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“Yaşıl şəbəkə” - “Ekoklub” üzvlərinin I Ekoloji Forumunun 

Əsasnaməsi 

 Məktəblilərin ekoloji maarifləndirilməsini genişləndirmək və ətraf mühitin 

qorunmasında fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi “Yaşıl şəbəkə” devizi altında 

“Ekoklub” üzvlərinin I Ekoloji Forumunu keçirir.. 

1. Forumun əsas məqsədi və vəzifələri 

“Yaşıl şəbəkə” devizi altında “Ekoklub” üzvlərinin I Ekoloji Forumunun 

keçirilməsində əsas məqsəd gənclərin ekoloji hərəkatının genişləndirilməsi, “Ekoklublar” 

şəbəkəsinin yaradılması, məktəblilərin ekoloji biliklərinin artırılması, onlarda ekoloji 

mədəniyyətin və ətraf mühitin qorunması sahəsində xüsusi bacarıqların 

formalaşdırılmasından ibarətdir.  

Müsabiqəsinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:   

 “Ekoklub”lara üzv olan məktəblilərin ekoloji bilik və bacarıqlarının artırılması;  

 Ətraf mühitin öyrənilməsi və qorunması sahəsində uşaq və gənclərin fəal 

iştirakının təmin edilməsi; 

 Bakı şəhərində orta təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən “Ekoklub”lar 

arasında təcrübə mübadiləsi və əlaqələrin inkişaf etdirilməsi; 

 Uşaq və gənclərin ekologiya sahəsində ixtisas seçiminin və peşəyönümünün 

istiqamətləndirilməsi. 

2. Forumun keçirilməsi qaydaları 



 Forumda Bakı şəhəri üzrə orta təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən 

“Ekoklub”ların üzvəri, ekologiya, turizm və diyarşünaslıq mərkəzlərinin dərnək üzvləri 

iştirak edə bilər.  

 Forumda hər “Ekoklub”dan 3 lider və 10 fəal üzvün iştirakı nəzədə tutulur.  

 Gənc ekoloqların Təhsil naziri, ekologiya sahəsində tanınmış alimlər və 

ekspertlərlə görüşləri təşkil olunur. 

 Gənc ekoloqlar Azərbaycanda ətraf mühitin aktual problemlərinin həlli üçün 

gerçəkləşdirmək istədikləri layihə və ideyalar haqqında müzakirələrdə iştirak edir.  

 “Ekoklub”ların fəaliyyəti, görülən işlər və gələcək planlar, ətraf mühitin öyrənilməsi 

sahəsində nailiyyətlər barədə təcrübə mübadiləsi aparılır.  

 Forum iştirakçılarının siyahısı 2016-cı ilin mart ayının 4-nə kimi Respublika 

Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinə təqdim olunmalıdır.  

 Forumda beynəlxalq ekspetlərin təqdimatı və ümumi müzakirələr nəzərdə tutulur. 

 Forumun yekununda ətraf mühitin mühafizəsi üzrə deklarasiya qəbul ediləcəkdir. 

3. Yekun 

Forumun yekununda iştirakçıların birgə bəyanatı qəbul edilir. Məktəblilərin  mövzu 

ilə yaxından tanış olması məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi-

tədqiqat institutlarına ekskursiyanın təşkili nəzərdə tutulur. 

 


