
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  

25 oktaybr 2016-cı il tarixli 694 nömrəli   

əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2016-cı il tarixli  

Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş  “Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü ilə bağlı  

Tədbirlər Planı”nın icrası  ilə əlaqədar 
 Təhsil Nazirliyinin Fəaliyyət  Planı     

 

№ Tədbirlərin adı İcraçılar İcra müddəti 

 1 2 3 4 

1. 

 

 

 

“Müstəqil Azərbaycanın 25 il 

ərzində keçdiyi tarixi yol” 

mövzusunda elmi-praktiki 

konfransın keçirilməsi  

 

Elm, ali və orta 

ixtisas təhsili 

şöbəsi,  

Bakı Dövlət 

Universiteti 

noyabr 

2. 

 

“Müstəqil Azərbaycanın inkişafı 

rəqəmlərdə” mövzusunda  elmi-

praktiki konfransın keçirilməsi  

 

Elm, ali və orta 

ixtisas təhsili 

şöbəsi, 

Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti 

 

 oktyabr- noyabr  

3. 

“    Azərbaycan Respublikasında  

 hüquqi dövlət quruculuğu: 

1991-2016-naliyyətlər və 

perspektivlər”   mövzusunda  

elmi-praktiki konfransın 

keçirilməsi 

 

 Elm, ali və orta 

ixtisas təhsili 

şöbəsi, 

 Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası 

oktyabr 

4. 

 

“Müstəqillik  illərində 

Azərbaycanın  sosial-iqtisadi, 

siyasi və mədəni inkişafı” 

mövzusunda  elmi-praktiki 

konfransın keçirilməsi  

 

Elm, ali və orta 

ixtisas təhsili 

şöbəsi, 

Sumqayıt  Dövlət 

Universiteti 

oktyabr 

5. 

“Müstəqillik  illərində təhsilin 

inkişafı” mövzusunda  elmi-

praktiki konfransın keçirilməsi  

 

Elm, ali və orta 

ixtisas təhsili 

şöbəsi, 

Azərbaycan Dillər 

Universiteti 

oktyabr 

6. 

 

Azərbaycan Respublikasının 

ümumi təhsil müəssisələrində 

şagirdlər arasında müstəqil 

Azərbaycana həsr olunmuş 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi  

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

Məktəbdənkənar 

fəaliyyətin təşkili 

oktyabr- dekabr 



     şöbəsi,  

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri)  

6.1 

Ümumtəhsil məktəblərində “Ulu 

Öndər Heydər Əliyev müstəqil 

Azərbaycanın qurucusudur” 

mövzusunda təcrübi seminarların 

təşkili 

 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

6.2

6 

 

 Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsində 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin 

məqsədyönlü fəaliyyəti” 

mövzusunda dərs – 

mühazirələrin təşkili. 

 

 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

6.3 

“Ümumi təhsil müəssisələrində 

“Azərbaycanın müstəqilliyi 

əbədidir, dönməzdir” 

mövzusunda “dəyirmi masa”ların,  

seminarların  keçirilməsi 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

6.4 

Ümumtəhsil məktəblərinin IX - XI 

sinif şagirdləri arasında “Əsrə 

bərabər 25 il ” mövzusunda bilik 

yarışının keçirilməsi 

 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

6.5 

 Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin 

iştirakı ilə “Rayonlarımızın 

(şəhərlərimizin) 25 ildə tərəqqisi” 

mövzusunda “Dəyirmi masa”ların 

keçirilməsi 

 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

6.6 

Tanınmış tarixçi alimlərlə müəllim 

və şagird  kollektivlərinin 

görüşlərinin keçirilməsi  

 

Ümumi və 

məktəbəqədər 

təhsil şöbəsi, 

rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

7. Usaq, yeniyetmə və gənclər Məktəbdənkənar oktyabr- dekabr 



 arasında ümumrespublika rəsm, 

musiqi və idman 

müsabiqələrinin keçirilməsi 

fəaliyyətin təşkili 

şöbəsi,  

 rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

8. 

Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyinin bərpasının 

25-ci ildönümünə həsr olunmuş 

idman növləri üzrə yarışların 

keçirilməsi 

 

 

 

Məktəbdənkənar 

fəaliyyətin təşkili 

şöbəsi,  

 rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

oktyabr- dekabr 

9. 

 Təhsil Nazirliyinin birbaşa  

tabeliyində olan təhsil 

müəssisələrinin istedadlı və 

yaradıcı gənclərinin iştirakı ilə 

“Müstəqillik ulduzları” adlı konsert 

proqramının təşkili 

 

Məktəbdənkənar 

fəaliyyətin təşkili 

şöbəsi, 

məktəbdənkənar 

təhsil müəssisələri, 

 rayon (şəhər) 

təhsil şöbələri 

(idarələri) 

noyabr- dekabr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


