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MƏKTƏBDƏ TƏDRİS

ÜÇ DİLDƏ - AZƏRBAYCAN, RUS VƏ İNGİLİS

DİLLƏRİNDƏ APARILIR.
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Məktəbə şagirdlər müsabiqə əsasında qəbul edilirlər.Ərizə

Müqavilə

Şagird şəxsi işi 

( şəkil, şəxsiyyət vəsiqəsi daxil)

Yaşayış yerindən arayış

Valideynin iş yeri haqqında arayış

Tibbi vərəqə
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BÜTÜN BÖLMƏLƏRİNƏ ŞAGİRD QƏBULU ELAN EDİR !

ganja@dunyaschool.edu.az

Gəncə Dünya Məktəbi

mail:

facebook:

(+994) 050 347 8905 Bizimlə əlaqə:

Ünvanımız:  Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
          Atabəylər prospekti 76
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HƏMTƏSİSÇİ NAİLƏXANIM İSAYEVANIN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ İTHAF EDİLMİŞDİR

Nailəxanım İsayeva
10 mart 2021�ci il

Nailəxanım İsayeva hələ həyatda ikən forumun keçirilməsini dəstəkləmişdir.  

Açılış mərasimində Nailəxanım İsayevanın 

forum iştirakçılarına müraciəti olduğu kimi təqdim edilmişdir:

Dünyanın hər bir yerində, ictimai inkişafın hər bir mərhələsində cəmiyyətin 

təhsillə üzvi bağlılığı olmuşdur. Hər birimiz təhsilin ictimai həyatda

 mərkəzi rolunu qeyd�şərtsiz qəbul edirik. İndiki dövrdə təhsilin rolu və əhəmiyyəti 

daha fərqlidir. Yaşadığımız informasiya dövründə yeni faktlar, 

bilgilər baş gicəlləndirir, sürətlə həyatımıza daxil olur. “XXI əsrin savadsızları

 oxumağı və yazmağı bacarmayanlar deyil, öyrənməyi, bildiklərini bir kənara 

qoymağı və yenidən öyrənməyi bacarmayan kəslərdir” 

(Alvin Toffer, yazıçı, futurist) Həyatını insanları “maarifləndirmək” 

işinə həsr etmiş, müəllim və təlimçilərin qarşısında artıq yeni suallar 

və yeni vəzifələr durur. Gənclər gələcəyə hazır olmaq üçün nəyi 

və necə öyrənməlidirlər? Elmi�texnoloji inkişaf dövründə “məsafəli öyrənmə” 

ilə “ənənəvi tədris” arasında əhəmiyyətli fərq varmı? 

Gənclərin hansı metodlara əsasən öyrənəcəyini kim və necə müəyyən etməlidir?

Bir pedaqoq kimi, bizim məqsədimiz gənclərin özünü düşündürməkdir. 

Təhsil gerçək həyatla uzlaşmalıdır, çünki təhsil elə həyatın özüdür. 

Onlar yalnız böyüyəndə deyil, bu gün də böyük işlər görəcəklərini anlamalıdırlar.

 “Gələcəyin müasiri” olmaq istəyiriksə, 

bizim təhsildə modernizasiya sabaha hesablanmalıdır.
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Professor Hamlet İsaxanlı "XXI əsr şəxsiyyətinin formalaşmasında önəmli amillər. 

Riyaziyyatın rolu" mövzusunda açılış məruzəsi ilə çıxış etmiş və iştirakçılar 

tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.

Forumda 300-ə yaxın iştirakçı qeydə alınmışdır. 

Aşağıda qeyd olunmuş təhsil müəssisələrindən 

və müxtəlif təşkilatlardan nümayəndələr iştirak etmişlər.

Türkiyə, Ankara 

Türkiyə, İstanbul Hazar Kolleci

ABŞ, Şimali Karolina Orta Məktəb

Xəzər Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti

Azərbaycan Elmlər Akademiyası

Gəncə Dövlət Universiteti

Gəncə Aqrar Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Azərbaycan Film Kinostudiyası

Bakı və Azərbaycanın 

müxtəlif regionlarından təhsil işçiləri

Özəl Liseylər

SOCAR

Bank nümyəndələri

XƏZƏR ÜNİVERSİTETİ  BAKI DÜNYA MƏKTƏBİ BEYNƏLXALQ ONLAYN FORUM  15 may 2021

İhsan Doğramacı Vakfı 
Özel Bilkent Ortaokulu 
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Forum 3 sessiyadan ibarət olmuşdur. 

Hər sessiyada 3 və 4 mövzu müzakirə edilmişdir.

ÜLKƏR İSAYEVA
Psixoloq Gənclərin 

müsbət inkişaf modeli

VƏFA YAQUBLU
Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi, 
Ümumi təhsildə məzmun,

tədris və qiymətləndirmə 
şöbəsinin müdiri

Şəxsiyyətin inkişafında 
mühit amilinin vacibliyi

İKRAM RÜSTƏMOV
Həkim-psixiatr, 

Nefes Psixi Sağlamlıq
 Akademiyasının təsisçisi

XXI əsrdə intiharların 
psixoloji xüsusiyyətləri

AYAZ SALAYEV
  "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının 

baş redaktoru, kinorejissor, 
 Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi.

XXI əsr şəxsiyyətinin 
formalaşmasında 
incəsənətin rolu

BAYRAM APOYEV
Gəncə Dövlət Universiteti,

Pedaqoji fakültənin dekanı

XXI əsr və 
Nizami Gəncəvinin 
pedaqoji baxışları

Tarixçi, Hazar Kolejilerinin 
kurucusu, genel mudiri

XXI əsr insanında 
sosial medianın etkisi

SERDAR KAVZA

TÜRKİYƏ

AMANDA BAKER
Certified secondary (grades 6-12) 

social studies teacher
  

The advantages 
and disadvantages 
of distant learningUSA, North Carolina

XƏZƏR ÜNİVERSİTETİ  BAKI DÜNYA MƏKTƏBİ BEYNƏLXALQ ONLAYN FORUM  15 may 2021

9DÜNYA DƏRGİSİ



Dünya məktəbinin müəllimi Развитие личности. 
Новый подход 
на уроках литературы

LEYLA CƏBRAYILOVA

ARAZ POLADOV
Hüquqşünas, 

Dünya məktəbinin məzunu
Müasir dövrdə texnologiyaların 
insan həyatında rolu 
və hüquqi tənzimlənməsi

DİLARƏ İSGƏNDƏRZADƏ
Dünya məktəbinin müəllimi XXI əsr şəxsiyyətinin inkişafında

Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
fənlərinin önəmli rolu və tədrisdə 
müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi
(Tədris Azərbaycan dilindən fərqli 
dildə olan bölmələrdə)

Beynəlxalq Onlayn Forumun bağlanış mərasimində 

Dünya məktəbinin X sinif şagirdi Nigar Şahbazova 

"Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər şagird gözü ilə" 

mövzusunda maraqlı çıxış etmişdir.

Forum iştirakçıları forumda iştirak etməkdən 

çox məmnun olduqlarını bildirmiş və müzakirəyə qoyulmuş

 mövzunun yalnız təhsil işçilərini deyil, cəmiyyətin hər bir üzvünü

 düşündürən bir məsələ olduğunu xüsusilə qeyd etmişlər.

LYUBOV YAKUNİNA
Председатель Асссоциации преподавателей  

русскоязычных учебных заведений 

Азербайджана, зам. председателя русской 

общины Азербайджана, координатор 

образовательных программ Российского

 информационно-культурного центра

Развитие личности  
ХХI века через социально-
образовательные проекты.

XƏZƏR ÜNİVERSİTETİ  BAKI DÜNYA MƏKTƏBİ BEYNƏLXALQ ONLAYN FORUM  15 may 2021
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ПРОЩАНИЕ С ПЕРВЫМ КЛАССОМ   

     9 июня 2021 года состоялось праздничное 

выступление учеников русского сектора. Они 

продемонстрировали свои достижения и 

умения. Каждый ребёнок принял участие на 

празднике. Дети рассказывали стихи, ставили 

весёлые сценки, пели песни - словом, делали 

всё чтобы показать чему они научились за это  

время. Первый год учёбы в школе научил наших   

детей дружить и работать вместе, исследовать 

и анализировать , уважать мнение друзей , 

открыл им новый мир, в который они сделали 

только первый маленький шаг.

   Директор школы Байрамова Назпери 

поздравила ребят с их достижениями, 

прекрасным выступлением ,  также вручила 

Почётные грамоты отличникам класса.А в качестве поощрительных призов 

каждого ученика наградили  Дипломом об успешном завершении учебного года. 

Это первая серьёзная награда ребёнка в его школьной жизни, которая станет 

хорошей основой для получения новых знаний. 
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ANIM GÜNÜ

Tİ  E  DTİ ÜS NRE YV Aİ  N MU Ə R KƏ TƏZ

BƏ İX                                  
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Ə

R
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İ

DÜNYA Məktəb�n�n təs�sç�s� Na�ləxanım İsayevanın xat�rəs�nə həsr olunmuş 
şag�rdlər�n ən gözəl gül-ç�çək rəsmlər� və ç�çəklərdən �barət əl �şlər� sərg�s� 

gözəl pedaqoqa böyük sevg� və eht�ramla təşk�l ed�lm�şd�. 
Hər b�r şag�rd hazırladığı gül-ç�çəkdə və çəkd�y� rəsmdə 
Na�ləxanımın əz�z xat�rəs�n� əbəd�ləşd�rməyə çalışmışdı. 

