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 İŞGÜZAR  SƏFƏR

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlı və uni-

versitetin İctimai əlaqələr və media üzrə direkto-
ru Əlövsət Əmirbəyli  yanvarın 26-dan  fevralın 
1-dək Türkiyə Cümhuriyyətində işgüzar səfərdə 
oldular. 

( Ardı səh.14-də)
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İSRAİL    
DİPLOMATLARI

“XƏZƏR” DƏ

Yanvarın 16-da İsrailin Azərbaycandakı  professor Hamlet İsaxanlı ilə görüşdülər. Görüşdə 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rafael Azərbaycan və İsrail universitetləri arasında 
Harpaz, səfirliyin ikinci katibi Ronen əməkdaşlıq və mütəxəssis mübadiləsi, “Xəzər”də 

Krausz Xəzər Universitetində olub, universitetin texnoparkın yaradılmasında İsrail mütəxəssislərinin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri dəstəyi və digər  məsələlər müzakirə olundu. 

“ŞAGİRD  NAİLİYYƏTLƏRİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ”  MÖVZUSUNDA  DƏYİRMİ  MASA

Yanvarın 16-da Xəzər Universiteti Təhsil Təhsil problemləri institutunun bir qrup əməkdaşı, 
fakültəsinin təşkilatçılığı ilə universitetdə Bakı şəhərinin bir sıra məktəblərinin direktorları  
“Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün iştirak edirdilər.  Tədbiri giriş sözü ilə H. İsaxanlı 
qərarların qəbul edilməsində qiymətləndirmə açdı. “Dünya” məktəbinin direktoru Mərufə Mə-
nəticələrindən istifadə üzrə təlim” layihəsinə dətli və Təhsil fakültəsinin dekanı Elza Səmədova 
hazırlıq xarakteri daşıyan dəyirmi masa keçirildi. çıxış etdilər.

Tədbirdə universitetin təsisçisi Direktorlar və Sonra şagird nailiyyətlərinin qiymətləndiril-
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet məsi barəsində təhsil ekspertləri və məktəb direk-
İsaxanlı, prorektorlar, dekanlar, departament torları arasında  sorğu keçirildi və müzakirələr apa-
müdirləri, “Dünya” məktəbinin direktoru, eləcə də rıldı.

“New Baku Post” qəzetinin 30 yanvar 2013-cü il tarixli 
nömrəsində Xəzər Universitetinin əməkdaşı, doktorantura 
tələbəsi Marta Lauri ilə  müsahibə dərc olunmuşdur. 
Müsahibədə  xarici vətəndaş olan M. Laurinin Azərbaycan 
dilində  səlis danışması, saz çalması və adət-ənənələrimizi 
öyrənməsindən söhbət açılır. Məqaləni bu linkdə oxuya 
bilərsiniz: http://bakupost.az/images/eqazet/93/pdf1710.pdf

  QƏZETİNİN

  ƏMƏKDAŞIMIZLA  MÜSAHİBƏSİ
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Yanvarın 17-də Xəzər Universitetində keçirilən Şahgəldiyev, İnsan resursları departamentinin müdiri 
görüşdə Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində Ülkər İsayeva, Mühəndislik və tətbiqi elmlər 
texnoparkların yaradılması ilə bağlı məsələlər fakültəsinin dekanı Siyavuş Azakov, Kompüter 
müzakirə olundu. Görüşdə Xəzər Universitetinin elmləri departamentinin müdiri Leyla Muradxanlı və 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, digər əməkdaşlar, eləcə də Sumqayıt Dövlət 
professor Hamlet İsaxanlı, Tədris işləri üzrə Universitetinin, Neft Akademiyasının və Texniki 
prorektor Məhəmməd Nuriyev, Magistratura, Universitetin nümayəndələri iştirak edirdilər.
doktorantura və elmi işlər bölməsinin müdiri Eldar 

