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Yeni təhsil proqramları və resursları
İbtidai sinif dərslikləri
 I siniflər üçün ARTİ-nin təşkilatçılığı ilə hazırlanmış “Azərbaycan
dili

(tədris

dili)”,

“Azərbaycan

dili

(dövlət

dili

kimi)”,

“Riyaziyyat”, “Математика” yeni nəsil dərslik komplektləri artıq
2-ci tədris ilidir ki, ölkə üzrə kütləvi tətbiq edilir.
 II siniflər üçün “Azərbaycan dili (tədris dili)”, “Azərbaycan dili
(dövlət dili kimi)”, “Riyaziyyat”, “Математика” yeni nəsil
dərslik

komplektləri

iki

il

pilot

layihə

əsasında

sınaqdan

keçirilmişdir.
 2021/2022-ci tədris ilində “Azərbaycan dili (tədris dili)”,
“Azərbaycan

dili

(dövlət

dili

kimi)”,

“Riyaziyyat”,

“Математика” dərslik komplektlərinin III və IV siniflərdə
ümumilikdə 230 məktəbdə pilot sınağı təşkil ediləcək.
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Yeni təhsil proqramları və resursları
İbtidai sinif dərslikləri
 Şagirdlərimizdə xarici dil savadlılığının formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyi ilə İngiltərənin Macmillan
Education nəşriyyatının əməkdaşlığı ilə ümumi təhsilin ibtidai
səviyyəsinin I-IV sinifləri üçün “English Happy Campers” dərslik
komplektləri alınmış və yerli məzmuna uyğunlaşdırılıb.
 ARTİ-nin təşkilatçılığı ilə 2019/2020-ci tədris ilində “English Happy
Campers” dərslik komplekti I sinifdə, 2020/2021-ci tədris ilində isə II
sinifdə ölkə üzrə 144 pilot məktəbdə uğurla sınaqdan keçirilərək
kütləvi tətbiq üçün Təhsil Nazirliyinə təhvil verilib.

 ARTİ-nin təşkilatçılığı ilə 2021/2022-ci tədris ilində “English Happy
Campers” dərslik komplektinin III siniflərdə pilot sınağı həyata
keçiriləcək.

Yeni təhsil proqramları və resursları

 Həyat bilgisi fənni: I-VI siniflər üzrə həyat bilgisi
fənninin məzmunu təhlil edilib. I-IV siniflər üzrə həyat
bilgisi fənninin məzmununda təbiət fənlərinə aid
hissələrin artırılması və inteqrativ şəkildə məzmun
hazırlanması hədəflənib.

 Təmayül siniflər: 7 istiqamət üzrə təmayül sinifləri
üçün
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fənnin

Proqramlarda

təhsil

şagirdlərin

proqramı
müvafiq

hazırlanıb.
təmayül

istiqamətləri üzrə ali təhsilə hazırlıqları hədəflənib.
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Yeni təhsil proqramları və resursları
 Təbiət fənləri: VII-IX siniflər üçün fizika, kimya və biologiya fənlərinin təhsil proqramlarının
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

 Riyaziyyat fənni: Riyaziyyat fənninin I-XI siniflər üzrə məzmunu təhlil edilib, beynəlxalq qiymətləndirmə
tədqiqatlarının tələblərinə uyğunluğu araşdırılıb. Hazırda riyaziyyat fənninin təhsil proqramının
təkmilləşdirilməsi prosesinə başlanılıb.
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Yeni təhsil proqramları və resursları
5-ci sinif “Təbiət” dərsliyi
 “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət
standartları”nda təbiət fənninin təliminə qərar verilib.
Bu məqsədlə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə ARTİ və
Sinqapurun
Alston
Nəşriyyat
Evinin
mütəxəssislərinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində
“Təbiət-5” dərslik komplekti hazırlanaraq ölkə üzrə
132 məktəbdə pilot sınağına təhvil verilib.
 Dərslik ilk dəfə tətbiq edildiyindən bu fənni tədris
edəcək pilot siniflərin müəllimlərini təlimləndirmək
məqsədilə təlimçilərə dərslik müəllifləri tərəfindən
təlimlər təşkil edilib. Təlim iştirakçıları xüsusi təlim
materialları və sorğu alətləri ilə təmin olunmuşlar.
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Yeni təhsil proqramları və resursları
Məktəbə hazırlıq səviyyəsi üçün dərsliklər
 Məktəbə hazırlıq təşkil edilmiş qruplarda şagirdlər üçün 4 kitabdan ibarət «Məktəbə hazırlaşırıq»
dərsliyi, müəllimlər üçün metodik vəsait hazırlanıb. Bu tədris resursları artıq 3-cü tədris ilidir ki, ölkə
üzrə məktəbə hazırlıq qruplarında tətbiq edilir.
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Müəllimlərin peşəkar inkişafı
 Bakı şəhəri üzrə müxtəlif fənn müəllimlərinin peşə səriştəsini artırmaq
məqsədilə təcrübə mübadiləsi xarakterli «Yay məktəbi» təşkil edilib.
Növbəti aylar ərzində «Payız məktəbi» olaraq davam etdirilməsi
nəzərdə tutulur;
 Müxtəlif fənn müəllimlərinin öz təcrübələrini paylaşmaq və təlimlərini
təkmilləşdirmək

