
     Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
                                                                               (“08” fevral 2017-ci il tarixli, 87 №-li) və 

                                                                                    Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət  
                                                                                                       Komitəsinin (“01” fevral 2017-ci il tarixli, 12 №-li) 

                                                                                                     birgə əmri ilə təsdiq edilmişdir.  
 

 
Təhsil müəssisələrində uşaq və gənclərin mənəvi inkişafı, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər ruhunda  

tərbiyə olunması  tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında 2017-ci il üçün 
FƏALİYYƏT PLANI 

 

Sıra 
№ Tədbirlər Tədbirin keçirildiyi yer İcra vaxtı İcraya məsul 

şəxs (şəxslər) 
Tədbirin 

koordinatoru 
1.  Ali təhsil müəssislərində aşağıdakı 

mövzularda elmi-praktik konfransların 
keçirilməsi: 

  
 

Ali təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri 
 

Yaqub Piriyev,  
Sadiq Mirzəyev 
  

1.1. “İslam həmrəyliyi: müasir çağırışlar və 
dini maarifləndirmə” 
 

Bakı Dövlət Universiteti Aprel  
 

1.2. “Qloballaşma dövründə müasir gənclik və 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması”  

Gəncə  Dövlət 
Universiteti 
 

May  
 

1.3. “Dünyəvi dövlətdə din: hüquqi və mənəvi 
yanaşma” 
 

Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

İyun  

1.4. “Dini radikalizmə qarşı mübarizədə 
gənclərin rolu” 
 

Mingəçevir Dövlət 
Universiteti 

Dekabr 

1.5. “İslam həmrəyliyi gənclərin gözü ilə” Sumqayıt Dövlət 
Universiteti 

Dekabr  

2.  Ali təhsil müəssisələrində ayrı-ayrı 
fakültələrində 1-ci bənddə qeyd edilən 
mövzularda tələbələrin iştirakı ilə “dəyirmi 

Bakı Dövlət Universiteti, 
Bakı Slavyan 
Universiteti, Azərbaycan 

Fevral -dekabr 
 

Ali təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri,  

Yaqub Piriyev, 
Sadiq Mirzəyev  
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masa” və seminarların təşkili Dillər Universiteti, 
Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti, 
Sumqayıt Dövlət 
Universiteti  

tərbiyə işləri 
üzrə 
prorektorlar, 
fakültə dekanları 
 

3.  Pedaqoji profilli ali məktəblərin filologiya 
fakültələrinin tələbələri arasında 
“Azərbaycan folklor nümunələrində milli-
mənəvi dəyərlərin təcəssümü” 
mövzusunda “Ən yaxşı elmi-tədqiqat işi” 
müsabiqəsinin təşkili, nəticələrlə bağlı 
yekun konfransın keçirilməsi və qaliblərin 
mükafatlandırılması 

Azərbaycan  Dövlət 
Pedaqoji Universiteti, 
Azərbaycan Dillər  
Universiteti, Bakı 
Slavyan Universitetinin 
tələbələri arasında  
müsabiqənin təşkili,   
Azərbaycan  Dövlət 
Pedaqoji  
Universitetində yekun 
konfransın keçirilməsi 
və qaliblərin 
mükafatlandırılması 

Oktyabr 
 

Ali təhsil 
müəssisələrinin  
rəhbərləri, 
fakültə dekanları 
 

Yaqub Piriyev, 
Sadiq Mirzəyev 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 İlk peşə və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində şagird və tələbələrin 
iştirakı ilə aşağıdakı mövzularda “dəyirmi 
masa, seminar, konfransların təşkili: 
 

İlk peşə və orta ixtisas 
təhsili müəssisələri 
 
 
 
 
 
 
 

İl ərzində 
 
 
 
 
 
 
 
 

Təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famil 
Mustafayev, 
Yaqub Piriyev, 
Sadiq Mirzəyev 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. “Milli-mənəvi dəyərlərimizi necə 
qorumalı?” 

