
 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “8” sentyabr 2021-cu il tarixli 

                                             F-191    №-li əmrinə əlavə 

 

27 sentyabr Anım Günü və 8 noyabr Zəfər Günü ilə bağlı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 

İdarəsinin 

 TƏDBİRLƏR PLANI 

№ Tədbirin adı İcraya məsul İcra vaxtı 

1. Təhsil müəssisələrində Anım Günü 
və Zəfər Günü ilə bağlı konfransların, 
seminarların, mühazirələrin, “dəyirmi 
masa”ların, vebinarların, ədəbi-bədii 
kompozisiyaların, foto və rəsm 
sərgilərinin təşkili 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və  Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri  

sentyabr-
noyabr 

2. Bütün təhsil müəssisələrində Anım 
Günü və Zəfər Gününə həsr olunmuş 
dərslərin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

27 sentyabr, 
5-6 noyabr 

3. Şagirdlərin Vətən müharibəsi 
Memorial Kompleksinə, Zəfər 
Muzeyinə ekskursiyalarının təşkili 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

mütəmadi 

4. Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım 
günlərinin keçirilməsi, onların 
məzarlarının ziyarət edilməsi, həyat 
və mübarizə yolunu əks etdirən 
videobülletenlərin hazırlanması 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

mütəmadi 

5. Təhsil müəssisələrində Vətən 
müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən 
əsgər və zabitlərlə, qazilərlə, şəhid 
olmuş əsgər və zabitlərin ailə üzvləri 
ilə görüşlərin təşkili, Vətən 
müharibəsində şücaət göstərmiş 
şəhidlərin həyat və mübarizə yolunu 
əks etdirən videoçarxların 
nümayişinin təşkili 

 
 
İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

mütəmadi 

6. Təhsil müəssisələrində Anım Günü 
və Zəfər Gününə həsr olunmuş 
yaradıcılıq müsabiqələrinin (rəsm, 
inş, şeir, mahnı, əl işləri, videoçarx, 
təqdimat) keçirilməsi, intellektual 
oyunların təşkili 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

sentyabr-
noyabr 



7. Təhsil müəssisələrində işğaldan azad 
edilmiş bölgələrin tarixi və 
coğrafiyası, flora və faunası, mədəni 
abidələri, dini ibadətgahları, adət- 
ənənələri, tanınmış şəxsiyyətləri ilə 
bağlı tədbirlərin təşkil edilməsi 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

mütəmadi 

8. Təhsil müəssisələrində işğaldan azad 
edilmiş bölgələrdə həyata keçirilən 
quruculuq işləri barədə məlumatların 
verilməsi, videomaterialların 
nümayişinin təşkili 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

mütəmadi 

9. Təhsil müəssisələrində Anım Günü 
və Zəfər Gününə həsr olunmuş “açıq 
dərs”lərin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri və 
Ümumi təhsil sektorları, 
ümumi təhsil müəssisələri 
və Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

sentyabr-
noyabr 

10. “Zəfər tarixi” adlı elmi-praktik  
konfransın keçirilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru noyabr 

 

 


