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MYP-nin kurikulumu geniş həcmlidir və müxtəlifliyi 
özündə birləşdirir. Hər il şagirdlər aşağıda qeyd edilənləri 
bu proqram vasitəsilə öyrənirlər:

• Dil və ədəbiyyat (ingilis dili və Azərbaycan dili)
• Dil (rus, alman, ispan və fransız dilləri)
• Sosial elmlər
• Təbiət elmləri
• Riyaziyyat
• İncəsənət (təsviri incəsənət, musiqi, dram)
• Fiziki və bədən tərbiyəsi
• Dizayn və texnologiya
• STEAM
• Layihə əsaslı öyrənmə

 
 Avropa Azərbaycan Məktəbində akreditə olunmuş 
MYP proqramının tədrisi həyata keçirilir.  MYP AAM-ın 
fəlsəfəsinə uyğun olaraq tənqidi düşünmə bacarıqlarının və 
beynəlxalq təfəkkürlülüyün formalaşdırılması üçün şagirdlərin 
intellektual və emosional inkişafını təmin edən yüksək səviyyəli 
beynəlxalq proqramdır.
  
 MYP proqramı 5-9-cu siniflərdə MYP bölmələri 
vasitəsilə tədris edilir. Proqram boyunca şagirdlər sorğu-sual 
yolu ilə öyrənərək çətin suallara cavab tapmağa çalışırlar. 
MYP-nin mühüm cəhəti ondan ibarətdir ki, şagirdlər təhsil aldığı 
siniflərdən asılı olaraq fəaliyyət, ictimai layihələr və şəxsi 
layihələr üzərində işləyirlər.  

Öyrənmə üzrə yanaşmalar
 Öyrənmə üzrə yanaşma (ATL) bacarıqları bütün 
fənnlər üzrə tətbiq edilir və şagirdlərə  öyrənməyi 
öyrənməkdə kömək edir. Bu, şagirdlərə həm akademik, 
həm də xarakterlərini formalaşdırmaq imkanı yaradır. ATL 
bacarıqları aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

• Ünsiyyət bacarıqları 
• Sosial bacarıqlar: əməkdaşlıq
• Özünü idarəetmə bacarıqları: təşkilatçılıq, affektivlik və 
refleksiya
• Tədqiqat bacarıqları: informasiya və media savadlılığı
• Düşünmə bacarıqları: tənqidi düşünmə, yaradıcı 
düşünmə və köçürmə (dəyişdirmə)

 MYP-də qiymətləndirmədə meyarlara istinad 
edilir, ona görə də bütün dünyada şagirdlər hər bir fənn 
qrupu üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlar 
əsasında qiymətləndirilir. Şagirdlərə öyrəndiklərini ən yaxşı 
şəkildə nümayiş etdirmək üçün müxtəlif qiymətləndirmə 
strategiyalarından istifadə edilir. Tapşırıqlar müəllimlər 
tərəfindən müəyyən edilir və məktəbdaxili qiymətləndirmə 
aparılır.

8 və 9-cu siniflərdə həmçinin 
aşağıdakı fənlər tədris edilir:

• Biologiya
• Fizika
• Kimya
• Coğrafiya
• Müəssisə
• Dünya tarixi



İB DİPLOM PROQRAMI
 IB Diplom Proqramı (DP) 15-17 yaş arası 
şagirdlərin universitet və ondan sonrakı həyatlarında 
uğur qazanmaları üçün nəzərdə tutulmuş ciddi, 
akademik cəhətdən çətin və balanslaşdırılmış iki illik 
təhsil proqramıdır. DP ciddi standartlara cavab verən 
həm intizam, həm də fənlərarası bilik və anlayışı 
inkişaf etdirmək üçün imkanlar təqdim edir. Bu hər 
hansı xüsusi sistemin və ya hökumətin təsirindən 
azad, dünyanın hər yerindən ən yaxşı təhsil 
təcrübələrini özündə birləşdirən həqiqi beynəlxalq 
proqramdır. Akademik mükəmməlliyə əlavə olaraq, 
araşdırma, qayğıkeşlik, açıq fikirlilik, 
mədəniyyətlərarası anlaşma və bir sıra baxışlara 
hörmət etmək və qiymətləndirmək üçün lazım olan 
münasibətləri təşviq edir.