4.2. “Multikultural cəmiyyətdə tolerantlıq 
prinsiplərinin qorunması” 
 

4.3. “Adət-ənənələrimiz mili-mənəvi 
dəyərlərimizin tərkib hissəsi kimi 
 

4.4. “Dini radikallıq cəmiyyətin bəlasıdır 
 

4.5. “İslam-sülh və barışıq dinidir” 
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5.  Rayon və şəhərlərdə ümumi təhsil, ilk 
peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 
tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, 
psixoloqlar, Uşaq Birliyi Təşkilatı 
rəhbərləri, kitabxanaçılar üçün milli-
mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin izahı, 
təbliği və tədris prosesi ilə 
əlaqələndirilməsi məsələlərini əhatə edən 
tövsiyə xarakterli məruzələrin təşkili 

Rayon və şəhərlər 
 

İl ərzində 
 

Rayon (şəhər) 
təhsil şöbələri 
(idarələri), 
ümumtəhsil 
məktəblərinin 
rəhbərləri, 
Dövlət 
Komitəsinin 
ərazi üzrə 
regional 
şöbələrinin 
rəhbərləri 

Famil 
Mustafayev, 
Yaqub Piriyev, 
Aydın Əhmədov, 
Sadiq Mirzəyev 
 

6.  Dövlət Komitəsinin ərazi üzrə regional 
şöbələrinin tövsiyələri əsasında 
ümumtəhsil məktəblərində VIII-XI sinif 
şagirdlərinin, həmçinin  məktəbdənkənar 
təhsil müəssisələrinin uşaq və gənclərinin 
iştirakı ilə milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərə 
həsr edilmiş aşağıdakı mövzularda 
tədbirlərin (rəy sorğuları, seminar, 
diskusiya və s.) təşkili: 
 

Rayon və şəhərlər üzrə 
ümumtəhsil məktəbləri, 
məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müəyyən 
olunmuş 

müddətlərdə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rayon (şəhər) 
təhsil şöbələri 
(idarələri), 
ümumtəhsil 
məktəblərinin 
rəhbərləri, 
məktəbdənkənar 
təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri 
 
 
 
 
 
 
 

Aydın Əhmədov, 
Vasif Məmmədov, 
Sadiq Mirzəyev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.1. “Milli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyaq və 
təbliğ edək” 
 

 6.2. “Mənəviyyatlı şəxs kimdir?” 
 

 6.3. “Milli bayramlarımızın nümunəsində 
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin 
yaşadılması” 
 

 6.4. “Vətənpərvərlik ən mühüm mənəvi 
dəyərdir” 

7.  Ümumtəhsil məktəblərinin  Rayon və şəhərlər üzrə İl ərzində Rayon (şəhər) Aydın Əhmədov, 
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kitabxanalarında xalqımızın milli-mənəvi 
və bəşəri dəyərlərinin əks olunduğu ədəbi 
əsərlərin oxusunun və müzakirəsinin 
təşkili 

ümumtəhsil məktəbləri 
 

 təhsil şöbələrinin 
(idarələri), 
ümumtəhsil 
məktəblərinin 
rəhbərləri 

Sadiq Mirzəyev 
 

8.  Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif 
şagirdlərinin iştirakı ilə “Milli-mənəvi 
dəyərlər haqqında düşüncələrim” 
mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin 
keçirilməsi 

Rayon və şəhərlər Oktyabr-
dekabr 

Rayon (şəhər) 
təhsil şöbələri 
(idarələri), 
ümumi təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri  

Aydın Əhmədov, 
Sadiq Mirzəyev 
 

9.  Ümumtəhsil və məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrində “İslam Həmrəyliyi İli” 
çərçivəsində tədbirlərin keçirilməsi 

Rayon və şəhərlər İl ərzində Rayon (şəhər) 
təhsil şöbələri 
(idarələri), 
ümumi təhsil 
müəssisələri, 
məktəbdənkənar 
təhsil 
müəssisələrinin 
rəhbərləri 

Aydın Əhmədov, 
Vasif Məmmədov, 
Sadiq Mirzəyev 
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