
İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏ ŞÖBƏSİ ÜZRƏ 2010-CU İLDƏ  
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 
2010-cu ildə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən dövlətimizin təhsil 

siyasətinə uyğun olaraq, bu sahədə baş verən yeniliklər, Dövlət Proqramları çərçivəsində görülən 
işlər və mühüm tədbirlər ictimaiyyətə operativ çatdırılmış və bu işin yüksək səviyyədə təşkili 
prioritet istiqamət olmuşdur. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi ölkəmizdə təşəkkül 
tapmış açıq informasiya siyasətini rəhbər tutmuşdur. 

Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  fərman və 
sərəncamlarını, “KİV haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu, “İnformasiya əldə 
etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu və digər müvafiq qanunları, Nazirliyin 
əmr və sərəncamlarını, normativ–hüquqi aktları, şöbənin əsasnaməsini və 2010-cu il üzrə 
fəaliyyət planını əsas götürmüşdür. 

Cari ildə şöbə tərəfindən ölkəmizdə aparılan təhsil siyasəti, təhsil sektorunda həyata 
keçirilən islahatlar, monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində atılan müsbət və uğurlu addımlar, 
yeni məktəb tikintisi, məktəblərin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz 
edilməsi, təhsil müəssisələrinin geniş zolaqlı internetə qoşulması, şagirdlərin dərsliklərlə təmin 
olunması, milli kurikuluma əsasən görülən işlər, yeni layihələr barədə ictimaiyyətə operativ 
olaraq məlumatlar verilmiş, müvafiq informasiyalar cəmiyyətə vaxtında çatdırılmışdır. Şöbə, 
həmçinin elektron və mətbu KİV-də təhsillə bağlı yazıların gündəlik xülasəsini hazırlamış, eyni 
zamanda Nazirliyin bu və ya digər məsələ ilə bağlı mövqeyinin kütləvi informasiya vasitələrində 
düzgün işıqlandırılmasını təmin etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Nazirlər 
Kabinetinin təhsil sahəsi üzrə sərəncam, fərman və qərarları kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələri üçün şərh edilmiş, onların bu barədə daha ətraflı məlumat alması üçün Nazirliyin 
struktur bölmə rəhbərləri ilə əlaqə yaradılmışdır. 

Təhsil Nazirliyi ilə medianın qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi, birgə işgüzar və 
səmərəli əlaqələrin qurulması məqsədilə 2010-cu il aprelin 21-də Yasamal rayonundakı 60 saylı 
məktəbdə “Təhsil müəssisəsi və media: qarşılıqlı münasibətlər” mövzusunda dəyirmi masa 
keçirilmişdir. Dəyirmi masa Azərbaycan Mətbuat Şurası və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə təşkil 
edilmişdir. Azərbaycan Milli Mətbuatının 135 illiyi münasibətilə keçirilən bu tədbirdə tanınmış 
qəzet redaktorları, Bakıdakı bəzi məktəb direktorları iştirak etmişdir. Tədbirdə qeyd olunan 
təşkilatlarla birgə Fəaliyyət Planının hazırlanması qərara alınmışdır. 

   2010-cu il aprelin 29-da kütləvi informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı münasibətlərin 
tənzimlənməsi, faydalı əməkdaşlığın yaradılması üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
ilə Azərbaycan Mətbuat Şurası 2010-cu ilə dair birgə Fəaliyyət Planını təsdiq etmişdir. Fəaliyyət 
Planında təhsil müəssisələrində Azərbaycan Mətbuat Şurası üzvləri ilə mətbuat 
nümayəndələrinin görüşünün təşkili, təhsildən yazan jurnalistlər üçün treninq və seminarların 
keçirilməsi, mətbuatda təhsillə bağlı dərc olunan yazıların monitorinqinin aparılması qeyd 
olunmuşdur. Bu plana əsasən Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Qara siyahı”sına daxil edilmiş 
reket qəzet və jurnallarla mübarizə işində birgə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, təhsil sahəsində 
həyata keçirilən tədbirlərin təbliği məqsədilə jurnalistlərin ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə 
səfərlərinin təşkili  nəzərdə tutulmuşdur. 

