BİLDİRİŞ
DӘRSLİKLӘRİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ SAHӘSİNDӘ EKSPERT XİDMӘTLӘRİ
Xidmәtlәr haqqında qısa mәlumat: Dərsliklərin qiymətləndirilməsi “Dərslikləri qiymətləndirmə
meyarları”na əsasən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən Dərslikləri
Qiymətləndirmə Şurası (bundan sonra Şura) tərəfindən həyata keçirilir. Şura müstəqil qurumdur və əsas
funksiyası ümumtəhsil məktəblərində istifadə ediləcək dərslik komplektləri (DK) üzrə ekspert qrupları
formalaşdırmaqla onların qiymətləndirilməsi prosesini təşkil etməkdən ibarətdir. Seçilmiş ekspertlər
dərslik komplektlərinin dövlət standartlarına və təhsil proqramına (kurikuluma) uyğunluğunu, onların
məzmununun elmi etibarlılığını və sosial həssaslığını, pedaqoji yanaşmalarını, bədii tərtibatını və
dizaynını, dil və yazı üslubunu qiymətləndirəcəklər.
Xidmәtlәr aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә tәlәb olunur:
1. Ümumi tәhsilin ibtidai tәhsil sәviyyәsi üzrә ekspert xidmәtlәri;
2. Ümumi tәhsilin ümumi vә tam orta tәhsil sәviyyәlәrindә tәdris olunan aşağıdakı fәnlәr üzrә
ekspert xidmәtlәri:
• Русский язык (как язык обучения)
• Azərbaycan dili (tədris dili kimi)
• Литература
• Azərbaycan dili (dövlət dili kimi)
• Математика
• Ədəbiyyat
• Информатика
• İngilis dili (əsas xarici dil kimi)
• Всеобщая история
• Alman dili (əsas xarici dil kimi)
• История Азербайджана
• Fransız dili (əsas xarici dil kimi)
• География
• Rus dili (əsas xarici dil kimi)
• Физика
• Riyaziyyat
• Химия
• İnformatika
• Биология
• Ümumi tarix
• Физическое воспитание
• Azərbaycan tarixi
• Технология
• Coğrafiya
• Познание мира
• Fizika
• Музыка
• Kimya
• Изобразительное искусство
• Biologiya
• Допризывная подготовка молодежи
• Fiziki tərbiyə
• Texnologiya
• Həyat bilgisi
• Musiqi
• Təsviri incəsənət
• Gənclərin çağırşaqədərki hazırlığı
Xidmәtin icra olunduğu yer: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Xidmәtin icra müddәti: 31.12.2016-cı il tarixə qədər olan müddət
Namizәdlәrә verilәn tәlәblәr:
1. Təhsili: Namizəd müraciət etdiyi xidmətlərin istiqamətinə uyğun ali təhsilə malik olmalıdır.
2. Təcrübəsi: Namizəd müraciət etdiyi xidmətlərin istiqamətinə uyğun ən azı 5 illik pedaqoji
təcrübəyə malik olmalıdır.
3. İKT-dən istifadə bacarıqları: Namizəd Microsoft Word proqramından istifadə etməyi bacarmalıdır.
Müraciәt forması: Müraciət edən şəxslər müraciət etdikləri xidmət istiqamətini göstərmək şərti ilə
bildirişə əlavə olunmuş formatda öz avtobioqrafiyasını (CV) 30.09.2016-cı il tarixədək
derslik@edu.gov.az elektron poçtuna göndərə bilərlər.
Müraciәtә baxılması: Daxil olan CV-lər əsasında tələblərə ən yüksək səviyyədə cavab verən
namizədlər seçiləcək və yalnız onlar müsahibəyə dəvət ediləcək. Müsahibədə ən uğurlu namizədlər
müəyyənləşdiriləcək və onlarla xidmət müqaviləsi bağlanacaq.
Әlavә mәlumatları iş günlәri saat 09:00-dan 18:00-dәk bu ünvandan әldә etmәk olar:
AZ1008, Bakı şəhəri, Xətai prospekti, 49.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Əlaqələndirici şəxs: Zülfiyyə Hüseynova
Əlaqə telefonları: (+ 994 012) 599-11-55 (əlavə 5264)
E-poçt: derslik@edu.gov.az

Avtobioqrafiya (CV) formatı
Müraciәt edilmiş xidmәtin tәsviri:________________________________________________
Müraciәt edәnin:
1. Soyadı, adı, atasının adı: ______________________________________________________
2. Doğum tarixi:_________________________________________________________________
3. Ünvanı:_______________________________________________________________________
4. Әlaqә telefonu:_________________Elektron poçt ünvanı:_______________________________
5. Tәhsili: [Tәhsil aldığı müәssisәlәrin adları, tәhsil müddәti vә ixtisas dәrәcәlәri göstәrilmәklә, tәhsili
barәdә tam mәlumat]:_______________________________________________________________
6. Peşәkar cәmiyyәtlәrdә üzvlüyü: _________________________________________________
7. Aldığı tәlimlәr: [5-ci bәnddә qeyd olunmayan vә tapşırığın yerinә yetirilmәsi üçün uyğun bilinәn
әhәmiyyәtli tәlimlәr]: ______________________________________________________________
8. Bildiyi dillәr: [Hәr bir dildә danışıq, oxu vә yazı üzrә bilik sәviyyәsi: әla, yaxşı, kafi vә ya qeyrikafi.] ____________________________________________________________________
9. İş yerlәri: [Hazırkı iş yerindәn başlayaraq, әks ardıcıllıqla bütün daimi iş yerlәri: tarixlәr,
işәgötürәnlәrin adları, vәzifәlәrin adları göstәrilmәklә.]
[İl]-dәn: ______ [İL]-әdәk: ______
İşəgötürən: __________________
Vəzifə: ____________________
10. Aldığı tapşırıqların öhdәsindәn gәlmәk qabiliyyәtini әn dәqiq şәkildә göstәrәn

yerinә

yetirilmiş layihәlәr:
№

Layihənin adı və
təsviri

Sifarişçi

Tarixi və

Layihədə

yeri

vəzifəsi

Yerinə yetirdiyi tapşırıqlar

1.
2.

____________Tarix:

________________İmza

