
Mədəd Azərbaycan haqqında
Mədəd Azərbaycan təşkilatı 1999-cu ildə Relief International təşkilatının milli heyəti 

tərəfindən təsis olunmuş və 2000-ci ildə rəsmi qeydiyyata alınmışdır. Mədəd 

Azərbaycan təşkilatı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi və fövqəladə 

yardımdan uzun müddətli inkişafa keçid üzrə hazırlanmış beş illik planın nəticəsi 

olaraq yaranmışdır. Müvəffəqiyyətlə müstəqil varlığını təsis edərək, Mədəd 

Azərbaycan təşkilatı yerli və beynəlxalq donorlar tərəfindən dəstəklənən müxtəlif 

istiqamətli yaradıcı, faydalı və davamlı proqramlar həyata keçirmişdir. 10 ildən çox iş 

təcrübəsinə malik Mədəd Azərbaycan təşkilatı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

Azərbaycan Respublikasında təhsil, iqtisadiyyat və informasiya texnologiyaları 

sahələrinin inkişaf prosesinə yaradıcı və konstruktiv yanaşması ilə hədsiz töhfəsini 

vermişdir. 

Rİ-SOL haqqında
2003-cü ildə Relif İnterneşnl və Skulz Onlayn təhsil sahəsində texnologiya və humanitar yardım və inkişaf sahəsində öz 

güclərini birləşdirmişlər. Skulz Onlayn informasiya texnologiyaları və internetdən yararlanaraq gəncliyi gücləndirir və 

mədəniyyətlərarası dialoqu təbliğ edir. Relif İnterneşnl-ın təhsil şöbəsi olaraq Skulz Onlayn dünya üzrə həssas 

təbəqədən olan icmaların təhsil ehtiyaclarını zcavablamaq məqsədilə fəaliyyət göstərir. Onlayn Məktəb informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə təhsildə əməkdaşlıq və mədəni mübadilə edən tələbələri dəstəkləyir. Özünün 

17 ölkədə fəaliyyət göstərən geniş İnternet Öyrənmə Mərkəzləri (İÖM) şəbəkəsi vasitəsilə Skulz Onlayn tələbələr üçün 

öz həmyaşıdları ilə daha sıx ünsiyyət çərçivəsində təhsildə əməkdaşlıq layihələrini icra edir.
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Missiya

Mədəd Azərbaycan təşkilatının missiyası dövlət qulluqçuları, biznes və vətandaşların peşəkar inkişafı üçün öyrənmə 

prosesində innovasiya və təhsil imkanları təklif etməkdir. Mədəd Azərbaycan təşkilatının fəaliyyəti 2000-ci ildən etibarən 

əsasən aşağıdakı sahələri əhatə edir:

   •  təhsilin inkişafı

     İKT və İKT-nin təhsildə tətbiqi•

   •  məktəb avadanlıqlarının təmiri və quraşdırılması

   •  icma inkişafı

   •  interaktiv öyrənmə

   •  kurikulumun inkişafı

   •  kitabxananın idarəedilməsi

   •  aqrobiznes və müəssisələrin inkişafı

Üzvlük: 

Nəyə görə Mədəd?

     Biz 12 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aparıcı milli təşkilatıq.•

     Biz Azərbaycan təhsil sisteminə müasir texnologiyalar və interaktiv tədris metodologiyalarını•

      təqdim edən ilk milli təşkilatıq.

     Biz təhsil, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, müəssisə inkişafı kimi sahələrin•

      inkişafına yönəlmiş yaradıcı, faydalı və davamlı layihələr icra edirik.

     Biz müxtəlif beynəlxalq, milli və özəl donorların, tərəfdaşların dəstəyilə layihələr həyata•

      keçiririk.

     Biz ölkə üzrə ictimai kitabxanalarda fəaliyyət göstərən 10 İcma İnformasiya Resurs•

      Mərkəzləri şəbəkəsini idarə edirik.  

     Biz müvəffəqiyyətlə Azəbaycanda bölgələr üzrə geniş nümayəndəliklər və ofislər şəbəkəsini•

      idarə edirik.

     Biz beynəlxalq mühasibat standartlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstəririk. •

     Bizim heyətimiz təhsil, müəssisə inkişafı və informasiya və kommunikasiya texnologiyaları•

      sahəsində 15 ildən artıq milli və beynəlxalq təcrübəsi olan mütəxəssislərdən ibarətdir.

