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                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 1 ” mart  2022-ci il tarixli 

                                                                    F-85 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

 “Bahar çələngi” layihəsinin  icrası ilə bağlı  

Tədbirlər  Planı  

 

№ Fəaliyyətin adı Görüləcək işlər İcraçılar  İştirakçılar 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

“Bahar  çələngi” adlı  Novruz 
tədbirlərinin keçirilməsi 

1.1. “Bahar çələngi” adlı  ədəbi-bədii kompozisiyalar, 
konsert proqramları, “Açıq dərs”lər, sinif təşkilat 
saatları, “Dəyirmi masa” və diskussiyaların keçirilməsi; 
1.2. İntellektual müsabiqə, yarış və sosial  aksiyaların 
təşkili; 
1.3. Məktəblilərin əl işlərindən ibarət sərgilərin təşkili; 
1.4.Novruz mühazirələrinin  keçirilməsi; 
1.5.Azərbaycan milli rəqslərinin qurulması; 
1.6.Xalqımızın adət-ənənələrinin, o sıradan Novruz 
adətlərinin  yer aldığı  kinofilmlərin nümayişinin  təşkili. 

 
İnkişaf  layihələri  və 

Ümumi təhsil 
sektorları, ümumi 

təhsil məktəbləri və 
Uşaq-Gənclər İnkişaf 

Mərkəzləri  

 
Ümumi təhsil 

məktəblərinin müəllim və  
şagird kollektivi, Uşaq-

Gənclər İnkişaf 
Mərkəzlərinin  dərnək  
rəhbərləri və dərnək 

üzvləri, BŞTİ-nin 
əməkdaşları 

 
2. 

“Bahar  çələngi” adlı Novruz 
guşələrinin  və  divar 

qəzetlərinin  hazırlanması 

2.1. Mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən guşə və divar 
qəzetlərinin  hazırlanması. 
 

Ümumi təhsil 
məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin müəllim və  

şagird kollektivi 

 
 

3. 

 
Mənəvi  dəyərlərimizin  əks  
olunduğu  bədii nümunələr  

(əsərlər)  əsasında  tamaşaların  
hazırlanması 

 
3.1.Aktyorluq  bacarığı və səhnə mədəniyyətinə malik 
istedadlı şagirdlərin iştirakı ilə tamaşaların 
hazırlanması və nümayişi. 

İnkişaf  layihələri  və 
Ümumi təhsil 

sektorları, ümumi 
təhsil məktəbləri və 

Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin şagirdləri, 

aidiyyəti  dərnəklərin  
rəhbərləri və üzvləri, 

BŞTİ-nin əməkdaşları 

 
 

4. 

 
“Novruz  bayramı və mətbəx 

mədəniyyətimiz” adlı kulinariya 
günlərinin  təşkili 

4.1.Kulinariya günlərində şagirdlərə Novruz 
bayramında süfrələri bəzəyən milli mətbəximiz barədə 
məlumat verilməsi; 
4.2.Peşə təmayüllü siniflərdə şagirdlər tərəfindən əl 
işlərinin hazırlanması. 

Peşə təmayüllü  
siniflərin  olduğu 

ümumi təhsil 
məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərində peşə 
təmayüllü  siniflərin  

müəllim və  şagirdləri 



 
5. 

Novruz  bayramının  qeyd 
edildiyi digər ölkələrin  adət-
ənənələrinin əks  olunduğu 

seminarların  təşkili 

5.1.Novruz bayramının keçirildiyi digər ölkələrin adət 
ənənələri, o sıradan Novruz adətləri barədə 
məktəblilərin məlumatlandırılması. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin müəllim və  

şagird kollektivi 

 
 

6. 

 
 Məktəb  kitabxanalarında  

“Novruz bayramı  bədii 
ədəbiyyatda” adlı tədbirlərin  

təşkili  

6.1.Məktəb kitabxanalarında xalqımızın adət-
ənənələrinin əks olunduğu  kitab və bədii 
məqalələrdən ibarət guşələrin yaradılması və 
şagirdlərin yaradılan guşələrlə tanış edilməsi. 

 
İnkişaf  layihələri  

sektoru, ümumi təhsil 
məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin şagirdləri, 
məktəb  kitabxanaçıları, 

Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat, tarix  fənn 

müəllimləri  

 
7. 

 
İdman  yarışları  və  milli xalq  

oyunlarının keçirilməsi 

7.1. Müxəlif  idman  yarışlarının keçirilməsi; 
7.2. Tarixən Novruz bayramı  ərəfəsində  keçirilən milli  
xalq  oyunları  barədə şagirdlərin  məlumatlandırılması 
və  oyunların  təşkili. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin şagirdləri, 

fiziki tərbiyə  fənn 
müəllimləri 

 
 

8. 

 
Məktəb həyətinin 
yaşıllaşdırılması 

8.1.Məktəblərin həyətyanı sahəsində ağacəkmə 
aksiyalarının   keçirilməsi; 
8.2. “Ekologiya və sağlamlıq” mövzusunda tədbirlərin 
təşkili. 

İnkişaf layihələri, 
Ümumi təhsil, 

Təminat  və  təchizat 
sektorları, ümumi 
təhsil məktəbləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin müəllim və  
şagird kollektivi, BŞTİ-nin 

əməkdaşları 

 
 

9. 
 

 
 

“Bahar çələngi”  festivalının 
keçirilməsi  

 
9.1. Ümum təhsil məktəblərinin və Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzlərinin şagird  və müəllimlərinin iştirakı 
ilə festivalın təşkili; 
9.2.Festivalda təhsil müəssisələrinin layihə 
çərçivəsində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin nümayiş 
etdirilməsi. 

İnkişaf layihələri, 
Ümumi təhsil, 

Təminat və təchizat 
sektorları, ümumi 

təhsil məktəbləri və 
Uşaq-Gənclər İnkişaf 

Mərkəzləri 

Ümumi təhsil 
məktəblərinin müəllim və  
şagird kollektivi, Uşaq-

Gənclər İnkişaf 
Mərkəzlərinin  dərnək  
rəhbərləri və  dərnək 

üzvləri, BŞTİ-nin 
əməkdaşları 

 
 

10. 

Layihə çərçivəsində həyata 
keçirilən fəaliyyətlərdə 

fərqlənən təhsil müəssisəsi, 
müəllim və şagirdlərin  təltif 

olunması 

10.1.Tədbirlər Planına uyğun olaraq layihə 
çərçivəsində  görülmüş işlər barədə hesabatların təhlil 
olunması, fərqlənən təhsil müəssisələri, müəllim və 
şagirdlərin təltif edilməsi  
 

İnkişaf layihələri, 
Ümumi təhsil 

sektorları, ümumi 
təhsil məktəbləri və 

Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzləri 

Layihə çərçivəsində 
həyata keçirilən 

fəaliyyətlərdə fərqlənən 
təhsil müəssisələri, 
müəllim və şagirdlər 

 

 

 


