
№ İstiqamətlər Mövzular  

1. Uşaqların erkən yaş dövründə inkişafının səmərəli təhsil modelinə əsaslanan standart və 
kurikulumlarının hazırlanması;  

2. Uşaqların davamlı inkişafına yönəlmiş pedaqoji fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə 
valideynlərin sistemli şəkildə pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün “Səriştəli valideynlər” 
proqramının hazırlanması; 

3. 12 illik ümumi təhsilə keçidin təmin olunması üçün mövcud təhsil standart və kurikulumlarının 
yenilənməsi, tam orta təhsil pilləsində təlimin istiqamətlər üzrə bölünməsi; 

4. İstedadlı uşaqlar üçün xüsusi inkişaf proqramlarının hazırlanması; 

1. 

Səriştəyə əsaslanan 
şəxsiyyətyönümlü 

təhsil məzmununun 
yaradılması 

5. Ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən və 
rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartlarının tətbiqi. 

1. Təhsilverənlərin əlavə təhsili üzrə strukturların yaradılmasının stimullaşdırılması; 

2. Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə dövlət siyasətinin inkişafı; 

3. Səriştə və nəticə əsaslı diferensiallaşdırılmış, əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli əməkhaqqı 
sisteminin yaradılması; 

4. Müəllim hazırlığı sistemində internatura modelinin tətbiq edilməsi; 

2. 

Təhsil sahəsində insan 
resurslarının 

müasirləşdirilməsi, 
səriştəli 

təhsilverənlərin 
formalaşdırılması 

5. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili və sosial adaptasiyası üçün imkanların təmin 
edilməsi məqsədi ilə optimal inklüziv təhsil modellərinin tətbiq edilməsi. 

1. 10 illik icbari ümumi orta təhsil və 2 illik tam orta təhsil modelinə mərhələli şəkildə keçidi 
təmin etməklə, 12 illik ümumi təhsil sisteminin yaradılması; 

2.  Təhsil sahəsində dövlət-biznes partnyorluğu sisteminin yaradılması; 

3.  Təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin yaradılması: 

4.  Maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı təmin edilməklə təhsil müəssisələrinin dövlət-
ictimai xarakterdə (Valideyn–Müəllim Assosiasiyası, İdarəedici Şura, Qəyyumlar Şurası və s.) 
idarə olunmasının təmin edilməsi; 

3. 

Təhsildə nəticələrə 
görə cavabdeh, şəffaf 
və səmərəli idarəetmə 

mexanizminin 
yaradılması 

5. Təhsil müəssisələrinin reytinq sisteminin yaradılması. 

1. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim 
metodologiyasının tələblərinə uyğun infrastrukturun yaradılması, hər bir təhsil müəssisəsinin 
internetlə, ümumi orta təhsil səviyyəsində hər bir şagirdin elektron dərsliklərlə yüklənmiş 
kompüter-planşetlə təmin olunması; 

2. Təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması; 

3. Müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin yaradılması; 

4. Kampusların yaradılmasının təşviqi; 

4. 

Müasir tələblərə cavab 
verən və ömür boyu 

təhsili təmin edən təhsil 
infrastrukturunun 

yaradılması 

5. Təhsillə bağlı media və internet resurslarının inkişafının təmin edilməsi. 

1. Büdcədənkənar vəsaitlər hesabına formalaşdırılan Təhsilin İnkişafı Fondunun yaradılması; 

2. Aztəminatlı ailələrdən olan uşaq və gənclər üçün bərabər təhsil imkanlarının yaradılması 
məqsədi ilə maddi dəstək sisteminin yaradılması; 

3. Müasir, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan təhsil infrastrukturunun, o 
cümlədən elektron təhsilin yaradılmasına əlavə vəsaitlərin ayrılması; 

4. Təhsil müəssisələrini bir təhsilalana düşən xərc əsasında maliyyələşdirmə mexanizminə keçid; 

5. 

Təhsil sisteminin iqtisadi 
cəhətdən dayanıqlı 
maliyyələşdirmə 

mexanizminin qurulması 

5. Müəllimlərin maddi motivasiyasının yaxşılaşdırılması. 

 