Fəaliyyət planına uyğun olaraq, 2010-cu il  iyunun 25-də Füzuli rayonunun Horadiz 
şəhərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu və Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə “Təhsil və mətbuat” mövzusunda regional konfrans 
keçirilmişdir. Konfransda ölkəmizin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri, Füzuli, 
Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Xocavənd, Biləsuvar, Cəbrayıl, Bərdə və Laçın rayonlarının təhsil 
şöbələrinin müdirləri iştirak etmişlər. 
         2010-cu il iyunun 8-də Azərbaycan Mətbuatının 135 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu və Azərbaycan Mətbuat Şurası 



“Təhsil və media: peşəkarlığın artırılmasına dəstək” layihəsi mövzusunda jurnalistlər arasında 
yazı müsabiqəsini elan etmişdir. Müsabiqənin məqsədi Azərbaycan təhsilində həyata keçirilən 
proseslərin geniş ictimaiyyətə daha yaxından çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını 
stimullaşdırmaq, təhsil sahəsində yazan ixtisaslaşmış jurnalistlər qrupunun formalaşmasına 
dəstək göstərmək, kütləvi informasiya vasitələrinin təhsil orqanları ilə səmərəli əməkdaşlıq 
prinsiplərini təbliğ etmək və  təhsil mövzusunun mediada müntəzəm işıqlandırılmasına şərait 
yaratmaqdan ibarət olmuşdur. 2010-cu il  iyunun 10-dan iyulun 1-dək keçirilmiş müsabiqəyə 
təqdim olunan yazılar beş meyar əsasında qiymətləndirilmişdir. İyulun 6-da Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyində müsabiqənin yekununa həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. 
Qeyd edək ki, təhsillə bağlı 15 mövzu üzrə keçirilmiş müsabiqəyə 45 yazı təqdim edilmişdir. 
Onlardan 1 nəfər I, 2 nəfər II , 3 nəfər III yerin qalibi olmuş, qaliblərə diplom, eləcə də mükafat 
verilmişdir. 10 nəfər isə həvəsləndirici yerlərə layiq görülmüşdür. 
 Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanmış 4394 AZ 
nömrəli Kredit Sazişinə uyğun olaraq, Təhsil Nazirliyi Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci 
Layihəni (2009–2014-cü illər) həyata keçirməkdədir. Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci 
Layihənin (TSİİL) ictimaiyyətin məlumatlandırılması alt komponenti çərçivəsində 2010-cu il  
fevralın 19-da  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 müqavilə imzalanmışdır. Həmin sənədə əsasən reklam çarxlarının çəkilməsi üçün ssenari 
yazılmış, kurikulumun tətbiqi, bütün fənlərə xüsusi diqqət yetirilməsinin əhəmiyyəti, kiçikyaşlı 
uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə cəlb olunması,  gənc mütəxəssislər üçün əlavə 
güzəştlərin və stimullaşdırıcı tədbirlərin, orta ümumtəhsil məktəblərinə işə qəbul olunmaq üçün 
yeni qaydaların tətbiq edilməsinə dair 5 reklam çarxı hazırlanaraq İctimai Televiziyanın efirində 
