2014-CÜ İLDƏ TƏHSİL SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR
HESABATIN QISA XÜLASƏSİ
Hesabat dövründə təhsil sistemində şəffaflığın təmin edilməsi, müasir
idarəetmə modelinin tətbiqi, keyfiyyətin təmin olunması, kadr potensialının
səriştə və kompetensiya baxımından gücləndirilməsi, bununla əlaqədar normativhüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, təhsil sisteminin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi, ümumi təhsil müəssisələrinin pedaqoji kadrlarla təminatı, dərslik
və dərs vəsaitlərinin hazırlanması, gənclərin xaricdə təhsilinin təşkili sahəsində
bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli 13
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planı
layihəsi hazırlanmış və Hökumətə təqdim edilmişdir. Fəaliyyət Planında
Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun
rəqabətqabiliyyətli təhsil sisteminin qurulması istiqamətində Strategiyada
müəyyənləşdirilmiş hədəflərə nail olma istiqamətində konkret tədbirlər öz əksini
tapmışdır.
2014-cü ildə Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə təhsilin inkişafına xidmət edən
bir sıra əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.
Ali təhsil sahəsində ilk dəfə olaraq SABAH (savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı)
qrupları

layihəsinin

həyata

keçirilməsinə

başlanmışdır.

34

ali

təhsil

müəssisəsindən 33 ixtisas qrupu üzrə 769 nəfər üç mərhələli müsabiqə əsasında
seçilərək SABAH qruplarına qəbul olunmuşdur. Həmin qruplar xüsusi proqram
və müasir tədris texnologiyaları tətbiq edilməklə, xarici dil intensiv tədris
olunmaqla, peşəkar müəllimlər cəlb edilməklə fəaliyyətə başlamışdır. Bu
qruplarda Azərbaycanın inkişafına töhfə verəcək, savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı,
rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislərin yetişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
“SABAH” qruplarında təhsil alan tələbələrin mübadilə proqramlarında
iştirakı, bəzi ixtisaslar üzrə peşə hazırlığı fənlərinin bir qisminin ingilis dilində
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tədris olunması, ingilis dilinin, həmçinin peşə hazırlığının tədrisi üçün xaricdən
müəllimlərin dəvət olunması, tələbələrin dərin təcrübi biliklərə yiyələnməsi və
gələcək peşə karyerasını qurmaq məqsədi ilə respublikanın iri şirkətləri,
komitələri, nazirlikləri, habelə xarici şirkətlərlə sıx əlaqələrin yaradılması,
bölgələrdən olan aztəminatlı tələbələrin yataqxana və yeməklə təmin olunması,
dövlət sifarişi və ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrə “SABAH” təqaüdünün
verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İlk dəfə olaraq Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərində çalışan 29 min
müəllimin bilik və səriştəsinin sınaq qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.
Qiymətləndirmənin əsas məqsədi müəllimlərin bilik və səriştəsinin səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi, onların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün təlim
proqramlarının hazırlanması və təlimlərin təşkili, yüksək nəticə əldə etmiş
müəllimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması olmuşdur.
Beş gün ərzində müəllimlərin ixtisas və metodika sahəsində bilikləri,
kommunikativ qabiliyyətləri qiymətləndirilmiş, nəticələrə əsasən müəllimlərin 18
faizi yüksək, 68 faizi qənaətbəxş, 14 faizi aşağı nəticə göstərmişdir.
Bu qiymətləndirmə müəllimlərin sertifikasiyasına hazırlıq baxımından
müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması
üçün atılacaq konkret addımlar barədə etibarlı mənbə olmuşdur.
Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin
2015-ci ildən etibarən həftəlik dərs yükünün 1,5 dəfə, aylıq vəzifə maaşının isə 2
dəfə artırılması barədə Təhsil, Maliyyə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirlikləri arasında razılaşdırılmış qərar layihələri Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunmuşdur.
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən ölkə üzrə aparılan
buraxılış imtahanlarının nəticələri keyfiyyət göstəricilərində sabit müsbət
dinamikanın olduğunu göstərir. Belə ki, 2012-ci ildə buraxılış imtahanlarında IX
sinif şagirdlərinin müvəffəqiyyət faizi 50.27% olmuş, 2013-cü ildə 58.41%-ə
qalxmış, 2014-cü ildə 62.04% təşkil etmişdir. XI siniflərdə müvəffəqiyyət faizi
isə 2012-ci ildə 68.90% olmuş, 2013-cü ildə 72.14%-ə yüksəlmiş, 2014-cü ildə
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74.11% təşkil etmişdir. Beləliklə, 2012-ci ilə nisbətən müvəffəqiyyət faizi IX
siniflərdə 11.77%, XI siniflərdə 5.21% artmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na
uyğun olaraq təhsilin informasiyalaşdırılması çərçivəsində Təhsil Nazirliyi
tərəfindən elektron tədris resurslarının hazırlanmasına başlanmış, www.ederslik.edu.az,

