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XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında müəyyən olunan strateji
prioritetlərdən biri müasir, ömürboyu təhsili təmin edəcək təhsil infrastrukturunun qurulmasıdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi təhsilin bütün səviyyələri üzrə müasir və innovativ təhsil
texnologiyalarının tətbiqinin gücləndirilməsinə dair siyasi addımları həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi SELFIE pilot proqramının keçirilməsinə dair marağını açıq
şəkildə ifadə etmişdir. Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi bu
layihə üzrə əlaqələndirici təşkilat seçilmişdir.
Bu tədbirin məqsədi məktəblərin özünü qiymətləndirməsi və müvafiq olaraq rəqəmsal transformasiyanın
strateji planlamasını daha da gücləndirmək üçün Azərbaycanda bir çox məktəblərdə SELFIE1 pilot
layihəsini başlatmaqdır. Pilot layihəsinin nəticələri, SELFIE alətinin necə gücləndirilməsi və milli təhsil
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sisteminə inteqrasiya edilə bilməsi üçün tövsiyələrin ortaya qoyulması istiqamətində təhlil olunacaq.
SELFIE2 Avropa Komissiyasının3 təşəbbüsü olub, ibtidai, ümumi orta və peşə məktəblərində rəqəmsal
texnologiyaların tətbiqi və şagirdlərin rəqəmsal bacarıqlarına dəstək olmağı hədəf alır.
SELFIE, məktəb rəhbərləri, müəllimlər və tələbələrin təlim, tədris və tələbələrin qiymətləndirilməsində
rəqəmsal texnologiyaları necə inteqrasiya və səmərəli şəkildə tətbiq etmələri istiqamətində məktəblərə
özünü qiymətləndirmə yönündə bələdçilik edir. SELFIE sorğusu liderlik, infrastruktur və avadanlıq,
davamlı peşəkar inkişaf, təlim və tədris, qiymətləndirmə praktikası və tələbələrin rəqəmsal səriştələri
olmaqla altı sahəni tədqiq edir. Nəticələr kağızsız, interaktiv hesabatda toplanır.
SELFIE sistem səviyyəsində anonim, toplanmış məlumatlardan istifadə etməklə Azərbaycandakı təhsil
sisteminin rəqəmsal hazırlığını nəzərdən keçirir.
Seminarın məqsədləri:
-

-

Təhsil Nazirliyi tərəfindən seçilmiş ümumi orta və peşə məktəblərinin iştirakı ilə Azərbaycanda
SELFIE pilot layihəsinə start verilməsi;
Nəticələrin necə şərh edilməsi və tətbiqi daxil, məktəb və sistem səviyyəsində SELFIE pilot
layihəsinin izahı.
Hər bir iştirakçı məktəbdən məktəbin rəhbəri və iki müəllim üçün SELFIE alətinin necə
quraşdırılması və məktəbdə tətbiqinə dair təlim keçin, nəticələrin anlamını, habelə tətbiq
qaydalarını başa salın.

Bu tədbir və əldə olunan SELFIE pilot layihəsinin nəticələri, SELFIE-nin mümkün, daha geniş sistem
çərçivəsində tətbiqi ilə Azərbaycandakı məktəblərin rəqəmsallaşması istiqamətində atılacaq növbəti
addımlar barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat veriləcək.

03 MAY 2021
10:15 – 10:30

Zoom iştirak üçün açıq elan olunur və salamlama

10:30 – 11:00

Açılış paneli
Vəfa Yaqublu, TN, Ümumi təhsildə məzmun, tədris və
qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri
Vüsal Xanlarov, Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin
İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi
Yoana Varao, Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyinin Əməkdaşlıq sektorunun proqram meneceri
İv Püni, Avropa Komissiyasının Birgə Tədqiqat Mərkəzinin İnsan
Kapitalı və Məşğulluq bölməsinin rəhbərinin müavini
Manuela Prina, Bacarıqların Təyin edilməsi və İnkişafı
Bölməsinin rəhbəri, Avropa Təlim Fondu
Margareta Nikolovska, Peşə təlimi və təhsili siyasətləri və
sistemləri üzrə baş mütəxəssisi, Azərbaycan üzrə ölkə
koordinatoru, Avropa Təlim Fondu

11:00 – 11:45

Rəqəmsal dövrdə məktəblərin tədrisinə dəstəyin verilməsi və Aİ
SELFIE layihəsi
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-

Alessandro Brolpito, Rəqəmsal Bacarıqlar və Tədris üzrə baş
mütəxəssis, ATF
Nikoleta Giannoutsou, SELFIE layihə rəhbəri, Elmi İşçi, Birgə
Tədqiqat Mərkəzi, B4 Şöbəsi, Avropa Komissiyası

11:45 – 12:00

Qəhvə fasiləsi

12:00 – 13:30

Kiçik qruplarda SELFIE Məktəb Əlaqələndiriciləri ilə interaktiv
çalışmalar
-

Məktəbimi necə qeydiyyatdan keçirim;
Məktəbim üçün SELFIE alətini necə quraşdırım;
SELFIE-ni necə işlədim;
SELFIE məktəb hesabatından necə istifadə edim

Lilian Weikert Garcia, SELFIE texniki əlaqləndiricisi, Birgə Tədqiqat
Mərkəzi, Avropa Komissiyası
13:30 – 13:45

Qısa məzmun
Moderator: Amin Çərkəzov, SELFIE Azərbaycan Yerli Mütəxəssisi

13:45 – 14:00

Bağlanış paneli
Natəvan Bədəlova, SELFIE Yerli Əlaqələndiricisi
Amin Çərkəzov, SELFIE Azərbaycan Yerli Mütəxəssisi
Nikoleta Giannoutsou, SELFIE layihə rəhbəri, Elmi İşçi, Birgə
Tədqiqat Mərkəzi, B4 Şöbəsi, Avropa Komissiyası
Alessandro Brolpito, Rəqəmsal Bacarıqlar və Tədris üzrə baş
mütəxəssis, ATF