yayımlanmışdır. Eyni zamanda bu televiziyanın “Açıq dərs” tok-şousunda təhsil sahəsi üzrə 
müxtəlif diskussiyalar keçirilmiş, aparılmış müzakirələr bu istiqamətdə mövcud olan 
problemlərin həllinə yardım göstərmişdir. 
           Daha sonra qeyd olunan layihə çərçivəsində “Azad Azərbaycan” Müstəqil Televiziya və 
Radio Verilişləri Şirkəti ilə reklam çarxlarının efirdə verilməsi məqsədilə 2010-cu il  noyabrın 5-
də müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən bu televiziya kanalına geniş tamaşaçı 
auditoriyasının daha çox baxdığı vaxtda reklam çarxları nümayiş olunmuş, bununla da 
ictimaiyyətin maarifləndirilməsi, onların ətraflı məlumata malik olması istiqamətində real 
addımlar atılmışdır. 
          2010-cu ildə Təhsil Nazirliyinin internet saytının daha da təkmilləşdirilməsi, mütəmadi 
olaraq məlumatlarla təmin edilməsi, mövcud səhifənin və müvafiq dizayn formasının işlək halda 
saxlanılması istiqamətində də ciddi iş aparılmış, həmçinin saytın rus və ingilis dillərində 
versiyası hazırlanmışdır. Cari ildə Təhsil Nazirliyində keçirilən iclas, görüş və konfranslar 
haqqında məlumatlar, tədbirlərə dair hazırlanmış press-relizlər, eyni zamanda nazirliyin ayrı-ayrı 
struktur bölmələri tərəfindən şöbəmizə təqdim olunan material və elanlar internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Saytın hər bir bölməsi müvafiq məlumatlarla mütəmadi zənginləşdirilmişdir. 
2010-cu ildə təhsil nazirinin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirlər və ümumilikdə baş verən yeniliklərlə 
bağlı olan 250-dək məlumat internet səhifəsinə daxil edilmişdir. Saytda orta ümumtəhsil 
məktəblərinin buraxılış sinifləri üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən imtahanların, 
ümumtəhsil məktəblərində vakant yerlərə qəbulun  nəticələri yerləşdirilmiş və həmin vaxt gün 
ərzində 50 mindən çox istifadəçinin sayta məhdudiyyətsiz daxil olması təmin olunmuşdur. Bütün 
bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet saytı 
Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən keçirilmiş “Milli Net-2010” Milli İnternet 
müsabiqəsində “Dövlət və bələdiyyə saytları nominasiyası üzrə ən yüksək mükafata layiq 
görülmüş və I yeri tutmuşdur. Onu da qeyd edək ki, Milli Net-Milli İnternet Mükafatı 
Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən təsis edilən peşəkar internet mükafatıdır. Bu mükafat hər 
il  sosial, mədəni, elmi,  iqtisadi, hüquqi və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən, Azərbaycan dilində 
tərtib olunan  milli internet resurslarına və internet layihələrinə müsabiqə yolu ilə təqdim edilir. 
Qeyd edək ki, müsabiqəyə təqdim edilmiş saytların qiymətləndirmə prosesi Müsabiqə 
Komissiyası tərəfindən aparılmışdır. Müsabiqə Komissiyası saytların qiymətləndirmə prosesində 