www.e-sinif.edu.az,

www.i-olimp.edu.az

elektron

www.e-telim.edu.az,
portalları

www.e-test.edu.az,

istifadəyə

verilmişdir.

www.imtahan.edu.az elektron imtahan sisteminin hazırlanmasına başlanmışdır ki,
bu sistem vasitəsilə təhsil sahəsində çalışan şəxsləri qiymətləndirmək və
sertifikatlaşdırmaq mümkün olacaqdır.
Elektron tədris resursları keyfiyyətin yüksəldilməsinə, milli təhsil sisteminin
modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmasına,
müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin elektron resurslara çıxış əldə etməsinə
geniş imkanlar açmışdır.
Elektron resurslar böyük həcmdə tədris və təlim materiallarını əhatə edərək
ənənəvi öyrənmə formalarını zənginləşdirmiş, portallar vasitəsilə hər bir
istifadəçinin elektron dərsliklər, video dərslər, müsabiqələr, elektron tapşırıqlar,
müxtəlif oyunlar və digər bu tipli təhsil resurslarından yararlanmasına zəmin
yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli
362 nömrəli qərarı ilə “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə
dəyişikliklər edilmiş və ümumtəhsil məktəblərində dərs məşğələlərinin müddəti
iyunun 14-dək uzadılmışdır. Bununla əlaqədar tədris həftələrinin sayı 5 günlük iş
rejimi tətbiq olunan məktəblərdə 34.4-ə (ibtidai siniflərdə 33.4-ə), 6 günlük iş
rejimi tətbiq olunan məktəblərdə 34.8-ə çatdırılmışdır.
Qəbul

edilmiş

qərar

ümumi

təhsilin

beynəlxalq

təcrübəyə

uyğunlaşdırılmasına imkan vermiş, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə zəmin
yaratmışdır.
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2014-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan məqsədyönlü işlər
nəticəsində ayrı-ayrı təhsil pillələri üzrə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldiləsi
istiqamətində bir sıra nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.01.2009-cu il tarixli 08
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarının
(proqramlarının) Təsnifatı”na uyğun olaraq mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupları
tərəfindən bakalavriat səviyyəsinin ayrı-ayrı ixtisasları üzrə məzunun bilik,
bacarıq və vərdişlərinə qoyulan kompetensiyaları özündə əks etdirən 138 təhsil
proqramı hazırlanmış, 2014/2015-ci tədris ilindən tətbiqinə başlanmışdır.
Cari dərc ilindən müəllim hazırlığı aparılan ali təhsil müəssisələrində qoşa
ixtisaslar (riyaziyyat və informatika, kimya və biologiya, tarix və coğrafiya) üzrə
5 illik tədris planları əsasında kadr hazırlığına başlanmışdır.
Müəllim

