
                

1 

 

 

  

 

 

 

 

Monthly Report on Trainings – 

ABSHERON 
 

 

 

 

 

 

 

Center for Economic and Social Development (CESD) 

44 Jafar Jabbarly str. 

Baku, Az1065 

AZERBAIJAN 

 
Phone; (99412) 594 36 65 

Fax (99412) 594 36 65 

Email; info@cesd.az 

URL; www.cesd.az 

 

CESD PRESS 

Baku, March, 2019 
 

 

 

  



2 

 

Summary of Trainings 

The Center for Economic and Social Development began the implementation of a series of 

workshops under the "Initiatives for Empowering Local Communities in Azerbaijan" project, 

supported by PH International. A series of 12 workshops have been developed by 5 trainers 

who participated in a specialized training on the topic in December 2018 in Tbilisi, Georgia. 

The series of 12 workshops is to be simultaneously presented in Baku, Sumgayit and 

Absheron. This report will detail the 8 workshops that were completed in February in 

Khirdalan city, Absheron region, Azerbaijan. A selection of photos follows the English 

version of the report, with the Azerbaijani report found after the photos. For more 

information, please check the project’s Facebook page: 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/  

 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi "PH International" tərəfindən dəstəklənən "Yerli İcmaların 

İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" layihəsi çərçivəsində bir sıra seminarların keçirilməsinə 

başlayıb. 2018-ci ilin dekabr ayında Gürcüstanın Tbilisi şəhərində xüsusi təlimdə iştirak edən 

5 treyner tərəfindən mövzu ilə bağlı 12 seminardan ibarət bir seriya hazırlanmışdır. 12 seminar 

eyni vaxtda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda keçirilir. Bu hesabatda fevral ayında Abşeron 

rayonunun Xırdalan şəhərində başa çatdırılmış 8 seminar təqdim olunacaq. Hesabatın ingilis 

dilli versiyasından sonra təlimlər zamanı çəkilmiş fotoşəkilləri, daha sonra isə hesabatın 

azərbaycan dilində olan versiyasını tapa bilərsiz. Daha ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa 

layihənin Facebook səhifəsinə baxın: 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/ 

 

 

Absheron 

11.02.2019 

The Center for Economic and Social Development (CESD) continues its trainings for 

representatives of different social groups within the framework of the "Initiatives for 

Empowering Local Communities" project. A training from this series was held for the 

first time in Khirdalan city, Absheron region on February 11. Representatives of 

different groups, including education sector workers, media representatives, young 

activists and representatives of youth organizations of the region attended the event. 

First, Vugar Bayramov, the chairman of the CESD, briefly informed participants about 

the project, including its goals and donors, and expressed his opinion about the 

importance and relevance of the topic. Then, trainers Rashad Hasanov and Ahmad Alili 

started a training on the topic "New approaches to encountering radical groups". In the 

first training, participants were given detailed information on radicalism, terrorism and 

extremism, as well as on the understanding of these concepts in international practice, 

the history of modern terrorism, and contradictory assessments at various stages of 

history, as well as the feelings caused by terrorism and extremism. 

During the training group work was conducted to determine the level of perception of 

participants. After each group presented their works separately, trainers gave a 

generalized answer to the discussion question given for the group work. 

At the end, the trainers answered the questions of the participants. The activeness of 

participants involved in the training increased the liveliness of discussion, which 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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provided a good opportunity for trainers to explain the subject in a more detailed way. 

The session ended with a shared lunch. 

13.02.2019 

On February 13, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized a second training entitled "Radical Extremism: Combat or Terrorist" in the 

framework of “Initiatives for Empowering Local Communities in Azerbaijan” in 

Absheron District, Khirdalan city. Along with the representatives of the education 

sector, young activists, representatives of youth organizations of the region and press 

members, representatives of several state agencies were also participating in the event. 

