
      Əlavə 1. 

 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “  7  ”  oktyabr  2021-ci il tarixli 

                                                                    F-214 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

“Aşıq Ələsgər və  Azərbaycan  folkloru” mövzusunda                                

yaradıcılıq  müsabiqəsinin   

Əsasnaməsi 

 

 

1. Müsabiqənin məqsədi  

 

       “Aşıq Ələsgər və  Azərbaycan  folkloru” mövzusunda yaradıcılıq müsabiqəsi 

Azərbaycan Respublikası  təhsil  nazirinin  26.07.2021-ci il tarixli  F-372  nömrəli əmri ilə  

təsdiq  olunmuş  “Aşıq  Ələsgərin 200 illik  yubileyinin  qeyd  edilməsi  ilə  bağlı  Təhsil  

Nazirliyinin Tədbirlər Planı”nın icrasını təmin etmək, təhsilalanları ustad  sənətkarın 

həyat  və yaradıcılığı, Azərbaycan  folkloru və xalq  ədəbiyyatının mühüm  hissəsi olan 

aşıq  sənəti ilə  tanış  etmək, istedadlı  şagirdləri üzə çıxarmaq, onların  bədii-estetik 

səviyyəsini yüksəltmək və yaradıcılıq  potensialını inkişaf etdirmək, yaradıcı 

məktəblilərə dəstək  olmaq məqsədilə təşkil  edilir. 

2. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

       Müsabiqə Bakı şəhərinin ümumi təhsil məktəblərinin VII-X  sinif  şagirdləri  arasında  

2021-ci ilin  oktyabr-noyabr aylarında  2 mərhələdə təşkil edilir. 

      Məktəb mərhələsi -  08 oktyabr – 01 noyabr   2021-ci il. 

      Şəhər mərhələsi -  02  noyabr – 25   noyabr  2021-ci il.  

      Müsabiqə  şeir, mahnı və  yaradıcı iş  olmaqla  3  nominasiya  üzrə keçirilir. 

      Müsabiqədə iştirakla bağlı  tələblər  aşağıdakılardır: 

  Müsabiqəyə iştirakçılar yalnız bir nominasiya üzrə qatıla bilər; 

 “Şeir” nominasiyası üzrə iştirakçı  Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığından yalnız  1(bir)  

şeir  təqdim edə  bilər; 

 Şeirin müddəti 3-5 dəqiqədən çox olmamalıdır;  

 “Mahnı” nominasiyası üzrə iştirakçı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından  1 (bir) 

nümunəni   ifa edə bilər. 



 Müsabiqəyə təqdim olunan mahnı  iştirakçı  tərəfindən  musiqi alətində və  ya  

“minus”la oxuna bilər; 

 Müsabiqədə  fonoqramdan istifadə  qəbul  olunmur; 

 İfa olunan  mahnı 3-5  dəqiqədən artıq olmamalıdır; 

  “Yaradıcı iş” nominasiyası üzrə şagird “Aşıq Ələsgər və Azərbaycan folkloru” 

mövzusunu əsas  götürməklə bilik, bacarıq və qabiliyyətinə uyğun  olaraq 1 (bir) 

yaradıcılıq nümunəsi ilə  müsabiqədə iştirak edə  bilər. 

 “Yaradıcı iş” nominasiyası üzrə iştirakçının yaradıcılıq  istiqamətinin (təsviri 

incəsənət və  dekorativ tətbiqi  sənət,  esse, məqalə,  təqdimat  və  s. 

istiqamətlər)  seçiminə sərbəstlik  verilir.  

 Müsabiqədə şagirdlərin qrup işi qəbul  olunmur. 

 

3. Müsabiqənin I mərhələsi 

       Müsabiqənin I mərhələsi təhsil  müəssisələrində 08 oktyabr – 01 noyabr   2021-ci il  

tarixlərində  keçirilir.  Məktəbdə  müsabiqə üzrə yaradılmış Təşkilat  Komitəsi 

müsabiqənin məktəb mərhələsini  təşkil edir. Qiymətləndirmənin  nəticəsinə  uyğun  

olaraq nominasiyalar üzrə  ən yaxşı  şeir, mahnı ifaçıları  və yaradıcı iş müəllifləri 

barədə sifariş  formaları   01 noyabr  2021-ci il  tarixədək  ils.layiheler@baku.edu.gov.az 

 elektron ünvanına  göndərilir. 

