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Yaşıl layihə: “Təbiəti qoruyanlar” adlı layihənin  keçirilməsi ilə  bağlı  

 
Tədbirlər Planı  

 

№ Fəaliyyətin adı Görüləcək işlər İcraçılar  İştirakçılar 
 
  
 
1. 

 

 
 

Məktəb həyətinin yaşıllaşdırılması 
 
 

1.1.Məktəb həyətinin təhsilalanlar  tərəfindən  həmişəyaşıl və 
meyvə ağacları ilə yaşıllaşdırılması; 
1.2.Dövlət bayramları və digər tarixi günlərdə həmişəyaşıl   
ağacların müəyyən sayda simvolik olaraq əkilməsi; 
1.3.Məktəb həyətinin yaşıllaşdırılmasının biologiya və həyat 
bilgisi dərslərinə inteqrasiya şəklində həyata keçirilməsi; 
1.4.Ağac əkilməsi, qulluq edilməsi və  calaqetmə prosesinin 
şagirdlər  tərəfindən  təcrübi olaraq izlənilməsi. 

 
 

İnkişaf layihələri, 
Təminat  və  təchizat 

sektorları, ümumi 
təhsil məktəbləri 

 
Təhsil müəssisələrinin  
şagirdləri, ibtidai sinif, 

biologiya, həyat bilgisi  və 
texnologiya fənn 

müəllimləri, valideynlər 

 
 
2. 

 
Məktəb həyətində kiçik ölçülü  

oranjeriyanın yaradılması  

2.1. Məktəb oranjeriyasının yaradılması istiqamətində işlərin 
görülməsi; 
2.2. Yaradılmış oranjeriyada tərəvəz bitkiləri və dibçək  
güllərinin  əkilməsi; 
2.3. Əkilən güllərə və bitkilərə şagirdlər  tərəfindən qulluq 
edilməsi  qaydalarının öyrədilməsi. 

 
İnkişaf layihələri, 

Təminat  və  təchizat 
sektorları, ümumi 
təhsil məktəbləri 

 
Təhsil müəssisələrinin  

şagirdləri, biologiya, həyat 
bilgisi,  texnologiya  fənn 

müəllimləri 

 
3. 

 
“Məktəbli bostanı”nın yaradılması 

 
3.1. Məktəb ərazisində şagirdlər  tərəfindən bostanların 
salınması və bostan  bitkilərinin  əkilməsi. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

Təhsil müəssisələrinin  
şagirdləri, ibtidai sinif,  
biologiya, həyat bilgisi,  

texnologiya  fənn 
müəllimləri 

 
4. 

 
Sahibsiz heyvanlara  qulluq və 

düzgün münasibətin 
formalaşdırılması 

4.1. Məktəb ağaclarına qonan  quşlar  üçün  yuvaların 

tikilməsi; 

4.2. Sahibsiz heyvanlara qayğı və  düzgün münasibətin 

aşılanması; 

4.3. Şagirdlərin Bakı Zooloji  Parkına ekskursiyalarının təşkili. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

Təhsil müəssisələrinin  
şagirdləri, biologiya, həyat 
bilgisi,  texnologiya fənn 
müəllimləri, uşaq  birliyi 

rəhbərləri 

 
 
 
5. 

 
 

Yaşıl layihə: “Təbiəti qoruyanlar” 
adlı tədbirlərin təşkili 

 

5.1.Ümumi  təhsil məktəbində aidiyyəti qurumların   
nümayəndələrinin  iştirakı  ilə  maarifləndirmə görüşləri,  
müzakirələr, “Açıq  dərs”lər, sinif təşkilat  saatları,  seminar   və 
“Dəyirmi masa”lar, diskussiyalar və  təcrübi  dərslərin təşkili; 
5.2. İntellektual müsabiqə, debat, yarışlar və sosial aksiyaların 
keçirilməsi; 
5.3. Ekskursiyaların  təşkili. 

 
 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

 
Ümumi təhsil məktəbinin 

müəllim və şagird kollektivi, 
aidiyyəti  qurumların 

nümayəndələri 



 
6. 

