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  İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və 
sərəncamlarını, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nu, “Kütləvi İnformasiya 
Vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nu, “İnformasiya əldə etmək  haqqında 
Azərbaycan Respublikası Qanunu”nu, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr və 
sərəncamlarını, digər normativ-hüquqi aktları, şöbənin əsasnaməsini və  2011-ci il üzrə fəaliyyət 
planını əsas götürüb.   2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi 
tərəfindən dövlətin təhsil siyasətinə uyğun olaraq, bu sahədə baş verən yeniliklər, Dövlət 
proqramları çərçivəsində görülən işlər və mühüm tədbirlərlə bağlı ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması işi həyata keçirilib və bu işin yüksək səviyyədə təşkili şöbənin prioritet 
fəaliyyət istiqaməti olub.  

Cari ildə ölkəmizdə təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar, qiymətləndirmə sahəsində 
əldə olunan uğurlar, ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təchizatı, bir sıra layihələrin 
reallaşdırılması, şagirdlərin dərsliklərlə təminatı, fənn kurikulumlarının tətbiqi və digər mühüm 
məsələlər barədə şöbə tərəfindən ictimaiyyətə geniş məlumatlar verilib, müvafiq informasiyalar 
cəmiyyətə çatdırılıb. Şöbə, həmçinin elektron və mətbu KİV-də təhsilə dair yazıların gündəlik 
xülasəsini hazırlayıb, Nazirliyin bu və ya digər məsələ ilə bağlı mövqeyinin işıqlandırılmasını 
təmin edib. 2011-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin 
təhsil sahəsi üzrə sərəncam, fərman və qərarları, təhsil nazirinin müvafiq əmrləri kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün şərh edilib, onların bu barədə daha ətraflı məlumat 
alması üçün Nazirliyin struktur bölmə rəhbərləri ilə əlaqə yaradılıb. 

Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf  Assosiasiyası arasında imzalanmış Kredit 
Sazişinə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihəni (TSİİL) 
reallaşdırır. Həmin layihənin ictimaiyyətin məlumatlandırılması alt komponenti çərçivəsində 
Təhsil Nazirliyinin kütləvi informasiya vasitələri ilə birgə çalışan əməkdaşları və təhsildən yazan 
jurnalistlər cari ilin 27 mart – 3 aprel tarixlərində Fransa Respublikasına  səfər ediblər. Səfərin 
əsas məqsədi Fransanın təhsili idarəetmə orqanlarının KİV-lə qarşılıqlı əməkdaşlıq  təcrübəsinin 
öyrənilməsindən ibarət olub. Nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Fransa Respublikası 
Beynəlxalq Pedaqoji Araşdırmalar Mərkəzi Xarici nümayəndə heyətlərinin qəbulu və 
Kommunikasiya şöbələrində, Fransa Təhsil, Gənclər və Assosiativ Həyat Nazirliyi, Ali Təhsil və 
Elmi Araşdırmalar Nazirliyinin Qiymətləndirmə, planlaşdırma və səmərəliliyin təhlili idarəsində, 
“Le Monde” qəzetinin redaksiyasında, “TV5Monde” telekanalında və Paris Təhsil İdarəsi 
Regional Pedaqoji Sənəd Mərkəzində görüşlər keçirib. Görüşlərdə nümayəndə heyətinə 
Fransanın təhsil sistemi, bu sahə üzrə dövlət qurumlarının media ilə işinin təşkili istiqamətləri 
barədə ətraflı məlumat verilib. 

TSİİL-in qeyd olunan alt komponenti çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi ilə İctimai Televiziya və Radio  Yayımları Şirkəti arasında təhsil sahəsinə dair reklam 
çarxlarının hazırlanaraq efirdə yayımlanması, təhsilin müxtəlif problem və vəzifələrinə həsr 
olunmuş tok-şouların keçirilməsi barədə imzalanmış müqaviləyə əsasən 2011-ci ildə də müvafiq 
işlər davam etdirilib. Belə ki, reklam çarxları İctimai Televiziyanın efirində yayımlanmaqla 
yanaşı, bu telekanalın “Açıq dərs” tok-şousunda təhsilin müxtəlif problemlərinin həlli 
istiqamətində müzakirələr aparılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. 
          “Azad Azərbaycan” Müstəqil Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti ilə Təhsil Nazirliyi 
arasında reklam çarxlarının efirdə verilməsi məqsədilə imzalanmış müqaviləyə əsasən qeyd 
olunan reklam çarxları bu televiziya kanalında da nümayiş olunub, ictimaiyyətin təhsil 
sahəsindəki yeniliklər barədə maarifləndirilməsi istiqamətində real addımlar atılıb. 



