Layihə çərçivəsində indiyədək görülmüş işlərin qısa xülasəsi:
Komponent 1. Ümumi təhsil üzrə kurikulumun tətbiqinə dəstək və kurikulum islahatlarının
davam etdirilməsi
Alt-komponent 1.1. Kurikulum islahatının davam etdirilməsi və kurikulumun tətbiqinə dəstək
 İbtidai (1-4-cü siniflər), ümumi orta (5-9-cu siniflər) və tam orta (10-11-ci siniflər) təhsil
səviyyələrinin bütün fənləri üzrə yeni kurikulumlar (yeni məzmun) hazırlanmış, müzakirə üçün
müvafiq qurumlara göndərilmiş, üç dildə (Azərbaycan, ingilis, rus) www.kurikulum.az
portalında, “Kurikulum” jurnalında və KİV-də, o cümlədən “Azərbaycan Müəllimi” qəzetində
dərc edilərək ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmişdir. Geniş müzakirələrdən sonra
təkmilləşdirilmiş kurikulumlar və tədris planları Təhsil Nazirliyinin 963 nömrəli 02.06.2011-ci il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Layihənin dəstəyi ilə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi 5-ci
siniflərədək irəliləmişdir. Yeni kurikulumlarla işləyəcək bütün müəllimlər üçün müvafiq təlimlər
təşkil edilmişdir. Kurikulumların tətbiqinə yerlərdə müntəzəm dəstəyin təmin olunması
məqsədilə respublikanın 32 şəhər və rayonunda “Maarifləndirmə Mərkəzləri” yaradılmışdır.
İstinad məktəblərdə yaradılmış həmin mərkəzlərin fəaliyyət planları tərtib edilmiş, mərkəzlərin
1250 nəfər fəalı üçün təlimlər keçirilmiş və təhsil işçilərinə peşəkar səviyyəli metodiki dəstək
təşkil edilmişdir. Kurikulumların tətbiqi prosesinin səmərəli idarə olunması məqsədilə təhsil
rəhbərləri üçün eyni adlı təlimlər keçirilmişdir. Kurikulumların tətbiqi üzrə maarifləndirmə
işlərinin gücləndirilməsi məqsədilə Kurikulum Portalının (www.kurikulum.az) dinamik
fəaliyyəti təşkil edilmişdir. Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi
ilə mütəmadi monitorinqlər keçirilmiş, nəticələri təhlil edilərək yayılmış və Kurikulum
Portalında yerləşdirilmişdir.
 Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunu hazırlamaq məqsədi ilə Təhsil Problemləri İnstitutunun
Kurikulum Mərkəzində məktəbəqədər təhsil üzrə şöbə yaradılmış və Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin 7 aprel 2010-cu il tarixli, 11/185 nömrəli əmri ilə 30 nəfərdən ibarət işçi
qrupu yaradılmışdır. Beynəlxalq ekspertin dəstəyi ilə işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış
məktəbəqədər təhsil kurikulumunun layihəsi (3-6 yaş) “Azərbaycan Müəllimi” qəzetində çap
edilərək ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmiş, seminarlarda müzakirə edilmişdir. “Azərbaycan
Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) (3-6yaş)” layihə sənədi
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 10 iyul 2012-ci il tarixli 1329 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmişdir. Məktəbəqədər təhsil kurikulumunun tətbiqi ilə bağlı qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi
məqsədilə 23-28 sentyabr 2012-ci il tarixlərində müvafiq mütəxəssislərin Finlandiyaya tədris
səfəri təşkil edilmişdir. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun etibarlılığına, nəzərdə tutulan
nəticələrin reallaşmasına hansı səviyyədə təminat verəcəyini sınaqdan keçirmək üçün onun
aşağıdakı rayon və şəhərlərdə pilot qaydasında tətbiqinə qərar verilmişdir:
1.Gəncə şəhəri
9.Yardımlı rayonu
2.Sumqayıt şəhəri
10.Quba rayonu
3.Mingəçevir şəhəri
11.Siyəzən rayonu
4.Abşeron rayonu
12.Şamaxı rayonu
5.Gədəbəy rayonu
13.Ağsu rayonu
6.Qəbələ rayonu
14.Bərdə rayonu
7.Oğuz rayonu
15.Tərtər rayonu
8.Lənkəran rayonu

Bu məqsədlə pilot rayonların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 3093 nəfər tərbiyəçisi üçün
təlim kursları keçirilmişdir.
