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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətində uşaq və gənclərin tərbiyəsi 

xüsusi yer tutur. Qloballaşan dünya prosesləri bizdən həyati bacarıqlara yiyələnən insanın tərbiyə 
olunmasını tələb edir. Təhsil alan uşaq və gənclərin dövlətçilik ruhunda tərbiyəsi prioritet 
sahələrdəndir. Bu baxımdan, təhsil müəssisələrində tərbiyə işləri aşağıdakı istiqamətlər üzrə 
aparılır.  

Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətinin təhsil müəssisələrində tədrisi, böyüməkdə olan nəslin onun nümunəsində tərbiyə 
olunması istiqamətində “Heydər Əliyev irsinin təhsil sistemində təbliğ edilməsi yolları”, 
“Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı”, “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan” mövzularında elmi-praktik konfranslar, dərslər keçirilmiş, yazılar, müsabiqələr 
təşkil olunmuşdur. 

Hər bir təhsil müəssisəsində ümummilli liderin fəaliyyətini əks etdirən foto guşələr və onun 
fəaliyyəti ilə bağlı dərslər aparılan otaqlar yaradılmışdır. Ənənəvi olaraq bütün tip təhsil 
müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının atributları təbliğ olunur, məktəblilərdə onlara 
məhəbbət hissi aşılanır. Dövlət bayrağının, gerbinin, himninin yaranması və qorunub 
saxlanmasında, tətbiqində ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti məktəblilərə öyrədilir. 

Dövlətçilik tərbiyəsinin mahiyyətini daha da zənginləşdirmək baxımından Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sərəncam və çıxışlarından irəli gələn 
vəzifələr təhsil müəssisələrində pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılır.  

Təlim prosesində və məktəbdənkənar tədbirlərdə diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri 
milli-mənəvi tərbiyədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev milli-mənəvi 
dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə, musiqimizlə, ədəbiyyatımızla, tariximizlə bağlı çıxışlarına 
istinad olunaraq, məktəblilərlə bu istiqamətdə aparılan işin konsepsiyası işlənmişdir. “Gənclərin 
milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi”nin məzmunu, forması, metodları və yolları 
yeniləşdirilmişdir. 

Vətənpərvərlik tərbiyəsi öz vətəninə sevgi, məhəbbət hissinin, məsuliyyət hissinin, hər an 
öz vətəninin, öz xalqının müdafiəsinə qalxmağa hazırlığın formalaşmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu 
bir vaxtda gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi daha böyük aktuallıq tələb edir. Qloballaşan 
dünyamızda milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasının əhəmiyyəti məktəblilərə aşılanır. 

İlkin hərbi bilik, bacarıq və vərdişlərin gənclərin inkişafına böyük təsiri olur. Bu məqsədlə 
məktəblərdə ənənəvi olaraq “Cəsurlar”, “Şahin”, “Sərhəd” hərbi-idman və turizm respublika 
oyunları keçirilir. Təhsil Nazirliyinin Gənclər və İdman Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Dövlət 
Sərhəd Xidməti ilə birgə həyata keçirdiyi bu tədbirlərə məktəblərdə böyük maraq yaradılmışdır.  

Uşaqların tərbiyəsində ailənin əsas rol oynadığı nəzərə alınaraq BMT, UNİSEF, İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkilliklə birgə ailə tərbiyəsi sahəsində fəaliyyət planı hazırlanmış və 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. 

Tərbiyə sahəsində millilik gücləndirilmiş, yeni variantlarda tərbiyə proqramlarının 
layihələri işlənmişdir. Layihədə tərbiyə prosesinin bütün sahələri: fiziki, əqli, mənəvi, estetik, 
əmək, hərbi-vətənpərvərlik və s. əhatə olunmuşdur. 

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavinlərinin, sinif rəhbərlərinin, uşaq birliyi rəhbərlərinin 
iştirakı ilə bölgələrdə seminarlar keçirilərək, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və “Uşaq 
hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun öyrədilməsi yolları müzakirə 
olunmuşdur. Müzakirə olunan mövzular “Sinif rəhbərinin illik tərbiyəvi iş planı”na, məktəbin 
pedaqoji şurasının iş planına daxil edilmiş və sistemli hüquqi biliklər verilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili ilə birlikdə 2010-cu ildə Uşaq hüquqlarının 
tədrisinə aid birgə tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir. 

Məktəblərimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə nəzərdə tutulmuş 
tarixi günlər, bayramlar, yubileylər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair 
Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” 10 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1038 nömrəli 
sərəncamının icrası ilə bağlı 2010-cu ildə bir sıra tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir. 



Gənclərin narkomaniyadan, QİÇS-dən və digər zərərli vərdişlərdən qorunması 
istiqamətində praktik işlər aparmaqla yanaşı, həm də təhsil müəssisələrinə metodik tövsiyə və 
kitabçalar, əyani təşviqat vasitələri: plakatlar, bukletlər paylanmışdır. Mətbuatda pedaqoji və 
tibbi maarifləndirməyə xidmət göstərən məqalələr çap olunmuşdur. Müəllimlərin, valideynlərin 
bu sahələrdə maarifləndirilməsi əsas məsələlərdən biri olmuşdur. 

Məktəblilərin asudə vaxtının düzgün qurulmasında məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin 
böyük rolu vardır. Hazırda Respublikamızın 380 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsində 400 minə 
yaxın şagird məşğul olur.  

Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin direktorlarının iştirakı ilə respublika müşavirəsi 
keçirilmiş, uşaqların mərkəzlərə cəlbi, onların işinin təkmilləşdirilməsi, nöqsanların aradan 
qaldırılması yolları müzakirə edilmişdir. Bu sahədə aparılan işləri daha da canlandırmaq 
məqsədilə təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə 2010-cu ildə “Uşaq və yeniyetmələrin elmi-texniki 
yaradıcılıq işlərinə respublika baxış-müsabiqəsi” keçirilmişdir. 

