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8.1. Təhsil haqqında anlayış
Təhsil insanlara öz əcdadlarının əsrlər boyu əldə etdiyi təcrübə və biliklərə bir
neçə il ərzində yiyələnmək imkanı verir. Yaşadığı zamanın tələbləri səviyyəsində
durmağa, hər dəfə sıfırdan başlamaq deyil, özündən əvvəlki nəsillərin işini davam
etdirməyə insan yalnız təhsil sayəsində müyəssər olur.
Ə.X.Paşayev və F.A.Rüstəmov təhsili pedaqogika elminin predmeti kimi
qəbul edir və onun əsas xüsusiyyətlərini belə açıqlayırlar: 1) təhsil cəmiyyətin və
dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin intellektual və emosional sferalarını inkişaf
etdirmək, onu həyata hazırlamaq məqsədilə verilir; 2) təhsilin məzmunu müasir

standartlara uyğun olaraq müəyyənləşdirilir; 3) təhsilin məzmunu tədris müəssisələrində və özünütəhsil yolu ilə mənimsənilir; 4) mənimsənilmənin səviyyəsi
qəbul edilmiş meyarlarla yoxlanılır və qiymətləndirilir; 5) təhsilalma prosesi
müəyyən olunmuş hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır.
Bir qrup mütəxəssislər (A.S.Lanqe, P.A.Jiltsov, İ.P.Şerbov, İ.F.Xarlamov,
Y.K.Babanski) təhsil anlayışını bir qədər başqa cür təsəvvür edirlər. Onların
fikrincə, təhsil dedikdə, gənc nəslin müəyyən elmi və xüsusi biliklər sisteminə və
bununla əlaqədar olan bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi, onda elmi
dünyagörüşünün formalaşması və təfəkkürün, idrak qabiliyyətlərinin, yaradıcı qüvvələrin inkişafı prosesi və nəticəsi başa düşülür.
Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında Qanunu”nda təhsil
sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun
nəticəsi kimi təqdim olunur.
Məlumdur ki, yeni biliklərin əldə edilməsi təhsilin yox, elmin funksiyasına
aiddir. Təhsil isə artıq məlum olan bilikləri geniş kütlələrə və ya məqsəddən asılı
olaraq əhalinin müəyyən qrupuna çatdırmaq (öyrətmək, mənimsətmək) üçün təşkil
olunmuş geniş miqyaslı ictimai prosesdir.
XX əsrin böyük filosofu Bertran Rassel təhsil haqqında kitabında yazır: “Biz
insanların nəyi bilməli olduğunu nəzərə tutarkən aydın olur ki, bunları hamı
bilməlidir. Elə şeylər də vardır ki, bunları yalnız bəzi insanların bilməsi zəruridir,
digərlərinin isə bilməsinə ehtiyac yoxdur.” Daha sonra Rassel yazır ki, on dörd
yaşına qədər uşaqlara elə şeylər öyrədilməlidir ki, bunları hamı bilməlidir. Konkret
ixtisaslaşma ilə bağlı biliklər isə sonradan öyrədilməlidir. On dörd yaşına qədərki
təhsilin əsas məsələlərindən biri oğlanlarda və qızlarda və xüsusi həvəsin kəşf
olunması məqsədi daşımalıdır ki, onların harada olmasından asılı olmayaraq
gələcək illərdə bunu inkişaf etdirə bilsinlər. Bu səbəbdən hər bir kəs fənlərin yalnız
elementar başlanğıclarını öyrənməlidirlər1.
Akademik S.Xəlilov yazır: “Təhsilə yalnız milli və ya yalnız ümumbəşəri
hadisə kimi yanaşmaq olmaz. Təhsilin mahiyyətindən irəli gələn və bütün dövrlər
və ölkələr üçün qorunub saxlanan əsas prinsiplərlə yanaşı, konkret dövrün, konkret
ictimai situasiyanın və konkret milli gerçəkliyin, milli düşüncə tərzinin
xüsusiyyətləri də mütləq nəzərə alınmalıdır. Təhsil özü sosial institut olmaqla
yanaşı, həm də və daha çox dərəcədə ictimai şüurun inkişafını təmin etdiyi, onun
strukturunun özünəməxsusluğunu qoruyub saxladığı üçün ictimai həyatın və milli
məfkurənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Təhsil həm də milli ruhun inkişafını təmin
edən mühüm vasitələrdən biridir” .
Bütün dünya xalqlarının tarixi göstərir ki, istər hərbi, istər siyasi və ya iqtisadi
müstəvidə böhran keçirdikdən sonra yeni inkişaf potensialı əldə etmək, milli gücü
səfərbər etmək üçün ən mühüm vasitə insanların şüurunun yenidən yönəldilməsidir
ki, bu da ilk növbədə təhsil sistemindəki islahatlar vasitəsilə həyata keçirilir. 1807ci ildə, Almaniya Fransa istilası altında olanda alçaldılmış, təhqir olunmuş, ruhdan
düşmüş və biganəliyə qapılmış alman xalqını özünə qaytarmaq, ona inam və ruh
vermək üçün böyük alman filosofu İ.Fixte “Alman xalqına müraciət”lə çıxış
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etmişdi. Müraciətin əsas ideyası, məqsədi bütün alman xalqını səfərbər etmək idi.
Lakin maraqlıdır ki, söhbət hərbi səfərbərlikdən getmirdi. Fixte alman ruhunu
yenidən yüksəltmək və bu biabırçı vəziyyətdən xilas olmaq üçün çıxış yolunu yeni
milli təhsil sisteminin qurulmasında görürdü.
Vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olarkən Bill Klinton
göstərirdi ki, əgər biz hamı üçün təhsil almaq imkanı və təhsil sisteminin yüksək
keyfiyyətini təmin edə bilməsək, XXI əsrdə biz vahid Amerika ola bilmərik.
Bizdən hər bir Amerikalıya dünyanın ən yaxşı təhsil müəssisələrində ən yaxşı
müəllimlərdən ən yaxşı təhsil almaq üçün şərait yaratmaq tələb olunur. Bu isə o
deməkdir ki, bizdə yüksək standartlar, böyük ümidlər və təhsil sahəsi ilə bağlı olan
hər bir kəsdə yüksək məsuliyyət hissi olmalıdır.
Xüsusi tətbiqi məqsədlər üçün gizli saxlanılan ən yeni biliklər istisna olmaqla
əvvəlki nəsillərin əldə etdiyi bütün biliklər – bəşəriyyətin ümumi bilik xəzinəsi
bütün xalqlar və millətlər üçün açıqdır. Habelə milli xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
uşaqların qavrama qabiliyyəti arasında böyük fərq yoxdur. Əsas fərq bu biliklərin
yayılması, mənimsədilməsi prosesini necə təşkil etməkdədir.
Prof. S.Xəlilov göstərir ki, təhsil öz səviyyə və yönümündən asılı olaraq üç
müxtəlif məqsədə xidmət edə bilər. Birincisi, bilik və təcrübə bu və ya digər
fəaliyyət sahəsində istifadə olunmaq, praktikada tətbiq edilmək üçün əldə edilir.
Həkimlərin, bəstəkarların, mühəndislərin və s. (yaradıcılıq fəaliyyətindən fərqli
olaraq hazır bilik və vərdişlərə əsaslanan fəaliyyət) bu qəbildəndir. İkincisi, bilik
və təcrübə başqalarına öyrətmək üçün əldə edilir. Müəllimlik sənəti qarşısına heç
bir başqa praktik məqsəd qoymadan, yalnız təhsil sisteminin kadrla təmin
olunmasına, başqa sözlə, onun öz inkişafına xidmət edir. Fənn müəllimləri əslində
fizik, riyaziyyatçı yox, məhz fizika müəllimi, riyaziyyat müəllimi olduğu kimi,
müəllim-mühəndis, müəllim-həkim də peşəsinə görə məhz müəllimdir. Üçüncüsü,
bilik və təcrübənin səviyyəsini yüksəltmək, yeni biliklər əldə etmək üçün lazım
olan fəaliyyət sahəsi-elmi iş də ilkin təhsil mərhələsini tələb edir. Yəni ancaq
əvvəlki nəsillərdən miras qalan bilik və təcrübə öyrənildikdən sonra hər bir nəsil öz
payını bura əlavə edə bilər. Yeni biliklərin alınması istiqamətində fəaliyyət nəzəri
yaradıcılıq-alimlik, yeni təcrübə əldə etmək sahəsində fəaliyyət isə əməli yaradıcılıq (yaradıcı-həkim və ya alim-həkim, ixtiraçı-mühəndis və s.) adlanır. Birinci bilik və təcrübənin tətbiqinə, ikinci – yayılmasına, üçüncü artırılmasına xidmət
edir. Lakin bu fərqlər təhsilin məqsədində və yüksək mərhələsində özünü göstərən
fərqlərdir. İlkin mərhələdə isə hər üç istiqamət üst-üstə düşür. Yəni bütün hallarda
əvvəlcə keçmiş nəsillərin əldə etdiklərini öyrənmək, mənimsəmək lazımdır. Bu isə
sözün dar mənasında, məxsusi mənada təhsildir. Bu mərhələdə təhsil hələ başqa
fəaliyyət sahələri ilə çarpazlaşmır və xalis təhsil sahəsi kimi mövcud olur .
Bünövrədə və ilk mərhələlərdə daxili bölgü, şaxələnmə yoxdur. Yalnız
məqsədə (müxtəlif məqsədlərə) yaxınlaşdıqca ümumi təhsil prosesində şaxələnmə
başlanır və getdikcə dərinləşir. Hansı sahə üçün kadr hazırlanmasından asılı olaraq
təhsil bu və ya digər ictimai fəaliyyət sahəsi ilə sıx surətdə əlaqələnmiş olur .
Təbii olaraq sual yaranır: Keçmiş nəsillərin əldə etdiklərini öyrənərkən,
mənimsəyərkən üstün amil nədir?

- Təhsil sadəcə bilikləri mənimsətmək üçündürmü? Əgər belədirsə, onda
hansı bilikləri, hansı səviyyədə və hansı yolla?
- Təhsil gəncləri şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq, kamil mənəviyyatlı,
vətənpərvər və humanist insan nəsli yetişdirmək üçündürmü? Əgər belədirsə,
bunun yolları hansılardır və buna necə nail olmaq mümkündür?
- Təhsil sərbəst düşüncə, əməli fəaliyyət, praktik quruculuq vərdişləri
aşılamaq üçündürmü?
Əgər belədirsə, onda hansı vərdişləri və necə? Bu zaman bilik və əməli
vərdişin əlaqəsi və nisbəti necə olur? Buna uyğun təşkilati struktur necə seçilir.
Təhsilin funksional xüsusiyyətlərinin hərtərəfli və dəqiq müəyyən olunması
bu cür sualları cavablandırmaq üçün əsas ola bilər. Lakin pedaqoji ədəbiyyatın
təhlilindən belə aydın olur ki, “təhsil” anlayışının əsas funksional xüsusiyyətləri
tam və dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməmişdir. Odur ki, təhsilə verilən təriflər
nöqsanlardan azad deyildir. Bizim subyektiv anlamımıza görə məqbul sayıla biləcək tərif Ə.X.Paşayevə və F.A.Rüstəmova məxsusdur, baxmayaraq ki, bu tərifin də
çatışmayan cəhətləri də vardır. Tərif belədir: “Təh-sil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin intellektual və emosional sferalarını inkişaf etdirmək,
onu həyata hazırlamaq məqsədi ilə müasir standartlara uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş məzmunun tədris müəssisələrində və özünütəhsil yolu ilə mənimsənilmə səviyyəsinin qəbul olunmuş meyarlarla yoxlanılan, qiymətləndirilən və
hüquqi sənədlərdə təsbit olunan nəticəsidir”. Göründüyü kimi, tərifin müəllifləri
“qeyri-formal təhsil” anlayışını nəzərə almamışlar, hansı ki, sözügedən təhsil
forması qüvvədə olan qanunvericilikdə təsbit olunmuşdur.
Təhsilə belə bir tərif vermək daha doğru olar:
“Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin intellektual və
emosional sferalarının inkişaf etdirilməsi və həyata hazırlanması məqsədi ilə
sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq, təcrübə və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi
və onun nəticəsidir.”
***
Təhsil prosesində insan mədəni dəyərləri (elm, incəsənət, memarlıq, tarixi irs
və s.) mənimsəyir, nəticədə qarşılıqlı təsirlər nəzərə alınaraq müxtəlif
mədəniyyətlər əsasında mədəni dəyərlər vasitəsilə gənc nəslin təhsili və tərbiyəsi
prosesinin elmi əsaslarla həyata keçirilməsi təmin edilir. Bu halda qarşılıqlı təsir,
insanlar tərəfindən yeni mədəni dəyərlərin mənimsənilməsi və yenidən qurulması
çərçivəsində əsl yaradıcılıq prosesi kimi qəbul edilir və mədəniyyətin dinamik
aspektilə birbaşa bağlı olur. Təhsil uzun illər ərzində nəsillər tərəfindən toplanmış
bilik və mədəni dəyərlərin ötürülmə prosesi olduğundan, ona aşağıdakı
aspektlərdən yanaşılması daha məqsədəmüvafiqdir:
- pedaqoji sistemin kultroloji paradiqması çərçivəsində;
- çoxmədəniyyətli təhsilin formalaşdırılması əsasında;
- təhsil sisteminin mədəni-tarixi formasının təşkili şəraitində;
- tədris fənlərinin təhlilinin kultroloji istiqamətlilik bazasında;

