərinin aparılması kimi dəftərxana işlərini görmək; 

F.4.3.   Yola düşməzdən əvvəl tələb olunan alət və materialları toplamaq və yoxlamaq; 
F.4.4.   Qrup üzvlərindən biletləri və ödəniş haqlarını yığmaq; 
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F.4.5.   Qonaqları obyektlərə və təlim məkanlarına çatdırmaq üçün motorlu nəqliyyat 
vasitələrini idarə etmək. 
 

V.5.  Təlimi qiymətləndirmək: 
F.5.1.   Fərdi iştirakçıların fəaliyyətini monitorinq etmək və müvafiq rəy vermək; 
F.5.2.   Təlim planı və təhlükəsizlik tədbirləri ilə uyğunluğu təmin etmək üçün müdavimin 

fəaliyyətini izləmək; 
F.5.3.   Müşahidə edilən müxtəlif amillər ilə bağlı fəaliyyətə müvafiq düzəlişlər etmək; 
F.5.4.   Fəaliyyət boyunca müsbət həvəsləndirmə işləri aparmaq və qrup üzvlərini öz fikirlərini 

bildirməyə və sual verməyə sövq etmək; 
F.5.5.   İlkin tibbi yardım göstərməklə və təcili evakuasiya prosesini idarə etməklə və s. 

tədbirlər ilə qrup üzvlərinin sağlamlığını təmin etmək; 
F.5.6.   Xarici qonaqlar ilə ünsiyyət qurmaq üçün xarici dillərdə danışmaq. 

 
V.6.  Bələdçilik üzrə bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək: 

F.6.1.   Təlimatçılar üçün lazım olan bilik və bacarıqları yeniləmək üçün müvafiq imkanları 
müəyyən etmək və onlardan faydalanmaq; 

F.6.2.   Müştərilərə göstərilən xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bilikləri həmkarlar ilə 
paylaşmaq. 
 

V.7.  Fəaliyyətdən sonrakı işləri yerinə yetirmək: 
F.7.1.   Şirkətin siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq avadanlıqları geri almaq, 

yoxlamaq, təmir etmək və saxlamaq; 
F.7.2.   Təlimat ilə bağlı müvafiq məsələləri qiymətləndirmək və hesabat vermək; 
F.7.3.   Gələcək tədbirlər üçün potensial inkişaf sahələrini müəyyən etmək; 
F.7.4.   Öz fəaliyyətini təhlil etmək və təkmilləşdirməyə ehtiyac duyulan sahələri müəyyən 

etmək. 
 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Xizək sürmə üzrə təlimatçı" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün 
zəruri olan əsas səriştələr "Xizək sürmə üzrə təlimatçı" peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında 
göstərilmişdir (formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma 
və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA  

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Xizək sürmə üzrə təlimatçı" peşəsi üzrə 
müvafiq peşə standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr 
vasitəsilə qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, 
heyətin qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ 

Xizək sürmə üzrə təlimatçı 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Xizək sürmə üzrə təlimatçı üçün qiymətləndirmə nümunəsi insanlara xizəkdə və ya snoubord 
lövhəsində (qar lövhəsi) əyləncəli, lakin təhlükəsiz şəkildə sürüşmək barədə peşəkar təlimatların 
verilməsi üçün tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən edir və qiymətləndirir.  

Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  3422 (Təlimatçı, idman) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  3422 (Instructor, sports) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.7) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Fəaliyyəti planlaşdırmaq: 
F.1.1.   İştirakçıların vəziyyətini müəyyən etmək üçün müvafiq qiymətləndirmə aparmaq; 
F.1.2.   İştirakçıların ehtiyaclarını nəzərə almaqla müvafiq qaydalara, təşkilatın siyasət və 

prosedurlarına uyğun olaraq fəaliyyət və təlim planı hazırlamaq; 
F.1.3.   Müvafiq ərazi barədə biliklər əsasında iştirakçılar üçün münasib olan, fəaliyyətin 

məqsəd və hədəfinə uyğun olan təlim enişləri və səfər ediləcək yerləri seçmək; 
F.1.4.   İştirakçıların şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə seçilmiş marşrutlar ilə bağlı 

təhlükələri müəyyən etmək və riskləri minimum səviyyəyə endirmək; 
F.1.5.   Fəaliyyət planını təsdiqləmək məqsədilə təfərrüatlı hava proqnozunu və ətraf mühit 

məlumatlarını şərh etmək üçün müvafiq mənbələrə çıxış imkanı əldə etmək; 
F.1.6.   Qidalanma prinsip və səfər ilə bağlı xarakterik xüsusiyyətlərə uyğun olaraq ərzaq və su 

ilə bağlı potensial tələbləri müəyyən etmək. 
. . . 

