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ANNOTASİYA

Elm və texnikanın inkişaf etdiyi, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin sürətləndiyi müasir dövrdə müəllim peşəsinin
qarşısında yeni vəzifələr qoyulur. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin bu tələblərə uyğunlaşdırılması üçün müəllim hazırlığına
diqqətin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə müəllim
peşəkarlığı, səriştəliliyi, onların peşəkar inkişafında hansı cəhətlərə
diqqət yetirilməsinin vacibliyi, bacarmalı və bilməli olduqları məsələlər
əksini tapır. İngilis dili müəllimlərinin peşəkar hazırlığının dilin tədrisində əsas rol oynadığı açıqlanır. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın
ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən ingilis dili müəllimləri
dilin eﬀektiv tədrisinə, səriştə əsaslı təhsilə diqqət yetirməli, bilik və
bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər.
Açar sözlər: təhsil, davamlı peşəkar inkişaf, səriştəlilik, müasir təlim,
qabaqcıl vəzifələr, təcrübəli müəllim.
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AbSTrAcT

This article aims to discuss and underline teachers’ professionalism
and competence. On the other hand, it emphasized what features
should teachers mark in their professional development. In addition,
the article reflects the main characteristic that teachers, especially
ELT teachers should be able to know in the training of experienced
and competent teachers. It emphasized that teachers’ professional
development in ELT plays a specific role in language teaching.
Azerbaijani EFL teachers should pay attention to eﬀective language
teaching and develop their teaching qualifications.
Keywords: Education, continuing professional development (CPD),
competence, modern training, advanced roles, experienced teacher.
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Müəllimlərin peşəkar inkişaf səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi yolları

GİrİŞ
Elm və texnikanın inkişaf etdiyi, informasiyakommunikasiya texnologiyalarından istifadənin
sürətləndiyi müasir dövrdə müəllim peşəsinin
qarşısında yeni vəzifələr qoyulur. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin bu tələblərə
uyğunlaşdırılması üçün müəllim hazırlığına
diqqətin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
“Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi
formalaşmasına müəllimin təsiri onun akademik
bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır. Müəllimin
bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri
arasında sıx korrelyasiya mövcuddur” (Abbasov,
Hacıyev və b. 2012). Bu məsələ 2013-cü ildə
qəbul edilən “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda
öz əksini tapıb.
Müasir təhsilə yeni yanaşmalar tədris
materiallarının, proqramlarının, metodlarının,
yanaşmalarının, texnologiyaların modernləşdirilməsi ənənəvi “peşəkarlığın” da dəyişməsini,
müasir tələblərə cavab verməsini tələb edir.
Bunun üçün isə hər bir müəllimə özünü inkişaf
etdirmək üçün şərait yaradılmalı və dəstək
olunmalıdır.
Dünyada baş verən davamlı dəyişikliklər fonunda ölkəmizin təhsil sektoru da dövrün
tələblərinə uyğun olaraq inkişaf edir. Bu proses
ingilis dilinin tədrisinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Aydındır
ki, dərsin XXI əsrin tələblərinə uyğun təşkilində,
şagirdlərdə tənqidi düşüncə, yaradıcılıq,
əməkdaşlıq, ünsiyyət, özünü təkmilləşdirmə və
özünü inkişaf kimi bacarıqların inkişaf etdirilməsində xarici dil müəllimlərinin rolu danılmazdır. Aparılan elmi araşdırmalara, müşahidələrə əsasən müəllimlərin peşəkar inkişafının
daim həyata keçirilməli və davamlı olaraq
nəzarət edilməli bir proses olduğu aydın görülür.
Bu əsasda Fullan (2007) müəllimlərin peşəkar
inkişafını ilkin pedaqoji təhsildən tutmuş bütün
karyera boyu formal və qeyri-formal təlim
təcrübəsinin ümumi dövrü hesab edir.
Tədrisdə peşəkar inkişaf müəllimlərin pedaqoji bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək,

