“Azərbaycan üçün Öyrət” təhsil proqramı 2016-cı ildə yaradılıb.
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Nazirliyi başda olmaqla bir sıra dövlət və özəl qurumlarla korporativ sosial məsuliyyət
çərçivəsində əməkdaşlıq edir.
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