
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 
 “27” sentyabr  2016-cı il tarixli 

        635 №-li əmri ilə təsdiq olunmuşdur 
 
 

“Uşaq və gənclərin ən yaxşı yaradıcılıq işləri” respublika 
müsabiqəsinin əsasnaməsi 

 
I. Ümumi müddəalar 

 Bu Əsasnamə istedadlı uşaq və gənclərin üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq 

potensialının inkişaf etdirilməsi, habelə uşaq və gənclərin yaradıcılıq mərkəzlərinə daha 

geniş cəlb olunması, uşaq yaradıcılıq mərkəzləri arasında təcrübə mübadiləsinin təşkili 

qaydalarını müəyyən edir. 

 

     II. Müsabiqənin təşkili və keçirilmə qaydaları 
 2.1. Müsabiqənin təşkilinə ümumi rəhbərlik Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilir.  
2.2. Müsabiqədə ümumtəhsil və internat məktəblərinin şagirdləri, məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələrinin dərnək üzvləri iştirak edir:  

2.3. Müsabiqə 2 mərhələdə keçirilir.  

2.4. Müsabiqənin I mərhələsi - rayon (şəhər) mərhələsi 2016-cı ilin oktyabr ayında 

keçiriləcəkdir.  
2.5. Müsabiqə aşağıdakı incəsənət növləri üzrə keçirilir: 

 I. Dekorativ tətbiqi sənət – bədii tikmə, makrame, toxuma, xalçaçılıq, yumşaq oyuncaq, 

ağac üzərində oyma, keramika, şəbəkə, vitraj (şüşə üzərində təsvir), kəlağayı, aplikasiya, 

oriqami, misgərlik (metal üzərində cızma və döymə), muncuqlardan, müxtəlif təbiət 

nümunələrindən (bitki, tum, balıqqulağı) kompozisiya və ikebanaların hazırlanması. 

II. Dizayn – geyim, nəqliyyat vasitələri, interyer və eksteryer dizaynı nümunələrinin, hər 

hansı bir məhsulun əmtəə nişanının hazırlanması. 

Qeyd: İştirakçılar yuxarıda göstərilən növlərdən yalnız biri üzrə müsabiqədə iştirak edə 

bilər.  

2.6. Müsabiqənin I mərhələsində incəsənətin qeyd olunan növləri üzrə I və II yerə layiq görülən 

işlər respublika mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. Qalib işlər 19 - 21 oktyabr 2016-cı 

il tarixinədək Estetik Tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodik Mərkəzinin Təsviri Sənət 

Qalereyasına (ünvan: Azadlıq prospekti 16/21) təqdim edilməlidir. 



2.7. Təqdim olunan işlərə çap olunmuş formada tərtibata xələl gətirmədən etiketlər 

yapışdırılmalıdır. Etiketdə şagirdin adı, soyadı, atasının adı, yaşı, təhsil aldığı müəssisə, 

məşğul olduğu dərnəyin adı, təqdim etdiyi işin növü və adı yazılmalıdır. Etiket 5x10 sm 

ölçüdə olmalı, üzərində şagirdin adı, soyadı, atasının adı, yaşı, təhsil aldığı təhsil 

müəssisəsi, məşğul olduğu dərnəyin adı, təqdim etdiyi iş haqqında məlumatlar Arial şrifti ilə 

14 ölçüdə yazılmalıdır.  

2.8. Müsabiqənin I mərhələsinin qalibləri müvafiq təhsil şöbələri (idarələri), internat məktəbləri, 

Nazirliyin birbaşa tabeliyində olan məktəb və liseylər və yaradıcılıq mərkəzlərində yaradılmış 

münsiflər heyəti tərəfindən müəyyən edilir. 

2.9. Müsabiqənin II mərhələsinin - respublika mərhələsinin qalibi olmuş iştirakçıların və onları 

müşayiət edəcək nümayəndənin ezamiyyə xərcləri rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) və 

internat məktəbləri tərəfindən ödənilir. 

 

III. Qaliblərin mükafatlandırılması 
 

3.1. Müsabiqənin I mərhələsində hər növ üzrə I, II və III yerləri tutan iştirakçılar  müvafiq 

rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri), Nazirliyin birbaşa tabeliyində olan təhsil 

müəssisələri və internat məktəbləri tərəfindən mükafatlandırılır.  

3.2. Respublika mərhələsində hər növ üzrə müvafiq olaraq I, II və I I I  yerləri tutan iştirakçılar 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplom və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılır.                                                                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   


