
Dərsliklərin hazırlanması:

mövcud durum və problemlər



Ümumtəhsil məktəblərinin

I-VIII siniflərində yeni təhsil proqramları 

(kurikulumları) əsasında hazırlanmış dərslik 

komplektləri istifadə edilir.

IX-XI siniflərində əvvəlki fənn proqramları 

əsasında hazırlanmış dərsliklər istifadə 

edilir.
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Dərslik komplekti

Dərslik
Müəllim üçün 

metodik vəsait

İş dəftəri
Dərslik komplektinin 

tərkib hissəsi deyil
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I sinif Fənnin sayı Dərsliyi

n sayı

Dərsliklərin 

ümumi 

çəkisi

Azərbaycan 

bölməsi

9 5 1,34 kq

Rus bölməsi 10 6 1,47 kq

II sinif Fənnin sayı Dərsliyin

sayı

Dərsliklərin 

ümumi 

çəkisi

Azərbaycan 

bölməsi

9 8 ədəd 1,93 kq

Rus bölməsi 10 9 ədəd 2,1 kq

Dərsliklərin çəkisi

0,25 kq

Orta hesabla 

1 dərsliyin çəkisi

0,27 kq

0,23 kq

0,24 kq
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III sinif Fənnin sayı Dərsliyi

n sayı

Dərsliklərin 

ümumi 

çəkisi

Azərbaycan 

bölməsi

9 8 2,07 kq

Rus bölməsi 10 9 2,34 kq

IV sinif Fənnin sayı Dərsliyin

sayı

Dərsliklərin 

ümumi 

çəkisi

Azərbaycan 

bölməsi

9 8 2,34 kq

Rus bölməsi 10 9 2,45 kq

Dərsliklərin çəkisi

0,26 kq

Orta hesabla 

1 dərsliyin çəkisi

0,26 kq

0,27 kq

0,29 kq
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Dərsliklərin çəkisi

Siniflər üzrə dərsliklərin ümumi çəkisi uşaqların gündəlik istifadə 

etdikləri oyuncaqların çəkisindən ağır deyil.

Çantanın özünün 

ağır olması
Çantaya qoyulan termoslar və 

məktəbdə yemək üçün qidalar

Dolu və ağır penallar
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Şagirdin çantasını ağırlaşdıran:



Dərsliklər 4 tədris ili istifadə olunmaq üçün şagird kontingentinin 

sayı qədər çap olunurlar 

Dərsliklərin istifadədə olma dövrü

• 4 il ərzində bəzi 

dərsliklər korlanaraq 

yararsız hala düşür

• şagird kontingentinin 

sayı dəyişir

Dərslik-şagird balansının qorunması üçün dərsliklər müəyyən 

faizlə yenidən çap olunurlar
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Azərbaycan Respublikasının dövlət ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər

dərsliklərlə, müəllimlər isə metodik vəsaitlərlə pulsuz təmin edilirlər.

Dərsliklərlə təmin olunma
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Gürcü 
dilində
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Balakən
11%

Qax
68%

Zaqatala
21%

Azərbaycan 

dilində Rus dilində

Dərslik komplektləri  Azərbaycan dilində tərtib edilir, digər 

tədris aparılan dillərə tərcümə edilir və məktəblərə pulsuz 

paylanılır.

Ölkəmizdə tədris 3 dildə aparılır.
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Gürcü dilinə tərcümə edilmiş dərsliklərə 

nümunə



Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında mövcud razılaşmaya 

uyğun olaraq Gürcüstanda fəaliyyət göstərən və tədris Azərbaycan 

dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat dərslikləri ilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən pulsuz 

təmin edilirlər.

Dərsliklərlə təmin olunma

IV sinif V sinif VI sinif VIII sinif

2650 1000 1060 5100

2015/2016-cı tədris ili üçün:
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2016/2017-ci tədris ilində yeni dərslik 

komplektləri ilə təmin olunacaq siniflər

Tam tiraj

I sinifləri

V sinifləri

IX sinifləri

Əlavə tiraj

II sinifləri

III sinifləri

V sinifləri

VII sinifləri

Ümumilikdə:
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Yeni dərsliklərin 

yazılması üçün 

tender elanı

Nəşriyyat poliqrafiya 

müəssisələri və müəlliflər 

tərəfindən dərslik  

komplektlərinin hazırlanması 

prosesi

Dərslik komplektlərinin 

Tender Komissiyası 

tərəfindən qəbulu və 

kodlaşdırılması

Dərslik 

komplektlərinin 

qiymətləndirilməsi 

üçün Dərslikləri 

Qiymətləndirmə 

Şurasına (DQŞ) 

verilməsi

Dərslik hazırlığı prosesi
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Dərslikləri Qiymətləndirmə 
Şurası

Sədr Sədr müavini

Üzv 1 Üzv 2 Üzv 15
.........

Ümumilikdə 17 nəfər
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Dərsliklərin 

qiymətləndirilməsi üzrə 

Ekspert

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 

olan şəxsdir

müasir 

kompetensiyalara 

malik şəxsdir

müvafiq ixtisasa malik 
şəxsdir

geniş elmi-

pedaqoji 

biliklərə malik 

şəxsdir
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Dərslikləri Qiymətləndirmə 

Şurası

Ekpert 
qrupu

Dil üzrə 
mütəxəssis

İxtisas 
müəllimi

Dizayner

Dil üzrə 
mütəxəssis

İxtisas 
müəllimi

Dizayner

Dil üzrə 
mütəxəssis

İxtisas 
müəllimi

Dizayner

Dil üzrə 
mütəxəssis

İxtisas 
müəllimi

Dizayner

Ekpert 
qrupu ........ Ekpert 

qrupu
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Orta bal əsasında keçid balını toplayan dərsliklər qalib dərsliklər 

hesab edilir.
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Dərslikləri yenidən çap etmək 

mümkün olmur

Dərsliklər istifadəyə verildikdən sonra qarşıya 

çıxan problemlər

Dərslikdə məzmunla bağlı müəyyən səhvlər

Cəmiyyətin qəbul etmədiyi həssas məsələlər



Dərsliklər çap edilməzdən öncə 

onlara dair ictimai rəyin 

öyrənilməsi prosesinə 

başlanmışdır.

rəy, təklif və 
irad
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www.e-resurs.edu.az
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http://www.e-resurs.edu.az/
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Statistik məlumat

6.19%

1.24%

12.38%

3.47%

0.62%0.74%

11.76%

4.95%

2.97%

5.07%

3.09%

4.95%

1.36%

8.42%

10.89%

4.83%

8.42%

4.95%

3.09%

0.62%

Dərsliklərə dair daxil olan ictimai rəy

24 14.04.2016-cı ilin statistikasına əsasən



7.67%

2.23%

4.21%

2.49%

0.25%0.25%

5.20%

3.20%3.20%

6.18%

3.71%

1.73%

13.61%

16.09%

8.17%

11.14%

3.71%

1.24%0.74%

4.95%
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Statistik məlumat

14.04.2016-cı ilin statistikasına əsasən



Cəmiyyətin bütün təbəqələrini:
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- valideynləri;

- müəllimləri;

- ziyalıları;

- media işçilərini dərsliklərə dair ictimai rəyin veriməsində aktiv olmağa dəvət edirik.



Hədəfimiz
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