- təhsil subyektlərinin mədəni səviyyəsinin (öyrənənlərin pedaqoji və əqli
mədəniyyəti) inkişaf yolları və vasitələri əsasında;
- xalqın, millətin, etnosun mədəni təhsil ənənələrinin ümumiləşdirilməsi,
saxlanılması və dirçəldilməsi əsasında.
Təhsil insanların sosiallaşma təcrübəsi və nəsillərin varisliyi əsasında
təzahür edir. Ona görə də təhsil tarixi və sosial təcrübənin yenidən istehsalı və
ötürülməsi, eyni zamanda yeni yetişən gənc nəslin təfəkküründə siyasi və iqtisadi
reallıqları, ictimai və mədəni inkişafın yeni oriyentirlərini möhkəmləndirməyə və
inkişaf etdir-məyə imkan verir. Təsadüfi deyildir ki, təhsilin ən mühüm vəzifələrindən biri gənc nəsli sərbəst həyata və gələcəyə hazırlamaq, kamil insanın,
şəxsiyyətin formalaşmasını təmin etməkdir. Təhsilin sosial funksiyası isə bir
tərəfdən insan şəxsiyyətinin formalaşmasını təmin etməkdirsə, digər tərəfdən
nəsilləri aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə olunan həyat fəaliyyətinə
hazırlamaqdır:
- cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş həyat tərzinin formalaşdırılması;
- həyat fəaliyyətinin müxtəlif formalarının (təhsil, əmək, ictimai-siyasi,
peşəkar-mədəni, ailə-məişət, asudə) mənimsənilməsi;
- quruculuq və yaradıcılıq üçün insanın mənəvi potensialının inkişafı.
Müasir yanaşmalar əsasında artıq təhsilin – sistem, proses, nəticə və dəyər
olduğu müəyyənləşdirildiyindən və rəqabətədavamlı insanın for-malaşmasında
əvəzolunmaz əhəmiyyət daşıdığından onun aşağıdakı modellərinin araşdırılması
vacibdir.
Təhsilin müəssisə (dövlət) modeli. Bu halda təhsil sisteminə xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələrində sərbəst fəaliyyət göstərən dövlət hakimiyyətinin
strukturu kimi baxılır. Təhsilin məzmunu, təhsil müəssisəsinin, tədris fənlərinin,
bütövlükdə təhsil sisteminin nomenklaturasının və onun məqsədinin müəyyənləşdirilməsi mərkəzləşmiş qaydada, idarəçilik prinsipləri əsasında qurulur. Təhsil
müəssisəsi birmənalı administrativ formada xüsusi qurumlara tabe olur və onların
fəaliyyətinə bu qurumlar tərəfindən nəzarət edilir. Belə struktur, fəaliyyət əhalinin
müxtəlif təbəqələrinin təhsil sahəsində tələbatını təmin etməyə imkan verir.
Təhsilin ənənəvi modeli. Bu model qabaqcadan sistemləşdirilmiş
akademik təhsil modeli olmaqla, gənc nəslə mədəniyyətin klassik elementlərinin
verilməsini, yenidən hasil və ya təkrar istehsal edilməsini əsas götürərək, təhsil
prosesini qurmağın xüsusi üsulu hesab edilir. Bu modelin tərəfdarları təhsilin əsas
rolunu gənc nəslə sivilizasiyanın mədəni ənənələrinin saxlanılması və ötürülməsində görürlər. Burada hər şeydən əvvəl həm insanın şəxsi inkişafı, həm də sosial
nizamın saxlanılması üçün bilik, bacarıq və vərdişlərin, yüksək ideyalar və
dəyərlərin müxtəlifliyi, çeşidliliyi nəzərdə tutulur. Ənənəvi təhsil modelinin
konsepsiyasına uyğun təhsil sistemi, mədəni təhsil ənənələri əsasında baza bilik,
bacarıq və vərdişlərin formalaşması ilə bağlı elə məsələlərin həllinə üstünlük verir
ki, qazanılmış bacarıqlar əsasında insan sərbəst olaraq yeni ranqda olan bilik və
bacarıqlara yiyələnə bilsin.
Təhsilin rasionalizmə əsaslanan modeli. Bu model, hər şeydən əvvəl gənc
nəslin mövcud cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə tələb olunan bilik,
bacarıq, vərdiş və praktik qabiliyyət-lərin formalaşmasını təmin etmək üçün elə

təşkilati formalardan istifadə olunmasını nəzərdə tutur ki, onlar mövcud dünyanın
tələblərinə cavab verə bilsin. Bu model çərçivəsində yalnız elə mədəni dəyərlər
mənimsədilir və ötürülür ki, onlar gənc nəslə asanlıqla mövcud ictimai
strukturlara inteqrasiya olmağa imkan versin. Bu modelin müasir ideologiyasının
əsasını sosial mühəndisliyin bihevioristik (bihavior – əxlaq, davranış) konsepsiyası
tutur. Rasionalizmə əsaslanan modeldə yaradıcılıq, sərbəstlik, məsuliyyətlilik,
fərdilik, təbiilik və s. kimi fəaliyyətlərə yer verilmir. Ona görə də, təhsil prosesinə,
davranışa utilitarizm (eqoizmə, fərdiçiliyə əsaslanan cərəyan) ruhu gətirir və
öyrədənə onun fəaliyyətinin dəyərlərini azaldan və mütəhərrik olmayan, təngə
gətirən həyat tərzini məcburi qəbul etdirməyə çalışır. Bunun nəticəsində nəinki
öyrənmənin, eyni zamanda tədris-təlim prosesinin də yaradıcı xarakteri müzakirə
edilmir, proses səmərəliliyini itirir.
Təhsilin fenomenoloji modeli. Bu model öyrənənlərin şəxsi-psixoloji
xüsusiyyətlərinə, onların istəklərinə və tələbatlarına ehtiyatla və hörmətlə
yanaşılmasına, təhsilin şəxsi xarakter daşımasına üstünlük verir. Onun tərəfdarları
məktəbə “təhsil konveyeri” kimi baxmağı inkar edirlər. Onlar təhsilə humanist
nöqteyi-nəzərdən baxır, onun insan təbiətinə tam və adekvat olmasını əsas məqsəd
kimi qarşıya qoyurlar. Hər bir öyrənənin özünütanımasına, təbii potensialını
reallaşdırmasına, dinamik inkişafını təmin etmə-sinə müvafiq şərait yaradırlar.
Təhsilin qeyri-institusional modeli. Bu modelin tərəfdarları təhsilin
təşkilini sosial institutlardan, xüsusi halda məktəb və ali təhsil müəssisələrindən
kənarda təşkilinə üstünlük verirlər. Onun “təbiətin qoynunda”, internetin
köməyilə, “açıq məktəb” şəraitində, distant təhsil yolu ilə və s. həyata
keçirilməsini məqbul hesab edirlər.
Bu model əsasında təhsilin və ya konkret təhsil müəssisə-sinin tədris-təlim
prosesinin təşkili ilə bağlı əsas funksiyalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
məqsədəmüvafiq hesab edilir: təhsilin məqsədi; təhsilin məzmunu; təhsil
prosesinin təşkili formaları; təhsilalmanın vəsitə və üsulları; real təhsil prosesinin
təlim, tərbiyə və insan inkişafı birliyinin təminatçısı olması; təhsil prosesinin
subyektləri və obyektləri; təhsil mühiti; baxılan tədris müəssisə-sində tədris-təlim
prosesinin nəticələri, başqa sözlə, öyrənənlərin təhsillik səviyyəsi2.
***
Araşdırmalar göstərir ki, XXI əsrin əsas kapitalı ölkələrin maliyyə imkanları
və təbii resurslarının zənginliyi deyil, onların intellektual potensialı olacaqdır.
Dünyanın aparıcı ölkələrinin inkişaf tendensiyası göstərir ki, intellektual
potensialın formalaşması üçün təhsilin modernləşməsi aşağıdakı prioritet
istiqamətlər üzrə aparılmalıdır:
millilik və bəşərilik;
qabaqlayıcı təhsilvermə;
universal biliklərə yiyələnmə;
2

Daha ətraflı məlumat üçün bax: Mehrabov A.O.. Müasir təhsilin konseptual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2010,
səh. 34-116.

bütün həyatboyu təhsilalma;
yeni maliyyələşmə modelinə keçid.
1. Millilik və bəşərilik probleminin həllinin labüdlüyünü əsaslandırmaq çətin
deyil. Müasir dövrdə təhsilin əsas vəzifəsi vətəndaş cəmiyyətində yaşayacaq
insanın formalaşmasının vasitə və yollarını müəyyənləşdirmək, onu yüksək mənəvi
ideallara və dəyərlərə yiyələnmək, insan həyatının mənasını anlamaq və dərk
etməyə, öz şəxsi həyatında daim nailiyyətlər əldə etməsi üçün səy göstərməyə
hazırlamaqdır. Bu tələblərə cavab verən insan ilk növbədə milli dəyərlər əsasında
tərbiyə almalıdır. Eyni zamanda unudulmamalıdır ki, inkişafa istiqamətlənmiş
cəmiyyətin fəaliyyə-tini dünya mədəniyyəti və təhsilindən ayrı, təcrid edilmiş
şəkildə təsəvvür etmək mümkün deyil. Qloballaşma dünya mədəniyyətinə və təhsil
sisteminə inteqrasiyanı tələb edir.
2. Qabaqlayıcı təhsilvermə. Bu problemin labüdlüyü onunla şərtlənir ki,
cəmiyyətin inkişafı böyük sürətlə və əsaslı dəyişikliklər şəraitində davam edir. Belə
şəraitdə ictimai şüur dünyada baş verən ciddi qlobal dəyişikliklərdən xeyli geri
qalır. Buna görə də aldığı təhsil insanları yaxın gələcəkdə cəmiyyətdə olacaq
əsaslı dəyişikliklərə qabaqcadan hazırlamalıdır.
3. Universal biliklərə yiyələnmə. Qlobal problemlərin həlli yalnız beynəlxalq
ictimaiyyətin birgə səyi ilə yerinə yetirilə bilər. Bu isə qloballaşan dünyamızda
yaranmış problemlərdən baş çıxa-ran, bütöv, universal elmi dünyagörüşə malik,
fundamental elmlərin son nailliyyətlərinə bələd olan, müasir təfəkkürlü gənclərin
hazırlanmasını tələb edir. Hazırda alimlər və pedaqoqlar qarşısında duran ən
mühüm vəzifə, hər bir fundamental elmin bütövlüyü və tamlığını müəyyənləşdirib,
sonra təbiət elmlərinin, humanitar elmlərin daxili əlaqələrini nəzərə alaraq son
mərhələdə fənlərin tədrisinin yeni fundamental, bütöv sistemini və məzmununu
yaratmaqdır. XXI əsrdə pedaqoji, psixoloji yanaşmaların əsasını “təhsil alanlara
nəyi isə ətraflı öyrətmək deyil, öyrənməyi öyrətmək” təşkil etməlidir.
4. Bütün həyat boyu təhsilalma. Cəmiyyətin inkişaf tenden-siyası insanları
biliklərinin sərhəddini, ixtisasını dəyişmək məcburiyyətində qoyur. İndiki şərait
tələb edir ki, insan özünü tez-tez kəskin şəkildə refleksiya etsin, imkanlarını
(intellektual, mədəni, fəaliyyət) müəyyənləşdirsin, yeniliyin xüsusiyyətlərini
anlamağa çalışsın, effektiv şəkildə kommunikativ və kooperativ əlaqələr qursun. Bu
isə insandan bütün həyatı boyu təhsil almağı tələb edir. Ömür boyu fasiləsiz
təhsilalmanın vacibliyi XXI əsrdə ixtisaslı kadrların yenidən hazırlanmasını,
iqtisadiyyatın və cəmiyyətin tələbinə uyğun öz ixtisasını müntəzəm artırmasını,
təkmilləşdirməsini ön plana çəkir. XXI əsrin təhsil sistemi kifayət dərəcədə novator
xarakterli, çevik və yaradıcı keyfiyyətlərə malik olmalıdır.
5. Yeni maliyyələşmə modelinə keçid. Hamının keyfiyyətli təhsil ala
bilməsinin, təhsilin normal təşkili və inkişafa istiqamət-lənmiş olmasının əsas
təminatı dövlətin hər adambaşına maliyyələş-dirmə öhdəliyini necə yerinə
yetirməsindən xeyli dərəcədə asılıdır.
Məlumdur ki, təhsilin səmərəli təşkili onun mühüm prinsip-lərindən biridir.
Təhsil sisteminin səmərəliliyinə aşağıdakıları yerinə yetirməklə nail olmaq
mümkündür:

- təhsilin maliyyələşdirilməsinin yeni sisteminə keçilməsi (adambaşına
normativlər əsasında xərclərin hesablanması);
- təhsilin inkişafına büdcədən ayrılan vəsaitin optimallaşdırıl-ması,
investisiya layihələrinin reallaşdırılması, hər şeydən əvvəl tədris avadanlıqlarının
yeniləşdirilməsi;
- təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yüksəldilməsində
ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi;
- idarəetmə sisteminin informasiya təminatının yüksəldilməsi;
- idarəetmə sahəsində işləyənlərin və təhsildə marağı olan tərəflərin daim
maarifləndirilməsi;
- təhsil siyasətini hazırlamaq və ictimaiyyəti maarifləndirmək üçün
ictimaiyyətlə əlaqə xidmətinin və təhsilə xidmət marketinqinin təşkili;
- tədris müəssisələri üçün avadanlıqların, əyani vəsaitlərin alınması, məktəb
binalarının təmirinin təşkili ilə məşğul olan servis xidmətinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi.
Yuxarıda sadalanan elementlər blokunda həyata keçirilməsi ən çətin olan iş
adambaşına
ayrılacaq
maliyyə
normativlərinin
qabaqcadan
müəyyənləşdirilməsidir. Çünki həmin normativ hər il dəyişir və dövlətin maliyyə
imkanlarından asılı olur. Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, təhsil
müəssisələrində adambaşına maliyyələşmə normativinə keçilməsi aşağıdakı
üstünlüklərə malikdir: 1) təhsil müəssisəsinin maliyyə problemləri tam aydınlaşır,
maliyyə müstəqilliyi təmin olunur, ictimaiyyətdən, digər mənbələrdən əlavə vəsait
almaq ehtiyacını müəyyənləşdirir və onu leqallaşdırır, yerləşdiyi bölgənin ona nə
qədər maliyyə vəsaiti ayırmasını müəyyən etməyə imkan yaradır; 2) təhsil
müəssisəsi iqtisadi cəhətdən qorunur, bütün uşaqların keyfiyyətli təhsil alması
təmin edilir; 3) maliyyə resurslarının məktəblər üzrə paylanmasında yol verilən
subyektiv amillər minimuma endirilir; 4) təhsil müəssi-sələrinin onun üçün ayrılan
vəsaitlərdən səmərəli və qənaətlə istifadə etmək marağını artırır.

8.2. Azərbaycanda təhsilin əsas məqsədi
Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi aşağıdakılardır və bunlar
“Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda rəsmiləşdirilmişdir:
- Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın 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 praktiki 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.

8.3. Təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
 humanistlik – milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad
inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf
mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet 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 ayrı-ayrı 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 dünya təhsil sisteminə səmərəli
formada qoşulması, uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı.

