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Təhsil Problemləri İnstitutunun yaradılma tarixi
• Elmin, mədəniyyətin inkişafı, ölkənin intellektual potensialının formalaşma səviyyəsi ölkənin təhsil 

sisteminin durumu ilə müəyyən edilir. Azərbaycan ta qədim zamanlardan öz təhsil sistemini 
formalaşdırmağa başlamış və bu gün  Azərbaycan geniş şaxələnmiş təhsil sisteminə, elmləri, bilikləri, 
təjrübəni nəsildən-nəslə ötürməyə qadir məktəbəqədər, orta ümumi təhsil, ilkin, orta və ali peşə-
ixtisas, ixtisasartırma və yenidən hazırlanma təhsil müəssisələri şəbəkəsinə malikdir.

• Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan bütün sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsində də qlobal 
vəzifələri yerinə yetirmək zərurəti ilə üz-üzə dayandı. Ancaq milli təhsil sisteminin bərpası, yeni 
iqtisadi, siyasi şəraitin tələblərinə müvafiq onun daha da inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli hüquqi, 
əxlaqi-mənəvi mühit yalnız, 1993-cü ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə, xalqın təkidilə
hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində ölkədə sabitliyin təmin olunması, iqtisadi sahədə əldə olunmuş
irəliləyişlər, yaranmış maliyyə sabitliyi bütövlükdə təhsil sistemində köklü islahatlar aparmağa 
əlverişli şərait yaratdı.

• 1998-ci ildə prof. M.Mərdanov Təhsil Naziri təyin olunduqdan sonra, təhsil sahəsində İslahat 
Proqramının hazırlanması məqsədilə, nazirin sədirliyilə xüsusi komisiya yaradıldı və 1999-cu ilin 15 
iyununda uluöndər Heydər Əliyevin 168 nömrəli sərəncamı ilə «Azərbaycan Respublikasının təhsil 
sahəsində İslahat Proqramı» təsdiq edildi. Təxminən bir il sonra 13 iyun 2000-ci ildə «Azərbaycanda 
vətəndaşların təhsil hüququnu tam təmin etmək, milli təhsil konsepsiyasının müddəalarını
gerçəkləşdirmək, təhsil sahəsində aparılan islahatları sürətləndirmək, idarəetmə mexanizmini 
təkmilləşdirmək, pedaqoji kadrların müasir tələbələr səviyyəsində hazırlanması və yenidən 
hazırlanmasını təmin etmək, təhsildə maddi-texniki və kadr potensialından istifadənin səmərəliliyini 
artırmaqın, təhsil, tədris-təlim prosesinin yeni məzmununu formalaşdırmaq məqsədilə «Azərbaycan 
Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında» uluöndər 349 nömrəli Fərman 
imzaladı. Bu Fərmanın 17-ci bəndi ilə «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdindəki 
Elmi-metodiki mərkəz və 1931-ci ildən müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmiş Elmi-Tədqiqat Pedaqoji 
Elmlər İnstitutunun bazasında, Təhsil sistemində alternativi olmayan yeni Elmi-Təhsil müəssisəsi -
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu yaradıldı.





İnstitutun strukturu
• Bu fərmanla Azərbaycan təhsil sisteminin bütün struktur bölmələrində

həyata keçirilən  islahatlarla bağlı müasir problemlərin, milli-mənəvi, 
ümumbəşəri və dünyəvi-dini dəyərlər nəzərə alınaraq nəzəri, psixo-
pedaqoji, sosioloji və metodiki əsaslarının işlənilməsi üçün fundamental və
tətbiqi xarakterli elmi araşdırmaların aparılması və alınmış nəticələrin təhsil 
müəssisələrində tətbiqinin həyata keçirilməsi  institut qarşısında əsas vəzifə
kimi qoyuldu. 

• Hörmətli Nazir! Təhsil Problemləri İnstitutunda 2010-cu ildə yerinə
yetirilmiş işlərə dair 250 səhifəlik hesabat, Elmi-tədqiqat işlərindən alınmış
mühüm nətiələr haqqında məlumat 28 dekabr 2010-cu ildə Təhsil 
Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Ona görə də hesabat ilində yerinə yetirilmiş
işlərə dair yığcam materialı Sizin və tədbir iştirakçılarının nəzərinizə
çatdırmaq istəyirəm. Hesabat ilində institutda yerinə yetirilmiş işlər 
institutun Elmi Şurasında müzakirə edilərək 2009-cu ilin dekabr ayının 24-
də təsdiq olunmuş (protokol №7) Fəaliyyət Planı əsasında həyata 
keçirilmişdir.



TƏHSİL PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTUNUN 
(ARTPİ) STRUKTURU

ARTPİ (rəhbərlik)

Təhsildə Nəzəri 
Tədqiqatlar 

Mərkəzi

Təhsildə Tətbiqi Tədqiqatlar, 
Monitorinq və

Qiymətləndirmə Mərkəzi

Kurikulum Mərkəzi

İlkin Peşə-İxtisas 
təhsilinin İnkişaf 

Mərkəzi

İnzibati Təsərrüfat 
İşləri Şöbəsi



Mərkəzlərin şöbələrinin fəaliyyətinin
tənzimlənməsi

• Hər bir mərkəzin fəaliyyəti 2009-cu ildə
üçüncü redaksiyada Ədliyyə nazirliyində
qeydə alınmış institutun yeni nizamnaməsi 
əsasında hazırlanmış əsasnamə və müvafiq 
şöbələrin əsasnaməsi əsasında tənzimlənir. Hər 
ilin başlanğıcında mərkəzlərdə çalışan işçilərlə
əmək müqaviləsi bağlanılır, orada onun bir 
ildə görəcəyi elmi-tədqiqat, metodiki və digər 
işlər öz əksini tapır.



TƏHSİLDƏ NƏZƏRİ TƏDQİQATLAR 
MƏRKƏZİNİN STRUKTURU

Mərkəzin direktoru 
(p.e.d.prof. Y.Ş.Kərimov) 

Koordinator

Tərbiyə
Problemləri Şöbəsi

Məktəbəqədər və
ibtidai  təhsilin nəzəri 

problemləri Şöbəsi

Təhsilin Konseptual 
Problemləri Şöbəsi

Ümumi orta və tam 
orta təhsilin nəzəri 
problemləri Şöbəsi

Əlavə təhsilin 
nəzəri problemləri 

Şöbəsi

Ali və orta peşə-ixtisas 
təhsilinin nəzəri 

problemləri Şöbəsi

İnkluziv təhsil 
Şöbəsi

Psixologiya və
yaş fiziologiyası

Şöbəsi

Sosioloji 
tədqiqatlar 

Şöbəsi



TƏHSİLDƏ NƏZƏRİ TƏDQİQATLAR 
MƏRKƏZİNİN TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ
§ Təhsilin konseptual problemləri.

§ Təhsil sistemində yeni pedqoji texnologiyalar.

§ Təhsilin məzmunu və onun təhsil islahatının tələblərinə uyğun  
təkmilləşdirilməsi.

§ Psixologiya və yaş fiziologiyasının müasir problemləri.

§ İnkluziv təhsilin problemləri.

§ Təhsilin sosioloji problemləri.

§ Təhsil sistemində tərbiyə problemləri.

§ Pedaqoji kadrların hazırlanması, ixtisasının  artırılması sisteminə
yeni texnologiyaların tətbiqi.

§ Təhsilin idarə olunması ilə bağlı problemlər. 