Mədəd Azərbaycan təşkilatı təhsil sahəsində informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının (İKT) istifadəsini tətbiq edir. Bu müəllimlərə sinif otaqlarında XXI-

ci əsr öyrənmə üsullarını istifadə etmək üçün imkan yaradır. Mədəd Azərbaycan 

təşkilatının interaktiv öyrənmə metodlarına əsaslanan problem və layihə-əsaslı 

yanaşmanı təbliğ edən fəaliyyəti məktəblərin müəllim və inzibati heyətininin 

potensialınının artırılmasını dəstəkləyir. Beləliklə, Mədəd Azərbaycan təşkilatının 

fəaliyyəti ölkənin təhsil sistemində texnologiya və uğurlu beynəlxalq təcrübədən 

istifadənin inkişafında mühüm rol oynayır. Mədəd Azərbaycan məktəblərdə açıq 

öyrənmə mühiti yaratmaqla müəllimlərə ən yaxşı innovativ təcrübələri tədqiq 

etmək üçün yardım edir. Bu mühit aşağıda qeyd olunan yollarla yaranır:

     • müzakirə və fikir mübadiləsini tətbiq etmək məqsədilə sinif otaqlarını konstruktiv təhsil mühitinə çevirmək;

     • şagirdlərin müsabiqələrdə, əməkdaşlıqda və komanda işində iştirak etməyə təşviq olunması;

     • interaktiv öyrənmə vasitəsilə sosial və liderlik qabiliyyətlərin inkişafı;

     • "Öyrənmə davamlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqə əsasında idarə olunan sosial prosesdir" - ideyasını formalaşdırmaq

Təhsil

Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları təhsil sahəsindən başlayaraq iqtisadi inkişaf sahəsinə qədər bütün 

Mədəd Azərbaycan təşkilatı proqramlarının əsas dayağıdır. Mədəd Azərbaycan təşkilatı Azərbaycanın təhsil sisteminə 

innovativ tədris həll yollarını və birin-birə kompüter istifadəsi anlayışını təqdim edən ilk milli təşkilatdır. Məktəblərin 

Şəbəkələşdirilməsi Layihəsi çərçivəsində Mədəd Azərbaycan təşkilatı Azərbaycanda yeni texnoloji kurikulumun qəbul 

olunmasını artırmaq məqsədilə orta məktəbləri kompüter avadanlığı və internetə çıxış imkanı ilə təmin edib.

Əlavə olaraq, Mədəd Azərbaycan təşkilatının İcma İnformasiya Resurs Mərkəzləri (İİRM) yerli sahibkarlara fəaliyyətlərini 

genişləndirmək və İKT-nin biznes məsələlərində tətbiqi vasitəsilə daha çox gəlir 

əldə etmələrinə kömək edir. Ümumiyyətlə, Mədəd Azərbaycan təşkilatının 

informasiya texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi proqramları hədəf icmalarda iş 

imkanlarını artırmış, məktəb və ictimai kitabxanaları fəal icma inkişafı institutlarına 

çevirməklə onların fəaliyyətlərini yeniləmişdir. Hal-hazırda, Mədəd Azərbaycan 

təşkilatı ölkə üzrə ictimai kitabxanalarda yerləşən yerli icmalara internetə pulsuz 

çıxış və kompüter kursları təklif edən 10 İcma İnformasiya Resurs Mərkəzini idarə 

edir.

İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları

2005-ci ildən etibarən Mədəd Azərbaycan təşkilatı İKT-nin Təhsilə İnteqrasiyası üzrə 

Dövlət Proqramının əsas üç müddəalarından birini icra etməkdədir. Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin əsas tərəfdaşlarından biri olaraq, Mədəd Azərbaycan 

təşkilatı hazırda UNESCO-nun Təhsildə İnformasiya Texnologiyaları üzrə İnstitutu 

tərəfindən təsdiqlənmiş “Müəllimlər üçün İKT Qabiliyyətləri Standartları”-nı tətbiq edir. 

Mədəd Azərbaycan təşkilatı yeni ümumi orta təhsil kurikulumunun formalaşmasına da öz 

töhfəsini vermişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankı 

tərəfindən Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə çərçivəsində yeni fənn kurikulum 

müəllimləri üçün ölkə üzrə təlimlər icra etməkdədir. Özünün geniş təlimçilər şəbəkəsi 

vasitəsilə Mədəd Azərbaycan təşkilatı hər il 36 regiondan olan 25000-dən çox müəllim 

üçün təlimlər təşkil etməkdədir.
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