keyfiyyətini artırmaqdır. Tədris metodunu
təkmilləşdirmək, keçdiyi mövzulara dair sorğusual etmək, özünə inam qazanmaq, öyrənməyi
öyrətməyə cəlb etmək, bölüşmək, təsir göstərmək, əməkdaşlıq etmək həm müəllimin, həm
də şagirdin fəaliyyətini təkmilləşdirmək və yeni
trendlərdən xəbərdar olmaqdır.
MüəllİM PEŞəKArlıĞı və
ŞərİŞTəlİlİK
Müəllimin peşəkar hazırlığının və fəaliyyətinin əsas göstəricisi təhsilə səriştəli yanaşmadır.
Səriştəli müəllim şagirdə hazır biliklər verməməli, çalışmalıdır ki, şagird üçün problem sayılan
məsələlərlə bağlı onlarda fikir formalaşsın,
problemi həll etməyə səy göstərsinlər. Bu cür
yanaşma modelinin dörd komponentini göstərmək olar: məntiqi, funksional, semantik,
texnoloji. Qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə götürülən
bu komponentlər pedaqoji səriştəliliyin artırılmasına və pedaqoji problemlərin həll edilməsinə
şərait yaradır.
Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan “Peşəkarlıq və
səriştəlilik” arasındakı ardıcıllığı bilmək lazımdır.
Müəllimin pedaqoji-psixoloji, metodiki biliyə
və bacarığa malik olması, pedaqoji prosesdə
yaradıcı fəaliyyəti, təlimin bütün mərhələlərinin
incəliklərini bilməsi peşəkarlıqdan irəli gəlir.
Səriştəlilik isə müəllimin pedaqoji prosesi
ustalıqla, səmərəli və inkişafetdirici metodlarla
həyata keçirməsidir. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda da qeyd olunduğu kimi “səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli
xidmət göstərir” (Abbasov, Hacıyev və b. 2012).
Müəllim hazırlığında pedaqoji səriştəliliyin
bir neçə növünü qeyd edə bilərik:
• qarşıya aydın məqsədlər qoymaq və onlara
çatmaq üçün nəzəri biliklərə, praktik vərdişlərə
yiyələnmək;
• psixoloji bacarıqlara sahib olmaq: buraya
özünənəzarət, özünəəminlik, şagirdlərin fərdi
psixoloji xüsusiyyətlərinə bələdlilik bacarığı,
düşünmə, adaptasiya, mücərrədləşdirmə, təfəkkür və təxəyyülün sərbəstliliyi, aydınlığı,
orjinallığı kimi keyfiyyətlər daxildir;
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• pedaqoji prosesi nəzarətdə saxlamaq, obyektiv analiz və sintez etmək, qiymətləndirmək;
• öz üzərində fasiləsiz işləmək, yerli və xarici
müvafiq ədəbiyyatlarla mütəmadi tanışlıq, təhsil
sahəsində meydana çıxan yeni texnologiyaları
mənimsəmək, qabaqcıl təcrübələrə istinad
etmək;
• tədris prosesində şagirdlərin həm marağını,
həm də fəallığını təmin etmək, bunun üçün
ənənəvi və müasir metodların qarşılıqlı, inteqrativ formada təqdim olunması;
• yerli və dünyəvi dəyərlərin vəhdətdə tərbiyə
olunması;
• təlim prosesində əks-əlaqənin təmin olunması;
• şagirdlərdə özünəəminlik, inamlılıq, problemli vəziyyətdə obyektiv çevik qərarların
verilməsi, sağlam rəqabətə girmək, tənqidi
mühakimə yürütmək, fikirlərini əsaslandırmaq,
qərar qəbul etmək, fikir müxtəlifliyinə hörmətlə
yanaşmaq, fərdi və kollektiv əmək mühitinə
uyğunlaşmaq kimi bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılması;
• yarana biləcək hər hansı anlaşılmaz şəraitdən, mübahisəli və narahatlıq yarada biləcək