Təhsildə Nəzəri Tədqiqatlar Mərkəzinin
fəaliyyəti

• Təhsildə Nəzəri Tədqiqatlar Mərkəzində 9 problem 
sahə üzrə 65 mövzu tədqiqata cəlb olunmuşdur. 
Araşdırmalar  pedaqogikanın nəzəri məsələlərinə, 
məktəbin inkişaf tarixinə, psixologiya, fiziologiya, 
sosiologiya, defektologiya və xüsusi metodikalara həsr 
edilmişdir. Bu mərkəzdə tədqiqat işləri 3-illik, yəni 2009-
2011-ci illər üzrə planlaşdırılmış və 2011-ci ildə
araşdırmalar tamamlanacaqdır. 2010-cu ildə bu mərkəz 
üzrə yalnız 3 mövzu üzrə tədqiqatlar tamamlanmış və
alınmış nəticələr Elmi hissəyə təqdim edilmiş, və
ümumiləşdirilərək tədris-təlim prosesində tətbiq üçün 
müvafiq təhsil müəssisələrinə göndərilmişdir.



KURİKULUM MƏRKƏZİNİN STRUKTURU

Mərkəzin direktoru 
(p.e.n.dos. Ə.M.Abbasov) 

Koordinator 

Məktəbəqədər 
təhsilin kurikulumu 

Şöbəsi

İbtidai təhsilin 
kurikulumu Şöbəsi

Ümumi orta və tam 
orta təhsilin 

kurikulumu Şöbəsi

Humanitar 
fənlərin təlimi 

bölməsi

Təbiət-riyaziyyat 
fənlərinin təlimi 

bölməsi

İncəsənət və
texnologiya fənlərinin 

təlimi bölməsi

Xarici dillərin 
təlimi bölməsi



KURİKULUM MƏRKƏZİNİN TƏDQİQAT 
İSTİQAMƏTLƏRİ

• Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun  
hazırlanması

• Ümumi orta və tam orta təhsil pilləsi üzrə fənn 
kurikulumlarının hazırlanması və tətbiqi



KURİKULUM MƏRKƏZİNDƏ 3  PROBLEM 
ÜZRƏ TƏDQİQAT APARILMIŞDIR

• Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanması
• İbtidai siniflərdə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin 

öyrənilməsi
• V-XI siniflər üçün yeni fənn kurikulumlarının nəşrə

hazırlanması

• Tədqiqatların obyektivliyini və reallığını təmin etmək üçün 
respublikanın demək olar ki, bütün rayon və şəhərləri əhatə edilmiş, 
pedaqoji ictimaiyyətin rəy və təkliflərin nəzərə alınması diqqət 
mərkəzində saxlanılmışdır. Məktəbəqədər təhsilin, eləcə də ümumi 
təhsilin kurikulumlarının hazırlanması işi bilavasitə cənab nazir, 
Sizin müxtəlif dövrlərdə 08.02.2006-cı il tarixli, 87 №-li, 07.04.2010-cu 
il tarixli 11/185 №-li əmrlərlə təsdiq olunmuş işçi qrupları (24 işçi 
qrupu) və onların geniş müzakirələrinə cəlb olunan müəllim və
tərbiyəçilər tərəfindən yerinə yetirilmişdir.



Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun 
hazırlanması

a) Məlum olduğu kimi, məktəbəqədər təhsilin özünəməxsus ənənəsi 
olsa da, respublikada bu sahədə xeyli çətinliklərimiz vardır. Bu 
çətinliklərin xeyli hissəsi məktəbəqədər yaşlı uşaqların bağçalara 
cəlb olunması ilə əlaqədardır. Bununla yanaşı, mühüm 
problemlərdən biri kimi məktəbəqədər təhsilin zamanın tələbinə
uyğun məzmununun yaradılması da həlli vacib olan 
məsələlərdəndir. Məhz bu səbəbdən də məktəbəqədər təhsilin 
kurikulumu şöbəsində aparılan araşdırmalar bu istiqamətə
yönəldilmişdir. 

Hesabat ilində respublikamızda məktəbəqədər təhsilin durumu 
öyrənilərək təhlil edilmiş, mövcud vəziyyət müəyyənləşdirilmişdir.



Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun 
hazırlanması (davamı)

İlk növbədə məktəbəqədər təhsilin ənənəvi proqramları və onların 
tədbiqi vəziyyəti barədə nəticələr ümumiləşdirilmiş, mütəxəssislərin 
iştirakı ilə respublika səviyyəli seminarda müzakirə olunmuşdur.

Eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrinin (ABŞ, Rusiya, Hollandiya, 
Avstraliya, Çexiya, İsveç, Türkiyə, Kanada, Moldova, Qazaxıstan, 
Malaziya, Kaliforniya) kurikulumların hazırlanması sahəsində
təcrübələri öyrənilərək təhlil edilmişdir.

Azərbaycan üçün məktəbəqədər təhsil kurikulumu modelinin müəyyən 
olunması istiqamətində iş aparılmış, onun komponentləri 
konkretləşdirilmişdir.



Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanması zamanı əldə
olunmuş nəticələr

Hesabat ilində məktəbəqədər təhsilin milli kurikulumunun hazırlanması
istiqamətində tədqiqatlarda məktəbəqədər təhsilin son pilləsi üçün 
kompetensiyaların, 3-4 və 5-6 yaşlı uşaqların səviyyələrində məzmun 
standartlarının hazırlanması, eləcə də müvafiq təlim texnologiyalarının, ilkin 
qiymətləndirmə mexanizmlərinin formalaşdırılması diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Çox yaxşı haldır ki, bir neçə ay əvvəl bu sahə üzrə seçilmiş
beynəlxalq məsləhətçilər görülmüş işləri yüksək qiymətləndirərək onun 
məqsədyönlü olmasını müsbət hal kimi qeyd etmiş, eyni zamanda aparılan bu 
işlərin şəxsiyyətin inkişafına yönəldiyini, nəticəyönümlü xarakter daşıdığını
dəyərləndirmişlər. Müəyyən edilmişdir ki:

ó məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanması prosesində məktəbəqədər təhsil 
üzrə nəticəyönümlü standart və kurikulumların hazırlanması qloballaşma şəraitində
ən müasir təhsil texnologiyalarının nəzərə alınmasını, geniş ictimai fikrə, cəmiyyətdəki 
maraqlı tərəflərin arzu və istəklərinə istinad olunmasını tələb edir;

ó məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun konseptual xarakteri strateji əhəmiyyət daşıyır 
və təhsil məqsədlərinin (standartların), uşaqların hazırlığına verilən tələblərin (bacarıq 
və vərdişlərin, yaxud kompetensiyaların), təhsilin məzmunu, təşkili, qiymətləndirilməsi 
kimi  məsələlərin əhatə olunmasını tələb edir;



Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun hazırlanması
zamanı əldə olunmuş nəticələr (davamı)

• araşdırmalar zamanı məktəbəqədər təhsil mərhələsində
(müxtəlif yaş qrupları əhatə olunmaqla) aşağıdakı istiqamətlər 
üzrə standartların (məzmun) müəyyən olunması qərarına 
gəlinmişdir:
– fiziki inkişaf və sağlamlıq;
– təhlükəsizlik;
– dil və ünsiyyət;
– idraki inkişaf;
– sosial və emosional inkişaf;
– mədəni inkişaf və yaradıcılıq.

• məktəbəqədər təhsilin məzmununun fəaliyyətlərə əsaslanan 
nəticələr formasında ifadə olunması, inkişafı izləmək, təlim 
işindəki nailiyyətləri obyektiv qiymətləndirmək baxımından 
əhəmiyyətli hesab edilir.



Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin 
öyrənilməsi

b) Kurikulum Mərkəzində, eyni zamanda yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi 
vəziyyəti öyrənilmişdir. Təcrübə göstərir ki, bu işin müvəffəqiyyətlə
nəticələnməsi daha obyektiv qiymətləndirmə işinin aparılması üçün 
araşdırmaların geniş miqyası əhatə etməsi tələb olunur. Elə buna görə də
Kurikulum Mərkəzində ibtidai təhsil üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi 
vəziyyətini öyrənərkən bu cəhətlər əvvəlcədən nəzərə alınmış, yalnız ibtidai 
təhsilin kurikulumu şöbəsi deyil, digər şöbə və bölmələrdə müvafiq fənlər üzrə
əməkdaşlar bu prosesə cəlb olunmuşlar. Bir sözlə, Kurikulum Mərkəzində
əksər əməkdaşlar yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin 
öyrənilməsinə cəlb edilmişlər. II sinifdə Ana dili, Riyaziyyat, Xarici dil, 
İnformatika, Texnologiya, Musiqi, Təsviri sənət, Həyat bilgisi, Fiziki tərbiyə
kurikulumlarının tətbiqi vəziyyəti araşdırılarkən respublikanın 50-yə qədər 
məktəbində 500-ə yaxın müəllim 1000-ə yaxın şagird və 1300-ə yaxın 
valideyinlə sorğu keçirilmiş, onların Azərbaycanda həyata keçirilən yeni təhsil 
siyasətinə münasibəti, yeni kurikulumların tətbiqi ilə bağlı fikirləri öyrənilib 
ümumiləşdirilmişdir. Bu zaman yeni təhsil standartlarının reallaşdırılması, 
ibtidai təhsilin məzmunu və yeni pedaqoji texnologiyalar, o cümlədən yeni 
dərslik komplektləri, monitorinq və qiymətləndirmə məsələləri, valideyinlərin 
yeni təhsil sisteminə münasibəti diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 



Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin
öyrənilməsi zamanı əldə olunmuş nəticələr

• ənənəvi təhsil proqramlarından fərqli olaraq yeni fənn kurikulumlarının tələblərinə əsasən aparılan 
dərslərdə şagirdlərin öyrənməyə marağı, bilik və bacarıqlarının səviyyəsi, təlim prosesində fəallığı, 
yaradıcı işlərə meyilliliyi daha yüksək olur;

• bəzi müəllimlər interaktiv təlim üsulları ilə dərs aparmaqda çətinlik çəkir, onların bu sahədə
peşəkarlığı kifayət qədər formalaşmayıb (bu hal xarici dil müəllimlərində özünü daha çox biruzə
verir), dərs prosesində tələb olunan resurslar çatışmır və mövcud resurslardan ustalıqla istifadə
olunmur;

• valideynlər yeni fənn kurikulumlarının tətbiqini, xüsusilə dərsdə istifadə olunan yeni priyom və
üsulları faydalı hesab edirlər;

• kurikulumlara uyğun yeni normativlərin olmaması müəllimlərin tədris fəaliyyətinin düzgün 
qurulmasında çətinliklər yaradır. Müəllim və şagirdlər üçün ana dili üzrə müvafiq resursların 
hazırlanması hazırki şəraitdə zəruri hesab edilir;

• araşdırmalar zamanı dərslərdə şagirdlərin açıq tipli suallara cavab verməkdə, fikirlərini izah etməkdə
çətinlik çəkməsi, deklarativ xarakterli suallara cavab verməyə meyilli olması müşahidə edilmişdir. 
Məlum olmuşdur ki, bəzi müəllimlər interaktiv təlimin forma və üsullarından gündəlik dərslərdə deyil, 
sadəcə “nümunəvi” dərslərdə istifadə edirlər. Belə yanaşma tərzi təhsilin yeni məzmununa uyğun 
olmadığından təlim prosesinə mənfi təsir göstərir və şagirdlərin öyrənmə marağının aşağı düşməsi ilə
nəticələnir;

• valideynlərlə aparılan sorğuların nəticələrinin təhlili göstərmişdir ki, onların əksəriyyəti tətbiq olunan 
yeni fənn kurikulumlarından razı qaldıqlarını bildirir, fikirlərini müasir tələblərə müvafiq keçilən 
dərslərin təlimin keyfiyyətində dönüş yaratması, uşaqların fəallaşması, təlimə maraqlarının artması ilə
izah edirlər. Bəzi valideynlər isə kurikulum islahatı, xüsusilə yeni qiymətləndirmə mexanizmi 
haqqında az məlumata malik olduqlarından onu qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə
valideynlərlə ardıcıl və sistemli şəkildə maarifləndirmə işlərinin aparılmasını tələb edir.



V-XI siniflər üçün yeni fənn kurikulumlarının 
nəşrə hazırlanması

Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənədlərə əsasən 
ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində 17 fənn üzrə təhsil proqramının 
(kurikulum) hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Hesabat ilində həmin kurikulumların hamısı ilkin variantda hazırlanmışdır. 
Onlardan 13-ü (Ana dili, təlim qeyri dildə olan məktəblər üçün Azərbaycan dili, 
Xarici dil, Ədəbiyyat, İnformatika, Kimya, Biologiya, Fizika, Tarix, Azərbaycan 
tarixi, Texnologiya, Coğrafiya, Fiziki tərbiyə) layihə variantında “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetində və “Kurikulum” jurnalında çap olunmuş, Kurikulum.az
portalına daxil edilərək Respublika pedaqoji ictimaiyyətinin geniş müzakirəsinə
verilmişdir.

İlk növbədə təlimin məzmununu, texnologiyaları, idarəetmə və qiymətləndirmə
mexanizmlərini kompleks şəklində özündə birləşdirən yeni kurikulumlar təhsilin 
səmərəli təşkili və idarə olunması baxımından yararlı hesab edilir. 

Nəticəyönümlü xarakteri onlarda qeyri-müəyyənliyin konkretliklə əvəz 
olunmasına, istiqamətverici rolun güclənməsinə, şagird şəxsiyyətindəki inkişafın 
aydın müşahidə edilməsinə və dəyərləndirilməsinə imkan yaradır.



V-XI siniflər üçün yeni fənn kurikulumlarının 
hazırlığından əldə olunmuş nəticələr

• V-XI siniflərdə tədris olunan fənlərin yeni kurikulum modellərinin hazırlanmasında nəticəyönümlülük 
və şagirdyönümlülük əsas prinsiplər kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu prinsiplər 
ümumtəhsilin səviyyələrinə aid ümumi nəticələrdə və hər sinif üçün məzmun xətlərinə uyğun müəyyən 
edilmiş konkret nəticələrdə ifadə edilmişdir. Nəticələrin əvvəlcədən müəyyən olunması onlara aid 
fəaliyyətlərin inkişafını izləməyə və istiqamətləndirməyə, bu fəaliyyətləri ardıcıl qiymətləndirməyə
imkan yaradır;

• yeni fənn kurikulumlarında təlimin məzmununun inteqrativ şəkildə hazırlanmasına xüsusi diqqət 
yetirilmişdir. Bilik və bacarıqları özündə ehtiva edən məzmun standartlarının inteqrasiyası əsasən üç
istiqamətdə yerinə yetirilmişdir:

-təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələrinin fəndaxili inteqrasiyası;
-standartların  siniflərarası və sinifdaxili inteqrasiyası;
-fənlər arasında əlaqə yaradan standartların inteqrasiyası (fənlərarası inteqrasiya); 

• fənnin məzmununun mənimsədilməsində və təhsil alanın bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf 
etdirilməsində təlim strategiyalarının böyük rolu vardır. Müasir dövrdə təlim prosesinin şagirdlərdə
müstəqil olaraq bilik və bacarıqlar əldə etmək, ətraf aləmdə baş verən hadisələri təhlil edərək nəticələr 
çıxarmaq, ümumiləşdirmək və qiymətləndirmək, onlara tənqidi yanaşaraq düzgün qərarlar qəbul etmək 
kimi qabiliyyətlərin inkişaf etdirməsinə üstünlük verilmiş fənn kurikulumlarında fənlər üzrə yeni iş
formaları və üsullarını əhatə edən strategiyalar hazırlanmışdır; 

• mərkəzdə aparılan araşdırmaların bir qismi müəllimlərə dəstək olmaq, onlara tövsiyələr hazırlamaqdan 
ibarət olmuşdur. Bu fəaliyyət cənab Nazirin ümumitəhsil məktəblərinin fəaliyyətə başlaması ilə
əlaqədar 2010-cu il sentyabr konfransının keçirilməsinə dair əmrinə və Kurikulum Mərkəzinin illik 
planına müvafiq olaraq yerinə yetirilmişdir. I-XI siniflərdə dərs deyən müəllimlər üçün 1000 səhifəyə
qədər tövsiyələr hazırlanmış və pedaqoji mətbuatda çap olunmuşdur; 



Mərkəzdə ümumtəhsil kurikulumlarının tətbiqi istiqamətində
aparılan araşdırmalar

• Mərkəzdə ümumtəhsil kurikulumlarının tətbiqi istiqamətində aparılan araşdırmalar 
başlıca olaraq iki problemi əhatə etmişdir. Onlardan birincisi, II siniflərdə fənn 
kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətinin öyrənilməsi, ikincisi isə ümumi orta və tam 
orta təhsil kurikulumlarının hazırlanması olmuşdur.