SİFARİŞ  forması 

 
№ 
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məktəbi 

 
Şagirdin adı, 

soyadı  və ata 
adı 

 
Təhsil 
aldığı 
sinif 

Müsabiqə  
üzrə iştirak  

etdiyi 
nominasiya 
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müsabiqəyə 
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soyadı və ata 

adı (əgər varsa) 

İştirakçının 
əlaqə 
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      Sifariş  formaları ilə yanaşı, şagirdin müsabiqəyə  təqdim etdiyi   yaradıcılıq 

nümunəsinin materialları məzmuna  uyğun olaraq   Microsoft  Word,   Microsoft Power 

Point, Scan və s. formatında  qeyd edilən  elektron ünvana  göndərilir. 

 

4. Müsabiqənin II mərhələsi 

 

      Müsabiqənin II - şəhər mərhələsində müsabiqə iştirakçılarının  Münsiflər  heyəti 

tərəfindən qiymətləndirilməsi  aparılır  və qaliblər müəyyənləşdirilir. Şəhər mərhələsi  02 

noyabr – 25 noyabr  2021-ci il  tarixlərində təşkil olunacaqdır. 
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5. Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi 

         “Aşıq Ələsgər və  Azərbaycan  folkloru” mövzusunda yaradıcılıq müsabiqəsinin 

qiymətləndirilməsi  aşağıdakı   meyarlara  uyğun aparılır. 

 

         “Şeir” nominasiyası üzrə qiymətləndirmə  meyarları: 

 İfaçının səhnə mədəniyyəti; 

 İştirakçının şeiri  təqdimetmə bacarığı; 

 Nitq bacarığı (nitqin aydınlığı, səlisliyi və  ifadəliliyi, aydın intonasiya və  

düzgün  tələffüz); 

 Məzmuna  uyğun jest və mimikalardan, səs tonundan məqsədyönlü istifadə; 

 Vaxtın düzgün  idarəolunması  bacarığı (3-5 dəq). 

 

           “Mahnı” nominasiyası üzrə qiymətləndirmə  meyarları: 

 İfaçının səhnə mədəniyyəti;  

 İştirakçının mahnını təqdimetmə bacarığı; 

 Vaxtın düzgün  idarəolunması  bacarığı (3-5 dəq). 

 

            “Yaradıcı iş” nominasiyası üzrə qiymətləndirmə  meyarları: 

 Yaradıcı  işin  mövzuya  uyğunluğu;  

 Məzmunu əhatə edən maraqlı ideya; 

 Yaradıcı təxəyyül, bədii təfəkkür, obrazlı düşüncə və ifadə tərzi; 

 Fikri  sərbəst  ifadə etmək  bacarığı; 

 Düzgün kompozisiya  və ideyanın orijinallığı. 

 

            Hər bir meyar 5 balla qiymətləndirilir. 

             Qiymətləndirmə  ixtisaslı  kadrlardan təşkil olunmuş  Münsiflər heyəti tərəfindən  

aparılır. 

 

 

6. Mükafatlandırılma 

         Şəhər (final) mərhələsinin nəticələrinə əsasən, hər nominasiya üzrə  1  nəfər  I 

yer, 1 nəfər II yer, 1 nəfər  III yer olmaqla ümumilikdə  9 şagird (I  yer üçün 3  nəfər, II 

yer  üçün 3  nəfər, III yer  üçün  3 nəfər)  qalib adını qazanacaqdır.  



        Qalib şagirdləri müsabiqəyə hazırlaşdıran müəllimlərə Tərifnamə təqdim 

olunacaqdır. 

        Müsabiqənin nominasiyaları üzrə  ümumilikdə  5  nəfər həvəsləndirici yerə layiq  

görüləcək, 15  şagirdə isə fəal iştiraka  görə  Tərifnamə  təqdim  olunacaqdır. 

        Qalib məktəblilər Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən  diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaqdır. 

   

 

 

 


