daŞərqi Tərəfdaşlıq
Avropa Məktəbi
Orta təhsil təqaüd proqramı

2021-2022

BEYNƏLXALQ BAKALAVR (IB) DİPLOMU
YENİ MƏKTƏBDƏ AVROPA TƏDRİSİNƏ DİQQƏT CƏMLƏMƏKLƏ,
TBİLİSİ, GÜRCÜSTAN
ERMƏNİSTANDAN AZƏRBAYCANDAN BELORUSİYADAN
GÜRCÜSTANDAN MOLDOVA RESPUBLİKASI VƏ UKRAYNADAN
OLAN TƏLƏBƏLƏRDƏN ƏRİZƏNİN QƏBULU
ƏRİZƏ QƏBULUNUN SON MÜDDƏTİ:
26 FEVRAL 2021-Cİ İL, GÜRCÜSTAN VAXTI İLƏ
SAAT 12:00 (GÜNORTA, UTC+4.00)

16-17

Gürcüstanda, Tbilisi şəhərində yerləşən Yeni Məktəb Avropa İ faqının və Beynəlxalq
Bakalavria n dəstəyi ilə 2021/2022 tədris ili üçün Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbi
Təqaüd proqramı üçün Müraciət Çağırışını elan etməkdən məmnunluq duyur.

YAŞ

40
MƏKTƏBLİ TƏQAÜDÜ

ÖLKƏ
AZƏRBAYCAN, BELARUS, ERMƏNISTAN, GÜRCÜSTAN,
MOLDOVA RESPUBLIKASI VƏ UKRAYNADAN

Ermənistandan, Azərbaycandan, Belarusiyadan, Gürcüstandan, Moldova
Respublikası və Ukraynadan olan 16-17 yaşlı bütün səlahiyyətli tələbələr, sentyabrın
1-i 2021-ci ildə ərizə verməyə dəvət olunurlar.
Avropa Tədqiqatlarına diqqət ye rən Beynəlxalq Bakalavr (IB) Diplom proqramı tam
təqaüd almaq üçün bölgələrdə ən yaxşı nə cə göstərən 40-a qədər tələbə seçəcəkdir.
Avropa Birliyi (AB) tərəﬁndən maliyyələşdirilən Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbi
Proqramının məqsədi 6 AB Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin tələbələrini orta təhsil
imkanlarına təşviq etməkdir. Proqram 2018-ci ildə uğurla başladıldı və ar. q
fəaliyyə nin üçüncü ilindədir. Cari çağırış üçün seçilmiş tələbələr 2021/2022 tədris
ilində proqrama qoşulacaqlar.

DİPLOM PROQRAMI
Beynəlxalq Bakalavr Diplom Proqramı 2 illik universitet öncəsi bir kursdur. Tələbələrin təhsil, inşa
və tədris fəaliyyətlərində tələbələrə Avropa mul kulturalizm və çoxdillilik dəyərlərini təbliğ edən
Avropa mərkəzli bir təhsil proqramı təklif ediləcəkdir.
Avropa Tədqiqatlarına yönəlmiş IB Diplom Proqramı, Gürcüstanın Tbilisidəki Yeni Məktəbi tərəﬁndən
təqdim ediləcək, hansıki 2010-cu ildən e barən səlahiyyətli IB Məktəbi və Avropa Birliyinin tərəfdaşıdır.
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TƏQAÜD PAKETİ
Təqaüd proqramı Avropa İ. faqı tərəﬁndən
maliyyələşdirilmişdir.
Təqaüd proqramı Beynəlxalq Bakalavriat diplom
proqramının tam iki illik dövrünü, müvaﬁq
olaraq, yaşayış xərclərini təmin edir.

Təqaüd birinci tədris ilində veriləcək və avtoma k
olaraq ikinci tədris ili üçündə vax uzadılmış
olacaq, əgər tələbələr tədris ilinin birinci ilini
uğurla başa çatdırarlarsa. Tələbələrin tədris ilinin
ikinci ilində təqaüdü almaq üçün yenidən ərizə
vermələrinə ehy ac yoxdur.