hazırlığı

aparılan

ixtisaslar

üzrə

təhsilin

keyfiyyətinin

yüksəldilməsi, tələbə qəbulu zamanı yüksək nəticə göstərmiş savadlı, bilikli gənc
kadrların pedaqoji sahəyə marağının stimullaşdırılması məqsədilə Təhsil
Nazirliyinin təşəbbüsü ilə cari ildə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 500-dən
yuxarı bal toplamış, müəllimlik ixtisaslarını birinci sırada seçmiş və ali
məktəblərə qəbul olunmuş 300 tələbəyə hər ay 100 manat olmaqla təqaüd
verilməsinə başlanmışdır.
Ali təhsil müəssiələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə 2014cü il üçün tələbə qəbulu planının layihəsi işlənib hazırlanmış və mövcud qaydada
təşdiq edilmişdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq qəbul planlarında əsaslı yeniliklər
edilmişdir. Belə ki, ötən tədris ilinin faktiki qəbuluna nisbətən cari tədris ili üçün
qəbul planı 12.9 faiz artırılmışdır. Qiyabi təhsil forması üzrə plan 2 dəfədən çox
azaldılaraq həmin yerlərin hesabına əyani tələbə qəbulu planı artırılmışdır. Ali
təhsil müəssisələrində magistratura səviyyəsi üzrə qiyabi təhsil forması nəzərdə
tutulmamış, bakalavr buraxılışı olmayan ixtisasların magistratura səviyyəsinə
plan yerləri ayrılmamışdır. Təhsil, texniki və texnoloji, eləcə də kənd təsərrüfatı
ixtisaslarına dövlət sifarişi yerləri artırılmış, kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupuna
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daxil olan ixtisaslara qəbulun yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılması nəzərdə
tutulmuşdur.
2014-cü ildə ali məktəblər “Tempus” və “Erasmus Mundus” proqramları
çərçivəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi və professormüəllim heyətinin mübadiləsi layihələrində iştirak etmişlər. Hazırda Avropa
Komissiyası Tərəfindən seçilmiş 25 layihə ölkəmizin ali məktəbləri tərəfindən
icra olunmaqdadır. Təhsil Nazirliyi tərəfdaş kimi 9 “Tempus” layihəsində iştirak
edir. Azərbaycan universitetlərinin 500-dən artıq professor-müəllim və inzibati
heyəti “Tempus” tərəfindən maliyyələşdirilmiş treninqlərdə, tədris səfərlərində,
seminarlarda və digər tədbirlərdə iştirak etmişlər. 668 tələbə, tədqiqatçı və
professor-müəllim heyəti “Erasmus Mundus” proqramından faydalanmışdır.
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı" üzrə namizədlərin müəyyənləşdirilməsi mexanizmi şəffaflıq və
obyektivlik baxımından təkmilləşdirilmiş, ali təhsil müəssisələrinin, nazirliklərin,
qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlarından ibarət tərkibdə komissiyalar
tərəfindən namizədlərin təhsil alacaqları dildə müsahibələr aparılmış və seçim
edilmişdir. 2014-cü ildə 573 nəfər dünyanın aparıcı ali məktəblərində təhsil almaq
hüququ qazanmışdır.
Dövlət Proqramı çərçivəsində indiyədək 3185 gənc Dövlət Neft Fondu
hesabına maliyyələşdirilməklə dünyanın 33 ölkəsinin 542 universitetinə təhsil
almağa göndərilmişdir.
Bu günədək Proqram çərçivəsində 794 nəfər gənc təhsilini müvəffəqiyyətlə
bitirərək müvafiq qaydada Nazirlikdə qeydiyyatdan keçmişdir. Proqramın 2015-ci
ildə başa çatdığını və əldə olunan nailiyyətləri nəzərə alaraq, yeni proqramın
hazırlanmasına başlanmışdır.
2014-cü ildə ikitərəfli razılaşmalar və müxtəlif ölkələrin Azərbaycan
vətəndaşlarına ayırdığı təqaüdlər çərçivəsində Türkiyə, Rusiya, Çin və
Rumıniyanın

