Təhsil Nazirliyinin “Sağlam Təhsil–Sağlam Millət” layihəsinin 2021-2022-ci illər üzrə
inkişafı” qrant müsabiqəsinin
ELANI
Ümumi təhsil və xüsusi təhsil müəssisələrində, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrinin xüsusi
siniflərində

sağlam

təlim

mühitinin

formalaşdırılması,

sağlamlığı

qoruyan

təhsil

texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi üzrə keçirilən ““Sağlam Təhsil–Sağlam Millət”
layihəsinin 2021/2022-ci illər üzrə inkişafı” qrant müsabiqəsi elan olunur. Müsabiqəyə
təqdim olunan layihə təklifləri aşağıdakı komponentləri əhatə etməlidir:


Sinif/Məktəb idarəetməsində sağlamlığın mühafizəsinə dair fəaliyyətin təşkili
(bu komponent sinif və məktəb idarəetməsi zamanı sağlamlığın davamlı qorunması
məqsədilə məktəb rəhbərliyi və müəllimlər tərəfindən sağlamlığa dair aydın
təsəvvürlərin, vahid yanaşmanın olmasını, sağlam tədris mühitinin təmin olunması
üçün mütəmadi olaraq, məktəb psixoloqu, tibb bacısı və ya digər peşəkar tibb
personalı ilə sıx əməkdaşlığa dair təşəbbüsləri və s. əks etdirir);



Sinif/Məktəb icmasının qurulması ilə təhsilalanların fərdi inkişafına kompleks
yanaşmanın tətbiqi (bu komponent təhsilalanların məktəbdaxili və məktəbdənkənar
asudə vaxtı və fərdi inkişafının təmin olunması məqsədilə (pandemiya dövründə
distant formada) təhsilalanların valideynləri, həmçinin təhsilalanların cəlb olunduğu
sağlamlıq, intellektual, ekoloji, idman və müxtəlif yaradıcılıq sahələri üzrə
əməkdaşlığın qurulması və gücləndirilməsi və s. üzrə təşəbbüsləri əks etdirir);



Təhsilə cəlb olunmuş bütün tərəflər arasında sağlamlıq sahəsində ümumi
məlumatlılığın artırılması, fərdi bilik və bacarıqların formalaşdırılması (bu
komponent sağlamlığa dair səriştənin formalaşdırılması məqsədilə sağlamlıq
predmetlərini özündə əks etdirən xüsusi tibbi bilik və bacarıqların artırılması
istiqamətində, həmçinin sağlam həyat tərzinin təşviqi və fiziki aktivliyi təmin edən
müsabiqələr, yarışlar və s. üzrə təşəbbüsləri əks etdirir);



Təlim-tədris prosesində

sosial-emosional

komponent

şagird,

müəllim

və

şagird

və

mühitin yaxşılaşdırılması
şagird

arasındakı

(bu

ünsiyyətin

yaxşılaşdırılması, qarşılıqlı münasibətlərin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə həyata
keçirilir, sinifdaxili fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarının qarşısının alınması,
təhsilalanların təhlükəsizliyinin təmin olunması, inklüzivlik, bərabərlik və məktəbin
mədəni mühitini formalaşdıran digər sahələr və s. ilə bağlı təşəbbüsləri əks etdirir);


Təlim-tədris prosesinin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə fiziki mühitin
yaxşılaşdırılması (bu komponent sinif otaqlarında daxili mühitin yaxşılaşdırılmaqla
həm fiziki sağlamlığın, həm də təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi məqsədilə mebel,

işıqlandırma, havalandırma, sinif dizaynı və tərtibatı, sanitariya və gigiyena
qaydalarının və s. qorunmasına dair təşəbbüsləri əks etdirir);


Təhsilalanların

sağlamlıq

göstəricilərinin

təlim

nailiyyətlərinə

təsirinin

öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi (bu komponent təlim/tədris prosesi zamanı
sağlamlığın qorunmasına dair ehtiyacların araşdırılması məqsədilə, ümumi təhsil və
xüsusi təhsil müəssisələrində, eləcə də ümumi təhsil müəssisələrinin xüsusi
siniflərində müxtəlif monitorinqlərin, sorğuların, tədqiqatların və s. keçirilməsini əks
etdirir)