V.7.  Fəaliyyətdən sonrakı işləri yerinə yetirmək: 
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F.7.1.   Şirkətin siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq avadanlıqları geri almaq, 
yoxlamaq, təmir etmək və saxlamaq; 

F.7.2.   Təlimat ilə bağlı müvafiq məsələləri qiymətləndirmək və hesabat vermək; 
F.7.3.   Gələcək tədbirlər üçün potensial inkişaf sahələrini müəyyən etmək; 
F.7.4.   Öz fəaliyyətini təhlil etmək və təkmilləşdirməyə ehtiyac duyulan sahələri müəyyən 

etmək. 
 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: vacib deyil 

b) Alət və avadanlıqlar: vacib deyil 

c) İstehlak malları: vacib deyil 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 1 saat 45 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 6. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

30%  Qrup üçün avadanlıqları seçmək 

 Xarakterik məsələlərə, təşkilatın siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq xizəkləri və 
lövhələri seçmək, onların istismar üçün yararlılığını yoxlamaq 
Hər hansı iştirakçı şəxsi avadanlıqlarını götürməyə üstünlük versə belə avadanlıqların 
təhlükəsizliyini və münasibliyini qiymətləndirmək və onları şəxsi rahatlıq baxımından 
sazlamaq 
Fövqəladə hallar üçün ilkin tibbi yardım, təhlükəsizlik və xilasetmə avadanlıqlarının 
yerində olmasını yoxlamaq 

30%  İştirakçıları təlimatlandırmaq 

 Təlim fəaliyyəti barədə təlimatları və müvafiq məlumatları iştirakçılar üçün münasib 
üslubda çatdırmaq 
Təlim mövzularını qrup üzvlərinə izah etmək və suallara cavab vermək  
İştirakçıların təlim üçün müvafiq qaydada geyindiyini və avadanlıqlar ilə təchiz edildiyini 
yoxlamaq 
Səfər məkanlarında broşürlər paylamaq, audio-vizual təqdimatlar göstərmək və təlim 
prosesi və tədbirlər barədə izahlar vermək  
Yerli ərazinin heyvan və bitki aləmi, eləcə də təlim fəaliyyəti və s. üzrə qanunvericilik 
tələbləri barədə məlumat vermək  
Müvazinət saxlamaq, qaçmaq, yıxılmaq və dırmanmaq kimi bacarıqları öyrətmək, alət və 
avadanlıqlardan istifadə qaydalarını göstərmək və məsləhət vermək  
Məktəb şagirdləri üçün xüsusi tədris proqramı həyata keçirmək  
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40%  Yola düşməzdən əvvəl hazırlıq işləri görmək 

 Qonaqları salamlamaq, qeydiyyata almaq, tələb olunan döş nişanlarını və ya təhlükəsizlik 
qurğularını vermək  
Faylların hazırlanması, çap işlərinin aparılması, paylayıcı şitlərin idarə edilməsi, adi poçt və 
mesaj işlərinin aparılması kimi dəftərxana işlərini görmək  
Yola düşməzdən əvvəl tələb olunan alət və materialları toplamaq və yoxlamaq 
Qrup üzvlərindən biletləri və ödəniş haqlarını yığmaq  
Qonaqları obyektlərə və təlim məkanlarına çatdırmaq üçün motorlu nəqliyyat vasitələrini 
idarə etmək 

 

İş nümunəsi 1: Ümumi xüsusiyyətlər  

Maksimum müddət: 15 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - Paralel dövrələr formalaşdırmaq üçün xizək sürməyə dair ümumi 
biliklərdən istifadə etmək;  - Uyğun ritm və ölçüyə malik döngələri əlaqələndirmək, məsələn qısa və ya 
uzun dövrələr seriyası;  - Dövrənin formasına düzəliş etməklə sürətə nəzarət etmək;  - Dövrələr 
seriyası boyunca balanslaşdırılmış mövqe saxlamaq;  - Müxtəlif dövrələr nümayiş etdirmək;  - Müxtəlif 
şəraitlərdə, o cümlədən bərkiməmiş qar səthində müvafiq taktika və həll yolları tətbiq etmək;  - Tələb 
olunduğu təqdirdə çalışmalar, vəzifələrin icrası zamanı və dövrələr üçün müxtəlif növ bacarıqlar 
tətbiq etmək.   

 

İş nümunəsi 2: Balans 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - dövrələr - Dövrələrin döngələrindən keçən zamanı yan və ön balansı 
saxlamaq; - Balansın cüzi pozulduğu hallarda balansı bərpa etmək bacarığı nümayiş etdirmək; - 
Bərkimiş səthlərdə dövrənin döngə hissələrində omba və ayaqlar arasında balansı davamlı olaraq 
saxlamaq.  

