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MİSİR  MƏRDANOV:  “BU  MƏSƏLƏLƏRİN  QARŞISINI  ALMAQ  ÜÇÜN
 CİDDİ  ADDIMLAR  ATMAQ  LAZIMDIR”

“Şagirdin adı bir məktəbdən o birinə gedir, ciddi problemlər yaranır”

  Lent.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. 
Nazirin sözlərinə görə, parlamentin qəbul etdiyi və dövlət başçısının təsdiqlədiyi qanunda onlara bu 
qəbildən olan müəllimlərin 2 faizini işdə saxlamaq imkanı verilib: “Mən bu gün də o fikirdəyəm ki, bu, çox 
humanist bir addımdır. Bizim əsas vəzifəmiz 65 yaşa çatanları vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq deyil, əsas 
Azərbaycan təhsilinə layaqətlə xidmət edən müəllimləri saxlamaqdır. Hesab edirəm ki, hər bir insanı 
vəzifədən çıxarmazdan əvvəl bir az düşünmək lazımdır”. 

Təhsil naziri müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsinə də toxunub və buldirib ki, bu 
istiqamətdə iş gedir: “Bu, uzun bir prosesdir və bu barədə əlavə nəsə deyə bilmərəm”. 

 Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov sentyabrın 10-da 
keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. Nazir deyib ki, yuxarı 
siniflərdə şagirdlərin məktəbdən məktəbə keçirilməsi halları 
olur. Bu isə həm idarəetmədə, həm də tədrisin keyfiyyətində 
problemlər yaradır. Heç kəsə sirr deyil ki, 10-11-ci siniflərdə bir 
çox valideyn yalandan uşağının məktəbini dəyişir, amma evində 
müəllimləri repetitorluğa cəlb edir. Yəni şagirdin adı bir 
məktəbdən o birinə gedir, ciddi problemlər yaranır. Bu 
məsələlərin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atmaq lazımdır”.

Misir Mərdanov bildirib ki, repititorluq təhsilin keyfiyyətinə 
həm müsbət, həm mənfi təsir göstərir: “Etiraf etməliyəm ki, bu iş 
Azərbaycanda təhsilin nüfuzuna təsir göstərir”. 

“Müəllimləri məktəb direktorları təyin etmir. Onların işə qəbuluna mən qarışmıram. Bununla bağlı bir 
xüsusi komissiya var. Müəllim olmaq istəyən şəxs imtahan verir. Qəbul olunarsa, məktəbdə işə başlayır”. 
Misir Mərdanov bildirib ki, hazırda bölgələrdə yenə də müəllim çatışmazlığı var: “Bu gün bölgələrdə hələ 
də kifayət qədər müəllim yoxdur. Bu problemi də bir ilə həll etmək olar”.

 Naziri  yeni tədris ilindəki yeniliklərdən danışıb: “Bu il  160-dan çox yeni məktəb inşa edilib. Daha bir 
neçəsi inşa olunacaq, təmir ediləcək. 5-ci sinifdə kurikuluma başlanılacaq. Həmçinin, dərsliklərin 
məzmununda çoxlu yenilik var. İKT-nin məktəblərdə tətbiqi ilə bağlı uğurlu işlər görülür. 
Nazir bu il ilki tədris ilini yüksək qiymətləndirib. O qeyd edib ki, bu il 118 şagird qızıl medal alıb.
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çoxlu yenilik var. İKT-nin məktəblərdə tətbiqi ilə bağlı uğurlu işlər görülür. 

Nazir ötən  tədris ilini yüksək qiymətləndirib. O qeyd edib ki,  118 şagird qızıl medal alıb.

“MÜƏLLİMLƏRİN  İŞƏ  QƏBULUNA  MƏN  QARIŞMIRAM” 

Nazir müəllimlərin işə qəbulundan danışaraq bildirib ki,

bu proses xüsusi komissiya tərəfindən tənzimlənir

“İNSANI VƏZİFƏDƏN ÇIXARMAZDAN ƏVVƏL 
BİR AZ DÜŞÜNMƏK LAZIMDIR”

