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2011/2012-ci dərs ilinə ümumtəhsil məktəblərinin II, IV və VII-XI sinifləri üçün nəşri 

nəzərdə tutulan dərslik və dərslik komplektləri “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti”, 
“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” və “Dərsliklərin 
nəşri, çapı və paylanması qaydaları”na müvafiq olaraq respublikanın şagird kontingenti 
(proqnoz əsasında), eləcə də Gürcüstanın və Dağıstanın təlim Azərbaycan dilində olan 
məktəblərinin, xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəblərinin tələbatı nəzərə alınmaqla müzakirə 
edilmiş, onların siyahısı və tirajı müəyyənləşdirilmişdir.  

Nazirliyin 21 yanvar 2011-ci il tarixli, 119 nömrəli əmri ilə II, IV, və VII-XI siniflər üçün 
102 adda 3463170 nüsxə dərsliyin və müəllim üçün metodik vəsaitin (Azərbaycan bölməsi üçün 
57 adda 3170680 nüsxə, rus bölməsi üçün  45 adda, 292490 nüsxə) siyahısı, tirajı, həcmi və çap 
formatları təsdiq edilmiş, nəşr və çap məsələlərinin həllinə başlanılmışdır.    

Beləliklə,  
- II və VII-XI siniflər üçün az tirajla nəşri nəzərdə tutulan 24 adda dərsliyin - 4-nün 

30% (“İnformatika” VIII s., “İnformatika” IX s., “Cəbr” IX s., “Cəbr və analizin 
başlanğıcı” X s.), 8-nin 45% (“Azərbaycan dili” II s., “Riyaziyyat” II s., “Azərbaycan 
dili” VII s., “Ədəbiyyat” VII s., “Azərbaycan tarixi” VII s., “Cəbr” VII s., “Həndəsə” 
VII s., “Coğrafiya” VII s.), 12-sinin isə proqramın yeniləşməsi, rus dilinə tərcümə və 
müraciət əsasında 105% (“Fizika” (Azərbaycan və rus bölmələri üçün) VII s., 
“Rəsmxət” (Azərbaycan və rus bölmələri üçün) IX s., “Russkiy yazık” II s., 
“Azərbaycan dili” II s., “Matematika” II s., “Çerçeniye” VIII s., “Azərbaycan dili” IX 
s.,  “Literatura” X s., “Geoqrafiya” XI s., “İnformatika” XI s.) həcmində; 

- IV siniflər üçün kurikulum əsasında cəmi 40 adda olmaqla 19 adda dərsliyin və 21 
adda müəllim üçün metodik vəsaitin müvafiq olaraq, ümumi şagird və müəllimlərin 
sayının 105%-i həcmində; 

- VII-XI siniflər üçün təlim dilləri üzrə 38 adda dərsliyin   
mövcud şagird sayının 105% həcmində çap olunması nəzərdə tutulmuşdur.  

Bununla əlaqədar VII-XI siniflər üçün təlim dilləri üzrə 38 adda dərsliyin  hazırlanması 
və çap olunmasının tender yolu ilə həyata keçirilməsinə dair “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövri mətbuatda açıq tender elanı verilmişdir 
(“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 25.06.2010-cu il tarixli və “Xalq qəzeti”nin 26.06.2010-cu il 
tarixli nömrələrində, 27 lot üzrə). Tenderdə iştirak etmək məqsədilə 8 nəşriyyat-poliqrafiya 
müəssisəsi müraciət etmiş, onlardan 32 təklif daxil olmuş və müvafiq qaydada 
sənədləşdirilmişdir. Hər bir lot üzrə dərsliklərin maketləri (məzmun və keyfiyyətə görə) və 
qiymət (maliyyə) təklifi zərfləri 28 fevral 2011-ci il tarixdə qəbul edilmiş, qeydiyyata alınmışdır. 