Fiziki tərbiyə və idman dövlət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin Respublikaya rəhərlik etdiyi dövrlərdə ölkədə bədən 
tərbiyəsi və idmanın inkişafına xüsusi dövlət qayğısı olmuşdur. Hazırda Heydər Əliyev siyasi 
məktəbinin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
cənablarının fəaliyyətində bu sistem prioritet sahələrdən birini təşkil etməkdədir. 

Ölkədə idmana göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində son illər Azərbaycan idmançıları 
beynəlxalq yarışlarda böyük uğurlar əldə edirlər. Məhz buna görə də ölkəmizdə çoxlu sayda 
Avropa, dünya birincilikləri, olimpiya təsnifat turnirləri keçirilməkdədir. Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində 159 Uşaq Gənclər İdman və Şahmat Məktəbləri 
fəaliyyət göstərir. Onlardan: 83-ü uşaq gənclər idman məktəbi, 9-u ixtisaslaşdırılmış olimpiya 
ehtiyatları uşaq gənclər idman məktəbi, 63-ü uşaq gənclər şahmat məktəbi, 3-ü ixisaslaşdırılmış 
olimpiya ehtiyatları uşaq gənclər şahmat məktəbidir, 1-i uşaq-gənclər fiziki hazırlıq kursudur. 

Ümumi təhsil, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində yeniyetmə və gənclərin idmanla 
məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılmış, futbolun inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində şagird  və  tələbələr arasında idmanın bu növünə maraq xeyli 
artmışdır.  

Uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında futbol idman növünü təbliğ etmək, onların 
ustalıqlarını artırmaq, perspektivli futbolçuları üzə çıxartmaq məqsədilə Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən  il ərzində uşaq-gənclər idman məktəbləri, ümumtəhsil, texniki peşə, orta ixtisas və ali 
təhsil müəssisələrinin şagird və tələbələri arasında mütəmadi olaraq müxtəlif yaş qrupları üzrə 
məktəbdaxili, rayon, şəhər və respublika səviyyəli yarış, birincilik və çempionatlar keçirilmişdir.   

Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək məqsədilə Azərbaycan Futbol 
Federasiyaları Assosasiyası ilə birgə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci 
ildönümünə həsr olunan Universitet tələbələri arasında futbol üzrə III Respublika çempionatı 
keçirilmişdir. Çempionatda Tələbə Liqası statusunu almış 16 ali təhsil müəssisəsinin futbol 
komandaları iştirak etmişdir.   

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş təqvim planına uyğun olaraq uşaq, yeniyetmə və 
gənclər arasında il ərzində futbol idman növü üzrə müxtəlif səviyyəli  yarış, birincilik və 
çempionatlar keçirilmişdir.  

Futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar yeni idman 
meydançalarının salınması, futbolun yeniyetmələr və gənclər arasında kütləviliyinə nail 
olunması, onların ustalıqlarının artırılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. 

Cari  ildə “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin Bakı filialının bazasında Uşaq-Gənclər 
Futbol Məktəbi yaradılmışdır. 

Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 
Bakı şəhəri ümumtəhsil məktəblərinin qabaqcıl fiziki tərbiyə müəllimləri üçün seminar, Bakı 
şəhər məktəblilərinin veteran futbolçularla görüşləri keçirilmiş, Bakı şəhəri 201, 239 və 240 
nömrəli orta məktəblərin V, VI, və VII siniflərində futbol dərsləri tədris olunmuşdur. Futbol 
dərsləri tədris olunan siniflər və məktəblər arasında turnirlər keçirilmişdir. Əksər futbolçuları 
201 nömrəli məktəbdə təhsil alan 15 yaşlı qızlardan ibarət milli yığma komanda yaradılmışdır.   



Bakı şəhərinin 51, 171, 237, 239, 136 nömrəli orta, Makarenko adına internat, Füzuli 
rayonu 27 nömrəli orta məktəblərində və “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzində yeni süni 
örtüklü futbol meydançaları yaradılmışdır.  

Qeyd olunan ümumtəhsil məktəblərində AFFA-nın mütəxəssislərinin iştirakı ilə futbol 
dərsləri tədris olunur. 

Futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar yeni idman 
meydançalarının salınması, futbolun yeniyetmələr və gənclər arasında kütləviliyinə nail 
olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın 
inkişaf etdirilməsi Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə 05 may 2009-cu il tarixli, 260 
nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri ilə Təhsil 
Nazirliyinin tədbirlər planı təsdiq edilmişdir.  

2010-cu ildə təcrübə mübadiləsi aparmaq, məktəbli şahmatçılara əməli və metodiki kömək 
göstərmək, eləcə də hakimlik  etmək üçün  Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 
şahmat məktəblərinin əməkdaşlarının, eyni zamanda beynəlxalq qrossmeysterlərin müxtəlif 
ölkələrdə keçirilən   Avropa, dünya birinciliklərində, çempionatlarında və turnirlərdə iştirakları 
təmin edilmişdir.   

2010-cu ildə şahmat məktəbləri komandalarının respublika komanda çempionatının zona  
yarışları, Bakı şəhərində ümummili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə 
həsr olunmuş Respublika turniri, IX əsr dahi Azərbaycan şahmatçısı Cəlaləddin Naxcıvaninin 
xatirəsinə həsr olunmuş məktəblilərin respublika çempionatı, Respublika Gününə, Novruz 
bayramına həsr olunmuş respublika turnirləri, Yeniyetmələrin respublika şahmat  olimpiadası və 
Təhsil Nazirliyinin açıq respublika birinciliyi keçirilmişdir. 

Aparılan işlərin, yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, məktəbli şahmatçılar Avropa, dünya və 
beynəlxalq səviyyəli yarışların   mükafatçıları sırasında olmuşlar. 