• Artıq üçüncü ildir ki, yeni fənn kurikulumları ibtidai məktəblərdə tətbiq olunur. 
Bu isə o deməkdir ki, ibtidai siniflər üçün fənn kurikulumlarının hazırlanması işi 
başa çatmış, fənn kurikulumlarının tələbinə uyğun yeni dərslik komplektləri 
hazırlanmış, eyni zamanda ibtidai siniflərdə dərs deyən müəllimlər mərhələlərlə
yeni fənn kurikulumlarının tətbiqinə hazırlanmışdır. Bundan əlavə, əvvəlki illərdə
1000-ə qədər, hesabat ilində isə 598 müəllim və təhsil işçisi “Öyrədənlərin 
öyrədəni” təlim kursundan keçərək sertifikat almışdır. 

• Cənab Nazir, bu prosesin təşkili və aparılması bilavasitə sizin əmrinizə əsasən 
Kurikulum Mərkəzinin  təşkilatçılığı və dəstəyi ilə təmin olunmuşdur.

• Mərkəzdə yalnız kurikulumların harlanması ilə deyil, həm də ardıcıl və sistemli 
şəkildə maarifləndirmə işləri aparılır. Mərkəzdə məsləhət saatlarının tətbiqi, 
müəllimlərin yazılı və şifahi suallarının cavablandırılması, kurikulum portalı
vasitəsi ilə müxtəlif resursların müəllimlərə təqdim olunması ardıcıl və sistemli 
icra edilən iş kimi yerinə yetirilir.



TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR, MONİTORİNQ VƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİNİN  STRUKTURU

Mərkəzin direktoru 
(k.e.n.dos. R.T.Qəndilov) 

Koordinator 

Qiymətləndirmənin 
məzmunu və vasitələri 

şöbəsi

Monitorinqin təşkili və
aparılma texnologiyaları

şöbəsi

Nəticələrin təhlili və
qiymətləndirilməsi  

şöbəsi

Tədqiqatların İKT 
təminatı şöbəsi 



TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR, MONİTORİNQ VƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİNİN TƏDQİQAT 

İSTİQAMƏTLƏRİ

Hesabat ilində 2 istiqamətdə:

•Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) 
yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı çərçivəsində görülmüş işlər

•Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
problemi üzrə görülmüş işlər



TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR, MONİTORİNQ VƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİNDƏ 14 MÖVZU ÜZRƏ

TƏDQİQAT APARILMIŞDIR

• müasir qiymətləndirmə sisteminin mahiyyəti və məzmunu; 

• ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 

• testoloji yanaşmalarla qiymətləndirmə prosedurlarının və vasitələrinin  
keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

• kişikyaşlı məktəblilərin intellektual potensialının inkişafında  müəllim fəaliyyətinin 
psixo-pedaqoji aspektləri;

• istedadlı uşaqların yaradıcılıq potensialının  inkişafında yeni təlim metodlarının və
pedaqoji texnologiyaların tətbiqi; 

• xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin)  yaradıcılıq potensialının  inkişafı üzrə
Dövlət Proqramının icra olunması məqsədilə toplanmış materialların bankının 
yaradılması və sistemləşdirilməsi; 



TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR, MONİTORİNQ 
VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİNDƏ APARILMIŞ

TƏDQİQAT İŞLƏRİ (davamı)

• təhsildə monitorinqin təşkili və aparılma texnologiyaları; 

• şagird nailiyyətləri və irəliləyişlərinin monitorinqinin texnologiyaları; 

• qiymətləndirmə nəticələrindən istifadənin imkan və yolları; 

• məktəbdaxili qiymətləndirmənin nəticələrinin təhlili (şagird nailiyyətlərinin və
irəliləyişlərinin monitorinqinin nəticələrinin təhlili, kurikulum üzrə
qiymətləndirmə);

• təlim nailiyyətlərində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmin 
edilməsi yolları; 

• elektron tədris kompleksinin yaradılmasının nəzəri-didaktik əsaslarının öyrənilməsi 
və tətbiqinin həyata keçirilməsi; 

• təhsilin müxtəlif pillələrində İKT-nin tətbiqi imkanları; 

• İKT-nin tətbiqi və istifadəsi sahəsində innovasiyaların təhlili



İstedadlı uşaqlarla bağlı mərkəzdə aparılan tədqiqatın 
eksperimental bazası və tədqiqat nəticələrinin 

yoxlanılması

• TN-nin İstedad Bankına daxil edilmiş şagirdlərlə;

• Yetkinlik Yaşına Çatmayanların Tərbiyə Müəssisəsindəki 
gənclərlə və Qadın həbsxanasındakı gənc qadınlarla;

• “Azeta” xarici dil dərnəyində təhsil alan uşaqlarla;

• Xarici ali məktəblərə qəbula hazırlıq kursunun “Yabancı öyrənci 
sınaqları” müdavimləri ilə;

• İstedadlı uşaqlarla Təhsil Nazirinin 13.03.2007-il tarixli 207№
əmrinə əsasən aşağıdakı Pilot məktəblərdə

iş aparılmışdır.



İstedadlı uşaqlarla bağlı Təhsil Nazirinin 13.03.2007-il tarixli  
207 № - li əmrinə əsasən aşağıdakı Pilot məktəblərdə:

1. Naxçıvan MR Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev adına məktəb
2. Naxçıvan MR Ordubad rayonu orta ümumtəhsil internat məktəbi 
3. Bakı şəhəri Yasamal rayonu 158 nömrəli orta məktəb 
4. Bakı şəhəri Səbail rayonu “Klassik gimnaziya”
5. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Elton İsmayılov adına 253 nömrəli orta məktəb
6. Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İlqar Əbdülhəsənov adına 42 nömrəli orta məktəb
7.Bakı şəhəri Nizami rayonu Ərəstun Mahmudov adına 220 nömrəli orta məktəb
8. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Arif Vəliyev adına 258 nömrəli orta məktəb
9. Bakı şəhəri Xətai rayonu 245 nömrəli orta məktəb 
10.Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Ələkbər Eyvazov adına 275 nömrəli orta məktəb
11.Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Nazim İsmayılov adına 80 nömrəli orta məktəb
12.Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonu Rasim Sadıqov adına 136 nömrəli orta məktəb
13. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Əsəd Əsgərov adına 244 nömrəli orta məktəb



İstedadlı uşaqlarla bağlı Təhsil Nazirinin 13.03.2007-il tarixli 
207 № - li əmrinə əsasən aşağıdakı Pilot  məktəblərdə:  

(davamı)
14. Gəncə şəhəri M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli orta məktəb
15. Sumqayıt şəhəri “Təfəkkür” liseyi
16.Mingəçevir şəhəri təbiət-riyaziyyat və hümanitar fənlər təmaüllü lisey
17. Əli Bayramlı şəhəri Elçin İmanov adına 10 nömrəli orta məktəb