Həmçinin IV siniflər üçün kurikulum əsasında təlim dilləri üzrə 19 adda dərsliyin, 19 
adda iş dəftərinin və 21 adda müəllim üçün metodik vəsaitin hazırlanması və çapı məqsədilə 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövri 
mətbuatda açıq tender haqqında bildiriş və elan verilmişdir (“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 
13.03.2009-cu il tarixli nömrəsində bildiriş, “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 09.07.2010-cu il 
tarixli və “Xalq qəzeti”nin 15.07.2010-cu il tarixli nömrələrində elan, 14 lot üzrə). Tenderdə 
iştirak etmək məqsədilə 9 nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi müraciət etmiş, onlardan 8-indən 20 
təklif daxil olmuş və müvafiq qaydada sənədləşdirilmişdir. Hər bir lot üzrə dərslik 
komplektlərinin maketlərinin (məzmun və keyfiyyətə görə) və qiymət (maliyyə) təkliflərinin 
zərfləri 05 aprel 2011-ci il tarixdə qəbul edilərək qeydiyyata alınmışdır. 

Hazırlanacaq dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə 
yaradılacaq ekspert qruplarının xarici ölkələrin təcrübəsindən faydalanması üçün 13-19 fevral 
2011-ci il tarixində Türkiyə Respublikasına tədris səfəri təşkil edilmişdir. Təhsil Nazirliyinin 
28.01.2011-ci il tarixli, 11/51 nömrəli əmrilə ezam edilən heyətin tərkibinə Nazirliyinin üç nəfər 
əməkdaşı və ümumtəhsil məktəblərinin qabaqcıl on iki nəfər müəllimi daxil olmuşdur. Səfər 



proqramı Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Nazirliyinin Təlim-Tərbiyə Kurulunda rəsmi 
qarşılanma ilə başlanmışdır. Növbəti günlərdə heyət üzvləri ixtisaslarına müvafiq olan 
komisyonlarda iş prosesinə cəlb edilmiş, qiymətləndirmənin bütün mərhələlərində iştirak 
etmişlər. 18 fevral 2011-ci il tarixdə təlim işi yekunlaşdırılmış, heyət üzvlərinə sertifikatlar 
təqdim edilmişdir. 

Həmçinin Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi Təlim-Tərbiyə Kurulunun qiymətləndirmə 
təcrübəsi olan beş əməkdaşının 04-11 aprel 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasına 
səfəri təşkil edilmişdir. Səfər müddətində türkiyəli mütəxəssislər Təhsil Nazirliyində, Təhsil 
Problemləri İnstitutunda, Zərifə Əliyeva adına məktəbdə, 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksində 
və bir neçə nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində olmuş, ekspert və dərslik müəlliflərilə məhsuldar 
görüşlər keçirmişdir. 

Beləliklə, Tender komissiyasına təqdim edilmiş dərslik komplektləri və dərsliklərin 
maketlərinin qiymətləndirilməsi və məzmunca təkmilləşdirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyinin 
müvafiq əmrlərinə (18.03.2011-ci il tarixli, 455 nömrəli; 08.04.2011-ci il tarixli, 550 nömrəli; 
03.05.2011-ci il tarixli, 717 nömrəli əmrlər) əsasən 130 nəfərdən artıq praktik müəllimdən ibarət 
işçi qrupları yaradılmış və qiymətləndirilmə işinə cəlb edilmişdir.  

