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Giriş

Təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarəti Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata 
keçirilməlidir.

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsasən, bu prosesin vahid struktur bölmə
və ya qurum tərəfindən həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.

Cari ildə “Məktəblərdə keyfiyyətin inspeksiyası” layihəsinə pilot qaydada 
start verilmiş və onun icrası TKTA-ya həvalə edilmişdir.
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Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Agentlik ölkə başçısının 29.12.2019-cu il tarixli 907 nömrəli

Fərmanı ilə yaradılmış və TN tabeliyində publik hüquqi şəxs 

statusuna malikdir.

 Azərbaycan Respublikasında effektiv keyfiyyət təminatı sisteminin 

fəaliyyətini təşkil etmək;

 Keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında 

qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini formalaşdırmaq;

 Müasir dövrün tələblərinə uyğun bilik, bacarıq, səriştə və 

təcrübəyə malik rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislərin əmək 

bazarına çıxışına dəstək göstərmək.
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TKTA-nın əsas fəaliyyət istiqamətləri

Xarici kvalifikasiyaların tanınması

Akkreditasiya və lisenziya

Qeyri-formal və informal təhsilin tanınması

Təlim və metodologiya 

Məktəblərdə keyfiyyətin inspeksiyası
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Məqsədimiz

“Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, o cümlədən,

məktəb-şagird-vaideyn əlaqələrini daha da gücləndirərək, 

sağlam və keyfiyyətli təhsil mühiti formalaşdırmaq"
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Pilot inspeksiyalar

Bölgə Məktəb sayı

Bakı 7

Sumqayıt 2

Abşeron 1

Gəncə 5

Mingəçevir 1

Yevlax 1

Bərdə 1

Lənkəran 2

Masallı 2

Cəlilabad 2

CƏMİ 24
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İnspeksiya komandası

Ümumi müraciət:

3000-dən çox

İmtahana dəvət olunan:

451/3157

Müsahibəyə dəvət olunan:

103/451

Müsahibədən keçən:

35/103
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Metodologiya: istiqamətlər

Öyrətmənin keyfiyyəti1

Öyrənmənin keyfiyyəti2

Qiymətləndirmənin keyfiyyəti3

İdarəetmənin keyfiyyəti4

Məktəb mühiti5
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Metodologiya: inspeksiya alətləri

dərsdinləmələr

heyətlə müsahibələr

zəruri məktəb sənədlərinə baxış

valideynlərlə fokus qrup intervyular

müəllim, şagird və valideynlər arasında anonim sorğular

infrastruktur və maddi-texniki bazanın yoxlanılması

təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena vəziyyətinə baxış
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İnspeksiyanın nəticəsi

 Sonda inspeksiya zamanı toplanılan məlumatlar təhlil olunur və nəticələr 

əsasında hesabat hazırlanır.

 Hazırlanmış hesabat TN-ə və inspeksiya olunmuş məktəbə təqdim olunur.

 Hesabatda qeyd olunan tövsiyələrin icrasının monitorinqi məqsədilə təkrar 

inspeksiyalar keçirilir.
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Real inspeksiyalar

Əhatə dairəsi

İnspeksiyalar ölkəmizin bütün bölgələrini əhatə edəcəkdir. 

Təqvim
Real inspeksiyalara 2021/2022-ci tədris ilindən etibarən başlanılacaqdır.

Təkmilləşdirmə

Seçilmiş inspektorlar təlimləndiriləcək və mövcud metodologiya təkmilləşdiriləcək.


