Konfranslar və Təlimlər


Azərbaycan üzrə British Council-in təşkil etdiyi “Unlimited” (Sərhədsiz) layihəsi çərçivəsində
təlim. (əlilliyi olan şəxslərin hüquq və imkan bərabərliyi prinsiplərini, əlilliyi olan insanların qarşılaşdığı
maneələri müəyyən etmək, və onları aradan qaldırmağın yolunu tapmaq) (sertifikat),



“Qlobal əlçatan təhsil müəssisələri və inklüziv təhsil” Dünya Əngəllilər Birliyinin Kongresi, Mersin,
Türkiyə, (sertifikat) Məruzəçi



“Qlobal əlçatan turizm”, Dünya Əngəllilər Birliyinin Kongresi, Mersin, Türkiyə, (sertifikat)
“İnklüziv ali təhsil: beynəlxalq trendlər və UNEC təcrübəsi” Beynəlxalq konfrans, UNEC,
Konfransın təşkilatçısı,
” İnklüziv təhsilin idarə olunması: məqsədlər və müasir yanaşmalar”, təlim proqramının
təşkilatçısı (sertifikat)
Moskva Humanitar – İqtisadiyyat Universitetinin təşkil etdiyi proqram çərçivəsində “İnclusiv təhsil və





əlilliyi olan tələbələrin məşğulluğunun təmin edilməsi”, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Moskva,
(sertifikat), Məruzəçi


TEMPUS

Qrant

Layihəsi

çərçivəsində “Əlilliyi

müəssisələrinə inteqrasiyası üçün
səfər,Saloniki, Makedoniya, (sertifikat)

olan

bazasının

şəxslərin

Azərbaycanın

yaradılması” Makedoniya

ali

təhsil

Universitetinə



“Əlilliyi olan gənclərin müstəqilliyə, sosial inteqrasiyaya və cəmiyyətə qoşulmasına hüquqi
əsasları”, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı



TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində “Əlilliyi olan tələbələrə necə dəstək verilməli”təlimi,
Sumqayıt, (sertifikat)
“Əlilliyi olan tələbələr üçün inkişaf etdirmə resursların və imkanların təmin etməsi”,Makedoniya
Universitetinin təcrübəsinin araşdırılması, Saloniki,













TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində “Əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının yaradılması”, təlim, Naxçıvan, (sertifikat)
“Əlilliyi olan tələbələrinin təhsilə inteqrasiyasını dəstəkləmək, onların təhsil və infrastruktur
resurslarından istifadə imkanlarının, bacarıqlarının və potensialının artırılmasına yardım
etmək”, Makedoniya Universitetinə səfər,Saloniki, Makedoniya, (sertifikat)
“Universitet Sistemlərində İnteraktiv Təhsil”, Quba (Azərbaycan), təlim, Paris-Sorbonne
Universitetinin təlimçiləri, (sertifikat)
“Bərabər və məsuliyyətli cəmiyyət üçün inkluziv qərarlar”, Britaniya Şurası Təhsil Nazirliyinin
İnnovasiyalar Mərkəzinin təlimi, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, Bakı (sertifikat)
TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində “Əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının yaradılması”, təlim, Gəncə (sertifikat)
“Ətraf Mühitin Mühafizəsi və İdarəetmə”, təlim Təhsil Nazirliyinin təşkili, (sertifikat)
“Ekoloji iqtisadiyyat. Ətraf mühitin mühafizəsi”, Adil Qəribovun 60 illiyinə həsr olunmuş elmipraktiki konfrans, Məruzəçi
“Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Mühafizənin effektiv yolları”, CTE – Beynəlxalq Xəzər Ətraf Mühit:
Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyaları Sərgisi, mütəmadi iştirakçı, Məruzəçi