Müraciətimizə əsasən (№ 48-22-875/16, 08.02.2011-ci il) Satınalmalar üzrə Dövlət 
Agentliyi 2011/2012-ci tədris ilinə təlim dilləri üzrə 24 adda II və VII-XI sinif dərsliklərinin 
nəşr və çapı işlərinin xüsusi nəşretmə hüququna məxsus olan “Çaşıoğlu”, “Aspoliqraf”, 
“Bakı”, “Kövsər”, “XXI” YNE, “Altun-Kitab”, “Şərq-Qərb” və “Radius” nəşriyyat-poliqrafiya 
müəssisələri ilə birbaşa müqavilə əsasında həyata keçirilməsini mümkün hesab etmişdir (№ 
İÇ/345, 15.04.2011-ci il). Bu işin davamı olaraq həmin dərsliklərin nəşri və çapının birbaşa 
müqavilələr əsasında təşkili üçün Nazirliyin 29 aprel 2011-ci il tarixli 654 nömrəli əmri ilə 
satınalma komissiyası yaradılmış, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq nəşriyyatlardan alınan 
qiymət təklifləri əsasında “Çaşıoğlu”, “Aspoliqraf”, “Bakı”, “Kövsər”, “XXI” YNE, “Altun-
Kitab”, “Şərq-Qərb” və “Radius” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə birbaşa satınalma 
müqavilələri bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq dərsliklər Nazirliyin işçi 
qrupları, alim, metodist və fənn müəllimləri (ekspertlər) tərəfindən baxıldıqdan sonra çapa təsdiq 
olunmuşdur. Nəşriyyatlarla bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə və götürülmüş öhdəliklərə uyğun 
olaraq dərsliklərin çapına və onların Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinə tam tirajla təhvil 
verilməsinə ciddi nəzarət olunmuşdur.  

Həmçinin qiymətləndirmənin nəticələrinə və Tender komissiyasının qərarlarına uyğun 
olaraq, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin razılığı əsasında (№ İÇ/768, 14.07.2011-ci il) 
tenderə təqdim edilmiş və qiymət təklifləri qəbul olunmuş nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə 
VII-XI siniflər üçün təlim dilləri üzrə 35 adda dərsliyin,  IV siniflər üçün 34 adda dərslik və 
müəllim üçün metodik vəsaitin nəşri üzrə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq - 
“Çaşıoğlu”, “Xəzər-Etiket”, “Təhsil”, “Aspoliqraf”, “Bakı”, “XXI” Yeni Nəşrlər Evi, “Kövsər”, 
“Şərq-Qərb”, “Altun Kitab”, “Bizim Kitab” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə satınalma 
müqavilələri bağlanmış, dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlər çap edilərək Nazirliyin 
Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinə təhvil verilmişdir.  

Dövlət ümumtəhsil müəssisələrinin mövcud şagird kontingenti, Gürcüstan və Dağıstanın 
təlim Azərbaycan dilində olan məktəbləri, eləcə də xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəbləri 
nəzərə alınmaqla həmin dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin bölgüsü işlənərək təsdiq 
edilmiş, bu bölgü əsasında onlar mövcud qanunvericiliyə uyğun yerlərə çatdırılmışdır.  

Bundan əlavə, ümumtəhsil məktəb dərsliklərinin təminatı ilə bağlı aparılan araşdırmalar 
zamanı VII siniflər üçün “Orta əsrlər tarixi” dərsliyinə də ciddi ehtiyacın olduğu müəyyən 
edilmiş və həmin dərslik 30% həcmində nəşr edilmişdir. Eləcə də 2010-2011-ci tədris ilinə nəşri 
baş tutmayan III siniflər üçün “Fransız dili”, “Alman dili”, “Ərəb dili” və 2011-2012-ci 
tədris ilinə nəşri baş tutmayan IV siniflər üçün “Russkiy yazık”, “Fransız dili” dərslik 
komplektləri, VIII siniflər üçün “Alman dili” dərsliyi Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 
29 sentyabr 2011-ci il tarixli İÇ/1185 nömrəli razılıq məktubuna uyğun olaraq, “Kövsər” və 
“Şərq-Qərb” nəşriyyatları ilə bağlanmış birbaşa satınalma müqavilələri əsasında çap 



olunmuşdur. Onların da mövcud şagird kontingentinə uyğun bölgüsü işlənmiş, təsdiq olunmuş və 
onlar bölgüyə əsasən yerlərə çatdırılmışdır.  

