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FASİLƏSİZ PEDAQOJİ TƏHSİL ÜZRƏ KOORDİNASİYA  ŞURASININ 

 
Ə S A S N A M Ə S İ 

 
1. Ümumi müddəalar 

 
1.1. Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurası (bundan sonra -  FPTKŞ) 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yanında ictimai əsaslarla müstəqil fəaliyyət 
göstərən məşvərətçi qurumdur. 

1.2. FPTKŞ-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və 
müəllim hazırlığı sisteminə daxil olan bütün təhsil müəssisələrinin sosial statusunun 
gücləndirilməsinə, uzun illər ərzində formalaşmış milli ənənələr və müasir beynəlxalq təcrübə 
əsasında pedaqoji təhsilin məzmununun və strukturunun yeniləşdirilməsinə, müəllim hazırlığının 
keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına, təlim və tərbiyənin vahidliyinin, təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

1.3. FPTKŞ öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununu, Təhsil 
sahəsində İslahat Proqramını, Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim 
hazırlığının Konsepsiya və Strategiyasını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhsillə bağlı 
fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar və 
sərəncamlarını, Təhsil Nazirliyinin əmrlərini və hüquqi-normativ sənədlərini, fasiləsiz müəllim 
hazırlığı üzrə dünya təcrübəsini, Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq qurum və təşkilatların 
təhsillə bağlı sənədlərini, o cümlədən Boloniya Bəyannaməsinin əsas müddəalarını, müvafiq 
normativ hüquqi sənədləri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.4. FPTKŞ-nin tərkibi, strukturu və Əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur.  

 
2. FPTKŞ-nin məqsədi, əsas vəzifələri və funksiyaları 

 
2.1. FPTKŞ-nin məqsədi Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və 

müəllim hazırlığı sisteminin inkişaf etdirilməsinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 25 iyun 2007-ci il tarixli 102 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan 
Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiya və strategiyası»nın 
müddəalarının həyata keçirilməsinə kömək etməkdən ibarətdir. 

2.2. FPTKŞ-nin fəaliyyəti aşağıdakı vəzifələrin həllini nəzərdə tutur: 
2.2.1. Pedaqoji təhsil sistemində maddi-texniki bazanın və proqram təminatının 

möhkəmləndirilməsi; 
2.2.2. Pedaqoji təhsil müəssisələrinin şəbəkəsinin optimallaşdırılması, əmək bazarında 

rəqabətə davamlı, yüksək ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlayan yeni tipli təhsil komplekslərinin 
yaradılması və bu işlərin təşkilində beynəlxalq və yerli təcrübədən istifadə edilməsi; 

2.2.3. Pedaqoji təhsilin məzmunca yeniləşdirilməsi, beynəlxalq təhsil məkanında son 
mütərəqqi təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi yolu ilə praktik müəllim hazırlığının təmin edilməsi; 

2.2.4. Fasiləsiz pedaqoji təhsil sistemində tələb və təklifin düzgün proqnozlaşdırılması 
və planlaşdırılması, pedaqoji kadr hazırlığı ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasında tarazlığı təmin 
edən sistemin yaradılması; 

2.2.5. Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı müəssisələrində keyfiyyətin təminatı 
sisteminin yaradılması, keyfiyyətin idarə olunması və qiymətləndirilməsi üçün yeni 
mexanizmlərin tətbiqi; 

2.2.6. Müəllim hazırlığının alternativ modellərinin, o cümlədən distant pedaqoji təhsilin 
inkişaf etdirilməsi; 



2.2.7. Yenidənhazırlanma və ixtisasartırma təhsilini təkmilləşdirməklə müəllimlərin 
fasiləsiz, ömür boyu təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi; 

2.2.8. Yeni hazırlanan və sistemdə çalışan müəllimlərin müasir təlim üsulları və yeni 
pedaqoji texnologiyalar üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə treninqlərin 
keçirilməsi; 

2.2.9. Pedaqoji təhsil sisteminin idarə olunmasının optimallaşdırılması məqsədi ilə 
müəllimlərin və rəhbər pedaqoji işçilərin liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; 

2.2.10. Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı sisteminin əmək bazarının 
tələblərinə və cəmiyytin sosial sifarişinə uyğunlaşdırılması. 

2.3. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olunması və vəzifələrin həll edilməsi üçün FPTKŞ 
aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

2.3.1. Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı sisteminə daxil olan təhsil 
müəssisələrinin fəaliyyətini təhlil edir, onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətin 
yüksəldilməsi və sistemin prioritet inkişafının təmin edilməsi üçün təkliflər hazırlayır və 
məsləhətlər verir. 