  GÖRÜŞ

TEXNOPARKLARIN

  YARADILMASI  İLƏ

  BAĞLI

    Yanvarın 18-də Xəzər Universitetində Vaterloo 
Universitetinin nümayəndələri ilə görüş keçirildi. 
Görüşdə Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, 
professor Hamlet İsaxanlı, Tədris işləri üzrə prorek-
tor Məhəmməd Nuriyev, Magistratura, doktoran-
tura və elmi işlər bölməsinin müdiri Eldar 
Şahgəldiyev, İctimaiyyətlə əlaqələr və media üzrə di-
rektor  Əlövsət Əmirbəyli, departament müdirləri, 
əməkdaşlar və universitetin doktorantları iştirak 
edirdilər. “Azərbaycanda milli kinonun istehsalı və 
rolu”, “Azərbaycan qadın liderliyi: qaçqın və məc-
buri köçkün icmaları və ümumi əhali arasında 
qadınların rolunun müqayisəsi”, “Bakıda Azərbay-
can milli kimlik və mədəniyyət məhsullarının isteh-
salı” və s. mövzular müzakirə olundu. 

VATERLOO  UNİVERSİTETİNİN

  ƏMƏKDAŞLARI  İLƏ  

MARAQLI  MÜZAKİRƏ
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Fevralın 18-də  Xəzər Universitetinin Neftçilər çıxış edən səfir Aryen Uyterlind  “Fırtına” filminin 
Kampusundakı “Mərmər salon”da Niderland yaranması səbəbləri haqqında tamaşaçılara məlumat 
Krallığının səfirliyi tərəfindən “Fırtına” filminin verdi. O, əməkdaşlara və tələbələrə filmə göstərdik-
təqdimatı keçirildi. Təqdimatı giriş sözü ilə Xəzər ləri maraq üçün əvvəlcədən təşəkkürünü bildirdi. Fil-
Universtetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar min tamaşasından sonra çay süfrəsi ətrafında müza-
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı açaraq, kirələr aparıldı və xatirə şəkilləri çəkildi.
krallığın səfirini və tələbələri salamladı. Filmlə bağlı 

Fevralın 14-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, haqqında söhbət etdi, “Akkord” şirkəti ilə Xəzər 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Universiteti arasında hər iki tərəf üçün maraqlı və fay-
Hamlet İsaxanlı Akkord Sənaye -Tikinti İnvestisiya dalı ola biləcək işbirliyi ideyalarını irəli sürdü. Sonra 
Korporasiyasında olub, “Akkord” Direktorlar Şura- şirkət haqqında film nümayiş etdirildi, şirkətin fəa-
sının sədri - baş direktor Xaqani Quluzadə, İcraçı di- liyyəti haqqında ətraflı təqdimat verildi. Direktorlar 
rektor Göksel Aybek, İcraçı direktorun müavini Elçin Şurasının üzvləri şirkətin Xəzər Universiteti ilə 
Bədəlov və digər məsul şəxslərlə görüşdü. O, univer- əlaqələrinə böyük əhəmiyyət verdiklərini söylədilər. 
sitet-sənaye münasibətləri, bu sahədə Amerika, Av- Yaxın zamanlarda görüşlərin davam etməsi və müəy-
ropa və Uzaq Şərq (Çin, Yaponiya, Koreya Respub- yən edilmiş sahələrdə iş birliyinə başlamaq qərara 
likası və s.) ölkələrində qazanılmış təcrübədən danış- alındı.
dı. Xəzər Universitetinin bu işdə əldə etdiyi uğurlar 

ŞİRKƏTİNDƏ  GÖRÜŞ

  BAXIŞ

“FIRTINA”