məqsədilə

“Refleksiv

müəllim”

layihəsi

üzrə

seminarlar davam etdirilir;
 Müəllim ixtisası üzrə kadr hazırlayan universitetlərlə birgə yuxarı kurs
tələbələri üçün “Peşəkar ol” layihəsi həyata keçirilir;
 Müəllim ixtisası üzrə kadr hazırlayan universitetlərin pedaqoji heyətinin
peşə səriştəsini artırmaq və təcrübə mübadiləsi məqsədilə “Həmkara
dəstək” layihəsi həyata keçirilir;

 Müxtəllif fənn müəllimlərinin məzmun üzrə biliklərini və metodik
bacarıqlarını artırmaq məqsədilə elektron vəsaitlər hazırlanır;
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Müəllimlərin peşəkar inkişafı
 Müxtəlif ixtisasartırma proqramları üzrə təlimçi hazırlığı təlimləri
davam etdirilir;
 “Məktəb

psixoloquna

dəstək”

layihəsi

üzrə

“Psixoloq

fəaliyyətinə dəstək”, “Şəxsi və peşəkar inkişaf” mövzularında
vebinarlar təşkil edilir;
 Mərkəzdə “Hər gün oxu” oxucular klubu fəaliyyət göstərir;
 “Məktəblərdə

keyfiyyətli

metodik

xidmət”

proqramı

çərçivəsində “Səriştəli metodist” layihəsi həyata keçirilir. İlk dəfə
olaraq yeni işə qəbul olmuş müəllimlər üçün “Adaptasiya
proqramı” keçirilir.
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Yeni metodik vəsaitlər
 “Ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü xidmətinin
təşkili” adlı metodik vəsait hazırlanıb;
 “Ümumi təhsil müəssisələrinin ibtidai siniflərində inklüziv
təhsilin təşkili” adlı metodik vəsait hazırlanıb;
 Ümumtəhsil liseylərinin və gimnaziyalarının Nümunəvi
Nizamnaməsi hazırlanıb;
 “Lisey və gimnaziyaların fəaliyyətinə verilən tələblər” adlı
metodik vəsait hazırlanıb;
 “Xüsusi karantin rejimi dövründə xüsusi məktəb və
internatlarda təlim prosesinin təşkilinə dair metodik
göstərişlər” hazırlanıb;
 “Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları olan valideynlər
üçün tövsiyələr” hazırlanıb;
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Yeni metodik vəsaitlər

 “Şagirdlərə

psixososial

dəstəyin

göstərilməsinə

dair

müəllimlər üçün tövsiyələr” hazırlanıb;
 “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində məsafədən
təhsilin təşkili” adlı vəsait hazırlanıb;
 Məktəbəqədər

təhsil

müəssisələrində

məzmunun

yeniləşdirilməsi ilə bağlı aşağıdakı vəsaitlər: “Təhlükəsizlik
və davranış qaydaları”, “Böyük qruplar üçün müntəxəbat”,
“İdman dəqiqələrinin tətbiqi metodikası”, “Məktəbəqədər
təhsil kurikulumu”;
 “Elmi kadr hazırlığı” adlı yeni nəsil metodik vəsait ictimai
müzakirə və Təhsil Nazirliyinin ekspertizası əsasında
yenidən təkmilləşdirilərək kütləvi tətbiqə təhvil verilib.
3

Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
 PIRLS 2021 (Oxu bacarığının inkişafı üzrə
beynəlxalq tədqiqat) üzrə əsas mərhələ bu ilin iyun
ayında yekunlaşdırılıb. Müvafiq dövr üçün beynəlxalq
hesabat 2022-ci il ərzində təqdim olunacaq.
 PISA 2021 (Beynəlxalq şagird qiymətləndirilməsi
proqramı) qiymətləndirmə tədqiqatının pilot mərhələsi
cari ilin mart-aprel aylarında keçirilib. Əsas mərhələnin
təşkili 2022-ci il üçün nəzərdə tutulub.
 TIMSS (Riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq
qiymətləndirmə proqramı) və ICILS (Beynəlxalq
kompüter və informasiya savadlılığı tədqiqatı) üzrə
pilot mərhələ 2022-ci ildə, əsas mərhələ isə 2023-cü
ildə keçiriləcək.
 TALIS (Tədris və təlim üzrə beynəlxalq tədqiqat)
tədqiqatının pilot mərhələsi 2023-ci ildə, əsas
mərhələsi isə 2024-cü ildə baş tutacaq.
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Tədqiqatlar
 Ümumtəhsil müəssisələri üçün reytinq sisteminin müəyyənləşdirilməsi;
 Yerli təhsili idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə fəaliyyət indikatorlarının müəyyən edilməsi;

 Təmayülləşmə və ixtisaslaşma sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması;
 Yeni açılması nəzərdə tutulan liseylər üçün meyarların müəyyən edilməsi;
 Azərbaycanda müəllimlərin İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı tədqiqat işinin aparılması;
 "Study in Azerbaijan": Azərbaycanda beynəlxalq ali təhsil imkanlarının tədqiqi;
 Əcnəbi tələbələr ilə bağlı məmnuniyyət və narazılıqların ölçülməsi;
 Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində məsafədən təhsildə öyrənmə nəticələrinin araşdırılması;
 Ümumi təhsil pilləsində adambaşına maliyyələşmə sisteminə keçid: müsbət və mənfi tərəfləri, mümkün tətbiq yolları;
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Tədqiqatlar
 İcma əsaslı təhsilin təşkili sahəsində dünya təcrübəsinin araşdırılması
və Azərbaycanda icma əsaslı məktəbəqədər təhsilin dayanıqlılığının
təmin edilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması;
 Təhsil işçilərinin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsində dünya
ölkələrinin təcrübəsi və sertifikasiya modeli;
 STEAM dərslərinin təşkili və dayanıqlı tətbiqi üzrə dünya təcrübəsinin
araşdırılması, ölkə üzrə tətbiqinə dair təkliflərin verilməsi;
 Ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərə tənqidi düşünmə
bacarıqlarının aşılanma üsullarının qiymətləndirilməsi;
 Müəllimlərin

peşəkar

inkişafının

(in-service)

onların

sinifdaxili

təcrübəsinə (instructional practice) təsiri, bu sahədə xarici ölkələrin

təcrübəsinin araşdırılması və yeni modellərin, xüsusilə “həmkardan
həmkara” modellərinin tərtibi və ölkə üzrə tətbiqinə dair təkliflərin
verilməsi;
 Ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsində kadr hazırlığı və
onun professor-müəllim heyətinin formalaşmasındakı rolunun tədqiqi.
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İnkişaf və innovasiya layihələri
 ARTİ tədqiqat mentorluq proqramı çərçivəsində təlimlərin təşkili;
 “İlk5il” tətbiqetməsinin təkmilləşdirilməsi;
 Tədqiqat, ixtira və innovasiyaların gücləndirilməsi məqsədilə E-kursların istifadəyə verilməsi;
 ATM tələbələri üçün “Kibertəhlükəsizlik” təlim layihəsinin təşkili. Artıq 4 qrup təlimləri başa vurub.
 Ali məktəblərdə pedaqoji fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslər üçün pedaqoji təlimlərin təşkili;
 “İş dünyası və ali təhsildə trendlər” vebinarlar silsiləsi çərçivəsində növbəti vebinarların təşkili;
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İnkişaf və innovasiya layihələri
 “SABAH Magistratura” proqramı çərçivəsində Azərbaycan Texniki Universitetinin “Logistika və nəqliyyat”
ixtisaslaşması üzrə tədrisin təşkili;

 “SABAH Magistratura” proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin “Kompüter elmləri” ixtisaslaşması
üzrə tədrisin təşkili;
 “SABAH Magistratura” proqramı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Tədrisin təşkili və
metodikası” ixtisaslaşması üzrə tədrisin təşkili;

 “SABAH

Magistratura”

proqramı

çərçivəsində

Bakı

Mühəndislik

Universitetinin

“Kibertəhlükəsizlik”

ixtisaslaşması üzrə tədqiqat meneceri kursunun təşkili.
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“İnklüziv sinif təşkil edilən ümumi təhsil müəssisələrinin
şəbəkəsinin genişləndirilməsi” layihəsi