 Burada şagirdlərə 6 fənn tədris edilir və 
onlardan 3-ü yüksək, 3-ü isə standart səviyyədə 
olmaqla fərqli fənn qruplarından seçilməlidir. Bununla 
yanaşı onlar əsas elementlər sayılan Bilik nəzəriyyəsi; 
Yaradıcılıq, fəaliyyət və xidmət (CAS), həmçinin Geniş 
Esse kurslarını uğurla başa çatdırmalıdırlar. 

DP kursları aşağıdakı fənlər üzrə 
təklif edilir:
1-ci qrup - Dil və Ədəbiyyat /A dili:

• İngilis dili A – Dil və Ədəbiyyat (Yüksək/Standart)
• Azərbaycan dili A – Ədəbiyyat (Yüksək/Standart)
• Rus dili A – Ədəbiyyat (Yüksək/Standart)
• A dili - Ədəbiyyat, şagirdin istənilən dili fərdi şəkildə 
öyrənməsi (məktəb şagirdin düzgün istiqamətdə 
getdiyini mütəmadi olaraq yoxlayır (Standart)

Qrup 2 - Dil / B dili: 

• İngilis dili B (Yüksək/Standart)
• Alman dili B (Yüksək/Standart)
• Rus dili B (Yüksək/Standart)
• İspan dili, başlanğıc səviyyə (standart)
• Alman dili, başlanğıc səviyyə (standart)

Qrup 3 - Sosial fənlər:

• Biznesin idarə edilməsi (Yüksək/Standart)
• İqtisadiyyat (Yüksək/Standart)
• Tarix (Yüksək/Standart)
• Ətraf mühit və cəmiyyətlər (standart)
• Psixologiya ((Yüksək/Standart)
• Coğrafiya (Yüksək/Standart)

Qrup 4 - Təbiət elmləri:

• Biologiya (Yüksək/Standart)
• Kimya (Yüksək/Standart)
• Fizika (Yüksək/Standart)
• Ətraf mühit və cəmiyyətlər (standart)
• Dizayn və texnologiya (Yüksək/Standart)
• Kompyuter elmləri (Yüksək/Standart)
• Fiziki tərbiyə (Yüksək/Standart)

Qrup 5 - Riyaziyyat:

Riyaziyyat: Təhlil və yanaşmalar (Yüksək/Standart)
Riyaziyyat: Tətbiqlər və Şərhlər (Yüksək/Standart)
 
Qrup 6 - İncəsənət:

• Teatr (Yüksək/Standart)
• Vizual incəsənət

• Musiqi (Yüksək/Standart)
• Və ya 1,2,3 və 4-cü qruplardan 
hər hansısa bir fənn



QƏBUL QAYDALARI VƏ QEYDİYYAT
Siz Avropa Azərbaycan Məktəbini 
seçməlisiniz, çünki:

• Burada peşəkar yerli və beynəlxalq müəllimlər 
tərəfindən beynəlxalq proqramlar tədris edilir. 
• Məktəb şagirdlərimizin öyrənməsini maksimum 
dərəcəyə çatdırmaq üçün beynəlxalq təhsil 
platformalarından və süni intellektdən istifadə 
edir. Burada müxtəlif rəqəmsal texnologiyaların 
mövcud olduğu zəngin infrastruktur mövcuddur.
• Həm ibtidai, həm də orta məktəb binaları müasir 
tələblərə cavab verir.
• Üzgüçülük hovuzları, idman zalları, geniş tutumlu 
akt zalları, dərssonrası fəaliyyətlər və tədris 
proqramları bütün növ maraqları ödəyir.
• Burada müasir mətbəx avadanlıqları ilə təchiz 
edilmiş yeməkxanalarda müxtəlif dadlı və sağlam 
qidalar təqdim edilir. 

Bizim gücümüz:

• peşəkar müəllimlərimiz
•  bizimlə sıx əməkdaşlıq edən və müəllimlərimizin 
əməyini yüksək qiymətləndirən dəyərli valideynlərimiz,
•  maraqlı qurulmuş dərslər vasitəsilə çalışqan 
şagirdlərimizin təlim-tədris prosesinə 
həvəsləndirilməsi,
• övladlarınız üçün keyfiyyətli təhsili təmin etməkdə 
bizə daim dəstək olan Himayədarlar Şurasıdır. 