 2011-ci il ərzində Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihənin ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması alt komponenti çərçivəsində bütün komponent və alt komponent 
koordinatorlarının görülmüş işlərlə bağlı televiziya kanalları, mətbuat və elektron KİV-də 
müsahibələri təşkil olunub və bu barədə Təhsil Nazirliyinin internet saytında, Nazirliyin mətbu 
orqanı olan “Azərbaycan müəllimi” qəzetində müntəzəm yazılar verilib. 

2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin internet saytının təkmilləşdirilməsi, bölmələrin 
məlumatlarla təmin edilməsi, mövcud dizayn formasının işlək halda saxlanılması və texniki 
imkanların daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində lazımi işlər aparılıb, hər bir məlumat sayta 
yerləşdirildikdən dərhal sonra rus və ingilis dillərinə tərcümə edilib.  Cari ildə Təhsil 
Nazirliyinin xətti ilə keçirilmiş bütün tədbirlər haqqında məlumatlar, press-relizlər, rəsmi 
sənədlər, habelə nazirliyin ayrı-ayrı struktur bölmələri tərəfindən şöbəyə təqdim olunan material 
və elanlar internet səhifəsində yerləşdirilib.  

2011-ci ildə Təhsil Nazirliyi rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilmiş hər bir tədbir və 
ümumilikdə baş verən yeniliklərlə bağlı 400-dən çox məlumat internet səhifəsinə daxil edilib. 
Saytda orta ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış sinifləri üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada 
keçirilən yoxlama və buraxılış imtahanlarının, ümumtəhsil məktəblərində olan vakant yerlər və 
bu yerlərə qəbulun  nəticələri yerləşdirilib. Qeyd edək ki, bu vaxt istifadəçilərin sayta 
məhdudiyyətsiz daxil olması da təmin edilib. 

Cari ildə Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə bir sıra bölmələr əlavə edilib. “Elektron 
xidmətlər” adlanan yeni bölmədə Təhsil Nazirliyinin elektron poçt ünvanları, “Qaynar xətt” 
xidmətləri, qəbul günləri, nazirliyin rəhbər işçilərinin telefon nömrələri və vətəndaşları daha çox 
maraqlandıran qərar, proqram, müvafiq qayda və siyahılarla bağlı linklər yerləşdirilib. Bu bölmə 
nazirlik rəsmiləri ilə vətəndaşların birbaşa əlaqələrinin yaradılması və ictimaiyyətin təhsillə bağlı 
normativ sənədlərlə tanışlığını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Digər yeni bir bölmə isə “Xaricdə 
təhsil-2011-2012-müsabiqə” bölməsidir. Adı çəkilən bölmədə “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 2011-2012-ci tədris ili 
üzrə keçirilən müsabiqəyə dair məlumatlar verilib. Saytda yeni yaradılan “Azərbaycanın təhsil 
nazirləri” bölməsində 2011-ci ildə nəşr edilmiş eyni adlı kitabın elektron versiyası yerləşdirilib. 
Eyni zamanda həmin kitabın elektron versiyası “Elektron kitabxana” bölməsində də yer alıb.  

Təhsil Nazirliyi ilə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin birgə hazırladığı 
reklam çarxları Nazirliyin rəsmi internet saytının “Video” bölməsində “Təhsillə bağlı 
maarifləndirici reklam çarxları” adı altında yerləşdirilib.  Saytda, həmçinin hər ayın sonunda 
“Qaynar xətt” xidmətinə daxil olan müraciət və zənglər haqqında məlumatlar verilib. 

2011-ci il aprelin 1-də Qubada təşkil edilmiş “Müasir texnologiyaların təhsildə tətbiqi” 
mövzusunda regional konfransda, həmin ayın 21-də Gəncə şəhərindəki 27 nömrəli məktəb–
liseydə “Müasir təhsilin davamlı inkişafı: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş zona 
elmi–praktik konfransda və mayın 21-də isə Xaçmaz şəhərindəki akademik Zərifə Əliyeva adına 
8 nömrəli liseydə bir neçə rayonun rəhbər təhsil işçilərinin iştirakı ilə keçirilmiş regional 
müşavirədə televiziya kanallarının regional bürolarının əməkdaşlarının iştirakı  və qeyd olunan 
tədbirlərin işıqlandırılması işi həyata keçirilib. 

