
                      Əlavə.  
 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 30 ” sentyabr 2022-ci il tarixli 

                                                                    F-305 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 “Zərərli vərdişlərə birlikdə yox deyək!” layihəsinin keçirilməsi ilə bağlı  
 

Tədbirlər planı  
 
 

№ Fəaliyyətin adı Görüləcək işlər İcraçılar  İcra vaxtı 

1 Şagirdlərin antinarkotik 
dünyagörüşünün 
formalaşdırılması 

məqsədilə “Narkotiklər 
haqqında həqiqəti 

öyrənək” mövzusunda  və 
digər zərərli vərdişlərlə 

mübarizəyə həsr olunan 
tədbirlərin təşkili  

 

“Mən öz gələcəyimi seçirəm”, 
"Narkomaniyaya qarşı 

mübarizə və zərərli 
vərdişlərdən qorunma yolları”, 
“Narkotiklərə yox!” və bu kimi 

digər mövzularda 
maarifləndirici tədbir, “dəyirmi 

masa”, konfrans, seminar, 
mühazirə, sosial aksiyaların 
və s. tədbirlərin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

2 Risk qrupuna aid olan 
şagirdlərin 

müəyyənləşdirilməsi və 
psixoloji, hissi-emosional 

vəziyyətinə görə, risk 
qrupuna daxiledilmə 

ehtimalı olan şagirdlər 
arasında zərərli vərdişlərə 
qarşı təbliğat aparılması 

Risk qrupuna aid olan 
şagirdlərin (anonimliyi 

qorumaqla) məktəbdaxili 
tədbirlərin təşkilinə cəlb 

olunması, onların 
qabiliyyətinə uyğun 

fəaliyyətlərə (rəsm, idman və 
s.) yönləndirilməsi.  

Məktəb psixoloqu və 
kitabxanaçılarının, fiziki 

tərbiyə müəllimlərinin, uşaq 
birliyi rəhbərlərinin prosesə 

cəlb olunması. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

3 Ümumtəhsil məktəblərinin 
uşaq birliyi rəhbərləri, 

valideyn komitəsi sədrləri, 
məktəb-valideyn 
icmasının üzvləri, 
müəllimləri üçün 

“Psixotrop maddələrin 
insan sağlamlığına zərəri” 

mövzusunda seminar-
məşğələlərin həyata 

keçirilməsi 

Konfrans, “dəyirmi masa”, 
seminar, mühazirə və s. 

tədbirlərin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

4 Valideyn-övlad 
münasibətlərinin uşaqların 

sosial və duyğusal 
inkişafında mühüm rol 

Müxtəlif mövzularda 
maarifləndirici tədbir, “dəyirmi 

masa”, konfrans, seminar, 
mühazirə, sosial aksiyaların 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 



oynadığını nəzərə alaraq 
valideynlər üçün 
maarifləndirici 

seminarların keçirilməsi.  
 

və s. tədbirlərin keçirilməsi məktəbləri 

5 26 iyun BMT-nin 
“Ümumdünya Narkotiklər 
Əleyhinə Mübarizə Günü” 

ilə əlaqədar silsilə 
tədbirlərin keçirilməsi (iyun 

ayı ərzində) 
 

Maarifləndirici materialların 
paylanılması, qısa film və 
videoçarxların nümayiş 

olunması, “dəyirmi masa”, 
konfrans, seminar, mühazirə, 

sosial aksiyaların və s. 
tədbirlərin keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi 
təhsil sektoru, 
ümumi təhsil 
məktəbləri 

İyun 2023 

6 Şagirdlərin ifasında 
maarifləndirici 

səhnəciklərin nümayiş 
olunması 

Şagirdlər tərəfindən 
hazırlanılan səhnəciklərin 

məktəbin digər şagirdlərinə 
nümayiş olunması  

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

7 Müəllimlər və şagirdlər 
tərəfindən maarifləndirici 

materialların hazırlanması 
və nümayiş olunması 

Bukletlər, rəsm əsərləri, 
təqdimatlar, multimedia 

resursları və s. kimi 
materialların hazırlanması  

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

8 İstedadlı şagirdlər 
tərəfindən maarifləndirici 

videoçarxların (1 
dəqiqəyədək), qısa 

animasiya filmlərinin (30 
saniyəyədək), posterlərin 
hazırlanması və məktəbin 
digər şagirdlərinə nümayiş 

olunmasl 

Şagirdlər tərəfindən 
hazırlanılan materialların hər 

təqvim ayının sonunda 
ils.layiheler@baku.edu.gov.az 

ünvanına göndərilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

9 İxtisaslı mütəxəssislərlə 
şagirdlərin görüşlərinin 

təşkili  

Seminarlar, “dəyirmi 
masa”lar, diskusiyalar və s. 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 

10 “Zərərli vərdişlərə birlikdə 
yox deyək!” layihəsi 

çərçivəsində şagirdlər 
tərəfindən hazırlanılan  

layihələrin həyata 
keçirilməsi 

Şagirdlər tərəfindən 
hazırlanan  layihələrin təhlili 
və uyğun layihələrin  həyata  

keçirilməsi 

İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumi 

təhsil 
məktəbləri 

2022-2023-
cü dərs ili 
ərzində 
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