 

İş nümunəsi 3: Dövri hərəkətlər  

Maksimum müddət: 30 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - Şəraitə və vəzifələrə uyğun olaraq dövrənin formasının və sürətə 
nəzarətin komponenti kimi müvafiq növbəli təlimatlardan istifadə etmək; - Qar üzərində xizəklər üçün 
müvafiq enlikdə izlər yaratmaqla düşmə xəttindən kənarlaşma ilə bağlı sistemli təlimatlar vermək.  

 

İş nümunəsi 4: Kənarlar üzrə nəzarət hərəkətləri  

Maksimum müddət: 15 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - Müxtəlif bərkimiş və ya bərkiməmiş səthlərdə dövrələrin bütün fazaları 
boyunca kənar bucaqları müntəzəm olaraq böyütmək və kiçiltmək; - Bərkimiş səthlərdə xizəkləri 
düşmə xəttinə istiqamətləndirməzdən əvvəl (kənarla doğru minimal dəyişmə) onları yuxarı 
kənarlardan aşağı kənarlara doğru əymək; - Dövrənin formasının və sürətə nəzarətin komponenti kimi 
xizəklərin kənar uclarından istifadə etmək.  

 

İş nümunəsi 5: Təzyiqə nəzarət tədbirləri  

Maksimum müddət: 15 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - Hər iki xizəklə, xizək-qar təmaslarını təmin etmək; - Dövrələr boyunca 
xizəklərin kənar hissələrinə təzyiqi tədricən artırmaq; - Yer səthindəki xırda dəyişiklikləri minimal 
müdaxilələr ilə uyğunlaşdırmaq bacarığı nümayiş etdirmək.  

 

İş nümunəsi 6: Tədris bacarığı: Hərəkətlərin analizi  

Maksimum müddət: 15 dəqiqə 

İştirakçının görəcəyi işlər: - Dövrlər zamanı xizək sürənə təsir edən qüvvələri təsvir etmək; bu 
qüvvələri dəf etmək üçün xizək sürənin əzələ gücündən və hərəkətlərindən istifadə yollarını izah 
etmək;  - Dəyişkən səthə malik ərazilərdə hərəkətlər ilə xizək manevrləri arasında nəticə və təsir 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 15 

əlaqələrini başa düşmək; - Müdavimlərin bacarıqlarını təhlil edən zaman yaş, əvvəlki təcrübə, şərait və 
s. kimi qeyri-hərəkət amillərini nəzərə almaq;  - Hərəkətlərin təhlili barədə məlumatları sadə və izahlı 
şəkildə müdavimlərə çatdırmaq  

 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 30 dəqiqə. 

Sualların sayı: 30. 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

20%  Fəaliyyəti planlaşdırmaq 

30%  Qrup üçün avadanlıqları seçmək 

40%  İştirakçıları təlimatlandırmaq 

10%  Yola düşməzdən əvvəl hazırlıq işləri görmək 

 

Sual nümunələri: 

1. Xizək dərslərini daha maraqlı və faydalı etmək üçün nə etmək lazımdır?  

A. Tələbələri onların səviyyəsindən bir qədər yüksək olan səthə çıxarmaq. 

B. Tələbələri arzu edilən təlim səviyyəsinə daha tez çatdırmaq üçün xizək dərslərini tez bir 

zamanda keçmək. 

C. Tələbənin şəraitə uyğun və müvafiq geyimdə olmasına əmin olmaq üçün yoxlama aparmaq.  

D. Tələbə uğursuzluq hiss etdiyi halda xizəkçiliyə alternativ variantlar təklif etmək. 

 

2. Təlimdə olan və yeni tədris dövrəsinə keçən xizəkçi: 

A. sürəti azaltmalı, yuxarı baxmalı və  yeni dövrəyə keçməzdən əvvəl güc toplamalıdır.  

B. diqqətli olmalı, lakin güc toplamamalıdır. 

C. xizək sürməkdə davam etməli və xizəklər dəstəsinə qoşulmaq üçün tez bir zamanda yeni 

dövrəyə keçməlidir. 

D. tam olaraq dayanmalı, yuxarı baxmalı və hər şeyin qaydasında olduğuna əmin olduqdan sonra 

hərəkətə davam etməlidir. 

 

3. Xizək sürməyi “addım daşları” metodu ilə öyrənməyin tələbə üçün faydası nədir?  

A. “Addım daşları” xətti inkişaf sistemi vasitəsilə tələbəni arzu edilən nəticəyə gətirib çıxarır.  

B. “Addım daşları” metodu təlimatçıya tələbənin ehtiyaclarına və istəyinə uyğun tədris prosesi 

yaratmağa imkanı verir.  

