
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

 “06” fevral 2019-cu il tarixli  

F-87 №-li əmrinə əlavə 

 

 

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin keçirilmə 

Qaydaları 

 

1. Müsabiqənin məqsədi 

 

Müsabiqə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, qüdrətli dövlət xadimi və 

dahi siyasətçi Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı  ildönümü  ilə  əlaqədar  Ulu 

öndərin zəngin siyasi irsinin, şərəfli həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən 

öyrənilməsi işini daha da gücləndirmək məqsədilə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri 

arasında “Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin keçirilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası təhsil nazirinin 29.01.2019-cu il tarixli, F-53 nömrəli əmrinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə keçirilir. Müsabiqə Ulu öndər  Heydər Əliyevin zəngin irsinin, 

genişmiqyaslı fəaliyyətinin və dövlətçilik fəlsəfəsinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsi 

baxımından böyük əhəmiyyət  kəsb edir. 

 

2. Müsabiqənin iştirakçıları 

 

Müsabiqədə  ölkə üzrə ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri iştirak edir. 

 

3. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti 

 

Müsabiqə  dörd mərhələdə keçirilir: 

Birinci mərhələ - ümumi təhsil  müəssisələrində- 07-28 fevral  2019-cu il;  

İkinci mərhələ-Bakı şəhərinin  rayonları  üzrə - 01-13  mart 2019-cu il; 

Üçüncü mərhələ- Bakı şəhəri üzrə-14-19 mart  2019-cu il; 

Dördüncü  mərhələ-Ölkə üzrə- aprel  2019-cu il. 

 

3.1. Müsabiqənin məktəbdaxili mərhələsində iştirak qaydaları: 

 

Ümumi təhsil müəssisələrinin  9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri iştirak etməlidir;  



Məktəbdaxili həyata keçirilməlidir; 

28.02.2019-cu  il tarixədək nəticə Bakı Şəhəri üzrə  Təhsil  İdarəsinə  

bildirilməlidir.  

 

3.2. Müsabiqənin rayon mərhələsi 

 

Məktəbdaxili mərhələni  uğurla keçən şagirdlər rayon mərhələsində iştirak 

edəcəkdir. Rayon turu müsabiqənin Təşkilat Komitəsi  tərəfindən müəyyən edilmiş 

ünvanda təşkil olunacaqdır. Rayon mərhələsində iştirak hüququ qazanan təqdimatlara 

Təşkilat Komitəsi tərəfindən təyin edilən münsiflər heyəti tərəfindən baxış keçiriləcəkdir. 

Rayon mərhələsinin qalibləri şəhər mərhələsinə keçmək hüququ qazanacaqdır. 

 

3.3. Müsabiqənin Bakı şəhər mərhələsi 

 

Müsabiqənin Bakı şəhər mərhələsində ən yaxşı 12 təqdimat seçilərək ölkə 

mərhələsinə göndəriləcəkdir. Qalib  şagirdlər 2019-ci ili  aprel ayında Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçiriləcək ölkə mərhələsində iştirak hüququ 

əldə edəcəkdir. 

 

Müsabiqənin bütün mərhələlərində iştirakçılar “Ümummilli lider Heydər 

Əliyev-şərəfli ömrün salnaməsi” başlığı altında müəyyən olunmuş mövzuların adı 

yazılmış 12 zərfdən birini  götürməklə  orada  qeyd olunmuş mövzu üzrə  çıxış 

edəcəklər. Bu baxımdan  iştirakçılar  12 mövzunun hər  biri üzrə  təqdimata hazır 

olmalıdırlar. 

   

4. Müsabiqə zamanı iştirakçıların  təqdimatının qiymətləndirilməsi meyarları 

 

1. Təqdimatçının sərbəstliyi, nitqinin səlisliyi, ifadəliliyi, lüğət ehtiyatının 

zənginliyi; 

2. Təqdimatın maraqlı forma əsasında qurulması; 

3. Təqdimatın maksimum 10 dəqiqə davam etməsi; 

4. Ulu öndər Heydər Əliyevin geniş miqyaslı fəaliyyəti barədə dolğun və əhatəli 

məlumata malik olduğunu nümayiş etdirməsi; 

5. İrəli sürdüyü fikirləri faktlarla əsaslandırması; 



6. Təqdimatda Ümummilli liderin fikirlərinə istinad etməsi və müvafiq sitatların 

səsləndirməsi; 

7. Söylədiyi fikirlərin təsir gücünü artırmaq məqsədilə ədəbi-bədii nümunələrə 

müraciət etməsi; 

8. Təqdimatın ruhuna uyğun müvafiq jestlərdən və səs tonundan məqsədyönlü 

istifadə etməsi; 

9. Ulu öndərin Vətən və xalq qarşısında şəxsi mülahizələrini bildirməsi; 

10. Təqdimatı müəyyən olunmuş müddətdə başa çatdırması. 

 

Müsabiqə zamanı hər bir iştirakçının çıxışı maksimum 10 balla 

qiymətləndirilir. 

 


