
Əlavə 1. 

 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “12 ” mart 2021-ci il tarixli 

        F-56  №-li əmrinə əlavə 

 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin 

keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin  

Tədbirlər Planı 

 

№ 

 

Tədbirin adı 

 

 

İcraçılar 

 

İcra müddəti 

1. Məktəb kitabxanalarında Nizami Gəncəvi 
irsinin  təbliği və əsərlərinin müzakirəsi 

istiqamətində “dəyirmi masa” və debatların 
keçirilməsi, şairə həsr olunmuş elmi və 

bədii əsərlər, məqalə və kitablarla tanışlıq 
işinin təşkili 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Yubiley ili ərzində 

2. Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş poeziya 
gecələri, ədəbi-bədii kompozisiyalar, sinif  

təşkilat saatları və seminarların keçirilməsi, 
divar qəzeti və  bülletenlərin  hazırlanması, 

ədəbiyyatçılar və Nizamişünaslarla 
görüşlərin  təşkili, şairə həsr olunmuş bədii 

və sənədli filmlərin nümayişi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Yubiley ili ərzində 

3. “Nizami Gəncəvi: Bəşəriyyətin bədii fikir 
tarixində yeni səhifə açmış dahi sənətkar” 

adlı elmi-praktik konfransın keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru, TDM 

Noyabr  

4. “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı:İnsanlığa və 
ədalətə çağırış” mözusunda  elmi-praktik  

konfransın keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Dekabr  

5. Təhsil işçiləri arasında “Sirlər xəzinəsi” adlı 
intellektual yarışın keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

İnsan resursları sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru, TDM 

Dekabr  

6. Yuxarı sinif şagirdləri arasında “Nizami 
dünyası” adlı  intellektual müsabiqənin 

keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

May  



7. Yuxarı sinif şagirdləri arasında Nizami 
Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Ən yaxşı təqdimat” 
müsabiqəsinin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Oktyabr 

8. Məktəblilər arasında “Nizami Gəncəvi İli”nə 
həsr olunmuş “Ən yaxşı teatr tamaşası”, 
“Ən yaxşı şeir ifaçısı”, “Ən yaxşı  mahnı 

ifaçısı”, “Ən yaxşı rəsm müəllifi”, “Ən yaxşı 
əl işi” nominasiyaları üzrə müsabiqələrin 

keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri, Uşaq-

gənclər inkişaf mərkəzləri 

Yubiley ili ərzində 

9. Müəllimlər arasında  “Nizami Gəncəvi irsi” 
mövzusunda  konfransın  keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Oktyabr  

10. Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə  həsr 
olunmuş onlayn açıq dərslərin keçirilməsi 

 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Yubiley ili ərzində 

11. Məktəblilər arasında Nizami ilinə həsr 
olunmuş “Ən yaxşı gənc yazar” adlı 

müsabiqənin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Noyabr  

12.  
 

“Nizami  Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyi”nə  virtual  səyahət 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 

Yubiley ili ərzində 

13.  
“Nizami ili” nə həsr olunmuş “Xəmsə” 

festivalının keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Noyabr-dekabr  

14. Nizami Gəncəvi irsinin şagirdlər arasında 
müasir texnoloji vasitələr, sosial media 

alətləri vasitəsilə təbliği məqsədilə 
müsabiqə və layihələrin həyata keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri,Uşaq-

gənclər inkişaf mərkəzləri 

Yubiley ili ərzində 

15. Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi 
münasibətilə azyaşlılar və yeniyetmələr 
üçün kitabçaların və komikslərin nəşri 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

TDM, ümumtəhsil 
müəssisələri 

Yubiley ili ərzində 

 

 

 

 

 

 


