Təhsil üzrə Gənc Liderlər üçün Yay Məktəbi
4-13 Sentyabr, 2014
ÇIXIŞLAR ÜÇÜN ƏRİZƏ QƏBULU ELANI
Siz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi, Mədəd Azərbaycan
təşkilatı və ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunacaq Təhsil üzrə Gənc
Liderlər üçün Yay Məktəbində spiker/təlimçi qismində çıxış etmək üçün müraciət etməyə dəvət olunursunuz!

Layihə haqqında qısa məlumat:
Təşkilatçılar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi, Mədəd
Azərbaycan təşkilatı və ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi

Tarix: 4-13 sentyabr, 2014-cü il
Məkan: Quba rayonu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yay düşərgəsi
Məqsəd: Təhsil ilə maraqlanan və bu sahədə təhsilini başa vurmuş məzunların, gənc liderlərin
müəyyən edilməsi ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyasının yerinə yetirilməsinə dəstək
göstərmək və strateji istiqamətlərdən irəli gələn tədbirlər planının reallaşdırılması üçün gənc kadrlar
yetişdirmək.
İştirakçıların sayı: 40 nəfər
İştirakçıların profili: Yay Məktəbinə 22-40 yaş arası, Azərbaycan Respublikasının və ya xarici ölkə

universitetlərinin məzunları və ən azı bakalavr dərəcəsinə malik olan, Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası ilə tanış olan, araşdırma aparmaq, onu təqdim etmək və yüksək səviyyəli
ünsiyyət bacarıqlarına malik olan gənclərin cəlb olunması gözlənilir.

Yay məktəbinin dili: Azərbaycan dili
Gözlənilən Nəticələr:
•
•
•

•

40 nəfər gənc liderin müəyyən edilməsi;
İştirakçılara təhsil sahəsində müasir idarəetmənin tətbiqi istiqamətində praktiki bilik və bacarıqlar
əldə etmək imkanının verilməsi;
İştirakçılara təhsil sahəsindəki beynəlxalq tendensiyalar, Azərbaycan təhsilinin çağırışları haqqında
fikir mübadiləsi və onların mümkün həlli yollarının təqdim olunması üçün platformanın təklif
olunması;
Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyasının yerinə yetirilməsinə dəstək və strateji

istiqamətlərdən irəli gələn tədbirlər planının reallaşdırılması məqsədilə Təhsil Nazirliyi üçün
kadr seçmə imkanının yaradılmasının müzakirəsi;

•

Tədbirin sonunda iştirakçılar tərəfindən hazırlanmış bütün materiallar, layihənin təşkilatçıları
tərəfindən qiymətləndirilməsi və Təhsil Nazirliyinin müvafiq qurumlarına tanışlıq üçün göndərilməsi.

Qəbul olunacaq çıxışlar haqqında məlumat
Təhsil üzrə Gənc Liderlər üçün Yay Məktəbinə aşağıdakı mövzular üzrə çıxışlar qəbul olunur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Təhsil siyasəti
Təhsildə strateji planlaşdırma
Təhsil layihələrinin idarə olunması və qiymətləndirilməsi
Təhsildə tədqiqatların rolu
Təhsildə idarəetmə
Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq
Məktəb idarəetməsi və liderlik
Müəllim hazırlığında innovativ yanaşmalar
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi

Əgər siz bu mövzulardan hər hansı biri üzrə təcrübəniz, araşdırmanız və ya uğur hekayənizlə bölüşmək
istəyirsinizsə, mütləq müraciət edin! Çıxışınızı bu formatlardan birində və ya bir neçəsində planlaşdıra
bilərsiniz – təlim, təqdimat, müzakirə, vorkşop, debat, TEDx və s.
Ərizəniz qəbul olunduğu halda, siz, Təhsil üzrə Gənc Liderlər üçün Yay Məktəbində çıxış etməyə dəvət
olunacaqsınız. Spiker üçün təşkilat tərəfindən 100 AZN dəyərində pul mükafatı nəzərdə tutulmuşdur.
Spikerə və çıxışa qoyulan tələblər:
Spikerin çıxış edəcəyi sahədə təcrübəsinin olması, gənclərdən ibarət auditoriya ilə işləmək bacarığının və
təhsilin inkişafına öz töhfəsini vermək həvəsinin olması, mövzunun məqsədəuyğunluğu, tədbiq yönümlüyü
və innovativliyi.
Seçim proseduru
Hər bir ərizə forması təşkilatçı qurumları təmsil edən nümayəndə heyəti tərəfindən aparılacaq. Ərizə
formaları aşağıdakı meyarlar üzrə qiymətləndirəcək və ən yüsək bal toplayan 5 nəfər spiker/təlimçi qismində
Yay məktəbində iştirak etmək üçün dəvət olunacaqlar.
Spikerlər aşağıdakı meyarlar üzrə seçiləcəklər:
1. Təhsil və ya idarəetmə sahəsində təcrübəsi (30 bal)
2. Yay məktəbində iştirak etməkdə motivasiyası (20 bal)
3. Çıxışın məzmununun qiymətləndirilməsi (50 bal)

Çıxışlar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
-

Mövzuya və yay məktəbinin məqsədinə uyğunluğu, aktuallığı
Maraqlı, innovativ və yaradıcı olması
İştirakçılara interaktiv çatdırılması, onların fəal iştirakının təmin olunması
Praktik əhəmiyyətli olması

Müraciət üçün son tarix – 4 avqust, 2014-cü il.
Bütün müraciətlər nəzərdən keçiriləcək və hər bir spiker yuxarıda qeyd olunan meyarlar üzrə
qiymətləndiriləcək. Avqustun 8-dən gec olmayaraq, hər bir ərizəçi seçilib-seçilmədiyi haqqında email və ya
telefon vasitəsi ilə məlumatlandırılacaqdır. Seçildiyi təqdirdə spiker 5 gün ərzində planlaşdırdığı
çıxışını/təlimini tam şəkildə Yay məktəbinin təşkilatçılarına təqdim etməlidir.

Əlaqə
Suallarınız və təklifləriniz olarsa, Təhsil üzrə Gənc Liderlər üçün Yay Məktəbi layihəsi üzrə əlaqələndirici
şəxsə müraciət edə bilərsiniz:
Xuraman Məmmədova,
Mədəd Azərbaycan təşkilatı
Tel: (+994 12) 530 8295
Email: khuraman@madad.net