8.4. Təhsil sistemi anlayışı
Bu anlayış özü ədəbiyyatda müxtəlif formada işlənmişdir: “maarif sistemi”,
“xalq maarifi sistemi”, “təhsil sistemi”, “xalq təhsili sistemi”, “dövlət təhsil
sistemi”. Müxtəliflik onunla izah edilir ki, ölkənin inkişafı ərzində tədris
müəssisələri başqa-başqa idarə və nazirliklərin tabeliyində fəaliyyət göstərmişdir.
Müasir dövrdə maarif nazirliyi ali və orta ixtisas təhsili nazirliyi və texniki peşə
təhsili komitəsi bir nazirlikdə birləşsə də, bəzi başqa nazirliklərin tabeliyində olan
tədris müəssisələri də vardır. Tədris müəssisələrinin hazırkı yerləşmə və

idarəolunma vəziyyəti nəzərə alınarsa, “təhsil sistemi” anlayışının işlənilməsi
məqsədəuyğun sayılır .
Təhsil sistemi anlayışını üç əsas əlamət səciyyələndirir. Birinci əlamət təhsil
sisteminin konkret ölkə ilə bağlılığıdır. Hər ölkənin özünəməxsus, özünün sosialiqtisadi və mədəni-siyasi vəziyyətinə uyğun gələn təhsil sistemi vardır. İkinci
əlamət tədris müəssisə-lərini nəzərdə tutur. Bu və ya digər ölkədə mövcud olan
təhsil sistemi təhsil müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin mövcudluğuna
işarədir. Mövcud tədris müəssisələri bu cür əlaqələr sayəsində sistem əmələ gətirir.
Göstərilən əlamətlərə istinad edərək, təhsil sistemi anlayışına belə tərif
vermək olar: bu və ya digər ölkədə qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərən
tədris müəssisələrinin məcmusu təhsil sistemidir.
Təhsil sistemi ölkənin iqtisadi- siyasi və mədəni səviyyəsi ilə əlaqədar təşəkkül
tapır və inkişaf edir. Təhsil sistemləri tam eyniyyət təşkil edən ölkələr yoxdur.
Nəinki yüksək dərəcədə inkişaf etmiş ölkələrin, hətta inkişafa qədəm qoymuş
ölkələrin təhsil sistemləri də bir-birindən fərqlənir. Bu fərqin səbəbi həmin ölkələrdə
həyata keçirilən ictimai-iqtisadi siyasətin və mədəni inkişafın müxtəlifliyidir.
İctimai-iqtisadi quruluşun dəyişməsi və inkişafı ilə əlaqədar təşəkkül tapan və
formalaşan təhsil sistemi öz növbəsində cəmiyyətin sonrakı inkişafına, sosialiqtisadi və mədəni inkişafa təkan verir. Cəmiyyətin necəliyi, mənəvi sərvətin
zənginlik dərəcəsi müəyyən mənada təhsil sisteminin necəliyindən asılıdır. Nəzərə
alınmalıdır ki, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi həyat dəyişdikcə təhsil sistemi də vaxtaşırı dəyişir.
Təhsil sisteminə aşağıdakılar daxildir:
- bütün təhsil müəssisələri, təlim-tərbiyə prosesi ilə məşğul olan və təhsil
xidmətləri göstərən digər qurumlar, təhsil fəaliyyətini və onun inkişafını təmin
edən elmi tədqiqat institutları və informasiya mərkəzləri, layihə, istehsal, kliniki,
ictimai iaşə, tibbi-profilaktik və əczaçılıq strukturları, idman, istirahət və sağlamlıq
kompleksləri, kampuslar, mədəni-maarif müəssisələri və təşkilatları, kitabxanalar,
yataqxanalar, düşərgələr və digər infrastruktur obyektləri;
- təhsili idarəetmə orqanları və onların tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə
və təşkilatlar;
- təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, assosiasiyalar,
cəmiyyətlər, elmi-metodik şuralar və digər qurumlar.

8.5. Təhsilin məzmununa və təşkilinə
dair ümumi tələblər
Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər aşağıdakılardır:
təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli
olmaq, informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq
bacarığını formalaşdırmaq;

öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların qəbulunda, demokratik
təsisatların fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik
müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət və vətəndaş formalaşdırmaq;
təhsilalanların fasiləsiz təhsil almasını, daim yeniləşən, müasir standartlara
uyğun gələn biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnməsini, cəmiyyətin tələbatını daha
səmərəli ödəməsini, şəxsiyyət kimi inkişaf etməsini və ömür boyu təhsilin hamı
üçün açıq və bərabər imkanlı olmasını təmin etmək;
yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni
texnologiyalara yiyələnmək, informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq
bacarığını formalaşdırmaq;
cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabətqabiliyyətli kadr po-tensialına
tələbatının ödənilməsi üçün real zəmin yaratmaq;
təhsil müəssisələrində tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin
insan ləyaqətinə hörmət etməsi əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsilalana
qarşı hər hansı fiziki və psixoloji zorakılığa yol verməmək.
Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər “Təhsil haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və digər normativ hüquqi aktlarla
tənzimlənir.

8.6. Təhsilin və təhsilalmanın formaları
Azərbaycan Respublikasında formal, qeyri-formal, informal təhsil formaları
tətbiq olunur.
 formal təhsil - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil
formasıdır;
 qeyri-formal təhsil - müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə
əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil
formasıdır.
 informal təhsil - özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır.
Formal təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikasında əyani, qiyabi, distant (məsafədən), sərbəst
təhsilalma formaları müəyyən olunmuşdur və təhsilalma formaları çərçivəsində evdə
təhsil və fərdi təhsil təşkil oluna bilər. Fərdi təhsil - müxtəlif səbəblərdən uzun
müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, habelə müəyən bir sahə üzrə xüsusi
istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil formasıdır. Evdə təhsil müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili formasıdır.
Zəruri hallarda, müasir təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada digər təhsilalma formaları
da tətbiq edilə bilər.

8.7. Təhsil müəssisəsi

Təhsil müəssisəsinin təşkilati-hüquqi forması və statusu müvafiq
qanunvericiliyə uyğun müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət
növünə görə dövlət, bələdiyyə, özəl təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil müəssisələri bilavasitə mənfəət əldə
etmək məqsədi güdmür. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti, hüquq və vəzifələri
“Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları nəzərə alınmaqla onun nizamnaməsi
ilə müəyyən edilir.
Təhsil müəssisəsinin aşağıdakı tipləri və növləri müəyyən olunmuşdur:
 məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi, uşaq bağçası, xüsusi uşaq
bağçası);
 ümumi təhsil müəssisələri (ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri,
ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri,
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün müəssisələr, istedadlı şagirdlər üçün
məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər müəssisələr);
 məktəbdənkənar təhsil müəssisələri (uşaq yaradıcılıq mərkəzləri, uşaqgənclər idman məktəbləri, uşaq-gənclər şahmat məktəbləri, ekoloji tərbiyə və
təcrübə mərkəzləri, texniki yaradıcılıq mərkəzləri, turizm və diyarşünaslıq
mərkəzləri, məktəbdənkənar iş mərkəzləri, estetik tərbiyə və bədii yaradıcılıq
mərkəzləri və s.)
 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri, peşə liseyləri);
 orta ixtisas təhsili müəssisələri (kolleclər);
 ali təhsil müəssisələri (universitetlər, akademiyalar, institutlar və s.)
 əlavə təhsil müəssisələri (universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s.)
 təhsil fəaliyyətini həyata keçirən digər müəssisələr.
Müxtəlif tipli təhsil müəssisələri təhsil kompleksi və kampus formasında da
fəaliyyət göstərə bilər. İbtidai və ümumi orta təhsil müəssisələrinin azkomplektli
formada fəaliyyətinin təşkili mümkündür.

8.8. Təhsilin pillələri və səviyyələri
Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil (ibtidai
təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil), ilk peşə-ixtisas təhsili, orta ixtisas təhsili,
ali təhsil (bakalavriat, magistratura, doktorantura) pillələri və səviyyələri müəyyən
olunmuşdur. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunur. Hər bir təhsil pilləsi (məktəbəqədər təhsil istisna olmaqla) yekun
qiymətləndirmənin və ya attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq məzunlara dövlət
nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatır. Təhsilalanın əvvəlki pillədə və səviyyədə
əldə etdiyi nailiyyətlər növbəti pillədə və səviyyədə təhsilin davam etdirilməsində
nəzərə alınır.
8.8.1. Məktəbəqədər təhsil
Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, ailənin və cəmiyyətin
maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və
psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin
üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və
insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir. Məktəbəqədər təhsil
müvafiq təhsil proqramı əsasında həyata keçirilir, məktəbəqədər təhsil üç yaşdan
başlayır. Beş yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq qrupları zəruridir. Məktəbə
hazırlığın təşkili qaydaları müvafiq icra orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Məktəbəqədər təhsil uşağın valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrin
arzusu ilə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil müəssisələrinin
müvafiq strukturlarında və ya ailədə həyata keçirilə bilər. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müvafiq qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti təşkil
edilir.

8.8.2. Ümumi təhsil
Ümumi təhsil təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, zəruri
bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həyata və əmək fəaliyyətinə
hazırlanmasını təmin edir. Ümumi təhsil təhsilalanların fiziki və intellektual
inkişafına, zəruri biliklərə yiyələnməsinə, onlarda sağlam həyat tərzinə və sivil
dəyərlərə əsaslanan vətəndaş təfəkkürünün formalaşmasına, milli və dünyəvi dəyərlərə hörmət hissinin aşılanmasına, ailə, cəmiyyət, dövlət və ətraf mühit
qarşısında hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Ümumi
təhsil müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan
Respublikasında ümumi təhsil, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil və tam orta
təhsildən ibarətdir. Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən
digər səviyyəsinə keçid qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən olunur.
Ümumi təhsil ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi təmayüllü təhsil
müəssisələrində, gimnaziyalarda, liseylərdə, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində, habelə ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində yaradılan
məktəblərdə həyata keçirilir. Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların fiziki
inkişafını təmin etmək və müxtəlif yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil proqramları tətbiq olunur.
İbtidai təhsilin məqsədi təhsilalanlara oxumaq, yazmaq və hesablama
bacarıqları aşılamaq, onlarda insan, cəmiyyət və təbiət haqqında ilkin həyati
biliklər, məntiqi təfəkkür elementləri, estetik, bədii zövq və digər xüsusiyyətlər
formalaşdırmaqdan ibarətdir. İbtidai təhsil müvafiq təhsil proqramına əsasən
həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında ibtidai təhsil altı yaşdan başlanır. Valideynlərin və uşaqların digər qanuni nümayəndələrinin arzusu ilə təhsil müəssisəsi
istedadlı uşaqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada daha
erkən yaşda qəbul edə bilər.
Ümumi orta təhsilin məqsədi təhsil alanların şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin, ünsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün
inkişafını, təhsil proqramına daxil olan fənlər üzrə və eləcə də dünya
svilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq bilik və təsəvvürlərinin
formalaşdırılmasını, müasir informasiya- kommunikasiya vasitələrindən istifadə
etmək qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndirmək və öz gələcək fəaliyyət
istiqamətlərini müəyyənləşdirmək bacarığını təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil icbaridir və müvafiq təhsil proqramına
əsasən həyata keçirilir.
Ümumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparılır və təhsili başa
vuran təhsil alanlara müvafiq dövlət sənədi verilir. Ümumi orta təhsil haqqında
sənəd təhsilin növbəti pillədə və səviyyədə davam etdirilməsi üçün əsas sayılır.
Tam orta təhsil səviyyəsində təhsil alanların istedad və qabiliyyətinin
reallaşdırılması, müstəqil həyata və peşə seçiminə hazırlanması, fəal vətəndaş
mövqeyinin, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, insan hüquqlarına və azadlıqlarına
hörmət hissinin və tolerantlığın formalaşdırılması, müasir informasiyakommunikasiya texnologiyalarından və digər texniki vasitələrdən sərbəst istifadə

etməsi, iqtisadi biliklərin əsaslarına yiyələnməsi, xarici dillərdən birində, yaxud bir
neçəsində ünsiyyət saxlaması və s. təmin olunur. Tam orta təhsil ümumi təhsilin
hər üç səviyyəsini əhatə edən təhsil proqramlarının tam mənimsənilməsini nəzərdə
tutur. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülləşməsi (humanitar, texniki,
təbiət və digər) təmin olunur. Dövlət təhsil müəssisələrində tam orta təhsil
pulsuzdur. Attestasiyanın nəticələrinə görə məzunlara müvafiq qaydada dövlət nümunəli sənəd-attestat verilir.
Ümumiliyi, vahidliyi, əmək istiqamətli olması, politexnik xarakter
daşıması, milli mədəniyyətə istinad etməsi, fərdi qabiliyyətləri nəzərə alması
ümumi orta təhsilin başlıca xüsusiyyətlərindəndir. Milliyyətindən, dilindən,
mənşəyindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir oğlanın, hər bir qızın öyrənməli
olduğu zəruri biliklərin, bacarıq və vərdişlərin, davranış qaydalarının məcmusu
ümumi təhsilin məzmununu təşkil edir. Ümumi təhsil imkan verir ki, gələcək
peşəsindən, ixtisasından asılı olmayaraq hamının şəxsiyyəti normal inkişaf edə
bilsin. Ümumi təhsil cəmiyyətdə adamların bərabər mövqe tutmalarına şərait
yaradır.
Təhsil səviyyələri müxtəlif olan şəxslər, adətən, cəmiyyətdə başqa-başqa
mövqe tuturlar. Ümumi orta təhsili olan şəxs xalq təsərrüfatının bir sahəsindən
digər sahəsinə sərbəst keçməyə və orada fəaliyyət göstərməyə imkan qazanır.
Ümumi orta təhsil mənəvi və əxlaqi inkişafın, fiziki və estetik kamilləşməyin
bünövrəsidir. Bu əsasda hər bir şəxs öz qabiliyyətlərini maksimum inkişaf etdirə
bilər. Təhsilin ümumiliyi və vahidliyi bir-birindən ayrılmazdır. Ümumi orta
təhsilin vahidliyi əsasən onun məzmununda ifadə olunur. Ümumi orta təhsilin
politexnik istiqaməti iki cəhətdən səciyyələnir: politexnik biliklər və politexnik
bacarıqlar. Ümumiyyətlə, şagirdlər üçün ümumi olan, əmək və politexnik
səciyyə daşıyan, milli mədəniyyətə istinad edən və şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alan təhsil ümumi orta təhsil hesab edilir. Ölkəmizdə
orta ümumi təhsilin bu cəhətləri yüksək dəyərləndirildiyindən onun icbariliyi qəbul
olunmuşdur.
8.8.3. İlk peşə-ixtisas təhsili
İlk peşə-ixtisas təhsili - əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, ümumi orta
təhsil və tam orta təhsil bazasında müxtəlif sənətlər və kütləvi peşələr üzrə ixtisaslı
işçi kadrların hazırlanmasını təmin edir. İlk peşə-ixtisas təhsili mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində və təhsil fəaliyyəti
üçün xüsusi razılığı (lisenziyası) olan ayrı-ayrı təşkilatların, müəssisələrin, əmək
birjalarının, məşğulluq idarələrinin və digər müvafiq qurumların təhsil
strukturlarında həyata keçirilir və məzunlara müvafiq istiqamətlər üzrə ilk peşə
dərəcələrinin verilməsi ilə başa çatır. İlk peşə-ixtisas təhsili müvafiq təhsil
proqramları əsasında təşkil olunur. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi
orta təhsil bazasında qəbul olunanlar peşə ixtisası ilə yanaşı, tam orta təhsil almaq
hüququna malikdirlər.
8.8.4. Orta ixtisas təhsili