vəziyyətlərdən çevik, sürətli qərarlar qəbul
edərək çıxmaq;
• məqsədə çatmaq üçün yeni innovasiyalardan səmərəli istifadə;
• ictimai-sosial həyatda müəllim şəxsiyyətini,
nüfuzunu, amalını qoruyub saxlamaq;
• fəaliyyət göstərdiyi kollektivdə və şagirdlər
arasında özünə inam, etibar, etimad qazanmaq;
• şəxsi məsuliyyət, dinləmək və anlayışla
qəbul etmək bacarığı.
Müasir təlimin tələblərinə cavab vermək
üçün təhsilin əsas aparıcı siması olan müəllimin
bir sıra vəzifələri yerinə yetirməsi məqsədəuyğun
hesab edilir:
• pedaqoji prosesin tələblərinə cavab vermək
və peşə funksiyalarını yerinə yetirmək üçün
müəllimə xas bütün bacarıqlara sahib olmaq;
• pedaqoji fəaliyyəti dövründə zəruri bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmək, onlardan məqsədyönlü
istifadə etmək;
• təlim-tərbiyə prosesində uğur qazanmaq,
bu prosesi müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək
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üçün yeni pedaqoji təfəkkürə sahib olmaq;
• tədris prosesinə tədqiqatçı mövqeyindən
yanaşaraq, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı
təmin etmək və nəzəri biliklərin təcrübəyə
əsaslanmasını həyata keçirmək;
• özünütəhsillə, peşəkarlıq səviyyəsini inkişaf
etdirməklə yanaşı, sosial nüfuzunu qoruyub
saxlamaq.
Müəllimin peşəkarlığı müasir dərsə verilən
əsas tələblərdən biri kimi də aktuallıq kəsb
edir. Deməli, peşəkarlıq tədris materialının
şagirdlər üçün əlçatan, anlaşıqlı edilməsi, təhsilalanlara pedaqoji-psixoloji kömək göstərilməsi
və dərs prosesinə yaradıcı yanaşmaqla mümkündür.
Bu da həqiqətdir ki, təhsil və təlimdə yeni
çağırışlardan faydalanmaq müəllimlərə lazımi
bacarıqlara yiyələnməkdə kömək edir. Ona görə
də müəllimlər təhsil sahəsində baş verən davamlı
dəyişikliklərlə ayaqlaşmalıdırlar. Davidson
(2012) bunu nəzərə alaraq ingilis dili müəllimləri
üçün davamlı peşəkar inkişaf çərçivəsi təklif
edib. Xarici dilin tədrisi üzrə müəllim peşəkarlığının hansı səviyyədə olduğunu asanlıqla
müəyyən etməyə imkan verən bu çərçivə altı
mərhələdən ibarətdir (Cədvəl 1).
Cədvəldən aydın olur ki, dördüncü səviyyədən
etibarən müəllimlər tədris müəssisəsinin direktoru, müəllimlərin təlimçisi, müfəttiş kimi
aparıcı, məsləhətçi vəzifələri yerinə yetirə bilən
ixtisaslı və yüksək səviyyəli mütəxəssislər hesab
olunurlar.
Cədvəl 2-də təcrübəli müəllimin xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat təqdim edilir.
Bu cədvəldə təcrübəli müəllimin peşə xüsusiyyətləri, ehtiyacları və məqsədləri, onun
necə irəliləyəcəyi, davamlı peşəkar inkişaf üçün
prioritetləri, gördüyü fəaliyyətlər haqqında ətraflı məlumat verilir.
Müasir müəllim pedaqoji-psixoloji təcrübəsini, peşəkarlığını aşağıda qeyd olunan istiqamətlərdə artıra bilər:
1) tədris etdiyi fənnini daha dərindən bilməsində, bu sahədə biliklərini artırmasında,
bu istiqamətdə mövcud ədəbiyyatları, yeni
yanaşmaları araşdırmaqda, bir sözlə, peşə
sahəsində;
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cədvəl 1