C. “Addım daşları” təlimatçıya xizək sürmək üçün lazım olan bütün bacarıqlar üzrə kifayət qədər 

çox vaxt sərf etməyə imkan verir.  

D. “Addım daşları” bütün tələblərə parallel olaraq daha sürətli xizək sürmək vərdişləri öyrədir.  

 

4. Xizəkçilik üzrə istirahət məkanında olan müştərilər özlərini sərbəst hiss etməyi xoşlayırlar. 

Aşağıdakı seçimlərdən hansı müştərinin özünü sərbəst hiss etməsi üçün həyata keçirilən münasib 

tədbirlər sırasına daxil deyildir? 
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A. Onlara xüsusi əyləncə saatları barədə məlumat vermək.  

B. Onlara yaxşı dayanacaq yerləri göstərmək.  

C. Onlar üçün masa sifariş vermək məqsədilə sevdiyiniz restorana zəng etmək.  

D. İstirahət evinin hansı qaydaları ilə razılaşmadığınızı bildirmək.  

 

5. Hündürlük 304,8 metr (1000 fut)artdıqca günəşin ultra-bənövşəyi şüaları təqribən nə qədər artır?  

A. 12-15 faiz  

B. Artmır  

C. 1-3 faiz 

D. 5-6 faiz 

 

6. Risklər barədə təlim keçərkən yeniyetmələrin hansı ehtiyaca malik olduqlarını qeyd etmək 

vacibdir?  

A. Yuyunmaq üçün müntəzəm fasilələr  

B. Konkret təcrübə və risklər üzrə birbaşa təcrübə  

C. Xüsusi sərhədlər və yaxından nəzarət  

D. Risklərin və onların nəticələrinin məntiqi izahı  

 

7. Uşaqların öz kimlikləri barədə təsəvvürləri əsasən nə ilə müəyyən edilir?  

A. Dilin inkişafı və istifadəsi ilə 

B. Sosial əlaqələri ilə 

C. Ətarf mühitə əlaqələri ilə 

D. Həmyaşıdlarının maraqları ilə 

 

8. Orta bədən ölçülərinə malik qadın nisbətən geniş çanağa malik olur ki, xizək sürən zaman yuxarı 

ayaq sümüyü daha böyük bucaq altında şaquli istiqamət alır. Bu nə adlanır?  

A. Şaqulu bucaq  

B. Üfüqi bucaq  

C. Q bucağı  

D. P bucağı  

 

9. Qadınlar kişilər ilə müqayisədə daha hərəkətli omba çuxuruna malikdirlər. Yüksək çeviklik halında 

bədənə nəzarət etmək və onu sabitləşdirmək üçün daha çox güc tələb olunur. Qeyd edilən 

hərəkətliyi nəzərə alaraq qadınlar nə etməlidirlər?  

A. Qollarını daha çox hərəkət etdirməlidirlər  

B. Geri oturmalıdırlar 

C. Dönən zaman ombanı daha çox hərəkət etdirməlidirlər 

D. Yuxarıdakı cavabların heç biri  

 

10. Hər hansı bir şəxs dost qazanmaq üçün öz şəxsi bacarığını artırmaq üçün yüksək səviyyədə 

dərs almaq istəyir. Bu istək Maslov nəzəriyyəsinin hansı ehtiyac iyerarxiyasına əsaslanır?  

A. Fizioloji ehtiyac  

B. Özünü reallaşdırma  

C. Özünə hörmət  

D. Aidiyyət  

 

11. Kinesetik hissələr nə vasitəsilə alınır?  

A.  Gözlər və qulaqlar  
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B. Qulaqlar və əzələlər  

C. Əzələ və oynaqlar  

D. Əzələlər, oynaqlar və dəri  

 

12. Yaşlı xizəkçi ilə xizək dərsinin səviyyəsini müəyyən edən zaman aşağıdakı amillərdən hansı 

mütləq nəzərə alınmalıdır? 