Asgar Hamzayev, the chairman of the Absheron regional youth organization, who 

attended the event, shared his ideas with the participants about the importance of the 

project and yielded the floor to the trainers. The training was conducted by trainers 

Ahmad Alili and Rashad Hasanov. The session examined the differences between 

combatants and terrorists, the probability of possible transformation, their definitions in 

international sources and current related theories. The training interactivity enabled 

fruitful group work and discussions and provided participants with an opportunity to 

more deeply investigate the topic. 

At the end of the event, a member of the District Education Department wished success 

to the trainers and participants, expressing that he and other workers in the education 

sector were among the key players in the fight against radicalism. The event closed with 

a lunch. 

15.02.2019 

Center for Economic and Social Development (CESD) organized the third training 

named "The causes stimulating Radical Extremism" in the framework of “Initiatives for 

Empowering Local Communities in Azerbaijan” in Khirdalan city of Absheron District 

on 15th February. 

In the training, women represented the majority of representatives from different social 

groups. The event was conducted by trainers Ahmad Alili and Rashad Hasanov. It 

should be noted that before starting the worksop, Mr. Alili informed the participants 

about the generalization of the previous training sessions. Furthermore, the trainers 

explained in detail the causes of radicalism and challenged participants to group the 

major factors supporting extremism and radical extremism into political, economic, 

religious and national categories. 

During the group presentations, although the majority of the participants mainly stressed 

the socio-economic reasons and education, others expressed that the discrimination on 

religious and national grounds and further external interventions ultimately lead to 

radicalism. Following the group presentations, Rashad Hasanov concluded the training 

by summarizing the discussed specifications and inviting participants to lunch. 

18.02.2019 

On February 18, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

the fourth training in the framework of “Initiatives for Empowering Local Communities 

in Azerbaijan” in Khirdalan city. This training was organized under the name of 

"Terrorism and Identity" and aimed at evaluating the effects of identity factors on the 

development of radical extremism and predicting potential risks. Representatives of 

different social groups, including women, education and culture workers, 
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representatives of local organizations and media representatives attended the training, 

which had a positive impact on the interactivity of the sessions. 

The training was conducted by trainers Ahmad Alili and Rashad Hasanov. Mr. Alili 

informed the participants about issues such as the displacement of cultural, social and 

individual identity, its causes and the impact of a person’s environment on radicalism. 

After Rashad Hasanov's explanation of the importance and the sensitivity of the topic, 

trainers initiated group work on the topic of "the suggestions for narrowing the 

possibilities of terrorist activities". The participants divided into 4 groups and made 

special presentations to substantiate their views about the mentioned topic. Afterwards 

questions remaining from group presentations were answered by trainers and the session 

closed with lunch. 

21.02.2019 

The fifth training in the framework of “Initiatives for Empowering Local Communities 

in Azerbaijan” was held on February 21. CESD (Center for Economic and Social 

Development) welcomed guests in Khirdalan city and the training was organized under 

the name of "Radicalization and ways to it." Representatives of various social groups, 

including education sector members, representatives of local organizations and 

communities, and media representatives attended the training. 

The event started with Vugar Bayramov’s welcome of participants and further giving 

general information about the project. Later, he yielded the floor to the trainers Rashad 

Hasanov and Ahmad Alili. Mr. Hasanov presented a detailed description of common 

and specific aspects of the ways leading to radicalization, and then answered the 

questions of participants. 

The second part of the event was organized on the basis of group work. Four groups of 

participants shared their views on the cognitive reasons leading to radicalization. In the 

end, after summarizing the groups based on their presentations, Rashad Hasanov 

expressed his gratitude for the active participation in the event and invited them to lunch. 

26.02.2019 

On February 26, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized its next event within the framework of the "Initiative for Empowering Local 

Communities" project in Absheron. Representatives of different social groups, young 

activists, teachers and students attended the event. After a short generalization of the 

course, trainer Rashad Hasanov started a training on the topic "Socialization of the 

individual and radicalization”. Firstly, participants were informed about the concept of 

socialization and it was noted that socialization is an ongoing process throughout an 

individual's life. Then participants were informed about the forms of deviant behavior. 

