
 
 
 
                                                                              Əlavə 1 

    Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                              01 aprel 2019-cu il tarixli 

                                                                              F-145 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 
 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri və 

Uşaq-gənclər inkişaf mərkəzlərinin şagirdləri arasında 

“Gənc  fiziklərin yaradıcılıq müsabiqəsi”nin keçirilməsi barədə 

Ə S A S N A M Ə 

 

Ümumi müddəalar 

           “Gənc fiziklərin yaradıcılıq müsabiqəsi” Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri və Uşaq-gənclər inkişaf mərkəzlərinin 9-11-ci 

sinif şagirdləri arasında keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin 

praktik və yaradıcılıq bacarıqlarını daha da artırmaq, onların inkişaf etdirilməsinə şərait 

yaratmaq, bu sahədə dərin biliklərə malik şagirdləri aşkar etməkdən ibarətdir.  

 

Müsabiqənin  keçirilmə qaydaları 

          Hər bir məktəbin komandası öz məktəbində oyunlara cəlb olunur. Bu mərhələdən 

qalib çıxan komanda rayon mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. Rayon 

mərhələsində hər rayon üzrə I yeri qazanmış komanda şəhər turunda iştirak üçün 

vəsiqə qazanır. Rayon turunda iştirak edəcək komandalar haqqında sifarişlər  10 aprel 

2019-cu il, şəhər turunda iştirak edəcək komandalar haqqında sifarişlər  25 aprel  2019-

cu il tarixinədək  Təşkilat komitəsinə, mk@baku.edu.gov.az  elekron ünvanına 

göndərilir. 

          Şəhər  mərhələsində hər rayondan bir komanda olmaqla 12 komanda yarışda 

iştirak edir. Komandalar 3 nəfərdən (9-cu sinif-1 nəfər, 10-cu sinif-1 nəfər, 11-ci sinif-1 

nəfər) təşkil olunur. 

         Birinci və ikinci mərhələdə iştirakçılar 2 (iki) akademik saat ərzində ümumi təhsil 

müəssisələri  və uşaq-gənclər inkişaf  mərkəzlərinin  proqramlarına uyğun olaraq 30  

sualdan ibarət testi, 2 məsələni,  final mərhələsində isə həmin vaxt ərzində  30 test, 2 

məsələ və  1 təcrübə işini yerinə yetirməlidirlər. 

 

 

Müsabiqənin mərhələləri 

         Müsabiqə üç mərhələdə keçirilir. 

         Birinci mərhələ    -   təhsil müəssisələrində  04  aprel   2019-cu il tarixində. 

mailto:mk@baku.edu.gov.az


         İkinci mərhələ      -    Bakı şəhərinin rayonları üzrə  12  aprel  2019-cu il tarixində. 

         Üçüncü mərhələ  -    Bakı şəhəri üzrə  29  aprel   2019-cu  il tarixində. 

 

 

Müsabiqə qaliblərinin müəyyənləşdirilməsi 

 

        Qaliblər ekspert qrupu tərəfindən müəyyənləşdirilir. Ekspert qrupu Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrinin fizika fənni üzrə müəllimləri arasından 

seçilərək müəyyənləşdirilir. 

        Test tapşırıqlarının hər birinin doğru cavablandırılması 1 balla, məsələ və təcrübə 

işi  5 balla  müəyyənləşdirilir. Ən çox bal toplayan ilk  3  komanda qalib sayılır. 

         

 

Qiymətləndirmə və rəğbətləndirmə 

 

        Qaliblər diplom və hədiyyələrlə təltif edilir.                     

          

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


