TƏHSİL
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov noyabrın 17-də
nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasındakı çıxışında orta ümumtəhsil
məktəblərindəki bir sıra qüsurları təhsil ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırıb
“AZƏRBAYCANDA REPETİTORLUQ MƏKTƏBİN
GÖRDÜYÜ İŞƏ KÖLGƏ SALIR”
Orta məktəblərin bir çoxunda X-XI sinif şagirdlərinin dərsə
davamiyyəti ilə bağlı vəziyyət ürəkaçan deyil
Nazir bildirib ki, bu, çox ciddi problemdir. Yuxarı sinif şagirdlərinin
dərsə davamiyyətinin pis olmasının səbəbini həmişə məktəb
direktorlarında axtarmaq düzgün deyil: “Düzdür, məktəb direktorlarında da günah var. Amma Azərbaycan
cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, orta məktəbi bitirən şagirdlərin hamısı ali məktəblərə daxil olmalıdır.
Bunun yeganə yolunu da repetitor yanına getməkdə görürlər. Bir çox hallarda məktəb direktorlarına vəzifəli
şəxslər tərəfindən təzyiqlər olur. Bəzi direktorlar bu təzyiqlərə davam gətirir, bəzi direktorlar isə davam
gətirməyərək həmin adamlara qoşulur, nəticədə də həm məktəb, həm də təhsil pis vəziyyətə düşür.
Azərbaycanda repetitorluq məktəbin gördüyü işə kölgə salır”.
“BƏZİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN ALINAN KOMPÜTERLƏR İCRA BAŞÇILARININ,
MƏKTƏB DİREKTORLARININ KATİBƏLƏRİNİN EVİNDƏDİR”
Misir Mərdanov orta məktəblərdə dövlət vəsaiti hesabına alınan kompüterlərin təyinatı üzrə
istifadə edilməməsini kəskin tənqid edib
Nazir bildirib ki, bəzi rayonlarda dövlətin vəsaiti hesabına alınan kompüterlər icra başçılarının katibəsinin,
yaxud da məktəb direktorlarının katibəsinin evindədir: “Bəzi məktəblərdə müəllim və şagirdlərin istifadəsi üçün
nəzərdə tutulan kompüterlər inzibati işçilərə paylanılıb. Mən hesab edirəm ki, bu problem tezliklə həll olunmalı,
ya da həmin adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Dövlətin puluna alınan vəsaiti belə israf etmək
cinayətdir. Həmin adamlara 1 ay vaxt verilir. Əgər bu müddət ərzində aşkarlanan nöqsanları düzəltməsələr,
həmin şəxslər haqqında cinayət işinin qaldırılması üçün müraciət edəcəyəm”.
“AZƏRBAYCANDA MÜƏLLİM - ŞAGİRD NİSBƏTİ İLƏ
BAĞLI VƏZİYYƏT ÇOX PİSDİR”

Nazir bildirib ki, son illər ölkədə müəllim-şagird nisbəti 1:10-dan 1:8-nə enib
“Bu, bütün təhsil ictimaiyyətini düşündürən ən vacib məsələlərdən biridir, hətta yaxın günlərdə
parlamentdə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı vacib məsələ kimi ortaya qoyuldu, həllinin zəruriliyi
vurğulandı. Bir çox ölkədə müəllim-şagird nisbəti 1:16-ya bərabərdir. Biz də bu barədə daha diqqətli düşünməli
və vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində düzgün həll yolları tapmalıyıq. Bu gün üçün ən vacib
məqsədimiz müəllim-şagird nisbətini 1:16-ya qaldırmaqdır”.
“BƏZİ MƏKTƏB DİREKTORLARI VƏ RAYON TƏHSİL ŞÖBƏLƏRİ
GİZLİ VAKANT YERLƏR SAXLAYIR”

