
Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “29” yanvar  2019-cu il tarixli 

                                              F-67 №-li əmrinə əlavə 

 

“Ümumi təhsil müəssisələrində “Kiçik Akademiya”ların fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə dair”  

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

Tədbirlər Planı 

 

№ Tədbirlər İcra vaxtı  İcraya məsul 

1.  

“Kiçik Akademiya”nın təsis edilməsi ilə 

bağlı təşkilati işlərin başa çatdırılması 

 

Yanvar – fevral 

2019 

 

İnkişaf layihələri sektoru  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

2. “Kiçik Akademiya”ların fəaliyyəti 

vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə 

ümumi təhsil müəssisələrinə tədris ili 

ərzində iki dəfə göndərilən hesabat 

formasının doldurulması 

 

Yanvar 2019, 

iyun 2019 

 

İnkişaf layihələri sektoru  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

3.  

Rayonlar üzrə məktəblərdə fəaliyyət 

göstərən “Kiçik Akademiya”lar daxilində 

həyata keçirilən işlərin təqdimat və 

müzakirəsinin təşkil edilməsi 

 

2018-2019-cu 

tədris ili ərzində 

 

İnkişaf layihələri, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektorları, 

TDM  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

4.  

“Kiçik Akademiya” fəaliyyət göstərən 

ümumi təhsil müəssisələri arasında 

müsabiqənin təşkili  

 

 

2018-2019-cu 

tədris ili ərzində 

 

İnkişaf layihələri sektoru, 

TDM  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

5.  

Ümumi təhsil müəssisələrinin rəsmi 

saytlarında “Kiçik Akademiya” 

bölməsinin yaradılması 

 

Yanvar-mart 2019 

 

Ictimaiyyətlə əlaqələr, 

İnkişaf layihələri 

sektorları  

və   

ümumi təhsil 



müəssisələri 

 

6. “Kiçik Akademiya”ya rəhbərlik edən 

müəllimlərə təlimlərin təşkili. Təlimlərin 

təşkilində AMEA və ali təhsil 

müəssisələri ilə əməkdaşlığın 

qurulması. 

 

Mütəmadi olaraq 

 

İnkişaf layihələri sektoru,  

TDM  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

7.  

“Kiçik Akademiya”nın regional 

bölmələrinin yaradılması 

 

2018-2019-cu 

tədris ili ərzində 

 

İnkişaf layihələri sektoru, 

TDM  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

8.  

 

Bakı şəhəri üzrə tədris ilinin yekunlarına 

doğru elmi-metodiki konfransın təşkili 

 

 

 

May 2019 

 

İnkişaf layihələri, Ümumi 

təhsil, İctimaiyyətlə 

əlaqələr, Təminat və 

təchizat, Maliyyə və 

mühasibatlıq sektorları, 

TDM  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

9. AMEA-dan ümumi təhsil 

müəssisələrində yaradılan “Kiçik 

Akademiya” daxilində uyğun 

ixtisaslarda dəstək və istiqamət verə 

biləcək alimlərin siyahısının alınması 

 

Fevral 2019 

 

İnkişaf layihələri, Ümumi 

təhsil sektorları  

və  

TDM 

10.  

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı ilə 

əməkdaşlıq 

 

2018-2019-cu 

tədris ili ərzində 

 

İnkişaf layihələri, 

Təminat və təchizat  

sektorları  

və  

ümumi təhsil 

müəssisələri 

 

11. “Kiçik Akademiya” daxilində “Uşaq və 

gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq 

və azərbaycançılıq məfkurəsi ruhunda 

tərbiyəsi” istiqamətində fəaliyyətlərinin 

təşkili 

 
2018-2019-cu 

tədris ili ərzində 

 

İnkişaf layihələri sektoru, 

TDM  

və  

ümumi təhsil 
müəssisələri 

 

 


