
Maddi-texniki bazanın 
yeniləşdirilməsi, müəllimlərin 
fəaliyyətinin stimullaşdırılması, 
daim davam edən islahatlar ölkə 
təhsilinin inkişafına güclü təkan 
verir. Mütəxəssislər yazırlar ki, 
Azərbaycan təhsilinin bugünkü 
inkişafı ümummilli lider Heydər 
Əliyevin işləyib hazırladığı 
dövlət quruculuğu siyasətindən 
qaynaqlanır. Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən təhsil sahəsində 
sistemli islahatların aparılması 
ümummilli liderin təhsil siyasətinin 
uğurla davam etdirilməsi 
deməkdir. Fakt isə ondan 
ibarətdir ki, təhsil konsepsiyasının 
müddəaları yüksək dəqiqliklə 
həyata keçirilir.

Elə buradaca bəzi konkret 
faktları yada salaq. Son 15 
ildə 3200-dən çox məktəb inşa 
edilib, əsaslı təmir olunub, yeni 
tədris korpusları tikilib və ya 
tam yenilənib. 2018-2019-cu 
tədris ili ərəfəsində də paytaxtda 
əsaslı təmir edilmiş müəssisələr 

istifadəyə verilib. Bir çox 
məktəblərin açılış mərasimlərində 
Prezident İlham Əliyev şəxsən 
iştirak edib. Yaxud, 2015-ci ildə 
ölkə Prezidentinin “Dövlət ümumi 
təhsil müəssisələrində çalışan 
bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi aparılan 
müəllimlərin dərs yükünün 
və əməkhaqqının artırılması 
haqqında” Sərəncamına 
əsasən, müəllimlərin diaqnostik 
qiymətləndirilməsi başa çatdırılıb, 

onların həftəlik dərs yükü 1,5 dəfə, 
vəzifə maaşı 2 dəfə artırılıb.

Məhz ona görə də indi ölkədə 
müəllim nüfuzu gündən-günə 
artır. Yeri gəlmişkən, müəllim 
nüfuzunun artması barədə deyilən 
sözlərin məhz söz yox, həqiqət 
olduğunu təhsil işçilərinin ənənəvi 
respublika konfransında geniş 
məruzə ilə çıxış edən təhsil naziri 
Ceyhun Bayramov da konkret 

faktlarla yada saldı. Nazir bildirdi 
ki, bu il ali məktəblərə qəbul 
zamanı 500-dən çox bal toplayan 
abituriyentlərin 25 faizi müəllimlik 
ixtisasını seçib. Bu isə müəllim 
peşəsinin rəqabətliliyi, təhsilin 
keyfiyyəti haqqında müsbət 
proqnozlar söyləməyə imkan verir.

Konfransda səsləndirildi 
ki, həyata keçirilən bütün 
tədbirlər cəmiyyətdə işə qəbulun 
obyektivliyinə inam formalaşdırıb. 
Ona görə də 2019-cu ildə 

müsabiqədə iştirak edənlərin 
sayı əvvəlki illərə nisbətən xeyli 
artıb, müraciət edənlərin sayı 
55 mini ötüb. Ümumilikdə, son 5 
ildə məktəblərin müəllim tərkibi 
keyfiyyət baxımından yaxşılaşıb, 
20 mindən çox gənc müəllim işə 
qəbul olunub. Milli təhsilimizin 
“qızıl fondu” adlandırılan yaşlı 
müəllimlərin müraciəti və razılığı 
ilə gənc müəllimlərə – informasiya 
texnologiyalarının köməyi 
ilə dünya təhsil prosesindəki 
yeniliklərlə dərhal tanış ola bilən 
mütəxəssislərə üstünlük verilməsi 
son nəticədə təhsil sektorumuzun 
müasirləşdirilməsini təmin edir.