A. Yaş  

B. Xizəyin sürəti  

C. Dərsin intensivliyi  

D. Bacarıq  

 

13. Tələbənin nailiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əsas amil hansıdır?  

A. Bədənin hərəkətini qiymətləndirmək bacarığı  

B. Bədənin hərəkətlərini təhlil etmək bacarığı  

C. Müvafiq reaksiyalar vermək bacarığı  

D. Yuxarıdakı cavabların hamısı  

 

14. Bacarıqların ümumiləşdirilməsi və realizə olunması necə adlanır?  

A. Xizəksürmə konsepsiyası  

B. Bacarıqlar konsepsiyası  

C. Əyani işarələr 

D. Dövrə fazaları  

 

15. Tələbənin xizəksürmə bacarığını qiymətləndirən zaman hansı amil nəzərə alınmalıdır?  

A. Mövqe və döngəyə daxilolma  

B. Döngənin forması  

C. Bacarıqların tətbiqi  

D. Yuxarıdakı cavabların hamısı  

 

16. Effektiv şəkildə yonulmadan sonra:  

A. xizəklər yönəldilən istiqamət üzrə hərəkət edir.  

B. xizəklərin arxa hissəsi uc hissə ilə müqayisədə daha enli iz buraxır.  

C. xizəklər eniş boyunca yan tərəfə meyl edir.  

D. xizəklərin  arxa və uc hissələri eyni iz üzrə hərəkət edir.  

 

17. Döngənin tamamlanma fazasında xizəklərin cırıldaması nə ilə bağlı ola bilər?  

A. Şəxsin xizəklərinin kənarlarının küt olması  

B. Həddindən artıq ensiz mövqe  

C. Xizəyin kənar hissə üzrə həddindən artıq hündürə qalxması  

D. Təzyiqin qeyri-effektiv şəkildə idarə edilməsi  

 

18. Toz şəraitində xizək sürən zaman _____ daha məqsədəuyğundur. 

A. xizəklərin arxa hissəsi üzrə daha çox arxaya oturmaq  

B. döngənin tamamlanma hissəsində xizəkləri daha çox kənar hissə üzrə qaldırmaq  

C. aşağı ayaq hərəkətləri vasitəsilə xizəkləri tam olaraq idarə etmək  

D. toz yumşaq olduğu üçün təzyiqin idarə edilməsini minimum səviyyədə saxlamaq  
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19. Yaxın zamanlarda əhəmiyyətli həcmdə yeni və quru qar yağıntısı düşmüş dik ərazidə 

dönməyin ən effektiv və səmərəli yolu hansıdır?  

A. Tullanışlı döngələr  

B. Mərkəzdən qaçma döngələr  

C. Dinamik qısa radius döngələr  

D. Orta radiuslu döngələr  

 

20. Xizəklərin kənarlarını tez və qəfil şəkildə çox möhkəm paket və ya buz səthinə vuran xizəkçi 

döngə boyunca dayanıqlı iz əldə edəcəkdir. 

Doğrudur və ya yanlışdır  

 

21. Bacarıqlar konsepsiyası çərçivəsində həm toz, həm də əzmə xizəkçilik metodları üzrə digərləri 

ilə müqayisədə daha çox vurğulanmalı olan iki bacarıq hansıdır?  

A. Kənar və balans  

B. Təzyiq və kənar  

C. Dövrilik və təzyiq  

D. Balans və təzyiq  

 

22. Arzu edilən taktiki nəticələrin əldə edilməsinə yardım edə bilən dörd amil hansıdır?  

A. Balans, kənar, dövrilük, təzyiq 

B. Ərazi, dövrilik, balans, sahə  

C. Müddət, intensivlik, dərəcə   

D. Mövqe, kənar üzrə nəzarət, avadanlıq, sayğac  

 

23. Bu təlim kənarların hərəkətləri üçün aralıq təlim hesab olunmur: 

A. Hamar ərazi üzrə çubuqlar olmadan sürüşmək  

B. Min – addım dövrələr  

C. Yana sürüşmə və xokkey dayanması  

D. Javelin dövrələri  

 

24. Təlim prosesini təkmilləşdirmək üçün ərazi seçən zaman nəzərə alınmalı amillərə aid deyil: 

A. Siz qrupun ən zəif üzvünün gedə biləcəyi məsafəni qət etməlisiniz. 

B. Seçim ilə bağlı suallar mövcud olduğu halda, ehtiyat tərəfinə meyl etməlisiniz. 

C. Mürəkkəb tapşırıqlar çətin ərazidə yerinə yetirilməlidir. 

D. Daha qabaqcıl tələbələrə daha çətin tapşırıqlar vermək olar. Lakin, çətin yeri asanlaşdırmaq 

olmaz.  