 FİLMİNƏ 
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Yanvarın 22-25-də Britaniya Konsulluğunun Ali ki, iştirak edirdi.
Təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi layihəsi  çərçivə- Təlimi Böyük Britaniyanın Varvik Universiteti-
sində Bakı Dövlət Universitetində  müxtəlif nin nümayəndələri  Ceyms Kennedi və Vivien Prays 
universitetlərin beynəlxalq ofislərinin rəhbərlərinın  aparırdı. Dörd günlük  proqram marketinq, beynəl-
iştirakı ilə "Azərbaycan universitetlərində beynəl- xalq tələbələrin inteqrasiyası, universitetin tanınma-
xalq ofislərin inkişafı" adlı təlim keçirilib.  Xəzər Uni- sı, nəşrlər, marka və dizayn, Azərbaycanda fandrey-
versitetinin Beynəlxalq tələbə və mütəxəssislər mər- zinq və  sosial media mövzularını əhatə edirdi. Təli-
kəzinin direktoru Aytən Şadlinskaya   2011-ci ilin ap- min sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu.
relində başlayan bu proqramda artıq üçüncü dəfə idi 

“XƏZƏR”İN
 ƏMƏKDAŞI   BEYNƏLXALQ  TƏLİMDƏ

Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun 8-ci mikrorayon ərazisində Xəzər Universiteti “Dünya” məktəbinin yeni 
binasının təməlqoyma mərasimi keçən il oktyabrın 6-da olmuşdu. İnşaatçılar vədlərinə əməl edərək, binanın 
tikintisini sürətlə davam etdirirlər. Şəkildə göründüyü kimi, məktəbin binasının əsas korpusunun dörd mərtəbəsi 
artıq ucaldılmışdır. İnşaatçılara sonrakı işlərində də uğurlar arzulayırıq. 

  YENİ  BİNASININ  TİKİNTİSİ  SÜRƏTLƏ  DAVAM  EDİR 
XƏZƏR  UNİVERSİTETİ

  “DÜNYA”  MƏKTƏBİNİN
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Fevralın 8-də Naxçıvan Özəl Universitetinin rektoru media üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli, Təhsil fakültəsi-
İsmayıl Əliyev, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri nin dekanı Elza Səmədli, Humanitar və sosial elmlər 
Gülşən Orucova, Tədris şöbəsinin müdiri Anar Abuzərli, fakültəsinin dekanı Cabir Xəlilov və Beynəlxalq əlaqələr 
Ictimaiyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Gülnarə üzrə prorektorun assistenti Maya Muxuradze iştirak 
Əzizəliyeva, Elektron nəzarət şöbəsinin müdiri Rəşad etdilər. Görüşdə iki universitet arasında əməkdaşlıq məsə-
Abbasov və Xarici Dillər kafedrasının müəllimi Anar lələri müzakirə olundu. Görüşün sonunda akademik və 
Yaqubov Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və administrativ heyətin mübadiləsi, tələbə mübadiləsi, elmi 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə tədbirlərin keçirilməsi barədə universitetlər arasında 
görüşdülər. Görüşdə Xəzər Universitetinin prorektorları müqavilə imzalandı. 
Məhəmməd Nuriyev, Rafiq Əhmədov, İctimai əlaqələr və 

Fevralın 9-da Çin Xalq Respublikasının Azərbay- Lalə Əhmədova da bayram təbriklərini çatdıraraq, 
candakı Konfutsi Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Xəzər Azərbaycan-Çin əlaqələrinin möhkəmlənməsində 
Universitetinin “Dünya” konsert salonunda Çin Yeni təhsilin rolundan danışdılar.
İlinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Rəsmi hissə başa çatdıqdan sonra musiqili- əylən-

Tədbiri Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru, cəli proqram başlandı. BDU-nun nəzdindəki Konfutsi 
professor Adil Kazımzadə açaraq, universitetin nəzdin- İnstitutunun tələbələri Çin mahnıları ifa edərək, şeirlər 
dəki Konfutsi İnstitutunun fəaliyyətindən danışdı. Çin söylədilər, bu ölkənin milli geyimlərini nümayiş etdir-
Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Xun dilər. Konsertdə Xəzər Universiteti və Qərb Universite-
Tsyuin çıxışında 2012-ci ildə ölkəsinin əldə etdiyi uğur- tinin tələbələri də öz məharətlərini göstərdilər.
lardan söhbət açdı. Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di- Konsertin videoçarxına bu linkdə baxa bilərsiniz: 
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Ham- http://kanal13.tv/?direct=news&id=2145
let İsaxanlı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru 