18. Naftalan şəhəri İmaməddin Nəsimi adına 1 nömrəli orta məktəb

19. Goranboy rayonu 2 nömrəli orta məktəb
20. Bərdə rayonu akademik Z.Əliyeva adına məktəb

21.Quba rayonu Hikmət Hüseynov adına şəhər 4 nömrəli orta məktəb
22. Qəbələ rayonu Nicat Ağayev adına şəhər 4 nömrəli orta məktəb
23. Neftçala rayonu Rafiq Gözəlov adına Xıllı qəsəbə 1 nömrəli 

orta məktəb
223



İstedadlı uşaqlarla bağlı Təhsil Nazirinin 13.03.2007-il tarixli  
207 № - li əmrinə əsasən aşağıdakı Pilot  məktəblərdə: 

(davamı)
24. Salyan rayonu Ə.Kürçaylı adına şəhər 7 nömrəli orta məktəb
25. Tovuz rayonu N.Tusi şəhər orta məktəbi
26. Ucar rayonu Heydər Əliyev adına Qazqumlaq kənd orta məktəbi
27. Şamaxı rayonu C.Cəbrayılbəyli adına 5 nömrəli orta məktəb
28. Cəlilabad rayonu şəhər 8 nömrəli orta məktəb
29.Lənkəran rayonu Vaqif Əliyev adına hümanitar təmayüllü 4 nömrəli 

orta məktəb-lisey
30. Şəki rayonu fizika-riyaziyyat və hümanitar təmaüllü lisey
31. Ağcəbədi rayonu M.F.Axundov adına şəhər 3 nömrəli orta məktəb
32. Balakən rayonu Qullar kənd 1nömrəli orta məktəb

istedadlı uşaqların təlim və tərbiyə məsələlərinə dair
müşavirə-seminarlar keçirilmiş, zəruri tövsiyə və təkliflər verilmişdir. 



PİLOT MƏKTƏBLƏRDƏ SINAQ  ZAMANI  İSTİFADƏ
OLUNMUŞ METODİKALAR

• “İntellekt strukturu” testləri 

• “Reqlamentləşdirilməmiş fəallığın spontan” sorğusu

• “Əşyalardan qeyri-adi istifadə”

• Nüttenin “Tamamlanmamış cümlələr” metodu

• Tunik testi və psixo-həndəsi testlər



“İntellekt strukturu” testi 
(hər birində 20 sual olan aşağıdakı 8 alttestdən ibarətdir)

• məntiqi seçmə;
• ümumi əlamətlərin müəyyənləşdirilməsi;
• uyğunluq (analogiya);
• təsnifatlaşdırma;
• ədədi sıralar;
• fiqurların seçilməsi;
• fəza təfəkkürünün yoxlanılması;
• diqqətin cəmləşdirilməsi, informasiyanın qısa 

müddətə yadda saxlanılması və sadalanması.



Tədqiqatdan alınan nəticələrin aprobasiyası
• 4 il AMİ-də təşkil edilmiş “Xüsusi istedadlı uşaq və gənclərlə fəaliyyətin 
xarakterik xüsusiyyətləri”nə dair Respublika ixtisasartırma kurslarında, TN 
tərəfindən müəyyən edilmiş pilot məktəblərdə tətbiq edilmişdir.

• TN-nin təqdimatı və sifarişi əsasında, qrifili, ümumi tirajı 5000-dən artıq olan 5 
kitab nəşr edilmiş və hazırda ümumtəhsil məktəblərində, müəllimlərin 
ixtisasartırma kurslarında, elmi-tədqiqat müəssisələrində istifadə edilməkdədir.

• Tədqiqatın nəticələri onun məzmununu əks etdirən, 8-i xaricdə olmaqla, 35-dən 
artıq məqalələrdə əks olunmuşdur.

• AzTV, İTV, ATV, Xəzər TV-də və Naxçıvan MR televiziyasında istedad 
probleminə dair xüsusi verilişlərdə, elektron informasiya vasitələrində
kütləviləşdirilərək ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmışdır.

• TN-nin göstərişi ilə istedadlı uşaqların təlimi üçün nəzərdə tutulmuş
məktəblərin, lisey və gimnaziyaların nümunəvi nizamnamələrinin 
hazırlanmasında, onların təlimi ilə bağlı yeni fənlərin əsaslandırılmasında və
müvafiq proqramların hazırlanmasında (V siniflər üçün məntiq və nitq 
mədəniyyəti proqramları hazırlanaraq TN-ə verilmişdir) istifadə edilmişdir.



Tədqiqatdan alınan nəticələrin aprobasiyası
(davamı)

• Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 2007-2010 cu tədris illərində
“Xüsusi istedadlı uşaq və gənclərlə fəaliyyətin xarakterik 
xüsusiyyətləri” adlı Respublika ixtisasartırma kursları təşkil 
edilmiş və ümumilikdə müxtəlif  bölgələrdən olan 3000 nəfərdən 
artıq müəllim həmin kursların müdavimləri olmuşlar. 

• Həmin kurslarda “Təhsildə istedadlı uşaqlar problemi”, 
“İstedadlı uşaqların təlim problemləri”, “Qloballaşan dünyada 
istedad amili”, “İstedad və cəmiyyət” mövzuları üzrə mühazirə, 
seminar məşğələləri aparılmış, treninqlər keçirilmiş, sorğu və
eksperimentlər yerinə yetirilmişdir. 

• Kursda tədqiqatının nəticələri əsasında hazırlanmış “İstedadlı
uşaqların psixoloji təminatı”, “İstedadın psixoloji diaqnostikası”, 
“Uşaqlarda istedadın müəyyənləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi. 
İstedadın işçi konsepsiyası”, “Şagird intellektinin inkişafı” adlı
kitab və monoqrafiyaların materiallarından istifadə olunmuşdur.



Tədqiqatdan alınan nəticələrin aprobasiyası
(davamı)

• Aparılmış təhlillər göstərmişdir ki ixtisasartırma, ixtisasdəyişmə
kurslarının və əlavə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində istedadlı
uşaqlların aşkarlanması, dəstəklənməsi, qabiliyyətlərinin inkişaf 
etdirilməsi həmçinin digər təlim problemləri və bu problemlərin 
həllində öyrədənləri öyrədən kadrların hazırlanması məsələləri 
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

• Bu istiqamətdə ixtisasartırma və ixtisasdəyişmə kurslarının işinin 
təşkilində Minsk Diplomsonrası Təhsil Akademiyasının 
təcrübəsindən, əlavə təhsil müəssisələrinin işinin təşkilində isə bu 
sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmiş “Belarus Respublikası
Şagirdlərin Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi”, “Minsk Dövlət Uşaq və
Gənclər Sarayı” və Belarusiyanın “Uşaq və Gənclərin Respublika 
Ekoloji Mərkəzi”nin, Qazaxıstanın təcrübəsindən istifadə edilmişdir. 



Tədris-təlim prosesinin sadələşdirilmiş modeli və
modelləşdirmənin prinsipial sxemi



Tədris-təlim prosesinin sadələşdirilmiş modeli və
modelləşdirmənin prinsipial sxemi (davamı)



Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq 
potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində

aparılmış tədqiqatlardan əldə olunmuş nəticələr
1. İstedadlılarla bağlı işlərin elmi əsaslarla təşkili məqsədi ilə xüsusi institutlar, 

laboratoriyalar, eksperimental meydançalar təşkil edilərək tədqiqatlar aparılmalı, 
istedad problemi daima dövlətlərin və cəmiyyətlərin diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır.  

2. İstedadlı uşaqların aşkarlanması, diaqnostikası, onların təhsilinin təşkil edilməsi və
istedadlarının inkişaf məsələləri olduqca aktual olduğundan, onların gələcək təhsil 
fəaliyyətləri və peşə yönümü məsələlərində düzgün tövsiyələr verilməsi üçün 
onların intellekt strukturlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi çox əhəmiyyətlidir. 