Orta ixtisas təhsili cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq,
ümumi orta təhsil və tam orta təhsil bazasında ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üçün
müxtəlif ixtisaslar üzrə orta ixtisas təhsilli mütəxəssis hazırlığını təmin edir. Orta
ixtisas təhsili əsasən kolleclərdə və ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində yaradılan
müvafiq strukturlarda həyata keçirilir və subbakalavr ixtisas dərəcəsinin verilməsi
ilə başa çatır. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil
olanlar həm də tam orta təhsil alırlar. Orta ixtisas təhsili müvafiq təhsil proqramları
əsasında təşkil olunur. Orta ixtisas təhsilini başa vuran məzunlara müvafiq qaydada
dövlət nümunəli sənəd-diplom verilir. Orta ixtisas təhsili haqqında sənəd ali təhsil
müəssisəsinə daxil olmaq hüququ yaradır və növbəti təhsil pilləsində ali təhsil
almaq üçün əsas sayılır.
Orta ixtisas təhsili proqramlarının müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil
proqramlarına uyğunluğu təmin edilir və bu təhsil pilləsini yüksək nəticələrlə başa
vuran məzunların-subbakalavrların topladıqları kreditlər müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi qaydada, uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrində
nəzərə alınır.
8.8.5. Ali təhsil
Ali təhsil pilləsində cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı həyata
keçirilir. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssislər və
elmi pedaqoji kadrlar hazırlığı üç səviyyəlidir.
 bakalavriat ;
 magistratura ;
 doktorantura.
Bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta ixtisas təhsili bazasında
ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər
hazırlanır.
Bakalavriat. “Bakalavr”, latın dilində “dəfnə yarpağı” deməkdir. Bakalavriat
təhsili başa çatmış ali təhsildir. Bakalavriat bitirən məzunlara “bakalavr” ali peşəixtisas dərəcəsi verilir. Bakalavriat təhsili almış məzunların əmək fəaliyyəti sahəsi
elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla,
bü-tün digər sahələri əhatə edir. Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Bakalvr dərəcəsi dövlət imtahanı ilə və ya “Buraxılış işi” ilə Yekun
Dövlət Attestasiya Komissiyası tərəfindən yekunlaşdırılır, qiymətləndirilr.
Buraxılış işlərinin tərtibi, yazılma qaydası və müdafiə prosesi aşağıdakı
kimi həyata keçirilir:
1. İxtisas kafedrası tərəfindən tərtib edilən mövzular məzun olacaq tələbə
tərəfindən sərbəst şəkildə sеçildikdən sоnra ixtisas kafedrası еlmi rəhbər
müəyyənləşdirir. Еlmi rəhbərin və tələbənin birgə iştirakı ilə mövzunun planı,
istifadə еdiləcək ədəbiyyatın siyahısı, tədqiqatın obyekti, predmeti, məqsəd və

vəzifələri, metodları müəyyənləşdirilir, metodik məsləhətlər, istiqamətlər verilir və
tələbənin fərdi planı hazırlanır.
2. Buraхılış işinin quruluşu əsasən aşağıdakı kimi olur:
GİRİŞ - 2 -3 səhifə оla bilər (mövzunun aktuallığı, tədqiqatın obyekt və
predmeti, məqsəd və vəzifələri, mеtоdları göstərilir, mövzu ilə bağlı yazılanlara
yığcam münasibət bildirilir).
I FƏSİL – azı 2 yarımfəsil оla bilər və fəsil 18- 20 səhifədən az оlmamalıdır.
II FƏSİL - azı 2 yarımfəsil оla bilər və fəsil 18-20 səhifədən az оlmamalıdır.
NƏTİCƏ - 2 – 3 səhifə оla bilər.
İSTİFADƏ ЕDİLMIŞ ƏDƏBİYYAT - azı 20 ədəbiyyat göstərilməli. Sоn 510 ilin ədəbiyyatına üstünlük vеrilməlidir.
Buraхılış işinin həcmi 40 -50 səhifə həcmində оlmalıdır.
3. Buraхılış işi A-4 (21 Х 29. 7 sm) formatlı kağızda kоmpütеrdə Times New
Roman şrifti ilə 14 ölçüdə, sətirlər arası məsafə 1.5 interval olmaqla kompüterdə
yazılır və cildlənilir. Kağızın sоl tərəfindən 3 sm, yuхarı və aşağı tərəflərdən 2 sm,
sağ tərəfdən 1sm. bоş yеr buraхılmalıdır. Hər sətirdə ən azı 60 işarə – şrift
оlmalıdır. Hər səhifədə 29-31 sətir оlmalıdır.
4. Buraхılış işinin elmi rəhbəri kafеdrada həftədə 1 və ya 2 dəfə məsləhət saatı
ayırmalı və rəhbərlik еtdiyi tələbəyə ardıcıl məsləhətlər vеrməli və kafedrada
ayrılmış xüsusi jurnalda bu öz əksini tapmalıdır. İş tamamlandıqda elmi rəhbər iş
haqqında ətraflı rəy yazır, işin səciyyəvi cəhətlərini, tələbənin müstəqilliyini, yaradıcılığını, tədqiqatçılıq bacarığını göstərir və buraxılış işinin müdafiəyə hazır
olduğunu qeyd edir.
Elmi rəhbərin rəyi və buraxılış işi kafedraya təqdim edildikdən sonra, kafedra
müdiri işi əlavə rəsmi rəyə göndərir. Əlavə rəsmi rəydə buraxılış işinin bütün
fəsilləri və bölmələri haqqında rəy bildirilir. Rəy təsvirçilik xarakteri daşımır,
burada işin necə yerinə yetirildiyi, müsbət və mənfi cəhətləri, irad və təkliflər
göstərilir. Rəsmi rəyçi işin müdafiəyə hazır olub olmadığını bildirir.
Beləliklə, buraxılış işi, elmi rəhbərin rəyi və əlavə rəyçinin rəyi müzakirəyə 2
həftə qalmış kafedrada hazır olur.
5. Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyası qarşısında açıq müdafiədən öncə
ixtisas kafеdrasında tələbənin buraхılış işinin müzakirəsi təşkil оlunur. Buna ilkin
müdafiə də deyilir. Burada tələbə 10-12 dəqiqə ərzində buraxılış işinin aktuallığı,
məqsəd və vəzifələri, metodları, mənbələri, işin fəsilləri, bölmələri barəsində qısa,
yığcam şərhlər verir. Sonra rəylər oxunur, irad və təkliflər bildirilir. İddiaçı rəylərə
cavab verə bilər, ya da onlarla razılaşa bilər. Daha sonra müdafiəçiyə suallar
verilir, cavablar alınır. Nəticələr qənaətbəxş olarsa, ballar göstərilməklə, buraxılış
işinin müdafiəyə buraхılması haqqında qərar qəbul edilə bilər.
İşin kafedrada müzakirəsi zamanı tələbənin iş üzərində çalışqanlığı,
müstəqilliyi, ədəbiyyatdan, pеdaqоji təcrübə nümunələrindən istifadə еtmə bacarığı,
işin məzmunu, tərtibatı, tələbənin buraxılış işini şərh etmə tərzi, nitqi, rəyçilərin işə
qiyməti nəzərə alınır və bütün bunlar maksimum 50 balla müəyyənləşdirilir. Beləliklə, hər tələbənin Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyası qarşısında açıq müdafiəyə
buraxılması haqqında kafedranın müzakirə protokolundan çıxarışı müvafiq

dekanlığa təqdim edilərkən tələbənin müdafiəyə qədərki topladığı ballar da
aşağıdakı cədvəl formasında göstərilir:
Buraxılış işinin müdafiəsinə qədər toplanmış ballar
№ Tələbənin Buraxılış Burazılış
Elmi
Əlavə Müdafiəyə
adı, ataişinin
işinin
rəhbərin rəsmi
qədər
sının adı, tərtibatı məzmunu
işə
rəyçinin toplanmış
soyadı
20 balla 10 balla qiyməti
işə
ümumi bal
15 balla qiyməti
5 balla
1.
Tələbənin Komissiya qarşısında müdafiəsinin təşkili üçün kafedra aşağıdakı
sənədləri müvafiq dekanlığa təqdim edir.
1. Buraхılış işi (cildlənmiş formada- 1 nüsxə);
2. Elmi rəhbərin rəyi;
3. Əlavə rəsmi rəyçinin rəyi;
4. Buraхılış işinin kafеdrada müzakirəsinin prоtоkоlundan çıхarış.
Dekanlıq həmin sənədlərə tələbənin bakalavr təhsil müddətində aldığı
attestasiya qiymətlərini göstərən cədvəli də əlavə edərək Yekun Dövlət Attestasiya
Komissiyasına təqdim edir.
Müəyyən edilmiş qrafik üzrə hər gün 12-13 tələbə müdafiə edə bilər. Hər
tələbənin müdafiəsinə 20-25 dəqiqə vaxt ayrılır. Tələbə kürsüdən Yekun Dövlət
Attestasiya Komissiyası və qrup kollektivi qarşısında tələsmədən, savadlı, elmi
cümlələrlə, yığcam şəkildə, yaxşı olar ki, əlindəki mətnə baxmadan çıxış edir və
kompyuter texnikasından istifadə edir. Buraxılış işinin səciyyəvi cəhətlərini,
aktuallığını, məqsəd və vəzifələrini, metodlarını, mənbələrini, həmçinin fəsil və
bölmələrini aydın, səlis şərh edir. Sonra rəylərdəki irad və təkliflərə, daha sonra da
verilən suallara konkret cavablar verir, öz münasibətini bildirir.
Yеkun
Dövlət
Attеstasiya
Komissiyası
tələbənin
müdafiəsini
qiymətləndirərkən iddiaçının müdafiədə çıxışını, suallara vеrdiyi cavabları, iхtisas
biliyinin səviyyəsini nəzərə alır ki, bunlar da maksimum 50 balla qiymətləndirilir.
Buraxılış işinin müdafiəsində toplanmış ballar
№

Müdafiədə toplanmış ballar
Tələbənin
Məruzənin Suallara Tələbənin Yekun
adı,
qiyməti
cavabixtisas
bal
atasının
20 balla
ların
biliyi
adı,
qiyməti 10 balla
soyadı
20 balla

1.

Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyasının bağlanış iclasında sədr komissiya
üzvləri ilə birlikdə hər tələbənin ayrı-ayrılıqda qiymətlərini müzakirə edir və açıq
səsvermə yolu ilə buraxılış işinin müdafiəsinin ümumi bal qiyməti
müəyyənləşdirilir. Bundan sonra tələbənin müdafiəyə qədər və müdafiədə topladığı
ballar toplanaraq buraxılış işi müdafiəsinin yekun balı çıxarılır. Sədr müdafiənin
yekun bal qiymətini tələbələrə elan edir.
Həm müdafiəyə qədər, həm də müdafiə zamanı toplanmış ballar ümumiləşmiş
şəkildə bir cədvəldə öz əksini tapır. Yеkun Dövlət Attеstasiya Komissiyasının sədri
və üzvləri cədvəldəki qiymətləri imzalayaraq təsdiq edir. Müdafiə prosesinin
bütünlükdə gedişatı, suallara cavablar, tələbələrin qiymətləndirilməsi xüsusi
“Protokol-kitabı”nda Komissiyanın Elmi Katibi tərəfindən aparılır və Yеkun
Dövlət Attеstasiya Komissiyasının sədri, üzvləri tərəfindən imzalanaraq
təsdiqlənir.
Magistratura. “Magistr” sözü latın mənşəli söz olub, “müəllim”, ”mürəbbi”,
“rəhbər” mənalarını ifadə edir. Qədim Romada “magistr” dərəcəsi mühüm vəzifə
səlahiyyətləri olan şəxslərə verilirdi. Bizans imperatorluğunda isə bu ad yüksək
məmur rütbəsi ti-tuluna müvafiq idi. “Magistr” məfhumu “ustad” adının sinonimi,
öz işinin mahir bilicisi, ustası kimi də qəbul edilir. Musiqi termini olan “maestro”
sözü də “magistr” sözündən meydana gəlmiş, musiqi sa-həsinin bilicisi kimi başa
düşülür.
Magistratura təhsili ixtisaslaşma üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi-tədqiqat
və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və
məzunlara peşəkar fəaliyyətlə, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərlə məşğul olmaq
hüququ verir. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin
verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Magistratura elmi-pedaqoji kadr potensialı, maddi-texniki bazası və təhsil
infrastrukturu kifayət qədər yüksək olan ali təhsil müəssisələrində yaradılır.

