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“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik yubileyinin keçirilməsi barədə” 

TƏDBİRLƏR PLANI 
 

№ Tədbirin adı İcraçılar İcra 
müddəti 

 
 

1 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi ilə 
əlaqədar  elmi kitablardan  və  müxtəlif nəşrlərdən 

ibarət guşənin yaradılması, divar qəzetlərinin, 
fotostend, buklet və  bülletenlərin  hazırlanması 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri  və 

uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

İl ərzində 
 

 
 

2 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə və 
Müsəlman dünyasında ilk parlamentli demokratik  

respublikadır” mövzusunda seminarların, 
mühazirələrin, “açıq dərs”lərin,  “dəyirmi masa”ların 

təşkili 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və  

İnkişaf layihələri  sektorları, 
Təlimə  Dəstək  Mərkəzi, 

təhsil müəssisələri 

mart – may 
2018-ci il 

 
 

3 

“Cümhuriyyət ili” Azərbaycan Dövlətinin və xalqının 
Cümhuriyyət qurucularına  dərin hörmət  və 

ehtiramının ifadəsidir” mövzusunda sənədli və 
bədii filmlərin nümayişi, məktəblilərin tarixçi alim və 

ziyalılarla  görüşlərinin  təşkili 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və 

Ümumi təhsil sektorları, 
ümumtəhsil məktəbləri  və 

uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

yubiley ili 
çərçivəsində 

 
 

4 

 
“Azərbaycan dövlətçilik  tarixinin parlaq səhifəsi”  

adlı təqdimatların hazırlanması 
 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və  

İnkişaf layihələri  sektorları, 
ümumtəhsil məktəbləri  və 

uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

may, noyabr 
2018 –ci il  

 
 

5 

 
Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri 

arasında  “Müstəqilliyimiz əbədidir” mövzusunda  
inşa yazı müsabiqəsinin keçirilməsi 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və 

Ümumi təhsil sektorları, 
Təlimə  Dəstək  Mərkəzi, 
ümumtəhsil məktəbləri 

   fevral-may 
2018 –ci il 

 

 
 

6 

 
Məktəblilər arasında “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ili” milli özünüdərkin gerçəkləşməsi 
üçün  zəmindir” mövzusunda “Ən yaxşı şeir ifaçısı” 

müsabiqəsinin keçirilməsi 

 
Məktəbdənkənar 

fəaliyyətin  təşkili və 
Ümumi təhsil sektorları, 

təhsil müəssisələri 

mart  - aprel 
2018 –ci il 



 
 

7 

 
“28  May –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaradılması günü - Respublika Günü” ilə əlaqədar   
ədəbi-bədii kompozisiyaların  təşkili 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və 

Ümumi təhsil sektorları, 
Təlimə  Dəstək  Mərkəzi, 

ümumtəhsil məktəbləri  və 
uşaq-gənclər inkişaf 

mərkəzləri 

aprel – may 
2018 –ci il 

 
8 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili”  Dövlətin  milli-
mənəvi dəyərlərimizə, tarixi keçmişimizə və  bu 

günümüzə olan münasibətidir” mövzusunda  rəsm 
müsabiqəsinin  keçirilməsi 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili sektoru, 

təhsil müəssisələri 

noyabr – 
dekabr 

2018 –ci il 

 
9 

Məktəblilərin  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İlə 
bağlı tarixi  yerlərə və muzeylərə   

ekskursiyalarının təşkili 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili  və 

Ümumi təhsil sektorları, 
təhsil müəssisələri 

aprel-may 
2018 –ci il  

 
 

10 

 
“Müstəqil dövlətimiz  Xalq Cümhuriyyətinin 

varisidir” adlı  yekun  tədbirin  təşkili 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri  və 

uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri 

dekabr 
2018 –ci il  

 
11 

 
Təhsil müəssisələrində keçirilən tədbirlərin  kütləvi 

informasiya vasitələrində işıqlandırılması 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin  təşkili və 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektorları, təhsil 
müəssisələri 

mütəmadi  
 

 
 
 
 
 
 