 

25. Mürəkkəb şəraitdə səlis təcrübəyə malik olmaqda tələbələrə köməklik etmək üçün onlara 

______ öyrətmək lazımdır. 

A. dövrənin əvvəlində kənar bucaqları artırmağı  

B. daha çox döngəyə uzanmağı  

C. sərbəst olmağı və yerə amortizasiya vermək üçün uzanmağı  

D. döngənin sonunda kənar bucağı artırmağı  

 

26. Orta tələbə dövrənin başlanğıcında mildən və ya gövdədən imtina edərsə (paralel dövrələr 

etmək üçün), ən qeyri-effektiv tədris metodu onlara ……… öyrətmək olacaqdır: 

A. daxili ayaq idarəsinin həcmini artırmağı  
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B. növbəti dövrəyə başlamazdan əvvəl digər bacarıqları tətbiq etmək üçün kənarları sonuncu 

dövrədən azad etməyi  

C. dövrənin başlanğıcında xizəklərə işıq salmaq üçün şaquli şəkildə uzanmağı  

D. təzyiqi yeni kənar xizəklərə ötürməyi və bədəni yeni dövrəyə doğru uzatmağı  

 

27. Xizəklərə əlavə fırlanma qüvvəsi vermədən kənar bucağın həcminin artırılması:  

A. sürətin zəifləməsi ilə nəticələnəcəkdir.  

B. daha çox sürüşməyə səbəb olacaqdır.  

C. sürəti artıracaqdır. 

D. eyni surəti saxlayacaqdır.  

 

28. Bacarıqlar konsepsiyasına görə yeni başlayan xizəkçilərin bacarıqlarının artırılma metodu əsas 

etibarilə.….     

A. kənar və balans məsələlərinə köklənəcəkdir.  

B. təzyiqə nəzarət hərəkətlərindən istifadə etməklə dönmə prosesinə yönələcəkdir.  

C. balans və fırlanma hərəkətlərinə yönələcəkdir.  

D. təzyiqə nəzarət və balans hərəkətlərinə .  

 

29. Orta sahə moqulunda (Göy meydan), bacarıqlı xizəkçi hər zaman: 

A. çarpaz xətt üzrə sürüşəcəkdir.  

B. moqulların baş tərəfi üzrə sürüşəcəkdir . 

C. xizəkləri sürüşdürəcəkdir.  

D. taktikanı müvafiq şəkildə dəyişəcəkdir.  

 

30. İnsan hərəkətlərini təsvir etmək üçün üç səviyyədə hərəkət mövcuddur. Aşağıdakılardan hansı 

onların sırasına daxil deyildir?  

A. Alın  

B. Saqitta 

C. Üfüqi /köndələn  

D. Şaquli  

 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Xizək sürmə üzrə təlimatçı 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və xizək sürmə üzrə təlimatçı üçün tələb olunan səriştələri əks etdirir. İşlə bağlı 
səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən 
təlim proqramları, kurikulumlar və təlim materiallarının hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi 
istifadə etmək olar. Bu standart əsasında hazırlanmış təlim digər peşələr üzrə səriştələrə malik olan, 
mövcud səriştələrini inkişaf etdirmək, mövcud iş yerində digər vəzifələri icra edə bilmək, yaxud digər 
müəssisədə və ya digər peşə üzrə iş tapmaq üçün yeni ümumi səriştələr əldə etmək istəyən şəxslər 
üçün də uyğun ola bilər.  

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

3422 (Təlimatçı, idman) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  3422 (Instructor, sports) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Ümumilikdə, turizm sektoru üzrə və xüsusilə də, xizəkçilik ilə bağlı istirahət 
məkanları üzrə biliklər. 

 Müxtəlif növ təlimatçılar üçün funksiya, vəzifə və karyera imkanları  
 Bələdçilik fəaliyyətinə təsir edən sənaye və qanunvericilik tələbləri barədə 

geniş və praktik biliklər, o cümlədən: 
o  istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi barədə qanunlar 
o  peşə üzrə lisenziya və akkreditasiya qaydaları 
o  ictimai məsuliyyət və təlimatçılar ilə bağlı qayğı vəzifələri  
o ətraf mühit ilə bağlı normalar 

 Təlim fəaliyyətinə təsir göstərə bilən, xüsusilə də uçqun təhlükələri barədə 
təhlükəsizlik məsələləri  

 Ətraf mühitə təsir ilə bağlı əsas amillər və ekoloji baxımdan həssas 
ərazilərdə çalışan zaman ətraf mühitə minimal təsir təcrübəsi  

 Səfərlərin həyata keçirildiyi yerlədə sosial və ətraf mühitə mənfi təsirlərin 
azaldılması üçün nəzərdən keçirilməli olan əsas amillər 

 Təlimatçı peşəsi üçün müvafiq olan sosial, mədəni və biznes ənənələri  
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 Təlim ilə bağlı və sadə ünsiyyət üçün ingilis dili bilikləri 
 Hava şəraitini və bunun fəaliyyətə təsirini müəyyən etmək üçün proqnozları 