Bundan başqa, “ Ölkə 
təhsili dövlətin və Prezidentin 

daimi diqqət mərkəzindədir” 
– ifadəsi də yüz dəfə ölçülüb, 
bir dəfə biçilmiş qənaətdir. Bu 
qənaəti həmin sahədə aparılan 
islahatlar, dövlət proqramları, 
“Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın təsdiq edilməsi, 
həmçinin “Bakı şəhərində və 
onun qəsəbələrində təhsil 
müəssisələrinin tikintisi və təmiri 
ilə bağlı tədbirlər haqqında”, 
“Azərbaycan Respublikasında 
təhsil infrastrukturunun 
inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər 
haqqında”, “Dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan bilik 
və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi aparılan 

müəllimlərin əməkhaqqının 
artırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
sərəncamları bir daha təsdiq edir.

Başqa bir məqamı da, xüsusilə 
vurğulamaq zərurəti ortaya 
çıxır. Belə ki, müasir təhsilimizin 
uğurlarından, məktəblərin 
maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsindən 
danışarkən, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
xidməti və rolu xüsusilə qeyd 
edilməlidir. Bu il Heydər Əliyev 
Fondunun xətti ilə 14 yeni məktəb 
binasının tikintisi, 8 məktəbin 
əsaslı təmiri həyata keçirilir. Bu, 
danılmaz faktdır ki, “Yeniləşən 

Azərbaycana yeni məktəb” 
proqramı çərçivəsində inşa 
edilən və müasir avadanlıqla 
təchiz olunan məktəblər Heydər 
Əliyev Fondunun reallaşdırdığı 
çoxistiqamətli tədbirlərin parlaq 
nümunəsidir.

Təhsil işçilərinin sentyabrın 
11-də keçirilən respublika 
konfransında 2019–2020-ci 
dərs ilinin prioritet istiqamətləri 
və qarşıda duran hədəflər 
barədə ətraflı söz açılaraq qeyd 
edilib ki, dövlət siyasətində 
təhsil sisteminin maddi-texniki 
bazasının müasirləşdirilməsinə 
və yeni şəraitin yaradılmasına 
xüsusi diqqət yetirilir. Təkcə 
2019-cu ildə 50-si modul 
tipli olmaqla 84 yeni təhsil 
müəssisəsinin tikintisi və 
əsaslı təmiri həyata keçirilir. Bu 
təhsil müəssisələrindən 43-ü 
sentyabr ayının 15-nə qədər 
təhvil verilmişdir. Digər 41 
məktəbdə işlər ilin sonuna qədər 
yekunlaşacaq. Nazir xatırladıb ki, 

2003-2018-ci illər ərzində ölkədə 
3200-dən artıq yeni məktəb 
binası tikilib və ya əsaslı təmir 
olunub. Nəticədə bir milyondan 
çox şagirdin təlim-təhsil şəraiti 
əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşıb.

Ancaq təhsil sektorumuzun 
yeni dərs ilinə müasir 
standartlarla getdiyini 
söyləyərkən başqa bir faktı 
da yada salmalıyıq. Belə ki, 
sentyabrın 1-də qüvvəyə minən 
Prezident sərəncamı nəticəsində 
müəllimlərin orta aylıq əməkhaqqı 
təxminən 600 manatı keçib. 
Bu artımdan sonra ümumtəhsil 
sistemində çalışan 5 mindən 
çox müəllimin əməkhaqqı 1000 
manatdan yüksəkdir.