Müvafiq bazası olan şahmat məktəblərinin bina və yarış zallarında təlim-məşq prosesindən 
kənar vaxtlarda əhalinin bütün yaş  təbəqələri nümayəndələrinə yarışların və şahmatla bağlı digər 
tədbirlərin keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Belə ki, şahmat məktəblərində  təlim-məşq 
prosesindən kənar vaxtlarda əhalinin bütün yaş  təbəqələri nümayəndələri ilə yarışların və 
şahmatla bağlı digər tədbirlərin keçirilməsi üçün şahmat məktəblərində təşkilat komitələri 
yaradılmış, bununla bağlı məlumat-maarifçilik və təbliğat işinin təşkili üzrə müxtəlif elanlar 
hazırlanaraq şagird və valideynlər arasında yayılmışdır. Şəraiti olan şahmat məktəblərində 
həftənin bir neçə günü, müəyyən olunmuş saatlarda “Açıq qapı” günləri təşkil olunur, əhalinin 
müxtəlif yaş təbəqələrinin iştirakı ilə “Blits turnir”, “Master klass” və s. yarış, turnirlər keçirilir, 
şahmat ustaları, qabaqcıl məşqçi-müəllimlər və hakimlərlə görüşlər təşkil olunur.  

Eyni zamanda məktəblilərin tətil günlərində əhalinin bütün yaş təbəqələrindən olan 
nümayəndələri ilə şahmat məktəblərinin yetirmələri arasında turnir və yarışlar keçirilir.   

Şahmat məktəblərinin maddi və tədris-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Şahmat məktəbləri kompütür və kompüter avadanlığı, 
eləcə də digər lazımi inventar və avadanlıqlarla   vaxtaşırı olaraq təmin olunurlar. Naxçıvan 
Şəhər  Şahmat Məktəbi üçün yeni, dünya standartları səviyyəsində, müasir inventar və 
avadanlıqlarla təmin olunmuş bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
fəaliyyət göstərən  Respublika İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər Şahmat 
Məktəbi,  Goranboy, Yardımlı, Neftçala, Ağstafa, Salyan, Quba, Qax, Astara, Zaqatala, Yevlax, 
Bərdə, Xızı, Xaçmaz, Şamaxı, Bakı Şəhəri 1N-li İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-
Gənclər Şahmat Məktəbi və Bakı Şəhəri 2 N-li Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi əsaslı təmir 
olunmuş və lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Sumqayıt, Mingəçevir şahmat məktəbləri 
isə əsaslı surətdə yenidən qurulur və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəkdir. 

Şahmat məktəblərinin yeni dərs vəsaitləri ilə təmin olunması istiqamətində də müvafiq işlər 
aparılır. Şahmat məktəblərində şahmat dərslərinin tədrisi üçün elektron dərs vəsaitləri 
hazırlanaraq çapa təqdim edilmişdir. Dərs vəsaitlərinin təkmilləşdirliməsi və yeni metodiki 
vəsaitlərin hazırlanması üzərində iş gedir.    

Hazırda şahmatla bağlı normativ hüquqi sənədlərin təkmilləşdirməsi ilə bağlı Gənclər və 
İdman Nazirliyi ilə birgə müvafiq işlər aparılır.  



Təhsil Nazirliyi tərəfindən respublikanın bütün şəhər və rayonlarını əhatə edən müxtəlif 
yaş qrupları və idman növləri üzrə 30-dan çox yarış, çempionat, turnir və kütləvi tədbirlər 
keçirilmişdir.  

Bu tədbirlər bölgələrdə idmanın inkişafına güclü təkan verir. Beynəlxalq səviyyəli 
birincilik və çempionatlara hazırlıq məqsədilə idman növləri üzrə yığma komandalar üçün 50-yə 
yaxın təlim-məşq toplanışları keçirilib. Bunun nəticəsi olaraq idmançılar respublika birincilik və 
çempionatlarında, eləcə də milli yığma komandaların tərkiblərində Avropa, dünya birinciliyində 
və beynəlxalq turnirlərdə müvəffəqiyyətlə çıxış edirlər.  

İdman növləri üzrə bir sıra yarışlar keçirilmiş, şəhər, respublika və beynəlxalq səviyyəli 
çempionat, birincilik və turnirlərdə idmançılarımız müvəffəqiyyətlə çıxış etmişlər. Respublika və 
beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərən idmançılar arasında 1 və 2 saylı Respublika 
İOEUGİM-ri, Respublika İOEUG Gimnastika və Şahmat məktəbləri, Sumqayıt, Gəncə, 
Lənkəran və Naxçıvan şəhərlərinin yetirmələri də vardır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müvafiq əmrinə əsasən istedadlı gənc 
idmançıları, məşqçi müəllimləri aşkar etmək məqsədilə uşaq gənclər idman və şahmat 
məktəblərinin respublika müsabiqəsi keçirilmiş, qaliblər Təhsil Nazirliyinin diplomu və qiymətli 
hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışlar. 

 Qeyd olunan nailiyyətlər, görülən işlərlə yanaşı, uşaq və gənclər arasında idmanı daha da 
inkişaf etdirmək üçün müəyyən problemləri aradan qaldırmağı vacib hesab edirik. Bir çox rayon 
idman məktəblərinin özünün müstəqil binaları yoxdur. Stadionlar, idman meydançaları azlıq 
təşkil edir. İnventar və avadanlıqla təchizat yaxşılaşdırılmalıdır.   

Nazirliyin kütləvi idman tədbirlərinin təqvim planına müvafiq olaraq təhsil müəssisələrində 
idmanın müxtəlif növləri üzrə tələbə və şagirdlər arasında universiadalar, spartakiadalar, 
birinciliklər, dövlət əhəmiyyətli bayramlara həsr olunmuş tədbirlər və xatirə turnirləri keçirilir. 
Bu tədbirlərdə ali, orta ixtisas, peşə məktəbləri, peşə liseyləri və ümumtəhsil məktəblərində təhsil 
alan tələbə və şagirdlər iştirak etmişdir. Bu yarışların tələbə və şagirdlərin idmana marağının 
artırılmasında böyük rolu vardır.  

