
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

19.10.2015-ci il tarixli 1010 nömrəli 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Bilik günü”ndə  

Bakıdakı 148 nömrəli tam orta məktəbin açılış mərasimindəki nitqindən irəli gələn  

vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  

Fəaliyyət planı 

 

Tədbir və 

alt-tədbirin 

nömrəsi 

Tədbirlər 
Tədbirin 

formatı 
İcra vaxtı İcraçılar 

Tədbirin birgə 

təşkil olunduğu 

qurum 

(qurumlar) 

1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Bilik günündə Bakıdakı 148 nömrəli tam orta məktəbin açılış 

mərasimindəki nitqindən irəli gələn vəzifələrin icrasına həsr 

olunmuş rəhbər pedaqoji işçilərin rayon (şəhər) müşavirəsinin 

keçirilməsi 

 2015-ci il 

oktyabr  

 

Rayon 

(şəhər) təhsil 

şöbələri 

(idarələri) 

Gənclər və İdman 

idarələri, 

Səfərbərlik və 

Hərbi Xidmətə 

Çağırış üzrə 

Dövlət Xidmətinin 

yerli şöbələri 

2  Dövlət başçısının həmin nitqindəki müddəalarla, qarşıda duran 

vəzifələrlə pedaqoji kollektivlərin, valideyn komitələrinin tanış 

edilməsi, prioritetlərin və vəzifələrin izahı  

Məktəbin 

ümumi 

yığıncağı 

2015-ci il  

oktyabr-

noyabr 

 

Rayon 

(şəhər) təhsil 

şöbələri 

(idarələri), 

məktəb 

rəhbərləri 

 



Tədbir və 

alt-tədbirin 

nömrəsi 

Tədbirlər 
Tədbirin 

formatı 
İcra vaxtı İcraçılar 

Tədbirin birgə 

təşkil olunduğu 

qurum 

(qurumlar) 

3  Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər, vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyəsinin gücləndirilməsi istiqamətində onların iştirakı ilə 

aşağıdakı mövzularda* tədbirlərin təşkili  

 Dərs ili 
ərzində  

(davamlı 
olaraq 

növbəti dərs 
illərində) 

Rayon 
(şəhər) təhsil 

şöbələri 
(idarələri), 

məktəb 
rəhbərləri 

QHT-lər, 
müharibə və 

əmək veteranları, 
milli qəhrəmanlar, 

Qarabağ 
müharibəsinin 

iştirakçıları, siyasi 
xadimlər, 

tanınmış alimlər 
və s.  

 3.1 “Dünya azərbaycanlılarının ümummilli lideri, qüdrətli dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolu nəsillərə nümunədir” 

Elmi-
praktik 

konfrans 

   

 3.2 “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Azərbaycanın siyasi, sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafının 
təminatçısıdır” 

Elmi-
praktik 

konfrans 

   

 3.3 “Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, millət vəkili, UNESCO VƏ 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 
Azərbaycanın milli-mədəni irsinin, mədəniyyətinin, ədəbiyyat və 
incəsənətinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunmasındamüstəsna 
rolu” 

Elmi-
praktik 

konfrans 

   

 3.4 “Qloballaşma şəraitində milli-mənəvi dəyərlərin mühafizəsi və 
inkişafı” 

Seminar    

 3.5 “Azərbaycançılıq məfkurəsi milli ideologiyamızın əsasıdır” Seminar 
 

   

 3.6 ““Azərbaycan tarixi” dərsləri vətəndaşlıq dərsləridir” Dəyirmi 
masa 

   

 3.7 “Əsl vətəndaş olmaq nə deməkdir?” Dəyirmi 
masa 

   

                                                           
*Təqdim olunan mövzular nümunəvi xarakter daşıyır. 



Tədbir və 

alt-tədbirin 

nömrəsi 

Tədbirlər 
Tədbirin 

formatı 
İcra vaxtı İcraçılar 

Tədbirin birgə 

təşkil olunduğu 

qurum 

(qurumlar) 

 3.8 “Milli iftixar hissi ən ülvi duyğudur” Dəyirmi 
masa 

   

 3.9 “Mən tolerantlığı necə başa düşürəm?” Dəyirmi 
masa 

   

 3.10 “Multikulturalizm: sözdə və əməldə” Dəyirmi 
masa 

   

 3.11 “Dilimiz varlığımızdır” Dəyirmi 
masa 

   

 3.12 “Milli qəhrəmanlarımız – and yerimiz” Dəyirmi 
masa 

   

 3.13 “Vətənin müdafiəsinə hazıram” Ümum-
məktəb 

toplantısı 

   

 3.14 “Azərbaycan idmançılarının tarixi qələbələri milli qürur və 
vətənpərvərliyin bariz təcəssümüdür” 

Dəyirmi 
masa, 

seminar 

   

 3.15 “Milli təfəkkürümüzə, milli-mənəvi dəyərlərimizə yad olan 
təzahürlərə yox deyək!” 

Seminar,  
ümum-
məktəb 

toplantısı 
və ya 

dəyirmi 
masa 

   

 3.16 Vətənpərvərlik mövzusunda mahnı, şeir və rəsm müsabiqələri     

4  Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyət 

göstəricilərinin əvvəlki illərlə müqayisəli təhlili, irəliləyişlərin 

qiymətləndirilməsi və müvafiq qərarların qəbulu 

 Dərs illəri 

ərzində 

Rayon 

(şəhər) təhsil 

şöbələri 

(idarələri), 

məktəb 

rəhbərləri 

 



Tədbir və 

alt-tədbirin 

nömrəsi 

Tədbirlər 
Tədbirin 

formatı 
İcra vaxtı İcraçılar 

Tədbirin birgə 

təşkil olunduğu 

qurum 

(qurumlar) 

5  Buraxılış siniflərində təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin 

monitorinqinin keçirilməsi, şagirdləri buraxılış və qəbul 

imtahanlarında uğurlu nəticələr qazanmayan məktəblərin 

fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində 

təşkilati işlərin görülməsi 

 Müntəzəm Rayon 

(şəhər) təhsil 

şöbələri 

(idarələri) 

 

6  Təhsilin keyfiyyəti sahəsində uğurlu nəticələr əldə etmiş 
məktəblərin və fənn müəllimlərinin qabaqcıl təcrübəsinin təbliğ 
və tətbiq olunması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

 Davamlı 
olaraq dərs 
illəri ərzində 

Rayon 
(şəhər) təhsil 

şöbələri 
(idarələri) və 
metodkabi-

netlər 

 

7  Ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan ayrı-ayrı sahələr üzrə 
istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılıb onlar barədə rayon (şəhər) 
üzrə “Məlumat bankı”nın yaradılması, istedadlı şagirdlərin iştirakı 
ilə məktəb və rayon (şəhər) daxilində bilik yarışlarının, müsabiqə 
və layihələrin, intellektual oyunların təşkili 

 Müntəzəm Rayon 
(şəhər) təhsil 

şöbələri 
(idarələri) və 
metodkabi-

netlər 

Gənclər və İdman 
idarələri, Uşaq 

yaradıcılıq 
mərkəzləri 

 