Kompoz�s�ya ç�çəklərdən, xüsus�lə də, zər�f �nc�ç�çəy�ndən hazırlanmışdı.
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Hər il bu vaxt Nailəxanım 

DÜNYAsında baharın 

təravəti hiss olunardı.  

Doğum gününü qeyd 

edərdik. Hər birimiz 

özünəməxsus tərzdə 

hazırlaşardıq. Sübh tezdən 

dəhliz və onun iş otağı 

çiçəklərlə bəzənərdi. 

Nailəxanımın 

özünəməxsus həyat eşqi 

ilə dolu enerjisi  bizi bir 

yerə cəmləyərdi və bu hər 

zaman belə də qalacaq. 

Çünki ondan bir şey 

öyrəndik – bütün 

çətinliklərə rəğmən ümid, 

inam və əqidə ilə 

yaşamaq!

 
Bahardır...
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ANIM  GÜNÜ
27.05.2021

   əzər Universiteti DÜNYA Məktəbinin həmtəsisçisi X
Nailəxanım İsayevanın “Anım Günü keçirildi. 

   Professor Hamlet İsaxanlının şeirləri və bu şeirlərə 

Nailə əstələ ət xanım İsayevanın b diyi mahnılardan ibar

kompozisiyalarla təşkil olunmuş nsan əqidə ilə“İ  

yaşamalıdır” ı mli pedaqoqun  adl  tədbirdə görkə

doğulduğu, g sini yaşadığı Quba ənclik illərinin bir hissə

torpağından, doğulduğu ev, oxuduğu məktəbdən bəhs 

edən Qubal  q z  süjeti nümayiş etdirildi. “ ı ı ”
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    Daha sonra tədbir iştirakçıları məktəbin keçmiş 

və indiki məzunlarının Nailəxanım haqqında 

xatirələrindən ibarət videolara baxdılar. 

  Anım günündə respublikanın Xalq Artistləri 

Gülyanaq Məmmədova və İlqar Muradov çıxış 

edərək sözləri Hamlet İsaxanlının, musiqisi 

Nailəxanım İsayevanın olan “Səni sevdim çox 

sadəcə” və “Nə yaxşı ki” mahnılarını ifa etdilər. 

Daha sonra tanqo musiqisi sədaları altında Hamlet 

İsaxanlının “İkimizdən birimiz” şeiri səsləndirildi 

və bu musiqi ilə tanqo rəqsi nümayiş etdirildi.

15DÜNYA DƏRGİSİ



  Hamlet İsaxanlının şeirlərini 

səhnədə DÜNYA Məktəbinin 

əməkdaşları ilə bərabər tanınmış 

aktyor Kamran Yunis oxuyurdu.     

An ım  Günü  münas ibə t i  i l ə 

məktəbin şagirdlərinin əl işlərindən 

ibarət gül-çiçək sərgisi nümayiş 

etdirildi.
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     Tədbirdə Binəqədi Rayon 

İcra Hakimiyyəti və Sumqayıt 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin 

nümayəndələri, ziyalılar, 

rüspublikamızın elm və sənət 

adamları, Xəzər Universiteti 

və  DÜNYA Məktəb in in 

əməkdaşları iştirak edirdilər.

Nə yaxşı ki, bu dünyadan 

Nailəxanım gəlib-keçdi. 

Nə yaxşı ki, bu dünyada 

yaxşılar iz qoyurlar!

17DÜNYA DƏRGİSİ

Iradə və əzmiylə dolu-dolu 

ömür yaşadı…
Ona verilən vaxtın vədəsini, 

tamamını düşünmədi, bilmədi, 

ömrünü gələcəyə caladı...

O, gücünü nədən alırdı ?!

Həyat fəlsəfəsi çox sadə idi,

 Nailəxanımın, yaşadığın dünyanı sev, 

sevdiyin dünyanı gözəlləşdir!



        Uşaqların Beynəlxalq 

Müdafiəsi Günü  - 1 iyun 1950-ci 

i ldə  BMT Baş  Assambleyas ı 

tərəfindən qeyd olunması qərara 

alınıb. Həmin gün təşkil olunan 

" Q a d ı n l a r ı n  B e y n ə l x a l q 

Konfransı"nda uşaq hüquqlarının 

təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər 

səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 

iyun tarixini uşaqların beynəlxalq 

müdafiəsinə həsr etmək qərarı 

verilib. 

Dolsun gülüşlərilə
Qoy yaxınlar, uzaqlar. 
Dünyanın hər yerində 

Xoşbəxt  olsun uşaqlar.
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  Bundan sonra iyunun 1-i Uşaqların 

Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi tarixə 

düşüb. Dünyanın əksər ölkələrində 

olduğu kimi, bu gün Azərbaycanda da 

qeyd edilir.
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ZAMİN  RƏHİMOV

İNCİ  RƏHİMOVA

  Şəhidimizin 3 yaşın içində olan körpəsini hədiyyələrlə 

sevindirən əməkdaşlarımız bütün bayramlarda şəhid və qazi 

ailələrimizə mənəvi dəstək olmağa çalışırlar.

   Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə DÜNYA 

Məktəbinin əməkdaşları Cəbrayılda gedən döyüşlər zamanı 

qəhrəmancasına həlak olmuş Rəhimov Zamin Vahid oğlunun 

Biləcəri qəsəbəsində yaşayan ailəsini ziyarət etdilər. 

CƏBRAYIL RAYONU
04 OKTYABR 2020
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     Uşaqların Beynəlxalq 

Müdafiəsi Günü münasibətilə 

D Ü N Y A  M ə k t ə b i n i n 

əməkdaşları 44 günlük VƏTƏN 

müharibəsində torpaqlarımızın 

düşmən işğalından  azad 

olunması uğrunda döyüşərək 

ayağından ağır yaralanan 

qazimiz Tapdıqov Ramin 

Nərbala oğlunun ailəsini ziyarət 

etdilər. Əməkdaşlar onun 3 yaşlı 

və 4 aylıq oğul övladlarının 

bayramını təbrik etdilər.

  Ramin  Tapdıqov 
 

ONLAR 
TARİXIMİZİN 

QƏHRƏMANLIQ 
DASTANLARIDIR !
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1 İYUN - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi 
Günündə  DÜNYA Məktəbin�n şag�rdlər� 

şəh�d a�ləs�n�n övladları �lə QƏNİMƏTLƏR 
PARKINI  z�yarət etd�lər. 

  Uşaqları elmi 
biliklərə 
yiyələndirməklə 
yanaşı, onların 
şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında 
mənəvi-estetik 
tərbiyənin də rolu 
böyükdür. 
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ümumi imtahanda (Riyaziyyat, İngilis dili və 

Həyat bilgisi fənləri) V yeri qazanmışdır.

50 ölkənin iştirak etdiyi Beynəlxalq Onlayn 

STEM olimpiadasında V sinif şagirdimiz 

Sultanə Fərəczadə 

Təbrik  edirik ! 

Məktəblilər arasında 

VI fənn müsabiqələrinin 

final mərhələsində 

VIa sinif şagirdi 

Məsiyev Özcan Vüsal oğlu 

Riyaziyyat fənni üzrə 

qalib olaraq gümüş medala

 layiq görülmüşdür.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ    DÜNYA  MƏKTƏBİ
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15.05.1994       Şəmkir rayonun Əliyaqublu 

                              kəndində anadan olub.

        Şəmkir rayonu Əliyaqublu kənd 2001-2012

                              tam orta məktəbinə daxil olmuşdur.

 2012-2016       Gəncə şəhəri 11 nömrəli orta 
                             məktəbdən məzun olmuşdur. 
                             Texniki Universitetinin “Optotexnika”
                             fakültəsinə daxil olmuşdur. 

                     Ali məktəbi bitirmişdir.2016

HƏYATI

XİDMƏT İLLƏRİ

                              Gəncə şəhərindən Azərbaycan 

                              Silahlı Qüvvələrinə müddətli 

                              həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.

                              Cəlilabad rayonu Göytəpə 

                              qəsəbəsində yerləşən 073 saylı 

                              hərbi hissədə xidmət etmişdir.

                              Xidməti başa vurduqdan sonra 

                              hərbidə qalaraq XTQ kəşfiyyatçı-sapyor

                               vəzifəsində xidmət etmişdir.

2016

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 

ALİ BAŞ KOMANDAN

İLHAM  ƏLİYEV

“Bu qələbə Azərbaycan tarixində 

əbədi qalacaqdır. Həm döyüş 

meydanında, həm danışıqlar masası 

arxasında biz istədiyimizə nail ola 

bildik. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 

Qubadlı, Şuşa şəhərlərini hərbi güc 

hesabına azad edə bilmişik. 

Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq, 

bayrağımızı dalğalandırmışıq. Bu 

gün bütün dünya gördü ki, 

Azərbaycanın gücü nədən ibarətdir. 