 NÜMAYƏNDƏLƏRİ  
 

NAXÇIVAN  ÖZƏL  UNİVERSİTETİNİN 

ÇİN  YENİ  İLİNƏ  HƏSR  OLUNMUŞ  TƏDBİR

İLƏ  GÖRÜŞ
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Fevralın 12-də Türkiyə Böyük Millət 
Məclisi Xarici əlaqələr komissiyasının üz-
vü, millət vəkili Sinan Oğan Xəzər Uni-
versitetinin qonağı oldu.  Universitetin tə-
sisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurası-
nın sədri professor Hamlet İsaxanlı S. 
Oğanı səmimi qarşıladı. Görüş zamanı 
hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlər 
müzakirə edildi. Görüşdə millət vəkilinin 
müşaviri Enver Türkoğlu, Punto şirkəti-
nin nümayəndəsi Sönmez Kılıçlı, 
universitetimizin İctimai əlaqələr və me-
dia üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli işti-
rak etdilər.

  MİLLƏT  VƏKİLİ 

 “XƏZƏR”DƏ

TÜRKİYƏNİN

 Tanınmış şair və publisist Əli Rza Xələflinin “Xəzər Uni-
versitəsi Nəşriyyatı” tərəfindən buraxılmış bu yeni kitabının 
tam adı belədir: “Həyatın dastanı. Ədəbi-fəlsəfi düşüncələr. 
Hamlet İsaxanlının “Ziyarət” poemasının motivləri əsasın-
da”. Adından da bəlli olduğu kimi, kitab Xəzər Universitetinin 
təsisçisi, şair H. İsaxanlının 2009-cu ildə nəşriyyatımız tərə-
findən nəşr olunmuş “Ziyarət” epik-lirik poemasının təsiri ilə 
yazılmışdır. “Ziyarət” poemasında şair  anadan olduğu kəndə 
səyahətindən doğan zəngin təəssüratlarını qələmə almışdır.

Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi şair-tərcüməçi Ha-
fiz Rüstəmdir. Kitab min nüsxə tirajla nəfis şəkildə çap olun-
muşdur.

UNİVERSİTETİMİZİN  YENİ  NƏŞRİ:

  “HƏYATIN  DASTANI”
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GÖRKƏMLİ   
ALİMİN

 TƏQDİMATI 
KİTABININ

315 Fevral  2013

 

“Webometrics”  reytinqi 2004-cü ildən elan olunur. Bu reytinq tədqiqatını dün-
yanın nüfuzlu tədqiqat mərkəzlərindən biri - İspaniyanın məşhur Dövlət Elmi-
Tədqiqat Mərkəzi (Consejo Superior de İnvestigac Cientifacasiones) aparır. 

 

Nəticələrə görə yüksək liqada (ilk 1/3) Azərbaycandan cəmi iki universitet - 
Qafqaz Universiteti və Xəzər Universiteti yerləşmişdir. Xəzər Universiteti əvvəl-
ki illərdə də dünyanın ən yaxşı  700 universiteti sırasında olmuşdur.

Keçmiş sovet ölkələri üzrə yüksək liqaya (ilk 1/3) Belarusdan 21, 
Qazaxıstandan 17, Moldovadan 6, Gürcüstandan 5, Ermənistandan 5, Qırğızıs-
tandan  4  və  Özbəkistandan 1 ali məktəb daxil olmuşdur.

  UNİVERSİTETİ 

 UNİVERSİTETİ
XƏZƏR 

  DÜNYANIN  ƏN  YAXŞI

  700
SIRASINDA 

2013-cü ilin yanvarında dünya ali 
məktəblərinin ümumi gücü, müasirliyi, o 
cümlədən elektron-virtual dünyada tanın-
ması əsas götürülərək, 21 mindən çox ali 
məktəb, o cümlədən Azərbaycanın ali mək-
təbləri öyrənilmiş, tədqiq olunmuşdur. 

