
Tədrisdə məzmun yenilikləri
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Ümumi təhsilin dövlət standartlarına uyğun yeni fənn kurikulumlarının

hazırlanması

Bütün kurikulumlar “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət 

standartı və proqramları (kurikulumları)”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 

nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 29 

sentyabr 2020-ci il tarixli 361 nömrəli qərarına uyğun 

olaraq təkmilləsdirilir.
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Dövlət dilinin tədrisi

• Cari ildən tədris digər dillərdə aparılan ümumi təhsil 

müəssisələrində 5-ci sinifdən başlamaqla Azərbaycan dili 

dövlət dili kimi fənninə verilmiş saatlar 1 saat artırılmışdır.
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"Təbiət" fənni

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 

sentyabr 2020-ci il tarixli 361 nömrəli qərarına uyğun 

olaraq Təbiət fənninin tədrisi planlaşdırılır;

 Sinqapurun Alston şirkəti ilə müvafiq olaraq təbiət

fənləri kurikulumlarının təkmilləşdirilməsi sahəsində

əməkdaşlıq edilir;

 Təbiət fənni 5-ci siniflər üzrə ilk dəfə pilot olaraq 

keçiriləcək;

 Təbiət fənni üzrə pilot dərslik hazırlanıb və cari ildə 132 

məktəbdə hər birində 1 sinif olmaqla tətbiq ediləcəkdir.
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 Rəqəmsal bacarıqlar 

 STEAM

Təhsil Nazirliyinin ümumi təhsil 

müəssisələrində həyata keçirdiyi layihələrin 

əhatə dairəsi genişləndirilir
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Dərsliklər

 9-cu sinif üçün "Zəfər tarixi" dərsliyi

hazırlanıb və bütün bölmələrdə dövlət

dilində tədris ediləcək.
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Dərsliklər

 77 adda dərslik yenidən hazırlanmış, yaxud təkmilləşdirilmişdir;

 Bunlardan 25-i yeni dərslikdir;

 Kağız dərsliklərin (metodik vəsaitləri ilə birgə) pdf nüsxələri

www.trims.edu.az saytında qrifli dərsliklər hissəsində yerləsdirilir.

http://www.trims.edu.az/
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Dərsliklər

2021-2022-ci tədris ili üzrə ümumilikdə

270 adda 7 milyon 30 min 264 nüsxə 

dərslik çap olunmuşdur.
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19 dekabr
2020-ci il

Onlayn

3500-ə yaxın
məktəbdə 4.6 və 9-

cu siniflərdə

189 000-dən 
çox şagird

5-12 mart 
2021-ci il

Əyani

3,6 və 7-ci siniflər 

20 region 

7102 şagird

1-11 iyun 
2021-ci il

Əyani+onlayn

4,6,9-cu siniflər üzrə 10 
regionda, 40 məktəbdə 

7000 şagird

2-8 və 10-cu siniflər üzrə 
250 000-dən çox şagird

Milli qiymətləndirmə tədqiqatları



Beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
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PIRLS 2021 beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatının əsas

mərhələsi həyata keçirilib

52 region,  200 məktəb, 5000-dən çox 4-cü sinif şagirdi 
qiymətləndirmədə iştirak edib.

Sorğuda 200 nəfər direktor və ya direktor müavini, 200 
nəfərdən çox müəllim və 5000-dən çox şagird iştirak edib.
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Tədqiqat 
yekunlaşıb

63 
məktəbdən
2856 şagird 
tədiqatda

iştirak edib.

1088
müəllim
sorğuda

iştirak edib.

PISA (Programme for International Student Assessment) - Beynəlxalq

Şagird Qiymətləndirmə Proqramı 80-dən çox ölkədə 15 yaşlı şagirdlər

arasında oxu, riyaziyyat, təbiət elmləri və yaradıcı düşünmə üzrə

bilik və bacarıqları qiymətləndirmək, eyni zamanda bu bilik və bacarıqları

real həyatda istifadə etmək qabiliyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (Organisation for Economic Co-

operation and Development) tərəfindən 3 ildən bir təşkil olunur.

o Proses pandemiya şərati nəzərə alınaraq təşkil edilib. Tədqiqatın

əsas mərhələsinin 2022-ci ilin aprel-may ayları

ərzində təşkili nəzərdə tutulur.

o Azərbaycan sonuncu dəfə 2018-ci ildə PISA-da iştirak edib.

Şagirdlərimizin riyaziyyat üzrə orta göstəricisi 420, oxu üzrə 389,

təbiət elmləri üzrə isə 398 bal təşkil edib. Tədqiqat 2018-ci ildən

başlayaraq kompüter əsaslı həyata keçirilir.

PISA 2022 beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatının pilot mərhələsi

həyata keçirilib



13

2022-ci ildə Azərbaycanın iştirak edəcəyi beynəlxalq 

qiymətləndirmə tədqiqatları

o 2022-ci il – PISA əsas mərhələ (Beynəlxalq Şagird
Qiymətləndirmə Proqramı)

o 2022-ci il – TIMSS pilot mərhələ (Riyaziyyat və
Təbiət Elmləri üzrə Beynəlxalq Qiymətləndirmə
Proqramı)

o 2022-ci il – ICILS pilot mərhələ (Kompüter və
İnformasiya Savadlılığı üzrə beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatı)