Magistratura əsasən aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
1. Magistratura ali təhsil strukturunda ikinci pillə olaraq ali təhsilin elitar
formasından kütləvi və ümumi formaya keçidini təmin edir.
2. Ali təhsilin adekvat, məqsədyönlü , optimal, səmərəli, çevik olmasını təmin
edir.
3. “Uzunmüddətli təhsil”, “Ömürboyu təhsil”, “Fasiləsiz təhsil paradıqmasını
reallaşdırır.
4. Varislik prinsipini, yeniləşmə, təkmilləşmə funksiyasını, tədrisin elmi
xarekterdə qurulmasını, elmi tədqiqatçılığı, yaradıcılıq və əməkqabilliyinin
vəhdətini təmin edir.
5. “Geniş məkanda tanınma”, “Şəffaflıq”, “Rəqabət aparmaq və rəqabətə
dözümlülük” kimi funksiyaları yerinə yetirir.
6. Transparentlik (fr. transparent, hərfi mənası – şəffaf) funksiyasının,
ağılların, imiclərin, imkanların rəqabətə dözümlülüyünü təmin edən strategiyaların
modernləşdirilməsini təmin edir.
7. Rasional -selektiv (lat. selectio – seçmə, seliqo – seçirəm) funksiyanı yerinə
yetirir, tələbələrin qəbulunun, seçib- seçilməsi müyəssərliyini təmin edir.
8. Doktorluq dərəcəsinə qədərki səviyyənin təmin edilməsi funksiyasını
yerinə yetirir və daha yüksək dərəcə olan doktorluq elmi dərəcəsinə çatmaq üçün
imkan və şərait yaradır.
9. Varislik və inkişafın vəhdətini, ali təhsilin akademik və bazar iqtisadiyyatı
xarakteristikalarının vəhdətini, klassik dəyərlərə uyğunluğu, dinamik dəyişikliklərə
açıq olmasını təmin edir.
10. Yüksək intellektə, yüksək mədəniyyət və əxlaqa, yüksək elmitədqiqatçılıq qabiliyyətinə, dərin bilik və geniş elmi dünyagörüşə malik peşəkar
mütəxəssislər yetişdirir.
Magistratura elmi-pedaqoji kadr potensialı, maddi-texniki bazası və təhsil
infrastrukturu kifayət qədər yüksək olan ali təhsil müəssisələrində yaradılır.
Tibb təhsil proqramlarına və dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, əsas
təhsilə və rezidenturaya həkim-mütəxəssis ali peşə ixtisas dərəcələri verilir.
Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarını müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı müəyyənləşdirir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən və öz xüsusiyyətləri ilə fərqlənən mədəniyyət,
musiqi, incəsənət, idman, memarlıq, dizayn və bu kimi digər sahələr üzrə magistr
hazırlığı yalnız nəzəri hazırlıq və tədqiqat tələb edən sahələr üzrə həyata keçirilir.
Magistratura təhsili ixtisaslaşma üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi-tədqiqat
və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və
məzunlara peşəkar fəaliyyətlə, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərlə məşğul olmaq
hüququ verir. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin
verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Magistraturada fənnlərin dərindən ixtisaslaşması aparılır, magistrantlarda elmi
araşdırma bacarığı və vərdişləri formalaşdırılır.
Magistraturanı başa vuran şəxslər İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasının
qərarı ilə «magistr» dərəcəsi alırlar. Magistr dərəcəli mütəxəssislər ali məktəbin
bakalavr pilləsində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, habelə orta məktəblərdə
fəaliyyətlərini təşkil edə bilərlər.
Magistr dərəcəsi verilərkən xüsusi elmi hazırlıq bacarığı və konkret elmi
nəticə nümayiş etdirmiş məzunlar doktoranturada müvafiq imtahanlar verdikdən
sonra elmi iş - dissertasiya üzərində çalışa bilərlər. Doktoranturanı başa vurub
İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasında fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə
etmiş şəxslər «Fəlsəfə doktoru» (ixtisas göstərilməklə) elmi dərəcəsini alır. Elmi
dərəcəsi olan şəxslər, xüsusilə elmlər doktorları ixtisasa uyğun olaraq təhsilin
magistratura pilləsində elmi, pedaqoji fəaliyyət göstərə bilərlər.
Magistrant təhsilini başa vurarkən İxtisaslaşmış Dissertasiya Şurasının
qarşısında yazıb tamamladığı dissertasiyanı müdafiə edir.
Magistr dissеrtasiyası – magistratura tələbəsinin, yaxud magistrantın müstəqil
еlmi-tədqiqat işinin, gərgin yaradıcı aхtarışlarının məhsuludur. Magistraturada
təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin sоn təqdimatıdır, mütəхəssisə «həyat vəsiqəsi» vеrən,
ona magistr elmi dərəcəsi verən mürəkkəb pedaqoji prоsеsdir. Dissertasiya latınca
“dissertatio” sözündən olub, mənası müzakirə etmək, tədqiq etmək deməkdir.
Magistr dissertasiyası işinin icrası və müdafiəsi magistranta təhsil illəri
ərzində qazandığı bilikləri sistеmləşdirməyə, möhkəmləndirməyə, iхtisas üzrə
nəzəri biliklərini və praktik bacarıqlarını daha da gеnişləndirməyə, kоnkrеt еlmipedaqoji, tехniki, iqtisadi, istеhsal və digər məsələləri həll еtməyə imkan vеrir,
оnlarda müstəqilliyi, yaradıcılığı inkişaf еtdirir, еlmi tədqiqat mеtоdlarından istifadə еtmək və еkspеrimеnt qоymaq qabiliyyətini aşılayır.
Magistr dissertasiyası sırf müstəqil еlmi-tədqiqat хaraktеri daşısa da bu əsas
etibarilə tədris-tədqiqat işlərinə aid olur. Yəni magistr dissertasiyası magistraturanın tədris proqramı ilə sıx bağlı olur. Belə elmi tədqiqat işinin yazılmasında
əlbəttə, magistrantdan böyük elmi yenilikləri, elmi problemləri həll etməsini,
kəşflər, ixtiralar etməsini gözləmək də olmaz. Magistr dissertasiyasının yazılmasında əsas məqsəd magistrantın müstəqil elmi-tədqiqat işləri aparması,
müstəqil elmi axtarışlar etməsi, elmi problemlərə peşəkarcasına yanaşması və
onun həlli yollarını öyrənməkdir.
Magistrant yazdığı dissertasiya işinin əsas mahiyyətini, mövzunun
aktuallığını, tədqiqatının əsas istiqamətlərini, elmi yеniliyini, nəzəri və praktik

əhəmiyyətini əldə еtdiyi nəticələri sərbəst və müstəqil оlaraq şərh еtməyi bacarmalıdır.
Dissertasiya işinin müdafiəsinə hazırlıq uzun müddət sürən gərgin zеhni
əməyin məhsuludur. Dissertasiya işinin yazılmasında magistrantda bir sıra idrak
qabiliyyətləri, tədqiqatçılıq bacarıqları ilə yanaşı, gələcək mütəхəssisə хas оlan
müsbət əхlaqi kеyfiyyətlər də fоrmalaşır, оnun bir şəхsiyyət kimi inkişafı təmin
еdilir.
8.8.6. Doktorantura
Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olmaqla elmi və elmi-pedaqoji
kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir.
Doktorantura təhsili ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda yaradılan
doktoranturalarda (hərbi təhsil müəssisələrində adyunkturalarda) həyata keçirilir və
müvafiq elmi dərəcənin verilməsi ilə başa çatır. Elmi dərəcələr ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda fəaliyyət göstərən dissertasiya şuralarının vəsadəti
əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq verilir.
Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi dərəcələr müəyyən edilir:
 fəlsəfə doktoru - elm sahələri göstərilməklə;
 elmlər doktoru - elm sahələri göstərilməklə.
“Doktor” sözü latınca “doctus” yəni “Öyrədilmiş” “Biliklənmiş”,
“Təkmilləşmiş” kimi mənaları verir. Bu elm sahəsində verilmiş ən yüksək dərəcə
sayılır. İlk doktor elmi dərəcəsi, tarixi mənbələr görə 12 iyul 1219-cu ildə
Boloniyada Papa III Honorius tərəfindən verilmişdir.
Elmlər doktoru elmi dərəcəni almaq üçün fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini
almış şəxs hazırladığı dissertasiyanı mütəxəssislərin iştirakı ilə təşkil olunmuş şura
və azad iştirakçılardan ibarət publika qarşısında müdafiə etməli idi.
Doktoranturada təhsilini başa vurmuş və müvafiq elmi dərəcə almış şəxslərə
müəyyən edilmiş qaydada elmi dərəcəni təsdiq edən vahid formada dövlət
nümunəli sənəd-diplom verilir.
Ali təhsil müəssisələrində, elmi və digər təşkilatlarda çalışan elmi-pedaqoji
kadrlara elmi dərəcələrin verilməsi doktorantura və dissertantura yolu ilə
reallaşdırılır.
Ali təhsil müəssisələrinin kadrlarına elmi və pedaqoji fəaliyyət sahəsində əldə
etdikləri nəticələrə görə müəyyən edilmiş qaydada elmi adlar verilir. Dosent və
professor elmi adlarının verilməsi qaydaları və şərtləri müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil
müəssisəsinin Fəxri professor (doktor) adı vermək hüququ vardır. Fəxri professor
(doktor) adının verilməsi qaydaları və şərtləri ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi
ilə müəyyən edilir.
***
Daim bütövləşməkdə olan dünyanın hər hansı bir nöqtəsində baş verən geniş
miqyaslı ictimai hadisə və proseslər bütün ölkə və xalqların həyatına təsir edir.

Dünyada formalaşmış vahid ictimai-iqtisadi, siyasi-mədəni məkan bu günün
reallığıdır. Bütün bəşəriyyət sözügedən reallıqla hesablaşmağa “məhkumdir” və
bütün sahələrdə bu reallığı nəzərə almaq zərurəti ilə qarşılaşır.

XX əsrin sonlarında əldə olunmuş böyük nailiyyətlər sayəsində Avropada baş
verən proseslər daha konkret xarakter alaraq, AB ölkələrinin və onların vətəndaşlarının reallığına dolğun cavab verir. Bu zəmində yaranmış perspektivlər, (digər
Avropa ölkələri ilə dərinləşən münasibətlərlə birlikdə), inkişaf üçün daha böyük
imkanlar yaratmışdı. Siyasi və akademik dünyanın daha böyük hissəsi arasında
artan qarşılıqlı anlaşmanın, bütün inkişaf edən Avropada daha sıx əlaqələrin
yaradılmasının, Avropanın intellektual, mədəni, sosial və elmi-texniki potensialının
formalaşmasına və möhkəmləndirməsinə olan tələbatın mövcudluğunun təsdiqi qaçılmaz idi. “Maariflənmiş Avropa” sosial və humanitar inkişafın əvəzolunmaz
amilinə, habelə genişləndirilən və zənginləşdirilən Avropa vətəndaşlığının zəruri
şərtinə çevrilmişdi. O, vətəndaşlara ümumi dəyərlərə və ümumi sosial, mədəni
məkana aid olduqlarını anlatmaqla yeni minilliyin təhriklərinə tab gətirmək üçün
zəruri məlumatlarla təmin olunmaq imkanı vermək qüdrətində dərk edilirdi.
Dünyanın inkişafının reallığına çevrilmiş qloballaşma prosesi Avropa məkanında gedən Boloniya prosesinə təkan verir və onun aktuallığını artırır. Ali təhsil
sistemləri arasında rəqabətin güclənməsi Avropa ali təhsil sisteminin rəqabət qabiliyyətinin və cəzbediciliyinin gücləndirilməsi tələbini günbəgün daha kəskin
şəkildə qoyur.
Sözügedən proses bütövlükdə dünya miqyasına da aiddir. Avropa bu ümumi
prosesdə ən güclü regionlardan biri kimi çıxış edərək yeni regionlarda, o cümlədən postsovet məkanında öz ali təhsil standartları və dəyərlərinin təsbit edilməsi,
bu regionun təhsil məkanını öz təsir dairəsinə almaq məqsədilə aktiv mübarizəyə
qoşulmuşdur. Burada vurğulamaq ye-rinə düşər ki, Avropa özünün təhsil standartlarının digər ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanın da aid olduğu postsovet ölkələrində yayılmasında və onların Ümumavropa Ali təhsil zonasına cəlb edilməsində
nə qədər maraqlıdırsa, barəsində bəhs olunan ölkələrin özləri də həmin prosesin
daha sürətlə getməsində bir o qədər (bəlkə də daha çox) maraqlıdırlar. Bu da təbii
bir hadisədir. Qloballaşma prosesinin sürətləndiyi və dərinləşdiyi bir vaxtda həmin
qəbildən olan ölkələrin daha qabaqcıl və mükəmməl bir sistemə daxil olaraq
özlərinin bu sahədəki problemlərini “Maariflənmiş Avropa”nın ümumi dəstəyi və
təcrübəsi əsasında həll etmək imkanı qa-zanmasına şans verir ki, qloballaşmanın
gətirdiyi təhlükələrə daha çox dözüm mühiti formalaşdırsın.
Köhnə Sovet təhsil standartlarından uzaqlaşan müstəqil Azərbaycan Res-publikası da Boloniya prosesinə qoşulmaqla bütövlükdə təhsil sahəsində, konkret
olaraq ali təhsil sahəsində öz önəmli maraqlarını qəti olaraq ortaya qoymuşdur.
Azərbaycan Respublikasının rəsmi olaraq Boloniya prosesinə qoşulması ölkənin
bütün ali təhsil müəssisələrinin tədricən Boloniya standartları əsasında qurulmasına yönəldilmiş xəttin qətiləş-dirilməsidir.
Avropada ali təhsil sistemində struktur dəyişikliyinin başlanmasını XX əsrin
50-ci illərinin sonuna aid etmək olar. Avropada inteqrasiya pro-seslərinin təməlini
qoymuş olan (“Ümumi bazar” yaratmaq üçün) Roma müqaviləsi imzalanmışdır.
Flamandiyalı müəlliflər – Kurt de Vita və Verxovena Avropada ali məktəblərdə inteqrasiya proseslərinin inkişafını 3 dövrə ayırmışlar: 1957-1982-ci illər;
1983-1992-ci illər; üçüncü – 1992-ci il Maastrixt müqaviləsinin imzalanması ilə
başlanır. Birinci dövr (1957-1982) hər şeydən əvvəl “Ümumi bazar”a daxil olan

ölkələrin Təhsil Nazirlərinin 1971-ci ildə keçirilən görüşü ilə yadda qalmışdır. Bu
görüşdə onlar aşağıdakı məsələləri müzakirə etmişlər:
– diplomların qarşılıqlı tanınması;
– təhsil sahəsində koorporasiyalar (birliklər, ittifaqlar) yaratmaq;
– Avropa Təhsil İnkişafı Mərkəzini yaratmaq;
– təhsil sahəsində qeyri-milli institutların yaradılması.
1976-cı ildə “Ümumi bazar” çərçivəsində aşağıdakıları özündə saxlayan
fəaliyyət proqramı hazırlandı;
– ali məktəblərə qəbulda bərabər imkanların yaradılması;
– diplomların qarşılıqlı tanınması;
– birgə tədris proqramlarının qəbulu;
– qısamüddətli kadr hazırlığı kurslarının yaradılması;
– birgə informasiya siyasətinin həyata keçirilməsi;
– Avropa Universitetinin yaradılması.
1980-ci ildə bu proqrama uyğun olaraq EURYDICE informasiya şə-bəkəsi
formalaşmağa başladı. Bu şəbəkə çərçivəsində Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin milli təhsil sistemlərinə aid müqayisə edilə biləcək və etibarlı informasiya hazırlanır və yayılır.
1983-1992-ci illərdə Avropa İqtisadi Birliyi ölkələrində aşağıdakılar həyata
keçirilmişdir:
AİB-ə üzv olan ölkələrin tələbələrinin eyni hüquqa malik olması barədə
əsasnamə qəbul edilmişdir.
Ali təhsil institutları arasında daha sıx əməkdaşlığı və müəllimlərin,
tələbələrin və tədqiqatçıların sərbəst yerdəyişməsinin vacib olmasını göstərən
müqavilə imzalanmışdır.
Bu müqavilə həmçinin Comet, Erasmus, Lingua və Tempus proqramlarının
əsasını qoymuşdur.