It was noted that deviant behavior may change depending on the community, context 

and time. In the next part of the training, the key issues in the socialization of the 

individual were discussed and the participants voiced different views on this subject. 

At the end, a group work was organized to assess the perception of the subject by the 

participants and the outcomes were discussed. The session ended with a shared lunch. 

27.02.2019 

On February 27, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized another training in Absheron region within the framework of  the project 

"Initiatives for Empowering Local Communities". Representatives of different social 
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groups, people working in educational sector, students and young activists attended 

the event.  

After a brief introduction trainer Rashad Hasanov started a training on the topic 

"Radical Symbols and Narratives". First of all, the facilitator gave detailed information 

about the importance of symbols to the participants and noted that a single character or 

symbol can have several meanings at the same time. Afterwards, the participants were 

shown various symbols and slogans and  they expressed their opinions on these 

symbols. In the second part of the training, the characters and symbols used by radical 

organizations were discussed and the participants' awareness about these symbols was 

assessed. At the end of the training, the participants were given a task to create an 

imaginary radical group and create an identifying symbol, and in order to fulfill this 

task they divided into different groups. After the group work ended, the results were 

discussed with the trainer. The workshop closed with lunch. 

28.02.2019 

On February 28, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized its next training within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities" in Absheron. Representatives of different social 

groups, people working  in the education sector, teachers and students attended the 

event. After a short summary of the course, trainer Rashad Hasanov started a training 

on the topic "Terrorist Recruitment Mechanisms". First, participants were given general 

information about different recruitment mechanisms and it was noted that 5 out of every 

12 people were recruited online. The trainer then focused on the ISIS case and informed 

participants about the recruiting mechanisms used by this terrorist organization. It was 

noted that the organization often uses various tragic stories during the recruitment of 

new members. The second part of the training focused on funding of terrorist 

organizations, potential recruiting places and factors pushing people to join terrorist 

organizations. It was noted that push factors can be grouped into economic, social, 

political and personal categories. Finally, group work was organized to assess the 

perception of the subject by the participants. Participants were given the task to create a 

radical group and design different recruitment mechanisms for these imaginary radical 

groups. The session broke with lunch. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

Abşeron 

11.02.2019 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) "Yerli   İcmaların   İmkanlarının   artırılması   

Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində müxtəlif sosial qrupların təmsilçiləri üçün 

təlimlərini davam etdirir. Bu silsilədən olan təlimlərdən biri isə fevral ayının 11-də 

Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində təşkil edilib. Tədbirə müxtəlif qrupların 

təmsilçiləri, o cümlədən təhsil sektorunda çalışanlar, media nümayəndələri, gənc 

aktivistlər, rayonun gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edib.  

İlk olaraq İSİM-in sədri Vüqar Bayramov tədbir iştirakçıları üçün qısa məlumat verib 

və mövzunun aktuallığı haqqında fikirlərini bildirib. Daha sonra isə təlimçilər  Rəşad 

Həsənov və Əhməd Əlili “Radikal ekstremizmin nəzəri və praktiki qiymətləndirilməsi” 

mövzusunda təlimə start verib. İlk təlimdə iştirakçılara radikalizm, terrorizm, 

ekstremizm sektoral terminlərin izahı ilə yanaşı və beynəlxalq   təcrübədə   bu   

anlayışların   qavranılması   səviyyəsi, müasir terrorizmin tarixi,  tarixin   müxtəlif 

mərhələlərində müşahidə edilən ziddiyətli qiymətləndirmələrlə yanaşı, terorozmin və 

ekstremizmin yaratdığı hisslər haqqında geniş məlumatlar verilib. Təlim müddətində 

iştirakçıların mövzunu qavrama səviyyəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə qrup işi 

keçirilib. Hər bir qrup ayrı-ayrılıqda öz təqdimatını etdikdən sonra təlimçilər sualın 

ümumiləşdirilmiş cavabını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.  