şərh etmək  

Bacarıq:  Yüksək səviyyəli xizəkçi və ya snoubordçu 
 Müxtəlif qruplar və səviyyələr üçün təlim və ya tədris planı hazırlamaq 

bacarığı 
 Riskin qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq işlər aparmaq 
 Hava və ətraf mühit barədə məlumatları təhlil etmək sahəsində təcrübə 
 Gəzintilər zamanı müvafiq geyim və avadanlıq seçmək üçün planlaşdırma və 

təşkilatçılıq bacarığı  
 Gözlənilməz vəziyyətlərə müvafiq şəkildə reaksiya vermək üçün problemi-

həlletmə bacarığı 
 İştirakçıları idarə oluna bilən qruplara bölmək bacarığı 
 Sadə pedaqoji metodlar tətbiq etməklə təlimatçılıq sahəsində təcrübə 
 Fövqəladə hallarda müvafiq şəkildə hərəkət etmək üçün ilkin tibbi yardım 

və cəld reaksiya bacarığı və müvafiq ixtisaslı mütəxəssis gələnə qədər 
rəhbərlik işini həyata keçirmək.  

 Fövqəladə hallarda sağ qalmaq üçün zəruri praktik bilikləri tətbiq etmə 
bacarığı (sığınacaq, qida və su tapmaq) digər şəxslərin başa düşəcəyi tərzdə, 
aydın şəkildə danışmaq bacarığı  

Yanaşma:  Xidmət yönümlü  
 Ünsiyyətcil olmaq  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Birdən artıq xarici dil bilmək 
 Əməkdaşlıq edən 
 Kompüter savadı 

 

Peşə standartına uyğun olaraq, bu peşə üzrə təcrübi və nəzəri təlim keçən xizək sürmə üzrə təlimatçı  
yuxarıda göstərilən səriştələri qazanmaqla, aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  Fəaliyyəti planlaşdırmaq: 
F.1.1.   İştirakçıların vəziyyətini müəyyən etmək üçün müvafiq qiymətləndirmə aparmaq; 
F.1.2.   İştirakçıların ehtiyaclarını nəzərə almaqla müvafiq qaydalara, təşkilatın siyasət və 

prosedurlarına uyğun olaraq fəaliyyət və təlim planı hazırlamaq; 
F.1.3.   Müvafiq ərazi barədə biliklər əsasında iştirakçılar üçün münasib olan, fəaliyyətin 

məqsəd və hədəfinə uyğun olan təlim enişləri və səfər ediləcək yerləri seçmək; 
F.1.4.   İştirakçıların şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə seçilmiş marşrutlar ilə bağlı 

təhlükələri müəyyən etmək və riskləri minimum səviyyəyə endirmək; 
F.1.5.   Fəaliyyət planını təsdiqləmək məqsədilə təfərrüatlı hava proqnozunu və ətraf mühit 

məlumatlarını şərh etmək üçün müvafiq mənbələrə çıxış imkanı əldə etmək; 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.1.6.   Qidalanma prinsip və səfər ilə bağlı xarakterik xüsusiyyətlərə uyğun olaraq ərzaq və su 
ilə bağlı potensial tələbləri müəyyən etmək. 
 

V.2.  Qrup üçün avadanlıqları seçmək: 
F.2.1.   Xarakterik məsələlərə, təşkilatın siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq xizəkləri 

və lövhələri seçmək, onların istismar üçün yararlılığını yoxlamaq; 
F.2.2.   Hər hansı iştirakçı şəxsi avadanlıqlarını götürməyə üstünlük versə belə avadanlıqların 

təhlükəsizliyini və münasibliyini qiymətləndirmək, onları şəxsi rahatlıq baxımından 
sazlamaq; 

F.2.3.   Fövqəladə hallar üçün ilkin tibbi yardım, təhlükəsizlik və xilasetmə avadanlıqlarının 
yerində olmasını yoxlamaq. 
 

V.3.  İştirakçıları təlimatlandırmaq: 
F.3.1.   Təlim fəaliyyəti barədə təlimatları və müvafiq məlumatları iştirakçılar üçün münasib 

üslubda çatdırmaq; 
F.3.2.   Təlim mövzularını qrup üzvlərinə izah etmək və suallara cavab vermək; 
F.3.3.   İştirakçıların təlim üçün müvafiq qaydada geyindiyini və avadanlıqlar ilə təchiz 

edildiyini yoxlamaq; 
F.3.4.   Səfər məkanlarında broşürlər paylamaq, audio-vizual təqdimatlar göstərmək və təlim 

prosesi və tədbirlər barədə izahlar vermək; 
F.3.5.   Yerli ərazinin heyvan və bitki aləmi, eləcə də təlim fəaliyyəti və s. üzrə qanunvericilik 

tələbləri barədə məlumat vermək; 
F.3.6.   Müvazinət saxlamaq, qaçmaq, yıxılmaq və dırmanmaq kimi bacarıqları öyrətmək, alət və 

avadanlıqlardan istifadə qaydalarını göstərmək və məsləhət vermək; 
F.3.7.   Məktəb şagirdləri üçün xüsusi tədris proqramı həyata keçirmək. 