Həm siyasi sahədə, həm hərbi 

quruculuq sahəsində, 

hərbçilərimizin peşəkarlığı 

sayəsində biz müharibənin ilk 

günlərindən üstünlüyü əldə etdik və 

ardıcıllıqla bu son hədəfə qədər 

uğurla irəliləmişik.
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HƏR İL MAY AYININ 15-İ  ANIM GÜNÜDÜR! 

TƏLTİFLƏRİ

BAYRAQ 
ORDENİ

VƏTƏN 
UĞURUNDA 

MEDALI

CƏBRAYIL 
UĞURUNDA

 MEDALI 

KƏLBƏCƏR 
UĞURUNDA 

MEDALI 

HƏRBİ UĞURLARI

2018 Şəhidimiz öz komandası ilə birlikdə  

Türkiyədə keçirilən “EFES” yarışında 

24 ölkə üzrə 1-ci yeri tutmuşdu.

 ilin sonunda yaxşı xidmətinə görə 

 kiçik çavuş rütbəsinə layiq görülmüşdür. 

2019

DÖYÜŞ YOLU

2020 Müharibənin ilk günündən Murovdağda, 

1 oktyabrdan isə Fizuli-Cəbrayıl 

istiqamətində vuruşmuşdu. 

Oktyabrın 4-dən 5-ə keçən gecə ağır 

döyüşdən sonra ondan heç bir 

xəbər olmadı. İtkin şəhid kimi 

qeydiyata alınmışdır.

Şəhidin nəşi isə dörd ay yarımdan sonra  

Cəbrayıl istiqamətində tapılmışdır.

19.02.2021

DNK testi ilə onun kimliyi 

müəyyənləşdirilmiş və  doğulduğu 

Əliyaqublu kəndində 

torpağa tapşırılmışdır. 

20.02.2021

VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ 

ŞÜCAƏT GÖSTƏRƏN 

QƏHRƏMANLARIMIZ

SABAHIMIZ OLAN UŞAQLARA 

ÖRNƏK OLDULAR !

VƏTƏN EŞQİ MƏKTƏBİNDƏ 

CANLARINDAN KEÇDİLƏR !

TORPAQLARIMIZA YENİ NƏFƏS, 

YENİ RUH BƏXŞ ETDİLƏR !

XALQIN BAŞINI UCA ETDİLƏR !

VƏTƏNDAŞLARA QÜRUR HİSSİ 

YAŞATDILAR !

QARABAĞ  AZƏRBAYCANDIR !

MƏKTƏBİMIZİN HƏR BİR ŞAGİRDİ

 ONLARLA QÜRUR DUYUR, 

SİNİFLƏR ŞƏHİDLƏRİMİZİN 

ADLARI İLƏ ŞƏRƏFLƏNİB !

ŞƏHİDLƏRİMİZİN UNUDULMAYAN 

XATİRƏSİ HƏR BİR SİNİF 

OTAĞINDA ƏBƏDİLƏŞİB !

VƏTƏN UĞRUNDA CANLARINDAN 

KEÇƏNLƏR UNUDULMURLAR!

25DÜNYA DƏRGİSİ



        

Путешествуй 
с нами!   -  под 

т а к и м  н а з в а н и е м 
прошёл отчётный концерт 4-

ых классов. Вместе с ребятами и 
чудо-роботом каждый получил 

возможность не только познакомиться с 
культурой разных стран, но и окунуться в 

удивительную атмосферу нашей Родины – 
А з е р б а й д ж а н а !  Н а ц и о н а л ь н ы е  к о с т ю м ы , 

зажигательные песни и танцы, музыкальные постановки, 
научные опыты – всё это в полной мере раскрыло талант наших 

юных исследователей.
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!
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DÜNYANIN  İNCİLƏRİ
sonrakı təlim pillələrində 

daha da inkişaf etdirilir. Bu 

mənada böyüməkdə olan 

nəs l i n  və tənpərvər l i k 

tərbiyəsində ibtidai sinif 

müəll imlərinin üzərinə 

böyük məsuliyyət düşür. 

Onlar məktəbə qədəm 

qoyan körpə fidanların 

qəlbində elə ilk günlərdən 

V ə t ə n ə  m ə h ə b b ə t 

aş ı l amağa ,  onu  güc lü 

vətənpərvərl ik hiss inə 

çevirməyə çalışmalıdırlar. 

Məhz bütün bunları nəzərə 

alaraq DÜNYA Məktəbinin 

ibtidai sinif müəllimləri də 

şagirdlərin vətənpərvərlik 

tərbiyəsinə xüsusi fikir verir, 

istər dərslərdə, istərsə də 

s i n i f d ə n x a r i c  v ə 

məktəbdənkənar tədbirlər 

z a m a n ı  m ü n t ə z ə m  i ş 

aparırlar.

əlim-tərbiyə işinin 

bütün istiqamətlərində 

olduğu kimi vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin də əsası ibtidai 

siniflərdə qoyulur və o, 

T

Bu is t iqamətdə apar ı lan 
işlərdən biri də 4-cü siniflərin 
“Dünyanın inciləri” adlı bilik 
sərgisi oldu. Onlar bu illər 
ərzində Azərbaycan dil i , 
riyaziyyat, tədqiqat fənni və 
ingilis dilində əldə etdikləri 
bilik və bacarıqlarla yanaşı, 44 
günlük Vətən müharibəsində 
əldə etdiyimiz zəfərin onlarda 
yaratdığı hissləri də nümayiş 
etrdirməyə çalışdılar. İstər 
oxuduqları mahnılarda, istər 
səhnəciklərdə, istərsə də 
rəqsləri zamanı şagirdlərin 
daxilindəki vətən sevgisi hiss 
olunurdu.

DÜNYA Məktəbinin ibtidai sinif 
müəllimləri də şagirdlərin vətənpərvərlik 
tərbiyəsinə xüsusi fikir verir, istər dərslərdə, 
istərsə də sinifdənxaric və məktəbdənkənar
tədbirlər zamanı müntəzəm iş aparırlar.
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DÜNYANIN  İNCİLƏRİ

Cəmilə Əsgərova

29DÜNYA DƏRGİSİ

İbtidai siniflər üzrə koordinator
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The 

students' 

talents were 

on display as 

they sang, danced, 

and acted out their 

plays. They sang of 

their readiness to go on 

to the next level, while 

thanking everyone who 

were a part of their Grade 

One journey. They danced to the 

rhythm and beat of the 

Macarena, Taki Taki, and Play That 

Sax. They brought us on fantastical 

adventures as they acted on stage 

Alice In Wonderland, Finding Nemo, and 

The Wizard of Oz. 
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THE RECURRING THEMES HERE 

ARE FRIENDSHIPS, 

FAMILY, AND TOGETHERNESS, 

AND THROUGHOUT IT ALL, 

OUR GRADE ONE KIDDOS 

SURELY KNOW WHAT

 IT MEANS 

TO BE AN IB STUDENT. 

     THROUGHOUT THE SCHOOL YEAR, WE 

STUDIED HARD TOGETHER, WHETHER IT WAS 

ONLINE OR OFFLINE. BUT, WE ALSO LAUGHED 

TOGETHER AND CELEBRATED OUR SUCCESSES 

AS A CLASS FAMILY. WE HELPED EACH OTHER 

ALONG THE WAY, AND NURTURED EACH SEED 

INTO A BLOOMING FLOWER, SO MUCH SO THAT, 

WHEN THE GRADE ONE GRADUATION 

CEREMONY WAS OVER, EACH ONE OF US 

TEACHERS HAD TEARS IN OUR EYES AND A 

DEEP SENSE OF ACCOMPLISHMENT IN OUR 

HEARTS. WE MADE IT.  
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  Bu günki günü təkcə məzun gecəsi 

adlandırmaq olmaz, bu gün həm də 

məzunlarımızın müstəqil həyata qədəm 

qoyduqları gündür!
    Müəllimlərinizin, valideynlərinizin ən iftixarlı 

günüdür bu gün!
  Hamınızı təbrik edirəm, əzizlərimiz! Hər 

birinizin, ilk növbədə, VƏTƏNƏ layiq övlad, 

həyatınızın hər məqamında ölkəmizə və 

millətimizə xidmət etməyi bacaran layiqli 

vətəndaşlar olacağınıza inanıram!
   Milli kimliyinizi qorumaqla həm ölkəmizdə, 

həm də dünyanın hər yerində uğurlarınız bol 

olsun!
  Xoşbəxt olun və DÜNYA Məktəbinin adını 

həy yerdə  yüksəldin!

z iz  məzunlar ımız ,  hörmət l i 

valideynlər, müəllimlər! 
  Bu gün hamımızın həyatında 

əlamətdar gündür!

“
Xəzər Universiteti 

Dünya Məktəbi MMC-nin
direktoru: 

ÖLKƏMİZƏ VƏ 

MİLLƏTİMİZƏ XİDMƏT 

ETMƏYİ BACARAN 

LAYİQLİ VƏTƏNDAŞLAR 

OLACAĞINIZA İNANIRAM!

 Ə

Nazpəri Bayramova
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I AM SURE YOU WILL MAKE 
US FEEL PROUD OF YOU AND 

AS DUNYA IB SCHOOL 
STUDENTS, YOU WILL 

SUCCESSFULLY REPRESENT 
OUR COUNTRY 

ALL OVER THE WORLD.