3. İstedadlı uşaqların yaradıcılıq potensialı, xüsusi qabiliyyətləri, ümumi intellekt 
səviyyələri, intellekt strukturunun formalaşma xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, 
istedadın aşkarlanması, dəstəklənməsi və inkişaf etdirilərək gerçəkləşdirilməsinin 
mühüm cəhətləri araşdırılmış və eksperimentlə təsdiqlənmişdir ki, təlim prosesi 
istedadlı uşaqların maraq, tələbat və imkanları nəzərə alınmaqla qurulduqda, onların 
yaradıcılıq potensialı ilə akademik davamiyyəti arasında əhəmiyyətli asılılıq 
müşahidə edilir. 



Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq 
potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində

aparılmış tədqiqatlardan əldə olunmuş nəticələr (davamı)
4. Tədqiqatda istedadlı uşaqlarla işin əsasən aşağıdakı mərhələləri ayırd edilmişdir: 

I mI məərhrhəəlləə İU-ların aşkarlanması, intellekt strukturlarının müəyyənləşdirilməsi, şəxsi, emosional -
iradi keyfiyyətlərinin, ünsiyyət qabiliyyətlərinin güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi; 
II mII məərhrhəəlləə onların yaradıcılıq potensialının cəmiyyətin xeyrinə gerçəkləşdirilməsi üçün sağlam, 
dəstəkləyici və yaradıcı fəaliyyət mühitinin təmin edilməsi.

5. İstedadlı uşaqlar probleminin həm dünyada, həm də respublikamızda olduqca aktual olduğu nəzərə
alınaraq onlarla işin əsas forma, metod və variantları tədqiqatda təhlil edilmiş, onların üstün və
çatışmayan cəhətləri göstərilmiş onların aradan qaldırılması üçün zəruri təkliflər 
formalaşdırılmışdır.

6. Təhsil Nazirliyinin istedad bankına göndərilən istedadlı şagirdlərin siyahısı mütəxəssislər qrupu 
(şagirlərin də iştirakı ilə) ilə razılaşdırılmalı, təhsil prosesində şagirdlərin əlverişli inkişaf 
istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi üçün Amtxauerin uyğunlaşdırılmış test batareyasının müxtəlif 
səviyyəli variantları sistemli şəkildə tətbiq edilməlidir. TN-nin istedad bankına daxil edilməsi üçün 
xüsusi və vahid test batareyaları tərtib edilməli və tətbiq edilmək üçün yerlərə göndərilməli, şagird 
adlarının bu siyahılara daxil edilməsində obyektivlik və şəffaflıq təmin edilməli, adları bu 
siyahılarda olan uşaqların davamiyyəti, təlim nəticələri, təlimlə bağlı ailədəki vəziyyətləri, fiziki və
mənəvi durumları psixoloq və müəllimlərin diqqət mərkəzində saxlanılmalı, zərurət olduqda belə
uşaqlara dəstək olmaq üçün yerli təşkilat və müəssisələrin imkanlarından istifadə məsələləri 
tənzimlənməlidir.



Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq 
potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində

aparılmış tədqiqatlardan əldə olunmuş nəticələr (davamı)

7. Ümumtəhsil məktəblərində (xüsusilə bölgələrdə) və ali 
məktəblərdə istedadlıların aşkarlanması, onların psixo-pedaqoji 
təminatı və zəruri aspektlərdə dəstəklənməsi (xüsusilə təliminin 
davamlılığında problem yaranan istedadlı uşaqların), yarışlara 
hazırlanması və iştiraklarının təmin edilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərən, yerli təşəbbüsləri dəstəkləyən və əlaqələndirən 
xüsusi mərkəzin və ya şöbənin yaradılmasına zərurət vardır. Bu 
mərkəz istedadlıların tələbəlik dövrünü və peşə fəaliyyətlərinin 
ilkin mərhələlərini də izləməli, nəzarətdə saxlamalıdır. 

8. Pedaqoji ixtisaslı ali məktəblərin müvafiq fakültələrinə xüsusi 
istedada malik uşaqların təlimi ilə bağlı psixo-pedaqoji kursun və
ya mühazirə-seminar-treninq bölməsinin daxil edilməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilməli və bu sahədə Rusiya 
təcrübəsindən faydalanmaq olar.



Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
problemi üzrə görülmüş işlər

• V-XI siniflər üçün hazırlanmış məzmun standartlarına 
uyğun “Qiymətləndirmə standartları”nın hazırlanması
məqsədilə 23 fənn üzrə işçi qrupları yaradılmışdır. 

• TSİ üzrə ikinci Layihənin 3-cü komponenti – “Təhsilin 
idarəolunmasında təhsil alanların nailiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi nəticələrindən istifadə”
çərçivəsində Texniki Tapşırıq hazırlanmışdır.

• 23 fənn üzrə milli məsləhətçilər və onların vəzifələri 
müəyyənləşdirilmiş Nazirliyin Monitorinq və
Qiymətləndirmə və LƏQ-ə təqdim edilmişdir.



Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi problemi 
üzrə görülmüş işlər (davamı)

• Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sisteminin yaradılması prosesinə
konsultativ yardım göstərəcək peşəkar beynəlxalq məsləhətçinin xidmətlərindən 
faydalanmaq məqsədilə ABŞ səfirliyi vasitəsilə Dövlət Departamentinin maliyyə
dəstəyi həyata keçiriləcək “Fulbrayt Proqramı” çərçivəsində birgə layihə barədə
razılıq əldə edilmişdir. 

• Layihənin həyata keçirilməsində məqsəd mövcud məzmun standartlarının 
tələblərinə uyğun şagirdlərin bilik, bacarıq və nailiyyətlərini ölçməyə, onların 
inkişaf dinamikasını izləməyə və qiymətləndirmə standartlarının hazırlanmasında 
mərkəz əməkdaşlarının və işçi qruplarının üzvlərinin zəruri təcrübə və bacarıqlar 
əldə etmələrinin təmin olunmasıdır. Layihənin yerinə yetirilmə müddətinin 6 həftə
olması planlaşdırılmışdır və 4 və 2 həftəlik 2 səfərin reallaşdırılıması qərara 
alınmışdır.  

• Bu səfərlərdə ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün “Qiymətləndirmə
standartları”nın hazırlanması texnologiyaları, həmçinin bu standartlardan 
müəllimlərin istifadəsini asanlaşdıra biləcək qiymətləndirmə vasitələri nümunələri, 
lazımi təlimat və göstərişlərin hazırlanması sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılacaq 
və “Qiymətləndirmə standartları”nın ekspertizası həyata keçiriləcəkdir. 



İLKİN PEŞƏ-İXTİSAS TƏHSİLİNİN İNKİŞAF 
MƏRKƏZİNİN STRUKTURU

Mərkəzin direktor əvəzi 
(E.S.Cəfərov) 

Koordinator 

Monitorinq və
proqnozlaşdırma 

şöbəsi

İlkin peşə-ixtisas 
təhsilinin kurikulum 

şöbəsi



İlkin Peşə Təhsilinin İnkişaf Mərkəzinin 
yaradılması

• Azərpbaycan Respublikası Prezidentinin 3 iyul 2007-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında 
texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-2012-
ci illər)»nın 

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Heydər Əliyev 
Fondu ilə YUNESKO arasında 2007-ci ildə imzalanmış Sazişin

• Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihədə nəzərdə tutulan 
tədbirlərin 

icrasicrasıınnıın tn təəmin edilmmin edilməəsi msi məəqsqsəədildiləə AzAzəərbaycan Respublikasrbaycan Respublikasıı
TTəəhsil Nazirliyinin 13 yanvar 2009hsil Nazirliyinin 13 yanvar 2009--cu il tarixli 28 ncu il tarixli 28 nöömrmrəəli li əəmri ilmri iləə
TTəəhsil Problemlhsil Problemləəri ri İİnstitutunun strukturunda nstitutunun strukturunda İİlkin Pelkin Peşəşə
TTəəhsilinin hsilinin İİnkinkişşaf   Maf   Məərkrkəəzi  yaradzi  yaradıılmlmışışddıır.r.