 
Ekoloji kursların təşkili 

 

6.1. Kursun həftədə bir dəfə nəzəri və təcrübi, dərs  otağında 
və ya hava şəraiti nəzərə alınmaqla məktəb həyətində, aidiyyəti  
məkanlarda  və ya  onlayn formatda  təşkili. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

Təhsil müəssisələrinin  
şagirdləri, biologiya, 

coğrafiya, həyat bilgisi  fənn 
müəllimləri 

 
7. 

 
“Təbiətdən  incəsənətə” 

mövzusunda  yaradıcılıq  işlərinin  
təqdimatı 

 
7.1.Bitki, meyvə toxumları, məişət tullantılarından  müxtəlif  əl 
işlərinin hazırlanması; 
7.2.Hazırlanan  incəsənət nümunələrinin sərgisinin təşkili. 

 
İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

Ümumi təhsil məktəblərinin 
şagirdləri, texnologiya, 
təsviri incəsənət  fənn 

müəllimləri və  uşaq birliyi 
rəhbərləri 

 
8. 

 
Ekoloji guşələrin yaradılması 

8.1. Ümumi təhsil məktəbinin  şagird və müəllim  kollektivinin 
birgə əməkdaşlığı ilə  ekoloji guşələrin yaradılması. 

Ümumi təhsil 
məktəbləri 

Ümumi təhsil məktəbinin 
müəllim və şagird kollektivi 

 
 
9. 

 
 

“Yaşıl sinif”lərin  yaradılması 

9.1.Ümumi təhsil məktəblərində bir  sinifin “Yaşıl sinif” 
adlandırılması; 
9.2.  “Yaşıl sinif”lərdə ekoloji  guşənin hazırlanması, dibçək 
güllərinin əkilməsi, ekoloji plakatların, kitabçaların, ekoloji 
animasiyaların və  videoroliklərin hazırlanması. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

 
Ümumi təhsil məktəbinin 

müəllim və şagird kollektivi 

 
10. 

Yaşıl layihə: “Təbiəti qoruyanlar” 
adlı layihə çərçivəsində  şagird  
layihələrinin həyata keçirilməsi 

10.1. Təhsilalanlar tərəfindən  mövzu ilə  bağlı  kiçik  layihələrin 
hazırlanması; 
10.2.Hazırlanan  layihələrin təhlili, uyğun layihələrin  həyata  
keçirilməsi. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

Ümumi  təhsil məktəbinin 
təhsilalanları, Kiçik 
Akademiya üzvləri 

 
11. 

 
“Təbiətimizi qoruyaq”  adlı  
maarifləndirici  tamaşaların 

(səhnəciklərin) hazırlanması 

11.1. Aktyorluq  bacarığı və səhnə mədəniyyətinə malik 
istedadlı şagirdlər tərəfindən maarifləndirici  tamaşaların 
hazırlanması; 
11.2.Maarifləndirici  tamaşaların  ssenarisinin şagirdlər və  
müəllimlər tərəfindən birgə  yazılması. 

 
İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

 
Ümumi təhsil məktəbinin 

müəllim və şagird kollektivi 

 
12. 

 
Ümumi təhsil məktəblərində 

1. açıq havada  təhsilin aparılması 
 

12.1. Təqvim ilinin yaz və payız aylarında hava şəraitinə uyğun 
olaraq  dərs cədvəli və məktəb şəraiti nəzərə alınmaqla 
dərslərin açıq havada  təşkili; 
12.2. Açıq hava dərslərində iqlim və təbiət dəyişikliyinin 
şagirdlər tərəfindən canlı olaraq izlənilməsi. 

 
Ümumi təhsil 

məktəbləri 

 
Ümumi təhsil məktəbinin 

müəllim və şagird kollektivi 

 
13. 

 
Ekoloji  konfransların  keçirilməsi 

13.1.Layihənin sonunda hesabat xarakterli  ekoloji konfranların  
təşkili; 
13.2.Layihə çərçivəsində şagirdlər tərəfindən hazırlanmış 
yaradıcılıq  nümunələrinin nümayişi; 
13.3.İstedadlı şagirdlərin ixtiralarının təqdimatı. 

 
İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 
təhsil məktəbləri 

Ümumi təhsil məktəbinin 
müəllim və şagird kollektivi,  
Kiçik Akademiya  rəhbərləri  

və  üzvləri 

 

    