2010-cu ilin may ayında Təhsil Nazirliyi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və “Futurologiya” ictimai birliyi ilə 
birlikdə inşa müsabiqəsi keçirmişdir. “Gələcək nəsillərlə üz-üzə” adlı bu müsabiqədə 15 qlobal 
mövzu üzrə 45 qalib müəyyən edilmiş, oktyabr ayında isə qaliblər qiymətli hədiyyələrlə 
mükafatlandırılmışlar.  

“Azərbayca Respublikası Prezidentinin “Rəsul Rzanın 100 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında” 14 yanvar 2010-cu il tarixli, 681 nömrəli, “Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik 
yubileyinin keçirilməsi haqqında” 01 iyun 2010-cu il tarixli, 941 nömrəli və “Mirzə Fətəli 
Axundzadənin 200 illik yubileynin keçirilməsi haqqında” 13 aprel 2010-cu il tarixli, 851 nömrəli 
sərəncamlarının icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Tədbirlər Planına müvafiq 
olaraq təhsil müəssisələrində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər 
davam etdirilir.  

Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən uşaq və yeniyetmələrin respublika elmi-texniki 
yaradıcılıq müsabiqəsi və kiçikyaşlı məktəblilərin əl işlərinə respublika baxış müsabiqəsi 
keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu ilin “Uşaq ili” elan edilməsi haqqında 22 
dekabr 2009-cu il tarixli, 103 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
hazırlanmış tədbirlər planına müvafiq olaraq təhsil müəssisələrində uşaqlar üçün silsilə tədbirlər 
həyata keçirmək, konsertlər və əyləncəli proqramlar hazırlamaq, muzeylərə ekskursiyalar təşkil 
etmək, milli mənəvi dəyərlər, ailə dəyərlərini qoruyub saxlamaq, uşaqları zərərli vərdişlərdən 
çəkindirmək, asudə vaxtlarının səmərəli təşkil etmək məqsədilə yerli təhsili idarəetmə 
orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 01 mart 2010-cu il tarixli, 258 nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü 
münasibətilə ümumtəsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Heydər Əliyev və müstəqil 
Azərbaycan” mövzusunda respublika rəsm müsabiqəsi keçirilmiş, I, II,III yerlərə layiq görülmüş 
məktəblilərə diplomlar və hədiyyələr verilmişdir. 



Təhsil Nazirliyinin 01 mart 2010-cu il tarixli, 257 nömrəli əmri ilə Azərbaycana və 
azərbaycanlılara qarşı ermənilərin tarix boyu törətdiyi soyqırımları, qəddarlıqları, qətliyamları, 
düşmənçiliyi tanıtmaq, böyüməkdə olan uşaq və gənclərdə erməni terroruna, erməni 
millətçiliyinə barışmaz münasibət formalaşdırmaq məqsədilə “Erməni genosidi” mövzusunda 
respublika rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə ümumtəhsil, peşə təhsili, orta ixtisas və 
ali məktəblərin şagird və tələbələri iştirak etmişdir. Qaliblər nazirliyin diplom və hədiyyələri ilə 
mükafatlandırılmışdır.     

Nazirliyin 12 fevral 2010-cu il tarixli, 176 nömrəli əmri ilə Bakı şəhərində yerləşən peşə 
təhsili məktəblərinin şagirdləri arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-
ci ildönümünə həsr olunmuş şeir və mahnı müsabiqəsi keçirilmiş, qaliblər nazirliyin diplom və 
hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışdır.     

Azərbaycan Respublikasının Təhsil, Xarici İşlər, Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman 
Nazirlikləri və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 19 oktyabr 2010-cu il 
tarixli, 1371 nömrəli Qərarına əsasən Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici ölkələrin 
diplomatik nümayəndəliklərinin və beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndəliklərinin 
əməkdaşlarının uşaqları arasında “Azərbaycan haqqında nə bilirəm” mövzusunda I respublika 
müsabiqəsi keçirilmiş, qaliblər diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılmışlar. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Rəhbərinin 19 mart 2010-cu il tarixli, 
19 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2010-cu ildə Novruz 
bayramının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı”na uyğun olaraq rayon və şəhərlərdə keçirilən 
Novruz bayramı şənliklərində uşaq yaradıcılıq mərkəzlərinin kollektivlərinin fəal iştirakını təmin 
etmək məqsədilə rayon, şəhər təhsil şöbələrinə təlimati məktub göndərilmiş, müvafiq tapşırıq 
verilmişdir. 

Ölkəmizdə uşaq hüquqlarının təbliği, təmini və müdafiəsini daha da artırmaq məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin 20 oktyabr – 20 noyabr 2010-cu 
il tarixlərini respublikamızda “Uşaq hüquqları aylığı” keçirilməsi ilə bağlı təşəbübsünə uyğun 
olaraq, təhsil müəssisəsində 01-10 noyabr 2010-cu il tarixlərində “Uşaq hüquqları aylığı” ilə 
bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 10 dekabr – Beynəlxalq İnsan Hüquqları 
Konvensiyasının 60 illiyi münasibətilə  İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin təşəbbüsü və 
nazirliyin müvafiq təlimati məktubuna əsasən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında 
“Mən və hüquqlarım” mövzusunda rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqənin qalibləri 10 
dekabr 2010-cu il tarixdə Ombudsman aparatında yekun tədbirdə mükafatlandırılmışdır. 

Tabeliyinizdə olan təhsil müəssisələrinin istedadlı şagirdlərinin həmin rəsm müsabiqəsində 
iştirakını təmin etməyiniz xahiş olunur. 

BMT-nin təşəbbüsü ilə hər ilin 21 sentyabr tarixinin Beynəlxalq Sülh Günü kimi qeyd 
edildiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili təhsil 
müəssisələrində Milli Fəaliyyət Planının 38 və 39-cu bəndlərində göstərilmiş müddəalara uyğun 
olaraq təhsil müəssisələrində hüquqi maarifləndirmə, insan hüquqları və sülh mədəniyyətini 
təbliğ edən tədbirlərin keçirilməsi təklifinə uyğun olaraq, bütün təhsil müəssisələrində dərslərdən 
birinin sülh mövzusuna həsr edilməsi ilə bağlı nazirliyin müvafiq təlimati məktubu 
göndərilmişdir. 

