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Almaniyanın əmək naziri Ursula fon der Layen ləmişdir. O qeyd 
(Ursula von der Leyen) məktəbli uşaqların dərs etmişdir ki, gənclər 
buraxmalarına görə onların valideynlərini cərimə arasında cinayət-
etməyi təklif etmişdir karlıq məktəbdə 

 Nazir bu haqda “Berliner Morgenpost” nəşrinə dərs buraxmaqdan 
müsahibəsində məlumat vermişdir. Onun fikrincə, başlanır.
məktəbdə dərs buraxmaq - işsizliyə doğru atılan ilk Alman Müəl-
addımdır. limlər İttifaqının 

Statistik məlumatlara əsasən, Almaniyada hesablamalarına 
işsizlərin yarısı orta təhsili olmayan şəxslərdir. Ursula görə, AFR-də olan 
fon der Layen iddia edir ki, məktəb, polis, sosial t əx mi nən  11 ,4  
xidmətlər və ailə uşaqların inkişafını birgə təmin milyon məktəbli-
etməli, onlara təzyiq göstərməli, qaydalar müəyyən dən 200 mini mütə-
etməli və bu qaydaların icrasını izləməlidirlər. madi olaraq üzrlü 
Almaniya polis həmkarlar ittifaqının başçısı Rayner səbəb olmadan dərs buraxır.
Vendt (Rainer Wendt) də nazirin ideyasını dəstək-

ALMANİYADA  DƏRS  BURAXAN  MƏKTƏBLİNİN
 VALİDEYNİ  CƏRİMƏLƏNƏ  BİLƏR 

Koreya Elm və Texnologi İnkişaf İnstitutunun smartfonlar üçün hazırladığı "RubberBand" texnologiyasının 
tətbiqi müəllimlərə gəzintilər, ekskursiya və ya açıq havada keçirilən dərslər zamanı uşaqlara nəzarət etməkdə 
yardımçı olacaqdır. 

"Compulenta.ru" saytının məlumatına görə, proqramdan istifadə zamanı şagirdlərin çantalarına xüsusi 
radiotezlik qəbulediciləri quraşdırılacaqdır. Bu aparat hər saniyə qrupun bütün iştirakçılarına siqnal 
göndərəcəkdir. Uşaqlardan kimsə qrupdan ayrı düşdükdə sistem dərhal həyəcan siqnalı çalacaq və "itmiş" uşağın 
fotosunu əks etdirəcəkdir. 

SMARTFONLAR  MÜƏLLİMLƏRƏ  UŞAQLARA 
 NƏZARƏT  ETMƏKDƏ  YARDIMÇI  OLACAQ 

Məqsəd hansı təhsil müəssisəsinin gələcəyin milyonçularını yetişdirdiyini öyrənmək olmuşdur. 
Milyonçuların təhsil ocaqları London Universiteti, Oksford Universiteti, Kembric Universiteti, University of 
Leeds, Mançester Universiteti, Sent-Endryus Universiteti, Birminhem Universiteti və Bristol Universitetidir. 
Milyonçuların 2,3 faizi Edinburq Universitetinin, 2 faizi isə Birminhemdəki Aston Universitetinin payına düşür. 

MİLYONÇULARIN  TƏHSİL  ALDIĞI  UNİVERSİTETLƏRİN 
 ADLARI  AÇIQLANMIŞDIR

Böyük Britaniyanın aparıcı investisiya şirkəti olan “Skandia” varlı britaniyalılar arasında 
onların təhsil aldıqları universitetlər mövzusunda tədqiqat aparmışdır 

Bu il Gürcüstanın ümumtəhsil məktəblərini bitirmiş şagirdlərdən 780 nəfəri qızıl, 1.041 nəfəri isə gümüş 
medala layiq görülmüşdür. Azərbaycanlıların yığcam yaşadığı Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsində məktəbi 
bitirənlərdən 41 nəfəri qızıl, 52 nəfəri isə gümüş medal almışdır.
 

İslam Əliyev,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

Tbilisi

GÜRCÜSTAN MƏKTƏBLİLƏRİNİN  
QIZIL  VƏ  GÜMÜŞ  MEDALLARI

Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsində məktəbi bitirən şagirdlərdən 41 nəfəri qızıl medal almışdır
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