
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  22 dekabr 
tarixli, 2154 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur. 

 
 

2012-2013-cü illərdə istedadlı uşaq və gənclərlə iş  
sahəsində həyata keçiriləcək tədbirlər üzrə  

Fəaliyyət Planı 
 
 

Tədbir və alt-
tədbirlərin 

nömrəsi 

Tədbirlər İcraçılar Tədbirin birgə həyata 
keçirildiyi təşkilatlar 

İcra müddəti 

1 2 3 4 5 6 
1.  Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan 

riyaziyyat-texniki və təbiət fənləri, habelə bədii və texniki 
yaradıcılıq, incəsənət, idman sahələri üzrə istedadlı 
şagirdlərin adlı siyahısının müəyyən olunmuş  forma 
əsasında hazırlanıb elektron variantı ilə birlikdə Təhsil 
Nazirliyinə təqdim olunması. Həmin siyahılara görə 
yerlərdə və Nazirlikdə “İstedad bankı”nın yaradılması və 
bunlara  daxil edilən məlumatların ilbəil yeniləşdirilməsi. 

KRÜTŞ 
TİMSŞ 
TMMŞ 

Yerli təhsil orqanları Yanvar-mart 
2012 

2.  Yerlərdən alınmış məlumatlar əsasında Nazirlikdə vahid 
informasiya bazasının yaradılması və müvafiq təhlillərin 
aparılması. 

KRÜTŞ 
TİMSŞ 

Yerli təhsil orqanları Mart-aprel 
2012 

3.  İstedadlı uşaq və gənclər haqqında internet portalının 
yaradılması. 

TİMSŞ 
İŞ 

KRÜTŞ 

 2012-ci ilin I yarısında 

4.  İstedadlı uşaq və gənclərlə aparılan işlərin 
təkmilləşdirilməsinə həsr olunan tədqiqatların 
genişləndirilməsi. 

   

 4.1. Tədqiqat istiqamətlərinin və bunlara müvafiq mövzuların 
müəyyənləşdirilməsi. 

TPİ Pilot müəssisələri 
QHT-lər 

2012-2013-cü illər ərzində 

 4.2.  Tədqiqatların aparılması üçün pilot müəssisələrinin 
seçilməsi. 

KRÜTŞ TPİ Yanvar-fevral 
2012 

 4.3.  Tədqiqat prosesində hər mərhələnin yekunu üzrə TPİ Pilot müəssisələri Müəyyən edilmiş 



hesabatların tərtibi, müzakirəsi  və təkliflərin 
hazırlanması. 

KRÜTŞ müddətlərdə 

 4.4. Tədqiqatların yekununda əldə olunması nəzərdə tutulan 
nəticələri əks etdirən yazılı materialın hazırlanması və 
pedaqoji mətbuatda çap edilməsi. 

TPİ 
 

 Müvafiq dərs illərinin 
sonunda 

5.  İstedadlı uşaq və gənclərin müəyyən olunmasına xidmət 
edən diaqnostik metodikaların, xüsusi testlərin və digər 
vəsaitlərin hazırlanması. 

   

 5.1. Həmin vəsaitlərin hazırlanmasına müəssisələri cəlb etmək 
məqsədilə Nazirliyin internet saytında, pedaqoji 
mətbuatda və digər  kütləvi informasiya vasitələrində 
məlumatların verilməsi, daxil olan müraciətlərin təhlili və 
ümumiləşdirilməsi. 

TİMSŞ 
KRÜTŞ 

İƏŞ 

 Yanvar-fevral 
2012 

 5.2. Vəsaitlərin hazırlanması ilə bağlı müraciət edən 
mütəxəssislərlə görüşlərin təşkili və təkliflərin 
müzakirəsi. 

KRÜTŞ 
DNŞ 

 Müəyyən edilmiş vaxtlarda 

6.  İstedadlı uşaq və gənclərlə  işin təşkili barədə qeyri 
dillərdə nəşr olunmuş vəsaitlərin Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməsi. 

KRÜTŞ 
DNŞ 

TPİ 2012-2013-cü illərdə 

 6.1. Tərcümə edilməsi nəzərdə tutulan vəsaitlərin seçilməsi.    KRÜTŞ 
              DNŞ 

                TPİ 
 

      2012-ci ilin I yarısında 
  6.2. Tərcüməçilərin müəyyənləşdirilməsi. 

7.  Pedaqoji ali və orta ixtisas təhsili müəssislərində istedadlı 
uşaq və gənclərlə aparılan işlərin səciyyəvi cəhətlərini 
əhatə edən xüsusi kursun tədrisi ilə əlaqədar 
müzakirələrin keçirilməsi və təkliflərin hazırlanması. 

