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Azərbaycanda ibtidai və orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyan 
əlilliyi olan uşaqların sayı kifayət qədər azdır. Rəsmi məlumatlar 
göstərir ki, yalnız 14 638 nəfər əlilliyi olan uşaq evdə (təqribən 
9355 nəfər), xüsusi məktəblərdə (2558), yaxud xüsusi internat 
məktəblərində təhsil alır (təqribən 2725 nəfər). UNICEF-in 
hesablamalarına görə, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 
əlilliyi olan 72 000 uşaqdan 54 000 nəfəri ibtidai və orta məktəb 
yaşındadır. Yəni qeydiyyatda olan məktəb yaşlı əlilliyi olan 
uşaqların yalnız 20%-i təhsil alır, halbuki BMT-nin Əlilliyi olan 
Şəxslərin Hüquqları Haqqında Konvensiyasına  (UNCRPD) 
əsasən onların təhsil hüququ tam təmin olunmalıdır. 

Azərbaycan Hökuməti əlilliyi olan uşaqlar da daxil olmaqla bütün 
uşaqlar üçün öz icmalarında məktəbləri əlçatan etmək və onların 
öz potensiallarına çata bilmələri üçün münasib təhsil imkanları 
ilə təmin etmək məqsədilə “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan 
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün 
inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nı qəbul etmişdir. 
Proqramın məqsədi həm UNCRPD-nin, həm də BMT-nın Uşaq 
hüquqları haqqında Konvensiyasının prinsiplərini həyata 
keçirməkdir.  
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İNKLÜZİV TƏHSİL NƏDİR? Azərbaycan təhsil sistemi üçün 
nisbətən yeni konsepsiya olan inklüziv təhsil (İnT) bütün uşaqların, 
o cümlədən əlilliyi olan uşaqların birlikdə təhsil almasını nəzərdə 
tutur. Əlilliyi olan uşaqların bu imkanlarla təmin edilməsi və keyfiyyətli 
təhsil proqramlarına cəlb edilməsi milli inkişafa uzunmüddətli müsbət 
təsir göstərəcəkdir. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq perspektivlərini 
artırmaq, asılılığını azaltmaq, əlilliyi olan uşaq və yeniyetmələrin 
bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onlara qarşı ayrı-seçkiliyi azaltmaqla 
inklüziv təhsil daha böyük sosial vəhdətə gətirib çıxara bilər.    

İnklüziv təhsil proqramlarının milli səviyyədə müvəffəqiyyətli icrası 
aşağıdakıları tələb edəcək: 

- İnT anlayışına xitab edən qanunvericilik və siyasətdə müvafiq 
dəyişikliklər edilməsi; 

- Bütün şagirdlərin inklüziv təhsil imkanlarıyla təmin edilməsi; 
- Təhsil müəssisələrinin müyəssərliyinin və müvafiq köməkçi 

texnologiyaların təmin edilməsi, mümkün olduğu halda uşaqların 
mövcud təhsil proqramından istifadəsinə kömək edilməsi; 

- Ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinin inklüziv təhsil dəstəkləmək 
potensialına malik olması; 

- Əlilliyi olan uşaqların qeydiyyatına dair statistik məlumatların 
toplanması və digər müvafiq tədbirlərin təkmilləşdirilməsi. 

İnT-in uğurunun digər həlledici komponentini ümumtəhsil 
məktəblərində əlilliyi olan uşaqların təhsil hüquqlarının təmin 
edilməsinə mənfi təsir edə biləcək fikir və mülahizələrin aradan 
qaldırılması məqsədilə valideynlər, müəllimlər və cəmiyyətin digər 
üzvləri arasında bu mövzu barədə məlumatlılığın geniş şəkildə 
artırılması təşkil edir.  
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FƏALİYYƏT. UNICEF 
inklüziv təhsil imkanlarının 
genişləndirilməsi sahəsində 
milli prioritetləri (yuxarıda 
qeyd edilmişdir) dəstəkləmək 
məqsədilə 2018-2020-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq şəraitində 
Avropa İttifaqı tərəfindən 
maliyyələşdirilən yeni bir layihə 
həyata keçirəcək. 

Layihənin ümumi vəzifəsi 
əlilliyi olan uşaqlar üçün 
ölkənin bütün ümumtəhsil 
məktəblərində keyfiyyətli təhsil 
alma imkanlarını getdikcə artıra 
bilən, əlilliyi olan uşaqların 
cəmiyyətə cəlb olunmasına 
maneə yaradan mənfi fikir və 
münasibəti aradan qaldıran 
mühit yaratmaqdır. Layihə 
hazırkı və gələcək müəllimlərin 
bu sahədə potensialını artırmaq 
üçün inklüziv təhsil biliklərini 
müəllimlərin hazırlıq proqramına 
daxil edir. Müəllim hazırlıq 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 

müəllimlərin inklüziv təhsillə bağlı 
bacarıqlarının artırılmasına kömək 
edəcək və sinif otaqlarında daha 
keyfiyyətli təhsili təmin edəcək. 

Müəllimləri, məktəb direktorlarını 
və valideynləri yerli səviyyədə 
peşəkar inkişaf dəstəyi və 
resurslarla təmin etmək 
məqsədilə yeddi şəhər və 
rayonda - Bakı, Sumqayıt, 
Gəncə, Quba, Şəki, Ağcabədi 
və Qazaxda ümumtəhsil 
məktəblərdə doqquz 
inklüziv təhsil resurs mərkəzi 
yaradılmaqdadır. Səmərəli 
fəaliyyəti təmin etmək məqsədilə 
bu mərkəzlər inklüziv təhsil üzrə 
material və ləvazimatlarla təmin 
ediləcək.  Hər bir mərkəzdə 
İnT-ə dair materiallardan ibarət 
kitabxana təşkil ediləcək. Həmin 
kitabxanalar pedaqoji heyətin və 
icmaların bu sahədə biliklərinin 
artırılmasına kömək edəcəkdir. 

