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İnsanı sınağa çəkən “dərdlər” çoxdur. Mənim subyektiv anlamıma görə,
onların sırasında, bir qədər qəribə səslənsə də, işsizlik də var. İşsizlik insana sanki
gərəksizliyini, artıqlığını pıçıldayır, onu aramsız əzablandırır.... Amma bir təsəlli
imkanının da varlığını unutmaq olmaz. Dərdlər nə qədər çox saylı olsalar da,
çarələrin sayı ən azı bir vahid çoxdur. Əbəs yerə söyləməmişlər ki, min dərdin min
bir dərmanı (çarəsi) vardır. Yaxşı ki belədir...
Azərbaycanda hökumət tərəfindən uğurla icra edilən sosial – iqtisadi inkişaf
proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin əsas hədəflərindən biri də
işsizliyin azaldılması və məşğulluğun yüksəldilməsi problemidir. Bu məqsədlə
yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində ardıcıl şəkildə həyata keçirilən
tədbirlər artıq öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Bununla belə, dünya
təcrübəsindən, xüsusilə də hazırki iqtisadiyyatın mövcud xüsusiyyətlərinin
təhlilindən məlum olur ki, ölkədə işsiz və işaxtaran vətəndaşların məşğulluğunun
təmin edilməsi, onların əmək bazarında rəqabətədavamlı və müasir tələblərə cavab
verən peşə və ixtisaslara yiyələnməsindən də xeyli dərəcədə asılıdır.
Bu həqiqəti müdrikcəsinə anlayan qanun yazarlar təhsilin məqsədini
qanuniləşdirərkən sözügedən cəhətin element kimi diqqət mərkəzinə çəkilməsini
vacib saymışlar. Təhsillə bağlı qüvvədə olan Qanunda təhsilin məqsədi belə
müəyyənləşdirilir. “Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən,
xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq
olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; milli,
mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik
biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis – kadrlar
hazırlamaq; sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və
ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli
əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. ” (1) Belə bir hüquqi əsasın əhəmiyyəti, önəmi
barədə əlavələr etməyə lüzum görmürük. O da məlumdur ki, təhsilin qarşısında
duran məqsədlərin həyata keçirilməsi yönümündə ciddi islahat tədbirləri həyata
keçirilir və bu, uzun müddətli prosesdir.
Hazırki reallıq belədir ki, əmək qabiliyyətli əhalinin böyük bir hissəsinin
təhsil səviyyəsi və əmək vərdişləri hazırda ölkəmizdə formalaşmaqda olan yeni
bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində iş əldə etməyə bir çox hallarda imkan
vermir, təhsillərini bitirmiş və müstəqil həyata qədəm qoymuş insanlar kəskin

işsizlik problemi və beləliklə də yoxsulluq problemi ilə üzləşir. Yəni ölkədə
təzahürləri mövcud olan işsizlik problemi təkcə iş yerlərinin olmaması səbəbindən
deyil, eyni zamanda işsiz və işaxtaran vətəndaşların təhsil səviyyəsi və əmək
vərdişlərinin müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsi səbəbindəndir.
Ona görə də əmək məşğuliyyətli əhalinin əmək bazarında rəqabət qabiliyyəti olan
peşə və ixtisaslara yiyələnməsi zərurəti təxirəsalınmaz şəkildə ortaya çıxır və bu da
Azərbaycanda işsizliyin azaldılmasının mühüm vasitələrindən biri kimi qəbul
olunmalıdır.
Professor M.Mərdanovun şərhinə görə müasir dövrdə əlavə təhsil və
peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi fasiləsiz təhsilin tərkib hissəsi olmaqla,
peşə - ixtisas müəssisəsini bitirən və təhsil haqqında dövlət sənədi olan hər bir
vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanları sistemi kimi başa düşülür. Fasiləsiz
təhsilin hər bir mərhələsində əlavə təhsilin əsas məqsədi şəxsiyyətin inkişafından,
intellektual və peşə baxımından onun fasiləsiz təkmilləşdirilməsindən ibarətdir.