AOİTŞ 
DNŞ 

KRÜTŞ 

TPİ 
Pedaqoji ali təhsil 

müəssisələri 

Fevral-mart 
2012 

8.  Ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji işçiləri üçün istedadlı 
şagirdlərlə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliyinin 
artırılması yollarına həsr  edilmiş ixtisasartırma 
tədbirlərinin təşkili. 

AMİ 
BPKİ və YHİ 

KRÜTŞ 

Yerli təhsil orqanları 2012-2013-cü illər ərzində 

9.  Ümumtəhsil məktəblərində psixoloji xidmət kadrlarına 
olan ehtiyacın müəyyən edilməsi və  bu sahə üzrə 
kadrların hazırlanması ilə bağlı əməli təkliflərin 
hazırlanması. 

STP və KİŞ 
KRÜTŞ 

AMİ 
BPKİ və YHİ 

Yerli təhsil orqanları 

Fevral-aprel 
2012 

10.  Yerlərdə təşkil olunan “İstedad Bankı”na istedadı 
şərtləndirən parametrlərə uyğun gələnlərin daxil 
olunmasını təmin etmək üçün təhsil şöbələrində 
mütəxəssislərdən ibarət ekspert qrupunun yaradılması. 

KRÜTŞ 
MQŞ 

TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

Fevral 
2012 

11.  AMEA-nın müvafiq sahə institutları və ali təhsil     



müəssisələri ilə istedadlı şagirdlərin təhsil aldığı lisey və 
gimnaziyalar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, tanınmış 
elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
istedadlı uşaq və gənclərlə həyat keçirilən işlərə cəlb 
edilməsi. 

 11.1. Bu məsələ ilə əlaqədar lisey və gimnaziyaların və 
bunlarda təhsil alan xüsusi istedada malik, elmi tədqiqat 
işlərinə meyilli şagirdlərin adlı siyahısının AMEA-ya və 
ali təhsil müəssisələrinə  göndərilməsi. 

KRÜTŞ 
AOİTŞ 

Yerli təhsil orqanları Fevral-mart 
2012 

 11.2. İstedadlı şagirdlərin tanınmış alimlər tərəfindən elmi 
himayəyə götürülməsi, onlardan xüsusi istedadı ilə 
fərqlənənlər üçün fərdi təqaüdlərin təsis edilməsi  
məsələlərinin müzakirəsi və müvafiq əməli təkliflərin 
hazırlanması. 

AOİTŞ 
KRÜTŞ 
TİMSŞ 

Ali təhsil müəssisələri 
TPİ 

Yerli təhsil orqanları 

2012-ci ilin I yarısında 

 11.3. AMEA-nın sahə institutlarının və ali məktəblərin 
alimlərinin iştirakı ilə istedadlı şagirdlərin elmi-praktik 
konfranslarının, onlar üçün seminar və “Dəyirmi 
masa”ların keçirilməsi. 

  2012-2013-cü illər ərzində 

 11.4. Bakı şəhərində və ayrı-ayrı bölgələrdə  fəaliyyət göstərən 
ali təhsil müəssisələrinin nəzdində istedadlı şagirdlər üçün 
ümumi təhsil müəssisələrinin yaradılması, habelə mövcud 
lisey və gimnaziyaların təmayülləri nəzərə alınmaqla  
müvafiq ali məktəblərə təhkim edilməsi məsələlərinə 
baxılması və əməli təkliflərin hazırlanması. 

AOİTŞ 
KRÜTŞ 

Ali təhsil müəssisələri 2012-ci il ərzində 

12.  Lisey və gimnaziya fəaliyyət göstərməyən şəhər və 
rayonlarda bu tipli təhsil müəssisələrinin yaradılması, 
habelə bölgələrdə yeni lisey siniflərinin açılması barədə 
2012-2013-cü illər üçün plan-qrafikin hazırlanıb təsdiq 
edilməsi. 

   

 12.1. Bununla əlaqədar yerlərdən məlumatların toplanması, 
təkliflərin nəzərdən keçirilməsi. 

   

 12.2. Təhlillər əsasında yeni yaradılacaq müəssisələrin yerli 
tələbata uyğunluğu, maddi-texniki və tədris bazası, kadr 
təminatı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi və müvafiq 
qərarların qəbul edilməsi . 

KRÜTŞ 
İŞ 

STP və KİŞ 

Yerli təhsil orqanları 2012 və 2013-cü illər üzrə 
müəyyən olunmuş 

müddətlərdə 



 12.3. Yeni tipli təhsil müəssisələrinin və lisey siniflərinin təşkili 
barədə əmr layihələrinin hazırlanıb təsdiqə təqdim 
olunması. 