 I am sure you will make us feel proud of you and as 

Dunya IB School students, you will successfully 

represent our country all over the world.
I hope every li�le encounters and experiences you 

gained here has been enriching and will remain within 

your memories for life long.

Today is a great Day! It is my pleasure to welcome 

students, families, and faculty to gradua�on day at 

Dunya School. 

Dear Graduates,

Finally, congratula�ons once again and wish you good 

luck with the future ahead.

My dear students, you start High School as children and 

graduate as adults!

GECƏSİ

TİE    DTİ ÜS NR YE AVİ  MN ƏU KR TƏ  Ə Z   B  Ə  İ  X                                                           

DP coordinator Head of IB School

Rana  Hasanova

“
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Bilirəm bu suallara indi cavab ala bilmərik. İllər sonra 

məzunlar  öz lər i  bu sual la r ı  b iz  i s təmədən 

cavablandıracaqlar.

Əziz məzunlarımız, elə yaşayın, elə olun ki, Sizləri 

sevən doğma məktəbiniz, valideynləriniz, hər zaman 

Sizinlə qürur duysunlar!

Əminliklə onu deyə bilərik ki, Dünya məktəbinin 

məzunlara verdikləri elmi, mənəvi sərvət həyat 

məktəbində onların bütün uğurlarının təməli 

olacaqdır.

əzun gecəsi hər birimiz üçün həyəcan 

dolu bir gecədir. Bu gün biz illərlə 

q a y ğ ı s ı n a  q a l d ı ğ ı m ı z ,  h ə r  b i r 

davranış ına,  tədr is  fəal iyyət inə 

cavabdeh olduğumuz şagirdlərimizi məzun olduqları 

üçün təbrik edirik. Onları Dünya Məktəbindən həyat 

məktəbinə yola salırıq. 
Beynimizdə, qəlbimizdə bir sıra suallar bizə rahatlıq 

vermir. Sizə nə öyrətdik? Hansı bacarıqları aşılaya 

bildik?... Bizi sevə bildinizmi?... 

Azərbaycan və rus bölmələrinin
tədris işləri üzrə rəhbəri  

Mərufə Mədətli

 M

BİZİ SEVƏ BİLDİNİZMİ?... 

SİZƏ NƏ ÖYRƏTDİK? 

HANSI BACARIQLARI 
AŞILAYA BİLDİK?... “
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YOUR EMOTİONS WHEN YOU DON'T KNOW 

MATHEMATİCAL EQUATİONS, LAW 

OF PHYSİCS, İMPROVİNG YOUR EXAM 

RESULTS, PRİDE, SELF CONFIDENCE AND 

FEELİNGS ALL ARE IN THE PAST...

RİYAZİ DÜSTURLARI, FIZİKA QANUNLARINI 

BİLMƏYƏNDƏ HƏYƏCANLAR, 

 İMTAHANLARDAN YÜKSƏK BALLARLA 

KEÇİDLƏR, İFTİXAR, ÖZÜNƏ GÜVƏN DOLU

HİSSLƏR, DUYĞULAR DÜNƏNDƏ QALDI...

“

PARENTS WHO BROUGHT THEİR CHİLDREN TO SCHOOL HOLDİNG BY HAND, 

NOW SEETHEİR GROWN UP TO SAY FAREWELL TO SCHOOL.
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HƏYƏCANLI, HƏM DƏ GÖZƏL 

VİDADIR. SİZLƏRİ HƏYATA 

UĞURLAYAN, XƏYALLARINIZA 

QOVUŞDURAN ANDIR!  

          HƏR BİR İNSANIN  

HƏYATINDA  YADDAQALAN 

MƏQAMLARI ÇOX OLUR. 

VİDALAR DA BELƏ 

MƏQAMLARDANDIR. 

MƏZUNLUQ DA BİR VİDADIR. 

AMMA UNUDULMAYAN 

“
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ÇÜNKİ DÜNYA 

XƏYALLARLA DOLUDUR. 

XƏYALLAR, ARZULAR İSƏ 

ÇOXDUR. SİZ İSƏ, ƏZİZ 

MƏZUNLAR, BU GÜN 

ARZULARLA QANAD 

AÇIRSINIZ, XƏYALLARINIZI 

GERÇƏKLƏŞDİRMƏK 

ÜÇÜN DÖYÜNƏN 

QƏLBLƏRİNİZLƏ, 

FİKİRLƏRİNİZLƏ HƏYATA 

MEYDAN OXUYURSUNUZ!

“

           BU GÜN BURADA 

VALİDEYNLƏR DƏ İŞTİRAK 

EDİR. BİR QƏDƏR SEVİNCLİ, 

BİR QƏDƏR KÖVRƏK.

İFTİXARLI VƏ DUYĞULU...

“
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KİM BİLİR, İNDİKİ QARIŞIQ, ZİDDİYYƏTLİ DÜNYAMIZI BƏLKƏ ELƏ SİZ 

SAHMANA SALACAQSINIZ?! TƏK VƏTƏNƏ, MİLLƏTƏ DEYİL, 

KAİNATA, BƏŞƏRİYYƏTƏ ƏMİN-AMANLIĞI, İNSANLARA RAHATLIĞI 

SİZLƏR BƏXŞ EDƏCƏKSİNİZ?!
“
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“
MƏKTƏB DİVARLARI ARASINDA, SİNİF OTAQLARININ 

QAPILARI ARXASINDA DÜŞÜB İTƏN GÜLÜŞLƏRİNİZ, SÜBHÜN 

ŞƏFƏQLƏRİNƏ AÇILAN YUXULU GÖZLƏRİNİZ, QƏLƏM 

TUTMAĞA ÇALIŞAN BALACA ƏLLƏRİNİZ, BİR-BİRİNİZƏ UMU-

KÜSÜLƏRİNİZ, SEVGİNİZ DAHA NƏLƏR, NƏLƏR...
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  Bu ideya-təkliflər müəllimlərin yaradıcı 

-pedaqoji fəaliyyətində öz müsbət 

təsirlərini əks etdirir və yeni tədris 

resuslarının yaranmasına yol açır.

    Fənn müəllimləri müntəzəm olaraq 

departament toplantılarında dərsliklərin 

keyfiyyətinə, proqram materiallarına, 

mövzuların tədrisinə dair sualları 

müzakirə edir, fikir mübadilələri 

aparırlar. Əlavə dərsliklərin hazırlanması 

istiqamətində yeni ideya-təkliflər irəli 

sürürlər. 

  Bununla da, şagirdlərin və müəllimlərin 

əlavə mənbələrdən istifadə etmə 

imkanları genişlənir.Tədris edilən 

mövzulara dair məlumatlar zənginləşir.

    DÜNYA  Məktəbində 

müəllimlər öz pedaqoji 

peşəkarlıq bacarıqlarını 

təkmilləşdirməklə yanaşı, 

yaradıcı elmi fəaliyyətlərinin 

inkişafına da xüsusi önəm 

verirlər.

ELMİ 
YARADICILIQ 

PEDOQOJİ 
PEŞƏKARLIĞIN 

MÜHÜM 
TƏRKİB 

HİSSƏSİDİR

Azərbaycan və rus bölmələrinin 
tədris işləri üzrə rəhbəri:

                                                                                    
Mərufə Mədətli

DÜNYA  MƏKTƏBİ
XƏZƏR  UNİVERSİTETİ
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uyğun şəkildə hazırlanıb.

  Vəsait Azərbaycan Respublikasının 

T ə h s i l  N a z i r l i y i n i n n ə ş r e t d i r d i y i 

d ə r s l i k l ə r ə  v ə  D ö v l ə t  İ m t a h a n 

Mərkəzinin tərtib etdiyi proqramlara

      

           üasir dövrdə təhsil alan 

tələbələrdən hərtərəfli bilik və bacarığa 

yiyələnmək tələb olunur.Təcrübəl i 

müəllimlər tərəfindən hazırlanmış  bu 

vəsait şagirdlərin bilik və bacarıqlarını 

inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yazılıb.

 M

     Şagirdlərin coğraf iyanın bəzi 

mövzularına aid olan çalışmaları həll 

etməkdə çətinlik çəkdiyini nəzərə alan 

müəllimlər izahlı şəkil və sxemlərdən geniş 

istifadə etmişlər.

     Vəsaitdə mövzuların sistemli və 

aydın şəkildə izah edilməsi şagird üçün 

v a x t a  q ə n a ə t  e t m ə k  i m k a n ı 

yaradır.Çoxsaylı cədvəl,qrafik,şəkil və 

xəritələr izahın ətraflı olmasını təmin 

etməklə,mövzuların mənimsənilməsini 

x e y l i  a s a n l a ş d ı r ı r  v ə  y a d d a 

saxlanılmasına kömək edir.

       I.   Mövzuların izahı

       II.  Bölmələr üzrə test tapşırıqları

       III. Coğrafiyanı birlikdə öyrənək

       IV. Xəritə üzərində tapşırıqlar

       V.  Krassvordlar

       VI  Yarımillik və illik qiymətləndirmələr

Kitab altı bölmədən ibarətdir.