Alt-komponent 1.2. Yeni tədris materiallarının hazırlanması və məktəb kitabxanalarının
müasirləşdirilməsi
 Müvafiq meyarlar və təsadüfi seçim üsulunun tətbiqi ilə seçilmiş 500 məktəbin kitabxanası bu
alt-komponentdə əhatə olunmuşdur. 500 məktəbin sırasından 10 pilot məktəb seçilmişdir. Pilot
məktəblərin təmirə olan ehtiyacları müəyyənləşdirilmiş və onlardan 5-i təmir edilmişdir. Təmir
olunmuş məktəblərdə kitabxanaların sahəsi genişləndirilmiş və onların resurs mərkəzlərinə
çevrilməsi məqsədilə digər müvafiq həllər tətbiq edilmişdir. Qalan 495 məktəbin kitabxanasında
eyni işlərin görülməsi üçün rayon/şəhər təhsil şöbələrinə, nazirliyin əsaslı tikinti idarəsinə
müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Rayon (şəhər) təhsil şöbələrindən bugünədək daxil olan
məlumatlara əsasən 42 məktəb kitabxanasının sahəsi artıq genişləndirilmişdir.
 Respublikada hazırda mövcud olan təlim və oxu materiallarını özündə əks etdirən kataloq
hazırlanmışdır. Kataloq 1200 nüsxə tirajla çap edilmiş və 500 məktəbə göndərilmişdir.
Məktəblər öz kitabxanalarında görmək istədikləri nəşrləri “Kataloq”dan seçərək sifarişlərini
etmişlər. Daxil olmuş sifarişlər əsasında 452 adda nəşr 31 təşkilatdan 549000 nüsxə sayı ilə
satınalınmış və 500 məktəb kitabxanasına çatdırılmışdır. Həmçinin, kataloqda əksini tapmış
www.e-tehsil.com (hazırda www.oxuyuruq.biz) adlı ödənişli sayta birillik abunə kartları
(“Azərbaycan dili”, “İnformatika”, “Riyaziyyat”, “Həyat bilgisi” fənləri üzrə cəmi 784 ədəd kart)
satınalınaraq internetə qoşulmuş 196 ümumtəhsil məktəbinin istifadəsinə verilmişdir.
 Əhatə olunan 500 məktəbin 519 kitabxanaçısı üçün təlimlər keçirilmiş və təlimlər zamanı xüsusi
fəallıq göstərmiş 500 kitabxanaçıya təlimdən sonra mentorluq dəstəyi təmin edilmişdir.
 Məktəb kitabxanalarında təlim və oxu materiallarından istifadə səviyyəsinin müəyyən edilməsi
məqsədilə 160 ümumtəhsil məktəbindən daxil olan sorğulara əsasən, 2012-ci ildə istifadə
səviyyəsi 11% olmuşdur. Beləliklə, 2009-cu ildə istifadə səviyyəsindəki 7.8% göstərici ilə
müqayisədə 2012-ci ildə 3.2% artım müşahidə edilmişdir.
 Dərsliklərin qiymətləndirici qruplarının xarici ölkə təcrübəsindən faydalanması məqsədilə
Türkiyə Respublikasına tədris səfəri təşkil edilmişdir. Səfər zamanı heyət üzvləri ixtisaslarına
müvafiq olan komisyonlarda iş prosesinə cəlb edilmiş, qiymətləndirmənin bütün mərhələlərində
iştirak etmişlər.
