
Əlavə 1.  
 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “22” sentyabr 2022-ci il tarixli 

                                                                    F-300 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

“7-dən 17-yə vətənpərvər!” layihəsinin keçirilməsi ilə  bağlı  
 

Tədbirlər planı  
 
 

№ Fəaliyyətin adı Görüləcək işlər İcraçılar  İcra vaxtı 

1 Azərbaycanın dövlət 
bayramları və xüsusi 
günləri çərçivəsində 

ümumtəhsil 
məktəblərində tədbirlərin 

təşkili  

Müzakirələr, konfranslar, açıq  
dərslər, sinif təşkilat  saatları,  
seminarlar, “dəyirmi masa”lar, 

intellektual müsabiqələr, 
debatlar, ekskursiyalar, 

yarışlar, sosial aksiyaların və 
s. yaradıcı tədbirlərin 

keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

2 “Şuşa İli”nə həsr olunmuş 
tədbirlərin təşkili 

Konfranslar, seminarlar, 
mühazirələr, “dəyirmi 

masa”lar, vebinarlar, ədəbi-
bədii kompozisiyalar,  foto və 

rəsm sərgilərinin və s. 
tədbirlərin təşkili 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

3 Anım Günü və Zəfər 
Günü ilə bağlı tədbirlərin 

təşkili  

Konfranslar, seminarlar, 
mühazirələr, “dəyirmi 

masa”lar, vebinarlar, ədəbi-
bədii kompozisiyalar,  foto və 

rəsm sərgilərinin, 
ekskursiyaların, ağacəkmə 

aksiyalarının və s. tədbirlərin 
təşkili 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

Sentyabr-
noyabr 

4 Azərbaycanın tarixi və 
coğrafiyası, mədəni 

abidələri, adət-ənənələri, 
tanınmış şəxsiyyətləri ilə 

bağlı tədbirlərin təşkil 
edilməsi 

Müzakirələr, açıq  dərslər, 
seminarlar, “dəyirmi masa”lar, 

diskusiyalar, intellektual 
müsabiqələr, yarışların və s. 

tədbirlərin təşkili 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

5 İstedadlı şagirdlər 
tərəfindən Vətənimizin 
dünyaya tanıdılması 

istiqamətində müxtəlif 
dillərdə materialların 

hazırlanması və 
internetdə yerləşdirilməsi 

Elektron resursların, saytların 
və s. hazırlanması.  
Sosial şəbəkələrdə 

#7dən17yəVətənpərvər adı 
ilə məlumatların paylaşılması. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

6 Görkəmli ziyalıların 
şagirdlərlə vətənpərvərlik 
mövzusunda görüşlərinin 

Seminarlar, “dəyirmi 
masa”lar, diskusiyalar və s. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 

İl ərzində 



təşkili məktəbləri 

7 Məktəb kitabxanaçılarının 
iştirakı ilə vətənpərvərliyə 
həsr olunmuş əsərlərin 
oxu və müzakirəsinin 

təşkili 

Məktəb kitabxanasında 
müzakirə xarakterli “dəyirmi 

masa”ların təşkili 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

8 “7-dən 17-yə 
vətənpərvər!” layihəsi 
çərçivəsində şagirdlər 
tərəfindən yaradıcılıq 
nümulərinin və digər  

layihələrin hazırlanması 
və həyata keçirilməsi 

Rəsm, şeir, məqalə, nəsr 
əsərləri, multimedia resursları 

və s. hazırlanması. 
Şagirdlər tərəfindən 

hazırlanan digər layihələrin 
təhlili və uyğun layihələrin  

həyata  keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

9 Layihə çərçivəsində 
ümumtəhsil 

məktəblərində həyata 
keçirilən fəaliyyətlərdə 
fərqlənən şagirdlərin 

müxtəlif nominasiyalar 
üzrə təltif olunması 

Şagirdin fəaliyyətinin 
orijinallığı ilə digər işlərdən 

fərqlənməsi, yalnız 
məktəbdaxili deyil, daha 

geniş auditoriyaya 
ünvanlanmasının mümkün 
olması, fikrin və mövzunun 

aktuallığı kimi meyarlar 
nəzərə alınaraq 
nominasiyaların 

müəyyənləşdirilməsi və 
fərqlənən şagirdlərin 

məlumatlarının 
ils.layiheler@baku.edu.gov.az  

elektron ünvanına 
göndərilməsi 

 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

Hər təqvim 
ayının 

sonunda 
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