
AB-nin 
Azərbaycanda PTT-
yə dəstəyi



AB-nin PTT-yə dəstəyi – Məqsədlər

• Azərbaycanda təhsil və təlim sistemlərinin 
müasirləşdirilməsinə dəstək olmaq üçün 
Avropa standartları və təcrübələrinə müvafiq 
şəkildə keyfiyyətin, uyğunluğun, bərabərliyin və 
əldə etmənin yüksəldilməsinin təmin olunması



AB-nin PTT-yə dəstəyi– layihələr 

• - Texniki yardım (TY) – 3.13 mln Avro 

• - 4 PTT Qrantı – 6.12 mln Avro (+ tərəfdaşların 
dəstəyi)

• - Milli İxtisas Sistemi – 2.8 mln Avro

• - İnkluziv təhsilə dair X qrant və vətəndaşların 
iştirakı (PTT üzrə) – 3.6 mln Avro

• AB-nin Azərbaycanda Təhsilə Dəstək Proqramının tərkib hissəsi 
kimi – 19 m Avro



AB-nin PTT-yə cari dəstəyi

• - Yuxarıdan aşağı (texniki dəstək) 
aşağıdan yuxarı (qrantlar)

• - aparat təminatı üzrə aşağı –
proqram təminatı üzrə yuxarı

• - Kompleks yanaşma (mərkəzi 
səviyyə + bir çox regionlar+bir çox 
peşələr)

• - Əməkdaşlıq (AB + donorlar ilə, 
İnvestisiya fondlari ilə, şirkətlər ilə …)

• - Müxtəlif səviyyələr üzrə monitorinq
(layihələr, PTT məktəbləri, mərkəzi 
səviyyə)



PTT-yə potensial gələcək dəstək
• - Hazırda hazırlıq mərhələsindədir

• - Hökumət və AB-nin orqanları ilə 
razılaşdırılacaq ehtiyaclar

• - Cari layihələrin gözlənilən 
nailiyyətləri üzərində qurulma 
ehtimalı və onların əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi (PTT+)

• - Layihələrin 2020 və ya 2021-ci 
ildə başlanılması nəzərdə tutulur

•  Uzun müddətli öhdəlik



Monitorinq nə üçün aparılır?

• - Hər şeyin yolunda olduğuna 
əmin olmaq üçün
(məqsədlərimizə uyğun olaraq)

• - digərləri (digər ölkələr, PTT 
məktəbləri) ilə müqayisədə 
hansı mərhələdə olduğumuzu 
müəyyənləşdirmək üçün

• - gələcək islahatlar üzrə 
ehtiyaclara dair məlumatların 
təmin olunması üçün



Monitorinq – nədir və kim tərəfindən 
aparılır?

• - Layihələr: Əldə olunan tərəqqinin monitorinqi 

• - PTT məktəbləri: Əldə olunan tərəqqinin monitorinqi 

• - AB-nin nümayəndəliyi: layihə üzrə əldə olunan tərəqqi

• - Təhsil Nazirliyi/PTT Agentliyi: sistem, fərdi məktəblər, 
özünün əldə etdiyi tərəqqi

• - PTT TD layihəsi: AB tərəfindən maliyyələşdirilən 
layihələrin monitorinqi və bütün sistem üzrə 
monitorinqin aparılması üçün PTT agentliyinə dəstəyin 
təmin olunması nəzərdə tutulur

• - Avropa Təlim Fondu: bütün yuxarıda qeyd olunanlar 
üzrə dəstək