ali

məktəblərinin

bakalavriat,

magistratura,

doktorantura,

rezidentura səviyyələrində dövlət xətti ilə 403 nəfər təhsil almaqda davam edir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2014-cü il tarixli 198
nömrəli qərarı ilə Masallı Dövlət Regional Kolleci yaradılmış, “Aqronomluq”,
“Baytarlıq”, “Meşə və meşə park təsərrüfatı”, “Turist, mehmanxana təsərrüfatının
təşkili və idarəedilməsi”, “Turizm və onun təşkili” ixtisasları üzrə kadr hazırlığına
başlanmışdır.
«Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı»na uyğun olaraq
115 ixtisas üzrə yeni təhsil proqramları hazırlanmış və Təhsil Nazirliyinin
müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş, tətbiqinə başlanmışdır. Orta ixtisas təhsili
müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi məqsədilə hazırlanmış xüsusi proqram
üzrə bütün kolleclər əhatə olunmaqla 2 aylıq tyutor kursları təşkil olunmuş və 44
tyutor hazırlanmışdır. Eyni zamanda orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərləri
üçün bu sahədə olan biliklərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə treninqlər
keçirilmişdir. Təhsil Nazirliyi sistemində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində
tədrisin təşkili, normativ-hüquqi sənədlərin icrası və kredit sisteminin tətbiqi
vəziyyətinin monitorinqi keçirilmişdir.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul yerlərinin sayı ötən tədris ilinə
nisbətən azaldılmış, “ibtidai sinif müəllimliyi” və “informatika müəllimliyi”
ixtisasları qəbul planından çıxarılmış, texniki istiqamətli kolleclərə müəllimlik
ixtisasları üzrə tələbə qəbulu planı verilməmişdir.
“2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbərəlinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Bakı Texniki, Bakı Dövlət
İqtisadiyyat və Humanitar, Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat, Azərbaycan Dəniz
Balıq Sənayesi Kolleclərində əsaslı təmir işlərinə başlanmışdır.
Cari ildə peşə təhsili sisteminin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə,
infrastrukturunun inkişafına və kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
yönəlmiş və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan “Müasir Azərbaycan
Peşəkarları Layihəsi” davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Koreya Respublikası Hökuməti arasında “Peşə tədris mərkəzinin yaradılması”
layihəsi üzrə Kredit Sazişi imzalanmışdır. Büdcəsi 39,28 milyon ABŞ dolları olan
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bu layihənin məqsədi əmək bazarının tələblərinə uyğun yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanması və qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstək verməkdir.
Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı istiqamətində Təhsil Nazirliyi
tərəfindən bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlar, iri işəgütürənlərlə anlaşma
memorandumları imzalanmış, birgə əməkdaşlıq çərçivəsində təhsil müəssisələri
ilə biznes strukturları arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, təhsil
müəssisələrinin idarəedilməsi və tədris prosesinin təşkilində biznes strukturlarının
rolunun artırılması, məzunların işlə təminatına dəstəyin verilməsi, müəllim və
rəhbər heyətin bacarıqlarının artırılması, kurikulumların hazırlanması və
təkmilləşdirilməsi işlərinə başlanmışdır.
Son 30 ildə ilk dəfə olaraq ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin texnika,
maşın və avadanlıqlarla təchizatına başlanmış, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə
ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinə 40 adda maşın və texnika verilmişdir.
Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə çərçivəsində 300 ümumtəhsil
məktəbində 6000 nəfərədək VI, 5500 nəfərədək IV sinif şagirdləri arasında
Azərbaycan dili və riyaziyyat fənləri üzrə milli qiymətləndirmə tədqiqatı həyata
keçirilmişdir.
Cari ildə Respublika fənn olimpiadalarının yekun turunun obyektiv
keçirilməsi istiqamətuində əsaslı yeniliklər edilmiş, nəticədə 20 nəfər I dərəcəli,
26 nəfər II dərəcəli, 61 nəfər III dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. Beynəlxalq
fənn olimpadalarında iştirak edən 6 nəfər Azərbaycan məktəblisi müxtəlif
dərəcəli medallar qazanmışdır.
2013-2014-cü dərs ilinin yekunlarına görə təhsil aldığı müddətdə xüsusi
nailiyyətlər qazanmış 241 şagird qızıl medal, 18 şagird gümüş medal almış,
onların hamısı ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək göstəricilər nümayiş
etdirmişdir.
2014-cü

ildə

idman

və

şahmat

məktəblərinin

yetirmələri

Bakı

birinciliklərində 66 qızıl, 74 gümüş, 58 bürünc, respublika birincilik və
çempionatlarında 167 qızıl, 159 gümüş, 176 bürünc, Avropa, dünya və
beynəlxalq səviyyəli yarışlarda 61 qızıl, 50 gümüş, 81 bürünc medal qazanmışlar.
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Ümumilikdə 2014-cü ildə