Bu sətirləri Prezident İlham 
Əliyevin Bakının Sabunçu 
rayonundakı 311 nömrəli tam 
orta məktəbin yeni binasının 
açılış mərasimindəki nitqindən 
götürdüyümüz sitatla tamamlamaq 
istəyirik. Çünki dövlət başçısı 
həmin nitqində təkcə təhsilin 
keyfiyyətindən, məktəblərin 
maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsindən deyil, 
həm də daha mühüm olan bir 
məsələdən söz açıb: 

“Bizim gənc nəslimiz 
vətənpərvər olmalıdır, milli 
ruhda böyüməlidir. Burada da 
əlbəttə ki, müəllimlərdən çox şey 
asılıdır. Gənclərin həm ailələrdə, 
həm məktəblərdə milli ruhda 
tərbiyə alması xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Xüsusilə indiki şəraitdə 
ki, dünyada müxtəlif proseslər 
gedir, qloballaşma adı ilə faktiki 
olaraq eyniləşmə siyasəti aparılır, 
kütləvi informasiya vasitələri 
ilə müxtəlif təxribatlar ortaya 
atılır. Ona görə, Azərbaycan 
cəmiyyəti bundan sonra da çox 
möhkəm, milli, mənəvi dayaqlar 
əsasında inkişaf etməlidir. Bu 
gün bu, belədir. Bu gün bizim 
siyasətimizin təməlində milli 
maraqlarımız, milli dəyərlərimiz, 
Azərbaycan dəyərləri dayanır. 

Bu dəyərlər hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı üçün hər şeydən üstün 
olmalıdır. Elə etməliyik ki, gələcək 
nəsil də bu istiqamətdə inkişaf 
etsin. Ona görə, vətənpərvərlik, 
Vətənə olan bağlılıq, milli-mənəvi 
dəyərlər məktəblərdə mütləq 
geniş vüsət almalıdır, müəllimlər 
də bu istiqamətdə daha fəal iş 
aparmalıdırlar. Xüsusilə nəzərə 
alsaq ki, xalqımız çox istedadlı 
xalqdır, dünya xəzinəsinə çox 
böyük töhfələr veribdir, tarix boyu 
bizim görkəmli nümayəndələrimiz 
dünya üçün böyük işlər 
görmüşlər”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Bu gün İSESKO İslam dünyasını 
birləşdirmək istiqamətində uğurlu 
addımlar atır. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev İSESKO-nun müasir 
dövr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdiyini dəfələrlə vurğulamışdır: 
“İSESKO-nun əsas vəzifəsi İslam 
aləmində elmin, təhsilin inkişafıdır, 
İslam aləminin zəngin mədəni irsinin 
qorunmasıdır. İSESKO bu sahədə çox 
böyük uğurlara nail olubdur. Eyni 
zamanda, bu gün dünya miqyasında 
beynəlxalq təşkilatlar arasında da 
İSESKO-nun öz yeri var. Son illər 
ərzində baş direktor cənab Əbdüləziz 
Osman əl-Tüveycrinin rəhbərliyi 
ilə İSESKO dünya miqyasında çox 
önəmli və böyük nüfuza malik olan 
təşkilata çevrilibdir”. 

İSESKO-nun baş direktoru 
Ə.O. əl-Tüveycri həmişə ölkəmizlə 
əməkdaşlığın səviyyəsindən razılı-
ğını ifadə etmişdir: “İSESKO bütün 
dünyaya çatdırmalıdır ki, Azərbaycan 
qədim və zəngin mədəniyyətə sahib-
dir. Bu ölkə ilə əməkdaşlıq sahəsində 
imzalanan sənədlərin həyata 
keçirilməsi üçün biz öz tərəfimizdən 
hər tələbi yerinə yetirəcəyik və bu 
əməkdaşlıq digər üzv dövlətlər üçün 
nümunə olacaqdır”. 