2012-2013-cü tədris ili üzrə ümumtəhsil müəssisələrində
3270 vakant yer müəyyənləşdirilib
Vakant yerlərin 293-ü Bakı şəhərində, 2977-si respublikanın digər rayon və şəhərlərinin payına düşüb. Peşə
liseyləri üzrə isə 48 vakant yer olub. Ümumilikdə 3270 vakant yerə 2797 nəfər işə qəbul olunub.
Nazir bildirib ki, vakant yerlərə ən çox ibtidai sinif və ingilis dili fənləri üzrə sənədlər daxil olub: “Bu tədris
ili üçün 143 ibtidai sinif müəllimi yerinə 3764, xarici dil müəllimi işləmək üçün 247 vakant yerə 2731 nəfər
sənəd verib. Ən çox müəllimə ehtiyac isə fiziki tərbiyə üzrə olub”.
Nazir bəzi rayonlardakı orta məktəb direktorları və rayon təhsil şöbələrinin müdirlərini vakant iş yerlərini
gizlətməkdə günahlandırıb: “Çox təəssüf ki, müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı yerlərdən aldığımız məlumatlar
həqiqətləri əks etdirmir. Bəzi məktəb direktorları və rayon təhsil şöbələri hələ də gizli vakant yerlər saxlamaqla
məşğuldurlar”.
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AZƏRBAYCANDA TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN YENİ İMKAN
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən bir tələbənin
təhsil alması üçün ayrılan vəsaitin artırılacağı gözlənilir
Bunu Trend-ə Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri
Şəmsəddin Hacıyev deyib. Hazırda bu məsələlərə baxıldığını
söyləyən Hacıyevin sözlərinə görə, problemli məsələlərdən biri
ölkədə bir tələbənin təhsil alması üçün müəyyən olunan pulun
məbləğinin azlığıdır.
Komitə sədri deyib ki, dövlətin bir magistrin hazırlanması
üçün ayırdığı vəsait yetərli deyil. Hazırda bir magistin
hazırlanması üçün dövlət ildə 700 manata qədər vəsait ayrır.
Amma bu vəsaitin ən azı, 1500-2000 manat olması lazımdır.
O, bakalavrların təhsili üçün bir il ərzində ayrılan 2743
manatı da bir qədər az hesab edib.
Komitə sədri hesab edib ki, ümumilikdə gələn ilin dövlət
büdcəsindən elm və təhsil sahəsi üçün ayrılacaq vəsait lazımı
qədərdir.
Onun sözlərinə görə, gələn ilki büdcə layihəsində ali təhsilə ayrılmış vəsait də mütləq mənada azalmayıb.
"Sadəcə olaraq, indiyədək dövlət ali təhsil müəssisələrinin bütün xərcləri dövlət tərəfindən ödənilirdi. İndi isə
dövlət sifariş verir. Yalnız sifariş verdiyi tələbələrin ardınca vəsait məktəbə gedir",- Haсıyev əlavə edib.
TƏHSİL NAZİRİNİN GƏNCLƏRLƏ GÖRÜŞÜ
“Biz Azərbaycanda dinamik iqtisadi inkişafı istəyiriksə, ilk növbədə, insanların savadının, bilik və
bacarıqlarının artmasına nail olmalıyıq; Azərbaycan bütün sahələrdə böyük irəliləyişlərə nail olur və bu
inkişafın davamlı olmasına çalışmaq lazımdır”
Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov noyabrın 12-də Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin fəal üzvləri ilə
görüşündə deyib. O bildirib ki, ölkənin davamlı inkişafında gənclər böyük məsuliyyət daşıyır. Nazirin sözlərinə görə,
bütün bunları həyata keçirmək üçün ən vacib məsələ cəmiyyətin resurslarından səmərəli istifadə etməkdir. Ən vacib
resurs isə insan amilidir. Bir məlumatı qeyd edim ki, dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrinin resurslarının 70
faizini insan resursları təşkil edir. Bu gün Azərbaycanda ən çox işlə təmin olunanlar peşə məktəblərini bitirmiş
şəxslərdir”.
M. Mərdanov onu da deyib ki, nazirlik müəllimləri işə qəbul edərkən namizədlərin stajını nəzərə almır. 20122013-cü tədris ili üzrə orta məktəblərə işə qəbul olmaq üçün 16 min nəfər namizəd sənəd verib: “Bəzi ixtisaslar üzrə,
məsələn ibtidai sinif müəllimi işləmək üçün 1 yerə 50 nəfər müraciət edib. Bu il sənəd verənlərin 3000 nəfərə yaxını
imtahandan müsbət qiymətlər alaraq müəllim vəzifəsinə işə qəbul olunub. Bu il Azərbaycanın ucqar kənd
məktəblərinə imtiyazlı yerlər üzrə nəzərdə tutulan 800 yerə 750-yə yaxın gənc qəbul olunaraq kəndlərə göndərilib”.
Daha sonra təhsil naziri gəncləri maraqlandıran suallara cavab verib.

“UKRAYNAYA OXUMAĞA GƏLƏN TƏLƏBƏLƏRİN SAYINA GÖRƏ
AZƏRBAYCAN ÜÇÜNCÜ YERİ TUTUR”
2012-ci ildə onların sayı 4035 nəfər olmuşdur ki, bu da xarici tələbələrin
ümumi sayının 20 faizini təşkil edir
Bu barədə Ukrayna Təhsil və Elm, Gənclər və İdman Nazirliyinin “İnformasiya-imic mərkəzi” dövlət
müəssisəsinin direktoru Viktoriya Sergiyenko noyabrın 13-də gənclər üçün “Tələbə missiyası. Kim Ukraynada
oxumaq istəyir?” teleşousunun buraxılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirmişdir.
Viktoriya Sergiyenko demişdir ki, Ukrayna xarici tələbələrin sayına görə dünyada onuncu yeri tutur, 2011-2012ci tədris ilində ölkədə dünyanın 137 ölkəsindən gəlmiş 53 min xarici tələbə olmuşdur. T.Şevçenko adına Kiyev Milli
Universitetində Azərbaycandan olan 160 tələbə təhsil alır, onlardan təqribən 143 tələbə bakalavriaturada, 15 tələbə
magistraturada, 2 tələbə isə aspiranturada oxuyur. Kiyev Milli Universiteti ilə Azərbaycanın ali məktəbləri arasında
əməkdaşlıq haqqında 3 müqavilə bağlanmışdır. Bu müqavilələr çərçivəsində müəllim və tələbə mübadilələri
keçiriləcək, elmi konfranslar və seminarlar təşkil olunacaqdır.
V.Sergiyenko qeyd etmişdir ki, cari ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (ADİU) Kiyev Milli
Universiteti ilə birlikdə Kiyev Milli Universiteti Məzunları Assosiasiyasının təsis konfransı olmuşdur. Bu
assosiasiyanın dəstəyi ilə bir neçə mətbuat konfransı, simpozium təşkil ediləcək, müəllim və tələbə mübadilələri
olacaqdır.
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