 2021/2022-ci tədris ilində 8 ümumi təhsil məktəbində
əlilliyi olan 16 uşaq I sinfə inklüziv təhsilə cəlb

olunacaq (mövcud məktəblərə əlavə olaraq);
 İnklüziv siniflərə cəlb olunacaq əlilliyi olmayan şagirdlər,
onların valideynləri və məktəb heyəti ilə görüşlər
keçirilərək inklüziya mədəniyyətinin formalaşdırılması
təşviq ediləcək;
 Əlilliyə tibbi yanaşmanın aradan qaldırılmasına və
sosial modelin tətbiqinə dəstək məqsədilə inklüziv təhsil

tətbiq olunacaq şəhər və bölgələrin psixoloji-tibbipedaqoji komissiya üzvlərinə təlimlər keçiriləcək;
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“Ümumi təhsildə qiymətləndirmə siyasətinin gücləndirilməsi” layihəsi

 Ümumi təhsil pilləsində qiymətləndirməyə aid təlimat və/və ya qaydalar daxil olmaqla milli siyasət yenilənəcək;
 Qiymətləndirmə üzrə yenilənmiş milli siyasətin tətbiqinə dair təhsil işçiləri və məktəb rəhbərləri üçün tövsiyələr
hazırlanacaq;

 Müəllimlərin peşə standartları müəllim hazırlığında (xidmətdən əvvəl və xidmət zamanı) tətbiq olunacaq;
 Müəllimlərin peşə standartları müəllimlərin işə qəbulu, karyera inkişafı və sertifikasiyasında tətbiq olunacaq;
 Maraqlı tərəflər üçün peşə standartlarının istifadəsinə dair tövsiyələr hazırlanacaq.
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“Fövqəladə vəziyyət şəraitində uşaqlara və yeniyetmələrə
məktəb əsaslı psixososial dəstəyin göstərilməsi” layihəsi



Məktəb

müəllimləri

öz

rifahlarını

tənzimləmək,

uşaq

və

yeniyetmələrdə stres əlamətlərini müəyyənləşdirmək və bununla
daha yaxşı mübarizə aparmaq, həmçinin uşaq və yeniyetmələrin
zehni sağlamlıqlarını və rifahlarını idarə etməkdə onlara əsas
psixoloji yardım və dəstəkləyici ünsiyyət göstərmək üzrə
bacarıqlarını artıracaq.



“Böhran

vəziyyətlərində

məsələləri”

mövzusunda

məktəbdə
təlimlərə

ilkin
cəlb

psixoloji

yardım

olunaraq

məktəb

psixoloqları təcili yardım şəraitində orta dərəcədə stres və
psixoloji travma yaşayan uşaqlara və müəllimlərə ilk psixoloji
yardım göstərmə qabiliyyətlərini artıracaq.
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“Şagirdlərə öyrənmə ehtiyaclarına uyğun dəstəyin göstərilməsi” layihəsi

COVID-19 pandemiyasının təhsilə mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə şagirdlərin öyrənmə ehtiyacları
yerlərdə müəyyən ediləcək, bu ehtiyacları aradan qaldırmaq və məktəbdə həm pandemiya dövründə,
həm də pandemiyadan sonra təhsilin düzgün təşkilinə təkan vermək üçün ümumi təhsil
müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin peşəkar inkişafı təmin ediləcək:


6 rayonun ümumilikdə 18 məktəbinin təxminən 1300 şagirdinə öyrənmə
ehtiyaclarına

uyğun

dəstək

göstəriləcək:

şagirdlər

üçün

dəstək

proqramı

hazırlanacaq və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar da nəzərə alınmaqla
dəstək proqramı həyata keçiriləcək.


6 rayon üzrə peşəkar inkişafının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulan 75 müəllimə
fərdi məsləhət xidməti göstəriləcək. Öyrənmə ehtiyaclarına uyğun dəstək göstərilən

şagird qruplarında real prosesə cəlb olunaraq müəllimlərin praktik bacarıqları
yüksəldiləcək, onların peşəkar inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətində məktəb
əsaslı fərdi mentorluq dəstəyi təmin ediləcək.
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Faydalı materiallar
ARTİ-nin veb saytının faydalı materiallar bölməsində ( https://www.arti.edu.az/az/presentations )
müxtəlif fənn müəllimləri üçün yazılı və video formatda tövsiyələr, COVID-19 pandemiyası zamanı
təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair məqalələr, “Qələbə dərsləri”, müəllimlərin işə qəbulu
müsabiqəsində iştirak edəcək namizədlər üçün qiymətləndirmə çərçivəsi və video izahatlar, elmipedaqoji, psixoloji yardım, tədqiqat, məntiqi təfəkkürün inkişafına və gender bərabərliyinə dəstək
xarakterli yazılar, tədrisin effektivliyinin və şagird nailiyyətlərinin artırılması üzrə metodik yanaşmalar və
s. bir sıra mövzularda 65 material yerləşdirilib.
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