BƏHRUZ
QURBANOV

DÜNYA Məktəbinin 
COĞRAFİYA 

müəllimi
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Kenquru olimpiadalarına hazırlıq 

vəsaiti aşağı yaşlı şagirdlərin riyaziyyat  

və məntiq olimpiadalarına hazırlıq 

məqsədi ilə hazırlanıb. Vəsaitdə 

Kenquru Beynəlxa lq r iyaz iyyat 

müsabiqəsinin 2010-2019 – cu illərdə 

istifadə olunmuş suallar və onların 

həlləri təqdim olunub.

itablar istedadlı şagirdlərin 

müəyyən olunması və 

on la r ı n  o l imp iada la ra 

hazırlığına  kömək məqsədi ilə 

hazırlanıb. Riyaziyyatdan Respublika 

fənn olimpiadalarına hazırlıq vəsaiti 9-

10-11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulub. 

Mövzular üzrə suallar və onların 

cavabları təqdim olunub. 

 K

   Təhsil isistitunun təşkil etdiyi “İstedadlı 

şag i rd  üçün i s tedaddl ı  müəl l im” 

müsabiqəsinin birincisidir.
   “Respublika riyaziyyat olimpiadası I-II tur 

hazırlıq sualları” və “Kenquru Beynəlxalq 

R iyaz iyyat  müsabiqəs i  sua l la r  və 

hə l lə r i (2010-2019 )”  k i t ab l a r ı n ın 

müəllifidir.

  Təhsil nazirliyinin Təhsildə inkişaf və 

innovasiyalar üzrə III qrant müsabiqəsinin 

qalibidir.

   2019-cu ildən Xəzər universiteti Dünya 

mək təb ində  r i y az i yya t  müə l l im i 

vəzifəsində çalışır.

SƏBUHİ 
RAMAZANOV 
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izika kitabının yazılmasında 

məqsəd şagirdlərin Fizika 

fənnini daha sadə dildə başa 

düşməsinə kömək etməkdir. Əsasən 

yuxarı sinif şagirdləri və abituriyentlər 

üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabdan 

istifadə edənlər kitabın sadə dildə və 

yeni təhsil sistemi kurikulum əsasında 

yazılmasını bir daha təsdiq etmişlər.
    Kitabda əsasən bütün fizika kursunu 

əhatə edən qaydalar, düsturlar, qrafiklər 

və ən əsası hər bir qaydaya uyğun 

yazılmış izahlı testlər kitabın daha da 

öyrədici olmasını təsdiq edir. Eyni 

zamanda kitabda izahlı situasiya testləri 

və cihazlar haqqında da məlumat öz 

əksini tapmışdır.   

 F

SƏXAVƏT 
ALIYEV 

  Bakı Dövlət Universitetinin 

Fizika fakultəsini bitirib.  

     2014 -cü ildən XƏZƏR Universitetinin 

Bakı DÜNYA Məktəbində 

fizika müəllimidir. 
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RİYAZİYYAT 
MÜƏLLİMİ 



  “ГЕОГРАФИЯ” kitabı yuxarı sinif 

şagirdləri, abituriyentlər,   MİQ və 

Sertifikasiya imtahanına hazırlaşan  

müəll imlər üçün nəzərdə tutulur. 

Ölkəmizdə rus bölməsinə olan tələbatı, 

genis oxucu  kütləsini və rus dilində 

kurr ikulum proqramı üzrə  vəsai t 

çatışmazlığı nəzərə alınaraq tərtib edilib. 

Respublikada ilk və yeganə vəsait olan 

“ГЕОГРАФИЯ”  k i tabında  iql im 

diaqramları ,qrafiklər, statistik göstəricilər 

, cədvəllər , məsələlərin ətraflı izahı 

oxuculara təqdim edilir. Vəsaitdə bütün 

mövzuları əhatə edən xəritələr, xəritə-

sxemlər, məsələ nümunələri və s. geniş 

yer tutur..

RÖVŞƏN CƏLİLOVCOĞRAFİYA 
MÜƏLLİMİ 

45DÜNYA DƏRGİSİ



    II III IV isinif şagirdlərinin biliklərini 

artırmaq, fənlərə həvəs yaratmaq üçün 

hazırlanan testlər, toplama-kitab üzərində 

çalışıb. Kitabın musiqi bölümündə müasir 

dövrün tələblərinə cavab verən, hər 

şagirdin yaş dövrünə uyğun biliklərinə 

əsasən suallar tərtib edilib. Məqsəd fənnin 

tədrisində müəllimlərə kömək, şagirdlərin 

musiqi nəzəriyyəsi haqqında məlumatını, 

dünyagörüşünü genişləndirmək, digər 

fənlərlə inteqrasiyasını öyrənmək və 

öyrətməkdir. Kitabda eyni zamanda, 

musiqi fənninin bal sistemi ilə müxtəlif cür 

summativ  qiymətləndirilmə təklifləri və 

sistemi göstərilir.

MEHRİBAN  RAMAZANOVAMUSİQİ 
MÜƏLLİMİ
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ELŞAD RZAYEV-   
2015-ci  ildən  etibarən  
Xəzər  Universiteti  
Dünya  Məktəbində  
şahmat  müəllimi  
vəzifəsində  çalışır.

Şahmat  üzrə  
FİDE ustası, 
beynəlxalq  reytinqli  
məşqçi-müəllim.

Azərbaycan  
idman  jurnalisti. 
AİPS-in  üzvü. 

İkiqat   
Azərbaycan  
çempionu, 
mükafatçısı

4-3-2-1-ci  dərəcə
və  İUN  hazırlayıb. 

Yeni  başlayan  
şahmatçılar  üçün 

 “Taktika və məntiq”
testləri  kitabının  
müəllifidir. 

        u testlər kitabı təkcə  şahmatı  

yeni öyrənənlər  üçün deyil, 

həmdə artıq oynaya bilənlər üçün 

də yararlıdır. Taktika  və  məntiq  

testlərində müxtəlif maraqlı və 

d ü ş ü n d ü r ü c ü  m ö v z u l a r d a  

hazırlanan diaqramlar və  onların 4 

dildə izahı, şahmatçıda məntiq-

hesablama  strategiyasını daha da 

inkişaf  etdirir. Testlər  kitabı  

şahmatın  ilkin taktiki qaydalarını 

vvə  mövzuları mənimsəməkdə  

çox böyük əhəmiyyətə  malikdir.

B
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    IV sinif şagirdləri ilə  

şagird tədqiqatçılığına 

həsr olunan dərs zamanı 

sinif  rəbəri-müəllim 

Könül Əliyeva onları 

m ə k t ə b  v ə  V ə t ə n 

haqqında  tədqiqatçılığa 

yönləndirərək, sərbəst 

d ü ş ü n c ə l ə r i n i 

araşdırmağa cəhd edir. 

Dərs zamanı məqsəd uşaqların yaradıcılıq tələbatlarının təminatını təşkil 

etmək, şagirdlərin öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirilməsi kimi amillər nəzərə 

alınmışdır.

    Məlumdur ki, istənilən  mövzuda 

inşa-esse hazırlamaq üçün şagird böyük 

lüğət ehtiyatına malik olmalıdır. 

    Yazı bacarığını inkişaf etdirmək bu 

işdə ən önəmlisidir. Müəllimin ümdə 

vəzifələrindən biri də şagirdlərə yazı 

yazmaq,  esse- inşa  vərd i ş lə r in i 

aşılamaqdır. 

Həm də bu gün dünyaya qabiliyyətli, istedadlı, gələcəyi qurmağı bacaran 

gənclər lazımdır. Təlim prosesi nə qədər məqsədəuyğun qurularsa, şagirdin 

istedadı, tədqiqatçılıq qabiliyyəti bir o qədər də tez üzə çıxacaq və inkişaf 

edəcəkdir. 

Hər bir şagirdin sirli, qəribə dünyasına ilkin olaraq müəllim daxil olur. Müəllim 

şagirdin tədqiqatçılıq bacarığını düzgün müəyyənləşdirməkdə, ona fərdi 

yanaşmaqda, inkişafına düzgün istiqamət verməkdə yardım göstərir D
Ü

Ş
Ü

N
C

Ə
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    Mən dünya məktəbini çox sevirəm.dünya məktəbi mənim ikinci 

e v i m d i r .  D o ğ m a  m ə k t ə b i m d ə  s i n i f  y o l d a ş l a r ı m  v ə 

müəllimələrimlə çox gözəl vaxt keçirmişəm. Dünya məktəbi 

mənim üçün çox əzizdir.mən 4 il müddətində bu məktəbdə oxuyub 

təhsil almışam,unudulmaz günlər keçirmişəm.ən əsası dünya 

məktəbində  bilik xəzinəsini zənginləşdirmişəm. Parlaq gələcəyə 

d o ğ r u  i l k  a d d ı m l a r ı m ı  m ə h z  b u r a d a   a t m ı ş a m .                              

Müəllimərimi, dostlarımı və məktəbdəki xatirələrimi  çox 

sevirəm.mən onları heç vaxt unutmayacağam. Onlar həmişə 

qəlbimdə yaşayacaq.