Hər il ənənəvi olaraq, Ümumdünya Poçt İttifaqının xətti ilə “Azərpoçt” Dövlət 
Müəssisəsinin Təhsil Nazirliyi ilə birgə  keçirdiyi epistolyar inşa müsabiqəsi ilə bağlı 2010-
2011-ci dərs ilində keçiriləcək müsabiqə ilə bağlı yerlərə nazirliyin təlimati məktubu 
göndərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2010-cu ilin Azərbaycanda 
“Ekologiya ili” elan edilməsi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyi tərəfindən silsilə tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) tərəfindən İtaliyanın Genuya, İsveçrənin 
Cenevrə və Bakı şəhərləri Dünya Ətraf Mühit Gününün 2010-cu ildə Avropa regionunda qeyd 
edilməsi üzrə mərkəz şəhərlər elan etməsi və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının Avropa 
bürosunun direktoru cənab Kristof Buvye Dünya Ətraf Mühit Gününün qeyd olunması 
münasibətilə 03 iyun 2010-cu il tarixdə Bakıda ağacəkmə tədbirində iştirak etməsini nəzərə 
alaraq Bakı şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisələrinin kollektivlərinin həmin tədbirdə fəal 
iştirakını təmin etmək məqsədilə təlimati məktub göndərilmişdir. 



Təhsil Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 28 oktyabr 2010-cu il tarixli, 123 nömrəli 
əmri ilə “Fövqəladə hallar uşaqların gözü ilə” respublika uşaq yaradıcılıq müsabiqəsinin 
keçirilməsi haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. Bunula bağlı rayon, şəhər təhsil şöbələrinə 
müsabiqənin yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin müvafiq təlimati 
məktubu göndərilmişdir. Əsasnamə və təlimati məktub nazirliyin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 

“Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa müvafiq olaraq məktəblərin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi işini təkmilləşdirmək, 
onların ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün lazımi şərait yaratmaq məqsədilə  ötən tədris ilində bir 
çox tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 yanvar 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-ci il tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-
2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq gənc nəslin fasiləsiz ekoloji 
biliklərə yiyələnməsi, onların ekoloji maarifləndirilməsi və tərbiyəsi işini təkmilləşdirmək 
məqsədilə 2010-cu ildə bir çox tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məktəblilər və gənclər arasında 
ekoloji maarifləndirmə və təbliğat işlərini gücləndirmək məqsədilə konfranslar, seminarlar, 
dəyirmi masalar, olimpiadalar, breyn-rinqlər, baxış-müsabiqələr, yaradıcılıq sərgiləri, 
viktorinalar və s. kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.     

RETTM və Azərbaycan Gənclər İttifaqının birgə təşəbbüsü və Norveç Təbiəti Mühafizə 
İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən «Enerjiyə qənaət» proqramı üzrə təhsil müəssisələrində, 
ekoloji dərnəklərdə məşğələlər təşkil edilmiş, məktəblilər alternativ enerji mənbələri haqqında 
məlumatladırılmışlar. 

Məktəblilərin ekoloji maarifləndirilməsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2008-2009-cu tədris 
ilindən başlayaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və 
Təcrübəçilik  Mərkəzinin nəşr etdirdiyi «Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi 
tədris proqramları və metodik tövsiyələr» adlı tədris metodik vəsait üzrə "Quşların ekologiyası", 
"Ekoloji təhlükəsizlik", "Ekoloji hüquq", "İnsan ekologiyası" və s. mövzularda ekoloji dərnəklər 
təşkil olunmuşdur. "Məktəblərdə bitkiçiliyin əsasları üzrə dərnək məşğələlərinin keçirilməsi 
metodikası", "Məktəb və məktəbdənkənar müəssisələrdə ağac, kol və dekorativ bəzək bitkilərinə 
qulluq edilməsi qaydaları", "Məktəblilərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşması" metodiki 
tövsiyələr hazırlanmışdır. 

Təbiətin Mühafizəsi Beynəlxalq İttifaqının (İUCN) təşəbbüsü ilə Azərbaycanda həyata 
keçirilən “Avropa Qonşuluq Siyasətinə üzv ölkələr və Rusiyada Meşə Haqqında Qanunun 
Tətbiqi və İdarə edilməsi” adlı proqram çərçivəsində Avropa təcrübəsindən istifadə edilərək bir 
sıra tədbirlərlə yanaşı, məktəblilərdən ibarət gənc meşəçilər dərnəklərinin yaradılması, meşələrin 
mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır.    

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının “Azərbaycan 
Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Milli Strategiya və 
Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında 24 mart 2006-cı il tarixli və “Ətraf mühitin 
mühafizəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiya və 
sazişlərdən irəli gələn məsələlər sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 30 mart 2006-cı il tarixli 
sərəncamlarına müvafiq olaraq məktəblilərin biomüxtəliflik və ətraf mühitin qorunması 
sahəsində biliklərini artırmaq məqsədilə gənc nəslin ekoloji maarifləndirilməsi,  ətraf mühitin  
mühafizəsi sahəsində bilik və bacarıqların aşılanmasında ekoloji tədbirlərin böyük əhəmiyyəti 
vardır. Bu məqsədlə məktəblilər arasında “Biomüxtəlifliyi qoruyaq” mövzusunda yarışlar 
keçirilmiş, şagirdlərin yaradıcılıq işlərindən ibarət sərgilər təşkil olunmuşdur. 

ARDNŞ-nin dəstəyi ilə il ərzində kütləvi-ekoloji tədbirlər, məktəb ekoloji monitorinqi, 
məktəblilərin AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağına, Mərdəkan Dendrarisinə, Zooloji Muzeyə, 
Zooparka, Milli Parka ekskursiyaları təşkil edilmişdir.   