294 qızıl, 283 gümüş və 315 bürünc medal

qazanılmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların
ailələrə verilməsi (de-institutlaşdırma) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (20062015-ci illər)”nın Tədbirlər Planına uyğun olaraq 2014-cü ildə Xəzər rayonu
ərazisindəki müəssisələrdə yaşayan uşaqlar içərisindən himayədar ailələrə
veriləcək 50 nəfər uşaq seçilmişdir. Rayon ərazisində aparılmış təbliğat
kampaniyası nəticəsində himayədar ailə olmaq istəyən 50-dən artıq namizəd ailə
qeydiyyata alınmışdır.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən Lənkəran şəhərində oğlanlar üçün Ailə tipli
kiçik qrup evinin tikintisinə başlanmışdır. Uşaqlarına qayğı göstərə bilməyən
ailələrin və onların uşaqlarının rifahının yaxşılaşdırılması, uşaqların müəssisələrə
düşməsinin qarşısının alınması məqsədilə yerlərdə uşaqlar və ailələrə dəstək
xidmətlərinin yaradılması, risk qrupundan olan uşaqlar və ailələr arasında sistemli
preventiv tədbirlərin görülməsi, uşaqların belə müəssisələrə daxil olmasına ciddi
nəzarətin təmin edilməsi nəticəsində 15 nəfərin dövlət uşaq müəssisələrinə
düşməsinin qarşısı alınmış, 33 nəfər uşaq dövlət uşaq müəssisələrindən bioloji
ailələrinin və yaxın qohumlarının himayəsinə qaytarılmış, 10 nəfər uşaq övladlığa
verilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin müraciəti əsasında Nazirlər Kabineti tərəfindən
valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş və yaşayış yeri
olmayan məzunlar üçün birotaqlı 120 mənzillik binanın inşası 2014-cü ildə
davam etdirilmiş və hazırda tikinti başa çatmaqdadır.
UNICEF-in texniki dəstəyi

ilə hazırlanmış

“2015-2022-ci illərdə

Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Proqramın məqsədi bütün
təhsil pillələri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunmasını
və onların təhsil ala bilmələri üçün maneəsiz mühitin yaradılmasını təmin
etməkdən ibarətdir.
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Cari ildə 2 internat məktəbində əsaslı təmir və tikinti işləri başa çatdırılmış,
şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Hazırda Bakı şəhərində yerləşən 3 internat
məktəbində əsaslı təmir və tikinti işləri aparılır. 2014-cü ildə Təhsil Nazirliyinin
birbaşa tabeliyində olan altı internat məktəbinə şagirdlərin daşınması üçün
“Hyundai County” markalı avtobusları verilmişdir.
Müəllimlərin işə qəbulu sahəsində İKT-nin geniş tətbiqini nəzərdə tutan
şəffaf, obyektiv və çevik mexanizm yaradılmışdır. Mərkəzləşdirilmiş müsabiqə
nəticəsində 2014-cü ildə 1692 müəllim işə qəbul edilmiş, onlardan kənd
məktəblərində fəaliyyətə başlayan 1405 nəfər (işə qəbul olunanların 83%-i) gənc
mütəxəssisə həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilmişdir. Ötən dərs ilinə nisbətən
vakansiyaların tutulma səviyyəsi 40 faiz artmışdır.
Kənd məktəblərinin kadr təminatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə
Təhsil Nazirliyi gənc mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan stimullaşdırıcı
tədbirlərin həcminin artırılması barədə təkliflərini hazırlayaraq Hökumətə təqdim
etmiş, Nazirlər Kabinetinin 15 avqust 2014-cü il tarixli 279 nömrəli qərarı ilə
“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş
və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə
güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında”Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 aprel tarixli 67 nömrəli qərarında
dəyişikliklər edilmişdir.
Qərara görə, dövlət sifarişinə əsasən ümumi təhsil müəssisələrində əmək
fəaliyyətinə başlayan və 3 il müddətində həmin təhsil müəssisəsində fəaliyyətini
davam etdirən yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərə kommunal xidmətləri və
yaşayış yerinin kirayə haqqını ödəmək üçün 60 (altmış) manat məbləğində
kompensasiya verilir. Rayon mərkəzlərindən 20 km-dən artıq məsafədə yerləşən
ümumi təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə başlayan gənc mütəxəssislərə 3 il
müddətində aylıq əmək haqqına ayda 100 (bir yüz) manat məbləğində əlavə
ödənilir.
Qərarda nəzərdə tutulmuş əhəmiyyətli yeniliklərdən biri də ondan ibarət
olmuşdur ki, 3 illik müddət bitdikdən sonra həmin və ya digər kənd məktəbində
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pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən gənc mütəxəssislərə daha 2 il müddətinə
kompensasiya və əmək haqqına əlavə ödənilir.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəllimlərin işə qəbulu üzrə aparılan sistemli
işin, tətbiq edilən yeni mexanizm və stimullaşdırıcı tədbirlərin nəticəsidir ki,
hazırda kənd məktəblərində pedaqoji kadrlara ehtiyac minimuma enmişdir və son
müsabiqədən sonra ölkə üzrə vakant müəllim yerlərinin sayı ümumi müəllim
sayının 1 faizindən də azdır.
“Müəllimlərin etik davranış qaydaları” hazırlanmış və Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təsdiq edilmişdir. Qaydaların tətbiqində
əsas məqsəd təhsil müəssisələrində sağlam mühitin bərqərar olmasına,
vətəndaşların təhsil müəssisəsinə və müəllimə etimadının artırılmasına, təhsil
müəssisələrinin idarə olunmasında valideynlərin və cəmiyyətin daha yaxından
iştirakının təmin edilməsinə, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində səmərəliliyin və
şəffaflığın artırılmasına, təhsil müəssisəsində neqativ halların və maraqların
toqquşmasının qarşısının alınmasına və müəllim nüfuzunun yüksəldilməsinə nail
olmaqdan ibarət olmuşdur. Qaydalara əsasən 2014-2015-ci dərs ilində Təhsil
Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqənin nəticələrinə əsasən ilk dəfə daimi işə qəbul
olunan 1000-dən çox müəllim üçün məktəblərdə andiçmə mərasimləri təşkil
edilmişdir.
Ümumtəhsil məktəblərinin və müəllimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması
istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına
əsasən “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqələri
keçirilmiş, 50 məktəb və 100 müəllim qalib hesab edilərək müəyyən olunmuş
qaydada