Davamlı Peşəkar İnkişaf çərçivəsinin Mərhələləri (Davidson & et al., 2012)

Peşəkar
hazırlıq
səviyyəsi
aşağı olan
müəllimlər

1. Başlanğıc

Prinsiplərin
öyrənilməsi

Siz ilkin sertifikatınız üçün təhsil alırsınız və ingilis dili
müəllimliyi sahəsində ilk işinizi planlaşdırırsınız.

2. Müəllimlik
fəaliyyətinə yeni
başlayan

Prinsiplərin
praktikada tətbiqi

Siz ilkin ixtisasa sahibsiniz və müəllimlik fəaliyyətinizin
ilk illərindəsiniz, kursunuzda öyrəndiyiniz prinsipləri
praktikada tətbiq edirsiniz.

Təcrübəli
müəllim

3. İnkişaf
etməkdə olan

Güvən və bacarıqların
formalaşdırılması

Siz bir neçə illik təcrübəyə malik TEFL-I sertifikatına malik
ixtisaslı müəllimsiniz, ola bilsin, TEFL-Q kvalifikasiyası alırsınız.

4. Təcrübəli

Güvən, təcrübə və
düşüncə nümayişi
etdirmək

Siz TEFL-Q diplomlu müəllimsiniz.

5. Qabaqcıl

Yaxşı təcrübə nümayiş
etdirən yüksək ixtisaslı
mütəxəssissiniz

TEFL diplomu olan ixtisaslı müəllim, məsələn, baş müəllim və
ya aparıcı müəllim kimi əlavə vəzifələr və rolları öz üzərinə
götürə bilərsiniz.

6. Mütəxəssis

Rəhbərlik etmək və
məsləhət vermək

Siz tədris işləri üzrə direktor, təlimatçı-müəllim, dərs
vəsaitlərinin müəllifi, inspektor kimi rəhbər və məsləhət
funksiyalarını öz üzərinizə götürürsünüz.

Müəllimlər
daha qabaqcıl
vəzifələri
icra edirlər

2) yeni pedaqoji texnologiyaları, təlim metodlarını, müasir təlimin məzmununda öz əksini
tapan yeni formaları mənimsəməklə və bunları
tədris prosesində səmərəli tətbiq etməklə, tədris
metodikası sahəsində;
3) tədris etdiyi mövzunu, fənni, materialı
sinifin və şagirdlərin psixoloji səviyyəsinə, pedaqoji prosesin tələblərinə uyğunlaşdırmaqla,
pedaqogika və psixologiya sahəsində.
Müasir müəllim peşəkarlığının artırılmasında
fəaliyyətini planlı şəkildə həyata keçirməlidir.
O, aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə peşəkar
inkişaf planını hazırlaya bilər:
• fasiləsiz olaraq özünü və dünyagörüşünü
təkmilləşdirmək üçün pedaqoji, psixoloji və
metodiki ədəbiyyatların, təcrübələrin öyrənilməsi;
• təlim, tərbiyə və tədris prosesinin səmərəliliyinin təmin olunması üçün proqram, metodik vəsaitlərin işlənib hazırlanması;
• fəaliyyət göstərdiyi məktəbin pedaqoji,
metodiki iş sistemində iştirak etmək və digər
qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsinə səy göstərilməsi.

İngilis dilinin tədrisində peşəkar inkişaf
prosedurları:
Dil tədrisində müəllimlərin peşəkar inkişafını
asanlaşdırmaq üçün müxtəlif yanaşmalar
mövcuddur. Bu əsasda Burns and Richards
(2009) peşəkar inkişaf fəaliyyətlərini əməkdaşlıq,
tədqiqat və təcrübə yolu ilə təsnif edir. Richards
and Farrell (2005) isə bu fəaliyyətləri necə
həyata keçirildiyinə uyğun olmaqla fərdi, birəbir, qrup əsaslı, müəssisə çərçivəsi şəklində
kateqoriyalara bölür və hər kateqoriya üzrə
inkişaf bacarıqlarını ümumiləşdirir. Bu
fəaliyyətlərə konfranslar, seminarlar, özünə
nəzarət, həmkarları tərəfindən müşahidə,
müəllimlərin portfeli, kritik hadisələrin təhlili,
refleksiv təcrübə və fəaliyyət tədqiqatı daxildir.
Təhsildə xarici dil müəllimlərinin peşəkar
inkişafını təkmilləşdirmək üçün ilk olaraq
mühüm problemlər və ehtiyaclar araşdırılıb
tapılmalıdır. Müəllimlərin peşəkar inkişafı ilə
əlaqəli qarşılaşdıqları çətinlikləri, ehtiyacları
daha dərindən öyrənməyə kömək edəcək
araşdırmalara da ehtiyac vardır. Bu əsasda Özbilgin (2016), xarici dil müəllimlərinin peşəkar
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cədvəl 2