Təqaüd proqramı aşağıdakıları əhatə edir
2021/2022-ci tədris ilini əhatə edən Avropa Beynəlxalq Bakalavriat proqramı üçün ayrılan təhsil
xərcləri, Gürcüstanda, Tbilisidə yerləşən Yeni Məktəbdə;
Gürcüstanda, Tbilisidə, qida daxil olmaqla, yaşayış xərcləri. Tələbələr Yeni Məktəbin ərazisində
yerləşən pansionlarda yerləşdiriləcəklər.
Məktəb tə lləri zamanı Tbilisi ilə tələbələrin ailələrinin yaşayış yeri arasında hər iki is qamətlə yol
xərcləri;
Yerli nəqliyyata( avtobus, metro) icazə, hər bir tələbə üçün Gürcüstan Bankının şəxsi debet kar nı
is fadə edərək;
Tədris Proqramında iş rak etmək üçün tələbələrə lazım olan tədris materialları və resursları (tədris
zamanı kitablar, leptoplar, kalkulyatorlar və smar onlar);
Avropa İ faqı tərəﬁndən maliyyələşdirilmiş seminarlarda, konfranslarda, tədris turlarında və digər
tədbirlərdə iş rak;
Stomatoloji xidmət də daxil olmaqla, bbi sığorta.
Təqaüd proqramı aşağıdakıları əhatə etmir:
Tələbələrə və ya tələbələrin ailələrinə pul
vəsaitlərinin birbaşa köçürülməsi və ya nağd
pulun verilməsi;
Tələbələrin ailə üzvləri üçün daxili və ya
Tbilisi is qamə lə/Tbilisidən beynəlxalq
səyahət;
Tələbələrə Diplom Proqramı çərçivəsində
təqdim edilmiş kompüterlər is sna
olmaqla, geyim, əlavə baqajın daşınması
üçün xərclər, kampus xaricində qida və içki,
mobil telefonlar və personal kompüterlər
kimi tələbələrin şəxsi xərcləri.

UYĞUNLUQ
Təqaüd proqramına qəbul akademik davamiyyət əsasında həyata keçirilir və tələbləri təmin edən applikantlar
üçün pulsuzdur.
Uyğun applikantlar aşağıdakı tələbləri təmin etməlidirlər:
1. Ermənistan, Azərbaycan, Belorusiya, Gürcüstan,
Moldova Respublikası və Ukrayna vətəndaşları
olmalı və Gürcüstana getmək üçün beynəlxalq
səyahət sənədlərini almaq imkanına malik
olmalıdırlar;
2 . Ərizəni verdiyi zaman Ermənistanda, Azərbaycanda,
Belorusiyada, Gürcüstanda, Moldova Respublikası
və Ukraynada yaşamalıdırlar;
3. Aşağıda göstərildiyi kimi, öz ölkəsi üçün müəyyən
edilmiş qiymətləndirmə/yaş tələblərinə cavab
verməlidirlər:
4. Ərizə verildiyi zaman yuxarıda qeyd edilən altı
ölkədən birində orta məktəb şagirdi olmalıdırlar;
5. Əvvəlki və cari ildə orta məktəbdə təhsil aldığı
zaman minimum ortalama 70% GPA nümayiş
etdirməli;
6. Qeydiyyat zamanı ingilis dilini öyrənmiş olmalı və
müvafiq bacarıqları nümayiş etdirməli (B2 səviyyəsi
və daha yüksək);
7. Avropa İttifaqının digər bir dilini bilmək üstünlük
olaraq hesab edilir.

Ermənistan
16-17

9-10

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR **

Azərbaycan
16-17

9-10

Belorusiya
16-17

9-10

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR *

Gürcüstan
16-17

9-10

Moldova
16-17

9-10

Ukrayna
16-17

9-10

Uyğun yaş həddi
1 sentyabr 2021-cu il vəziyyə ilə*

Münasib qiymət
(ərizə təqdim edildiyi zaman)**

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

2

3

Qeyd:
• Məktəbin son sinifində hərbi xidmət keçməsi tələb
olunan tələbələr iştirak edə bilməz.
• Artıq orta məktəbi bitirmə diplomu və ya sertifikatı
olan tələbələr müraciət edə bilməzlər.
2 rta Qiymət.
3 B2 Səviyyə Upper Intermediate səviyyəsinə uyğundur, yəni bir tələbə İngilis dilində müxtəlif

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN YAŞ *

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR **

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR **

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR **

QƏBUL HÜQUQU
VERƏN SINIFLƏR **

akademik və peşəkar mühitlərdə müstəqil fəaliyyət göstərə bilər, baxmayaraq ki, məhdud bir
nüans və dəqiqlik vardır.
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SEÇİM VƏ BURAXILMA/QƏBUL PROSEDURU
Seçim prosesi çərçivəsində bütün uyğun applikasiyalar bərabər şəkildə müzakirə ediləcəkdir.
Seçim prosesi aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

Ərizənin verilməsi

Yazılı testlər

Müsahibələr

26 Yanvardan 26 Fevral 2021-ci il tarixinə qədər,
Gürcüstan vax ilə saat 12:00 (günorta, UTC+4:00)

2021-ci ilin mart ayı ərzində

2021-ci ilin aprel ayı ərzində

İx saslı qəbul komissiyası seçim prosesini obyek v və şəﬀaf qiymətləndirmə üsullarından isf adə etməklə həyata
keçirəcəkdir. Qəbul komissiyasının qərarları yekundur və onlara şikayət verilə bilməz.