Ötən ilin aprelində Təhsil Nazirliyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında”  4 sentyabr 
2007-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq 2010-2011-ci dərs ilində keçirilmiş “Ən yaxşı 
müəllim” müsabiqəsinin III turu üzrə müəllimlərin təqdimatları dinlənilib. Təqdimatların 
dinlənilməsi prosesində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı təmin edilib. 

2011-ci il iyulun 9-da Qubada Azərbaycan Mətbuat Şurasının və Avropa Şurasının 
ölkəmizdəki nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə “İnformasiya rəsmiləri üçün rəsmi sənədlərə çıxış” 
mövzusunda ikigünlük treninq-məşğələ keçirilib. Seminarda bir sıra dövlət orqanlarının və 
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin əməkdaşları, eləcə də Quba, Qusar, Xaçmaz, 
Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının rəsmi qurumlarının media ilə əlaqələrə məsul şəxsləri 
iştirak edib.  



İyulun 30-da isə eyni adlı bu tədbir Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 
keçirilib. İki gün davam edən treninq-məşğələdə Təhsil Nazirliyi də təmsil olunub. 

2011-ci il oktyabrın 20-də və 28-də Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
birgə təşkilatçılığı ilə paytaxtın ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyətinə dair 
monitorinq keçirilib. Şöbə monitorinqdə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin 
iştirakını təmin edib. Mətbuat işçilərinin seçimi əsasında Bakının Nərimanov və Suraxanı 
rayonlarındakı bir neçə orta məktəbdə monitorinq aparılıb.  Kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi monitorinqin əsas məqsədi şagirdlərin dərsə davamiyyətini 
müəyyənləşdirmək olub. Monitorinq zamanı media nümayəndələrini tədrisin təşkili ilə bağlı 
maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

Hesabat ilində Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan pedaqoji mətbuat orqanlarının 
fəaliyyətinin, yaradıcılıq imkanlarının daha da gücləndirilməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata 
keçirilib, eyni zamanda əməkdaşların rəğbətləndirilməsi istiqamətində tədbirlər reallaşdırılıb. 
“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin ümumi tərtibatında, məzmun və formasında bir sıra 
dəyişikliklər edilib. Ölkəmizdə təhsil siyasətinin həyata keçirilməsinə, çoxminli təhsil işçilərinin 
təhsil sahəsi üzrə həyata keçirilən islahat və yeniliklər barədə məlumatlandırılmasına xidmət 
edən bu mətbu orqanda mütəmadi olaraq pedaqoji ictimaiyyətin marağına səbəb ola biləcək 
yazılar dərc edilib. Qəzetdə, həmçinin “Dünya təhsili”, “Azərbaycanın təhsil nazirləri”, tanınmış 
elm adamları, dünya ölkələrində təhsil sahəsində baş verən yeniliklərlə bağlı layihələr həyata 
keçirilib və ümumilikdə təhsil siyasəti üzrə reallaşdırılan tədbirlər öz əksini tapıb. 

2011-ci ildə “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin saytı təkmilləşdirilərək istifadəyə verilib. 
Ötən il bu mətbu orqanla bağlı daha bir yenilik edilib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Təhsil 
Nazirliyinin orqanı olan “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin yeni elektron versiyası–virtual qəzet 
oxucuların istifadəsinə verilib. İstifadəçilərə http://www.muallim.edu.az saytına daxil olaraq 
qəzetə tam görünüşdə baxa, səhifələyə və istədiyi səhifəni böyüdərək oxumaq imkanı yaradılıb. 
Yeni elektron versiya qəzetdəki informasiyalarla tam tanış olmağa, bütün məlumatları izləməyə, 
ayrı-ayrı məqalə və sənədləri olduğu kimi görməyə imkan verir.  

Yeni virtual qəzet  “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı və “Dövlət orqanlarının 
elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanına uyğun olaraq, Təhsil Nazirliyində həyata keçirilən 
tədbirlərin tərkib hissəsi kimi yaradılıb. Azərbaycanın mətbuat tarixində ilk dəfə belə bir 
mütərəqqi yeniliyə imza atan “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin bu addımı yalnız geniş oxucu 
auditoriyasının, çoxminli təhsil işçilərinin, şagird və tələbələrin daha rahat informasiya almaq 
imkanlarının artırılması, təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatların, qazanılmış uğurların 
ictimaiyyətə çatdırılması yollarının genişləndirilməsi məqsədlərinə xidmət edir. 

Hazırda  “Azərbaycan müəllimi” qəzeti saytının yenidən təkmilləşdirilməsi işi aparılır və 
2012-ci ildə saytın yeni versiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.  