mükafatlandırılmışdır.

Ümumilikdə

isə

2008-2014-cü

illərdə

mükafatlandırılan müəllimlərin sayı 700-ə, məktəblərin sayı 350-yə çatmışdır.
Hesabat ili ərzində təhsil işçilərinin əməyinin qiymətləndirilməsi
istiqamətində sistemli iş aparılmış, ölkə Prezidentinin sərəncamlarına əsasən
təhsilin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə 171 nəfər dövlət təltifləri ilə
mükafatlandırılmış, o cümlədən 1 nəfərə “İstiqlal”, 1 nəfərə “Şərəf”, 2 nəfərə
“Şöhrət” ordeni, 78 nəfərə “Tərəqqi”, 1 nəfərə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə
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görə” medalı verilmiş, “Əməkdar elm xadimi” 2 nəfər, 80 nəfər “Əməkdar
müəllim”, 5 nəfər “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi”, “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adları almışdır.
Eyni zamanda, 2014-cü il ərzində 129 nəfər təhsil işçisi Təhsil Nazirliyinin
”Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı və 153 nəfər Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.
Hesabat ilində atılmış uğurlu addımlardan biri də ilk dəfə olaraq məktəb
direktorları və gələcəkdə bu vəzifədə çalışmaq arzusunda olan pedaqoji kadrların
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə yeni mexanizmin tətbiq olunmasıdır. Üç
mərhələli müsabiqə mexanizmi əsasında seçilmiş namizədlər 4 ay müddətinə
təlimlərə cəlb edilmiş, yüksək nəticələr əldə etmiş 15 nəfər Bakı şəhərinin
ümumtəhsil məktəblərində vakant direktor vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hazırda
direktorluğa