Məktəb icmamıza qoşulmaq üçün şagirdlər 
aşağıdakı mərhələlərdən keçəcək:

• İngilis dili və riyaziyyat fənləri üzrə qəbul imtahanı
• Azərbaycanlı olan hər bir şagird Azərbaycan 
dilindən imtahan verməsi tələb olunur
• Məktəb psixoloqu tərəfindən fərdi müsahibə



KLUBLAR
 Klub fəaliyyəti şagirdləri fəal, çevik, müstəqil və prinsipial olmağa təşviq edir. Məktəbimizdə 
klublar şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli təşkilini və onların istedadlarının düzgün 
istiqamətləndirilməsini təmin edir. Klublarımız yaradıcı təfəkkürün, estetik zövqün, motorika 
bacarıqlarının, komandada işləmək və bu kimi digər bacarıqların inkişafına imkan yaradır. Klublar dərs 
saatlarında və dərsdən sonra keçirilir.

İbtidai məktəb klubları

Gimnastika
Lego
Ebru
Mühəndislik  
Basketbol
Futbol
Aikido
Tenis
İngilis dili üzrə danışıq
Xor
Mindfulness
Şahmat
Təbiət elmləri
Aşbazlıq 
İncəsənət
İngilis dili dram
Rus dili dram
Mental arifmetika
Riyaziyyat
Fotoqrafiya
Bağçılıq
Moda-dizayn

Gimnastika
Lego
Ebru
Mühəndislik  
Basketbol
Futbol
Aikido
Tenis
İngilis dili üzrədanışıq
Rus dram 
Ev tapşırığı
Psixologiya klubu
Üzgüçülük

Basketbol
Voleybol

Masa üstü tenis
Futbol

İnformatika
Aşbazlıq

Fikstroniks 
Konstruksiya 

Şahmat
Maynkraft

Musiqi
Tamaşa və 

performanslar
Debat

Azərbaycan dram

Orta məktəb klubları



TƏHLÜKƏSİZLİK,
SAĞLAMLIQ

VƏ RİFAH

 EAS icması hər bir şagirdin qəlbi və zehni ilə əlaqə 
yaradaraq birgə öyrənməni təmin edir və onları öz rifahlarını 
düşünməyə təşviq edir.  

 Biz şagirdlərimiz və müəllimlərimiz üçün müxtəlifliyin 
qiymətləndirildiyi, müsbət sosial qarşılıqlı əlaqələrin təşviq 
edildiyi və zərər riskinin minimuma endirildiyi təhlükəsiz və 
qayğıkeş mühit təmin edirik. 

 Burada daim valideynlərin və məktəb işçilərinin 
kollektiv fəaliyyətini dəstəkləyən rifah yanaşması inkişaf 
etdirilir.

 AAM-da bütün şagirdlərimizin özlərini təhlükəsiz və 
rahat hiss etmələri üçün onların mühafizəsini həyata keçirən 
Mühafizə Komitəsi fəaliyyət göstərir.  

 Məktəbdə çalışan istər müəllim, istərsə də digər 
heyət şagirdlərimizin müdafiəsi və onların rifahının təmini 
üzrə məsuldur. Buna görə də hər il bütün heyətə uşaqların 
mühafizəsi və müdafiəsi üzrə təlim keçirilir. 

 İnanırıq ki, bütün şagirdlərimizin 
dinlənilmək, eşidilmək və hər hansı bir 
narahatlıq halında ciddi qəbul olunmaq 
hüququ var.

 EAS icması: işçi heyət, şagirdlər və 
valideynlər arasında münasibətlər müsbət 
notlarla, qarşılıqlı hörmət əsasında 
qurulmuşdur. 

 Biz şagirdlərimizi sağlam həyat tərzini 
təbliğ edən, müxtəlif öyrənmə imkanları və 
mühit ilə təmin edirik. İnanırıq ki, şagirdlər 
təhlükəsiz, sağlam və əyləncəli mühitdə daha 
yaxşı öyrənmək imkanları əldə edir.



ŞAGİRDLƏRƏ 
DƏSTƏK VƏ DİL

 Biz fəxr edirik ki, AAM icması şagirdlərə 
təhsilin bütün aspektlərində tam dəstək olmaq 
üçün müxtəlifliyi və inkluzivliyi yüksək 
qiymətləndirir. 