Təlimin sonuncu hissəsində təlimçilər iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Təlimə 

cəlb edilmiş iştirakçıların aktivliyi diskusiya imkanlarını artırıb ki, bu da təlimçilər üçün 

mövzunu daha geniş formada izah etmək üçün əlverişli imkanlar yaradıb. Tədbir nahar 

yeməyi ilə başa çatıb. 

13.02.2019 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) 13 fevral 2019-cu il tarixində "Yerli İcmaların 

İmkanlarının   artırılması  Təşəbbüsləri" layihəsi çərçivəsində Abşeron rayonunun 

Xırdalan şəhərində “Radikal ekstremizm: mübariz yoxsa terrorist” adlı ikinci təlimini 

təşkil etmişdir. Tədbirə təhsil sektorunda çalışanlar, gənc aktivistlər, rayonun gənclər 

təşkilatlarının təmsilçiləri, media nümayəndələri ilə yanaşı bir sıra rəsmi dövlət 

qurumlarının təmsilçiləri də iştirak ediblər.  

Tədbirdə iştirak edən Abşeron rayon gənclər təşkilatının sədri Əsgər Həmzəyev 

layihənin vacibliyi haqqında fikirlərinin iştirakçılarla bölüşdükdən sonra sözü 

təlimçilərə verdi. Təlim İSİM əməkdaşları Əhməd Əlili və Rəşad Həsənov tərəfindən 

keçirildi. Təlim zamanı terroristi mübarizdən ayıran xüsusiyyətlər, mümkün 

transformasiya ehtimalları, dünya hüququnda problemə baxış və bu istiqamətdə mövcud 

nəzəri qiymətləndirmələr iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. Təlimin interaktivliyi üçün 

qrup işi və diskusiyalar üçün əlverişli imkan yaradılıb ki, nəticədə iştirakçılar daha geniş 

məlumat əldə edə biliblər.  

Tədbirin sonunda çıxış edən rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşı təhsil çalışanlarının 

radikalizmlə mübarizədə əsas tərəfləndən biri olduğunu bildirərək təlimçilərə və 

iştirakçılara uğur arzu edib. Tədbir nahar yeməyi ilə başa çatıb. 
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15.02.2019 

15 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) "Yerli İcmaların 

İmkanlarının   artırılması  Təşəbbüsləri" layihəsi çərçivəsində Abşeron rayonunun 

Xırdalan şəhərində “Radikal ekstremizmi stimullaşdıran səbəblər” adlı sayca üçüncü 

təlimini təşkil etmişdir.  

Təlimdə müxtəlif sosial qrupun təmsilçiləri iştirak etsədə qadınlar çoxluq təşkil 

etmişdir. Təlim İSİM təlimçiləri Əhməd Əlili və Rəşad Həsənov tərəfindən 

keçirilmişdir. Qeyd edək ki, yeni mövzu haqqında təqdimata başlamamışdan əvvəl  Ə. 

Əlili daha əvvəlki təlimlərin qəsa ümumiləşdirməsini iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. 

Daha sonra isə bir çox hallarda ekstremizmi, o cümlədən radikal ekstremizmi 

dəstəkləyən faktorları siyasi, iqtisadi, dini, milli kateqoriyalar altında qruplaşdırılaraq 

ətraflı şəkildə izah edildi.  

Qrup işinin icrası zamanı iştirakçıların böyük əksəriyyəti daha çox sosial-iqtisadi 

səbəblərə və təhsilə diqqət çəksələr də digərləri dini və milli zəmində ayrıseçkiliyinin 

və bu kontekstdə xüsusi ilə də xarici müdaxilələlərin sonda radikalizmə yol açdığı 

fikrini dəstəklədilər. Qrup təqdimatlarından sonra iştirakçılar üçün nahar yeməyinə 

dəvət olundu.  