Bütün bu prosesləri 1992-ci ildə Maastrixtdə keçirilmiş görüş daha da möhkəmlətmişdir. Belə ki, bu görüşdə AİB-yi ölkələri öz aralarında sərhədləri götürərək vahid pul, siyasi və iqtisadi dövlətlər ittifaqı yaratmaq haqda müqavilə imzalayaraq qarşılarına Vahid Təhsil Sistemi yarat-maq məqsədini də qoymuşlar.
Avropa Universitetləri rektorlarının iştirakı ilə 1988-ci ildə Boloniya Universitetinin 900 illiyinə həsr olunmuş görüşdə “Universitetlərin Ümumi Xartiyası”
qəbul edilmişdir. Beləliklə, Avropada ali məktəblərin struktur dəyişikliyinin müasir
dövrü başlanmış və bu proses Boloniya prosesi adlanır.
Avropa özünün ali təhsil sistemində islahatlar keçirərək addımlar atanda ilk
növbədə maraqlarından çıxış edir. Bu prosesə qoşulan hər bir dövlət, xüsusən də
ümumavropa məkanından kənarda olan və bu məkana can atan postsovet ölkəsi
bilməlidir ki, özünün imkanlarından, inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq orada
müxtəlif rollarda təmsil oluna bilər: bu prosesin tam hüquqlu iştirakçılarına və ya
təsir obyektinə çevrilmək olar. Tam hüquqlu iştirakçı olmaq üçün ölkənin ali
məktəblərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi, rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi
istiqamətində köklü dəyişikliklərin edilməsi, onların maddi-texniki bazasının tam
təmin olunması tələbi qarşıya çıxır. Ən başlıca vəzifə isə tədrisin və aparılan elmi
tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin, uyğun olaraq, hazırlanan mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinin Avropa standartları səviyyəsinə qaldırılmasıdır. Yalnız bundan sonra standartları yüksək olan ümumavropa ali təhsil məkanına tam dəyərli
qoşulmaqdan söhbət gedə bilər. Əks halda ölkə bu sahədə həmin məkanın periferiyasına çevrilmək, daim geridə qalmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər.
Boloniya prosesi Avropada ali təhsili müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq, onu dövrün mürəkkəb sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və digər problemlərinin həllində öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmək qabiliyyətini təmin etmək
üçün onu yeniləşdirmək, ən başlıcası isə bu işlərdə Avropa potensialını səfərbər
edərək bütün ölkələrin imkanlarından tam istifadə etmək məqsədi daşıyır. Boloniya
prosesi Avropa ali təhsil sistemini əhatə edən və yalnız bu sahənin çərçivəsində
məhdudlaşan tədbirlər toplusu deyildir, o, Avropanın ümumdünya miqyasında
yeritdiyi qlobal strategiyanın bir hissəsidir. O, özündə çoxşaxəli fəaliyyət və
tədbirlər kompleksi nəzərdə tutur.
Boloniya prosesinin Azərbaycanda tətbiqinin ən böyük problemlə-rindən biri
onun fəlsəfəsinin axıra kimi dərk edilməsi, mahiyyətinin aş-karlanması, məqsəd və
vəzifələrinə aydınlıq gətirilməsində olan çatış-mazlıqlarla bağlıdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 80-ci illərin sonuna kimi Qərbi Avropada inteqrasiya proseslərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qarşıya qoyulmuş məqsəd –
SSRİ-də olan səviyyəyə çatmaq cəhdlərindən ibarət olmuşdur. O vaxt SSRİ çərçivəsində bütün respublikalarda diplomlar tanınmışdır, tələbələr eynihüquqlu idi,
müəllimlər və tələbələr üçün azad surətdə yerdəyişmə mövcud idi. SSRİ-nin dağılması ilə əlaqədar vəziyyət birdən-birə dəyişdi. SSRİ-nin əldə etdiyi hər şey dağıldı.
Subyektiv anlamımıza dayanaraq belə qənaətdəyik ki, Rusiya və digər MDB üzvləri
olan ölkələrə çox vaxt lazımdır ki, onlar Avropa Birliyi Ölkələrinin Təhsil Məkanı
xarakteristikalarına uyğunlaşa bilsinlər.
Rusiya 2003-cü ilin sentyabrında Boloniya Deklorasiyasını imzaladı. Rusiyanın Təhsil naziri V.M.Filippov burada yalnız aşağıdakı kate-qoriyaları qeyd et-

mişdir:
– 3-4 illik bakalavriat;
– 1-2 illik magistratura;
– məqbullar vahidi sistemini yaratmaq;
– ümumi qəbul edilmiş keyfiyyətə nəzarət sistemi.
“Müqayisəli Təhsil Siyasət Mərkəzi” aşağıdakıları da bura əlavə etmişsə də,
Boloniya deklorasiyası tamamilə əhatə olunmamışdır:
asan başa düşülən və layiqli akademik dərəcələr sistemi, işə düzəldilməyə
şərait yaradan və Avropa təhsil sisteminin beynəlxalq miqyasda rəqabətə davamlılığını artıran diploma əlavələrin tətbiq sistemi;
azad hərəkəti həyata keçirərkən qarşıya çıxan maneələri dəf etmək yolu ilə
tələbələrin çevikliyinə (mobil olmasına) təsir göstərməli;
ali təhsil sahəsində, xüsusən universitetlərarası əməkdaşlıq bölməsində
tədris planlarının hazırlanması, birgə elmi-tədqiqat və tədris proqramlarının çevik
(mobil) sxeminin qurulması işində Avropa baxışlarına təsir göstərməli.
Ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, ümumi standartların tətbiqi, asan
başa düşülən və müqayisə oluna bilən ixtisasların, üçpilləli ali təhsil sistemlərinin
tətbiqi, tələbənin biliyinin ölçülməsi və tədris yükünün zəruri həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün kreditlərin tətbiqi, diplomlara Avropa əlavəsinin verilməsi, tələbələrin, müəllimlərin və tədqiqatçıların mobilliyinə nail olunması, təhsilin keyfiyyətinin təmin edilməsi, ali təhsil müəssisələrinin muxtariyyətinin qorunması, doktoranturanın ali təhsil sisteminə daxil edilməsi, ali təhsildə Avropa dəyərlərinin
üstünlüyünün təmin olunması, Avropa ali təhsilinin rəqabət qabiliyyətinin, cəzbediciliyinin artırılması, ali təhsilin sosial rolunun reallaşmasına dönüş, ömür boyu
təhsil, ümumavropa təhsil və tədqiqat məkanlarının ayrılmazlığı Boloniya
prosesinin əsas xüsusiyyətləridir. Boloniya prosesi Avropada asanlıqla gedən və
heç bir problemi olmayan bir proses deyildir, o, davam etdikcə dəqiqləşdirilir,
mübahisəli, ziddiyyətli məqamlar işin gedişində aradan qaldırılır, hətta əsaslı
dəyişikliklər də edilir.
Boloniya prosesinin vacib şərtlərindən biri bütün Avropa ali təhsil məkanında
Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) əsasında kredit vahidlərinin tətbiq
edilməsidir. AKTS və yaxud ECTS (European Credit Transfer System) 1989-cu ildə
Erasmus proqramı çərçivəsində tətbiq olunmuşdur (Erasmus hal-hazırda Sokrates
proqramının bir hissəsidir). Bu sistem yoxlanılmış və bütün Avropada tətbiq edilən
yeganə sistemdir. İlk əvvəl bu sistem tədris nəticələrinin tanınması üçün nəzərdə
tutulurdu. Bir müddət olar ki, həmin sistem toplama (akkumlyasiya) sistemi keyfiyyətinə kimi inkişaf etdirilibdir. ECTS sistemi əsasında bütün tələbələr – yerli və
xarici təhsil gedişini daha rahat anlaya və müqayisə edə bilərlər. Bu sistem
mübadiləni və akademik tanınmanı yüngülləşdirir, həmçinin ümumilikdə
Avropanın ali təhsilini digər qitələrdən olan tələbələr üçün cəzbedici edir. Tədrisin
nəticələrinin asan başa düşülən və müqayisə olunan olması üçün onların vahid
sistem çərçivəsində qiymətləndirilməsi lazımdır. Kredit vahidləri sistemi iki başlıca
funksiyanı yerinə yetirir. Birincisi – alınan kursun qiymətləndirilməsidir, dərs
yükünün ölçülməsidir. Bu, tələbənin aldığı dərs yükünün onun digər ali təhsil
müəssisəsi tərəfindən müqayisə edilə bilməsi və tanınması üçün vacibdir. İkinci

funksiya yığım funksiyasıdır. Tələbə ali məktəbi bitirərək hər hansı ali təhsil
ixtisasını almaq üçün müəyyən olunmuş miqdarda kreditləri toplayır. O, müxtəlif
səbəblər üzündən təhsili hissələrlə və ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində ala bilər,
əgər alınan bilik köhnəlməyibsə, kreditlər lazım olan miqdara qədər yığıla bilər və
nəticədə tələbə həmin akademik dərəcəni (bakalavr, magistr) ala bilər. Lakin bu
zaman ayrı-ayrı ali məktəblərdə toplanan kreditlərin hesaba alınması yenə də ali
məktəblər arasındakı qarşılıqlı inama, akademik dərəcələrin əmsalı tətbiq olunmaqla mühazirələrin, seminarların, laboratoriya işlərinin, tələbənin sərbəst işinin
xüsusi çəkisini nəzərə almaq şərtilə uyğunlaşdırıla bilmək imkanına söykənir.
Kreditlərin konkret fənlər üçün müəyyənləşdirildiyi zaman onun həmin ixtisas
dərəcəsinin alınmasında rolu və yeri əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu məqamda da
ümumi ali təhsil məkanında onun razılaşdırılmasına ehtiyac nəzərə alınmalıdır.
Tələbənin göstəricilərinin qiymətləndirilməsi lokal/milli səviyyədə verilmiş
qiymət əsasında qeydiyyata salınır. Kreditlərin transferi zamanı aydınlıq üçün
yaxşı olar ki, yerli səviyyədə göstərilmiş qiymətlərlə yanaşı onların ekvivalent olduğu ECTS qiymətləri də əlavə olaraq göstərilsin. ECTS sisteminin qiymətləndirmə şkalası tələbələrin bölgüsünü statistik cəhətlər əsasında aparır. Bu baxımdan ECTS qiymətləndirmə sistemini tətbiq etmək üçün tələbə göstəricilərini əks
etdirən statistik məlumatların olması şərtdir. Uğurlu tələblər aşağıdakı qiymətləri
əldə edirlər:
A ən yaxşısı 10%
B növbəti 25%
C növbəti 30%
D növbəti 25%
E növbəti 10%
FX və F qiymətləri də fərqləndirilir. Bu qiymətlər uğursuz tələbələrə verilir.
FX “keçmədi – nəticələrin tanınması üçün irəliləyişlər olmalıdır” və F isə “keçmədi – əhəmiyyətli irəliləyişlər olmalıdır” deməkdir. Tələbə tərəfindən uğursuz
çıxışın səbəblərinin göstərilməsi məcburi deyildir.
Kredit sisteminə keçilməsi ali təhsilin təkcə formasında deyil, mahiyyətində də
köklü dəyişikliklərin baş verməsini labüd edir. Tələbələrin rolu bu proseslərdə
əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bütövlükdə isə təhsilin fəlsəfəsi tamamilə dəyişərək
əsasən son məhsula istiqamətlənir. Bu isə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsini,
onu daha məqsədyönlü olmasını stimullaşdırır. Seçim imkanı genişlənmiş tələbə
özü seçdiyi ixtisas üzrə fənlərin, dərs deyən müəllimlərin seçilməsində böyük imkan
əldə edir. Bu eyni zamanda müəllimlərin məsuliyyətini artırır və keyfiyyətin yüksəldilməsinə kömək edir. Lakin bu o demək deyildir ki, həmin proses tam kortəbii
şəkildə cərəyan edir. Hər bir ixtisas üzrə məcburi, məcburi-seçmə və seçmə
fənlərin tam siyahısı, habelə onların məcburi ardıcıllığı, bir-bi-rindən asılılıq
xüsusiyyətləri tədris planında əks olunur və əvvəlcədən tələ-bəyə təqdim edilir.
Kredit sisteminin tətbiq edilməsi birinci növbədə ümumavropa ali təhsil məkanında vahid standartların işlənməsi ehtiyacından irəli gəl-mək-lə Boloniya prosesinin bir sıra cəhətlərini təmin edir: tələbələrin mobilliyini asanlaşdırır; asan başa
düşülən və müqayisə oluna bilən dərəcələr siste-minin formalaşmasına kömək edir;
keçilən fənlərin və proqramların unifikasiyasını təmin edir; alınan ixtisasların

