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                                                                  18 aprel 2022-ci il tarixli 

                                                                    F-145 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

“Ailəm və məktəbim” layihəsinin keçirilməsi ilə bağlı  
 

Tədbirlər Planı  
 
 

№ Fəaliyyətin adı Görüləcək işlər İcraçılar  İcra vaxtı 

1 Peşəkar mütəxəssislərin iştirakı 
ilə valideynlər üçün təlim və 

seminarların təşkili  

 “Uşaqlarla necə dialoq 
qurulmalı?”, “Uşaqların 

davranışlarını və duyğularını 
açıq şəkildə ifadə etmələrini 

necə təmin etmək olar?”, 
“Nailiyyətlərə görə uşaqlar 

necə mükafatlandırılmalıdır?”, 
“Uşaqlar necə səhv edirlər?”,  

“Uşaqların təhsil mühitləri 
necə olmalıdır?”, “Problemli 
şagirdlərin problemlərinin 
həlli”, “Övladlarının cinsi 
inkişafı və təhlükəsizliyi 

(reproduktiv sağlamlıq)” və s. 
kimi mövzularda müzakirələr, 

“dəyirmi masa”lar və s. 
tədbirlərin keçirilməsi 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

Ümumi təhsil 
sektoru, TDM, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

2 “Hər şey  övladımız  üçün” 
başlığı altında tədbirlərin təşkili 

Seminarlar, mühazirələr, 
“dəyirmi masa”lar, sosial 
aksiyalar və s. kollektiv 

tədbirlərin təşkili 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

Ümumi təhsil 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

3 Valideynlərin övladlarının təhsil 
aldıqları müəssisə ilə yaxından 

tanışlığının təmin olunması, 
məktəbin tədris resursları və 
məktəbdə həyata keçirilən 

layihələr barədə 
məlumatlandırılması, istər 

infrastruktur, istərsə də tədris 
prosesinin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi istiqaməti 
üzrə rəy və təkliflərinin əldə 

edilməsi, qeyri-formal mühitdə 
məktəbin pedaqoji heyəti və 

texniki işçi kollektivi ilə ünsiyyət 

Görüşlərin keçirilməsi, 
valideynlərin dərs prosesini 
izləməsi, məktəbin bufeti, 

idman zalı və s. kabinetlərlə 
tanış olması. 

 

 
 
 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

Aprel, 
noyabr 

İbtidai, orta və yuxarı siniflər 
üzrə ayrı həftələrdə olmaqla il 
ərzində 1 dəfə (1 həftə ibtidai, 

1 həftə orta, 1 həftə yuxarı 
siniflər olmaqla hər bir 

həftənin fərqli təqvim ayı elan 
olunması) “açıq həftə” elan 

olunması 

 
İl ərzində 



platformasının yaradılması 
məqsədilə keçirilən “Valideynin 
məktəbdə bir günü” layihəsinin 

davam etdirilməsi  

4 İxtisaslarına, iş sahələrinə 
uyğun olaraq valideynlərin 

həmin sahələrə maraq göstərən 
şagirdlərlə görüşlərinin təşkil 

edilməsi  

Onlayn və canlı görüşlərin 
təşkili. Canlı görüşlər zamanı 

istiqamətə uyğun olaraq 
aidiyyəti mühitin yaradılması. 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

5 Valideynlərin təklif və fikirlərinin 
öyrənilməsi üçün müxtəlif 
görüşlərin və sorğuların 

keçirilməsi  

Elektron və əyani olaraq 
sorğu vərəqələrinin 

doldurulması, məktəblərdə 
təkliflər qutusunun 

yerləşdirilməsi. 
BŞTİ tərəfindən göndərilən 
sorğu linkinin valideynlərə 

çatdırılması. 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

BŞTİ tərəfindən keçirilən 
onlayn sorğunun nəticələri 

təhlil olunduqdan sonra 
İdarənin əməkdaşlarının 
valideynlərlə görüşlərinin 

təşkili. 

BŞTİ İl ərzində 

6 Valideyn və şagirdlərin birgə 
fəaliyyətlərə cəlb olunması  

Məktəb kitabxanaçılarının 
iştirakı ilə valideyn və 
şagirdlərin birgə kitab 

müzakirələrinə cəlb olunması. 
Ağacəkmə aksiyaları təşkil 

etməsi, idman yarışları 
keçirməsi və s. 

(həyata keçiriləcək 
fəaliyyətlərdə valideynlər 
sadəcə öz övladının deyil, 

digər bütün şagirdlərin 
valideyni simasında çıxış 

etməlidir. Valideyni olmayan 
heç bir şagird həyata 

keçiriləcək tədbirlərdən 
kənarda qalmamalı, digər 
valideynlər və müəllimləri 

tərəfindən himayə olunmaqla 
fəaliyyətlərə cəlb olunmalı, 
əksiklik hiss etməməlidirlər) 

 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 



7 Valideynlərin iştirakı ilə panel 
formatında görüşlərin təşkili 

Mövzu təyin edilir və onun 
ətrafında şagirdlər tərəfindən 

hazırlanılan suallar 
müzakirədə valideynlərə 

ünvanlanır 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

İl ərzində 

8 Layihə çərçivəsində ümumtəhsil 
məktəblərində həyata keçirilən 
fəaliyyətlərdə fərqlənən məktəb 
və valideynlərin təltif olunması 

Fərqlənən valideynlərin 
məlumatlarının Bakı Şəhəri 

üzrə Təhsil İdarəsinə elektron 
olaraq göndərilməsi 

 

İnkişaf 
layihələri 
sektoru, 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

Hər təqvim 
ayının 

sonunda 

 

Qeyd: Ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilən tədbirlərdə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 

İdarəsinin əməkdaşları da iştirak edəcəkdir. 


