
                                                                                                                        Əlavə 1 

                                                                        Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin                            

                                                                       “ 4 ” may 2021-ci  il tarixli 

                                                                        F-107 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş  

  “Ən yaxşı videotəqdimat” müsabiqəsinin  

 

Əsasnaməsi 

 

1. Müsabiqənin   məqsədi 

 

          Müsabiqə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik 

yubileyinin qeyd edilməsi, Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması, eyni zamanda 

dərnək rəhbərləri ilə aparılan işlərin daha da gücləndirilməsi, tədrisə müasir yanaşma 

prinsiplərinin öyrənilib təbliğ olunması və bacarıqlı, mütərəqqi fikir, düşüncəli dərnək 

rəhbərlərinin üzə çıxarılması məqsədilə təşkil edilir. 

 

2. Müsabiqənin  keçirilmə qaydaları 

 

 Müsabiqədə təhsil müəssisələrinin dərnək rəhbərləri iştirak edir. 

           Müsabiqədə iştirak edəcək dərnək rəhbərləri hazırladıqları videotəqdimatları 

sifariş forması ilə birlikdə 2021-ci il may ayının 20-dək  mk@baku.edu.gov.az  elektron 

ünvanına göndərməlidir. 

        Müsabiqəyə təqdim olunmuş təqdimatların qiymətləndirilməsi müsabiqənin Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən seçilən və tanınmış mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti 

tərəfindən  21 may -5  iyun 2021-ci il tarixlərdə  həyata keçiriləcəkdir. 

           Videotəqdimat 5 (beş)  dəqiqədən çox  olmamalıdır. 

 

3. Müsabiqənin  mövzuları 

 

      Müsabiqənin  iştirakçıları aşağıdakı mövzulardan  seçməkdə sərbəstdirlər: 

1. Təsviri incəsənət və dekorativ tətbiqi sənət istiqamətli dərnəklər: “Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığına çəkilmiş illüstrasiyalar” 

2. Bədii yaradıcılıq istiqamətli dərnəklər: “Nizami poeziyasının çoxşaxəliliyi” 

mailto:mk@baku.edu.gov.az


3. Diyarşünaslıq istiqamətli dərnəklər: “Azərbaycan təbiətinin Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığında yeri” 

4. Musiqi istiqamətli dərnəklər: “Nizami yaradıcılığının musiqi ilə inteqrasiyası” 

5. Elm və texniki istiqamətli dərnəklər: “Nizaminin elmi və astronomik düşüncələrinin  

bugünki elm tərəfindən sübutu” 

    

4. Təqdimatların  qiymətləndirmə meyarları 

 

    1. Əlaqədarlıq: təqdimatların müsabiqənin mövzusuna  uyğunluğu;  

     2. Nəzəriyyə: təqdimatın nəzəri əsaslarının olması; 

    3. Təqdimat: əsaslı təhlil və yaradıcı  yanaşma  (buraya daxildir: ümumi yanaşma, 

məlumatın toplanması və təhlili); 

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

    5. Təqdimatın əhəmiyyəti: təqdimatın  mövcud elmi biliklərin və təcrübənin  inkişafına 

töhfə. 

                                             

                                            5. Qaliblərin mükafatlandırılması 

 

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən  ümumilikdə 6 iştirakçı (1 nəfər - I yer, 2 nəfər - 

II yer,    3 nəfər - III yer) qalib hesab  olunacaq. Qaliblərə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi 

tərəfindən diplom və hədiyyələr, 10 videotəqdimat  müəllifinə isə fəal iştiraka görə 

tərifnamə  təqdim ediləcəkdir. 

 

        SİFARİŞ forması 

 “Ən yaxşı videotəqdimat”  müsabiqəsinin 

  Təşkilat komitəsinə 

№ Təhsil 

müəssisəsi 

Dərnək rəhbərinin  adı, 

soyadı və ata adı 

Apardığı 

dərnəyin adı 

 

 

Təqdimatın 

mövzusu 

  Əlaqə 

telefonu 

      

 

 

 

 

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

