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 “Gəlin tanış olaq!”  

 

Müsabiqəsinin Əsasnaməsi 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

 Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və əsrarəngiz təbiətə malik olan 

diyardır. Tarixi keçmişdə müxtəlif sivilizasiyaların: əhəməni-sasani, roma-bizans, skif-

xəzər, türk-oğuz mədəniyyətlərinin kəsişməsində bərqərar olmuş bu diyar Qərblə Şərq, 

Şimalla Cənub arasında körpü rolunu oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış üçün 

əlverişli təbii şəraiti ilə bir çox qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir. 

Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhəri özü 12 inzibati rayondan ibarətdir. Bu 

rayonlarda, hətta rayon daxilində qəsəbələr belə fərqli mədəniyyəti, fərqli adət-

ənənələri, həyat tərzi, müxtəlif abidələri ilə bir-birindən seçilir. Qeyd edək ki, bu kimi 

müxtəlif sosial-iqtisadi amillərdən maddi və mənəvi mədəniyyət, məişət, adət və əxlaq, 

eləcə də digər psixi xüsusiyyətlər ortaya çıxa bilər. Bu fərqlilikləri, icma xüsusiyyətlərini, 

köklərini, spesifikliyi keçirilməsi nəzərdə tutulan müsabiqə çərçivəsində araşdırmaq 

şagirdlərdə yaşadıqları icmanın özünəməxsusluğu duyğusunu aşılayacaq. Beləcə onlar 

baş verən hadisələrin icma dəyərlərinə necə əsaslanması barədə düşünüb, eyni 

zamanda öz şəxsi dəyərləri barədə fikirləşəcəklər. 

2. Müsabiqənin vəzifələri 

 

1. Şagirdlərin yaşadıqları ərazinin quruluşu, spesifikliyi, maddi-mənəvi irsi haqqında 

biliklərinin formalaşmasına təkan vermək;  

2. Şagirdlərə araşdırmaq, təhlil aparmaq, əldə etdikləri nəticələri təqdim etmə 

bacarığının formalaşdırılması; 

3. Şagirdlərin həvəsləndirilməsi və tariximizə, adət-ənənəmizə olan marağının 

artırılmasına müsbət təsir etmək. 

 

3. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

 

Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil 

məktəblərinin arasında həyata keçiriləcəkdir. Müsabiqə şagirdlərin yaşadıqları ərazinin 

quruluşu, spesifikliyi, maddi-mənəvi irsi haqqında biliklərinin formalaşmasına təkan 

vermək məqsədinə xidmət edəcəkdir.  

Müsabiqə çərçivəsində ümumtəhsil məktəbləri onlara təqdim olunan mövzu üzrə 

araşdırma aparacaq və videoçarx hazırlayacaqdır. Müsabiqə məktəblərin 8-10-cu sinif 

şagirdləri arasında keçiriləcəkdir. Müsabiqə iki mərhələdən ibarətdir. Müsabiqə 



çərçivəsində ilk mərhələ 21.11-09.12.2019-cu il tarixləri arasında məktəbdaxili 

keçirilərək ən yaxşı videoçarx seçiləcəkdir. Seçilmiş araşdırma işinə  videoçarx 

fləşdiskdə (yaddaş kartı) 09.12.2019-cu il tarixədək Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə 

təqdim olunacaqdır. İlk mərhələnin (məktəbdaxili) nəticələrinə görə ümumtəhsil 

məktəblərindən təqdim olunan araşdırma işlərinə 09.12-18.12.2019-cu il tarixlərində 

ikinci mərhələdə təyin olunmuş Təşkilat Komitəsi tərəfindən baxılacaqdır. Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən baxılan işlərin nəticəsi 18.12.2019-cu il tarixədək 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Final mərhələsinin (ikinci mərhələnin) yekununda (ümumilikdə 9 

ümumtəhsil məktəbi) 2 məktəb 1-ci, 2 məktəb 2-ci, 2 məktəb 3-ci, 3 məktəb 

həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə edəcəkdir.   

 

Müsabiqənin adı və mövzusu: 

“Gəlin tanış olaq!” (Yaşadıqları ərazinin, qəsəbənin maddi – mənəvi irsi, dəyərləri, 

etnoqrafiyası, tarixi, mədəniyyət abidələri, elm xadimləri, görkəmli şəxsləri və s. 

haqqında araşdırma işi) 

 

3.1 Müsabiqənin ilk mərhələsində iştirak qaydaları 

a. Məktəblərin 8 - 10-cu sinif şagirdləri iştirak etməlidir.  

b. Məktəbdaxili həyata keçirilməlidir. 

c. 21.11-09.12.2019--cu il tarixləri arasında keçirilməlidir. 

d. 09.12.2019-cu il tarixədək nəticələr məlum olmalıdır.  

e. Məktəbdaxili mərhələdə seçilmiş videoçarx fləşdiskdə (yaddaş kartı) 

09.12.2019-cu il tarixədək Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə təqdim 

olunmalıdır. 

 

3.2  Müsabiqənin final mərhələsi 

İlk turu uğurla keçən şagirdlərin araşdırma işləri final mərhələsində iştirak edəcəkdir. 

18.12.2019-cu il tarixədək nəticələr müəyyənləşdiriləcəkdir. Final turunun nəticələri 

Müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Final mərhələsinin 

yekununda (ümumi 9 ümumtəhsil məktəbi) 2 məktəb 1-ci, 2 məktəb 2-ci, 2 məktəb 3-ci, 

3 məktəb həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə edəcəkdir.  

 

4. Müsabiqənin təşkili məsələləri 

 

№ Mərhələlər Tarix İcraçılar 

1 Məktəblərin məlumatlandırılması (əmrin 

məktəblərə göndərilməsi) 

21.11.2019-cu il  Ümumi sektor 

2 Məlumatların saytda yerləşdirilməsi  21.11.2019-cu il  İctimaiyyətlə 

əlaqələr sektoru 

3 Müsabiqənin nəticələrinin yoxlanılacağı  

meyarlarının hazırlanması  

21.11.2019-cu il tarixədək   

Təşkilat Komitəsi 

 

4 Müsabiqənin ilk turunun keçirilməsi 21.11-09.12.2019-cu il Ümumtəhsil 

məktəbləri 



5 Final mərhələsinin keçirilməsi 18.12.2019-cu il tarixədək Təşkilat Komitəsi 

6 Müsabiqənin mükafatlandırılması dekabr, 2019-cu il  BŞTİ 

 

5. Mükafatlandırma 

 

 Final mərhələsinin nəticələrinə dair hesablamalar bitdikdən sonra Müsabiqənin 

Bakı şəhərində mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək və qalib şagirdlər 

mükafatlandırılacaqdır.   

  

 