   

13.  Lisey və gimnaziyalar haqqında nümunəvi Əsasnamə 
layihələrinin hazırlanması. 

   

 13.1. Layihələri hazırlayan işçi qrupunun yaradılması. KRÜTŞ  Fevral 
2012 

 13.2. Layihələrin hazırlanması. KPÜTŞ 
Işçi qrupu 

TPİ 
Müəssisə rəhbərləri 

Mart-iyul 
2012 

 13.3. Layihələrin ictimai müzakirə üçün pedaqoji mətbuatda 
dərk edilməsi, rəy və təkliflərin toplanması. 

KRÜTŞ  Avqust-oktyabr 
2012 

 13.4. Müzakirələrin nəticələrinə görə yekun sənədlərin 
hazırlanıb təsdiqə təqdim olunması. 

KPÜTŞ  Noyabr 
2012 

14.  Yeni tipli təhsil müəssisələri üçün ştat cədvəlləri və 
maliyyələşdirmə mexanizmlərinin  hazırlanması. 

İŞ 
KRÜTŞ 

Müəssisə rəhbərləri Iyul-sentyabr 
2012 

15.  Yerlərdə yaradılmış “Kiçik Akademiya”ların işinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində əməli tədbirlərin həyata 
keçirilməsi. 

   

 15.1. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində  təşkil edilmiş “Kiçik 
Akademiya”ların fəaliyyətinin  təhlil edilməsi, seçmə 
yolla araşdırmaların aparılması və müvafiq təkliflərin 
hazırlanması. 

KPÜTŞ TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

2012-ci ilin I rübündə 

 15.2. Yerlərdə “Kiçik Akademiya”lara cəlb edilmiş şagirdlərin 
iştirakı ilə diskussiyaların, müxtəlif formalarda bilik 
yarışları və müsabiqələrin təşkili, bunların  nəticələrinin 
KİV-lərdə işıqlandırılması. 

KPÜTŞ 
TMMİŞ 

İƏŞ 

TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

2012-2013-cü illərdə 
ərzində 

16.  Yerlərdə “İstedad Bankı”na daxil edilmiş uşaq və 
gənclərin Bakı şəhərində yekun seçim tədbirlərinin 
keçirilməsi, qaliblərin müəyyənləşdirilməsi və 
mükafatlandırılması. Yekun seçim turlarının nəticələrinin 
KİV-lərdə işıqlandırılması. 

KRÜTŞ 
İƏŞ 

TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

Aprel-may 
2012 və 2013-cü illər 

17.  İstedadlı uşaq və gənclərlə iş sahəsində qabaqcıl 
təcrübənin  öyrənilib yayılması. 

KRÜTŞ TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

2012-2013-cü illər ərzində 

18.  İstedadlı uşaq və gənclərlə yerlərdə aparılan işlərin 
vəziyyətinin araşdırılıb müvafiq təkliflərin hazırlanması. 

KRÜTŞ 
TMMİŞ 

TPİ 
Yerli təhsil orqanları 

2012-2013-cü illər üzrə  
müəyyən edilmiş 

müddətlərdə 



19.  Qazaxıstan Respublikasının təcrübəsinə uyğun olaraq, 
ölkədə “İstedadlı uşaqlarla iş üzrə ixtisaslaşmış elmi-
praktik Mərkəz”in yaradılması barədə əsaslandırılmış 
təkliflərin hazırlanması. 

KRÜTŞ 
İŞ 

TPİ 2012-ci il ərzində 

20.  Nəzərdə tutulmuş tədbirlərin səmərəli yerinə yetirməsi 
üçün maliyyə imkanlarının araşdırılması və təkliflərin 
hazırlanması 

İŞ 
KRÜTŞ 

 2012 və 2013-cü illərdə 

 
 
 
 

İxtisarlar: 
 
 KRÜTŞ  - Kənd rayonları üzrə ümumi təhsil şöbəsi 

AOİTŞ  - Ali və orta-ixtisas təhsili şöbəsi 
STP və KİŞ  - Strateji təhsil, planlaşdırma və kadrların idarəolunması şöbəsi 
İŞ   - İqtisadiyyat şöbəsi 
MQŞ   - Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsi 
DNŞ   - Dərslik və nəşriyyat şöbəsi 
TİMSŞ  - Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi 
TMMŞ  - Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsi 
İƏŞ   - İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi 
AMİ   - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 
TPİ   - Təhsil Problemləri İnstitutu 
BPKİ və YHİ - Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanması İnstitutu 