İLKİN PEŞƏ TƏHSİLİNİN İNKİŞAF  MƏRKƏZİNİN  
TƏDQİQAT  SAHƏLƏRİ

• ilkin peşə təhsili sahəsində kadr hazırlığı prosesinin 
proqnozlaşdırılması

• ilkin peşə təhsil pilləsi üçün yeni standartların 
hazırlanması

• müxtəlif peşələrin  kurikulumlarının işlənilməsi
• mühəndis-pedoqoji heyətin yeni təlim texnologiyaları

barədə məlumatlandırılması
• peşə təhsili müəssisələrinin strukturu və idarə edilməsi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin 
optimallaşdırılması

• regionlarda sosial-iqtisadi potensial nəzərə alınmaqla 
yeni tip təhsil müəssisələrinin yaradılması



İLKİN PEŞƏ TƏHSİLİNİN İNKİŞAF  MƏRKƏZİNİN  
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARLA ƏLAQƏSİ

Beynəlxalq Əmək Təşklatının Şərqi Avropa və Mərkəzi 
Asiya ölkələri Moskva subregional mərkəzi, Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə İlk peşə - ixtisas təhsili 
müəssisələrində kadrların hazırlanması, yenidən 
hazırlanması və ixtisasının artırılması məqsədilə “Modul 
metodologiyası” əsasında “Xalçaçı” peşəsi və “Qadın 
bərbəri” peşələri üzrə 88 elementdən ibarət dərs vəsaiti 
hazırlanaraq Təhsil Nazirliyinin Texniki peşə təhsili 
şöbəsinə təhvil verilmişdir. (Müəlliflər: Təhsil Problemlər 
İnstitutunun İlkin Peşə Təhsilinin İnkişaf Mərkəzinin 
Kurikulum şöbəsinin Böyük elmi işçiləri Leyla Vahabova 
və Almaz Veysova).



İLKİN PEŞƏ TƏHSİLİNİN İNKİŞAF  MƏRKƏZİNDƏ
NƏŞR  OLUNMUŞ VƏSAİTLƏR

• Təhsil Nazirliyinin texniki peşə təhsili şöbəsi ilə birgə
maddi-texniki bazasını gücləndirmək üçün ilkin peşə
ixtisas təhsili müəssisələri üçün, 8 adda dərslik hazırlanmış
və məktəblərə çatdırılmışdır. 

• Layihə üzrə İşçi qrupu N.Babaşov adına 14 №-li Bakı Peşə
Məktəbi və Y.Rüstəmov adına 16 №-li Bakı Peşə
Liseyində “Elektrik-qaz qaynaqçısı” və “Təmirçi-çilingər”
peşələrinin modul metodu ilə kurikulumlarıni işləyib 
hazırlamış və İnstitututda müzakirə olunaraq musbət rəy 
almışdır. Hər iki peşə üzrə hazırlanmış kurikulumlar kitab 
şəklində 2011-ci ildə dərc olunacaqdır.



İlk peşə - ixtisas  təhsili sahəsində ixtisas və
ixtisaslaşma  klassifikatoru

• Mərkəzin əməkdaşları və Təhsil Nazirliyinin 
Texniki peşə təhsili şöbəsinin əməkdaşları ilə
birgə müzakirə edilərək 17 peşə istiqamətini 
əhatə edən, 298 qruplaşmış peşələr üzrə 700 
ixtisas müəyyən edilmişdir. 

• Bu ixtisaslar üzrə klassifikatorda peşənin 
xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq təhsil müddəti 6 
ay; 1, 2, 3 il göstərilmişdir. Bu istiqamətdə
mərkəzdə tədqiqatlar davam etdirilir. 



Hesabat ilində institutun əməkdaşları tərəfindən aparılan 
tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında aşağıdakı əsərlər nəşr 

olunmuşdur
• Monoqrafiyalar

• Dərsliklər və dərs vəsaitləri

• Metodik vəsaitlər

• Seçilmiş əsərlər, kitablar

• Elmi nəşrlər

• Toplular



Monoqrafiyalar
1. Abdulla Mehrabov. Müasir təhsilin konseptual problemləri. 

Bakı: Mütərcim, 2010, 516 s.

2. Dilarə Dostuzadə. Görməsində problemlər olan uşaqlarla 
pedaqoji işin təşkilinin əsasları. Bakı: ADPU, 2010, 199 s.

3. Lümunət Əmrahlı. Yeniləşən təhsilin psixoloji problemləri. 
Bakı: Mütərcim, 2010, 276 s.

4. Talıb Paşayev. Diyarşünaslıq materialları gənc nəslin 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi. Bakı: 
Mütərcim,   2010, 300 s.

5. Məmməd Kazımov. Orta ixtisas təhsilinin məzmununa yeni 
yanaşmalar. Bakı: Mütərcim, 2010, 134 s.



Dərsliklər və dərs vəsaitləri
1. Yəhya Kərimov. Kiçik yaşlı məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti. Bakı, 2010, 120 s.

2. Akif Abbasov. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 
2010, 360 s.

3. Akif Abbasov. Milli əxlaq və ailə etikası. Bakı: Mütərcim, 2010, 320 s.

4. Rauf Sultanov. Ümumi ekologiya. Bakı, 2010, 378 s.

5. Oqtay Rəcəbov. Musiqi: III siniflər üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2010, 64 s.

6. Oqtay Rəcəbov. Musiqi: III sinif. İş dəfətəri. Bakı: Təhsil, 2010, 56 s.

7. Oqtay Rəcəbov. Musiqi: III sinif. Müəllim üçün vəsait. Bakı: Təhsil, 2010, 80 s.

8. Октай Раджабов. Музыка: для 3-го класса. Баку: Таxсил, 2010, 64 с.

9. Октай Раджабов. Музыка: для 3-го класса. Рабочая тетрадь. Баку: Мутарджим, 
2010,  56 с.

10. Октай Раджабов. Музыка: для 3-го класса.  Пособие для учителей. Баку: 
Мутарджим, 2010,  80 с.



Dərsliklər və dərs vəsaitləri (davamı)
11. İntiqam Cəbrayılov, Tural Məmmədov. Azərbaycan tarixi: abituriyentlər üçün 

dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 2010, 368 s.

12. Limunət Əmrahlı. Psixoprofilaktika, psixoloci xidmət. I kitab.  Bakı, 2010, 205 
s.

13. Lümunət Əmrahlı. Psixoprofilaktika,  psixoloci xidmət. II kitab. Bakı, 2010, 
204 s.

14. Lümunət Əmrahlı. Eksperimental psixologiya. Bakı, 2010, 326 s.

15. Limunət Əmrahlı. Uşaq psixologiyası: dərs vəsaiti (şərikli). Bakı: ADPU, 2010, 
365 s.

16. İbrahim Mayılov. Əmək hazırlığı. Bakı,  2010, 129 s.

17. Ramiz Əliyev, Gültac Əliyeva. Şəxsiyyət psixologiyası. Bakı: ADPU, 2010, 144 s



Dərsliklər və dərs vəsaitləri (davamı)
18. Mirzəli Murğuzov, Abdulla Mehrabov və b. Fizika: XI sinif üçün dərslik, 

Bakı, 2010.

19. Natiq Axundov, Hümeyir Əhmədov, Xuraman Səlimova. Техnologiya: III sinif 
üçün dərslik. Bakı: Тəhsil, 2010, 72 s.

20. Natiq Axundov, Hümeyir Əhmədov, Xuraman Səlimova. Техnologiya 
(müəllim üçün vəsait) III sinif. Bakı: Тəhsil, 2010, 88 s.

