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Khazar staff member on “Gundem” program broadcasted on ARB TV channel 

On April 16, 2021, Ms. Raziya Isayeva, Director of the Khazar University Development Center, 

Mr. James Sharp, British Ambassador to Azerbaijan, Mr. Summer Xia, Country Director of the 

British Council and George Dafoulas, professor of Middlesex University spoke on the “Gundem” 

(agenda) program broadcasted on the ARB channel. The topic of the program was Assuming 

Responsibility for Climate Change project supported by the British Council. 

Note that, the project arCc which stands for assuming responsibility for Climate change will 

reflect on the impact of lifestyle on climate change, realise the importance of individual 

accountability, realise the importance of individual accountability, identify ways to demonstrate 

awareness of own responsibility to take action through local level awareness webinars, events 

and competitions. 

The link for the program: https://www.youtube.com/watch?v=D3TUNNfN710  

 

 

“Xəzər”in əməkdaşı ARB telekanalının “Gündəm” proqramında 

2021-ci il 16 aprel tarixində Xəzər Universiteti İnkişaf Mərkəzinin direktoru Raziyə İsayeva, 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp, British Councilun Azərbaycan 

nümayəndəliyinin rəhbəri Samr Şah və İngiltərənin Middlesex Universitetinin professoru George 

Dafoulas ARB kanalında yayımlanan “Gündəm” proqramında çıxış etmişdirlər. Verilişin mövzusu 

British Council tərəfindən dəstəklənən “İqlim Dəyişikliyi üzrə Öhdəliklər” layihəsi haqqında idi. 

Qeyd edək ki, İqlim dəyişikliyi üzrə öhdəliklər ətrafında təmərküzləşən arCc layihəsi həmçinin 

həyat tərzinin iqlim dəyişikliyinə göstərdiyi təsiri, fərdi məsuliyyətin əhəmiyyətini və 

maarifləndirici vebinarlar, tədbirlər, müsabiqələrin təşkili yolu ilə fərdin bu sahədə öz 

məsuliyyətini dərk etmək üçün müəyyən yolların axtarılmasını özündə əks etdirir. 

Proqramın linki: https://www.youtube.com/watch?v=D3TUNNfN710  
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