əsasən məzmun (informasiya tutumu), dizayn (vizual görünüş) və funksionallıq (naviqasiya 
funksiyaları) meyarlarını rəhbər tutmuşdur.  
          2010-cu ilin may ayında “Təhsil” jurnalı yenidən fəaliyyətə başlamış, digər pedaqoji 
mətbuat orqanları ilə bərabər, müstəqil dövlətimizin təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi, 
ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları və onların nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılması, maarifçilik 
ideyalarının təbliği yönündə jurnala dəstək verilmiş, müvafiq köməklik göstərilmişdir.           
            2010-cu ildə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan “Azərbaycan müəllimi” qəzeti 
redaksiyasının və Nazirliyə tabe olan digər pedaqoji mətbuatın fəaliyyətinin, yaradıcılıq 
potensialının daha da gücləndirilməsi istiqamətində ciddi tədbirlər görülmüşdür. Cari ildə 
“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin tərtibatında, forma və məzmununda müəyyən dəyişikliklər 
edilmişdir. Qəzet dövlətimizin təhsil siyasətini işıqlandırmış, bu mətbu orqanda mütəmadi olaraq 
pedaqoji ictimaiyyətin marağına səbəb ola biləcək yazılar dərc olunmuş, yeni layihələr həyata 
keçirilmiş və ümumilikdə təhsil siyasəti üzrə reallaşdırılan tədbirlər öz əksini tapmışdır.  
          2010-cu ilin fevralında “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin yeni internet saytı istifadəçilərin 
ixtiyarına verilmişdir. Saytdakı “Xəbərlər”, “Rəsmi”, “Heydər Əliyev Fondu”, “Qanunvericilik”,  
“Təhsil Nazirliyində”, “Pedaqoji yazılar” və s. bölmələr vasitəsilə istifadəçilərə ətraflı 
məlumatlar verilir. Yeni saytdan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev, ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı saytlara keçid etmək mümkündür. Saytda dövlət başçımızın və 
onun xanımının yeni məktəblərin açılışında, təhsil müəssisələrinin bünövrəsinin qoyulmasında 
iştirakını əks etdirən “Fotoqalereya”, təhsil naziri Misir Mərdanovun məqalələrinin yer aldığı 
“Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış” bölmələri ilə yanaşı, bir sıra 
Dövlət Proqramlarına və s. dair banerlər də yerləşdirilmişdir. Hazırda bu saytın 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş aparılmaqdadır. 
           Cari ildə “Azərbaycanın təhsil nazirləri” kitabının hazırlanması işi yerinə yetirilmişdir. 
Kitabda Azərbaycan təhsilinə müxtəlif illərdə rəhbərlik etmiş, təhsilimizin inkişafında xidmətləri 
olan şəxslərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və ötən əsrin əvvəllərindən bəri keçilmiş şərəfli 
inkişaf yolu barədə ictimaiyyətə daha dolğun məlumatlar çatdırılır. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 
kitabda ümumi və yığcam şəkildə maarif və təhsilimizin təxminən son bir əsrdəki inkişafında və 
təkmilləşdirilməsində, ümumi orta, texniki peşə, ali və orta ixtisas məktəbləri şəbəkələrinin 
yaranmasında dövlət qurumu olaraq nazirlik, komissarlıq və komitələrin rolu açıqlanır. Kitabda 
XX əsrin əvvəllərindən indiyədək Azərbaycanın təhsil sisteminə rəhbərlik etmiş şəxslər və 
onların fəaliyyəti haqqında məlumatlar əksini tapmışdır. Bu sahədə ilk təşəbbüs olan toplu təhsil 
işçiləri və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulur. 
          2010-cu ildə “Ən yaxşı məktəb və ən yaxşı müəllim” kitabı da nəşrə hazırlanmışdır. 
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2008-2009-
cu tədris ili üzrə keçirilən “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinə 
dair normativ qaydalar, Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrləri, müsabiqədə iştirak edən hər bir 
müəllimin qiymətləndirmə sənədləri öz əksini tapmışdır. Kitabda müsabiqə qalibi olan 100 
müəllimin hər birinin tərcümeyi-halı, fəaliyyəti və qazandıqları uğurlar, habelə 50 ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Təhsilimizin tarixi ilə maraqlananlar, 
orta məktəb müəllimləri, ümumilikdə  təhsil işçiləri üçün nəzərdə tutulan bu kitabda “Ən yaxşı 
müəllim” və “Ən yaxşı məktəb” müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması, onların öz 
fəaliyyətlərinə dair Təhsil Nazirliyində etdikləri təqdimatdan fotoşəkillər əks olunmuşdur. 
           Cari il ərzində təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi və görülmüş işlər üzrə ictimaiyyətin 
vaxtında məlumatlandırılması məqsədilə nazirlikdə 25-ə yaxın mətbuat konfransı təşkil 
edilmişdir. Eləcə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı Təhsil Nazirliyinin rəsmi 
bəyanatı yayılmış, press-reliz, mətbuat üçün məlumat, təqdimat və digər informasiya 
materiallarının KİV-ə operativ çatdırılması təmin edilmişdir. Cari ildə şöbə tərəfindən təhsil 
sahəsində baş verən yeniliklər barədə qısa informasiyaların ANS televiziyasının titrlərində 
yerləşdirilməsi təşkil olunmuşdur. 