18.02.2019 

Fevral ayının 18-da İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron rayonunun 

Xırdalan şəhərində "Yerli İcmaların   İmkanlarının   artırılması Təşəbbüsləri" adlı  layihə 

çərçivəsində sayca 4-cü təlimini təşkil etmişdir. Bu təlim “Terrorizm və Kimlik” adı 

altında təşkil edilib və məqsəd radikal ekstremizmin inkişafında kimlik faktorlarının 

təsirlərinin qiymətləndirilməsi və potensial risklərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi 

kimi məsələlər olub. Təlimdə müxtəlif sosial qrupun təmsilçiləri, o cümlədən qadınlar, 

təhsil və mədəniyyət sektorunda çalışanlar, yerli təşkilatların təmsilçiləri və media 

nümayəndələri iştirak edib ki, bu da təlimin interaktivliyinə müsbət təsir edib.  

Təlim İSİM əməkdaşı Əhməd Əlili və Rəşad Həsənov tərəfindən keçirilib. Ə. Əlili 

mədəni, sosial və individual kimlik, onların hər birinin yaranması prosesi, ətraf mühitin 

radikalizmə təsirləri kimi məsələlər haqqında iştirakçılara məlmat verilib. Rəşad 

Həsənov identikliyin həssas məqam olduğunu və terrorizmlə mübarizə zamanı 

əhhəmiyyətini iştirakçıların diqqətinə çatdırdıqdan sonra “terror fəaliyyətinin 

imkanlarının daraldılması üçün təkliflər” mövzusunda qrup işinə start verildi. 

İştirakçılar 4 qrupa bölünərək qeyd edilən istiqamətdə müzakirələr apardıqdan sonra öz 

fikirlərini əsaslandırmaq üçün xüsusi təqdimatlar hazırladılar. Qrupların 

təqdimatlarından sonra yaranmış suallar təlimçilər tərəfindən cavabladırıldı və daha 

sonra iştirakçılar nahar yeməyinə dəvət olundu. 

21.02.2019 

Fevral ayının 21-də İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron rayonunun 

Xırdalan şəhərində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı  layihə 

çərçivəsində sayca 5-ci təlimini təşkil etmişdir.  Bu təlim “Radikallaşma və ona aparan 

yollar” adı altında təşkil edilib. Təlimdə müxtəlif sosial qrupun təmsilçiləri, o cümlədən 

təhsil sektorunda çalışanlar, yerli təşkilatların və icmaların təmsilçiləri, media 

nümayəndələri iştirak edib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Vüqar Bayramov yeni qatılanlara layihə haqqında 

ümumiləşdirici məlumatlar verdikdən sonra daimi iştirakçılarına öz təşəkkürünü 
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bildirdi. Daha sonra isə sözü təlimçilər Əhməd Əlili və Rəşad Həsənova verdi. Rəşad 

bəy radikallaşmaya aparan yolların oxşar və fərqli tərəfləri haqqında geniş mühizirə ilə 

çıxış etdikdən sonra iştirakçıların sulları cavablandırıldı.  

Tədbirin ikinci hissəsi isə qrup işi əsasında təşkil edildi. İştirakçılardan ibarət 4 qrup 

koqnitiv açılışı şərtləndirəcək səbəblər haqqında fikirlərini digər iştirakçılarla bölüşdü. 

Sonda isə Rəşad Həsənov qrupların təqdimatları əsasında ümumiləşdirmə apardıqdan 

sonra iştirakılara tədbirdə aktiv iştirak etdikləri üçün minnətdarlığını bildirdi və onları 

nahar yeməyinə dəvət etdi. 