 Şagirdlərə Dəstək şöbəsi məktəbdəki hər bir 
şagirdin uğur qazanmaq şansının olmasını təmin 
etmək üçün səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərir. 
Şöbə üç bölmədən ibarətdir: Psixoloq xidməti, 
İngilis dili əlavə dil kimi (EAL) bölməsi və 
Azərbaycan Dilindən Dəstək və Öyrənmə Dəstəyi 
bölməsi.

 Psixoloq xidmətləri təklif edən psixoloji 
dəstək şöbəsi şagirdlərin nailiyyət qazanmasını 
təmin etmək, onların davranışındakı problemlərin 
aradan qaldırılmasında və sosial və emosional 
inkişafında kömək etmək üçün fəaliyyət göstərir. 
Şagird öyrənmədə çətinlik çəkirsə, Təlimə dəstək 
qrupu şagirdlə yaxından işləyir və onun keçdiyi 
inkişaf yolunu daim izləyir. 

 Dil məktəbdə tədris edilən kurrikulumların 
bütün elementlərini birləşdirən amildir.

 Məktəbimizdə ingilis dili əlavə dil kimi şöbəsi 
və Azərbaycan dilindən Dil dəstək şöbəsi şagirdlərin 
ingilis və Azərbaycan dillərini öyrənərkən onlara 
daha xüsusi yanaşmanın tətbiqini təmin edir və 
şagirdlərin normal dərslərdə iştirakında köməklik 
göstərir. Məktəbimizdə müxtəlif ölkələrdən müxtəlif 
dil bacarıqları olan şagirdlər təhsil alır. AAM-da 
İngilis dili Əlavə Dil kimi (EAL) Proqramı bütün 
şagirdlərimizin ingilisdilli mühitə inteqrasiya etməsi 
və tədris edilən hər bir fənni tam anlaması üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

 Şagirdlərin özgüvənini artırmaq, bilik və 
bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün ingilis dilindən 
dil dəstək müəllimləri planlaşdırma, öyrətmə və 
şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə sinif 
müəllimləri ilə işləyirlər. Bundan əlavə, dil dəstək 
müəllimləri diferensiallaşdırılmış dil dərslərində 
şagirdlərə fundamental ingilis dili bacarıqlarını 
öyrədirlər.



YEMƏKXANAYEMƏKXANA

 SAF catering 2015-ci ildən etibarən 
fəaliyyət göstərir. Şirkət üçün müştəri 
məmnuniyyətini əsas şərtdir. Saf dad, keyfiyyət, 
estetika və gigiyenaya diqqət yetirən şirkət kimi 
fəaliyyətə başlayıb və 7 ildir ki, bu şüarla 
fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanda qida 
sənayesində aparıcı və daim inkişafda olan 
şirkətlərdən biridir.

 SAF uşaqların qida təhlükəsizliyinə və 
pəhrizinə xüsusi diqqət yetirir. Məktəbin hər iki 
binasında tam təchiz olunmuş mətbəx var. 
Avropa Azərbaycan Məktəbi konservləşdirilmiş 
qidaların, enerji içkilərinin və digər qazlı içkilərin 
(kola, fanta və s.) istifadəsinin qəti qadağan 
olduğu təhsil müəssisəsidir. 

 Məktəb rəhbərliyi və tibb bacısı 
yeməkxanada mütəmadi olaraq yoxlamalar 
aparırlar. Yeməklər aylıq olaraq müxtəlif 
çeşidlərdə hazırlanır və qida tələblərinə uyğun 
olaraq həftəlik paylanır.

 Eyni zamanda, SAF catering Azərbaycan 
Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi və qida 
normaları ilə bağlı mövcud qanunvericilik 
müddəalarını, habelə beynəlxalq standartları 
nəzərə alır.



VMAVALİDEYN-MÜƏLLİM
ASSOSİASİYASI

14 dekabr 2019-cu il tarixində Avropa Azərbaycan 
Məktəbinin Orta məktəb binasında Valideyn Müəllim 
Assosiasiyasının ilk iclası keçirilmişdir. Konfransda 
250-dən çox valideyn və müəllim heyəti iştirak etmişdir. 
Konfransda demokratik yolla VMA-ya  üzv valideynlər və 
VMA İdarə Heyəti üzvləri seçilmişdir. 

ENDİRİMLƏR VƏ
PARTNYORLAR
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