QS  ALİ MƏKTƏBLƏRİN DÜNYA ÜZRƏ YENİ REYTİNQİNİ AÇIQLAMIŞDIR

Fevralın 15-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı Xəzər Universitetində SOCAR Foster 
Wheeler Engineering MMC-nin nümayəndələrini - Baş menecerin 1-ci müavini Arif 
Quliyevi və Teymur Əliyevi qəbul etdi. Görüşdə  Xəzər Universiteti məzunlarının 
SOCAR Foster Wheeler Engineering MMC-də işə qəbul edilməsi və tələbələrin 
həmin şirkətdə təcrübə keçmələri üçün işgüzar əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, 
həmçinin, inşaat mühəndisliyi sahəsində də əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi.

ARDNŞ-LƏ  ƏLAQƏLƏR  GENİŞLƏNİR
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 BÖYÜK UĞURU

Fevralın 16-da Xəzər Universiteti Karyera mərkəzi 
tələbələr üçün Rezume\Cv\motivasiya məktubu yazmaq 
mövzusunda treninq keçirdi. Təlimçi Private Group 
şirkətinin əməkdaşı Vaqif  Kərimli idi. Tələbələrə 
Rezume\Cv\motivasiya məktubunun yazılması qaydaları 
geniş izah edildi və onların sualları cavablandırıldı. 

KARYERA  MƏRKƏZİNİN
  NÖVBƏTİ  TƏLİMİ
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Yanvarın 26-dan fevralın 3-ə kimi Azərbaycanda dan əlavə Cənubi Karolina Universitetində   CNN-in Baş 
jurnalistikanın tədrisi ilə məşğul olan bir qrup müəllim ofisində də (Atlanta şəhəri /Corciya ştatı) oldular. 
ABŞ-ın Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurasının Səfərdən məqsəd ABŞ universitetlərində KİV 
Azərbaycan nümayəndəliyi (IREX-Azerbaijan) ilə Birləş- təhsilini, yeni texnologiyaların mediyaya tətbiqini, sosial 
miş Ştatların Cənubi Karolina Universitetinin nəzdindəki şəbəkələrdən, multimedia imkanlarından istifadənin üs-
WAN-IFRA Newsplex təşkilatının birgə təşkil etdiyi “Me- tünlüklərini və qüsurlarını və s. təcrübədə müşahidə etmək 
dia Təqaüdü Proqramı” çərçivəsində üç ştatda (Cənubi idi.
Karolina, Şimali Karolina və Corciya) müxtəlif təyinatlı Yerli qəzetlərdən biri – “The Shelby Star” Azərbay-
media qurumlarında oldular. candan olan nümayəndə heyəti haqqında xəbər yaymışdır:

Səfərdə Xəzər Universiteti Jurnalistika departa- www.shelbystar.com/news/local/journalists-from-
mentinin koordinatoru Cabir Məmmədli də iştirak edirdi. azerbaijan-visit-the-star-1.86888

Azərbaycanlı jurnalistlər bir sıra media qurumların-

AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏRİ  AMERİKADA

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və 
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi 
ilə “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mə-
dəni dəyərləri” layihəsi əsasında Fransada ke-
çirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri 
çərçivəsində fevralın 9-da Strasburqda sərgi 
və konsert təşkil olunmuşdur. Sərgidə univer-
sitetimizin müəllimi Vüqar Xudaverdiyevin əl 
işlərindən ibarət zərgərlik məmulatları nüma-
yiş  olunmuşdur.

Həmin gün Strasburqun məşhur “Musiqi 
sarayı”nda Azərbaycanın xalq artisti Teymur 
Göyçayevin dirijorluğu ilə Qara Qarayev 
adına Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinin 
konsertində isə  müəllimimiz, əməkdar artist 
Anar Şuşalı da çıxış etmişdir. Müəllimlərimi-
zə yeni uğurlar arzulayırıq.