Həqiqətən də, bu gün 
Azərbaycanın İSESKO ilə 
münasibətləri İslam dünyasına 
nümunədir. Təşkilatın rəhbəri 2006-cı 
ildən etibarən respublikamızda keçi-
rilmiş bir sıra beynəlxalq əhəmiyyətli 
tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir. Bu 
sırada Bakıda keçirilmiş aşağıdakı 
tədbirlərin – “Gənclər sivilizasiya-
ların alyansı naminə” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans (1–2 noyabr 
2007-ci il), Heydər Əliyev Fon-
dunun təşəbbüsü, UNESKO və 
İSESKO-nun dəstəyi ilə keçiril-
miş “Mədəniyyətlərarası dialoqda 
qadınların rolu” mövzusunda forum 
(10–11 iyun 2008-ci il), “Bakı – İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı – 2009” 
mədəniyyət ilinin açılış mərasimi 
(18 fevral 2009-cu il), İslam ölkələri 
mədəniyyət nazirlərinin VI kon- 
fransı (13–15 oktyabr 2009-cu il), 
Dünya dini liderlərinin Bakı sammiti 

(26–27 aprel 2010-cu il) və Ümum-
dünya mədəniyyətlərarası dialoq və 
digər tədbirlərin adlarını qeyd etmək 
yerinə düşər. 

Ötən illər ərzində mil-
li mədəniyyətimizin İslam 
ölkələrində təbliği istiqamətində 
əsaslı layihələr reallaşdırılmışdır. 
İSESKO  rəhbərliyinin təşkilatçılığı 
ilə görkəmli şərqşünas alim 
A.İmanquliyevanın “Müasir ərəb 
ədəbiyyatının korifeyləri” əsəri və 
“Ərəb hərfləri ilə Azərbaycan yazısı” 
kitabı ərəb dilində çap edilmişdir. 

Mədəniyyət naziri və İSESKO  
üzrə Milli Komissiyanın sədri 
Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi, 
İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz 
Osman əl-Tüveycri, İSESKO üzrə 
Milli Komissiyanın və Naxçıvan 
şəhərinin 2018-ci il üçün “İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı” elan 
olunması ilə əlaqədar yaradılmış 
Təşkilat Komitəsi üzvlərinin işti-
rakı ilə keçirilən iclasda İSESKO 
Azərbaycan münasibətləri, İSESKO 
üzrə Azərbaycan Milli Komissiya-
sının fəaliyyəti, 2017-ci il “İslam 

Həmrəyliyi ili” çərçivəsində keçi-
rilmiş tədbirlər və görülmüş işlər, 
eyni zamanda, Naxçıvan şəhərinin 
2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar 
tədbirlər planına əsasən görülən işlər 
müzakirə edilmişdir. Açılış nitqi ilə 
çıxış edən mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev son illərdə ölkəmizin uğur-
ları, İslam dünyası ilə əməkdaşlıq, 
ölkə başçısı tərəfindən elan edilmiş 
“İslam Həmrəyliyi ili” çərçivəsində 
təşkil olunan tədbirlər, xüsusilə 
İslam Həmrəyliyi Oyunları, 2017-ci 
ildə Bakı şəhərində keçirilmiş 4-cü 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu, onun çərçivəsində 
həyata keçirilmiş layihə və tədbirlər 
barədə məlumat vermişdir. Eyni 
zamanda, İSESKO-nun bir tərəfdaş 
kimi bu hadisələrin beynəlxalq miq-
yasda təbliğində fəallığının vacibliyi 
diqqətə çatdırılmış və 2018-ci ildə 
Naxçıvanın “İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı” seçilməsi barədə iştirakçılar 
məlumatlandırılmışdır.

İSESKO-nun aylıq xüsusi jur-
nalında Azərbaycana həmişə geniş 

yer ayrılır. Bu da İslam ölkələrində 
mədəniyyətimizin, turizm potensi-
alımızın təbliğində əhəmiyyətli rol 
oynayır. 

Respublikamızda fəaliyyət 
göstərən Kainat Gənclik Mərkəzi 
2011 və 2012-ci illərdə İSESKO 
baş direktoruna müraciət edərək, 
İslam dünyası gənclərinin (20 
yaşadək) klassik musiqi ifaçılığı 
ilə bağlı beynəlxalq müsabiqəsinin 
keçirilməsi layihəsinə maliyyə 
yardımı göstərilməsini xahiş etmiş-
dir. İSESKO rəhbərliyi bu müraciətə 
cavab olaraq, 10 min ABŞ dolları 
ayırmışdır. 

