
                                                                                                                                                           Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin  

                                                                                                                                                          “30” dekabr 2019-cu il tarixli 

                                                                                                                                                            F-530 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdəki 

nitqindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı 

 

№ Fəaliyyət istiqamətləri Tədbirlər İcra vaxtı İcraçılar 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Təhsil müəssisələrində 

tərbiyə işinin 

təkmilləşdirilməsi 

1.1. Milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda “dəyirmi masa”, disput, 

müsabiqə, intellektual oyunların keçirilməsi 

 

Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

1.2. Azərbaycançılıq ideyaları, milli-mənəvi dəyərləri təbliğ edən 

əsərlərin mütaliəsi və müzakirələrinin təşkili 

 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

1.3. Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyəti və incəsənətinə 

məhəbbət hissinin aşılanması məqsədilə tədbirlərin keçirilməsi 

 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

1.4. “Mütaliəni həyat tərzinə çevirək” devizi ilə şagirdlərin bədii, elmi-

kütləvi, ictimai-siyasi ədəbiyyat nümunələrinin mütaliəsinə 

həvəsləndirilməsi, kitabxana xətti ilə bədii əsərlərin oxusu və 

müzakirəsinin təşkili 

 

Müntəzəm 

 
Ümumtəhsil 

müəssisələri 



  1.5. Təhsil müəssisələrində Ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin və 

azərbaycançılıq ideyasının öyrənilməsi və təbliği ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

 

Müntəzəm 

 
Ümumtəhsil 

müəssisələri 

1.6. Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şura üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili 

ilə bağlı təhsil müəssisələrində mühazirələrinin təşkili 

 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Təhsil müəssisələrində 

təhsilalanların 

vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyəsi 

2.1. Təhsil müəssisələrində Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri 

olmuş, Vətənin müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 

qəhrəmanlıq, şücaət göstərmiş şəxslərin təbliği, onlarla bağlı 

görüşlərin, disputların, “dəyirmi masa”ların təşkili 

Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.2. Təhsil müəssisələrində Azərbaycanın əlamətdar tarixi günlərinin, 

milli bayramlarının təntənəli qeyd edilməsi 
Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.3. Azərbaycanın inkişafına və dünyada təbliğinə böyük töhfələr 

vermiş şəxslərlə bağlı maarifləndirici tədbirlərin təşkili 
Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.4. Təhsil müəssisələrində Azərbaycanın qədim tarixi, elmi, 

mədəniyyəti, incəsənəti, dövlətçilik ənənələri, tarixi şəxsiyyətləri, 

milli-mənəvi dəyərləri, zəngin təbiətinin təbliği ilə bağlı konfrans, 

seminar, təqdimat, “dəyirmi masa”, ekskursiya, ədəbi-bədii gecələr, 

bədii qiraət müsabiqələri, şagird tədqiqatları, təqdimatların 

keçirilməsi 

Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

 



2.5. Azərbaycan idmançılarının olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa 

birinciliklərində qazandıqları qələbələrin təbliği məqsədilə  

görüşlərin, təqdimatların keçirilməsi 

Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.6. Təhsil müəssisələrində “Xalqımızın qəhrəmanlıq tarixi” 

lektoriyasının təşkili və fəaliyyətinin təmin edilməsi Müntəzəm 

BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.7. Bölgənin (yaşayış məntəqəsinin) tarixi və coğrafiyası, flora və 

faunası, mədəni abidələri, dini ibadətgahları, adət-ənənələri, 

tanınmış şəxsiyyətləri ilə bağlı təqdimatların, ekskursiyaların, 

şagird tədqiqatlarının təşkili 

Müntəzəm 
BŞTİ, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

2.8. “Code Tusi” Milli kvest brendi çərçivəsində ölkəmizin tarixi 

abidələrinin öyrənilməsi, şagirdlərin dünyagörüşünü  inkişaf 

etdirmək, yeni biliklərə yiyələnməsini təmin etmək məqsədilə 

muzeylərdə, tarixi-mədəni ərazilərdə kvestlərin təşkil edilməsi 

Müntəzəm 
Ümumi təhsil 

sektoru 

2.9. Gənclərin milli ruhda  inkişafına dəstək olmaq, tərbiyəli, savadlı, 

bilikli nəslin yetişdirilməsinə şərait yaratmaq və təhsilalanların 

vətənpərvərlik hərəkatına qoşulmasına şərait yaratmaq məqsədilə 

Milli Tələbə Debat Forumunun keçirilməsi 

Müntəzəm 
Ümumi təhsil 

sektoru 

2.10. Təhsil müəssisələrində dərs məşğələlərinin başlanmasını və 

qurtarmasını bildirən melodiya kimi vətənpərvərlik ruhu aşılayan, 

milli ruhu yüksəldən milli musiqi nümunələrinin səsləndirilməsi 

Müntəzəm 
Ümumtəhsil 

müəssisələri 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Təhsil müəssisələrində 

Azərbaycan tarixinin 

tədrisinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

3.1. Azərbaycan tarixi üzrə müsabiqələrin, bilik yarışlarının və intellektual 

oyunların təşkili və qaliblərin stimullaşdırılması 

 
 

Müntəzəm 

Ümumi təhsil 

sektoru, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

3.2. Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin yaranma tarixi, məna və 

mahiyyətinin təbliği ilə bağlı təqdimatların, müsabiqələrin keçirilməsi 

 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

3.3. Tarixdə iz qoymuş Azərbaycan ziyalılarının təbliği ilə bağlı 

maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili, broşürlərin, videoçarxların 

hazırlanması 

 

Müntəzəm 
Ümumtəhsil 

müəssisələri 

 

3.4. “Tariximizi öyrənək”, “Vətənimizi tanıyaq” adlı aksiyaların (tur, 

ekskursiya, “dəyirmi masa”, konfrans və s.) keçirilməsi 

 
 

Müntəzəm 

Ümumi təhsil 

sektoru, 

ümumtəhsil 

müəssisələri 

 

 

4. 

 

 

Ümumi təhsil sistemində 

müəllimlərin peşəkarlıq 

səviyyəsinin artırılması 

4.1. Müəllimlər üçün məktəbəsaslı davamlı təlimlər sisteminin yaradılması 

və təlimlərin təşkili 

2020 
Müntəzəm 

BŞTİ 

4.2. Fənlər üzrə yeni nailiyyətlərin müəllimlərə çatdırılması 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

4.3. Verilən biliklərin tətbiqi aspektinin gücləndirilməsi, həyati və tətbiqi 

bacarıqlara üstünlük verilməsi 
Müntəzəm 

Ümumtəhsil 

müəssisələri 

4.4. Yerli təhsili idarəetmə orqanları nəzdində metodiki kabinetlərin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
2020 

Ümumi təhsil 

sektoru 

 