Komponent 2. Pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinin müasirləşdirilməsi
 Bu komponent çərçivəsində ümumi və məktəbəqədər təhsilin yeni kurkulumlarının tətbiqi ilə
bağlı müəllimlərə, metodistlərə təlimlərin keçirilməsi və bu məqsədlə təlimçilərin hazırlanması,
eləcə də 9 (doqquz) sayda müəllimlərin ixtisasartırma müəssisəsinin təmir-bərpası
planlaşdırılmışdır. Nəzərdə tutulmuşdur ki, Layihə çərçivəsində hazırlanmış təlimçilər
ixtisasartırma müəssisələrinin təmir edilmiş auditoriyalarında dövlətin mövcud maliyyələşdirmə
qaydaları əsasında müəllimlərə yeni kurikulumların tətbiqi ilə bağlı təlimlər keçəcəklər. Lakin
Layihənin icrası zamanı yeni Təhsil Qanunu qəbul edildi və ixtisasartırma təhsili Əlavə Təhsilin
bir növü kimi təyin edildi. Bunu nəzərə alaraq, ixtisasartırma təhsili sistemində xidmətlərin
təklifi sahəsində rəqabətin formalaşdırılmasını təmin edən yeni modul-kredit əsaslı ixtisasartırma
modelini özündə əks etdirən yeni Qaydalar (“Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin
hər hansı istiqaməti üzrə təhsil alan şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası”) hazırlanmış və
Nazirlər Kabinetinin 06.09.2010-cu il tarixli 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Yeni
Qaydalar əsasında “Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlər üçün ixtisasartırma








təhsilinin Kurikulum Çərçivəsi” hazırlanmış və Nazirliyin 17.12.2010-cu il tarixli, 1668 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir. Nazirlər Kabinetinin 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara
uyğun olaraq, müəllimlərin yeni fənn kurikulumları üzrə təlimləndirilməsinin müsabiqə yolu ilə
sifariş edilməsi və məktəblərin özlərində keçirilməsi qərara alınmışdır. Bunları nəzərə alaraq,
Layihə vəsaitlərinin dövlət ixtisasartırma müəssisələrinin binalarının təmir-bərpasına
xərclənməsi əvəzinə müəllimlərin yeni fənn kurikulumları üzrə ixtisasartırma təhsilinə
yönəldilməsi daha məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Sözügedən dəyişikliyi əks etdirmək üçün
Layihənin Maliyyələşdirmə Sazişinə düzəlişlə bağlı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Dünya Bankına
müraciət məktubu göndərilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının dövlət təhsil
müəssisələrində işləyən rəhbər və pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsili sahəsində dövlət
sifarişi əsasında yeni adambaşına maliyyələşdirmə qaydaları və bu qaydaların təsdiqi üzrə qərar
layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Nazirlər Kabinetinin tapşırığı ilə təqdim olunan
sənədlərə Maliyyə Nazirliyində baxılmış və yeni maliyyələşdirmə mexanizminin təxirə salınması
və “2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması
çərçivəsində nəzərə alınması təklif edilmişdir.
Yeni ümumi təhsil kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı UNICEF təşkilatının dəstəyi ilə təlimçilər
hazırlanmışdır, o cümlədən:
1. İbtidai təhsilin yeni kurikulumlarının tətbiqi üzrə ibtidai sinif müəllimləri üçün təlimlərin
keçirilməsi məqsədilə 148 nəfər təlimçi;
2. Ümumi təhsildə kurikulum islahatı və onun idarə olunması üzrə təhsil rəhbərləri üçün
təlimlərin keçirilməsi məqsədilə 150 nəfər təlimçi;
3. Ümumi orta təhsilin yeni kurikulumlarının tətbiqi üzrə fənn müəllimləri üçün təlimlərin
keçirilməsi məqsədilə 925 nəfər təlimçi.