2.3.2. Sistemin işini tənzimləyən və idarəetmənin səmərəliliyini artıran yeni normativ 
hüquqi sənədlərin hazırlanmasına kömək edir, habelə mövcud normativ aktların düzgün icra 
olunmasını nəzarətdə saxlayır, bununla bağlı monitorinq müşahidələr aparır. 

2.3.3. Müəllim hazırlığına qoyulan tələblərin müəyyənləşdirilməsi və onların əsasında 
müvafiq standartların hazırlanması üçün təkliflər verir və bu işdə fəal iştirak edir. 

2.3.4. Müəllimlərin işə qəbulu üçün müvafiq meyarların hazırlanması üçün təkliflər 
verir. 

2.3.5. Pedaqoji təhsil sistemi işçilərinin, təhsil alanların, ümumtəhsil məktəb 
müəllimlərinin dövlət və sosial müdafiəsi üzrə təkliflər hazırlayır. 

2.3.6. Təhsil Nazirliyi və beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə pedaqoji təhsil 
müəssisələrində çalışan professor-müəllim heyəti üçün yeni pedaqoji texnologiyalar və təlim 
metodları üzrə treninqlərin təşkilinə və həyata keçirilməsinə kömək edir. 

2.3.7. Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və onların fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi məqsədi ilə müəllim assosiasiyalarının və digər ictimai birliklərin 
yaradılmasına yardım edir. 

2.3.8. Müəllim hazırlığını təmin edən kurrikulumların monitorinqini keçirir, onları 
qiymətləndirir və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər verir. 

2.3.9. Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı üzrə konfransların, seminarların və 
yığıncaqların keçirilməsi üçün təkliflər verir, onların təşkilində və həyata keçirilməsində iştirk 
edir. 

2.3.10. Təhsil Nazirliyinin müvafiq struktur bölmələri ilə birlikdə kütləvi informasiya 
vasitələrində fasiləsiz pedaqodi təhsil və müəllim hazırlığına dair verilişlərin hazırlanmasına, 
aktual mövzularda müsahibələrin təşkilinə dair təkliflər verir və onların təşkilinə kömək edir. 

2.3.11. Təhsil Nazirliyi rəhbərliyinin və müvafiq struktur bölmələrinin təklifi ilə digər 
vəzifələri və funksiyaları yerinə yetirir. 

 
3. FPTKŞ-nin hüquqları 

 
FPTKŞ öz vəzifələrini və funksiyalarını yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara 

malikdir: 
3.1. Öz səlahiyyətləri daxilində Təhsil Nazirliyindən, fasiləsiz pedaqoji təhsil 

müəssisələrindən, ümumtəhsil məktəblərindən və təhsili idarəetmə orqanlarından zəruri 
məlumatları almaq. 

3.2. Lazım gəldikdə fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı sisteminə daxil olan 
pedaqoji təhsil müəssisələrinin, ümumtəhsil məktəblərinin  və təhsili idarəetmə orqanlarının 
rəhbər işçilərini FPTKŞ-nin iclaslarına dəvət etmək. 



3.3. FPTKŞ-nin iclaslarında üzürsüz səbəbdən üç dəfə və daha çox iştirak etməyən 
üzvlərin Şuranın tərkibindən xaric edilməsi barədə Təhsil Nazirliyi qarşısında vəsatət qaldırmaq. 

3.4. FPTKŞ-nin iclaslarında qəbul edilmiş qərarları Təhsil Nazirliyinə təqdim etmək. 
3.5. Mövcud qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq öz fəaliyyət dairəsi çərçivəsində 

Beynəlxalq və ictimai qurum və təşkilatlarla müstəqil əməkdaşlıq etmək. 
3.6. Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş digər hüquqları həyata keçirmək. 
 

4. FPTKŞ-nin tərkibi, strukturu və idarə olunması 
 

4.1. FPTKŞ-nin tərkibinə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və təhsili 
idarəetmə orqanlarının nümayəndələri, fasiləsiz pedaqoji təhsil müəssisələrinin rəhbər işçiləri, 
Təhsil Problemləri İnstitutunun, təhsil sisteminə aid olan dövlət və ictimai təşkilatların 
nümayəndələri və ayrı-ayrı təhsil mütəxəssisləri daxi edilir. 

