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Xəzər Universitetində CBELT layihəsi çərçivəsində onlayn tədris davam edir
2020-ci il yanvarın 16-dan Xəzər Universiteti və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi arasında
tərəfdaşlıq nəticəsində yaradılmış CBELT layihəsi məcburi köçkün məktəblərinin ingilis dili müəllimləri
üçün təlimlərə rəsmi olaraq başladı. İyunun 20-dən başlayaraq, təlimlər onlayn olaraq keçirilir. Bu təlim
məşğələləri İngilis dili və ədəbiyyatı departamentinin müəllimləri –Gülnur Nəbiyeva, Jalə Hüseynova,
Pərvin Kərimova, Pərvanə Babayeva və Səyyarə Quliyeva tərəfindən keçirilir.
Təlimlərdə məcburi köçkün məktəblərindən 100-dən çox müəllim fəal iştirak edir. Onlara yeni
strategiyalar və metodlar öyrədilir və öz peşə sahələrində inkişaf etmələri və gündəlik ingilis dili tədris
prosesini inkişaf etdirmələri tövsiyə olunur. CBELT layihəsi təcrübəsi və təhsili səviyyəsindən asılı
olmayaraq, məcburi köçkün məktəbinin müəllimləri üçün peşəkar seçimdir. Dərslərin sonunda
iştirakçıların demo dərs qeydlərini təlimçilərinə göndərmələri və onlayn imtahanlara davam etmələri
nəzərdə tutulur. Bu prosedurları uğurla keçdikdən sonra namizədlər Xəzər Universiteti və Amerika
səfirliyi tərəfindən sertifikatlar alacaqlar.
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Online Teaching within CBELT Project Continues at Khazar University
CBELT Project launched as a result of partnership between Khazar University and US Embassy to
Azerbaijan officially started trainings for English language instructors of IDP schools since 16 th of
January 2020. Since the 20th of June the training sessions were conducted online. These training sessions
are held by the English Language and Literature Department teachers, namely by Gulnur Nabiyeva, Jale
Huseynova, Pervin Kerimova, Pervane Babayeva and Seyyare Kuliyeva.
More than 100 trainees from IDP schools are actively engaged in the trainings. They are prosperously
guided through new methods, strategies, advised to manage their own professional development and
improve everyday English language teaching process. CBELT project is a great professional option for
IDP school teachers, regardless of their level of experience or training. At the end of the lessons the
trainees are expected to send their demo lesson recordings to their trainers and proceed to online
examinations. After passing these procedures successfully the nominees will get certificates issued jointly
by Khazar University and American Embassy.