müqayisə edilməsini asanlaşdırır; diplomların tanınması üçün real zəmin yaradır.
Diploma əlavə adlanan sənədə ehtiyac mobillik, sənədlərin qarşılıqlı tanınması və məzunların Avropanın ümumi əmək bazarında işə dü-zəlməsi məqamlarında daha kəskin şəkildə hiss olunmağa başlamışdı. Buna görə də vahid formalı
sənədlərə tələbat hələ xeyli əvvəl, təkcə Avropada deyil, dünyanın hər yerində
aktuallıq kəsb edirdi. Diploma əlavə sənədin qəbul edilməsi və bütün Ümumavropa
məkanında tanınması günün tələbi ilə qarşıya çıxan bir sıra problemlərin həllinə
yol açırdı. Məhz bu səbəbdən də diploma əlavələrə Boloniya prosesinin gedişində
böyük önəm verilmiş, YUNESKO tərəfindən onun vahid forması hazırlanaraq
təqdim edilmişdir.
Diploma Avropa əlavəsi vahid təhsil məkanının formalaşmasının məntiqindən
doğan amillərdən biridir. Bu sənəd ümumiləşməkdə və bütövləşməkdə olan Avropa
ali təhsilinin yekun sənədi olmaqla bir növ təhsilin yekunu kimi ortaya çıxır. Əgər
tədris prosesinin gedişində proqramların, qiymətləndirmə sisteminin, təhsil
müddətinin və onun dövr-lərinin, keyfiyyət səviyyəsinin hamı tərəfindən məqbul
hesab edilən forma və məzmuna gətirilməsindən söhbət gedirsə, diploma Avropa
əlavəsi bütün bu keyfiyyətlərin ümumi nəticəsini özündə əks etdirən vahid sənəd
kimi çıxış edir. Diploma Avropa əlavəsi iki dildə – diplomu verən ölkənin dilində
və Avropada ümumiliyi qəbul edilən dillərin birində (əsasən ingilis dilində) tərtib
edilir. Bu sənədin 8 bölmədən ibarət olması nəzərdə tutul-muşdur: diplomun sahibi
haqqında məlumat; məzunun ixtisası haqqında məlumat; ixtisas səviyyəsi; tədrisin
məzmunu və alınan nəticələr; alınan ixtisasın peşə və vəzifə yönümü haqqında
məlumat; əlavənin həmin ölkədə sertifikatlaşdırılması haqqında məlumat; ölkə ali
təhsil sisteminin təsviri; əlavə məlumat.
Boloniya prosesində vacib məqamlardan biri vahid məkana daxil olan
ölkələrin və onların ali təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı şəkildə ali təhsil ixtisaslarının, dərəcələrinin və tədris dövrlərinin, mərhələlərinin, digər vacib sənədlərin
tanınmasıdır. Bu məsələ Boloniya prosesinin tələbi kimi üzə çıxmamışdır. Tanınmaya ehtiyac ictimai-iqtisadi inteqrasiya prosesinin gedişində və onun inkişaf
qanunauyğunluqlarının diktəsi ilə hələ xeyli əvvəllər mövcud olmuş və müxtəlif
beynəlxalq görüşlərin və müq-a-vilələrin predmetinə çevrilmişdir. Təsadüfi
deyildir ki, Boloniya pro-sesinin vacib sənədlərindən biri olan və ali təhsil
ixtisaslarının, dərəcələrinin və digər mühüm sənədlərin Avropa dövlətlərinin və
onların ali təhsili müəssisələri tərəfindən tanınması haqqında Lissabon
konvensiyası Boloniya Deklarasiyasının qəbul olunmasından bir il əvvəl – 1998-ci
ildə 43 Avropa dövləti tərəfindən qəbul edilmişdir.
Boloniya prosesinin vacib cəhətlərindən olan akademik mobillik tələbə,
müəllim, tədqiqatçı və inzibati heyətin təcrübə mübadiləsi etmək, milli qapalılığı
dəf edərək ümumavropa mühitinə qovuşmaq məqsədi ilə bir ali məktəbdən digərinə
keçə bilməsidir. Birinci növbədə isə tələbə öz ali təhsil müəssisəsində müxtəlif
səbəblər üzündən ala bilmədiyi bilik və bacarıqları əldə etmək imkanı qazanır.
Boloniya bəyannaməsinin tövsiyə-lərinə görə, hər tələbə imkan daxilində ən azı bir
semestri başqa ali təhsil müəssisələrində, yaxşı olardı ki, xarici ölkələrdən birinin
ali təhsil müəs-sisəsində keçirsin. Akademik mobilliyin tətbiq edilməsinin məqsədlərindən biri də bunun vasitəsi ilə ümumavropa ali təhsil məkanında ümumi

mühitin yaradılmasıdır. Tələbələrin, müəllimlərin mobilliyi bu məkanda ali təhsil
sisteminin vahid tam kimi formalaşmasına və bu cür hiss edilməsinə ən yaxşı təkan
verən amillərdən biridir. Ali təhsil sistemində hamı tərəfindən qəbul edilən
standartların mövcudluğu ümumi məkanın forma-laşması üçün başlanğıc şərtdirsə,
akademik mobillik bu birləşmənin praktikada bilavasitə reallaşmasına aparan
addımlardır. Ali təhsildə mobillik təhsildən sonra məzunların Ümumavropa
məkanında işə düzəlməsini asanlaşdırır.
Burada bir qədər haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki, hal-hazıradək Avropanın
təhsil cəmiyyətindəki model (Boloniya prosesinin bütün tövsi-yə-lərinə əsaslanan)
heç də hamı tərəfindən qəbul edilməmişdir. İki səviyyəli hazırlığın yayılması ilə
bağlı baxışlarda yekdillik yoxdur ki, bu, Rusiyada olduqca ziddiyyətlidir.
Məlum olduğu kimi, Rusiyada bakalavr və magistr dərəcələrinin verilməsi
XVIII əsrdə özünə yer almışdır. XVIII əsrdə Moskva Universiteti tərkibində fəaliyyət
göstərən Müəllimlər İnstitutunun məzunlarına bakalavr dərəcəsi verilmişdir. Rusiya
universitetinin tam təhsil kursunu müvəffəqiy-yətlə başa vurmuş müxtəlif yaşlı
şəxslərə birinci alim dərəcəsinə iddiaçı olmağa nizamnamə imkan verirdi. Magistr
və doktor isə sonrakı dərəcələr idi. Moskva, Xarkov və Kazan universitetlərinin nizamnamələrində magistr adının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Namizədlik alimlik
dərəcəsinin alınma qaydası ayrıca əsasnamədə öz əksini tapmışdır. Odur ki,
Boloniya prosesinə daxil olma şüarı altında 3-4 il ərzində elmlər doktoru
dərəcəsində mütəxəssislərin hazırlanması cəhdi Rusiya təhsili üçün təhlükələrdən
biri kimi görünür.
Rusiya təhsilinin XVIII əsr və sonralar SSRİ təhsil sisteminin təcrübəsinə
dayanaraq Boloniya prosesinin alternativ xüsusiyyətləri ilə bağlı şərhlər vermək,
onun perspektivlərinə oxucunun diqqətini yönəltmək mümkündür. Buna lüzum
görmürük. Bu işi oxucunun ixtiyarına buraxaraq əsas məqsədimizlə birbaşa əlaqəsi olan məsələlər üzərinə qayıdaq.
Mobillik Boloniya prosesinin tələblərindən irəli gələn digər cəhətlərin də tam
təmin edilməsini tələb edir. Çünki ümumi ali təhsil məkanında vahid standartlar
sistemi, keyfiyyət səviyyəsi, qiymətləndirmə sistemi, ali təhsil müəssisələrinin
hüquqi və maliyyə müstəqilliyi olmadan mobillik mümkün deyildir. Buna görə də,
Boloniya prosesinin tələblərini yalnız kompleks həyata keçirməklə istənilən
nəticələri əldə etmək olar. Təbii ki, mobilliyin tələb etdiyi şərtlərin sırasına ali
təhsil müəssisələrinin lazımi infrastruktura, maliyyə imkanlarına malik olması
daxildir.
Avropa ali təhsil sistemi praktikasında iki və daha çox ali məktəbin iştirakı ilə
birgə proqramların tərtib olunması və tədrisin bu proqramlar əsasında aparılması
özünə yer almaqdadır. Birgə proqramların tərtibi və tətbiqi təkcə mobillik
məsələlərinə deyil, vahid təhsil məkanının forma-laşması prosesinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edir. Əslində, bu cür proqramların ortaya qoyulması gələcək vahid
ali təhsil məkanının kiçik modelini yaratmaq deməkdir və bu işin kiçik miqyasda
sınaqdan çıxarılması, qarşıya çıxan maneələrin aradan qaldırılması sözügedən
istiqamətdə təcrübənin əldə edilməsi və təkmilləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiy-yət kəsb edir.
Ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun başlıca meyarlarının təmin

edilməsi bütövlükdə ali təhsil sistemlərinin yaxınlaşması, birgə proqramların hazırlanması və tətbiqi, diplomların və ixtisasların qarşılıqlı tanınması, yeni-yeni ölkələrin vahid məkana inteqrasiyası məsələlərində qarşıya çıxan ən çətin və mürəkkəb məsələlərdən biri, bəlkə də birincisidir. Ölkələrin ictimai-iqtisadi inkişaf
səviyyəsində olan müxtəliflik, on-larda mövcud olan çoxsaylı obyektiv və subyektiv
səbəbdən irəli gələn problemlər, qanunvericilikdə olan fərqlər, təhsilin keyfiyyətinə
mənfi təsir göstərən amillərdir. İnkişaf etmiş bir ölkənin və ya ölkələr qrupunun ali
təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək, onlarla eyni hüquqa malik olaraq birgə
proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üçün keyfiyyət göstəricilərinə görə ən azı
ona yaxın bir səviyyədə olmaq lazımdır. Ali təhsilində fərqli keyfiyyət səviyyəsinə
malik olan ölkələr arasında, şübhəsiz, bərabər səviyyəli tələbə mobilliyindən, birgə
proqramların həyata keçirilməsindən söhbət gedə bilməz.
Boloniya prosesi müəllimlərin seçilməsi, fənlərin seçilməsi, tədrisin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məsələlərini rəqabət zəmininə qoydu-ğundan yeni
sistem nəinki elmi cəhətin azalmasına təhlükə yaratmır, əksinə, onun daha da gücləndirilməsi üçün şərait yaradır. Digər tərəfdən tələbələrin mobilliyi ilə yanaşı müəllim və tədqiqatçıların sərbəst hərə-kətinin təmin edilməsi və onun stimullaşdırılması vahid elmi-tədqiqat mə-kanının formalaşmasına, onun çərçivəsində informasiya və təcrübə mübadiləsinin intensivləşdirilməsi bu sahədə geniş perspektivlər
açır3.
8.8.7. Əlavə təhsil
Əlavə təhsil fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi olmaqla, peşəixtisas 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 uyğun-laşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal
və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.
Azərbaycan Respublikasında əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:
- ixtisasartırma;
- kadrların yenidən hazırlanması;
- stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;
- təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili;
- dərəcələrin yüksəldilməsi;
- yaşlıların təhsili.
Əlavə təhsil ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumlarında, peşə-ixtisas
təhsili müəssisələrində yaradılmış müvafiq strukturlarda, stajkeçmə və peşə
hazırlığı kurslarında və bu sahə üzrə fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş digər
müəssisələrdə həyata keçirilir. Müvafiq təhsil proqramları əsasında əlavə təhsilin
hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müvafiq sənəd verilir. İxtisasartırma kurslarını
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bitirmiş şəxslər barəsində stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilir.
***
İnsanı sınağa çəkən “dərdlər” çoxdur. Bizim subyektiv anlamımıza 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 rəqabətə davamlı 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. 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 his-səsinin
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 za-manda işsiz və işaxtaran vətəndaşların təhsil səviyyəsi və əmək vərdişlərinin müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsi səbə-bindəndir. Ona
görə də əmək məşğuliyyətli əhalinin əmək bazarında rəqabət qabiliyyəti olan peşə
və ixtisaslara yiyələnməsi zərurəti təxirəsalınmaz şəkil-də ortaya çıxır və bu da
Azərbaycanda işsizliyin azaldılmasının mühüm vasitələrindən biri kimi qəbul
olunmalıdır.
Bu gün fmüasir dövrdə əlavə təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf
etdirilməsi fasiləsiz təhsilin tərkib hissəsi olmaqla, peşə - ixtisas müəssi-səsini
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” sə-nədi hazırlanmış və 2007-ci
ildə hökumət tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Hazırda əlavə təhsil konsepsiyası haqlı
olaraq təhsil ictimaiyyəti tərəfin-dən geniş müzakirə olunan məsələlərdəndir.
Fasiləsiz təhsil sisteminin tətbiqi üçün mövcud hüquqi bazaya dayanaraq sivil
ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaq, sosial - iqtisadi inkişafımıza müvafiq şəkildə
təhsil islahatını həyata keçirmək mühüm və-zifə kimi qarşıda durur. Təsdiq
olunmuşdur ki, yalnız insanın tələ-bat-larının 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. Yaş-lı-ların təhsili
şəxsiyyətin formalaşması işinə yardımçı ola və həyatı dərrakəli edə bilər. Bütün
ömrü boyu təhsil alma yaş, qadın və kişi bəra-bərhüquqluluğu, 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 möv-cuddur.
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 cəmiy-yətlərdə 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 yara-dılmasını 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 sahə-lə-rində 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
hər tərəfli 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
müşayiət 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 ölkələrin
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 cəmiy-yəti-nin inkişafının vacib parametrinə çevrilir. Lakin əmək
bazarında müvəffəqiy-yət və ictimai proseslərdə iştirak müəyyən bacarıq və
səriştənin ol-masını 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 bacarıqlarının 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 ix-tisasın vaxtaşırı
artırılması belə problemin həlli demək deyildir. Fasi-ləsiz təhsil təlim prosesinə
“beşikdən qəbrədək” olan daimi kontinuum (cəm) kimi baxır. Onun əsasında
insanın gənclik dövründə əldə etdiyi baza vər-dişləri 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.
Bu vaxtadək təhsil sahəsində siyasətin formalaşmasında yalnız formal təhsil
nəzərə alınırdı, qalan iki kateqoriyaya (informal, qeyri-formal) 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 cəmiy-yətə qoşulmasında həlledici olacaqdır.
Kompyuterlərin ilk növbədə ev şəraitində istifadə dairəsini tutması və
dünyanın fərdi şəkildə dərk edilməsinin güclü resursuna çevrilməsi informal
təhsilin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır və onun nəhəng ehti-yatlarını sübut edir.
“Ömür uzunu təhsil” termini fasiləsiz təhsilin zaman faktorunu vurğulayır. Son
dövrlərdə “Ömür eni təhsil” termini yaran-mışdır. 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 haq-qında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda çox aydın görmək müm-kündür. Təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri bu məsələni diqqətə çəkir.
Fasiləsiz təhsil haqqında Avropa Birliyinin bütün səviyyələrdə mü-zakirəsi
təklif olunan memorandumunda altı əsas prinsip yer alır. Bu sırada informasiya
cəmiyyətinə qoşulmaq üçün zəruri olan vərdişlərin əldə olunması və yeniləşməsi
məqsədilə 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 kompyuter 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 üstüstə düşürlər. Məsələn, xarici bir dili öyrənərək biz eyni zamanda kompyuter
texnologiyasını mənimsəyə, öz mədəni, estetik və kommunikativ təcrübəmizi
genişləndirə bilirik. Bu vərdişlərin bəziləri (məsələn; kompyuter 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 siyahıya 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.
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 dəyişdir-mək (xüsusilə də qeyri-formal və
informal təhsil sahəsində) məqsədini hədəfləyir. Beşinci prinsip təlimatçılığın və
məsləhət vermənin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Tədris və məsləhət məntəqələri
şəbəkəsinin kö-mə-yilə, eləcə də informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə
təhsil im-kanlarını 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 qru-plarına münasibətdə əhəmiyyətlidir.
İnformasiya texnologiyaları bu plan-da böyük xərc çəkmədən və istənilən ucqar
yerdə keyfiyyətli təhsilin əldə edilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Distant
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 (bax: 6-cı mövzuda 3-cü yarımbaşlıq) 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 yaradır4.