Mövzu üzrə davamlı inkişafın dəstəklənməsi üçün kadr hazırlığının təmin
olunmasına dair təşəbbüslər (bu komponent layihənin dayanıqlılığının təmin
olunması məqsədilə, sağlamlığın mühafizəsinə dair texnologiyaların tətbiqi,
sağlamlıq komponentlərini ehtiva edən metodiki yanaşmalar üzrə bilik və bacarıqların
formalaşdırılması və tətbiqi təşəbbüslərini əks etdirir);



Sağlam Təhsil – Sağlam Millət layihəsinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
məqsədi ilə elektron təhsil platformasının formalaşdırılması (bu komponent ölkə
üzrə sağlam təhsil texnologiyaları əsaslı siniflər üçün kadr hazırlığını, valideynlərin
maarifləndirilməsi, təhsil prosesinə cəlb olunması və onlarla əməkdaşlığın təşkil
edilməsi, şagirdlərin sağlamlıq prinsipləri əsasında zənginləşdirilmiş virtual mühitdə
inkişafı və təhsil alması məqsədilə virtual platforma üzərindən təlim, vebinar, metodiki
dəstək, psixoloji konsultasiya, sosial tədbirlər, asudə vaxtın səmərəli təşkili və s.
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi təşəbbüsünü əks etdirir);

Müsabiqə fondu:
““Sağlam Təhsil–Sağlam Millət” layihəsinin 2021/2022-ci illər üzrə inkişafı” qrant
müsabiqəsinin fondu 500 000 (beş yüz min) manat vəsait təşkil edir.
Müsabiqə iştirakçılarına verilən tələblər:
1. Müsabiqə iştirakçısı Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış qeyrihökumət təşkilatı olmalı və aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:


Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət qeydiyyatının reyestr çıxarışının surəti;



Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;



Qeyri-hökumət təşkilatının Nizamnaməsinin surəti;



Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;



Qeyri-hökumət təşkilatının VÖEN-nin surəti;



Təşkilatın vergi və məcburi dövlət sosial sığorta ödənişlərinə dair vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq dövlət orqanlarının arayışları;



Təşkilatın bank hesabı haqqında arayış.

2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatının təhsil sahəsində 3 illik
təcrübəsi olmalı və bunun təsdiqi kimi təşkilat haqqında qısa arayış, son 3 il ərzində
yerinə yetirdiyi xidmətlər və müqavilələr, həmçinin bu məlumatları təsdiq etmək məqsədi
ilə müraciət edilə biləcək sifarişçi təşkilatların (şəxslərin) əlaqə məlumatları təqdim
edilməlidir.
Müsabiqəyə təqdim olunan layihə təkliflərinə verilən tələblər:
1. Layihə təklifi aşağıdakı sənədlərdən ibarət olmalıdır:


Layihə təklifi forması;



Layihənin icra planı;



Layihənin xərclər smetası;



Layihədə iştirak edəcək işçi (ekspert) heyətinin müvafiq sahələr üzrə təcrübə və
zəruri potensialını əks etdirən CV-ləri, müvafiq sahədə tam və ya qismən
ixtisaslaşmasını təsdiqləyən digər sənədlər.

2. Müsabiqəyə təqdim olunmuş layihə təklifləri üzrə fəaliyyət 9 aydan 12 ayadək müddəti
əhatə etməlidir.

Müsabiqəyə

təqdim

olunan

layihə

təkliflərinin

məzmun

ekspertizası

üçün

qiymətləndirmə meyarları:
1.

Təqdim olunmuş layihənin icra istiqamətlərinə dair dəqiq ifadə edilmiş əsaslandırılma;

2.

Təqdim olunmuş layihə üzrə fəaliyyətlərin zaman bölgüsü;

3.

Qrant layihəsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaitinin əsaslandırılması;

4.

Layihənin səmərəliliyi, davamlılığı və icrası ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsi.

Müsabiqənin müddəti:
Müsabiqədə iştirak üçün müraciət sənədləri 1 aprel 2021-ci il – 20 aprel 2021-ci il tarixində
elektron formada saglamtehsil@edu.gov.az emaili üzərindən qəbul edilir.
Layihələrin qəbulu üçün son müddət: 20 aprel 2021-ci il, saat 18:00
Əlaqə:
Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai 49
Telefon: 012 599 11 55 daxili: 5393
Elektron poçt: saglamtehsil@edu.gov.az