namizədlər

üçün

yeni

müsabiqə

elan

edilmiş,

təlimlərin

keçirilməsinə başlanmışdır. Təlimlərin məqsədi peşəkar kompetensiyalara və
idarəetmə bacarıqlarına malik menecerlərin hazırlanması və ümumtəhsil
məktəblərinə rəhbər vəzifələrə təyin edilməsidir.
Hesabat dövründə məzmun islahatları, eləcə də ümumtəhsil məktəblərinin IVII siniflərində tədris yeni fənn kurikulumları əsasında davam etdirilmişdir.
2014-2015-ci dərs ilində ibtidai və V-VIII siniflərdə işləyən fənn müəllimlərinin
yeni kurikulumların tətbiqi üzrə təlim kurslarından keçirilməsi üçün müvafiq
təşkilati işlər görülmüş, 25615 nəfər müəllimin təlimlərdən keçirilməsi təmin
edilmişdir.
2014-2015-ci dərs ilinə ümumtəhsil məktəbləri üçün 271 adda 7.8 milyon
nüsxə dərslik və müəllim üçün metodik vəsait hazırlanmış və dərs ili
başlananadək məktəblərə çatdırılmışdır. Bununla da 2014-cü ildə Azərbaycan
təhsili tarixində ilk dəfə maksimum adda və rekord tirajda dərslik və müəllim
üçün metodik vəsaitlərin nəşri təmin edilmişdir. O cümlədən yeni fənn
kurikulumları tətbiq edilmiş VII siniflər üçün 68 adda 2068320 nüsxə dərslik və
müəllim üçün metodik vəsait hazırlanmış və çap edilmişdir. Bu sahədə edilən
yeniliklərdən biri dərsliklər çap edilməmişdən əvvəl Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
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Komissiyasının, pedaqoji profilli ali təhsil müəssisələrinin, qabaqcıl müəllimlərin
rəylərinin öyrənilməsi və nəzərə alınması olmuşdur.
İlk dəfə olaraq növbəti dərs ilində yeni fənn proqramları (kurikulumları) ilə
işləyəcək VIII siniflər üçün dərsliklər bir il əvvəldən hazırlanmışdır. Dərsliklər
hazırda seçilmiş məktəblərdə sınaqdan keçirilir, nəticələr təhlil edildikdən sonra
çap edilib bütün məktəblərə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Təhsil

sistemindəki

neqativ

hallarla

mübarizənin

gücləndirilməsi

istiqamətində nazirliyə daxil olan faktların birbaşa nazirliyin Daxili nəzarət
şöbəsində araşdırılması təmin olunmuşdur. Ciddi nöqsanlara yol vermiş 1 RTŞ
müdiri, 2 RTŞ məsləhətçisi, 16 təhsil müəssisəsinin rəhbəri vəzifəsindən azad
edilmiş, 23 şəxs barəsində digər intizam tənbehi tədbirləri görülmüşdür. 5 fakt
üzrə toplanmış materiallar araşdırılmaq üçün hüquq-mühafizə orqanlarına
göndərilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyası”na
müvafiq olaraq 2014-2015-ci dərs ilindən ilk dəfə olaraq Bakı şəhərinin 89
məktəbində beşyaşlıların məktəbəhazırlıq qrupları təşkil edilmişdir.
Yeni təhsil proqramının (kurikulumun) tətbiqi ilə əlaqədar seçilmiş 15 pilot
şəhər və rayonun məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən 3093
pedaqoji işçi üçün təlimlər keçirilmişdir.
2014-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 1476 şagird yerlik 3 məktəb binası
tikilmiş, 2 təhsil müəssisəsi əsaslı, 94 təhsil müəssisəsi cari təmir edilmişdir. Son
illərdə Azərbaycanda ümumilikdə 550 min şagird yerlik 2793 yeni məktəb binası
tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. Onlardan 400-dək məktəb Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə inşa və ya əsaslı təmir olunmuşdur. İnfrastrukturun
inkişafı sahəsində həyata keçirilən Dövlət Proqramları və layihələr nəticəsində 1
milyondan

artıq

şagirdin

(bütün

şagirdlərin

80

faizi)