Applikasiyaların verilməsi
Applikasiyaların verilməsinin son müddə 26 Fevral
2021-ci il tarixi, Gürcüstan vax ilə saat 12:00-dır
(günorta, UCT+4.00).
Namizədlərdən applikasiyalarını vermək üçün yeni
məktəbin veb-səhifəsində (www.eapeuropeanschool.eu)
onlayn applikant proﬁlinin yaradılmasını tələb edir.

Gecikmə ilə və ya natamam şəkildə təqdim edilmiş
applikasiya qəbul olunmur. Tam sənədlərini uğurla
təqdim etdikdən sonra müraciət edənlər avtoma k
təsdiq e-poçtu alacaqlar.
Seçilmiş namizədlər yazılı testlərə dəvət alacaqlar.

Riyaziyyat və İngilis dili üzrə onlayn yazılı
testlər
İki yazılı test olacaq: Riyaziyyat tes (40 dəqiqə) və İngilis
dili tes (bir saat).
Bütün testlər onlayn pla orma vasitəsi ilə ingilis dilində
aparılacaqdır. Tələbələr onlayn tes uğurla başa
çatdırmaq üçün yaxşı internet bağlan sı ilə birlikdə
noutbuklarının olmasından əmin olmalıdırlar.
Riyaziyyat üzrə test:
Qabiliyyə n minimal səviyyəsi 40% (bununla yanaşı, ən
yüksək xalları alan tələbələr aşağı faiz qiymə ni alan
tələbələr ilə müqayisədə üstünlüyə malik olacaqlar).
60% və daha çox faiz alan tələbələr riyaziyyat, kimya və
ﬁzika üzrə yüksək səviyyəli kurslara buraxılacaqlar.
Riyaziyyat üzrə test mövzuları aşağıdakılardır: ədədlər,
çoxluqlar və ədədlər, cəbr, triqonometriya, həndəsə,
koordinat həndəsəsi, stas k a və eh mal (detallar tələb
üzrə əlçatandır).

İngilis dili üzrə imtahan:
Test iki hissədən ibarətdir. Oxu hissəsində tələbələrdən
mətnlərin oxunması və verilən suallara cavab verilməsi
istənilir, onlar bu şəkildə mətni başa düşdüklərini
nümayiş etdirmiş olurlar.
Yazı hissəsində tələbələrdən həqiqi və ya təsəvvüri
hadisəyə əsaslanaraq mədəniyyət, sağlamlıq, isr ahət,
elm və ya texnologiya barədə mətnin (150-250 söz)
yazılması tələb ediləcəkdir.
Bütün testlər onlayn aparılacaq və tələbələrin tələblərə
cavab verən yaxşı bir internet bağlan sı və kamerası və
mikrofonu işləyən bir laptop / kompüterləri olmalıdır.
Testlər, al ölkənin hamısında, eyni zamanda, 2021-ci
ilin mart ayı ərzində onlayn olaraq keçiriləcəkdir.
Namizədlər testlərin dəqiq tarixləri və testləşmə
mərkəzlərinin yeri barədə məlumat alacaqlar.
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Müsahibə:
Yazılı testlərin nə cələri əsasında, uğurlu namizədlər (ümumi müraciət edənlərin% 30-40-i)
Zoom müsahibəsinə dəvət ediləcəklər - bu da seçim prosedurunun üçüncü və yekun
mərhələsidir. Bunların əvvəlcədən 2021-ci ilin aprelində keçirilməsi planlaşdırılır və ingilis
dilində aparılacaq.
30 dəqiqə davam edəcək müsahibə, tələbələrin kursa hazırlıq xüsusiyyətlərini aşağıda
sadalananlara əsasən qiymətləndirəcəkdir:
·

Yeni öyrənmə təcrübələrinə və
mədəniyyətlərinə açıqlıq;

·

Xarici ölkədə və evdən uzaqda (müvaﬁq
olaraq) yaşamaq üçün hazırlıq;

·

Maraq və mo vasiya;

·

Namizədin keçmək istədiyi maraqlı tədris
fənləri və kursları;

·

Kommunikasiya və verbal
bacarıqları, o cümlədən və
bununla məhdudlaşmayaraq,
danışıq ingilis dili;

·

Sosial bacarıqlar və sinifdənkənar
fəallıqlara (idman, klublar,
müsabiqələr və s.) fəal qoşulma.

