
AMAK-EASST Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Tədris Paketi



AMAK 2016-cı ildən bəri Dövlət Yol Polisi və Təhsil Nazirliyi ilə birgə “Yol Hərəkəti

Təhlükəsizliyinin Tədrisi” layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərinin məktəb və bağçalarında

Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi ilə bağlı təlim-tədris proqramını həyata keçirir. Sözügedən

təlim-tədris prosesi AMAK-ın beynəlxalq əməkdaşı olan Təhlükəsiz və Davamlı

Nəqliyyat üzrə Şərq Alyansı (EASST) təşkilatı ilə birgə hazırladığı tədris paketi

əsasında həyata keçirilir.

Ümumi Məlumat



Geniş əhatəli Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Tədris Paketi EASST, AMAK və HƏYAT təşkilatları
tərəfindən hazırlanmışdır.

Tədris paketi 14 yaşına qədər olan uşaqlara yol hərəkəti təhlükəsizliyinin tədrisi üçün
layihələşdirilmişdir.

Müxtəlif təyinatlarda istifadə üçün əlverişli vəsaitdir.

Orta və aşağı gəlirli ölkələrdə istifadə üçün inkişaf etdirilmişdir və Azərbaycanda istifadə
üçün uyğunlaşdırılmışdır.

Tədris Paketi haqqında məlumat



• Yol qəzaları 15-29 yaş arası gənclərin əsas ölüm səbəbidir.
• ÜST-a görə, 2015-ci ildə Azərbaycanda 945 nəfər yol qəzaları səbəbindən vəfat

etmişdir.
• Bu tendensiya son illər ərzində ölüm hallarının artdığını güstərir.
• Dünyasını dəyişənlərin 57%-ni piyadalar və maşında olan sərnişinlər təşkil edir.

Tədrisin Əhəmiyyəti



YOL HƏRƏKƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ 
TƏDRİSİ

Tədris paketindəki sadə, əyləncəli və maarifləndirici məşğələlər uşaqların və gənclərin yollarda 

təhlükəsiz hərəkətinə kömək etmiş olacaq.

Bu paket hər yaşa uyğun olaraq düzgün yollarla yol təhlükəsizliyi qaydalarının öyrədilməsi üçün 

vəsaitlərdən ibarətdir. 



• İlkin məsləhətlər

• Müəllimlərin qeydləri

• Tədris üçün vəsaitlər

• Valideynlərə məktub

• Afişa və qeydlər

MÜNDƏRİCAT



• Paket hər yaş qrupuna görə müxtəlif məşğələlərdən ibarətdir.

• Burada hər vəsaiti istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.

• Ardıcıllıqla getməyə ehtiyac yoxdur.

• Vaxtınızdan səmərəli istifadə üçün siz vəsaitləri seçə və bir yerə yığaraq istifadə edə

bilərsiniz.

• Siz uşaqlara və sizin üçün uyğun və faydalı olanları seçə bilərsiniz.

Uyğun Vəsaitlər



İncəsənət

Rol oynamaq

Yaradıcı layihələr

Viktorina

Sorğu

Hekayələr

Qrup müzakirələri

Fəaliyyətlər



Yaş hədləri

6 yaşdan aşağı

6 – 11 yaş arası

12 – 14 yaş arası



6 yaşdan aşağı

Əsas mövzular
• Nəqliyyat təhlükəlidir və insanlara zərər verə bilər.
• Heç vaxt böyüklər olmadan yola yaxın getməyin və yolu

keçərkən hər zaman böyüklərin əllərindən tutun.
• Yolu keçməmişdən əvvəl dayan, bax və dinlə.
• Əlvan ol.
• Təhlükəsizlik kəmərini hər zaman taxın.
• Maşına minərkən və düşərkən
ehtiyyatlı olun.

Tədris üçün təlimatlar
• Qısa, sadə sessiyalar.
• Əsas məlumatlara diqqətinizi verin.
• Sessiyalari aktiv və əyləncəli edin.



6 – 11 yaş arası

Əsas mövzular

• Dayan, bax və dinlə.

• Təhlükəsizlik kəmərlərini hər zaman tax.

• Əlvan ol.

• Maşında təhlükəli hərəkət etmə.

Tədris üçün təlimatlar

• Sessiyaları uşaqların yaşlarına uyğunlaşdırın.  

• Sessiyaları aktiv ve praktik təşkil edin.

• Uşaqların yolları və yol hərəkətlərini bilavasitə öyrənmələri 

üçün onları çölə çıxardın.



Əsas mövzular

• Zirək olun və hər zaman təhlükələrə

ayıq olun.

• Yol kənarlarında risk etməyin.

• Başqalarının təzyiqindən uzaq durun.

• Təhlükəsizlik kəmərini hər zaman taxın.

Tədris üçün təlimatlar

• Gənclərin biliklərini daha da təkmilləşdirin.

• İştirak və müzakirələr üçün iştirakçıları cəsarətləndirin. 

• Sessiyaları insanların həyatı və təcrübələri ilə əlaqələndirin.

• Real həyat layihələrindən və praktiki tapşırıqlardan istifadə 

edin.

12 – 14 yaş arası



Təlim paketinin tədris qeydləri aşağıdakıları əhatə edir:

• Görüləcək işlərin icmalı.

• Verilən əsas məlumatların detalları.

• Hər vəsaitin verilmə məqsədinin detalları.

• Hər təlim üçün lazım olan vasaitlər və vaxt haqqında 

məlumat.

Tədris qeydləri



Əlavə olaraq, paketdə təlimlər üçün posterlər və qeydlər var.

Paket 11 yaşa qədər və 12 – 14 arası yaş qrupları üçün nəzərdə tutulmuş iki

fərqli hissədən ibarətdir.

Plakatlar əsas məlumatların çatdırılmasında köməkçi rolunu daşıyır.

Qeydlər uşaqlara verilə bilər.

Plakatlar və Qeydlər



Uşaqlar valideynlərinin hərəkətlərindən təsirlənə bilərlər.

Paketə valideynlərə verilməsi üçün məktub daxildir. Valideynlərə verilən

məktubda siz uşaqların nə öyrəndiklərini və valideynlərin uşaqlara

öyrədilən məlumatları necə möhkəmlədəcəklərini yaza bilərsiniz.

Valideyinlərin cəlb edilməsi



Təlimin sizin məktəbdə həyata keçirilməsini istəyirsinizsə, +994 12 
4375858 və ya info@amak.az elektron poçt ünvanına müraciət edə 
bilərsiniz

Əlaqə

mailto:info@amak.az