Əlavə
təhsil proqramlarına ümumtəhsil, peşə - ixtisas və əlavə təhsil
müəssisələrində, dayaq məntəqələrində və ümumiyyətlə, müvafiq lisenziyası olan
digər müəssisələrdə həyata keçirilən müxtəlif yönümlü təhsil proqramları daxildir.
Müasir dövrdə əlavə təhsilin ixtisasartırma, təkmilləşdirmə, stajkeçmə, yenidən
hazırlanma, yaşlıların təhsili və sair kimi istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Ölkəmizdə pedaqoji yönümdə əmək bazarında rəqabət qabiliyyəti olan peşə və
ixtisaslara yiyələnmək məsələsinə daha çox diqqət verilmişdir. Bu sahədə mövcud
problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Fasiləsiz
pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiyası və strategiyası ” sənədi
hazırlanmış və 2007 – ci ildə Hökumət tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Hazırda
əlavə təhsil konsepsiyası haqlı olaraq təhsil ictimaiyyəti tərəfindən geniş müzakirə
olunan məsələlərdəndir. (2)
“Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda göstərilir:
“Əlavə təhsil fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi olmaqla, peşə ixtisas təhsilinin hər hansı pilləsini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan hər bir
vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının
inkişafı, kadrların intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və
təkmilləşdirilməsi, onların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə
uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni
həyatında fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.”
Fasiləsiz təhsil sisteminin tətbiqi üçün mövcud hüquqi bazaya dayanaraq
sivil ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaq, sosial – iqtisadi inkişafımıza müvafiq
şəkildə təhsil islahatını həyata keçirmək mühüm vəzifə kimi qarşıda durur. Təsdiq
olunmuşdur ki, yalnız insanın tələbatlarının təmin olunmasına yönəldilmiş inkişaf
və əhalinin geniş iştirak etdiyi və insan hüquqlarının tam hörmət olunduğu
cəmiyyət davamlı və ədalətli inkişafın təmin olunmasına imkan yaradır. Kişi və
qadınların həyatın bütün sahələrində dərrakəli, zəkalı və səmərəli inkişafı olmadan
bəşəriyyət yaşaya və gələcəyin vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilməz.
Yaşlıların təhsili təkcə hüquq deyildir. Belə təhsil fəal vətəndaş mövqeyinin
nəticəsi və cəmiyyətin həyatında iştirakı üçün şərtdir. Yaşlıların təhsili şəxsiyyətin
formalaşması işinə yardımcı ola və həyatı dərrakəli edə bilər. Bütün ömrü boyu

təhsil alma yaş, qadın və kişi bərabərhüquqluluğu, fiziki və əqli çatışmazlıq, dil,
mədəniyyət və iqtisadi bərabərsizlik kimi faktorları nəzərə almaq məqsədi ilə
təhsilin məzmununun yenidən dərk olunmasını nəzərdə tutur. Yaşlıların təhsili
formal və fasiləsiz təhsili, qeyri-formal və qeyri-rəsmi, həmçinin ikinci dərəcəli
təhsillərin tam spektrini əhatə edir. Bu təhsillər çoxmədəniyyətli olan, nəzəriyyə və
təcrübəyə söykənən yanaşmaları qəbul edən cəmiyyətdə mövcuddur.
Baxmayaraq ki, yaşlıların təhsilinin və uşaq və yeniyetmələrin təhsilinin
məzmunu iqtisadi, sosial və mədəni şəraitdən və cəmiyyət üzvlərinin tələbatından
asılı olaraq dəyişir, onların hər ikisi yeni təhsil konsepsiyasının – bu konsepsiyaya
uyğun olaraq təlim həqiqətən də, bütün ömür boyu baş verir – zəruri
elementləridir. Bütün ömrü boyu davam edən təhsilin perspektivi belə bir qarşılıqlı
tamamlamanı və fasiləsizliyi şərtləndirir. Bütün dünyada meydana gələn və
biliklərə əsaslanan cəmiyyətlərdə yaşlıların təhsili və fasiləsiz təhsil, həm icmalar
çərçivəsində, həm də peşə həyatında çox gərəkli zərurətə çevrilmişdir.
