
 
 

                                                                      Bakı Şəhəri  üzrə  Təhsil İdarəsinin  
                                                        “ 2 ” fevral 2018-ci il tarixli 

                                                                       F55 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 
 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

“Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün keçirilməsi barədə” 

T Ə D B İ R L Ə R     P L A N I 

 

№ Tədbirlər İcra vaxtı  İcraya məsul 

 

1. 

 “Xocalıya gedən yol”  mövzusunda 

mühazirə, toplantı, “dəyirmi masa” və 

konfransların təşkili 

 

08-24 fevral 

2018-ci il 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, təhsil müəssisələri 

 
2. 

Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümü 

ilə əlaqədar xüsusi dərs və məşğələlərin 

keçirilməsi 

20-23  fevral 

2018-ci il  

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, təhsil müəssisələr 

 
3. 
 
 

“Xocalı  faciəsi  uşaq yaradıcılığında” 

mövzusunda  bədii qiraət gecələrinin,  

məktəblilərin  esse  və  inşa yazılarının 

təqdimatının,  əl işlərindən  ibarət   

sərgilərin təşkili 

 

08-24 fevral 

2018-ci il 

 
Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, ümumtəhsil 

məktəbləri və uşaq-gənclər 

inkişaf mərkəzləri 

 
4. 

“Xocalı harayı”   mövzusunda   ədəbi-

bədii kompozisiyaların  təşkili 

08-24 fevral 

2018-ci il 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili sektoru və təhsil 

müəssisələri 

 
 5. Pedaqoji  və şagird  kollektivinin soyqırım                      

şahidləri  ilə görüşlərinin   təşkili  

08-24 fevral 

2018-ci il 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, təhsil müəssisələri 



 
6. Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı  

ildönümü  ilə  əlaqədar  sənədli və bədii 

filmlərin nümayişi 

13-24 fevral 

2018-ci il  

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, təhsil müəssisələri 

 
7. Xocalı soyqırımından bəhs edən elmi 

kitabların  və  nəşrlərin sərgisinin təşkili  

13-24 fevral 

2018-ci il 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, məktəb 

kitabxanaları 

 
 

8. 

 

Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümü 

ilə əlaqədar divar qəzetləri,  bülleten, foto-

stend  və  guşələrin hazırlanması 

 

08-23 fevral 

2018-ci il  

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, ümumtəhsil 

məktəbləri və uşaq-gənclər 

inkişaf mərkəzləri 

 
 
9. 

Təhsil müəssisələrinin müəllim və şagird 

kollektivinin Xocalı abidəsinə 

ziyarətinin  təşkili 

 

22-26 fevral 

2018-ci il  

 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili və Ümumi təhsil 

sektorları, təhsil müəssisələri 

 
 

10. 

Təhsil müəssisələrinin internet şəbəkəsi 

və  saytlarına Xocalı soyqırımını əks 

etdirən materialların daxil edilməsi, 

keçirilən tədbirlərin kütləvi informasiya 

vasitələri və televiziya proqramlarında 

işıqlandırılması 

08-26  fevral 

2018-ci il  

İctimaiyyətlə əlaqələr və 

Məktəbdənkənar fəaliyyətin 

təşkili sektorları, təhsil 

müəssisələri 

 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 

 


