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MÜRACİƏT
Azərbaycan təhsili minillik köklərə söykənərək mövcud olan, müasir dünyanın
pedaqoji fikir tarixində özünə yer etmiş ən mütərəqqi təhsil sistemlərindəndir. Azərbaycan
təhsili dünyaya Heydər Əliyev, Üzeyir Hacıbəyov, Yusif Məmmədəliyev, Mustafa Topçubaşov, Müslum Maqomayev, Mehdi Mehdizadə, Azad Mirzəcanzadə və bu kimi çoxsaylı
dahilər bəxş etmişdir. Onların formalaşması, təfəkkür və bacarıqlarının inkişaf etməsi
Azərbaycan təhsilinin nailiyyəti və uğur göstəricisidir. Şərqdə ilk demokratik respublikanı
yaradan, qadınlara ilk dəfə seçki hüququ verən Azərbaycan cəmiyyəti klassik təhsilimizin
şah əsəridir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin sağlam təməllərlə inkişaf etdirdiyi müasir Azərbaycan hazırda bütün sahələr üzrə
dünya reytinqlərində yüksək dinamika və müsbət imici ilə xarakterizə olunan
ölkələrdəndir. Bu, bizi sevindirir, Vətənimiz naminə yeni uğurlara sövq edir.
Bu gün Azərbaycan təhsili möhkəm və sağlam ənənələr üzrində yüksələn xətlə
inkişaf edir. Azərbaycan məktəbliləri dünyanın ən nüfuzlu akademik yarış və
müsabiqələrində qələbələr qazanırlar. Xüsusilə qeyd edirik ki, beynəlxalq yarışlarda bizim
rəqiblərimiz əksər hallarda inkişaf etmiş ölkələrin məktəbliləri olur. Buna baxmayaraq, biz
qələbələr qazanaraq ölkəmizin intellektual potensialını, bilik kapitalımızın səviyyəsini
uğurla nümayiş etdirir, bayrağımızı ən mötəbər zirvələrdə dalğalandırır, himnimizi ən uca
tribunalarda səsləndiririk. Bu, cənab Prezidentimizin təhsilə olan davamlı qayğısının, ölkə
təhsilinin, şagirdlərimizin bilik və bacarıq səviyyəsinin parlaq göstəricisidir.
Azərbaycan məktəbliləri akademik uğurlarla yanaşı, eləcə də idman və incəsənətin
bütün sahələrində yüksək nailiyyətləri ilə dünyaya səs salıblar. Bakı məktəblilərinin I
Forumunun iştirakçıları arasında da onlarla belə şagird yer alıb.
Artıq tədris ili yekunlaşmaq üzrədir. Biz işıqlı otaqlarda, səliqəli tədris binalarında
dərslərimizi keçirik. Bizə yaxşı oxumaq üçün səmərəli və münbit şərait yaradılmışdır.
Bütün bunlara görə Bakı məktəbliləri adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Məlum olduğu kimi hər tədris ilinin sonunda növbəti il üçün prioritet istiqamətlər
müəyyənləşdirilir. Düşünürük ki, zəngin ənənələrin yaşadılması, varislik əlaqəsinin
qorunması, şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında formalaşması üçün məktəblilərin
müvafiq birliklərə sahib olması, sistemli və nizamlı inkişaf yolu keçməsi zamanın tələbidir.
Qeyd olunan birliklər şagirdlərin hərtərəfli şəxsiyyət kimi inkişafı və ümumi təhsil
pilləsindən birbaşa cəmiyyət həyatına daha səmərəli inteqrasiyası baxımından müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.
Bu gün məktəb həyatının daha fəal və dinamik xarakter aldığını, şagirdlərin layiqli
vətəndaş kimi yetişməsindəki əhəmiyyətli rolunu nəzərə alaraq, ümumi təhsil
məktəblərində şagirdləri vahid formada birləşdirən təşkilatın yaradılmasına köməklik
göstərməyinizi xahiş edirik. Əminik ki, yeni yaradılacaq vahid şagird təşkilatı təhsil
sahəsində görülən işlərin məktəblilərin həyatında daha çevik əksini tapmasına və
səmərəli məktəb mühitinin formalaşmasına əlavə təkan verəcəkdir.