21. Natiq Axundov, Hümeyir Əhmədov, Xuraman Səlimova. Техnologiya: İş
dəftəri. III sinif. Bakı: Тəhsil, 2010, 64 s.

22. Натиг Ахундов, Гумеир Ахмедов, Хураман Салимова. Технология: 
учебник для 3-го класса. Баку: Тахсил, 2010, 72 с.

23. Натиг Ахундов, Гумеир Ахмедов, Хураман Салимова. Технология:  
Пособие для учителей. Для 3-го класса. Баку: Тахсил, 2010, 88 с.

24. Натиг Ахундов, Гумеир Ахмедов, Хураман Салимова. Технология: 
Рабочая тетрадь для 3-го класса. Баку: Тахсил, 2010, 64 с.

25. Natig Akhundov, Humeyir Ahmadov Svetlana Yahyayeva. Technology. The 2-
nd form. London, 2010, 64 page (ingilis dilinə tərcümə olunub).



Metodik vəsaitlər
1. Oqtay Rəcəbov. Ümumtəhsil məktəblərində

musiqi tədrisi və tərbiyəsi metodikası. Bakı: 
Mütərcim, 2010, 197 s.

2. F. Bədəlbəyli, Oqtay Rəcəbov, G. Abdullayeva, 
N. Kazımov, F. Hidayətova. Azərbaycan 
bəstəkarlarının uşaq mahnıları antologiyası. II 
cild. Bakı Mütərcim. 2010, 207 s.

3. Октай Раджабов. Музыкальная культура и
дети. Баку: Мцтяржим, 2010, 205 с.



Seçilmiş əsərlər, kitablar
1. Yəhya Kərimov. Seçilmiş əsərləri. V cild. Bakı, 

Kövsər, 2010, 384 s.

2. Akif Abbasov. Seçilmiş əsərləri. On iki cilddə. I cild. 
Bakı: Mütərcim, 2010, 344 s.

3. Akif Abbasov. Portret cizgiləri: Azərbaycan 
pedaqoqları, psixoloqları və müəllimləri haqqında 
oçerklər. Bakı: Mütərcim, 2010, 80 s.

4. Xalidə Məmmədova. Uşaq bağçalarında mili naxışların 
öyrədilməsi. Bakı,  2010, 70 s.



Elmi nəşrlər
1. Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi əsərləri. 

Bakı, Mütərcim, 2010 (ildə 4 nömrəsi çap 
olunur). 

2. Kimya məktəbdə (metodik məcmuə). Bakı, 
2010 (ildə 4 nömrəsi çap olunur).

3. “Le Français en Azerbaïdjan” (Fransız dili 
Azərbaycanda), (elmi-metodik və bədii-
publisistik jurnal), Bakı, 2010.



Toplular
1.«Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində» mövzusunda 

respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: 
Mütərcim, 2010, 420 s.

2. Təhsilin müasir problemləri: 2009-cu ildə institutda yerinə
yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri. Bakı: 
Mütərcim, 2010, 332 s.

Bunlardan başqa, institut əməkdaşları respublika və xarici 
ölkə elmi jurnallarında 226 məqalə, 56 tezis çap etdirmiş, 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə birgə Beynəlxalq 
konfrans, 2 respublika səviyyəli elmi-praktik konfrans 
keçirmişdir.



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya 
Şurası

Respublikada təhsil sahəsində tədqiqatların 
səmərəliliyini artırmaq, alınmış nəticələrin tətbiqini 
müvafiq təhsil müəssisələrində həyata keçirmək 
məqsədilə AMEA-nın prezidenti, RTTƏŞ-in sədri 
akademik M. Kərimovun sərəncamı ilə 2006-cı ilin 
may ayının 2-dən “Azərbaycan Respublikasında 
Təhsil Tədqiqatlarının Əlaqələndirilmə Şurası”
yaradıldı. Şura Təhsil Problemləri İnstitutunda 
fəaliyyətə başladı (Suranın sədri prof. A.O.Mehrabov).



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya 
Şurasının fəaliyyəti

• 2006-2015-ci illərdə təhsilin pedaqoji, psixoloji, sosioloji, 
fizioloji və metodik problemləri üzrə aparılan tədqiqatların 
strateji istiqamətlərini bu sahədə tədqiqata cəlb oluna billəcək, 
təhsil sistemində xüsusi aktuallığı ilə seçilən problemlər üzrə
500-dən çox mövzu müəyyənləşdirmişdir. Hər il 
Əlaqələndirilmə Şurası tərəfindən problemlərə və tədqiqata 
cəlb olunması məsləhət bilinən mövzulara yenidən baxılır, yeni 
aktual problemlər üzrə mövzular dəqiqləşdirilir, xüsusi 
kitabçada çap olunaraq, təhsil sahəsində tədqiqatlar aparan 
təhsil müəssisələrinə çatdırılır.



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya Şurasında 
müəyyənləşdirilmiş mövzulardan seçmələr



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya Şurasında 
müəyyənləşdirilmiş mövzulardan seçmələr (davamı)



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya Şurasında 
müəyyənləşdirilmiş mövzulardan seçmələr (davamı)



Təhsil Tədqiqatlarının Koordinasiya Şurasında 
müəyyənləşdirilmiş mövzulardan seçmələr (davamı)



Elmi-Pedaqoji kadr hazırlığı

• Hesabat ilində 4 nəfər doktorant (aspirant) elmi 
işini tamamlayıb müdafiəyə təqdim etmiş, 3 nəfər 
pedaqogika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi 
almaq üçün doktorluq dissertasiya işini tamamlamış
və AAK-na müdafiəni təşkil etmək üçün müraciət 
edilmişdir. 

• Hazırda institutda 5 nəfər doktorant (aspirant) 
(bunlardan bir nəfəri əyani təhsil alır) və 16 nəfər 
dissertant (onlardan üç nəfər xarici ölkə
vətəndaşıdır) təhsillərini davam etdirir.



İnstitutun kadr Potensialı
• 2010-cu ildə institutda 13 problem sahəni əhatə edən 71 mövzu üzrə

araşdırmalar aparılmış, onlardan 4 problem sahəni əhatə edən 8 mövzu üzrə
işlər tamamlanmış, bu işlərin hamısının nəticələri ümumiləşdirilərək tətbiq 
üçün təhsil müəssisələrinə göndərilmişdir.

• Hesabat dövründə institutda ştat cədvəlinə müvafiq 224 əməkdaş çalışmışdır, 
onlardan 167 nəfəri elmi işçidir. Bunların 17 nəfəri elmlər doktoru, professor 
(onlardan 10 nəfəri müxtəlif xaraci ölkə Akademiyasının həqiqi üzvüdür), 56 
nəfəri pedaqogika və psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 95 nəfəri yüksək 
ixtisaslı mütəxəssislərdir.

• Hazırda İnstitutda: 118 kompyuter, 4 Notbuk, 7 surətçıxardan aparat,75 
printer vardır. Onlardan səmərəli istifadə olunur.

Cənab Nazir Sizin göstərişinizlə İnstitut genişzolaqlı internetlə “Təhsil 
sisteminin informatlaşdırılması idarəsi” tərəfindən təmin olunmuşdur.



İnstituta daxil olmuş məktublar, 
əmrlər və ərizələr

Hesabat ilində İnstituta  924 məktub, ərizə və müxtəlif əmrlər daxil 
olmuşdur. Onlardan:
1. Təhsil Nazirliyindən daxil olmuş məktublar – 47
2. Başqa təhsil müəssələrindən daxil olmuş müxtəlif xarakterli 
məktublar – 191
3. Ərizələr - 416
4. Nazirliyindən daxil olmuş əmrlər     - 96
5. Müxtəlif xarakterli sorğular – 174
İnstituta daxil olan bütün sənədlər ümumi şöbədə müvafiq 
qaydada qeydə alınır, institutun direktorunun dərkənarı ilə icraya  
göndərilir, tələb olunursa Nazirliyə ya da ərizəçinin özünə cavab 
göndərilir.
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