Şöbə nazirlikdə müvafiq normativ sənədlərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş, rəy 
və təkliflərini bildirmişdir. Şöbə, həmçinin yeni dərs ilinin başlanması, “Son zəng” və digər 
mühüm əhəmiyyətli günlərlə bağlı ictimaiyyətə qəbul edilən mühüm qərarlar, imzalanan əmrlər 



barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat vermiş, bu da həmin tədbirlərin Təhsil 
Nazirliyinin müvafiq qərar və tövsiyələrinə uyğun təşkilinə zəmin yaratmışdır.  

Son illər təhsil sahəsində aparılan köklü islahatlar, Təhsil Nazirliyinin cari  il ərzində 
həyata keçirdiyi tədbirlər və reallaşdırılan mühüm layihələrlə bağlı ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması məqsədilə İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən Nazirliyin 30-dan çox 
əməkdaşının, beynəlxalq konfranslarda iştirak etmək üçün ölkəmizə səfər etmiş nümayəndə 
heyətlərinin, beynəlxalq məsləhətçilərin müxtəlif televiziya və radio verilişlərində iştirakı, 
onların 430-a yaxın müsahibəsi təşkil olunmuşdur. Həmçinin, telejurnalistlərin hazırladıqları qısa 
süjetlər üçün dəqiq informasiyalar verilmişdir. 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 olunmuşdur. 
         Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, Milli Məclisdən, Nazirlər 
Kabinetindən, digər idarə və təşkilatlardan şöbəyə daxil olan sənədlərin icrası, rəy və təkliflərin 
hazırlanması istiqamətində də müvafiq iş həyata keçirilmişdir. 2010-cu ildə şöbəyə 115 məktub 
daxil olmuşdur. Məktubların 95-i qəzet, agentlik və digər müxtəlif təşkilatlardan, vətəndaşlardan, 
4-ü Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, 2-si Milli Məclisdən daxil 
olmuşdur. Cari ildə şöbəyə daxil olmuş 14 ərizə-sorğunun cavabları hazırlanaraq elektron poçt  
və ya məktub vasitəsilə müəlliflərə göndərilmişdir. 
            İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin əməkdaşları ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış 
siniflərində keçirilən mərkəzləşdirilmiş yoxlama və yekun imtahanlarında yaxından iştirak etmiş, 
imtahan rəhbəri kimi imtahanların yüksək səviyyədə təşkil olunmasına səy göstərmişlər.   

  2010-cu ildə Təhsil Nazirliyində və Nazirlikdən kənarda  keçirilmiş iclas, görüş, 
konfrans və müsabiqələr, digər qurumlarla birgə reallaşdırılmış tədbirlər foto və videolentə 
köçürülmüşdür. Hazırda həmin materiallar şöbədə yaradılmış arxivdə saxlanılır. 

 
2011-ci il üçün nəzərdə tutlan fəaliyyət istiqamətləri. 

1. 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; 

2. Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərən 
internet saytının işlək halda saxlanılması, saytın məlumatlarla mütəmadi 
zənginləşdirilməsi;  

3. Təhsil sektorunda aparılan islahatlar, həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı müxtəlif 
televiziya kanallarının titrlərində qısa informasiyaların yerləşdirilməsinin təmin 
olunması; 

4. Təhsilin müxtəlif istiqamətləri üzrə hazırlanmış reklam roliklərinin müqavilə 
bağlanılmış televiziya kanallarının efirində mütəmadi yayımlanmasının təşkili, 
reklam roliklərinin sayının daha da artırılması; tok-şoularda təhsil sahəsində 
mövcud olan problemlərin, həlli vacib olan məsələlərin müzakirə edilməsinə 
nail olunması; 

5. İctimaiyyətin ölkənin təhsil həyatında baş verən dəyişikliklərlə bağlı dolğun 
məlumata malik olması, həyata keçirilən tədbirlərə dair təbliğat və təşviqat 
işlərinin gücləndirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarının televiziya 
kanallarında hazırlanan tok-şoularda iştirakının, nazirliyin rəsmi mövqeyinin 
“Xəbərlər” üçün hazırlanan müvafiq süjetlərdə əksini tapmasının təmin 
edilməsi; təhsil sahəsində tanınmış mütəxəssislərin fikirlərinin televiziya 
efirində və mətbuat səhifələrində işıqlandırılmasına nail olunması; 

6.  KİV-də təhsildən yazan jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, 
müvafiq biliklərə yiyələnməsi məqsədilə seminar və treninqlərin keçirilməsi; 

7.  “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin və Nazirliyə tabe olan digər pedaqoji  mətbu 
orqanların yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində müvafiq 
addımların atılması; 



8. Təhsillə bağlı məsələlərdə Təhsil Nazirliyinin mövqeyinin reallığa uyğun olaraq  
işıqlandırılmasının təmin edilməsi üçün KİV-lə əməkdaşlığın daha da 
təkmilləşdirilməsi; 

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. 

 


