
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin                            

                                                                                               14  mart 2018 - ci il tarixli F-134 
                                                                                                nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

 

 
““Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” milli özünüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmindir” 

adlı “Ən yaxşı şeir ifaçısı” bədii qiraət müsabiqəsinin keçirilməsi barədə 
Əsasnamə 

 
1. Müsabiqənin  məqsədi  

 
         Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyinin keçirilməsi barədə”  16.02.2018 – ci il tarixli  F-84 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər 

planının 6-cı bəndinin icrasını təmin etmək, Şərqdə ilk demokratik respublika qurucularının 

dövlətçilik tarixində göstərdikləri misilsiz xidmətlər barədə məktəblilərin əldə etdikləri bilikləri 

təkmilləşdirmək, vətənpərvərlik hisslərini daha da artırmaq, nitq mədəniyyətlərini formalaşdırmaq və 

bədii qiraət sahəsində isdedadlı şagirdləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə keçirilir.  

 
                                                 2. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

 
     Bədii qiraət müsabiqəsi Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərinin və uşaq-gənclər inkişaf 

mərkəzlərinin şagirdləri arasında 2 yaş qrupu üzrə (10 – 14 və 15 - 18) 2018-ci ilin mart - aprel 

aylarında üç  mərhələdə keçirilir: 

        I mərhələ    təhsil müəssisələrində 15 mart – 10 aprel  2018-ci il.  

        II mərhələ   Bakı şəhərinin rayonları üzrə  13 – 20 aprel  2018 - ci il.   

        III mərhələ  Bakı şəhəri üzrə  25 - 28 aprel  2018 - ci il.   

         Müsabiqənin təhsil müəssisələrində keçirilmiş mərhələsində hər yaş qrupu üzrə yalnız birinci 

yerin qalibləri rayon mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. Üçüncü mərhələdə isə rayon 

mərhələsində hər yaş qrupu üzrə I – III yerləri tutmuş şagirdlər iştirak edir. 

         Mərhələlər üzrə nəticələr təqdim olunan sifariş formasına uyğun olaraq birinci mərhələ üçün 

2018-ci ilin 13 aprel, ikinci mərhələ üçün isə 23 aprel tarixinədək Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili 

sektorunun mk@baku.edu.gov.az  elektron ünvanına göndərilməlidir.   
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SİFARİŞ forması 
““Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” milli özünüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmindir” 

adlı “Ən yaxşı şeir ifaçısı” bədii qiraət müsabiqəsinin  
Təşkilat komitəsinə   

 

№ İştirakçının adı, 
soyadı və ata adı 

Sinif (yaş) İştirakçının  əlaqə 
telefonu 

Şeirin adı Şeirin müəllifi 

      

      

 

3. Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi 

        “Ən yaxşı şeir ifaçısı” bədii qiraət müsabiqəsinin qalibləri 5 bal sistemi üzrə  aşağıdakı  meyarlar 

əsasında  müəyyənləşdirilir: 

         -Seçilmiş   şeirin mövzuya uyğunluğu,  məzmuna uyğun  jest və  mimikalardan,  səs tonundan   

məqsədyönlü  istifadə   edilməsi,  nitqin aydınlığı, səlisliyi və ifadəliliyi, təqdimetmə bacarığı,  ifa  

üçün  ayrılmış vaxta (5 - 7 dəqiqə)  riayət edilməsi.  

     

                                                      4. Qaliblərin mükafatlandırılması 
     Qaliblər Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom və  hədiyyələrlə mükafatlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