Həmçinin 2011/2012-ci dərs ilinə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 
(zəifgörən, zəifeşidən və gözdən əlil) 2980 nüsxə tirajla 35 adda dərslik (iri şriftlər və brayl 
əlifbası ilə) çap edilərək yerlərə çatdırılmışdır.  

Beləliklə, 2011/2012-ci dərs ilinə ümumtəhsil məktəbləri üçün 140 adda 3566100 nüsxə 
tirajla dərslik və müəllim üçün metodik vəsait çap edilmişdir. 

2011-ci il ərzində MDB və digər xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəblərinə, eləcə də 
Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərinə 
“Əlifba”, “Oxu”, “Azərbaycan dili”, “Ədəbiyyat”, “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan 
coğrafiyası” və s. dərsliklər, coğrafi xəritələr və digər tədris vəsaitləri göndərilmişdir.  

2012/2013-cü dərs ilinə ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik və müəllim üçün 
metodik vəsaitlərin hazırlanması və nəşrinə dair görülmüş işlər. 2011-ci il ərzində ümumi 
təhsilin kurikulumu əsasında 2012/2013-cü tədris ilinə I və V siniflər üçün dərslik 
komplektlərinin hazırlanması və çapı ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüş, bildiriş və elan dərc 
edilmişdir (“Xalq qəzeti”nin 27 iyul, “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 05 avqust 2011-ci il 
tarixli nömrələrində bildiriş və “Xalq qəzeti” və “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 16 sentyabr 
2011-ci il tarixli nömrələrində elan). Tender elanına əsasən I siniflər üçün 13 lot üzrə 12 adda 
dərslik, 20 adda müəllim üçün metodik vəsait, V siniflər üçün isə 17 lot üzrə 23 adda dərslik, 25 
adda müəllim üçün metodik vəsaitin hazırlanması və çapı nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumtəhsil məktəbləri üçün I və V sinif dərslik komplektlərinin hazırlanması və çapına 
dair satınalmanın təşkili və keçirilməsi üçün Təhsil Nazirliyinin 28.09.2011-ci il tarixli, 1581 
nömrəli əmri ilə tender komissiyası yaradılmışdır.  

Həmçinin Tender elanına əsasən 21-31 oktyabr 2011-ci il tarixlərində 13 nəşriyyat-
poliqrafiya müəssisəsi Nazirliyə müraciətlə müvafiq sənədləri təqdim etmiş, sənədlər mövcud 
qaydalara uyğun olaraq qeydiyyata alınmışdır.    

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununa uyğun olaraq 
tenderin keçirilməsi üçün “Əsas şərtlər toplusu” hazırlanmış, rəy və təkliflər verilməsi məqsədilə 
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə göndərilmişdir. Bununla bərabər, Tenderin Əsas şərtlər 
toplusunun müzakirəsi zamanı Tender komissiyasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən olan 
üzvünün təklifi əsasında bu tenderin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ikimərhələli davam 
etdirilməsi Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən mümkün hesab edilmişdir (01.12.2011-
ci il tarixli, İÇ/1185 nömrəli məktubla).  

Tədris ədəbiyyatının təsdiqi (qrif verilməsi). 2011-ci il ərzində ümumtəhsil 
məktəblərinin III sinifləri üçün 3, IV sinifləri üçün 13 dərslik komplektinə və VII-XI siniflər 
üçün 18 dərsliyə qrif verilmişdir (cəmi 34). 

2011-ci il ərzində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrindən daxil olmuş 1700 adda 
proqram, dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin əlyazması Nazirliyin Elmi-Metodik Şurasının 
müvafiq bölmələrinə müzakirəyə göndərilmişdir. Həmin müzakirələrdən sonra çapa məsləhət 
görülən və ya tövsiyə edilən 1669 adda əlyazması mövcud qaydalara uyğun olaraq 
sənədləşdirilmiş və rəhbərliyə təqdim olunaraq təsdiq edilmişdir. Beləliklə, hesabat dövrü 
ərzində 990 adda proqrama, 145 adda dərsliyə, 314 adda dərs vəsaitinə, 220 adda metodik 
vəsaitə Təhsil Nazirliyinin əmri ilə nəşr hüququ (qrifi) verilmişdir.  

Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi və təlim-oxu 
materialları ilə təminatı. Ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının iş fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması, kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, nümunəvi məktəb kitabxanalarının 
yaradılması sahəsində də müvafiq işlər görülmüş, cari ilin noyabr-dekabr aylarında respublikanın 
ümumtəhsil məktəblərinin kitabxana-dərslik fonduna dair hesabatların toplanmasına başlanılmış 
və yekun hesabatları araşdırılmışdır.  

Həmçinin Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihənin 1.2-ci alt-komponenti (“Yeni 
tədris materiallarının hazırlanması və məktəb kitabxanalarının müasirləşdirilməsi”, 2009-2014-



cü illər) çərçivəsində 2011-ci ildə aşağıda adları qeyd edilmiş beş ümumtəhsil məktəbinin əsaslı 
təmirinə başlanılmışdır: 

- Bakı şəhər 164 nömrəli məktəbi, 
- Sumqayıt şəhər Təbiət fənləri təmayüllü gimnaziyası,  
- Quba şəhər 2 nömrəli Təbiət fənləri təmayüllü məktəb-liseyi,  
- Ağdaş şəhər 1 nömrəli orta məktəbi,  
- Şirvan şəhər 16 nömrəli orta məktəbi. 
Eləcə də 500 ümumtəhsil məktəbinə göndərilmiş Kataloqda əksini tapmış e-tehsil.com 

(hazırda www.oxuyuruq.biz) adlı ödənişli saytdan istifadəyə aid birillik kartlar satın alınmış və 
internetə qoşulan 196 ümumtəhsil məktəbinə göndərilmişdir (“Azərbaycan dili”, “İnformatika”, 
“Riyaziyyat”,  “Həyat bilgisi” fənləri üzrə cəmi 784 ədəd kart). Kataloq əsasında məktəblərin 
kollektivi tərəfindən sifariş edilən 1098 adda 549000 nüsxə təlim və oxu materiallarının da 
çapının satınalınması həyata keçirilmişdir. Yaxın müddətdə 500 məktəb kitabxanasının həmin 
materiallarla təchiz edilməsi nəzərdə tutulur.  

Digər işlər. İl ərzində şöbəyə 467 məktub və 52 ərizə daxil olmuşdur. Onlar 
məzmunundan və mahiyyətindən asılı olaraq araşdırılmış, lazımi tədbirlər görülmüş və müvafiq 
olaraq cavablandırılmışdır. Həmçinin ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı məsələləri 
ilə bağlı Nazirliyin “Qaynar xətt”indən şöbəyə daxil olan şikayətlər, rayon (şəhər) təhsil 
şöbələrinin müraciətləri diqqətlə araşdırılmış və müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Ümumtəhsil məktəbləri üçün çap edilmiş və şagirdlərin istifadəsinə verilmiş dərslik 
komplektlərinin tətbiqinin monitorinqi, qiymətləndirilməsi və müəllimlərə əməli kömək 
göstərilməsi məqsədilə il ərzində Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Masallı, Şabran və 
Xaçmazda Nazirliyin müvafiq qurumlarının əməkdaşları, təhsil işçiləri, məktəb direktorları, 
metodistlər, müəllimlər, dərslik müəllifləri və nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələrinin 
əməkdaşlarının iştirakı ilə müzakirələr keçirilmişdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı və dərslik siyasətinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı dövri mətbuata müntəzəm olaraq məlumatlar verilmiş, televiziya kanalları tərəfindən 
çəkilişlər aparılmış, çıxışlar edilmişdir.  

Hazırda şöbədə “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” sənədinin təkmilləşdirilməsi 
üzərində iş yekunlaşdırılır. 