2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması  
məqsədilə “525-ci qəzet”lə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən bu 
mətbu orqanda təhsil sahəsində görülmüş işlərə, müxtəlif problemlərə dair yazıların dərc 
olunması təmin olunub. 

Hesabat ilində şöbənin fəaliyyət planına uyğun olaraq “Azərbaycanın təhsil nazirləri” 
kitabı işıq üzü görüb. Kitabda müxtəlif illərdə Azərbaycan təhsilinə rəhbərlik etmiş, təhsilimizin 
inkişafında xidmətləri olan şəxslərin keçdiyi şərəfli inkişaf yolu barədə məlumat verilir. Bu 
sahədə ilk təşəbbüs olan kitab təhsil işçiləri və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulur. 

Ötən il, həmçinin “Ən yaxşı müəllim, ən yaxşı məktəb-2009” kitabı da nəşr olunub. 
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2008-2009-
cu tədris ili üzrə keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim” 
müsabiqəsinə dair normativ qaydalar, Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrləri, müsabiqədə iştirak 
edən hər bir müəllimin qiymətləndirmə sənədləri, onların tərcümeyi-halı və məktəblər haqqında 
məlumat öz əksini tapıb.  

http://www.muallim.edu.az


Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olan idarə və şöbələrin 2010-cu ildə gördüyü işlərə 
dair “Hesabat” kitabı nəşrə hazırlanır. Kitabda Nazirliyin müvafiq struktur bölmələri tərəfindən 
ötən il ərzində həyata keçirilmiş tədbirlər, qarşıda duran vəzifələr və gələcək perspektivlər 
barədə məlumat verilir. 

 Şöbə  “Azərbaycanın təhsil ensiklopediyası” kitabının hazırlanması işində yaxından 
iştirak edib. Bu kitabda əksini tapan nüfuzlu dünya universitetləri, dünya ölkələrinin təhsil 
sistemi barədə məlumatların hazırlanması təmin olunub və bununla bağlı rəy və təkliflər verilib. 

“Azərbaycan müəllimi” qəzetində 3 ilə yaxın müddətdə davam edən “Dünya 
universitetləri” layihəsi 2011-ci ilin noyabrında başa çatıb. Hazırda dünyanın 100 ən nüfuzlu 
universiteti haqqında dərc olunmuş materiallar əsasında “Dünya universitetləri” kitabı nəşrə 
hazırlanır. Qeyd edək ki, bu layihə ictimaiyyəti dünyanın nüfuzlu ali məktəbləri haqqında 
məlumatlandırmaq, gənclərə həmin ali məktəblər haqqında geniş məlumat vermək, onları 
xaricdə təhsil almağa həvəsləndirmək, eləcə də ali məktəblərimizi həmin universitetlərin 
təcrübəsi ilə tanış etmək, onları yeni nailiyyətlərə sövq etmək məqsədini daşıyıb. Dünyanın 
aparıcı ali təhsil müəssisələri haqqında yazıların verilməsində digər məqsəd isə Azərbaycanın ali 
məktəblərinin gələcəkdə müxtəlif reytinq cədvəllərində ön sıraları tutmasına dəstək 
göstərməkdir. 

2011-ci ildə 2009-2010-cu tədris ili üzrə keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” və 
“Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsi qalibləri barədə məlumatlar toplanıb. Müsabiqəyə dair yeni 
kitab nəşrə hazırlanır. 

Cari il ərzində Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi tədbirlərdə kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələrinin iştirakı təmin olunub, təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi və görülmüş işlər 
üzrə ictimaiyyətin vaxtında məlumatlandırılması məqsədilə nazirlikdə 20-yə yaxın mətbuat 
konfransı təşkil edilib. Eləcə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı Təhsil Nazirliyi 
Mətbuat xidmətinin məlumatı yayılıb, press-reliz, təqdimat və digər informasiya materiallarının 
KİV-ə operativ çatdırılması təmin edilib.  

Şöbə Nazirlikdə müvafiq normativ sənədlərin hazırlanmasında, “Qaynar xətt” xidmətinin 
işində, ümumtəhsil məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş yoxlama və buraxılış 
imtahanlarında yaxından iştirak edib, rəy və təkliflərini bildirib. Şöbə, həmçinin yeni dərs ilinin 
başlanması, “Son zəng” və digər mühüm əhəmiyyətli günlərlə bağlı qəbul edilən mühüm 
qərarlar, imzalanan əmrlər barədə ictimaiyyətə məlumat verib, bu da həmin tədbirlərin Təhsil 
Nazirliyinin müvafiq qərar və tövsiyələrinə uyğun təşkilinə zəmin yaradıb.  