MÜƏLLİMLƏRİMİZİN   STRASBURQ  UĞURU



73315 Fevral  2013

Xəzər Universiteti Hazırlıq Mərkəzinin  lərdə universitetin hazırlıq mərkəzinin geniş 
(XUHM) işçi heyəti yanvarın 28-də  Bakının təqdimatını keçirmişdir. Görüşlərdə iştirak edən 
Xətai rayonundakı 171, yanvarın 29-da 204, yan- şagirdlərə XUHM haqqında broşürlər paylan-
varın 30-da 221, fevralın 1-də 191, fevralın 4-də mışdır. Görüşlərin  nəticəsi olaraq XUHM-in fəa-
245, saylı orta məktəblərdə olmuşdur. XUHM di- liyyəti məktəb kollektivlərində və şagirdlərdə  bö-
rektoru Emin Rüstəmov sonra  müəllim  və şa- yük maraq doğurmuşdur. Hər bir görüşdə  şagird-
gird kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilən görüş- ləri maraqlandıran suallar da cavablandırılmışdır.  

  DAVAM  EDİR

  UNİVERSİTETİ 

 HAZIRLIQ  MƏRKƏZİNİN

  MƏKTƏBLƏRDƏ  TƏQDİMATI

XƏZƏRXƏZƏR
  UNİVERSİTETİ 

 HAZIRLIQ  MƏRKƏZİNİN

  MƏKTƏBLƏRDƏ  TƏQDİMATI

  DAVAM  EDİR
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st Panahova, Thurman Mammadova, Konul A four-day seminar, titled “Azerbaijani 21  
Huseynova, Leyla Rahimova, Minara Farzaliyeva, Century English Teacher,” was conducted at Khazar 
Naila Gasimova, Nubar Mammadova, Rima University for Department of English and Literature 
Mammadova,  Samira Hacizadeh,  Turkan instructors.  
Abdullayeva and Zamira Veliyeva, Aliya Guliyeva. Two groups of approximately nine teachers per 

Jala Huseynova stated about the sessions: “Why group met on alternating days from January 22 
can't they be longer? Make them five hours. I am through February 1, which fits into the time frame 
learning so much.” Aygun Mammadova was pleased between final exams and the start of the second 
to hear from seminar participants about different semester. 
techniques concerning how to handle student Attendees participated in seminar discussions; 
homework. A teacher of advanced English classes, projects and activities concerning classroom 
Jeyhun Kerimov, was glad of the review work on `management; lesson, project and simulation design; 
Bloom's Taxonomy, which he believes will be interactive and communicative methodology; 
beneficial to consult when designing lessons for his student assessment using rubrics; enrichment 
students.initiatives; employment of incentives; and 

Mr. Robbins has more than 40 years of maximizing time on task. 
experience in education, including high school, Joel Robbins, American Peace Corps Response 
continuing education and college instruction. During Volunteer at Khazar University, conducted the three-
his two-year Peace Corps service in Shaki, he taught hour sessions. Calvin Tiessen, English and Literature 
at Shaki Pedagogical Technicum, conducted classes Department Chair, promoted, participated in and 
at Shaki University and presented at local and assisted with the seminar.
national AZETA meetings and conferences. Participants included: Aygun Mammadova, 

Ayten Mammadova, Barbara Stroo, Elif Tuylu, During the final day, participants who attended 
Gulnaz Hajiyeva, Gunel Gasimova, Gunel a majority of the sessions received seminar 
Mammadova, Jala Huseynova, Jamala Mammadova, certificates from Mr. Tiessen.
Jeyhun Kerimov, Khalida Gasimova, Khayala 

ST AZERBAİJANİ  21  CENTURY  ENGLİSH  TEACHER  SEMİNAR 
By Joel Robbins, 

Peace Corps Volunteer at Khazar University



F
evralın 14-də Xəzər Universitetində geniş bəhs etdilər.
Bakının Nizami rayonunda yerləşən Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
məktəblərin X-XI sinif şagirdləri ilə görüş müavini Gülnaz İsrafilova maraqlı görüş üçün 
keçirildi. Görüşü universitetin İctimai universitetin rəhbərliyinə və kollektivinə dərin 