“Ötən il ümumtəhsil müəssisələrində yaş senzi ilə bağlı ciddi tədbirlər gördük; belə ki, yaşı 65 və ondan 
yuxarı müəllimlər və məktəb direktorlarının əksəriyyəti işdən azad  edilib” 
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2011-2012-ci dərs ilində Bakı şəhərinin ümumtəhsil 
məktəblərinin XI siniflərində 21916 şagird təhsil alıb, bunlardan 
illik qiymətlərinə görə 755 şagird imtahanlara buraxılmayıb.  
Onun sözlərinə görə, 664 (3,14%) şagird isə imtahanlardan “qeyri-
kafi” qiymət alıb. Ümumilikdə XI sinifdə dərs ilinin sonunda 
imtahanlara buraxılan 21161 şagirddən 1609 (7,60%) məzun 
imtahan və illik qiymətlərə görə attestat almayıb. Əvvəlki illərdən 
qalanlardan 1337 nəfər məzun imtahan vermək hüququ qazanıb, 
onlardan 1026 (76,74%) nəfəri imtahanlardan müvəffəq qiymətlər 
alaraq attestat alıb. 

ÖTƏN  TƏDRİS  İLİNDƏ  1609 MƏZUN  ATTESTAT  ALA  BİLMƏYİB

Bunu jurnalistlərə sentyabrın 10-da Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) müdiri Nailə Rzaquliyeva deyib

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvü, professor Musa Qasımlı Trend-ə bildirib ki, "Təhsil krediti 
haqqında" qanunun qəbulu ödənişli təhsil alanların stimullaşdırılmasına şərait yaradacaq.

"Bu qanunun tətbiqi ödənişli təhsil alan tələbənin olduğu ailələri müəyyən maliyyə yükündən azad edəcək", 
- Qasımlı deyib.

Onun sözlərinə görə, qeyd olunan qanunun qəbulu təhsil almaq üçün xarici ölkələrə üz tutanların da sayının 
azalmasına səbəb olacaq. "Hazırda Azərbaycanda bəzi ixtisaslar üzrə təhsil haqqı çox yüksəkdir. Eyni zamanda, 
ali təhsil müəssisələrimizin xarici universitetlərlə rəqabət aparması üçün yataqxana, kampusları mövcud 
olmalıdır", - o deyib.

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi məsələsinə münasibət bildirən Qasımlı bu sahədə təhsil işçilərinin 
üzərinə böyük iş düşdüyünü qeyd edib.

"Son illər Azərbaycanda təhsil infrastrukturunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət tərəfindən xeyli sayda 
işlər görülüb. Lakin təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi birbaşa təhsil işçilərinin öhdəsinə düşür", - millət vəkili 
deyib.

Xatırladaq ki, "Təhsil krediti haqqında" qanun layihəsi artıq Milli Məclisdə komitə səviyyəsində ötən il 
müzakirə olunub.

AZƏRBAYCANDA  PULLU  TƏHSİL  ALANLAR  ÜÇÜN
 YENİLİK  GÖZLƏNİLİR

Azərbaycan Milli Məclisində "Təhsil krediti haqqında"
 qanunun qəbulunun tezləşdirilməsi təklif olunur

 Bu barədə  Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Həmin müraciətlərdən 1403-ü 
müsbət həll edilib. Təqdim edilmiş sənədlərin araşdırılması zamanı 225 müraciət üzrə qeyri-qanuni fakt 
aşkarlanıb və həmin sənədlərin tanınmaması barədə qərar qəbul olunub. 226 müraciət isə baxılma 
mərhələsindədir. 

Təhsil Nazirliyindən  bildirmişlər ki, 2012-2013-cü dərs ilində 379 məktəbin II sinfində, 75 məktəbin III 
sinfində şahmat fənni tədris ediləcəkdir. Bununla əlaqədar müvafiq proqram, dərs vəsaiti, o cümlədən elektron 
tədris resursları hazırlanıb məktəblərə çatdırılmışdır. 

ŞAHMAT FƏNNİ  TƏDRİS OLUNUR

2012-ci ilin yanvarından ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarının bir ümumi təhsil məktəbində 
şahmat fənninin tədrisinə başlanılmışdır

TƏHSİL  NAZİRLİYİ  225  QEYRİ-QANUNİ  FAKT  AŞKARLAYIB

2012-ci ilin ötən dövründə Təhsil Nazirliyinə diplomların tanınması və nostrifikasiyası ilə 
əlaqədar 1854 müraciət daxil olub


	Page 16
	Page 17