   Nəinki əsgərlərimiz, hə�a arxa cəbhədə olan insanlar da - xalqımız da 

sanki döyüşün içində idilər. Onlar əsgərlərə çox böyük dəstək verirdilər. 

Düşmən arxa cəbhədə olan silahsız və günahsız insanları atəşə tutsa 

da,bu mərd insanlar qorxmur və evlərini tərk etmirdilər. Biz bir dəmir 

yumruq kimi birləşib  düşməni hər sahədə məğlub etdik. 

   Qarabağ Azərbaycanın göz bəbəyidir.Təəssüf ki, neçə illər idi ki, işğal 

altında idi. Amma şanlı azərbaycan ordusu 2-ci QARABAĞ 

Müharibəsində Qarabağı işğaldan azad etdi.həmin müharibədə biz yeni 

texnikalarla, dronlarla düşmənin üzərinə getdik. İgid əsgərlərimiz 

“vətən sağ olsun!”, deyib qanının son damlasına qədər döyüşdülər. 

ƏLİ  ƏHMƏDLİ

        MƏKTƏB VƏ VƏTƏN 

MÖVZUSUNDA APARDIĞI 

TƏDQİQAT DƏRS 

ŞAGİRDLƏRİN ESSE YAZILARI 

İLƏ BƏRABƏR RƏSM ÇƏKMƏK 

VƏ ŞEİR YAZMAQ KİMİ 

QABİLİYYƏTLƏRİNİ ƏKS 

ETDİRƏN SİRLİ ALƏMLƏRİNİ 

ÜZƏ ÇIXARDI.

“

Parlaq gələcəyə doğru 

ilk addımlarımı 

məhz burada  atmışam

Amma şanlı Azərbaycan ordusu 

2-ci QARABAĞ Müharibəsində 

Qarabağı işğaldan azad etdi.

Həmin müharibədə biz yeni 

texnikalarla, dronlarla 

düşmənin üzərinə getdik.
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      Tədqiqt Fənininin bölmələri ilə tanış olduqca öyrəndiklərimizi 

getdiyimiz məkanlarda gözlərimizlə görür,bəzən tədqiqatlarımızı elə 

oradaca davam etdirirdik.Ona görə də Dünya Məktəbini çox sevirəm.

      Pandemiyadan öncə tez-tez gəzintilərimiz olurdu, məktəbimizin 

servisi bizi  müxtəlif yerlərə-muzeylərə,zooparka,teatra aparırdı.        

      Mən, əslində ata və anamın məsləhəti ilə Dünya Məktəbini 

seçmişəm. Zamanla doğma məktəbimə alışdım və daha çox 

sevdim.Dünya Məktəbini sevməyimin bir çox səbəbləri var. Məsələn; 

Dünya Məktəbində şagirdlər Azərbaycan,İngilis və Rus bölmələri 

üzrə təhsil alırlar.Mən birinci sinifdən  indiyə qədər sinif 

yoldaşlarımla IB profili üzrə təhsilimi davam etdirdim və birlikdə də 

ibtidai sinfi bitirəcəyik.

 

      Amma 30 ildən sonra  bizim güclü ordumuz Qarabağın hər qarışını 

ö z  s a h i b l ə r i n ə  q a y t a r d ı . Y ə n i ,  t a r i x i  z ə f ə r ə  i m z a 

atdı.Əlbə�ə,prezidentimiz İlham Əliyevin savadı,ağıllı siyasəti bu 

q ə l ə b ə n i  q a z a n m a ğ ı m ı z d a  ə s a s  r o l  o y n a d ı . V ə  h ə r  b i r 

azərbaycanlının,hə�a biz şagirdlərin belə onları dəstəkləməsi onlara 

əlavə bir güc,ruh verdi.Bəli,müzəffər ordumuz Qarabağı işğaldan azad 

etdi.Yaşasın güclü Azərbaycan ordusu! Yaşasın Azərbaycan!!!

      İllər öncə mənfur ermənilər Qarabağı işğal etmişdilər.Sizcə,necə 

işğal etmişdilər? Hər zamankı kimi hiyləgərcəsinə,məzlum 

insanları,günahsız körpələri qətlə yetirərək,qədim şəhər və 

kəndlərimizi dağıdaraq,bir sözlə,öz ağlasığmaz qəddarlıqları ilə...  

ÖMƏR  ŞÜKÜRLÜ

 Tədqiqat Fənininin bölmələri ilə tanış

 olduqca öyrəndiklərimizi getdiyimiz 

məkanlarda gözlərimizlə görür,bəzən

 tədqiqatlarımızı elə oradaca 

davam etdirirdik. Ona görə də 

DÜNYA Məktəbini çox sevirəm.

Müzəffər ordumuz 

Qarabağı işğaldan azad etdi.

Yaşasın güclü Azərbaycan ordusu! 

Yaşasın Azərbaycan!!!

        FİKİR VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNİ 

HƏR YERDƏ VƏ HƏR ZAMAN 

SƏRBƏST ŞƏKİLDƏ İFADƏ 

ETMƏYİ BACARAN, MÜSTƏQİL 

MÜHAKİMƏ YÜRÜDƏ BİLƏN 

İNSAN FORMALAŞDIRMAQ 

MƏKTƏB VƏ MÜƏLLİMİN 

QARŞISINDA DURAN ƏN ÜMDƏ 

VƏZİFƏDİR. 

“
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   Əslində bu məktəbi mən seçməmişəm.Bu məktəbi mənim üçün 

valideynlərim seçib.Amma mən çox şadam ki, valideynlərim mənim 

belə bir gözəl,müasir məktəbdə oxumağımı qərara alıb. Bu məktəbdə 

mənə bilik verən,hər zaman dəstəkləyən müəllimələrim və mənə sadiq 

olan mehriban dostlarım var.Məncə, mən çox şanslıyam ki,belə bir 

məktəbdə oxuyuram.

   Mən Dünya Məktəbini öz doğma evim kimi sevirəm. DÜNYA  

Məktəbində keçirilən tədbirlərdə iştirak etməyi, keçdiyimiz 

mövzularla bağlı sinfimizdə əl işi düzəltməyi  və digər maraqlı 

məqamları xoşlayıram. Mən məktəbimdə çox şeylər öyrəndim.

D o ğ r u d a n  d a ,  b u  q ə l ə b ə  A z ə r b a y c a n  t a r i x i n i n  ə n 

unudulmaz,şanlı səhifələrindən  biri oldu.Eşq olsun ordumuza! 

Yaşasın azad Azərbaycan və Azərbaycan xalqı !!!

     “Güc birlikdədir”, deyib atalar .Bu həqiqətən də belədir.Mən 

düşünürəm ki,bu 44 günlük  müharibədə başda ALİ BAŞ 

KOMANDAN İLHAM ƏLİYEV olmaqla,ordumuzun gücü, 

xalqımızın birliyi və qardaş TÜRKİYƏ dövlətinin dəstəyi 

nəticəsində biz qalib gəldik.Müharibə başlayan gündən 

ölkəmizin   hər yerindən cəbhəyə müxtəlif cür yardımlar: 

ərzaq,isti geyimlər,dərman və başqa şeylər göndərilirdi.44 

günlük müharibə ərzində Azərbaycan  məktəblilərinin  əsgərlərə 

göndərdiyi inam dolu məktubları da onlara güc,qüvvət 

verdi.Məktublarda əsgərlərimizə təşəkkür edir, onlarla qürur 

duyduğumuzu yazırdıq.Hər gün cəbhədən gələn qələbə 

xəbərləri bizi sevindirirdi.

NURAY  ƏSGƏRZADƏ

        DƏRS ZAMANI    

MƏQSƏD UŞAQLARIN 

YARADICILIQ 

TƏLƏBATLARININ TƏMİNATINI 

TƏŞKİL ETMƏK, ŞAGİRDLƏRİN 

ÖZ QABİLİYYƏTLƏRİNİ 

GERÇƏKLƏŞDİRİLMƏSİ KİMİ 

AMİLLƏR NƏZƏRƏ 

ALINMIŞDIR.

“

Bu məktəbdə mənə bilik verən,

hər zaman dəstəkləyən 

müəllimələrim və mənə sadiq 

olan mehriban dostlarım var.

Mən çox şanslıyam ki,

belə bir məktəbdə oxuyuram.

44 günlük  müharibədə başda 

ALİ BAŞ KOMANDAN 

İLHAM ƏLİYEV olmaqla,

ordumuzun gücü, xalqımızın

 birliyi və qardaş TÜRKİYƏ 

dövlətinin dəstəyi 

nəticəsində biz qalib gəldik.
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Dərslər davam  etdikcə müəllimlərimin  mükəmməl dərs 

izah etmələri,hər bir  şagirdə fərdi yanaşmaları,  məktəbdə  

keçirilən maraqlı tədbirlər məni daha da sevindirdi.

    İki il öncə bu məktəbə qədəm basanda  sual dolu fikirlər 

məni düşündürürdü.Müəllimlərim xasiyyətcə necə 

olacaqlar? Onların  şagirdlərlə münasibəti necədir? 

Dərslərin keyfiyyəti yaxşıdırmı?

   Dərsə başladığımız ilk gündə müəllimələrimin  və sinif 

yoldaşlarımın isti münasibəti mənə xoş təsir bağışlamışdı.