 
V.4.  Yola düşməzdən əvvəl hazırlıq işləri görmək: 

F.4.1.   Qonaqları salamlamaq, qeydiyyata almaq, tələb olunan döş nişanlarını və ya 
təhlükəsizlik qurğularını vermək; 

F.4.2.   Faylların hazırlanması, çap işlərinin aparılması, paylayıcı şitlərin idarə edilməsi, adi poçt 
və mesaj işlərinin aparılması kimi dəftərxana işlərini görmək; 

F.4.3.   Yola düşməzdən əvvəl tələb olunan alət və materialları toplamaq və yoxlamaq; 
F.4.4.   Qrup üzvlərindən biletləri və ödəniş haqlarını yığmaq; 
F.4.5.   Qonaqları obyektlərə və təlim məkanlarına çatdırmaq üçün motorlu nəqliyyat 

vasitələrini idarə etmək. 
 

V.5.  Təlimi qiymətləndirmək: 
F.5.1.   Fərdi iştirakçıların fəaliyyətini monitorinq etmək və müvafiq rəy vermək; 
F.5.2.   Təlim planı və təhlükəsizlik tədbirləri ilə uyğunluğu təmin etmək üçün müdavimin 

fəaliyyətini izləmək; 
F.5.3.   Müşahidə edilən müxtəlif amillər ilə bağlı fəaliyyətə müvafiq düzəlişlər etmək; 
F.5.4.   Fəaliyyət boyunca müsbət həvəsləndirmə işləri aparmaq və qrup üzvlərini öz fikirlərini 

bildirməyə və sual verməyə sövq etmək; 
F.5.5.   İlkin tibbi yardım göstərməklə və təcili evakuasiya prosesini idarə etməklə və s. 

tədbirlər ilə qrup üzvlərinin sağlamlığını təmin etmək; 
F.5.6.   Xarici qonaqlar ilə ünsiyyət qurmaq üçün xarici dillərdə danışmaq. 

 
V.6.  Bələdçilik üzrə bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək: 

F.6.1.   Təlimatçılar üçün lazım olan bilik və bacarıqları yeniləmək üçün müvafiq imkanları 
müəyyən etmək və onlardan faydalanmaq; 

F.6.2.   Müştərilərə göstərilən xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bilikləri həmkarlar ilə 
paylaşmaq. 
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V.7.  Fəaliyyətdən sonrakı işləri yerinə yetirmək: 
F.7.1.   Şirkətin siyasət və prosedur qaydalarına uyğun olaraq avadanlıqları geri almaq, 

yoxlamaq, təmir etmək və saxlamaq; 
F.7.2.   Təlimat ilə bağlı müvafiq məsələləri qiymətləndirmək və hesabat vermək; 
F.7.3.   Gələcək tədbirlər üçün potensial inkişaf sahələrini müəyyən etmək; 
F.7.4.   Öz fəaliyyətini təhlil etmək və təkmilləşdirməyə ehtiyac duyulan sahələri müəyyən 

etmək. 
 

C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.2.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

  

Orta ixtisas təhsili  İlkin təlim orta ixtisas təhsilimüəssisələri 
tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim praktikadan 
qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız praktiki təlim keçirildiyi hallarda 
səriştələrin tanınması haqqında sənəd əldə 
etmək üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi 
və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. 

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bəzən xizək sürmə üzrə təlimatçı zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim 
vasitəsi ilə əldə edə bilər.  

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində təlimatçı yanında öyrənməkdir. Bu, iş yerində, təlim 
mərkəzində və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı tərəfindən keçirilən təlimdir.  

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsi ilə baş verir. 
O, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verə bilər, lakin fərdi yoxlamadan başqa, digər qaydada 
müşahidə edilməsi demək olar ki, mümkün deyil və ölçülməsi çətindir.  

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra orta ixtisas təhsili almaq və hər 
hansı oteldə və ya əyləncə müəssisəsində təcrübə keçməkdir. Xizək sürmə üzrə təlimatçının təlim 
istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal və ya informal təlimdən də ibarət ola bilər.  

C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə xizək sürmə üzrə təlimat sahəsində ən azı iki il intensiv təcrübəsi olan şəxs səriştələrin 
yoxlanması üçün imtahana mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması 
haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər.  

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