Bu təşkilatla münasibətlər 
nəticəsində elmi ideyalar, mədəni 
müxtəliflik, sosial sahələri əhatə 
edən layihələr gerçəkləşib. Təşkilatın 
nəşrləri işıq üzü görüb, QHT sektoru 
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə 
əlaqələr gücləndirilib.

2015-ci il noyabrın 26-dan 27-dək 
İSESKO Baş Konfransının 12-ci 
sessiyasının və İcraiyyə Şurası-
nın 36-cı iclasının Bakı şəhərində 
təşkili Azərbaycanın İSESKO, 
həmçinin ona üzv dövlətlərlə 

əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə 
əhəmiyyətli töhfəsini verdi və gələcək 
perspektivlər üçün yeni imkanlar 
yaratmış oldu.

Konfransın sədri, mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayevin müvafiq 
əmri ilə İSESKO üzrə Azərbaycan 
Respublikası Milli Komissiyası-
nın Katibliyi funksiyasının yerinə 
yetirilməsi nazirliyin beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinə həvalə edil-
mişdir. Həmin şöbənin müdiri Vasif 
Eyvazzadə İSESKO üzrə Azərbaycan 
Respublikası Milli Komissiyasının 
baş katibi təyin edilmişdir.

Həmçinin, qərara alınmışdır ki, 
komissiyanın ildə iki dəfə toplantısı 
təşkil edilsin, 2016-2018-ci illər üçün 
tədbirlər planının hazırlanması təmin 
olunsun. Bu plan hazırlanmış və uğur-
la reallaşmışdır.

2016-cı il oktyabrın 4-dən 5-dək 
Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində 
İSESKO-nun İcraiyyə Şurasının 
iclası, həmin ilin oktyabrın 27-dən 
28-dək Tunis Respublikasının Tunis 
şəhərində İSESKO-ya üzv ölkələrin 
təhsil nazirlərinin birinci konfran-
sı keçirilmış və hər iki tədbirdə 

Azərbaycanın rəsmi nümayəndə 
heyəti iştirak etmişdir. 

2016-cı il noyabrın 25-də 
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 
“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” 
elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış 
Təşkilat Komitəsinin Naxçıvanda 
ilk iclası keçirilmişdir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-
ci il üçün “İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı” elan edilməsi ilə əlaqədar 
yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri 
Vasif Talıbov tədbirdə çıxış etmişdir. 
O, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə 
“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan 
edilməsi ilə bağlı qərarın 2009-cu 
ilin oktyabrında İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirlərinin Bakı şəhərində keçirilən 
altıncı konfransında qəbul edildiyini 
diqqətə çatdırmışdır. Bildirmişdir ki, 
İslam mədəniyyəti nümunələri ilə 
zəngin olan, bəşər sivilizasiyasına 
dəyərli töhfələr vermiş Azərbaycanın 
5 min illik tarixə malik qədim şəhəri 
Naxçıvanın “ İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı 
qərarı əsaslıdır. Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2016-cı il 
2 iyun tarixli sərəncamına əsasən 
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 
“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan 
edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi 
yaradılmışdır.  İSESKO tərəfindən bu 
məsələ yüksək qiymətləndirilmişdir 
və təşkilatın nümayəndə heyəti bu 
tədbirlərdə yaxından iştirak etmişdir.

İSESKO-nun baş direktoru 
Ə.O. əl-Tüveycri Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq, Bakı 
Humanitar forumlarının hər birinin 

iştirakçısı olmuşdur.
2019-cu il yanvarın 18-də 20 

Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü 
münasibətilə İSESKO-nun saytında 
təşkilatın baş katibi Əbdüləziz əl-
Tüveycrinin adından ilk dəfə olaraq 
bəyanat yayılmış və bu, insanlığa 
qarşı bir cinayət kimi pislənilmişdir. 
Bəyanatda dünya ictimaiyyətinə 
və beynəlxalq insan hüquqları 
təşkilatlarına faciəyə hüquqi qiymətin 
verilməsi və beynəlxalq hüquqa 
uyğun olaraq bu cinayəti törətmiş 
şəxslərin cəzalandırılmasına çağırış 
ifadə edilmişdir.