Təhsil Nazirliyinin 2011-ci il ərzində həyata keçirdiyi tədbirlər və mühüm layihələrlə 
bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədilə şöbə tərəfindən Nazirliyin və Nazirliyə tabe 
təşkilatların 50-dək əməkdaşının, təhsil sahəsi üzrə bir sıra tədbirlərlə bağlı ölkəmizə səfər etmiş 
nümayəndə heyətlərinin, beynəlxalq məsləhətçilərin müxtəlif televiziya və radio verilişlərində 
iştirakı, onların 500-dən çox müsahibəsi təşkil olunub. Həmçinin, şöbə tərəfindən müxtəlif 
televiziya əməkdaşlarının hazırladıqları süjetlər üçün dəqiq informasiyalar verilib. Təhsil 
Nazirliyinin struktur bölmə rəhbərlərinin və digər əməkdaşların təhsillə bağlı qanun, normativ-
hüquqi aktları şərh etməsi, bu və ya digər məsələlərə münasibət bildirməsi, müxtəlif mətbuat 
orqanlarında Nazirliyin mövqeyinin işıqlandırılması üzrə çıxışları təmin olunub. 

2011-ci ildə şöbəyə daxil olan sənədlərin icrası, rəy və təkliflərin hazırlanması 
istiqamətində müvafiq iş həyata keçirilib. Hesabat ilində şöbəyə 100 məktub və 6 ərizə daxil 
olub. Məktub və ərizələr  əsasən  qəzet, agentlik və digər müxtəlif təşkilatlar, eləcə də 
vətəndaşlar tərəfindən ünvanlanıb. Şöbəyə daxil olmuş 9 informasiya sorğusunun 
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətdə cavablandırılması təmin olunub, sorğu müəllifinə 
elektron poçt  və ya məktub vasitəsilə cavab göndərilib. Eyni zamanda şöbədə vətəndaşlar və 
kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri tərəfindən daxil olan telefon zənglərinin 
cavablandırılması və müvafiq şöbələrlə əlaqə yaradılması işi həyata keçirilib. 

2011-ci ildə Təhsil Nazirliyi xətti ilə keçirilmiş iclas, görüş, konfranslar, ümumilikdə 
bütün tədbirlər foto və videolentə köçürülərək şöbədə yaradılmış arxivdə saxlanılır. 

2012-ci il üçün nəzərdə tutlan fəaliyyət istiqamətləri.  



1. Ölkənin təhsil sistemində aparılan dəyişikliklərlə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat 
verilməsi işinin daha da təkmilləşdirilməsi; təbliğat və təşviqat işlərinin 
gücləndirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarının televiziya kanallarında 
hazırlanan təhsillə bağlı mövzuları əhatə edən tok-şoularda iştirakının, “Xəbərlər” 
üçün hazırlanan müvafiq süjetlərdə Nazirliyin mövqeyinin verilməsinin təmin 
edilməsi; təhsil sahəsində tanınmış mütəxəssislərin fikirlərinin televiziya efirində və 
mətbuat səhifələrində işıqlandırılmasının təşkili; 

2. Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin dizayn və tərtibatının daha da 
təkmilləşdirilməsi; 

3. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi və “Azərbaycan müəllimi” qəzeti 
əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, onların peşəkarlıq 
səviyyələrinin yüksəldilməsi məqsədilə müvafiq seminarlarda iştirakının təmin 
edilməsi, tədris səfərlərinin təşkili; 

4. KİV-lə əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması; 
5. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin yenidən təkmilləşdirilmiş saytının istifadəyə 

verilməsi; 
6.  “Azərbaycan müəllimi” qəzetində “Dünya təhsili” layihəsi çərçivəsində dərc olunan 

yazıların davam etdirilməsi; 
7. 2010-cu il üzrə “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsi 

qalibləri ilə bağlı kitabın hazırlanması; 
8. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin və Nazirliyə tabe olan digər pedaqoji mətbu 

orqanların yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində müvafiq 
addımların atılması; 

9.  Elektron və mətbu KİV-də təhsil sahəsi üzrə verilmiş yazıların monitorinqinin       
keçirilməsi; 

10.  Təhsil Nazirliyi əməkdaşları və media nümayəndələrinin iştirakı ilə ictimaiyyət üçün 
maarifləndirici seminarların təşkili. 

 