Şöbənin əməkdaşları il ərzində ümumtəhsil məktəblərinin IX və XI siniflərində 
mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən sınaq və buraxılış imtahanlarında imtahan mərkəzinin 
rəhbəri və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində müxtəlif fənn müəllimlərinin açıq dərslərinin 
təşkili və keçirilməsində iştirak etmişlər.  

Həmçinin hesabat ili ərzində xidməti işlə bağlı şöbənin müdiri Faiq Şahbazlı və şöbənin 
aparıcı məsləhətçisi Vüsalə Həsənova Türkiyə Respublikasında (13-19.02.2011), baş məsləhətçi 
Hüseyn Quliyev isə Gürcüstanda (18-20.12.2011) səfərdə olmuşlar.  

Hazırki işlər və qarşıda duran vəzifələr. Hazırda ümumtəhsil məktəblərinin I və V 
sinifləri üçün nəşri nəzərdə tutulan dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin tirajının, 
həcminin, çap formatının və nəşr faizinin dəqiqləşdirilməsi üzərində müvafiq işlər görülür. 

Dərslik və nəşriyyat şöbəsinin qarşısında duran əsas vəzifələr isə aşağıdakılardır: 
- Ümumtəhsil məktəblərinin I və V sinifləri üçün kurikulum əsasında dərslik 

komplektlərinin hazırlanması və çapı ilə bağlı tender prosedurunun mövcud 
qanunvericiliyə uyğun keçirilməsini təmin etmək. 

- Tender komissiyasına təqdim olunacaq və tender proseduru baş tutacaq təklifləri–
dərslik komplektlərini qiymətləndirmək üçün Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasına 
mövcud qaydada təqdim etmək və onun işini əlaqələndirmək. 

- Keçid balını toplamış, maliyyə təklifi qəbul edilmiş və Tender komissiyasının qərarına 
əsasən qalib hesab olunmuş dərslik komplektlərinə qrif verilməsi və həmin dərslik 
komplektlərinin (dərslik və müəllim üçün metodik vəsait) çapı üzrə nəşriyyat-
poliqrafiya müəssisələri ilə müvafiq satınalma müqavilələrinin bağlanmasını təmin 
etmək. 
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- 2012-2013-cü tədris ilinə nəşri nəzərdə tutulan II-III, VI-XI sinif dərsliklərinin 
məzmununun, poliqrafik icra keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə orta məktəb 
müəlimlərindən ibarət yaradılmış işçi qruplarının müəllif, elmi redaktor və 
nəşriyyatlarla birgə işini təşkil etmək. 

- Dərsliklərin rus dilinə tərcüməsinin keyfiyyətinə nəzarəti artırmaq. 
- Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin mövcud 

qanunvericiliyə uyğun olaraq çapının təşkili və onların ümumtəhsil müəssisələrinə 
bölgü əsasında yeni dərs ilinin əvvəlinədək çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirləri 
görmək. 

- Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə əməkdaşlığı gücləndirmək. 
- “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” sənədinin təkmilləşdirilməsinin 

yekunlaşdırılması və təsdiqi istiqamətində tədbirlər görmək. 
- Məktəb kitabxanalarının oxu və təlim materialları və elektron resurslarla 

zənginləşdirilməsini təmin etmək. 
- Xüsusi tipli məktəblər üçün və milli azlıqların dillərində dərsliklərin hazırlanması, nəşri 

və çapı ilə bağlı müvafiq tədbirləri davam etdirmək. 
- Dərslik və dərslik komplektlərinin nəzəri, təcrübi və texniki parametrlərinə, xüsusilə 

onlarda verilən materialların kurikulumun tələblərinə, şagirdlərin yaş səviyyəsinə 
uyğunluğuna, təlim materiallarının planlaşdırılmasına dair vahid proqram və strategiya 
əsasında treninqlərin keçirilməsinin təşkilini təmin etmək, bu sahədə xarici ölkələrin 
təcrübəsinin öyrənilməsini davam etdirmək.   

 