Hər kəs üçün baza təhsili o deməkdir ki, insanlar yaşından asılı olmayaraq,
fərdi və kollektiv şəkildə öz potensiallarını həyata keçirmək imkanına malikdirlər.
Baza təhsili təkcə hüquq deyil, həm də başqalarına və bütövlükdə cəmiyyətə
münasibətdə vəzifə və məsuliyyətdir. Ömür boyu təhsil alma hüququnun həyata
keçirilməsi üçün vacib olan şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutan tədbirlər bu
hüququn tanınmasının möhkəmləndirilməsi üçün çox vacibdir. XXI əsrin vəzifələri
təkcə hökumət, təşkilat və idarələr tərəfindən həll oluna bilməz; cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində hərtərəfli, azad və fəal iştirak edə bilmələri üçün həmçinin
insanların öz səylərinin, yaradıcı təxəyyül və istedadlarının göstərilməsi tələb
olunur.
Məşğulluq üzrə Avropa strategiyası çərçivəsində ömür boyu təhsil –
biliklər və bacarıqların, peşə səriştəsinin artırılması məqsədilə və daimi əsaslarla
aparılan hərtərəfli təlim fəaliyyəti kimi müəyyən edilmişdir. (Avropanın məşğulluq
strategiyası 1997 – ci ildə Lüksemburq sammitində qəbul olunmuşdur.) Lissabon
sammitinin nəticələri sübut edir ki, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və cəmiyyətə
müvəffəqiyyətli keçid fasiləsiz təhsil prosesi ilə - ömür boyu təhsil almaqla
müşaiyət olunmalıdır. (Bu sammit 2000 – ci ilin mart ayında keçirilmişdir.) Yeni
yanaşmanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, fasiləsiz təhsil artıq təhsilin və yenidən
hazırlığın aspektlərindən biri deyil, o, təhsil sisteminin və bu sistemdə insanın
təhsil fəaliyyətinin fasiləsiz proses boyu iştirakının əsas prinsipinə çevrilir.
Fasiləsiz təhsil “biliklərə əsaslanan cəmiyyətə” çevrilmiş ölkələr üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir: informasiya, biliklər və həmçinin onların daim yeniləşməsinə
olan motivasiya və bunun üçün tələb olunan bacarıqlar bu xüsusiyyətli ölkənin
inkişafının, rəqabət qabiliyyətliliyinin və səmərəli əmək bazarının həlledici
faktoruna çevrilir. Vətəndaş cəmiyyətində iştirak müvəffəqiyyətli peşə karyerası
olmadan, demək olar ki, mümkün deyil, çünki o, şəxsi müstəqilliyin,
özünəhörmətin və xoş güzəranın əsasını təşkil edərək həyatın keyfiyyətini
müəyyən edir. Məşğulluq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının vacib parametrinə
çevrilir. Lakin əmək bazarında müvəffəqiyyət və ictimai proseslərdə iştirak
müəyyən bacarıq və səriştənin olmasını və müasir biliklərə çıxış imkanları tələb
edir. Rəqəmli texnologiyalar, biotexnologiyalar, kommunikasiya şəbəkələrinin

inkişafı üçün böyük imkanlar təqdim edir. İnsanlar həyat tərzlərinin formalaşması
üçün daha çox azadlıq əldə edirlər, lakin bu onların üzərinə öz həyatları ilə bağlı
daha çox məsuliyyət qoyur. Öz bacarıqlarını daim lazımi səviyyədə saxlamaqla və
onları yeniləşdirməklə bazarda müvəffəqiyyətli olanlar və sürətlə artan peşəkar
tələblərlə ayaqlaşa bilməyən ümidsiz geridə qalanlar arasında olan fərq daha da
artır. Bütün bu dəyişiklikləri bir sözlə “biliklərə əsaslanan cəmiyyətə ” və ya
informasiya cəmiyyətinə, yəni iqtisadiyyatın əsasını qeyri maddi mallar və
xidmətlər təşkil edən və bilik və bacarıqların birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik
olduğu bir cəmiyyətə keçid kimi təsvir etmək olar. Belə cəmiyyətdə insanlar özləri
öz talelərinin sahibinə və cəmiyyətin fəal vətəndaşlarına çevrilməlidirlər. Bunu
həyata keçirməyin ən yaxşı üsulu – ömür boyu təhsildir.
