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“Uşaq  və gənclərin  azərbaycançılıq  ideologiyası  ruhunda  tərbiyəsi” 

mövzusunda müsabiqə-konfransın   keçirilməsi barədə 

 

Əsasnamə 

 

1. Müsabiqə-konfransın  məqsədi 

 

Müsabiqə-konfrans Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin “Ümumi təhsil 

sahəsində 2018-2019-cu dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri barədə” 14.08.2018-ci 

il tarixli F-550 nömrəli əmrinin icrasını təmin etmək, uşaq  və gənclərin milli 

ideologiyamız olan azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında tərbiyə edilməsi, onların 

mütərəqqi dünyagörüşə  malik  şəxsiyyətlər  kimi  formalaşdırılması  və  xalqımızın  

milli-mənəvi dəyərlərinə  sadiq  vətənpərvər ruhlu gənclər kimi böyüməsi istiqamətində 

aparılan  işləri  daha da gücləndirmək  məqsədilə təşkil edilir. 

 

2. Müsabiqə-konfransın  keçirilmə qaydaları 

 

Müsabiqə-konfrans Bakı şəhəri ümumi  təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, tanınmış 

təhsil mütəxəssisləri və qabaqcıl müəllimlərin iştirakı ilə 2019-cu ilin fevral-mart  

aylarında üç  mərhələdə keçirilir: 

 

I mərhələ  -  ümumi təhsil  müəssisələrində   13 -26  fevral   2019-cu il.  

II mərhələ  - şəhərin rayonları üzrə   27  fevral – 19  mart   2019 - cu il.   

III mərhələ  - şəhər  üzrə  2019-cu ilin mart  ayının sonunda. 

 

Müsabiqə-konfransın ümumi təhsil müəssisələrində keçirilən mərhələsində ən 

yaxşı tədqiqat işləri  rayon mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. Rayon 

mərhələsi müsabiqə-konfransın Təşkilat Komitəsi  tərəfindən müəyyən edilmiş ünvanda 

təşkil olunacaqdır. Üçüncü mərhələdə isə rayon mərhələsində qalib  gəlmiş  ən  yaxşı  

tədqiqat işləri iştirak edir. Üçüncü mərhələ konfrans  şəklində  təşkil olunur.Konfransda 



ən yaxşı tədqiqat işləri dinləniləcək və qaliblərin mükafatlandırılması həyata  

keçiriləcəkdir. 

 

SİFARİŞ forması 

“Uşaq  və gənclərin  azərbaycançılıq  ideologiyası  ruhunda  tərbiyəsi” 

mövzusunda müsabiqə-konfransın 

Təşkilat komitəsinə 

№ Ümumi təhsil 

müəssisəsi 

İştirakçının adı, 

soyadı və ata adı 

Vəzifəsi                        

(tədris etdiyi  fənn) 

 

Mövzunun 

adı 

 

İştirakçının  əlaqə 

telefonu 

      

      

      

 

 

3. Müsabiqə-konfransın  mövzuları 

 

Müsabiqə-konfransın  iştirakçıları  “Uşaq  və gənclərin  azərbaycançılıq  

ideologiyası  ruhunda tərbiyəsi” başlığı altında mövzu  seçməkdə sərbəstdirlər. Nümunə  

üçün  aşağıdakı  mövzulardan da  istifadə oluna  bilər. 

 

1. Dövlətçilik hissi və  milli-mənəvi  dəyərlər sistemi 

2. Qloballaşan dünya: milli-mənəvi  dəyərlərlə ümumbəşəri dəyərlərin vəhdəti 

3. Vətənpərvərliyə gedən yol milli-mənəvi  dəyərlərdən  keçir 

4. Azərbaycançılıq vətən sevgisindən, vətənə məhəbbətdən başlanır 

5. Tariximizin ən böyük vətənpərvəri: Heydər Əliyev  

6. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimizə  qayıdış 

7. Milli-mənəvi dəyərlər misilsiz sərvət və güc mənbəyi kimi 

8. Milli-mənəvi dəyərlər  və  müasirlik 

9. Azərbaycan  dili: milli varlığımızı müəyyənləşdirən ən başlıca vasitələrdən biri 

10. Azərbaycançılıq ideologiyasının fəlsəfi məna tutumu və mahiyyəti 

 

4. Müsabiqə-konfransa  işlərin  təqdim olunması üçün ümumi qaydalar 

1. Müsabiqə-konfransa təqdim olunan tədqiqat işi ən azı  5  səhifə həcmində  

olmalı; 

2. Microsoft Word proqramında oxuna bilən faylda tərtib olunmalı; 



3.  Məruzənin  mətni  A4 vərəqi ölçüsünə uyğun, 1.5 aralıqlı, 12 Arial şrifti, 2.5 sm 

haşiyə və sətirlərin soldan düz xətt sıralaması ilə yaddaşda saxlanılmalı; 

 

 

4. Təqdim olunmuş tədqiqat işi aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalı: 

 - Müəllifin adı, soyadı, təmsil etdiyi ümumi  təhsil müəssisəsi, ünvanı və elektron 

poçt ünvanı  

- Giriş 

- Əsas hissə  

- Müvafiq cədvəl və şəkillər 

- Yekun  

- Ədəbiyyat siyahısı  

5. Tədqim olunan işə aid bütün cədvəllər, qrafiklər və şəkillər bir sənədin 

daxilində əsas mətnin içində təqdim olunmalıdır.  

 

5. Təqdim olunan  tədqiqat işlərinin qiymətləndirmə meyarları 

 

1. Əlaqədarlıq: tədqiqat işlərinin konfransın mövzusuna  uyğunluğu;  

2. Nəzəriyyə: tədqiqatın nəzəri əsaslarının olması; 

3. Tədqiqat: əsaslı təhlil, tədqiqat metodologiyası və yaradıcı  yanaşma  (buraya 

daxildir: ümumi yanaşma, məlumatın toplanması və təhlili); 

4. Nəticə: əldə edilmiş nəticənin aydın və səlis təqdim olunması;  

5. Tədqiqat işinin əhəmiyyəti: tədqiqatın aparıldığı sahədə mövcud elmi biliklərin 

və təcrübənin  inkişafına töhfə. 

     

                                                      6. Qaliblərin mükafatlandırılması 

 

1. Qaliblər Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaq. 

2. Müsabiqə-konfransda  6  iştirakçıya  diplomlar  ( bir nəfər  -I  yer, iki nəfər- II 

yer, üç  nəfər-  III  yer) və hədiyyələr  təqdim  olunacaq. 

3. Müsabiqə-konfransın şəhər mərhələsinin iştirakçılarına sertifikatlar  təqdim  

olunacaq. 

 

 

 

 

 

https://president.az/articles/9779
https://president.az/articles/9779


7. Gözlənilən nəticələr 

 

1. Ümumi təhsil  müəssisələrində  “Uşaq  və gənclərin  azərbaycançılıq  

ideologiyası  ruhunda  tərbiyəsi”  istiqamətində məqsədyönlü işlərin davam etdirilməsinə 

nail olunması; 

2. Mövzu ilə əlaqədar  ən yaxşı  tədqiqat müəlliflərinin  müəyyənləşdirilməsi; 

3. “Uşaq və  gənclərin azərbaycançılıq  ideologiyası ruhunda tərbiyəsi” ilə  bağlı 

qabaqcıl təcrübənin  öyrənilməsi  və  ümumi təhsil müəssisələrində  tətbiq edilməsi. 

 