26.02.2019 

26 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində növbəti tədbirini təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların 

nümayəndələri, gənc aktivistlər, müəllimlər və tələbələr iştirak edib. Kursun qısa 

ümumiləşdirilməsindən sonra sonra treyner Rəşad Həsənov “Fərdin sosiallaşması və 

radikallaşma” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə  iştirakçılara sosiallaşma 

anlayışı haqqında geniş məlumat verilib və qeyd olunub ki, sosiallaşma fərdin həyatı 

boyunca davam edən bir prosesdir. Daha sonra iştirakçılara deviant davranışın 

formaları haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, deviantlıq icmadan, kontekstdən 

və zamandan asılı olaraq dəyişə bilər. Təlimin sonrakı hissəsində fərdin 

sosiallaşmasında açar məqamlardan bəhs olunub və iştirakçılar bu mövzuda müxtəlif 

fikirlər səsləndirib. Təlimin sonuncu hissəsində mövzunun iştirakçılar tərəfindən 

qavranılma səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə qrup işi təşkil olunub. Tədbir nahar 

yeməyi ilə başa çatıb. 

27.02.2019 

27 fevral 2019-cu il tarixində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" 

adlı layihə çərçivəsində Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (İSİM) tərəfindən Abşeron 

rayonunda növbəti təlim təşkil olunub. Tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, 

təhsil işçiləri, tələbələr və gənc aktivistlər iştirak edib.  

Giriş sözündən sonra təlimçi Rəşad Həsənov “Radikal simvollar və narrativlər” 

mövzusunda təlimə başlayıb. İlk öncə təlimçi iştirakçılara simvolların əhəmiyyətindən 

danışıb və qeyd edib ki, bir simvol eyni zamanda özündə bir neçə mənanı daşıya bilər. 

Bundan sonra iştirakçılara müxtəlif simvol və şüarlar göstərilib və onlar bu simvollar 

haqqında öz fikirlərini bildiriblər. Təlimin ikinci hissəsində radikal təşkilatlar 

tərəfindən istifadə olunan simvol və işarələr haqqında müzakirə aparılıb və 

iştirakçıların bu simvollar haqqında məlumatlılığı yoxlanılıb. Təlimin sonunda 

iştirakçılara xəyali radikal qrup yaratmaqla bağlı tapşırıq verilib və onlar bir neçə qrup 

təşkil edərək bu tapşırığı yerinə yetiriblər.Qrup işi başa çatdıqdan sonra nəticələr 

təlimçi ilə müzakirə olunub. Sonda iştirakçılar nahar yeməyinə dəvət olunublar. 

28.02.2019 

28 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların 

nümayəndələri, təhsil sektorunda çalışan işçilər, müəllimlər və tələbələr iştirak 

edib. Kursun qısa ümumiləşdirilməsindən sonra treyner Rəşad Həsənov “Terrorist 

rekrut mexanizmləri” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə  iştirakçılara müxtəlif 
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rekrut mexanizmləri haqqında ümumi məlumat verilib və qeyd olunub ki, hər 12 

insandan 5-i onlayn rekrut olunur. Daha sonra təlimçi İŞİD keysinə fokuslanıb və bu 

terror təşkilatının istifadə etdiyi rekrut mexanizmləri haqqında iştirakçılara məlumat 

verib. Bu zaman qeyd olunub ki, təşkilat yeni üzvlərin rekrutu zamanı əsasən müxtəlif 

faciə hekayələrindən istifadə edir. Təlimin ikinci hissəsində terror təşkilatlarının 

maliyyələşməsi, potensial rekrut yerləri və insanların terror təşkilatlarına qoşulmasına 

təkan verən amillər müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, təkanverici amillər iqtisadi, 

sosial, siyasi və şəxsi  kateqoriyalar kimi qruplaşdırıla bilər. Sonda mövzunun 

iştirakçılar tərəfindən qavranılma səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə qrup işi təşkil 

olunub. İştirakçılara radikal qrup yaratmaqla bağlı tapşırıq verilib və onlar bu xəyali 

qruplar üçün müxtəlif rekrut mexanizmləri dizayn ediblər. Tədbirin sonunda 

iştirakçılar üçün nahar yeməyi təşkil olunub. 

 