British Council-ın Davamlı Peşəkar İnkişaf çərçivəsi (Davidson & et al., 2012)

MəRhəLə 4:
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Dördüncü mərhələdə siz
• TEFL- Q (ixtisaslı) diplomunuz var.
bu xüsusiyyətlərdən bəzilərinə
• Siz öz tədrisinizdə əminlik, səriştəlilik, universallıq və müstəqillik nümayiş etdirirsiniz.
sahib olacaqsınız
• Siz xüsusi vəzifələri icra etmək üçün hazırsınız
• Sizin xüsusi sahələrdə tədris təcrübəniz var.
• ELT üzrə təcrübəniz var.
• Siz prinsiplər və pedaqoji təcrübələr haqqında məlumatlısınız.
• Siz öz CPD-nizdə fəalsınız və müvafiq təlim və digər CPD fəaliyyəti vasitəsilə
bacarıqlarınızı daha da gücləndirmək və möhkəmləndirmək üçün yollar təyin etməlisiniz.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu ehtiyac və məqsədlərdən
• Bacarıqlarınızı dərinləşdirərək və genişləndirərək müəllim kimi işləməyə davam edirsiniz.
bəzilərinə sahib ola bilərsiz
• Magistr təhsili ala bilərsiniz.
• Təcrübəsi az olan müəllimlərə məsləhət verə bilirsiniz.
• İxtisasınıza aid qruplarda aktiv olursunuz.
• Alternativ olaraq, başqa bir vəzifəyə keçməyi planlaşdırırsınız, o cümlədən:
Müəllim hazırlığı; İdarəetmə.
• Tədris vəsaitlərinin təkmilləşdirilməsində fəal iştirak edirsiniz.
• Ali təhsil, akademik təhsil pilləsində təhsilinizi davam etdirirsiniz.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu mərhələdə
Aşağıda qeyd olunan sahələrdə inkişaf etmək lazım ola bilər:
necə irəliləyirsiniz?
• Özünü dərketmə və əks etdirmə
• Şəxslərarası ünsiyyət bacarıqları
• Müşahidə bacarıqları
• Mentorluq bacarıqları – təcrübəsiz müəllimlərlə işləmək
• İnzibati bacarıqlar
• CPD seanslarının icrası
• CELTA təlim bacarıqları
• İdarəetmə bacarıqları.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu mərhələdə CPD üzrə
• Mentorluq bacarıqlarının inkişafı.
fəaliyyətinizin prioritet
• Təcrübənizi və ixtisasınızı artırmaq.
istiqaməti
• ELT üzrə yeni inkişaflardan xəbərdar olmaq.
• Karyera pillələlərini təqib edərək, ELT ilə bağlı təcrübə və ixtisas əldə etmək.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
İrəliləyiş
Peşədə müəllim kimi mövqeyinizi inkişaf etdirdiyiniz və yaxud başqa vəzifələr
götürdüyünüz zaman növbəti mərhələyə keçirsiniz.

inkişafla bağlı ehtiyaclarını araşdıraraq aşağıdakı
təklifləri irəli sürür:
1. Xarici dil müəllimlərinin öz inkişafları
üçün elmi konfransların, beynəlxalq və yerli
təhsil layihələrin iştirakçısı olması.
2. Müəllimlər üçün uzunmüddətli seminar
və praktikaların təşkilinin məqsədəuyğun hesab
olunması.
3. İxtisasartırma üçün daha praktik tədbirlərin
56

Azərbaycan məktəbi. 2022. №3

həyata keçirilməsi.
4. Öyrənmənin təşviqi üçün məktəblərarası
əməkdaşlıq tədbirlərinin görülməsi.
5. Peşəkar inkişaf tədbirlərinin onların tədris
kontekstinə uyğunluğunun nəzərə alınması.
6. Müəllimlər qərar qəbuletmə prosesində,
tədbirlərdə fəal iştirak etmək istəyirlər. Belə
olduqda, müəllimlər daha çox əməkdaşlığa,
təcrübə mübadiləsinə ehtiyac və maraq duyurlar.