     2020-ci il Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 

Müharibə baş verdi,amma bizim parlaq qələbəmizlə başa 

çatdı.Biz həmrəy olduğumuz üçün 44 günlük müharibədə 

qalib gəldik,zəfər çaldıq.Doğrudur,30 illik intiqam hissi də bizə  

bu qalibiyyəti yaşatdı.Çünki günahsız körpələri,qoca nənə-

babalarımızı illər keçsə də,unutmadıq.Xocalı faciəsini unuda 

bilərdikmi? 

   Əlbə�ə,xalqımızın birliyi,ruh yüksəkliyi də bu şanlı 

qələbəmizdə böyük rol oynadı.Atalarımız çox yaxşı deyib,”El 

bir olsa, dağ  oynadar yerindən”. 

RAMİL  VERDİYEV

Müəllimlərimin  mükəmməl dərs 

izah etmələri,hər bir  şagirdə

 fərdi yanaşmaları,  məktəbdə

  keçirilən maraqlı tədbirlər 

məni daha da sevindirdi.

Xalqımızın birliyi,

ruh yüksəkliyi də 

bu şanlı qələbəmizdə 

böyük rol oynadı.
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 Şagirdlər zəngin məktəb 

kitabxanasında müəllimlə bərabər 

tədqiqat apararkən

“



Nizami Gəncəvi

1141-1209

Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasında 

2021-ci ilin 

“NİZAMİ GƏNCƏVİ İLİ” 

elan edilməsi haqqında 

Sərəncam imzalayıb.

    Sumqayıt DÜNYA Məktəbi 2021-ci ilin 

ölkəmizdə “NİZAMİ GƏNCƏVİ İLİ” ili 

elan edilməsi münasibətilə şagirdlər arasında 

maraqlı tədbirlər həyata keçirməyə hazırlaşır. 

   Dahi şairin 800 illik yubileyi onun 

yaradıcılığının öyrənilməsində, ədəbi irsinin 

tədqiqində böyük dönüş yaradıb.
Əsə r lə r i  dönö-dönə  təb l iğ  ed i l i b , 

mək təb l ə rdə  t əd r i s  o l unub ,  onun 

yaradıcılığına xüsusi yer ayrılıb, hikmətli 

nəsihətləri və aforizmləri dillər əzbərinə 

çevrilib.
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Sumqayıt 

DÜNYA Məktəbinin 

şagirdləri kitabxanada 

Nizami yaradıcılığı haqqında 

təqdimatlar hazırlayarkən

   Bu məqsədlə dahi 

mütəfəkkirin irsinin 

öyrənilməsi və təbliği 

sahəsində müəllimlər xüsusi 

olaraq çalışır, şairin 

“XƏMSƏ”si üzərində 

yaradıcılıq işləri aparılır.
Şagirdlərimiz Nizami 

tədbirlərinə böyük həvəslə 

hazırlaşırlar.
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  S u m q a y ı t  D Ü N Y A 

Məktəbinin yaradıcıl ıq 

emalatxanasında aparılan 

dərslər şagirdlərin ən 

maraqlı məşğuliyyətləri 

ilə qurulur.

       ələcəyə gedən yol 

tək elmi biliklərdən deyil, 

həm də yaradıcılıqdan 

keçir . Hər bi r sahəyə 

yaradıcı yanaşma daha 

çox fayda verir.

  Burada sulu boyalar və 

rəngli qələmlərlə çəkilən 

rəsmlər, müxtəli f növ 

m u n c u q l a r ,  d ə n i z 

ç ı n q ı l l a r ı ,  x ü s u s i 

Rəsm və sənət müəllimi:  Xatirə Tapdıqova          

materiallarla hazırlanan 

tablolar, tikmələr, bəzək 

əşyaları şagirdlərə zövqlə 

işləmək aşılamaqla yanaşı, 

onları incəsənətin maraqlı 

növləri ilə yaxından tanış 

edir, sənətə olan maraq və 

sevgini artırır.

 G 
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    Bəzən bu oyunu daha qədim növlərindən 

və Çin şahmatı kimi əlaqəli oyunlardan 

fərqləndirmək üçün "Qərb şahmatı" və ya 

"Beynəlxalq şahmat" adlandırırlar.

    Şahmat mücərrəd strategiya oyunudur və 

heç bir gizli məlumatı özündə əks etdirmir. 

   Oyunun indiki forması Hindistan və fars 

mənşəli oxşar oyunun inkişafından sonra XV 

əsrin ikinci yarısında Cənubi Avropada ortaya 

çıxdı.

    Şagirdlərimiz arasında şahmat turnirlərinin 

təşkili onların yaddaşını gücləndirir, diqqətini 

və səbrini artırır, çətin vəziyyətlərdən çıxış 

yolu tapmaq və ani qərar qəbul etmək 

vərdişlərini formalaşdırır.

   İki oyunçu arasında taxta lövhə üzərində 

oynanan əyləncəli və rəqabətli strateji oyun 

olan şahmat Sumqayıt DÜNYA Məktəbinin 

şagirdləri arasında da çox populyardır. 

ƏYLƏNCƏLİ 

 OYUN

VƏ RƏQABƏTLİ 

STRATEJİ
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  Hərf lər in,  rəqəmlərin,  rəngl i 

qələmlərin, kitab və dəftərlərin cazibəli 

aləmindən keçdiniz, kiçik məzunlar! 

Sizi 5-ci sinfə yola salan müəlliminizin 

qayğısıyla, sevgisiylə çiçək açdınız! 

Kiçik yaşda gəldiniz, böyüyüb boy 

atdınız, bilikləriniz də özünüzlə bərabər 

böyüdü... 

     Hələ dünən qələm tutmağı öyrənən 

balaca əlləriniz bu gün sizə dil, hesab, 

y a z m a q ,  o x u m a q  ö y r ə d ə n 

müəlliminizə məzunluq vidası yazır... 

B i l i k lə r in iz lə  bərabər  böyüyən 

fikirləriniz, xəyallarınız, arzu və 

istəkləriniz sizləri  yazma-oxumanın, 

araşdırmaların çox uzun yollarıyla 

uzaqlara aparacaq... Elminizlə yeni 

dünya quracaqsınız, gələcək sizlərindir 

axı... 

     Gələcək sizlərlə gələcək!

GƏLƏCƏK 
SİZLƏRLƏ 
GƏLƏCƏK! 
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     Elə bu səbəbdəndir ki, hər kəs onun işığına doğru can atır, çünki o 

insan ruhunu sözlə cəzb edir və 880 il əvvəl Azərbaycan şeirinə 

doğan bu Günəş öz işığını hələ də saçmaqda, bizləri 

ruhlandırmaqdadır.Ruhumuzu göylərə ucaldan şair sanki bizi özünə 

doğru səsləyirdi. Bu münasibətlə Sumqayıt Dünya məktəbi kollektivi 

dahi şairimizin abidəsini ziyarət etmiş, daha sonra məşhur şəxsiyyətin 

adını daşıyan muzeyə ekskursiyaya getmişdir.Məktəblilərimiz şairin 

heykəlinin önündə məşhur kəlamlardan sitatlar gətirmiş, 

mənəviyyatımızı zənginləşdirən fikirlər söyləmişlər.

Bu günəşin hikmət çeşməsi o qədər mənalıdır ki, idrakın və cəhalətin 

nə olduğunu bizə dərindən anladır.Sönməz Günəşin dühasından bir 

yaxşılıq çağırışı duyuruq.

Sığmazam qaranlıq dar zindana, Nizami,

Günəş kimi işıq saç bu cahana, Nizami !
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Sumqayıt DÜNYA Məktəbinin şagirdləri Nizami Gəncəvinin abidəsini 
ziyarət edərkən Az. TV kanalının çəkiliş qrupu ilə təsadüfən rastlaşmış, 

onlara dahi mütəfəkkir haqqında müsahibə vermişlər.
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S: INTERESTS BASED CONFLICT RESOLUTION

MICHELE 
GRIESSMAIR

PHD, PROFESSOR 
OF ECONOMIC 
SOCIOLOGY

DEPARTMENT 
AT THE UNIVERSITY 
OF VIENNA

    On June the 1st students of Dunya Sumgayit 

school have attended a workshop of the professor 

Michele Griessmair, PhD from the University of 

Vienna, Department of Economic Sociology. The 

topic of the workshop was about a  negotiation 

between kids and parents: an interest-based 

conflict resolution. Prof.Griessmair started the 

workshop by giving an introduct ion into 

negotiat ion phenomena and famil iar iz ing 

students with its fundamentals. Later, students 

showcased their negotiation skills in a role-based 

scenario. Students were divided into pairs and 

groups and were given either parent or child roles 

a l ongs ide t he i r  r e spec t i ve con f i den t i a l 

information. At the end of the practice session the 

results and the agreements they had reached 

were discussed within a final debriefing by Prof. 

Giessmair. It is our hope that through this 

workshop our students have gained a better 

perspective into conflicts and their underlying 

causes as well as possible resolutions.