8.9. Təhsil subyektlərinin hüquqları, vəzifələri
və sosial müdafiəsi
8.9.1. Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri
Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri “Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”nda aşağıdakı kimi müəyənləşdirilmişdir:
təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onun həyata
keçirilməsini təmin etmək;
milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən
etmək;
milli təhsil sisteminin inkişafı üçün müxtəlif istiqamətli dövlət proqramlarını
təsdiq etmək və onların icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
kadr hazırlığının prioritetlərini və istiqamətlərini, yüksək dərəcəli elmipedaqoji kadr hazırlığı proqramlarını müəyyən etmək;
4
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təhsil sahəsində dövlət siyasətinin və dövlət proqramlarının həyata
keçirilməsinin monitorinqini aparmaq;
milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını, beynəlxalq
standartlara cavab verən təhsil şəraitinin və mühitinin yaradılmasını təmin etmək;
təhsil sahəsinin inkişafına ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin həcmini və
dövlət təhsil qrantlarının məbləğini müəyyən etmək və dövlət təhsil müəssisələrinin
müəyyənləşdirilməsini həyata keçirmək;
hər büdcə ili üzrə dövlət təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi məqsədilə hər
bir təhsilalana (şagirdə, tələbəyə, doktoranta və s.) düşən təhsil xərclərinin
miqdarını və maliyyə normativlərini müəyyən etmək;
ilk peşə-ixtisas, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu planını
müəyyənləşdirmək;
müəyyən edilmiş qaydada abituriyentlərin biliyinin qiymətləndirilməsini
həyata keçirmək;
“tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemini yaratmaq və ondan
istifadəni təmin etmək;
təhsil pillələri üzrə dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını
(kurikulumları) təsdiq etmək və təhsilin müvafiq dövlət standartlarına uyğun
təşkilinə nəzarəti həyata keçirmək;
dövlət təhsil müəssisələrinin rəhbərlərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək;
dövlət təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyəti üçün akademik və
inzibati vəzifə tutmanın yaş həddini müəyyən etmək;
təhsil səviyyəsinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinin nümunəvi
nizamnamələrini təsdiq etmək;
dövlət təhsil müəssisələrinin nizamnaməsini təsdiq etmək, bələdiyyə və özəl
təhsil müəssisələrinin nizamnamələrinə rəy vermək;
təhsil prosesinin təşkilinə dair ümumi tələbləri müəyyən etmək;
təhsil sahəsində dövlətlərarası, regional və beynəlxalq inkişaf proqramlarının
həyata keçirilməsini təmin etmək;
təhsil sahəsində vahid statistik məlumat sisteminin yaradılmasını təmin
etmək;
təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələrini və onların verilməsi
qaydalarını təsdiq etmək;

xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və
ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydalarını müəyyən etmək,
ixtisasların tanınmasını və nostrifikasiyasını həyata keçirmək;
təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarını müəyyən
etmək;
təhsil müəssisələrinin tikintisinə,maddi-texniki təchizatına dair vahid
normaları təsdiq etmək, ümumi sanitariya-gigiyena tələblərini, şagird yerləri ilə
təminat normativlərini müəyyənləşdirmək;
təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) vermək və onu
ləğv etmək;
ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil üzrə ixtisasların təsnifatını təsdiq
etmək;
təhsil müəssisələrinə elmi-metodik rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək;
təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini həyata
keçirmək;
təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydalarını müəyyən etmək və
akkreditasiyanı həyata keçirmək;
təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin və təhsilalanların attestasiyasının, o
cümlədən yekun attestasiyanın aparılması qaydalarını müəyyən etmək və
attestasiyanı həyata keçirmək;
təhsili idarəetmə orqanlarının, təhsil müəssisələrinin təhsillə bağlı ictimai
birliklərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təşkil
etmək;
təhsil müəssisələrində aparılan elmi araşdırmaları əlaqələndirmək;
təhsil sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar qəbul
etmək, onları dəyişdirmək və ləğv etmək;
təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris
vəsaitlərinin hazırlanmasını, təsdiqlənməsini və nəşrini təmin etmək;
elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydalarını və şərtlərini müəyyən
etmək;
dövlət təhsil müəssisələri işçilərinin əməyinin stimullaşdırılmasını, o
cümlədən mükafatlandırılmasını həyata keçirmək, xüsusi istedadı ilə fərqlənən
təhsilalanlar üçün adlı və məqsədli təqaüdlər təsis etmək;
dövlət təhsil müəssisələrinin tədris, elmi, elmi-metodik, informasiyakommunikasiya texnologiyaları və digər texniki vasitələrlə təminatını həyata
keçirmək;
baza tədris planlarını və proqramlarını təsdiq etmək;
mütəxəssis-kadrlara, o cümlədən pedaqoji kadrlara olan real tələbatı
müəyyənləşdirmək və onların iş yerləri ilə təmin olunmasını tənzimləmək;
icbari ümumi orta təhsilin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
dövlət təhsil müəssisələrində pulsuz tibbi xidməti təmin etmək;
valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş yetkinlik
yaşına çatmayan uşaqların qəyyumluğa (himayəyə) götürülməsini, internat tipli

dövlət müəssisələrinə göndərilməsini təşkil etmək, qəyyumların və himayəçilərin
öz funksiyalarını yerinə yetirməsinə nəzarət etmək, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların müvafiq olaraq xüsusi təhsil və sosial müdafiə müəssisələrinə göndərilməsini təmin etmək;
təhsil sahəsində planlaşdırma, proqnozlaşdırma, əlaqələndirmə, təminat,
təchizat və qiymətləndirməni təmin etmək;
8.9.2. Təhsil prosesinin iştirakçıları
Təhsil prosesinin iştirakçıları aşağıdakılardır:
- təhsilalanlar – uşaqlar, şagirdlər, tələbələr, kursantlar, müdavimlər,
magistrantlar, doktorantlar və başqaları;
- təhsilverənlər (pedaqoji işçilər) – müəllimlər, assistentlər, məsləhətçilər,
tyutorlar, tərbiyəçilər, müəllim koməkçiləri, tərbiyəçi köməkçiləri, çağırışaqədərki
hazırlıq rəhbərləri, defektoloqlar, loqopedlər, istehsalat təlimi ustaları, praktik
psixoloqlar, sosioloq-pedaqoqlar, məktəb uşaq birliklərinin rəhbərləri, metodistlər,
təhsil müəssisəsinin dərnək və musiqi rəhbərləri, təhsil müəssisəsinin elmi işçiləri,
bilavasitə pedaqoji proseslə məşğul olan mühəndis-texniki , tədris-köməkçi işçilər,
dayələr, təlimatçılar, təhsil müəssisəsinin kitabxanaçıları, nəşriyyat-redaksiya
işçiləri, təhsili idarəetmə orqanlarının aparıcı struktur bölmələrinin əməkdaşları,
təhsil müəssisələrinin və orqanlarının təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan rəhbərləri,
təhsil müəssisəsində çalışan konsertmeystrlər və məşqçilər, sosial müdafiə, səhiyyə
və digər orqanların bilavasitə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan işçiləri;
- valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr;
- təhsili idarəetmə orqanları və bələdiyyələr;
- təlim-tərbiyə prosesində iştirak edən fiziki və hüquqi şəxslər.
8.9.3. Təhsilalanların hüquq və vəzifələri
Təhsilalanların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na və
digər normativ hüquqi aktlara, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun müəyyən edilir. Bütün təhsil müəssisələrinin
təhsilalanları və məzunları bərabər hüquqlara malikdirlər.
Təhsilalanların hüquqları aşağıdakılardır:
 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul
olunmaq; təhsil müəssisəsini, təhsilin istiqamətini, ixtisası, təhsilalma formasını və
təhsil dilini sərbəst seçmək;
 dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq; müvafiq
qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını və sinifdənkənar məşğuliyyəti
seçmək;
 ali təhsil müəssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənlərini,
semestrlər üzrə kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyütorları sərbəst seçmək;
 təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan (tədris-istehsalat, elmitədqiqat, informasiya, mədəni-məişət, idman, sağlamlıq mərkəzlərindən,

kitabxanalardan və s.) istifadə etmək;
 müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsini və ixtisasını dəyişmək;
 elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; fasiləsiz təhsil almaq; sağlamlıq
üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq; insan ləyaqətini,
şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq;
 müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini müvəqqəti
dayandırmaq; müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək;
 dövlət orta-peşə ixtisas təhsili pilləsində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində
qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq;
 dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin
olunmaq;
 təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir
və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək;
 təhsil müəssisəsinin elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, elmi
cəmiyyətlərin, dərnəklərin, assosiasiyaların, birliklərin və digər təşkilatların
yaradılmasnda iştirak etmək, eləcə də ölkə və beynəlxalq səviyyəli belə təşkilatlara
üzv olmaq;
Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır:
 dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
 pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
 təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək;
 dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;
 təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və təlimtərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək.
8.9.4. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri
Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və digər
normativ hüquqi aktlar, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi və daxili intizam qaydaları, eləcə
də işə götürənlərlə təhsilverənlər arasında bağlanan əmək müqavilələri ilə
tənzimlənir.
Təhsilverənlərin hüquqları bunlardır:
 normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab
verən texnologiyalarla təmin olunmaq;
 təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin
təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək;
 tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seç-mək;
 şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
 təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili vəzifələrə
seçmək və seçilmək;
 ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi
dərəcəsini yüksəltmək;

 müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif
olunmaq;
 təhsil müəssisələrində uzun müddət qüsursuz çalışan və onun elmipedaqoji həyatında mühüm xidmətləri olan professorlara aylıq əmək haqqı və
əlavələr, digər güzəştlər və imtiyazlar saxlanılmaqla, akademik və inzibati
vəzifədən azad olunmaq şərti ilə məsləhətçi-professor vəzifəsini tutmaq;
Təhsilverənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:
- təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
- təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
- təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik
və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə
hazırlamaq;
- şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan
xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri
dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq;
- pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək
tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
- təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək;
- uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq,
onları zərərli vərdişlərdən çəkindirmək;
- ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq,
əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək;
- qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada attestasiyadan keçmək;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
8.9.5. Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin hüquq və vəzifələri
Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin təhsil sahəsində
hüquqlarına daxildir:
 yetkinlik yaşına çatmayan övladları (qəyyumluğunda və ya himayəsində
olan şəxslər) üçün təlim-tərbiyə müəssisəsini seçmək;
 təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının (qəyyumluğunda
və ya himayəsində olan şəxslərin) dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı
haqqında məlumat almaq;
 təhsilalanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə
olunmasında iştirak etmək;
 təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi
və maddi-texniki bazasının yaradılması üçün təkliflər irəli sürmək və könüllü
yardımlar etmək;
 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin təhsil sahəsində vəzifələrinə
daxildir:
övladlarının (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslərin) erkən
yaşlarından fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmaq, onların icbari

orta təhsil almasının təmin olunması və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət
daşımaq;
övladlarını (qəyyumluğunda və ya həmayəsində olan şəxsləri) humanistlik,
vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, əməksevərlik, öz dilinə, ədəbiyyatına və tarixinə,
milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək;
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

8.9.6. Təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial müdafiəsi
Aşağıdakılar “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” ilə
rəsmiləşdirilmişdir.
dövlət ümumtəhsil müəssisələrində təhsilalanlar dərsliklərlə müəyyən
edilmiş qaydada dövlət hesabına təmin olunurlar;
dövlət ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində
təhsilalanların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə onlara qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada təqaüdlər, o cümlədən adlı təqaüdlər verir və yardımlar
göstərir;
təhsilalanlar üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq digər sosial müdafiə
tədbirləri də tətbiq edilə bilər.
özəl təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi müəssisənin
nizamnaməsi ilə tənzimlənir.
dövlət təhsilverənlərin sosial müdafiəsinə təminat verir. Təhsil işçilərinin
əmək haqqı və vəzifə (tarif) maaşları işçilərin funksional öhdəlikləri, peşə
xüsusiyyətləri, ixtisas dərəcəsi və iş stajı nəzərə alınaraq təyin olunur.
dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisəsi öz sərəncamında olan büdcədənkənar
vəsaitlər hesabına işçilərin əmək haqqına əlavələr və digər stimullaşdırıcı ödənişlər
təyin edə bilər.
dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrində işləyən elmi-pedaqoji kadrların
vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə əlavələrin həcmi müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
sağlamlıq imkanları məhdud, valideynlərini itirmiş və ya valideyn
himayəsindən məhrum, ciddi tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar üçün xüsusi
təhsil müəssisələrinin , istedadlı uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin, eləcə də
yüksək dağlıq və sərhədyanı ərazilərdə, ucqar yaşayış məntəqələrində çalışan təhsil
işçilərinin əmək haqlarına və vəzifə maaşlarına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada əlavələr olunur.
pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini
bitirmiş və ümumtəhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə
güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilir.
təhsilverənlərə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təhsil və
yaradıcılıq məzuniyyətləri verilir.
Suallar və tapşırıqlar
1. “Təhsil” anlayışına tərif verin və fikrinizi əsaslandırın.
2. Azərbaycan respublikasında təhsilin əsas məqsədi nədir?
3. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini səciyyələndirin.
4. “Təhsil sistemi” dedikdə nə başa düşülür?
5. Təhsilin məzmununa və təşkilinə hansı tələblər verilir.

6. Təhsilin və təhsilalmanın hansı formaları vardır?
7. Təhsil müəssisələrinin tipləri və növlərinin xüsusiyyətlərini açıqlayın.
8. Ümumi təhsil və ixtisas təhsili arasındakı fərqləri göstərin.
9. Ümumi orta təhsilin xüsusiyyətləri hansılardır?
10.
“Təhsil subyektləri” dedikdə kimlər nəzərdə tutulur, onların hüquq və
vəzifələrini göstərin.
11.
Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri barədə nə bilirsiniz?
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