Uşaqlıqda və gənclik dövründə əldə etdiyimiz bilik və vərdişlərimiz heç də
bizim qalan həyatımızda müvəffəqiyyətə zəmanət vermir. Hətta ixtisasın vaxtaşırı
artırılması belə problemin həlli demək deyildir. Fasiləsiz təhsil təlim prosesinə
“beşikdən qəbrədək ” olan daimi kontinuum (cəm) kimi baxır. Onun əsasında
insanın gənclik dövründə əldə etdiyi baza vərdişləri durur. İnformasiya
cəmiyyətində bu vərdişlərə yenidən baxılmalı və onlar genişləndirilməlidir.
Bunlara öyrənmək bacarığını və öz təhsilini müstəqil davam etdirmək arzusunu
əlavə etmək lazımdır. Lakin, belə bir arzunu saxlamaq üçün insana gənc yaşında
müsbət dərs təcrübəsi, habelə öz təhsilini davam etdirmək üçün praktik imkanlar
tələb olunur.
Təhsil fəaliyyətinin üç növü mövcuddur:
- ümumi qəbul olunmuş dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil
forması – formal təhsil;
- müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət
təhsil sənədinin verilməsi ilə müşaiyət olunmayan təhsil forması – qeyriformal təhsil;
- özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması – informal təhsil (1)
Bu vaxtadək təhsil sahəsində siyasətin formalaşmasında yalnız formal təhsil
nəzərə alınırdı, qalan iki kateqoriyaya isə əslində heç bir diqqət yetirilmirdi.
Fasiləsiz təhsilin kontinuumu (cəmi) qeyri-formal və informal təhsili təlim
prosesinin bərabərhüquqlu iştirakçıları edir.
Fasiləsiz təhsil sahəsində siyasəti formalaşdıran sivil ölkələr bu təhsilin
təkcə dəyişən əmək bazarının xüsusiyyətlərindən irəli gələn iqtisadi zərurətinə
deyil, həmçinin onun sosial-mədəni əhəmiyyətinə getdikcə daha çox diqqət
yetirirlər. Nəzərə alınır ki, təhsil hal-hazırda insanın peşə mühitinə daxil olmasında
əsas rol oynadığı kimi, gələcəkdə onun cəmiyyətə qoşulmasında həlledici
olacaqdır.
Kompüterlərin ilk növbədə ev şəraitində istifadə dairəsini tutması və
dünyanın fərdi şəkildə dərk edilməsinin güclü resursuna çevrilməsi informal
təhsilin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır və onun nəhəng ehtiyatlarını sübut edir.
“Ömür uzunu təhsil ” termini fasiləsiz təhsilin zaman faktorunu vurğulayır. Son
dövrlərdə “Ömür eni təhsil ” termini yaranmışdır. Bu termin təkcə təhsil prosesinin
daimiliyini deyil, həm də onun formalarının müxtəlifliyini – formal, qeyri-formal
və informal təhsil – xüsusi qeyd edir. O, bizə xatırladır ki, təhsil eyni zamanda xoş

və faydalı ola və həm təhsil müəssisəsində, həm də ailədə, dostların əhatəsində, iş
yerində və ya maraq kitablarında baş tuta bilər.