Müəllimlərin peşəkar inkişaf səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi yolları

Bu da müəllimlərin peşəkarlığını zənginləşdirir
və öyrənməyə, öyrətməyə marağı artırır.
7. Müəllimlərin başqa məktəblərlə, həmkarları ilə qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsi formalaşdırması.
Özünütəhsil, öz biliklərini təkmilləşdirmək,
pedaqoji, elmi şuralarda, seminarlarda, konfranslarda, müsabiqələrdə, layihələrdə iştirak,
müasir təlim texnologiyalarını, metodlarını
mənimsəmək, yeni biliklərə-bacarıqlara yiyələnmək, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək, innovativ
fəaliyyət, təqdimatların hazırlanması və təqdim
olunmasında iştirak yuxarıda qeyd olunan
fəaliyyət planının həyata keçirilməsi və
reallaşdırılması yolları hesab oluna bilər.
ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin professoru, “Nobel” mükafatı laureatı Əziz Sancar
Bakıda Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin (UNEC) birgə təşkilatçılığı
ilə 12 iyun 2017-ci ildə tələbələrlə görüş zamanı
dediyi kimi: “Özünüzə yaxşı müəllim seçin. Elə
bir müəllim ki, peşəsinin şərəfli olduğunu anlamaqla yanaşı, onun məsuliyyətli, çətin və
mürəkkəb bir iş olduğunu qəbul etsin”
(Həsənova, 2018).
NəTİcə
Müəllim pedaqoji fəaliyyət müddətində bir
sıra məqamlara diqqət yetirməlidir. Onun bilməli
və bacarmalı olduğu məqamları Müseyib İlyasov
“Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyin
müasir problemləri” adlı monoqrafiyada aşağıdakı kimi qruplaşdırır:
Müəllim bilməlidir:
• dövlətin və hökumətin məktəb, müəllim və
təhsil haqqında olan rəhbər qərar və
göstərişlərini;
• yiyələndiyi elm sahəsini və öz ixtisasını;
• uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini;
• pedaqogika və psixologiya elmini;
• müasir pedaqoji texnologiyaların əsaslarını;
• fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı; – uşaq
ədəbiyyatını.
Müəllim bacarmalıdır:
• öyrədə bilməyi və düşündüklərini aydın şərh
etməyi;

• sinfi idarə etməyi;
• uşaq şəxsiyyətinə hörmət etməyi;
• təlimin tərbiyələndirici funksiyasından
məharətlə istifadə etməyi;
• sözdə doğruçuluğu və davranışda düzgünlüyü;
• tərbiyə etməyi;
• uşaqların maraq və fəallığını inkişaf
etdirməyi;
• öz peşəsini və uşaqları sevməyi.
Müəllim yiyələnməlidir:
• təsirli, ifadəli nitqə və yaradıcı düşüncə
tərzinə;
• ixtisasına və pedaqoji elmlərə dair nəzəri
və praktik hazırlığa;
• müasir təlim texnologiyalarına dair bilik və
bacarıqlara;
• milli və ümumbəşəri dəyərlərə;
• pedaqoji takta və texnikaya;
• təşkilatçılıq və digər bir sıra pedaqoji bacarıqlara (İlyasov, 2018).
Müəllim peşəkarlığının artırılmasında və
inkişafında qabaqcıl təcrübənin təhlil olunması,
öyrənilməsi ilə yanaşı, şəxsi təcrübənin də
yayılması əsas amildir. Belə ki, müəllim məqalələr
hazırlayıb, nəşr etdirməli, müasir informasiyakommunikasiya texnologiyalarından istifadə
etməklə, internet resursları vasitəsilə peşə saytı
və proqramları yaradaraq şəxsi təcrübəsini
bölüşməlidir. Bunu reallaşdırmaq üçün təhsilverənlərə əlverişli şərait yaradılmalı, məsələn,
distant və ya ənənəvi kurslar, təlimlər, konfranslar, seminarlar, müzakirələr, müsabiqələr,
olimpiadalar, layihələr, treninqlər təşkil edilməlidir. Belə tədbirlərdə müəllimlərin iştirakı
peşəkarlığın artırılmasına xidmət edir.
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