4.2. FPTKŞ-nin fəaliyyəti Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş illik iş planı 
əsasında qurulur. 

4.3. FPTKŞ-nin strukturu sədr, sədr müavini, məsul katib və  üzvlərdən ibarətdir və 
onların funksiyaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

• sədr FPTKŞ-nin normal fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır, FPTKŞ-nin işini 
planlaşdırır, onun səmərəli fəaliyyətini təmin edir, zəruriyyət olduqda təşkilati məsələləri həll 
etmək üçün aidiyyəti orqanlar qarşısında konkret məsələlər qaldırır, Təhsil nazirinə müvafiq 
təkliflərlə müraciətlər edir, FPTKŞ-nin üzvləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, onlara konkret 
tapşırıqlar verir, Şuranın çıxardığı qərarları öz imzası ilə təsdiq edir; 

• sədr müavini Sədrlə birlikdə FPTKŞ-nin normal fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır, 
FPTKŞ-nin işinin planlaşdırılmasında, onun səmərəli fəaliyyətini təmin edilməsində sədrə 
kömək edir, müəyyən səbəblər üzündən sədr olmadıqda onun funksiyalarını yerinə yetirir; 

• məsul katib rəsmi sənədləşmə işləri ilə məşğul olur, sədrin və sədr müavininin 
tapşırıqlarının, FPTKŞ-nin qərarlarının icrasını nəzarətdə saxlayır, cari və perspektiv planların 
tərtib olunmasını və icrasını qeydiyyatdan keçirir, yerlərlə müntəzəm əlaqəni təşkil edir, görülən 
işlər barəsində hesabatlar hazırlayır; 

• FPTKŞ-nin üzvləri sədr tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifə bölgüsünə uyğun olaraq 
FPTKŞ-nin demokratik və kollegial idarə olunmasında, məsələlərin müzakirəsində fəal iştirak 
edir, onun fəaliyyətinin operativliyinə və səmərəliliyinə nail olur, hər biri ayrı-ayrılıqda onlara 
tapşırılmış işləri həyata keçirir və bu işlərin icrası ilə əlaqədar mütəmadi olaraq hesabat verirlər. 

4.4. FPTKŞ-nin ali orqanı iki ayda bir dəfədən gec olmayaraq keçirilən ümumi 
iclaslardır. Ümumi iclasların protokolları müvafiq qaydada tərtib olunur, sədr və katib tərəfindən 
imzalanır. Zəruri hallarda əlavə iclaslar keçirilə bilər. 

4.5. FPTKŞ-nın ümumi iclaslarında qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Üzvlərin 
ən azı 2/3-si iştirak etdikdə ümumi iclas qərar çıxarmağa səlahiyyətlidir.  

4.6. Şura ildə bir dəfə Təhsil Nazirliyinə yekun hesabat təqdim edir. 
4.7. FPTKŞ-nin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi nəzarət edir. 
 

5. FPTKŞ-nın maddi-texniki bazası və maliyyə təminatı 
 

5.1. FPTKŞ-nin fəaliyyəti üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tərəfindən 
lazımi avadanlıqlar və İKT ilə təmin olunmuş ayrıca otaq ayrılır. FPTKŞ əsasən Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetinin maddi-texniki bazasından, otaqlarından, iclas və akt zallarından, 
kitabxanasından və s. istifadə edir. Onun digər təhsil müəssisələrinin otaqlarından və maddi-
texniki bazasından istifadə etməsi də istisna olunmur. 

5.2. FPTKŞ-nin fəaliyyəti zəruri hallarda Təhsil Nazirliyi tərəfindən mövcud 
qanunvericiliyə əsasən dövlət büdcəsinin «Təhsil» bölməsində məqsədli şəkildə nəzərdə 
tutulmuş vəsaitlər və qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.   

 



6. Əsasnamədə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi, FPTKŞ-nin yenidən təşkili və 
ləğv edilməsi qaydaları 

 
6.1. FPTKŞ-nin tərkibinin dəyişdirilməsi və yenidən təşkili, bu Əsasnamədə maraqlı 

tərəflərin təklifləri əsasında əlavələr və dəyişikliklərin edilməsi Şuranın müvafiq vəsatəti 
əsasında Təhsil nazirinin əmri ilə həyata keçirilir. 

6.2. FPTKŞ-nin ləğv edilməsi mövcud qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun 
olaraq Təhsil Nazirliyinin əmri ilə həyata keçirilir. 

 