Ədalət naminə təsdiqlənməlidir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət
təhsil siyasəti təhsilin fasiləsizliyini hədəfləyir. Bunu “Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”nda çox aydın görmək mümkündür. Təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin əsas prinsipləri bu məsələni diqqətə çəkir.
Sözügedən prinsiplər aşağıdakılardır:
humanistlik – milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının,
insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlikəsizliyin, ətraf mühitə və
insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioriet kimi qəbul
olunması;
demokratiklik – təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin
dövlət-ictimai əsaslarla təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların
genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin muxtariyyətinin artırılması;
bərabərlik – bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına
imkanlar yaradılması və təhsil hüququnun təmin olunması;
millilik və dünyəvilik – milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların
dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması
və inkişaf etdirilməsi;
keyfiyyətlilik – təhsilin mövcud standartlara, normalara, sosial-iqtisadi tələblərə,
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uyğunluğu;
səmərəlilik – təhsilin və elmi yaradıcılığın daim inkişaf edən, faydalı və son
nəticəyə istiqamətlənən müasir metodlarla təşkili;
fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik – mövcud təhsil standartları, tədris proqramları
və planları əsasında təhsilin bir neçə səviyyədə əldə edilməsi imkanı, təhsilin ayrıayrı pillələri arasında sıx dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması və onun
insanın bütün həyatı boyu ardıcıl davam etməsi;
varislik – təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcrübənin ardıcıl olaraq növbəti
nəslə (dövrə) ötürülməsi;
liberallaşma – təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının
genişləndirilməsi;
inteqrasiya – milli təhsil sisteminin və təhsil fəaliyyətinin dünya təhsil sisteminə
səmərəli formada qoşulması, uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı; (1)
Fasiləsiz təhsil haqqında Avropa Birliyinin bütün səviyyələrdə müzakirəsi
təklif olunan memorandumunda altı əsas prinsip yer alır. Bu sırada informasiya
cəmiyyətinə qoşulmaq üçün zəruri olan vərdişlərin əldə olunması və yeniləşməsi
məqsədsilə təhsilə ümumi fasiləsiz çıxışı təmin etmək məqsədilə “Hamı üçün yeni
baza bilikləri və vərdişləri ” prinsipi ilk olaraq təqdim olunmuşdur. Sosial-iqtisadi
dəyişikliklər peşə, ailə və ictimai həyatda fəal iştirakı təmin edən zəruri baza
biliklərinin, bacarıq və vərdişlərinin yeni toplumunu tələb edir. Lissabon
sammitinin yekun sənədləri belə vərdişlərə kompüter savadlılığı, xarici dilləri,
texnologiya mədəniyyətini, sahibkarlığı, sosial vərdişləri aid edir. Bu o demək
deyil ki, ənənəvi oxumaq, saymaq, və yazmaq vərdişləri o qədər də vacib deyildir.
Bundan əlavə, yuxarıda sadalanan vərdişlərə məktəb fənlərinin toplumu kimi
baxmaq lazım deyil. Məzmun və funksional baxımdan onlar tez-tez kəsişir və üst-

üstə düşürlər. Məsələn, xarici bir dili öyrənərək biz eyni zamanda kompüter
texnologiyasını mənimsəyə, öz mədəni, estetik və kommunikativ təcrübəmizi
genişləndirə bilirik. Bu vərdişlərin bəziləri (məsələn; kompüter savadlılığı)
tamamilə yenidir, eyni zamanda digər vərdişlər (xarici dil) indiki dövrdə yeni
əhəmiyyət qazanır. Özünə əminlik, öz taleyinə cavabdehlik, risk etmək bacarığı
kimi sosial vərdişlər də müasir dünyada getdikcə daha mühüm vərdişlərə
çevrilirlər. Bu siyahıda öyrənmək, dəyişikliklərə uyğunlaşmaq və məlumatlar
axınında bələdlilik bacarıqlarını əlavə etmək olar. Bu bacarıqların əldə olunması
olduqca zəruridir, lakin onların daim yeniləşməsi heç də az əhəmiyyətli deyildir.