İbtidai təhsil səviyyəsində yeni kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar 21444 ibtidai sinif müəllimi
üçün 60 saatlıq təlim kursları keçirilmişdir.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar 69618 fənn müəllimi
üçün 60 saatlıq təlim kursları keçirilmişdir.
Ümumi təhsildə kurikulum islahatı və onun idarə olunması üzrə 4041 nəfər təhsil müəssisələri
rəhbərləri üçün 30 saatlıq təlim kursları keçirilmişdir.
Layihə dövründə keçirilmiş bütün təlim kurslarının monitorinqi onları keçirən təşkilatların özləri
tərəfindən, həmçinin Təhsil Nazirliyinin Monitorinq və Qiymətləndirmə şöbəsi və müstəqil tərəf
kimi Valideyn-Müəllim Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Hər il təlim kurslarının
yekunlarına dair Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilmiş, monitorinqin nəticələri müzakirə
edilmiş və müvafiq tapşırıq və göstərişlər verilmişdir.

Komponent 3. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təhsilalanların qiymətləndirilməsindən
istifadə
 Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq PISA-2009, TIMSS-2011 və PIRLS2011 proqramlarında Azərbaycanın iştirakı təmin olunmuşdur. Layihə Sənədində Azərbaycanın
PISA-2012 proqramında iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Lakin Azərbaycan təhsilində aparılan
kurikulum islahatları hələ 15 yaşlı şagirdlərə gəlib çatmadığından, PISA-2012 proqramında
iştirak etməmək daha məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Sözügedən dəyişikliyi əks etdirmək
üçün Layihənin Maliyyələşdirmə Sazişinə düzəlişlə bağlı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Dünya
Bankına müraciət məktubu göndərilmişdir.
 2009-cu, 2011-ci, 2012-ci və 2013-cü illərdə şagird nailiyyətlərinin milli qiymətləndirilməsi
proqramları həyata keçirilmişdır. Milli qiymətləndirmə tədqiqatlarının nəticələri haqqında rəsmi





yekun hesabatlar hazırlanmış, Təhsil Nazirliyində müzakirə edilmiş və beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində tədris olunan bütün fənlər üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə
standartları
təkmilləşdirilmiş,
onların
ümumtəhsil
məktəblərində
məktəbdaxili
qiymətləndirmənin aparılması qaydaları əsasında tətbiqinə dair müəllimlər üçün təlimatlar
hazırlanmışdır.
Magistr pilləsində təhsil nailiyyətlərinin ölçülməsi üzrə mütəxəssis hazırlığı üçün tədris proqramı
(kurikulum) avqust ayında tərtib edilib, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin pedaqogika kafedralarına təqdim edilib. “Təhsildə qiymətləndirmə və
monitorinq” ixtisası üzrə magistratura kursu Bakı Dövlət Universitetində rus bölməsi və
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində azərbaycan bölməsi olmaqla təsis edilmişdir. Bakı
Dövlət Universitetinə 2 nəfər, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə 6 nəfər qəbul
olmuşdur.

Komponent 4. Məktəbə hazırlığın inkişaf etdirilməsi
 “Beşyaşlıların qısamüddətli təlim qruplarında məktəbə hazırlanması” proqramı, eləcə də azyaşlı
uşaqların valideynləri üçün “Valideynlərin maarifləndirilməsi” proqramı tərtib edilmiş və Xətai,
Göygöl, Quba, Şamaxı, Lənkəran və Füzuli pilot rayonlarında icra edilmişdir. “Beşyaşlıların
qısamüddətli təlim qruplarında məktəbə hazırlanması” proqramına cəmi 687 uşaq,
“Valideynlərin maarifləndirilməsi” proqramına isə cəmi 1319 valideyn cəlb edilmişdir. Hər iki
proqramın icrası zamanı UNICEF tərəfindən mütəmadi monitorinqlər aparılmış və nəticələr
təhlil edilmişdir.