Ekoloji maariflənmənin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə Xəzər dənizi 
ekosistemlərinin və biomüxtəlifliyinin qorunması məqsədilə aprel ayında Xəzəryanı rayonların 
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərininin iştirakı ilə Xəzərin bioloji müxtəlifliyinə aid 
«Xəzərin quşları» adlı tədris posteri-təyinedici açarın təqdimatına həsr edilmiş seminar-treninq  



keçirilmişdir. Xəzər ətrafı 5 ölkənin: Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İranın 
ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin Xəzərin bioloji müxtəlifliyinə dair biliklərini artırmaq və 
ekoloji maarifləndirmək məqsədilə Xəzər Ekoloji Proqramı, Böyük Britaniyanın FSC (təbiətdə 
təlim şurası) və «Darvin təşəbbüsləri» fondunun dəstəyi ilə nəşr edilmiş poster vasitəsi ilə 
məktəblilər  quşlar üzərində müşahidələr və qeydlər aparmışlar. Məktəblilər üçün Səngəçal 
terminalında yerləşən Xəzər Enerji Mərkəzinə, dəniz sahilinə ekskursiyalar təşkil edilmişdir.  

Şirin su mənbələrinin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə 2010-cu ilin mart ayında 
"Su həyatdır" devizi altında məktəblilərin içməli suya qənaət aylığı həyata keçirilmişdir. 
Məktəblilər "22 mart - Ümumdünya su  günü"nə həsr edilmiş kütləvi ekoloji tədbirlərdə, yerli 
ərazilərdə  içməli su mənbələrinin qorunmasında, məktəb ekoloji monitorinqinin keçirilməsində, 
su hövzələrinin çirklənmə səbəblərini aşkar edib aradan qaldırılmasında, əhali arasında, 
məktəblərdə ekoloj təbliğatın aparılmasında yaxından iştirak etmişlər. Bakı, Naxçıvan, 
Sumqayıt, Şəki, Şirvan şəhərlərinin, Cəlilabad, Hacıqabul, Quba, Qusar, Saatlı, Tərtər, Ağsu 
rayonlarının məktəbliləri ölkənin su ehtiyatlarının qorunmasında xüsusi ilə fəal iştirak etmişlər. 

2010-cu ilin mart, aprel və oktyabr-noyabr aylarında ənənəvi olaraq "Vətənimizi yaşıllıqlar 
diyarına çevirək" devizi altında Respublika məktəblilərinin yaşıllaşdırma aylığı həyata 
keçirilmişdir. Rayon (şəhər) ETTM-lərinin dərnək üzvləri, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri 
ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması və yaşıllıqların artırılması tədbirlərində iştirak etmişlər. 
Məktəblilər yaşayış yerlərində, məktəbyanı ərazilərdə, yol kənarlarında minlərlə ağac və kol 
bitkiləri əkmiş, abadlaşdırma işlərində böyüklərə yardımçı olmuşlar.  

Çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi sahəsində Bakı şəhərinin gənc ekoloqları xüsusi fəallıq 
göstərmişlər. Məktəblilərdən ibarət "Ekoloji patrul", "Yaşıl patrul", "Məktəb meşəçiliyi" 
dəstələri, dərnək üzvləri əhali arasında təbii sərvətlərin davamlı istifadəsi, alternativ enerji 
mənbələrinin istifadəsi, ekoloji vəziyyətin sağlamlaşdırılması barədə müntəzəm maarifləndirmə 
və təbliğat işləri aparmış, yaşıllıqların artırılmasına nail olmuşlar. Yerli ərazilərdə məktəb ekoloji 
monitorinqi keçirilmiş, qiymətli bitki və heyvan növlərinin mühafizəsi üçün əməli tədbirlər 
həyata keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1581 nömrəli, 07.12.2010-cu il tarixli əmrinə 
əsasən məktəblilər arasında ekoloji maarifləndirmə işlərini genişləndirmək məqsədilə 2010-cu 
ilin 21 dekabr tarixində Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzində Ekologiya ilinə 
həsr olunmuş “Ekologiya ilinə töhfəmiz” mövzusunda məktəblilərin II Respublika Uşaq Ekoloji 
Forumu keçirilmişdir. Forumda ölkənin bütün regionlarından  ekoloji mərkəzlərin dərnək üzvləri 
olan 100-dən artıq V- XI sinif  şagirdi iştirak etmişdir. Gənc ekoloqların «Su-həyatdır», 
«Biomüxtəlifliyin qorunması», «Sağlamlıq və ətraf mühit», «Təbii sərvətlərin davamlı istifadəsi» 
mövzusunda bölmələr üzrə  təqdim etdikləri referat işləri məktəblilərin ətraf mühitin qorunması 
və sağlamlaşdırılması sahəsində konkret fəaliyyəti əks etdirmişdir. 

Forumda məktəblilərin ekologiyaya aid yaradıcılıq işlərindən ibarət sərgi də nümayiş 
etdirilmişdir. Forumun yekunlarına görə Sumqayıt, Şirvan, Hacıqabul məktəblilərinə I, II, III 
dərəcəli, 13 məktəbliyə fərqlənmə   diplomları, diğər iştirakçılara sertifikatlar, ExxonMobil, BP 
şirkətlərinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hədiyyələri, kitablar təqdim olunmuşdur.     

Görkəmli alim-təbiətşünas, akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş tədbirlər 
ənənəvi olaraq davam etdirilmiş, «Təbiəti qorumaq-həyatı qorumaq deməkdir» devizi altında 
ümumtəhsil məktəblərində ekoloji gecələr, dəyirmi masalar, konfrans, viktorinalar və d. tədbirlər 
keçirilmişdir.  

