
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
15  iyul 2011-ci il tarixli, 1436 nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmişdir. 

 
İstedadlı Gənc Müəllimlərlə İş Sahəsində Təhsil Nazirliyinin 

Fəaliyyət Planı 
 

S/N Tədbirlər İcraçılar İcra vaxtı 
1.  Yerlərdə yaşı 35-ədək olan istedadlı gənc 

müəllimlərin müəyyənləşdirilməsi və hər bir rayon 
(şəhər) üzrə “Məlumat bankı”nın yaradılması, 
müəyyən olunmuş forma üzrə həmin müəllimlər 
haqqında məlumatın elektron variantı ilə birlikdə 
Nazirliyə  göndərilməsi. 
 

Naxçıvan MR TN, 
BŞTİ, GŞTİ, 

R(Ş)TŞ-lər, TN 
nəzdindəki və özəl 

ümumi təhsil 
müəssisələri 

 
 

2011-ci ilin 
oktyabrınadək 

 

2  Yerlərdən alınmış məlumatlar əsasında Nazirlikdə 
vahid informasiya bazasının yaradılması. 
 
 

İ.Pirməmmədov 
A.Əhmədov 
F.Qədirov 
İ.Sadıqov 

 

Oktyabr-noyabr 
2011 

 

3  Rayon və şəhərlərdə ictimai əsaslarla fəaliyyət 
göstərən istedadlı gənc müəllimlərin birliyinin və bu  
birlik daxilində fənlər üzrə bölmələrin təşkili. 
 

R(Ş)TŞ-lər Noyabr 2011 

4  Həmin birliklərin toplantılarında və fənlər üzrə 
bölmələrdə, habelə maarifləndirmə mərkəzlərində 
ümumi təhsillə bağlı aşağıdakı aktual məsələlərin 
müzakirəsi və müvafiq  təkliflərin  hazırlanıb Təhsil 
Nazirliyinə və Kurikulum Mərkəzinə təqdim 
olunması: 
 

R(Ş)TŞ-lər Dərs ili ərzində 

 4.1. Fənn proqramlarının (kurikulumların) və dərslik 
komplektlərinin  təkmilləşdirilməsi.  
 

  

 4.2. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində 
mövcud olan müasir model və mexanizmlərin daha 
səmərəli tətbiqi yollarının müəyyənləşdirilməsi. 
 

  

 4.3. 
 
 

 4.4. 

Təlim keyfiyyətinin idarəolunmasında yeni 
qiymətləndirmə mexanizmlərinin rolu və əhəmiyyəti. 
 
Müasir təlim strategiyalarının məqsədyönlü tətbiqi ilə 
şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi. 
 

  

 4.5. Müxtəlif dərs formalarından məqsədəuyğun istifadə 
olunması yolları. 
 

  

5.  İstedadlı gənc müəllimlər tərəfindən təşkil olunan 
öyrədici seminarlar, treninqlər, “Dəyirmi masa”lar 
vasitəsi ilə aşağıdakı istiqamətlərdə digər müəllimlərə 
metodik köməklik göstərilməsinin təmin edilməsi: 
 

R(Ş)TŞ-lər İl ərzində 

 5.1. Müasir fənn proqramlarının (kurikulumların) əsasında 
təlim-tərbiyə prosesinin təşkili. 
 

  

 5.2. Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsinə   



xidmət edən müxtəlif variantlı test tapşırıqlarının 
hazırlanması. 
 

 5.3. Təlim  məqsədlərinin səmərəli müəyyənləşdirilməsi. 
 

  

 5.4. Məzmun standartlarının reallaşdırılması sahəsində 
praktik vərdişlərin əldə olunması. 
 

  

 5.5. “Müəllim-şagird” pedaqoji əməkdaşlığının qurulması 
yolları. 
 

  

 5.6. İKT-dən istifadə etməklə ayrı-ayrı mövzularda 
təqdimatların hazırlanması. 
 

  

6.  İstedadlı gənc müəllimlərin fəaliyyətinin 
rəğbətləndirilməsi və stimullaşdırılması məqsədilə: 
 

  

 6.1. Yerli icra  orqanlarının, digər aidiyyəti təşkilatların, 
sponsor və xeyriyyəçilərin vasitəsilə, habelə 
qanunvericiliklə qadağan edilməyən mənbələr hesabına 
müvafiq tədbirlərin görülməsi. 
 

 
 
 
 

 

 
 

İl ərzində 

 6.2. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsi sahəsində xüsusi nailiyyətləri 
ilə fərqlənənlərin təltifə təqdim olunması. 
 

R(Ş)TŞ-lər 
 

Müvafiq 
vaxtlarda 

 6.3. Bu qəbildən olan gənc müəllimlərin iş təcrübəsinin 
öyrənilib digər məktəblərdə tətbiq edilməsi, onların 
pedaqoji ictimaiyyətdə yaxından tanınması üçün təbliğat 
xarakterli işlərin həyata keçirilməsi. 
 

 İl ərzində 

7.  İstedadlı gənc müəllimlərin Dünya Bankının vəsaiti 
hesabına xarici ölkələrə təcrübə mübadiləsi ilə 
əlaqədar tədris səfərlərinin təşkili, kurikulumların 
tətbiqi sahəsində onların iş apardıqları yerli 
maarifləndirmə mərkəzlərinin İKT avadanlıqları ilə 
təchizinə köməklik göstərilməsi, rəhbərlik etdikləri 
treninqlərin maliyyələşdirilməsi. 
 

E.Rüstəmov 
A.Əhmədov 

Müəyyən 
olunmuş 

müddətlərdə 

8.  Yeni fənn proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi 
sahəsində xüsusi nailiyyətləri ilə fərqlənən gənc 
müəllimlərin “Təlimçi” statusu almaları məqsədilə  
yerlərdə onlar üçün öyrədici təlim kurslarının təşkili. 
 

A.Əhmədov 
T.Hacıyeva 
F.Şahbazlı 
Ə.Abbasov 

İl ərzində 

9.  Pedaqoji mətbuat orqanlarında istedadlı gənc 
müəllimlərin fəaliyyətinin işıqlandırılması, habelə iş 
təcrübələrini əks etdirən yazılarının dərc olunması. 
 

B.Hüseynzadə 
A.Əhmədov 
Ə.Abbasov 

S.Mənsimov 
 

İl ərzində 

10. 
 
 
 
 
 
11. 

 İstedadlı gənc müəllimlərin iştirakı ilə zonalar üzrə, 
eləcə də ölkə səviyyəsində elmi-praktik 
konfransların, pedaqoji mühazirələrin keçirilməsi. 
 
 
 
Rəy mübadiləsi aparmaq üçün yeni fənn proqramları 
əsasında hazırlanmış dərslik komplektlərinin 
müəllifləri ilə istedadlı gənc müəllimlərin 
görüşlərinin təşkili. 

A.Əhmədov 
T.Hacıyeva 
F.Şahbazlı 
Ə.Abbasov 
R(ş)TŞ-lər 

 
F.Şahbazlı 

A.Əhmədov 

İl ərzində 
 
 
 
 
 

İl ərzində 



 