Komponent 5. Təhsil siyasətinin hazırlanması və idarəolunması imkanlarının gücləndirilməsi
Alt-komponent 5.1. Təhsil sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, müəllim peşəsi ilə bağlı
reqlamentləşdirici qaydaların yenidən işlənməsi və tətbiqi
 Müəllimlərin işə qəbulu üzrə yeni qaydalar hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Təhsil Nazirliyinin
rəsmi internet saytında “Müəllimlərin işə qəbulu” səhifəsi açılmışdır. Müəllimlərin işə qəbulu
prosesi elektron resursların istifadəsi və kompüterdə mərkəşləşdirilmiş imtahanın verilməsi ilə
aparılmağa başlanmışdır.
 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin bakalavriat pilləsində təhsilin idarəedilməsi üzrə
2009/2010-cu tədris ilində mütəxəssis hazırlığına başlanmışdır.
 Təhsil Nazirliyində Akkreditasiya şöbəsi yaradılmışdır. Təhsil müəssisələrinin və proqramlarının
akkreditasiyası ilə bağlı müxtəlif təşkilatların iş təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə
Akkreditasiya şöbəsinin işçiləri üçün İngiltərəyə tədris səfəri təşkil edilmişdir.
 Təhsil Nazirliyinin strateji planları əsasında rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin (idarələrinin) strateji
planlarının hazırlanması və icrası sistemi tətbiq edilmişdir. Strateji planlaşdırma sisteminə
məktəblərin qoşulması üçün 11 pilot məktəbdə “Səmərəli Məktəb” layihəsi həyata keçirilmişdir.
“Səmərəli Məktəb” layihəsinin məqsədi məktəblərin təhsil islahatlarının aparılmasında əsas
qüvvəyə çevrilməsi və onların “öyrənən məktəb” kimi inkişaf etdirilməsi olmuşdur.
www.sm11.edu.az ünvanında “Səmərəli Məktəb” layihəsinin internet saytı yaradılmışdır.
“Səmərəli məktəb” layihəsi çərçivəsində əldə edilmiş təcrübənin bütün məktəblərdə tətbiqi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 14 fevral 2013-cü il tarixli 251 nömrəli əmri
olmuşdur.



Təhsildə tətbiqi tədqiqatların Təhsil Nazirliyinin sifarişi əsasında Təhsil Problemləri İnstitutunda
həyata keçirilməsi sistemi tətbiq edilmişdir. Nazirliyin ilk sifarişi olaraq 2011/2012-ci tədris
ilində Təhsil Problemləri İnstitutunda yerinə yetiriləcək 18 tədqiqat mövzusu təsdiq edilmişdir.
Artıq bütün mövzular üzrə tədqiqatlar yekunlaşdırılıb və müvafiq hesabatlar Nazirliyə təqdim
edilmişdir.

Alt-komponent 5.2. Təhsilin İdarəedilməsi üzrə Məlumat Sisteminin (TİMS) ölkə səviyyəsində
həyata keçirilməsi və ondan istifadənin genişləndirilməsi
 Ümumtəhsil müəssisələri ilə bağlı məlumatlar hər il TİMS bazasına daxil edilmiş, ali
məktəblərdə çalışan elmlər doktorları ilə bağlı yeni modul yaradılmışdır. Təhsil Nazirliyinin
rəhbərliyi və şöbələrinin sifarişi ilə TİMS bazasından istifadə etməklə müxtəlif təhlillər
aparılmış, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərində təkrarlanan şagirdlərlə bağlı hesabat
hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyinin TİMS şöbəsi və Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması
idarəsi arasında vəzifə bölgüsü həyata keçirilmişdir. “Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nda TİMS-lə bağlı bütün məsələlərin əhatə olunduğunu nəzərə alaraq, 5.2
Alt-komponenti çərçivəsində fəaliyyətlərin dayandırılması qərara alınmışdır.