təlim

şəraiti

yaxşılaşdırılmışdır.
Təhsil müəssisələrinin İKT və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqlarla
təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 6000 ədəd kompyuter, 3000 ədəd
noutbuk, 700 ədəd proyektor və 1377 ədəd interaktiv elektron lövhə müəssisələrə
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verilmişdir. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində hər 18 şagirdə bir kompüter
nisbəti təmin olunmuşdur.
İnternet şəbəkəsinə çıxışın təmin olunması istiqamətində işlər davam
etdirilmişdir, hazırda Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə (İntranet və İnternet)
qoşulmuş ümumi təhsil müəssisələrinin sayı 1765-ə (40%) çatmışdır.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların distant təhsilini təmin etmək
məqsədilə İKT avadanlıqlarından və texniki vasitələrdən istifadəyə dair 50 nəfər
müəllim, 160 nəfər şagird və 160 nəfər valideyn heyətinə təlimlərin keçirilməsinə
başlanmışdır.
Müəllimlərin İKT bacarıqlarına yiyələnməsi istiqamətində tədbirlər davam
etdirilmiş, “1 şagird : 1 kompüter” təhsil modelinin ümumtəhsil məktəblərində
reallaşdırılması üzrə 650 nəfər, müasir təlim strategiyaları və layihə
metodikasının istifadəsi üzrə 700 nəfər, İKT-nin tədrisə tətbiqi üzrə 450 nəfər,
tədris prosesində interaktiv texnologiyalardan və elektron məzmundan istifadə
üzrə 1200 nəfər, Milli Təhsil Məlumat Bazasından istifadə üzrə 375 nəfər
olmaqla ümumilikdə 3375 nəfər müəllim təlimlərə cəlb edilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində 25 təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq
(lisenziya) verilmişdir ki, onlardan 16-sı məktəbəqədər, 6-sı ümumi, 1-illk peşəixtisas təhsili və 2-si əlavə təhsil müəssisəsidir.
2014-cü ildə Təhsil Nazirliyinin KİV-lə daha səmərəli münasibətlərinin
qurulması, təhsil sahəsində həyata keçirilən işlərin və əldə edilən nəticələrin
ictimaiyyətə daha çevik çatdırılması istiqamətində müəyyən işlər görülmüş, KİV
nümayəndələri üçün seminar və brifinqlər keçirilmiş, onların Gəncə və Şəki
şəhərlərinə səfərləri təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan mətbu orqanlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, ali məktəblərin
mətbuat xidmətləri ilə faydalı işin qurulması sahəsində tədbirlər həyata
keçirilmişdir.

Bakı

Dövlət

Universiteti

və

Azərbaycan

Dövlət

İqtisad

Universitetində “Media və təhsil dialoqu: yeni çağırışlar” mövzusunda praktik
konfrans keçirilmiş, tədbirdə ali təhsil müəssisələrinin mətbuat əlaqələndiriciləri,
media qurumlarının rəhbərləri, jurnalistlər iştirak etmişlər.
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Media nümayəndələri üçün 6 nömrəli məktəb-liseydə Beynəlxalq
Bakalavriat Proqramının təqdimat mərasimi keçirilmiş, “Gələcək - müəllimin
əsəridir” mövzusunda ən yaxşı telesüjet müsabiqəsi elan edilmiş, internat
məktəbləri ilə daha yaxından tanış olmaq, burada təhsil alan və yaşayan uşaqlarla
təmas qurmaqdan ötrü, ictimaiyyət nümayəndələrinin, mədəniyyət xadimlərinin,
qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin və jurnalistlərin internat məktəblərinə
səfəri təşkil olunmuşdur. Təhsil və Müdafiə nazirliklərinin birgə təşkil etdiyi səfər
çərçivəsində media nümayəndələri Tovuz və Qazax rayonlarında yerləşən
sərhədyanı ümumtəhsil məktəblərində tədrisin vəziyyəti ilə tanış olmuşlar.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq 2014-cü il ərzində Şabran,
Cəlilabad, Goranboy, İsmayıllı, Salyan, Qəbələ, Abşeron, Göyçay, Qusar, Tərtər,
Saatlı rayonlarında təhsil naziri tərəfindən 640-dək vətəndaş qəbul edilmişdir,
müraciətlərin 70 faizi müsbət həll olunmuşdur.
Hesabat ili ərzində Təhsil Nazirliyinə ümumilkdə 63964 sənəd daxil
olmuşdur ki, onlardan 34650-si məktub, 24314-ü ərizə, 5000-i isə elektron
müraciətlər olmuşdur. Təhsil Nazirliyinin Telefon Məlumat Mərkəzinə 58752
zəng və Kommutator xidmətinə 35000-ə yaxın zəng daxil olmuşdur.
Vətəndaşların Qəbulu Mərkəzində 55624 vətəndaş qəbul edilmişdir.
Təhsil Nazirliyinə daxil olan bütün sorğular və müraciətlər mövcud
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cavablandırılmışdır.
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