UNITED NATIONS

DEPARTMENT OF ECONOMIC

AND SOCIAL AFFAIRS

SUMGAIT 

DUNYA SCHOOL
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   1 İYUN Sumqayıt Dünya 

məktəbinin şagirdləri Viyana 

U n i v e r s i t e t i n i n  İ q t i s a d i 

Sosiologiya Departamentinin 

professoru Dr.Mikele Graismeyr 

ilə virtual təlimdə iştirak etdilər. 

Təlimin məqsədi valideyn-uşaq 

arasında konfliktlərin qarşılıqlı 

maraqlar çərçivəsində danışıq 

yolu ilə həll yollarını öyrənmək 

i d i .  D r .  G r a y s m e i r  t ə l i m i 

şagirdləri danışıqlar prosesləri 

v ə  o n u n  ə s a s l a r ı  b a r ə d ə 

məlumatlandırmaqla başladı. 
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    Daha sonra şagirdlər danışıq 

qabiliyyətlərini və yeni biliklərini 

prakt ikada nümayiş etdirdi lər . 

Cütlüklərə və qruplara bölünmüş 

iştirakçıların hər biri valideyn və 

uşaq rollarından birini üzərlərinə 

götürərək onlara verilmiş konflikti 

ssenari əsasında əllərində olan 

informasiyadan dəstək alaraq həll 

etməyə çalışdılar. Əldə etdikləri 

nət icələr tə l imin sonunda Dr. 

Graysmeir in yönləndirməsi i lə 

a n a l i z   e d i l d i . B u  t ə l i m 

ş a g i r d l ə r i m i z d ə  d a n ı ş ı q l a r 

proseslərinə maraq oyatmış, onları 

gələcəkdə rastlaşacaqları konflikt 

s i t u a s i y a l a r ı n a  d a h a e f f e k t i v 

yanaşmaqlarına və nəticə əldə edə 

bilmələrinə yardımçı olacaqdır.
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UŞAQ 

HÜQUQLARI DA

İNSAN HAQLARININ 

ƏN MÜHÜM 

VƏ AYRILMAZ 

HİSSƏLƏRİNDƏN

BİRİDİR
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    Debatın məqsədi şagirdlərdə ingilis danışıq 

dilinin inkişaf etdirilməsi, onların cəmiyyətdə 

    Sumqayıt DÜNYA Məktəbi və ‘’ Crescent School 

of India’’  ‘’  məktəbliləri arasında və COVİD -19

onun cəmiyyətə təsiri’’ mövzusunda debat keçirildi.

özlərinin müstəqil fikir və munasibətlərini ingilis 

dilində sərbəst şəkildə ifadə etməyə 

həvəsləndirilməsi və qarşılıqlı əlaqələr yaratmaq,  

əməkdaşlıq etmək qabilliyətini inkişaf etdirməkdir.

     Debatda Sumqayıt DÜNYA Məktəbinin – 8,9 və 

10 -cu sinifləri iştirak etmişlər.

MÜASİR DÜNYA  SƏRBƏST DÜŞÜNCƏ

QARŞILIQLI ƏMƏKDAŞLIQ
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Dünya Məktəbində şagirdləri elmi 

və sosial fəaliyyətlərə cəlb etmək, onların 

a r a ş d ı r m a ,  m ü q a y i s ə  e t m ə , 

ümumiləşdirmə, yaradıcılıq bacarıqlarını 

inkişaf etdirmək məqsədilə layihələrin 

işlənilməsi akademik tələbatdir. Şagirdlər 

tərəfindən hazırlanmış ən yaxşı layihələr 

məktəb müsabiqəsinə təqdim edilir. 

LAYİHƏLƏR

Münsiflər tərəfindən dinlənilən 

layihələr qiymətləndirilir və 

nə t i cə lə r  ş ag i rd lə r i n  i l l i k 

akademik nailiyyət göstəricisinə 

bonus kimi əlavə edilir. Qaliblər 

sertifikatlarla təltif edilirlər.

XƏZƏR UNİVERSİTETİ  DÜNYA MƏKTƏBİ

BAKI  2021

ƏN YAXŞI 

TƏQDİMAT
“
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Sevgi dolu müəllimlər...

       
       

   Maraqlı biliklər...

       
       

       
       

   Zəngin oyunlar...

       
       

       
       

       
       

 Dadlı yeməklər...

DÜNYA ANA MƏKTƏBİ 

       
 SİZİ GÖZLƏYİR, 

       
       

       
       

    ƏZİZ BALACALAR!
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Müsab�qədə �şt�rak etmək üçün 

məktəbə gəlməklə və b�zə zəng etməklə 

qeyd�yyatdan keçə b�lərs�n�z.

Məktəbə qəbul müsab�qə yolu �lə 

həyata keç�r�l�r.

DÜNYA ANA Məktəb�ndə 

Beynəlxalq Bakalavr Təşk�latının 

Erkən Təl�m Proqramı tətb�q olunur.

Azərbaycan və rus bölmələr�ndə 

�ng�l�s d�l� �k�nc� d�l k�m� beynəlxalq

standartlara uyğun tədr�s olunur.

Arzu edən val�deynlər üçün 

nəql�yyat serv�s� də fəal�yyət göstər�r.

Məktəb�m�zdə uşaqlar gün ərz�ndə 

�st� yemək, meyvə və qəlyanaltı �lə təm�n olunur.

Yoqa, rəsm, mus�q�, əmək, rəqs və 

�dman dərslər� də tədr�s olunur.

DƏRS CƏDVƏLİMİZDƏ 

DƏRSLƏRLƏ YANAŞI ƏLAVƏ OLARAQ:

 3-4 YAŞ KÖRPƏLƏR

  4-5 YAŞ BAĞÇA

 5-6 YAŞ MƏKTƏBƏQƏDƏR
HAZIRLIQ QRUPLARINA 

AZƏRBAYCAN, RUS VƏ İNGİLİS 

2021-2022-Cİ 

BÖLMƏLƏRİNİN

ŞAGİRD QƏBULU ELAN EDİR.

Tel: +99470 560-15-18
(012) 432-57-33
(012) 432-57-11

Ünvan:  Bakı şəhəri, Həsən 
bəy Zərdabi küçəsi 88A

Email:  anamektebi@dunyaschool.edu.az

Facebook:  DunyaAnaMektebi

İnstagram:  dunya.ana.mektebi

URL:  dunyaanamektebi.az

URL:  mektebeqeder.edu.az

TƏDRİS İLİ ÜÇÜN 

DÜNYA ANA MƏKTƏBİ

71



QƏBUL QAYDALARI

DÜNYA MƏKTƏBİ

Ünvan: Binəqədi rayon, 
Əcəmi Naxçıvani 9

Tel: +994 12 563 59 40/47/48

QƏBUL ÜÇÜN TƏLƏB 
OLUNAN SƏNƏDLƏR:

Ərizə

4 ədəd fotoşəkil (3x4, rəngli)

Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti

Şəxsiyyət vəsiqəsi

Tibbi arayış

Yaşayış yeri haqqında arayış

Valideynın iş yeri haqqında arayış

  Ana məktəbinə qəbul zamanı hər bir uşağın fərdi 

xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün məktəbin psixoloqu 

valideynlərlə fərdi söhbətlər aparır. Uşaqlar psixoloji 

müayinədən və həkim müayinəsindən keçirilir. 

  Uşaqların sağlamlığı, normal qavrama qabiliyyəti, səlis nitqi 

və maraq dairəsi əsas götürülür. Məktəbə qəbul ediləcək 

şagirdlər “Şagird qəbulu üzrə məktəbdaxili komissiya”nın rəyi 

əsasında müəyyən edilir və məktəb rəhbərinin əmri ilə 

rəsmiləşdirilir. 

DÜNYA 
ANA 

MƏKTƏBİ

Müsabiqədə şagirdlərin təhsil aldıqları sinfə uyğun bilik səviyyəsi, sağlamlığı, 

maraq dairəsi əsas götürülür. Hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək 

üçün valideynlərlə söhbətlər aparılır.

    Məktəbə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müsabiqədə iştirak etmək 

üçün məktəbə gəlməklə, bizə zəng etməklə və ya online qeydiyyatdan keçə 

bilərsiniz. htt://e.dunyaschool.az/sagirdqebulu

Dünya məktəbində fikirləşməyi öyrətmək prinsipi əsas götürülür və tədris 

prosesinin təşkili bu yönümdə qurulur. Siniflərdə şagird sayının az olması hər bir 

şagirdə fərdi yanaşmağa imkan yaradır.
Sağlam əsaslar üzərində qurulmuş ciddi nizam-intizam təlim-tərbiyə prosesinin 

yüksək səviyyədə təşkilinə kömək edir.

Qəbul imtahanında ən yüksək nəticə göstərən VIII-XI sinif şagirdləri təqaüd 

imkanı qazanırlar.
İngilis bölməsində tədris Beynəlxalq Bakalavr Təşkilatının (IB) ibtidai (PYP), orta 

məktəb (MYP) və Diplom proqramları (DP) əsasında qurulur. 
Diplom proqramında təhsil müddəti iki ildir (X, XI siniflər).
Azərbaycan və rus bölmələrinə ingilis dili ikinci dil kimi beynəlxalq standartlara 

uyğun tədris olunur. Şagirdlərin seçimi ilə fransız, alman və ya çin dili də öyrədilir.