Məhz ixtisasın olmaması və ya kifayətsizliyi əksər yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə
işsizliyin əsas səbəbidir. Bu səbəbdən dövlət istənilən yaşda bu vərdişlərin əldə
olunması və yeniləşməsi imkanlarını təmin etməlidir. Burada qeyri-formal təhsil
sistemi də böyük rol oynaya bilər. (3)
İkinci prinsip insan resurslarına investisiya qoyuluşunun artırılması ilə
bağlıdır. Ömür uzunu və ömür eni fasiləsiz təhsil sistemi üçün yeni
metodologiyaları işləyib hazırlamaq məqsədi ilə “Tədrisin və öyrənmənin
innovasiya metodları ” formuləsində üçüncü prinsip təqdim olunur. “Alınmış
təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistem ” prinsipi təhsil fəaliyyətinin tanınması
və nəticələrinə yanaşmanı köklü surətdə dəyişdirmək (xüsusilə də qeyri-formal və
informal təhsil sahəsində) məqsədini hədəfləyir. Beşinci prinsip təlimatçılığın və
məsləhət vermənin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Tədris və məsləhət məntəqələri
şəbəkəsi köməyilə, eləcə də informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsil
imkanlarını evə yaxınlaşdırmaq məqsədilə “Təhsilin evə yaxınlaşdırılması ”
prinsipi irəli sürülür. Sonuncuda nəzərdə tutulur ki, hər cür hərəkət sərbəstliyi və
onun təmin etdiyi üstünlüklər olduğu halda, keyfiyyətli təhsil almaq üçün insanlar
öz doğma şəhərlərini və ya qəsəbələrini tərk etməyə məcbur olmamalıdırlar. Bu
xüsusilə əlillərə və əhalinin aztəminatlı qruplarına münasibətdə əhəmiyyətlidir.
İnformasiya texnologiyaları bu planda böyük xərc çəkmədən və istənilən ucqar
yerdə keyfiyyətli təhsilin əldə edilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Distans
təhsildən istifadə edərək insanlar öz təhsillərini harada və nə vaxt davam etdirmək
haqqında qərar qəbul etmələrindən asılı olmayaraq təhsilə günün istənilən vaxtında
daimi çıxış imkanı əldə edə bilərlər.
Göründüyü kimi, təhsil sahəsində Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas
prinsipləri ilə fasiləsiz təhsilin problemlərinə dair ümumavropa səviyyəsində
müzakirələrin aparılmasına təşəbbüs kimi dəyərləndirilən memorandumun
məzmununda yer alan “Fasiləsiz təhsilin altı əsas prinsipi ” arasında ziddiyyət
yoxdur. Əksinə, Avropa Birliyi dövlətlərində fasiləsiz təhsilin həyata keçirilməsi
ilə bağlı mövcud təcrübənin Azərbaycan gerçəkliyinə uyğun yaradıcılıqla tətbiqinə
dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hüquqi baza yaradır.
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Xülasə
Məqalədə fasiləsiz təhsil vətəndaş cəmiyyətinin, sosial birliyin və
məşğulluğun əsas siyasi proqramı kimi dəyərləndirilir. Göstərilir ki, qabaqcıl
Avropa təcrübəsində fasiləsiz təhsil sahəsində siyasət formalaşdırılarkən bu
təhsilin təkcə dəyişən əmək bazarının xüsusiyyətlərindən irəli gələn iqtisadi
zərurətinə deyil, həmçinin onun sosial – mədəni əhəmiyyətinə getdikcə daha çox
diqqət yetirilir.

Summary
This article deals with the lifelong learning education that is valued as basic
political program of the citizen society, social unity and employment. Europe
experience politics in the area of lifelong learning education form, it is not only to
the economical necessity coming from features of the market of changeable labor
forward of this education and it is paid much attention to its social cultural
importance gradually.