Əlilliyi olan uşaqların hüquqları 
haqqında məlumatlılığı artırmaq...

DOQQUZ TƏHSİL 
RESURS MƏRKƏZLƏRİ:

BAKI
SUMQAYIT
GƏNCƏ
QUBA
ŞƏKİ
AĞCABƏDİ
QAZAX
RAYONLARINDA 
YERLƏŞƏCƏK 

BMT-NİN ƏLİLLİYİ OLAN 
ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARI 
HAQQINDA KONVENSİYA

MADDƏ 24 § 2

İştirakçı dövlətlər bu hüququn 
həyata keçirilməsi zamanı 
aşağıdakıları təmin edirlər:
[...] Əlilliyi olan şəxslər öz 
yaşayış yerlərində digərləri ilə 
bərabər səviyyədə inklüziv, 
keyfiyyətli və pulsuz ibtidai və 
orta təhsil almaq imkanlarına 
malik olsunlar;

[...] Əlilliyi olan şəxslər təhsil 
sistemində effektiv tədrisi 
yüngülləşdirmək üçün tələb 
olunan yardımı alsınlar;

e) biliklərin mənimsənilməsinə 
tam şərait yaratmaq məqsədilə 
biliklərin və sosial inkişafın 
mənimsənilməsinə maksimum 
kömək edən şəraitdə səmərəli 
tədbirlər görülməsini təmin 
etsinlər.



FƏALİYYƏT. 
...məqsədilə ictimai 
maarifləndirmə və davranışların 
dəyişdirilməsi kampaniyasına 
da başlanmışdır. Bu da əlilliyi 
olan uşaqların ümumtəhsil 
məktəblərinə daha geniş şəkildə 
cəlb edilməsinə və bu sahədə 
müsbət ictimai münasibətin 
formalaşmasına kömək edəcək.  

LAYİHƏNİN GÖZLƏNİLƏN TƏSİRİ. Layihə aşağıdakı benefisiar 
qrupların ehtiyaclarına ünvanlanacaq:

Əlilliyi olan uşaqlar: Layihənin məqsədi Azərbaycanın inklüziv təhsil 
proqramının tədrici inkişafını dəstəkləmək və növbəti 5 ildə əlilliyi olan 
5000-dək uşaq üçün, bütün ölkə üzrə isə 20 000-dək uşaq üçün təhsil 
imkanları yaratmaqdır.

Əlilliyi olmayan uşaqlar: Əlilliyi olmayan uşaqlarda əlilliyi olan 
şəxslər haqqında məlumatlılığın daha çox inkişaf edəcəyi gözlənilir. 
Bu, fərqliliklərindən asılı olmayaraq bütün uşaqlar arasında sosial 
münasibətlərin, qarşılıqlı anlaşmanın və bağların qurulması üçün 
uzunmüddətli müsbət təsirə malik olacaq.  

Pedaqoji universitetlər: İnklüziv təhsillə bağlı yeni proqramlar 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin və onun Quba və Şəkidəki 
filiallarının, həmçinin Gəncə və Sumqayıt Dövlət Universitetlərinin təlim 
proqramlarına daxil ediləcək. Nəticədə müəllimlərin yeni nəsli hətta 
dərs otağına daxil olmazdan əvvəl öz bacarıqlarını inkişaf etdirmək 
üçün çalışmaq imkanı tapacaqlar. 2018-2020-ci illər arasında pedaqoji 
universitetlərdə 1300-dən artıq gələcək müəllim inklüziv təhsillə bağlı 
yeni biliklərə yiyələnəcək.

Ümumtəhsil məktəb müəllimləri və məktəb rəhbərləri: İnklüziv 
təhsilə dair praktik təlimlər vasitəsilə 10 000-dən artıq müəllim və 
məktəb rəhbərinə dəstək göstəriləcək. 

Hədəf rayonlardakı məktəb rəhbərləri, təhsil mütəxəssisləri, 
müəllimlər, ailələr və valideynlər: Layihə yeddi rayonda doqquz yerli 
resurs mərkəzinin yaradılmasını dəstəkləyəcək. Həmin mərkəzlər 44 000 
məktəb müəllimini, digər təhsil mütəxəssislərini və valideynləri məsləhət 
və metodoloji dəstəklə təmin etmək potensialına malik olacaqlar. 
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Bakının 220 saylı orta məktəbində 
oğlan və qız birgə dərs oxuyurlar.

TƏDBİRLƏRİN CƏDVƏLİ
2006
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları 
Haqqında Konvensiyanın ilkin 
versiyasını hazırlayır

2008
Azərbaycan Hökuməti digər 161 
dövlətlərlə yanaşı UNCPRD-ni 
ratifikasiya edir

2018-2024
Hökumət “2018–2024-cü illərdə 
Azərbaycan Respublikasında 
sağlamlıq imkanları məhdud 
şəxslər üçün inklüziv təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nı 
həyata keçirir

2018-2020
UNICEF Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və 
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıqda 
“Azərbaycanda Əlilliyi olan 
Uşqalar üçün Keyfiyyətli İnklüziv 
Təhsilinin Genişləndirilməsi” 
layihəsini həyata keçirir

UNICEF Azerbaijan/Pirozzi/2018

Hər bir uşaq üçün həyata sağlam 
başlanğıc

UNICEF-in Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyi

Neftçilər pr.-ti 24
Bakı, Azerbaycan, AZ1095

Telefon: +994 12 492 3013

www.unicef.org/azerbaijan


