
«Məktəblinin dostu» layihəsi

Təhlükəsiz məktəb, arxayın valideyn.
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Layihənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi

• Layihə pilot olaraq 2016-cı ilin dekabr ayından 30 məktəbdə fəaliyyətə başlayıb

• 2017-ci ildə 20 nömrəli məktəb-lisey, 2017-2018-ci tədris ilindən isə 200 nömrəli 

məktəb-lisey kompleksi layihənin tətbiq olunduğu məktəblər sırasına daxil oldu

• 2018-2019 – cu tədris ilindən etibarən layihəyə 162 nömrəli tam orta məktəb, 277 

nömrəli idman təmayüllü tam orta məktəb və Vətən futbol məktəbi qoşularaq 

məktəb sayını 35-ə çatdırdı.

• 2019-2020-ci il tədris ilindən etibarən layihənin əhatəsinə 31 tam orta məktəb, 2 

gimnaziya, 2 internat məktəb olmaqla ümumilikdə 35 ümumtəhsil müəssisəsi əlavə 

edilmişdir. Əlavə olunmuş ümumtəhsil müəssisələrindən 4-ü Sumqayıt şəhərində, 2 

tam orta məktəb  isə Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərməkdədir.

• 2020-2021-ci il tədris ilindən etibarən layihə Bakı şəhərində 186, Abşeronda 20 və 

Sumqayıt şəhərində 20 ümumtəhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərməkdədir
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Layihənin məqsədləri
1. Məktəblərdə təhlükəsiz mühit təmininin təkmilləşdirilməsi;

2. Fövqəladə hal baş verdikdə ilkin tibbi və psixoloji yardım göstərmək və belə

vəziyyətlərə hazırlıq səviyyəsini artırmaq;

3. Məktəblərdə proforiyentasiya təlimlərinin təşkili;

4. Şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin etmək, özünütərbiyə və özünüinkişaf

bacarıqlarının formalaşdırılmasına yardım etmək.

• ABŞ - School Resource Officers;

• Fransa – Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et 

d'enseignement supérieur;

• Türkiyə - Güvenli okul projesi;

• Gürcüstan – Mandaturi.

Araşdırılan beynəlxalq təcrübə:
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“Məktəblinin Dostu” kim ola bilər?

• Yaşı 30-dək olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı;

• Ali təhsilli;

“Məktəblinin Dostu” layihəsinin seçim prosesi:
• Test imtahanı mərhələsi

• Müsahibə mərhələsi

• Təlimlərdə iştirak

• Maksimum 2 ay ərzində ümumtəhsil müəssisələrində təcrübə
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Pandemiya dövründə layihənin fəaliyyəti

• Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyət

• Pandemiya şəraitində ənənəvi təhsilin davam etdiyi 

müddətdə olan fəaliyyət

• Təhsil işçilərinin vaksinasiya prosesində ümumtəhsil 

müəssisələrində yaradılan peyvənd məntəqələrində xidmət
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İmtahanların təşkilində iştirak:
• TN-ə birbaşa tabe olan liseylərə qəbul imtahanı

• Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı (MİQ)

• Direktorların işə qəbulu imtahanı (DİQ)

• Yüksəliş müsabiqəsi

• Birinci sinfə qeydiyyat prosesi
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Planlaşdırılan layihələr:

• Fövqəladə hallarda davranış qaydaları təlimləri

• İlkin tibbi yardım təlimləri

• Sosial – emosional, vətənpərvərlik mövzularında keçirilən 

tədbirlər

• Xüsusi günlərə həsr olunan tədbirlər

• Müsabiqələrin təşkili

• İntellektual yarışlar

• Ekskursiyaların təşkili
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Nailiyyətlər və statistik göstəricilər

Təcili tibbi yardımın çağırılması 824, MD tərəfindən göstərilən yardım 5894, Həyatın xilas 

edilməsi halları 12, Yanğının yayılmasının qarşısının alınması 15