Müsahibələr zamanı seçim paneli tələbələrin mo vasiyasına, onların digər
mədəniyyətlərə açıqlığına və Avropa işlərinə olan marağına yüksək ﬁkir verəcəkdir. Seçim
paneli, eyni zamanda, siyahıya alınan şagirdlərin valideynləri ilə görüşəcəkdir.
2021-2022-ci tədris ili üçün təqaüdçülərin siyahısı 2021-ci ilin may ayının ikinci yarısında
elan ediləcəkdir. Seçilən tələbələrin Təqaüd Proqramının bütün müddə nə sadiq
qalmaları gözlənilir.
Təqaüd proqramına düşmək üçün ərizələrin bütövlüklə qəbul prosesi pulsuzdur.

APPLY
NOW!

Ərizənin verilməsi prosesi zamanı
əlavə məlumat üçün:
euscholarship@eapeuropeanschool.eu
elektron poçtu ilə əlaqə
saxlamağınız və ya
+ 995 32 225 70 06 (stasionar)
+ 995 577 393999 (mobil telefon)
nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş
olunur.

Supported by
the European Union
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Orta təhsil təqaüd proqramı

2021-2022

BEYNƏLXALQ BAKALAVR (IB) DİPLOMU
YENİ MƏKTƏBDƏ AVROPA TƏDRİSİNƏ DİQQƏT CƏMLƏMƏKLƏ,
TBİLİSİ, GÜRCÜSTAN
ERMƏNİSTANDAN AZƏRBAYCANDAN BELORUSİYADAN
GÜRCÜSTANDAN MOLDOVA RESPUBLİKASI VƏ UKRAYNADAN
OLAN TƏLƏBƏLƏRDƏN ƏRİZƏNİN QƏBULU
ƏRİZƏ QƏBULUNUN SON MÜDDƏTİ:
26 FEVRAL 2021-Cİ İL, GÜRCÜSTAN VAXTI İLƏ SAAT 12:00
(GÜNORTA, UTC+4.00)

DAŞƏRQİ TƏRƏFDAŞLIQ AVROPA MƏKTƏBİ ORTA TƏHSİL TƏQAÜD PROQRAMI, 2021-2022-Cİ İLLƏR

Avropa Şərq Tərəfdaşlığı Məktəbinin təqaüd proqramının
məqsədi nədir?
        
      
       
             
            
    

Avropaşünaslıq təmayüllü “Beynəlxalq Bakalavriat” diplomu
proqramı nədir?
              
             
       
               
         
                  
   

“Beynəlxalq Bakalavriat”ın konsepsiyası nədən ibarətdir?
                
     
          
       
            
       

“Beynəlxalq Bakalavriat” diplomuna malik olan təhsilalanlara
dünyanın müxtəlif universitetlərində üstünlük veriləcəkmi?
    
            
                      
              
           
      


“Beynəlxalq Bakalavriat” Diplom Proqramını kim həyata keçirir?
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“New School” məktəbində hansı sinifdənkənar məşğələlər
nəzərdə tutulmuşdur?
   
   
         
                   
        
                
            
           
           
       

Təqaüd Proqramı ərizəçilər üçün bərabər imkanları təmin
edirmi?
   
   
         
                   
        
               
            
           
           
       

Məktəbdə oxuduqları müddətdə tələbələr harada yaşayacaqlar?
          
        
               
                   
               
      

Yataqxanada yaşayış şəraiti necədir?
            
                    
 
        
          

Tələbələr tədris materialları ilə təmin ediləcəklərmi?
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Tibbi sığorta nələri əhatə edir?
                 
          

Şagirdlər tərəﬁndən hansı xərclər ödənilməlidir?
                     
     

Məktəbdə hansı geyim forması tələb olunur?
           
 

Təhsilalanlardan hansı şəxsi sənədlər tələb olunur?
         
         
                    
            
 

Tələbələr üçün Tbilisi daxilində nəqliyyatdan istifadə
pulsuzdurmu?
                  
   

APPLY
NOW!

Ərizənin verilməsi prosesi zamanı
əlavə məlumat üçün:
euscholarship@eapeuropeanschool.eu
elektron poçtu ilə əlaqə
saxlamağınız və ya
+ 995 32 225 70 06 (stasionar)
+ 995 577 393999 (mobil telefon)
nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş
olunur.

Supported by
the European Union
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