Azərbaycanın  İSES KO  
ilə münasibətləri ildən-ilə 
genişlənməkdədir. İSESKO-nun baş 
direktoru Əbdüləziz əl-Tüveycri bu 
əlaqələr barədə deyib: “ Azərbaycan 
İSESKO-ya daxil olduğu vaxtdan bu 
yana böyük inkişaf yolu keçib. Biz 
əlaqələrimizin hazırkı səviyyəsindən 
məmnunuq. Dünyada belə bir ten-
densiya mövcuddur ki, müsəlman 
dövlətləri ilə bağlı mənfi rəy yaradı-
lır. Bütün bunlara sədd çəkməliyik. 
Azərbaycan müasir müsəlman 
aləminin mirvarisidir. Bu ölkənin 
getdiyi yol sabitlik və inkişaf yoludur. 
Biz Azərbaycandan çox şeylər götürə 
bilərik”.

Azərbaycanın milli 
mədəniyyətində İslam dəyərlərinin 
önəmli yer tutması, milli 
mədəniyyətimizin formalaşmasında 
və inkişafında İslam mədəniyyətinin 
əvəzsiz rol oynaması bu əməkdaşlığa 
güclü stimul verir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz fəxr edirik ki, 
Azərbaycanda savadlılıq, təxminən, 100 faizdir. Bu, çox 
böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uşaqlar savadlı, 
bilikli olsunlar, gələcəkdə özləri üçün gözəl həyat qura 
bilsinlər, dövlətimiz üçün dəyərli vətəndaşlar olsunlar. Ona 
görə təhsilin keyfiyyəti indi ön plana çıxır. Bu istiqamətdə də 
islahatlar aparılır. Eyni zamanda, müəllimlərin fəaliyyətini 
stimullaşdırmaq üçün islahatlar aparılır. Müəllimlərin 
əməkhaqları qaldırılır. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ulu öndər Heydər Əliyevin hələ ötən əsrin 70-ci illərində təməlini qoyduğu yeni 
dərs ili ərəfəsində təhsil müəssisələrinə baş çəkmək, müəllim və  şagirdlərlə 

görüşmək ənənəsi bu gün də uğurla yaşadılır. Dövlət başçımızın sentyabrın 12-də 
Suraxanı rayonundakı 101 nömrəli, ertəsi günü həmin rayondakı 208 nömrəli  orta 
məktəblərdə yaradılan şəraitlə tanış olması,  Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət 
Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak etməsi məhz həmin ənənənin yaşadılması idi.  
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Kürdəxanı qəsəbəsindəki 113 nömrəli 
məktəbdə yenidənqurmadan sonra yaradılmış şəraitlə tanış olması da təhsil sektorunun 
dövlətin daimi diqqət mərkəzində olduğunun göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 

İSESKO Azərbaycan mədəniyyətinin İslam 
ölkələrinə inteqrasiyasında əhəmiyyətli rol oynayır

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən 
İSESKO-nun üzvüdür. Həmin ildən başlaya-
raq ölkəmizlə bu beynəlxalq təşkilat arasında 

münasibətlər formalaşmağa başlamışdır. Respubli-
kamızın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 2006-cı 
il noyabrın 24-dən İSESKO-nun xoşməramlı səfiri 
seçilməsindən sonra bu əlaqələr daha intensiv 
 xarakter almağa başlamışdır. 

Azərbaycan  təhsili  yeni  dərs  ilinə 
müasir  standartlarla  başladı
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