
Əlavə 1. 

 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 15 ”   aprel   2021-ci il tarixli 

                     F-87    №-li əmrinə əlavə 

 

Görkəmli  elm xadimi  Lütfi Zadənin  100 illik  yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı                  

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin  

Tədbirlər Planı 

№ Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti 

 

1. 

 
Birinci  Fəxri  Xiyabanda görkəmli  elm 

xadimi  professor Lütfi Zadənin məzarının  
ziyarət edilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri  

 

Aprel-may            
2021-ci il 

 

2. 

Məktəblilər arasında  professor Lütfi 
Zadənin 100 illiyinə həsr olunmuş məntiq  

olimpiadasının keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 

Aprel –may                      
2021-ci il 

3. Professor Lütfi Zadənin anadan  olmasının 
100 illiyinə həsr olunmuş ümumşəhər 

konfransının təşkili 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 

Oktyabr                
2021-ci il 

 

4. 

“Azərbaycan müəllimi” qəzetində  və  
“Azərbaycan məktəbi” jurnalında professor 

Lütfi Zadənin həyatı  və  elmi  
yaradıcılığına  həsr olunmuş məqalələrin 

dərc edilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil  sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru, ümumtəhsil 

müəssisələri 

 

İl  ərzində 

 

5. 

Məktəblilər arasında professor Lütfi 
Zadənin  anadan olmasının 100 illiyinə 
həsr olunmuş  riyaziyyat  və informatika  

olimpiadasının keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 

Sentyabr-noyabr  
2021-ci il 

 

6. 

 
Professor Lütfi Zadənin həyat  və 

yaradıcılığına  həsr olunmuş multimedia 
resurslarının hazırlanması və internetdə 

(YouTube, Wikipedia və s.)  yerləşdirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru,  Təlimə Dəstək 
Mərkəzi və ümumtəhsil 

müəssisələri  

 

İl  ərzində 

 

7. 

Professor Lütfi Zadənin həyat  və  
yaradıcılığına aid  video resursların 
hazırlanıb video.edu.az portalına  

yerləşdirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi və  ümumtəhsil 

müəssisələri  

 

     İl  ərzində 



 

8. 

Professor Lütfi Zadənin həyat  və  
yaradıcılığını əks etdirən  real və  virtual  

sərgilərin  təşkili 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri  

 

İl  ərzində 

 

9. 

İstedadlı  yaradıcı  şagirdlərin  iştirakı ilə 
professor Lütfi Zadənin elmi yaradıcılığına 

həsr  olunmuş “Dəyirmi masa” və “Bilik  
yarışları”nın keçirilməsi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri  

İl  ərzində 

 

10. 

 

Təhsil müəssisələrində professor Lütfi 
Zadənin həyat və elmi  yaradıcılığına  həsr 

olunmuş “açıq dərslərin” təşkili 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri  

İl  ərzində 

 

11. 

 
Professor Lütfi Zadənin 100 illiyinin qeyd 

edilməsi haqqında Tədbirlər Planının 
icrasına dair  hesabatların hazırlanması 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru və ümumtəhsil 
müəssisələri 

 

Dekabr                 
2021-ci il 

 


