Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə III qrant
müsabiqəsi
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi dövlət ümumi təhsil müəssisələri və
təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün ümumi təhsil müəssisələrində çalışan
pedaqoji işçiləri üçün “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə III qrant müsabiqəsi”ni elan
edir.

Müsabiqənin mövzuları aşağıdakılardır:

1) Təhsilin idarəedilməsi: (nümunələr: öyrədici resursların hazırlanması, yeni
idarəetmə modellərin tətbiqi, məktəblərarası əməkdaşlığın təşviqi, mübadilə
proqramlarının təşkili, bölgələrdə ümumi təhsil müəssisələrinin direktorları və
müavinləri üçün məktəbin idarə edilməsi səriştəliliyinin artırılması mövzusunda
tədbirlərin təşkil olunması);
2) İstedadlı uşaqların aşkar olunması və dəstəklənməsi üçün yaradıcı mühitin
inkişaf etdirilməsi (nümunələr: istedadlı uşaqlar üçün vəsaitlərin hazırlanması və
ya tərcümə olunması, istedadlı şagirdlərlə işləyəcək pedaqoji kadrların hazırlanması,
ümumi təhsil müəssisələrində xüsusi dərnəklərin qurulması, müsabiqələrin, xüsusi
kursların və yay məktəblərinin təşkili);
3) Keyfiyyətin idarə olunmasında müasir qiymətləndirmə vasitələrinin tətbiq
olunması (nümunələr: öyrədici resursların və qiymətləndirmə vasitələrinin
hazırlanması, TIMMS, PISA və PIRLS kimi beynəlxalq qiymətləndirmələrin təbliği və
təcrübələrin bölüşdürülməsi, məktəbdaxili qiymətləndirmənin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində

fəaliyyətlər,

buraxılış

sinif

şagirdlərinin

təlim

keyfiyyətinin

yaxşılaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətlər, innovativ qiymətləndirmə metodlarından
istifadə edilməsi);

4) Təkmil forma və məzmunda metodik xidmət sisteminin yaradılması:
(nümunələr: metodik vəsaitlərin hazırlanması, mentorluq xidmətinin tətbiqi, uğurlu
təcrübənin tətbiq edilməsi, pedaqoji işçilər üçün müxtəlif mövzularda metodiki
tədbirlərin təşkili, regionlarda həmkardan həmkara dəstək formatında metodik xidmət
sisteminin qurulması, məktəbdaxili metodik xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi;
5) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil alması üçün xüsusi imkanların və
şəraitin yaradılması (nümunələr: innovativ təcrübələrin tətbiq edilməsi, metodik
vəsaitlərin hazırlanması, pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi);
6) İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının təhsilə tətbiqinin təbliğ
edilməsi

(nümunələr:

informasiya

texnologiyalarının

təhsilə

tətbiqinin

genişləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlər, robotexnikanın ümumi təhsil müəssisələrində
tədrisinin tətbiq edilməsi, İKT imkanlarının tədrisin təkmilləşdirilməsinə şərait
yaradan fəaliyyətlər).

Müsabiqədə iştirak: Müsabiqədə iştirak etmək istəyən www.grants.edu.az
portalından qeydiyyatdan keçməli və müvafiq sənədləri elektron qaydada yazıb qeyd
edilən tarixədək sistemə yükləməlidirlər.
Layihələrin icra müddəti:
Hər iki kateqoriya üzrə təqdim olunan layihə təkliflərinin icra müddəti 3 aydan az,
12 aydan çox olmamalıdır.
Layihələrin icrasına 2019-cu il iyun ayının 01-dən başlanıla bilər.
Layihələrin məbləği:
Layihə təklifinin maliyyələşdirilməsi üçün istənilən məbləğ “Ümumi təhsil
müəssisələri” kateqoriyası üzrə 100 000 (yüz min), Fərdi kateqoriya üzrə 10 000 (on
min) manatdan çox olmamalıdır.
Layihələrin təqdim olunmasına dair əsas tələblər:

• Ümumi təhsil müəssisələri kateqoriyası üzrə müsabiqədə dövlət tam orta ümumi
təhsil müəssisələri iştirak edə bilər. İbtidai və orta ümumi təhsil müəssisələri yalnız tam
orta ümumi təhsil müəssisələri ilə birgə layihə ilə müraciət edə bilərlər.
• Fərdi kateqoriya üzrə müsabiqədə təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq
bütün ümumi təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilər müraciət edə bilərlər.
• Ümumi təhsil müəssisələri və pedaqoji işçilər müsabiqəyə yalnız 1 layihə təqdim
edə bilər.
• Layihə təklifləri yalnız bu elanda göstərilmiş mövzu və texniki tələblərə uyğun
gəldiyi halda nəzərdən keçiriləcəkdir.
Müsabiqənin müddəti:
Layihə təklifləri 2019-cu il mart ayının 11-dən başlayaraq qəbul edilir.
Tələb olunan sənədlər elektron şəkildə doldurulmaqla 01 aprel 2019-cu
il saat 18:00-dan gec olmayaraq sistemə yüklənilməlidir.
Əlaqə:
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