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NƏTİCƏLƏRİN TƏQDİMATINA HƏSR OLUNMUŞ ONLAYN TƏDBİR 
 

28 SENTYABR 2021-Cİ İL  
 

QISA İCMAL 

Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafına dair Milli Strategiyada müəyyən edilmiş 
strateji prioritetlərdən biri də müasir ömürlük təhsil təmin edən təhsil infrastrukturunun 
formalaşdırılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi müasir və innovativ təhsil 
texnologiyalarının təhsilin bütün səviyyələrində tətbiqinin genişləndirilməsi üçün siyasət 
tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi pilot SELFIE fəaliyyətinə 
maraq göstərmiş və Təhsil Nazirliyinin nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması 
İdarəsini əlaqələndirici orqan kimi təyin etmişdir. 

SELFIE Avropa Komissiyasının ibtidai, orta ümumtəhsil və peşə məktəblərində təlim-tədris 
prosesində rəqəmsal texnologiyalardan innovativ istifadəni və öyrənənlərin rəqəmsal 
bacarıqlarının artırılmasını dəstəkləməyi nəzərdə tutan təşəbbüsüdür. SELFIE rəqəmsal 
texnologiyaların tədris, öyrənmə və öyrənənlərin qiymətləndirilmə prosesinə hərtərəfli və 
effektiv inteqrasiyası istiqamətində özünütəhlil prosesində məktəblərə istiqamət verir. 
SELFIE sorğusu rəhbərlik, infrastruktur və avadanlıq, davamlı peşə inkişafı, təlim-tədris, 
qiymətləndirmə təcrübələri və tələbələrin rəqəmsal səriştəsi də daxil olmaqla bir sıra sahələri 
əhatə edir. 

Azərbaycanda pilot SELFIE fəaliyyətinə məktəb tərəfindən özünüqiymətləndirmə və təlim-
tədris və qiymətləndirmədə rəqəmsal texnologiyalardan istifadə sahəsində daha ətraflı 
strateji planlaşdırmanı təmin etmək məqsədilə 12 məktəbdə 2021-ci ilin may ayında start 
verilmişdir. SELFIE alətinin (ì) məktəblərdə səmərəli istifadə edilməsi və (ii) milli təhsil 



   
 

 

sistemində genişləndirilməsi və inteqrasiya olunmasına dair tövsiyələr hazırlamaq məqsədilə 
pilot fəaliyyətin nəticələri məktəb və sistem səviyyəsində təhlil edilmişdir. 

Nəticələr qeyri-kağız formatında interaktiv hesabatda toplanmışdır. Sistem səviyyəsində 
SELFIE anonim, ümumiləşdirilmiş məlumatlar vasitəsilə Azərbaycanda məktəb sisteminin 
rəqəmsal hazırlığına dair ümumi icmal təklif edir. 
 
Nəticələrin təqdimatına həsr olunmuş hazırkı onlayn tədbirin məqsədləri bunlardır: 

- SELFIE layihəsinin Avropada gedişatı və Azərbaycanda pilot fəaliyyət kimi gedişatı 
barədə məlumat vermək 

- Azərbaycanda pilot SELFIE fəaliyyətinin nəticələrini maraqlı tərəflərlə müzakirə 
etmək 

- Azərbaycanla bağlı gələcək SELFIE planını müzakirə etmək 

Tədbirdə layihəyə cəlb olunmuş milli maraqlı tərəflər, ilk növbədə Təhsil Nazirliyi və PTT 

üzrə milli agentliklər, pilot fəaliyyətdə iştirak edən məktəb rəhbərləri və pedaqoqlar iştirak 

edəcəklər; tələbələr də tədbirə dəvət ediləcəklər. Tədbir iştirakçıların müzakirələrdə fəal 

iştirakını və yekun hesabat variantına daxil edilmək üçün hesabata töhfə verməsini təmin 

etmək məqsədilə geniş iştirak formatında təşkil olunacaqdır. 