2010-cu ilin mayında «Ekoloji Standartların Qiymətləndirilməsinin Monitorinqi»  
təşkilatının təşəbbüsü ilə gənclər arasında «Ətraf mühiti öyrənək və qoruyaq» adlı növbəti 
ekoloji  aksiya  keçirilmişdir. Aksiyada Təhsil Nazirliyinin, ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik 
mərkəzlərinin, Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinqi fondunun, AMEA-nın 
Mərkəzi Nəbatat bağının, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları və bir  
çox ali məktəblərin tələbələri iştirak etmişlər. Keçirilən monitorinqdə tədbir iştirakçıları günün 
aktual mövzusu olan ekoloji problemlərdən, onun həlli  yollarından, ekologiya elminin məqsəd 
və vəzifələrindən bəhs edərək ekoloji maariflənmənin nə dərəcə səmərəli olduğunu qeyd 
etmişlər.  

Son dövrdə bəşəriyyəti narahat edən problemlərdən biri də bioloji müxtəlifliyin 
qorunmasıdır. Bioloji müxtəliflik -Yer üzərində olan bütün canlıların, onların yaşadıqları 



ekosistemlərin müxtəlifliyidir. Ətraf mühitdə ekoloji tarazlığın qorunub saxlanmasında hər bir 
növün öz yeri və rolu vardır. Hər hansı bir növun təbiətdə tükənməsi ekoloji sistemin 
davamlılığını azaldaraq qida əlaqələrinin pozulmasına səbəb olur. Həyatımızın əsasını təşkil 
edən biomüxtəlifliyin qorunması üzərimizə düşən başlıca vəzifələrdən biridir. 

Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti ilə birlikdə uşaqlar arasında endokrin xəstəliklərin vaxtında 
aşkarlanması və müvafiq müalicə-profilaktik tədbirlərin hazırlanması məqsədilə Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının proqramına uyğun maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. 
         Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 mart 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə 
dair Milli Strategiya və Milli Fəaliyyət Planı”nda ölkəmizdə olan biomüxtəlifliyin genetik 
ehtiyatlarının qorunması, ətraf mühitə antropogen təsirin qiymətləndirilməsində ictimaiyyətin 
fəal iştirakı üçün imkanların yaradılması, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi, ekoloji təhsilin 
ardıcıllığının təmin olunması əsas fəaliyyət istiqamətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur.  
         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda 
2010-cu ilin “Ekologiya ili” elan edilməsi, eyni zamanda bu ilin BMT tərəfındən “Ümumdünya 
biomüxtəliflik ili” elan olunması ölkənin flora və faunasının qorunmasında və artırılmasında 
əhəmiyyətli rol oynayaraq, ekoloji maarifləndirmə işlərinin geniş vusət almasına səbəb 
olmuşdur. Bu baxımdan gənc nəslin bioloji muxtəlifliyin öyrənilməsi və qorunması sahəsində 
xüsusi bilik və bacarıqlara yiyələnməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.    
         2010-cu ildə  22 may-Beynəlxalq  biomüxtəliflik günü Təhsil Nazirliyi, Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi və Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GTZ) Cənubi Qafqazda 
Biomüxtəlifliyin davamlı idarə olunması proqramının birgə tədbiri şəklində həyata keçirilmişdir. 
Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarından 12 Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi, 100-
dən artıq məktəb və 1500-ə qədər məktəbli  bu tədbirdə iştirak etmişdir.  
        Bu məqsədlə Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzində təlimçılər üçün 
ümumi nəzəri biliklər və biomüxtəlifliyin qirmətləndirilməsi ilə bağlı treyninq-seminar 
keçirilmişdir.  
         Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzində Bakı şəhəri 19, 51, 58, 64, 68, 43, 
194, 254, 269 saylı məktəblərin biologiya müəllımləri üçün seminar təşkil edilmiş, onlara  
GTZ-nin təşəbbüsü və mütəxəssislərin iştirakı ilə nəşr edilmiş  biomüxtəlifliyə aid təyinedici 
vəsaitlər təqdim olunmuşdur. Daha sonra bu təlimçilər 12 regionda Ekoloji Tərbiyə və 
Təcrübəcilik Mərkəzlərinin və seçilmiş məktəblərin müəllimləri ücün təlim seminarları təşkil 
etmişlər.  

Tədbirin davamında məktəblilər 22 may 2010-cu il tarixdə öz məktəblərinə yaxın 
ərazilərdə (yaşıllıq ərazilərdə, parklarda) bitki və heyvan növlərini təyin etmişlər. 2 saatlıq 
ekskursiya zamanı müşahidə olunan növlərin siyahısı hazırlanmiş, uşaqların çəkdiyi foto-şəkillər 
və rəsmlər siyahıya əlavə edilmişdir. Həmçinin təbiətdə ekoloji oyunlar təşkil edilmişdir. 
Müəllimlər şagirdlərə yerli ərazinin biomüxtəlifliyinin, nadir bitki və heyvan növlərinin təyin 
olunmasında köməklik göstəmişlər. 

7-9 Dekabr 2010-cı il tarıxdən Tbilisı şəhərində GTZ- in təşəbbüsü ilə “Cənubi Qafqazda 
biomüxtəlifliyin davamlı idarə olunması” mövzusundakı Beynəlxalq Konfransda “Ümumdünya 
Biomüxtəliflik ili”nin yekun hesabatları dinlənilmiş, Azərbaycanın biomüxtəlifliyi barədə 
videofilmlər və təqdimat tipli çap materialları nümayiş olunmuşdur. Azərbaycanı təmsil edən 
nümayəndə heyətinin tərkibində Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin müdiri 
Ağababa İbrahimov iştirak etmişdir.   
      Konfrans layihənin davam etdirilməsinə qərar verdi. 2011-ci ildə Azərbaycanın 20 rayonu və 
200 məktəbi layihəyə cəlb oluncaqdır.  

Azərbaycanın nümayəndə heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin Tibilisi şəhərində 
ucaldılmış abidəsi ziyarət edilərək, 1 dəqiqəlik sükutla ulu öndərin xatirəsi anılmişdir. 

“Əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunundan və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “”Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında 28 sentyabr 2006-cı il tarixli, 1697 №-li sərəncamından irəli gələn vəzifələri yerinə 
yetirmək və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən elan edilən “Ekologiya ili”ndə 
görülən işləri qiymətləndirmək məqsədilə 21 dekabr 2010-cu ildə Bakı Şəhərində ümumtəhsil 



məktəblərinin şagirdləri arasında “Ekologiya ilinə töhfəmiz” mövzusunda respublika ekoloji 
forumu keçirilmişdir. Forumda Respublikanın bütün regionlarından ekoloji mərkəzlərin dərnək 
üzvləri iştirak etmişdir. Forum “Sağlamlıq və ətraf mühit”, “Su həyatdır”, “Təbii sərvətlərin 
davamlı istifadəsi” və “Biomüxtəlifliyin qorunması” nominasiyaları üzrə keçirilmişdir. 

Bu forumda dərnək üzvləri göstərilən nominasiyalar üzrə “Ekologiya ili”ndə görülmüş 
işlərə aid referat işlərini və öz nailiyyətlərini əks etdirən foto-lövhələr, albomlar, plakatlar və s. 
ibarət əl işlərini təqdim etmişlər.  

Forumun qalibləri Təhsil Nazirliyinin diplom və hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışdır. 
Məktəblilər arasında ekoloji maarifləndirmə işlərini genişləndirmək məqsədilə 2010-2011-

ci tədris ilində ümumtəhsil məktəbləri arasında “Ətraf mühiti qoruyaq” mövzusunda respublika 
foto və rəsm müsabiqəsi keçirilir. 

Müsabiqə foto və rəsm nominasiyaları üzrə 3 yaş qrupunda 3 mərhələdə keçirilir. 
Məktəblilərin ekoloji təhsili və tərbiyəsi sahəsində rayon, şəhər ETTM-lərinin, ümumtəhsil 

müəssüsələrinin iş təcrübəsinə, keçirilən ekoloji tədbirlərə həsr olunmuş məqalələr mütəmadi 
olaraq «Ekoloji tərbiyə» qəzetində dərc olunur. 

Respublika Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq mərkəzi tərəfindən il ərzində məktəblilər və 
dərnək üzvləri arasında respublika turizm yarışları, əl işlərinə baxış-müsabiqə və diyarşünaslıq 
olimpiadaları keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli, 1880 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı” ilə bağlı 
nazirliyin 23 yanvar 2007-ci il tarixli, 52 nömrəli əmri ilə tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur. 
Tədbirlər planına uyğun olaraq 2009-cu ildə də müvafiq işlər davam etdirilmişdir. 

Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
(Ombudsman) arasında ümumtəhsil məktəblərində “İnsan hüquqları üzrə pilləli tədris”  layihəsi 
ilə bağlı birgə müqavilə imzalanmışdır. Pilot layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə Bakı 
şəhərinin 5, 31 və 207 nömrəli orta məktəbləri təyin edilmişdir. 

 “21 sentyabr – Beynəlxalq Sülh Günü” ilə bağlı nazirliyin təlimati məktubu ilə bütün təhsil 
müəssisələrində konfrans, seminar, açıq dərs, disput, sinif saatları, mühazirələr keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ümumtəhsil 
məktəblərinin şagirdləri arasında “Ekstremal şəraitdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi” mövzusunda 
keçirdiyi rəsm müsabiqəsi ilə bağlı təhsil müəssisələrinə təlimati məktub göndərilmiş, şagirdlərin 
fəal iştirakı təmin edilmişdir.  

12 noyabr Konstitusiya Günü ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsi ilə birgə Bakı şəhərinin 
məktəbliləri arasında “Konstitusiya, şəxsiyyət və hüquqi dövlət” mövzusunda ənənəvi hüquq 
olimpiadası keçirilmişdir. Olimpiadanın keçirilməsi üçün Bakı şəhərinin 22 məktəbi müəyyən 
edilmişdir.  

“İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı əmr və 
tədbirlət plani hazırlanmış, insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumları ilə 
birgə müxtəlif  tədbirlər keçirilmişdir. “İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 7.2-ci maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 fevral 
2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının insan alverinə qarşı 
mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı (2009-2013-cü illər)”nın, eləcə də Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 22 aprel 2009-cu il tarixli  29/1-29 nömrəli qərarına əsasən Tədbirlər 
Planının aidiyyəti bəndləri üzrə Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən işlər görülmüşdür.  

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il tarixli, 133№-li  “Azrərbaycan 
Respublikasının İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının (2009-2013-cü illər) 
təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamının icrası ilə bağlı nazirliyin 09 aprel 2009-cu il tarixli, 398 
nömrəli əmri ilə tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planının icrası nazirliyin müvafiq 
struktur bölmələrinə, yerli təhsili idarəetmə orqanlarına və təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə 
tapşırılmışdır.  

Milli Fəaliyyət Planının 8-ci bəndinə əsasən insan alveri qurbanı olmuş körpələrin 
müvəqqəti olaraq körpələr evi-uşaq bağçalarına yerləşdirilməsi və məktəbyaşlı uşaqların təhsilə 
cəlb olunması məqsədilə Bakı şəhərinin 303 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası və 212 nömrəli 
orta məktəbi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alveri qurbanları 



üçün yaratdığı sığınacaqda həmin qurbanların təhsil almaları üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
sığınacağa partalar, yazı lövhəsi və dərsliklər verilmişdir.    

 “Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət 
Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” 11 noyabr 2004-cü il tarixli, 517 nömrəli Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin sərəncamının icrası ilə bağlı fəaliyyətlərin davam etdirilməsi 
məqsədilə müvafiq əmr və tədbirlər planı hazırlanıb yerlərə çatdırılmışdır. 

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi ilə birlikdə şöbənin internet səhifəsi yenilənmişdir. 
Şöbənin əməkdaşları il ərzində bir sıra yerli və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişlər. 

 


