
Əlavə 2. 

 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “30” aprel 2021-cu il tarixli 

                                             F-103 №-li əmrinə əlavə 

 

Ümumi təhsil məktəblərində “Kiçik Akademiya”ların fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə dair  

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

Tədbirlər Planı 

№ Tədbirlər İcra vaxtı  İcraya məsul 

1.  

Ümumtəhsil məktəblərində “Kiçik 

Akademiya”nın təsis edilməsi ilə bağlı işlərin 

başa çatdırılması 

 

Aprel – may  

 

İnkişaf layihələri sektoru  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

2.  

“Kiçik Akademiya”ların fəaliyyəti ilə bağlı hər 

yarımilin sonunda hesabatın hazırlanaraq 

İdarəyə təqdim edilməsi 

 

Yanvar və iyun 
 

 

İnkişaf layihələri sektoru  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

3.  

Hər bir ümumtəhsil məktəbində “Kiçik 

Akademiya”nın orqanı kimi “İntellekt” divar 

qəzetinin təsis edilməsi 

Hər təqvim ayı 

ərzində bir dəfə 

olmaqla 

İnkişaf layihələri sektoru  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

4.  

İstedadlı-yaradıcı şagirdlərin iştirakı ilə 

məktəblərarası və rayonlararası müsabiqə və 

görüşlərin keçirilməsi 

 

Mütəmadi  

 

İnkişaf layihələri sektoru, 

TDM  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

5.  

Ümumi təhsil müəssisələrinin rəsmi saytlarında 

yaradılan “Kiçik Akademiya” bölməsinə 

davamlı olaraq yeni məlumatların 

yerləşdirilməsi 

 

Mütəmadi  

 

Ictimaiyyətlə əlaqələr, 

İnkişaf layihələri sektorları  

və   

ümumi təhsil müəssisələri 

6.  

AMEA və ali təhsil müəssisələri ilə 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi. 

 

Mütəmadi  

 

İnkişaf layihələri sektoru 

və 

ümumi təhsil müəssisələri 

7.  

Hər yarımilin sonunda Bakı şəhərinin inzibati 

rayonları üzrə müəyyən edilmiş mərkəzlərdə 

gənc istedadların iştirakı ilə rayon şagird 

konfranslarının keçirilməsi.  

 

 

May və dekabr 

 

İnkişaf layihələri sektoru,  

TDM  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 



8.  

“Kiçik Akademiya”nın bütün bölmələri daxilində 

şagirdlər tərəfindən aparılan tədqiqat işlərinin 

müxtəlif mövzulu konfrans, “Dəyirmi masa”, 

müsabiqə, “Bilik yarışı” və s. tədbirlərdə 

nümayiş etdirilməsi.  

 

Mütəmadi  

 

İnkişaf layihələri sektoru,  

TDM  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

9.  

Hər ilin sonunda şəhərin istedadlı-yaradıcı 

şagirdlərinin iştirakı ilə ümumşəhər şagird 

konfransının keçirilməsi və konfrans 

materiallarının nəşr edilməsi. 

 

Dekabr 

 

 

İnkişaf layihələri, Təminat 
və təchizat sektorları,  

TDM  
və  

ümumi təhsil müəssisələri 

10.  

“Kiçik Akademiya” üzvlərinin tanınmış elm və 

təhsil adamları ilə görüşlərinin təşkili.   

 

Mütəmadi  

 

 

İnkişaf layihələri, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektorları 

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

11.  

Qeyri adi istedadlı şagirdlərə AMEA və ali 

təhsil müəssisələrində çalışan alimlər 

arasından elmi rəhbərlərin təyin edilməsinin 

təşkili. 

 

Mütəmadi  

 

İnkişaf layihələri sektoru 

və   

ümumi təhsil müəssisələri  

12.  
“Kiçik Akademiya” üzvlərinin maraqlandığı 
sahə üzrə əlavə bilik əldə etməsini təmin 
etmək məqsədi ilə Mərkəzlərdə inkişafetdirici 
məşğələlərin təşkil edilməsi. 
 

 
Mütəmadi  

İnkişaf layihələri sektoru,  

TDM  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

13.  

Müəllimlərin, səriştəli valideynlərin, 

mütəxəssislərin iştirakı ilə istedadlı uşaqların 

inkişafını əks etdirən tədbirlərin, sərgilərin 

keçirilməsi. 

 

 
Mütəmadi  

İnkişaf layihələri sektoru,  

TDM  

və  

ümumi təhsil müəssisələri 

 

 

 

 

 

 