Alt-komponent 5.3. Məktəb şəbəkəsinin rasionallaşdırılması və şagirdbaşına maliyyələşdirmə
islahatları
 59 pilot məktəbində həyata keçirilmiş maliyyə islahatlarının qiymətləndirilməsi işi həyata
keçirilmiş və bu fəaliyyətlə bağlı müvafiq hesabat hazırlanmışdır.
 Ölkə üzrə məktəb şəbəkəsinin rasionallaşdırılması və şagirdbaşına maliyyələşdirmə islahatlarının
aparılması ilə bağlı məsələlərə dair İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə işçi qaydada müzakirələr
aparılmışdır. Ölkədə bu işin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi üçün Prezident Fərmanına
ehtiyacın olduğu müzakirələr zamanı vurğulanmışdır. Buna müvafiq olaraq, Təhsil Nazirliyi
tərəfindən “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi və
məktəblərin şəbəkəsinin rasionallaşdırılması tədbirləri barədə” Prezident Fərmanının layihəsi
hazırlanmış və ilkin müzakirələr üçün rəsmi şəkildə Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə
göndərilmişdir. Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərindən daxil olan məktublarda məsələnin
təxirə salınması və hazırlanmaqda olan “2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə
Milli Strategiya” çərçivəsində baxılmasını məqsədəmüvafiq hesab etmişlər. Dövlət ümumi təhsil
müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi və məktəblərin şəbəkəsinin
rasionallaşdırılması ilə bağlı məsələ “2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə
Milli Strategiya” sənədinə daxil edilmişdir, lakin Strategiya hələ təsdiq edilməmişdir. Bunu
nəzərə alaraq, 5.3 Alt-komponenti çərçivəsində fəaliyyətlərin dayandırılması qərara alınmışdır.
Alt-komponent 5.4. Təhsil islahatlarına dair ictimaiyyətin məlumatlandırılması
 Təhsil Nazirliyinin internet saytı yeniləşdirilmiş, onun daim dinamik saxlanması məqsədilə
mütəxəssislər işə cəlb edilmişdir. Təhsil Nazirliyinin internet saytı 2010-cu ildə “Milli Net”
müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. TSİİL-in fəaliyyəti ilə bağlı gündəlik məlumatlar və fotolar
nazirliyin internet saytında yerləşdirilmiş, mütəmadi olaraq televiziya kanallarına müsahibələr
təşkil olunmuş, “Azərbaycan müəllimi” qəzetində hər həftə silsilə məqalələr dərc edilmişdir.
TSİİL çərçivəsində aparılan islahatlara bağlı 14 maarifləndirici reklam çarxı hazırlanmış və
İctimai Televiziya kanalında yayımlanmışdır. İctimai Televiziya kanalının “Açıq Dərs”
verilişinin çoxlu sayda buraxılışı aparılan islahatlara həsr edilmişdir.



Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi əməkdaşlarının, nazirliyin tabeliyində olan
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti işçilərinin beynəlxalq təcrübə ilə tanışlığını təmin etmək
məqsədilə mart ayının sonunda Fransa Respublikasına tədris səfəri təşkil edilmişdir.

Komponent 6. Layihənin Əlaqələndirilməsi, Monitorinqi və Qiymətləndirilməsi
 TSİİL-in həyata keçirilməsinin ilk günündən başlayaraq UNICEF-lə səmərəli əməkdaşlıq
qurulmuşdur. Bu əməkdaşlıq nəticəsində UNICEF TSİİL üzrə öz öhdəliklərini vaxtında və
səmərəli şəkildə yerinə yetirmişdir.
 TSİİL-in əsas icra indikatorları ilə bağlı 2010-cu, 2011-ci və 2013-cü illərdə sorğular və
müşahidə xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. Layihənin irəliləyişinə dair hesabatlar vaxtıvaxtında hazırlanıb İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə və Dünya Bankına təqdim edilmişdir.
 TSİİL-in maliyyə auditinə dair hər il verilən rəylər həmişə müsbət olmuşdur.