əlaqələr və media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli təşəkkürünü bildirdi. Sonda H. İsaxanlı şagirdlərə 
açaraq, çıxış üçün sözü universitetin təsisçisi, gələcək işlərində uğurlar arzuladı və onlarla xatirə 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor şəkilləri çəkdirdi. 
Hamlet İsaxanlıya verdi. H.İsaxanlı məktəbliləri və 
onların müəllimlərini salamlayaraq, müasir dövrdə 
universitetlərin rolu haqqında geniş məruzə etdi.

Universitetin Qəbul və tələbə şöbəsinin müdiri 
İsaxan İsaxanlı mövcud ixtisaslar,  Elektronika, 
telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 
departamentinin müdiri Nuru Səfərov müvafiq fənlə-
rin tədrisindən, Neft mühəndidsliyi departamentinin 
müdiri Qəşəm Zeynalov müasir dünyada təbii 
sərvətlərin çıxarılmasında istifadə edilən son 
metodlardan, İnternet institutunun direktoru Rəşad 
Əliyev informasiya texnologiyalarının getdikcə  
üstün mövqe qazanmasından, Hazırlıq mərkəzinin 
direktoru Emin Rüstəmov mərkəzin fəaliyyətindən 
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NİZAMİ  RAYONUNUN  MƏKTƏBLİLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ 
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 Bu il fevral ayı “Dünya” məktəbində xarici dillər insanların həyat və yaradıcılıqları haqqında məlumat 
aylığı  kimi qeyd  olunur. Ötən illərdə olduğu kimi, da hazırlayırlar. Fevral ayının 15-də “İnternet və 
bu il də məktəbin müəllim və  şagird kollektivi ingilis onun təsiri” mövzusunda təşkil olunan debat şagird-
dili ilə bağlı təşkil olunan tədbirlərdə fəal iştirak lərin xüsusi marağına səbəb olub. Fevral ayının 26-da 
edirlər. Bu ay üçün nəzərdə tutulan tədbirlər planına keçirilmiş tədbir isə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş-
əsasən ibtidai siniflər üçün yanıltmac, yuxarı sinif  dur. Tədbirdə şagirdlər ingilis dilində hazırladıqları 
şagirdləri üçün şeir müsabiqələri keçirilir. Bundan təqdimatları nümayış etdirmişlər.
başqa, şagirdlər fevral ayında anadan olan məşhur 

  XARİCİ  DİLLƏR  

 “DÜNYA” 
MƏKTƏBİNDƏ

AYLIĞI

“Dünya” məktəbində yeni bir layihəyə -  “Ümumtəhsil məktəblərində in-
gilis dili tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları” adlı  layihəyə  start verildi. Bu 
layihə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilir və dəs-
təklənir. Fevral ayının 5-də Dünya mətəbində layihənin  üzvləri ilə görüş ke-
çirildi. Qaçqın və məcbiri köçkün məktəbləri üçün nəzərdə tutulan bu layi-
həyə Kəlbəcər, Şuşa, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl ümumtəhsil orta məktəblə-
rindən 24 müəllim dəvət olunmuşdu. Onlar əvvəlcə məktəblə tanış oldular. 
“Dünya” məktəbi haqqında kiçik bir film də nümayiş etdirildi. 

Sonra Mədəni kütləvi tədbirlər üzrə bədii rəhbər Mədinə Karahan  
“Dünya” məktəbində ingilis dilinin tədrisi metodları və layihənin məqsədi 
haqqında geniş məlumat verdi. İştirakçılar layihənin maddələri və şərtləri 
haqqında məlumatlandıqdan sonra məktəbin İKT üzrə müəllimi Leyla Ömə-
rova müəllimlərə ingilis dilinin tədrisinin kompüterlə əlaqəsi və ümumilik-
də İKT sisteminin mükəmməlliyinin  ingilis dilinin tədrisində elektron re-
surslardan istifadəyə geniş imkanlar yaratması haqqında məlumat verdi. 