Milli təhsil və təlim sistemlərində SELFIE-nin daha geniş/sistemli şəkildə tətbiqi məqsədilə 

tədbirin və pilot SELFIE fəaliyyətinin sonrakı nəticələri barədə milli siyasətçilərə məlumat 

veriləcəkdir. 

 

Tədbir ingilis/Azərbaycan dillərinə sinxron tərcümə olunacaqdır. 

 

 

  



   
 

 

28 SENTYABR 2021-Cİ İL, 08:00 – 10:00 MƏRKƏZİ 

AVROPA VAXTI İLƏ / 10:00 – 12:00 BAKI VAXTI İLƏ  

Turin vaxtı / Bakı vaxtı  Sessiya  

07:45 
09:45 
 

İştirakçılar üçün “Zoom” vasitəsilə açılış 
Sədr: Ermina Martini, Layihə Mütəxəssisi, ETF  

08:00 – 08:20 
10:00 – 10:20 
 

Salamlama və açılış 

- Anar Mirzəzadə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Ümumi 
Təhsildə Məzmun, Tədris və Qiymətləndirmə şöbəsi, Sektor Müdiri 

- Joana Varao, Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı 
Nümayəndəliyinin Əməkdaşlıq Bölməsinin Proqram Meneceri 

- Manuela Prina, Bacarıqların Müəyyənləşdirilməsi və İnkişafı 
Bölməsinin rəhbəri, ETF 

08:20 – 08:35 
10:20 – 10:35 
 

Avropada SELFIE  
- Cesar Herrero, SELFIE WBL, Avropa Komissiyasının Birgə 

Araşdırma Mərkəzinin layihə meneceri, Elmi Əməkdaş  
- Alessandro Brolpito, Rəqəmsal Bacarıqlar və Təlim məsələləri 

üzrə Baş Mütəxəssis, ETF   
 

08:35 – 09:00 
10:35 – 11:00 
 

SELFIE Azərbaycanda məktəblərlə bağlı rəqəmsal siyasətə 
dəstək verir 

- Natəvan Bədəlova, SELFIE üzrə Milli Əlaqələndirici 
 
Azərbaycanda SELFIE təşəbbüsü üzrə Pilot fəaliyyət: ilkin 
nəticələr 

- Amin Çərkəzov, SELFIE təşəbbüsünün Azərbaycan üzrə Milli 
Eksperti 

09:00 – 09:35  
11:00 – 11:35 
 

Kiçik qruplarla müzakirələr:    
 

1. Peşə məktəbləri arasında məktəb səviyyəsində SELFIE prosesinin 
və Fəaliyyət Planlarının müzakirəsi (AZ) 

2. Ümumtəhsil məktəbləri arasında məktəb səviyyəsində SELFIE 
prosesinin və Fəaliyyət Planlarının müzakirəsi (AZ) 

3. Beynəlxalq və milli maraqlı tərəflərlə sistem səviyyəsində 
müzakirələr (AZ/EN - plenar iclasda) 

09:35 – 09:45 
11:35 – 11:45 
 

Kiçik qruplar və müzakirələrlə bağlı hesabat 

09:45 – 10.00  
11:45 –  12:00 
 
 
 

Yekun: növbəti addımlar 

- Yves Punie, Avropa Komissiyasının Birgə Araşdırma Mərkəzi 
(JRC), İnsan Kapitalı və Məşğulluq Şöbəsinin Müdir Müavini 

- Margareta Nikolovska, Peşə Təhsili və Təlimi Siyasətləri və 
Sistemləri üzrə Aparıcı Mütəxəssis, ETF-in Azərbaycan üzrə 
Əlaqələndiricisi  

- Natəvan Bədəlova, SELFIE üzrə Milli Əlaqələndirici, Təhsil 
Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi 

- Alessandro Brolpito, Rəqəmsal Bacarıqlar və Öyrənmə üzrə 
Aparıcı Mütəxəssis, ETF 

 
 