   START  VERİLDİ

  LAYİHƏYƏ

 YENİ
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The implementation process of the IB Diploma programme  in local schools is quite challenging. 
The students with national curriculum backgrounds find  the  IB  a difficult task as they have to study in 
a language other than their own.  Many students feel cut off from the system that seems to favour native 
English speakers. They feel that first–language students have more power than second-language 
students.

English is more widely studied as a second language than any other. The growth of English as a 
universal skill, in fact, increased the importance of learning other languages.  

We started to offer extra  languages  at Dunya  IB  School. Besides these languages, we offer Azeri 
A l which is a special request language. There are reasons to support both children's mother tongue and 
second languages.  If you tell  a child  to leave their native language at the door , you give them a clear 
message that their important part is not valued.  Students who are cut off from their mother language 
are isolated from their culture, heritage and even their family. Learning another language doesn't have 
to  intend losing their own language. 

The students, at our IB School are taught in English except Azeri A 1, and they get a bilingual 
diploma at the end of their IB Diploma Programme. The maintenance of the mother tongue helps the IB 
students to understand a second language and culture. 

 
Rena Hasanova,

IB coordinator
Dunya IB School

SHAPING  A  NEW WORLD, 
 MAKING  A  DIFFERENCE
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 ONLARLA  TANIŞ  OLUN !

 Müəllimlik peşəsi şərəfli peşədir, onun öz çətinlikləri  
və  zövq verən tərəfləri  çoxdur. Hər bir müəllim sinfə 
daxil olduqda, bir-birindən fərqli uşaqlarla üz- üzə gəlir. 

    “Dünya” məktəbinin şagirdləri  zəngin potensial  
imkanlara, bilik və bacarıqlara malik savadlı 
Azərbaycan gəncləri kimi yetişirlər. Bunun üçün biz 
müəllimlər əlimizdən gələni əsirgəmirik.   

     

Bunlar mənim dərs dediyim şagirdlərdən bir neçə-
sidir. Sayları çoxdur, yazmaqla bitməz. Gərək, özünüz 
gəlib tanış olasınız. Ünvanımız belədir: Xəzər Univer-
siteti “Dünya” məktəbi!

 

Cəlalə İbrahimova,     
Dünya məktəbinin müəllimi

Sizə məktəbin nizam- intizam qaydalarına ciddi 
əməl  etdiyinə görə mükafatlandırılan siniflərdən biri 

aolan 3  sinfi haqqında danişmaq istəyirəm.Dərs dediyim 
müddətdə bu sinif məni hər dəfə təəccübləndirir. 
Şagirdlər həm dərslərinə yaxşi hazırlaşır, həm də öz 
qabiliyyət və bacarıqlarını nümayiş etdirməklə əlavə 
vərdişlərə də yiyələnirlər.

Gəlin bu balaca dostlarldan bir neçəsi ilə tanış olaq :
 Fərid Nəsibov sinif əlaçısıdır, eyni zamanda, musiqi 

təhsili alır, gözəl skripka çalır. Çox ağıllı, sakit təbiətli 
oğlandır. İctimai işlərdə də məharətini göstərir.

Ayla Rəcəbova da sinif əlaçısıdır, gozəl yazı bacarığı-
na malikdir. Düşündürücü hekayələrini mən də oxuyub 
bəyənirəm. Bunlarla  yanaşı,  piano təhsili də alır. 

Firuzə Mahmudova isə dərslərindən əlavə rəqslə 
məşğul olur. Məktəbimizin tədbirlərində öz rəqsləri ilə 
hamını   valeh edir.

Röya Yusifli gənc rəssamdır , bir sərgisi keçirilib, bi-
rinin də keçirilməsi gözlənilir. Hər kəsi həmin sərgidə iş-
tirak etməyə dəvət edir.

Ayla

Röya

Firuzə

Fərid
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