
                                                                                                     Əlavə 1. 

 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 30 ”  sentyabr  2022-ci il tarixli 

                                                                    F-306 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 “Hekayəni paylaş” (“Share your story”) videotəqdimat müsabiqəsinin  

keçirilmə qaydaları 

1. Müsabiqənin məqsədi 

1.1. Xarici dillərin öyrənilməsi müxtəlif xalqların və dövlətlərin elmi-mədəni həyatı 

haqqında biliklərin əldə olunması, təhsilimizin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası və 

müxtəlif ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq imkanlarının genişlənməsi, dünyanın 

müxtəlif qurumları ilə əməkdaşlıq, ölkənin yüksək səviyyədə təmsil olunması 

baxımından olduqca əhəmiyyətlidir, bundan əlavə, xarici dil vasitəsilə başqa xalqların 

mənəvi dəyərlərinə hörmət hissi formalaşdırılır. 

1.2. “Hekayəni paylaş” («Share your story») videotəqdimat müsabiqəsi ingilis 

dilində şagirdlərin özünüifadə bacarığının təkmilləşdirilməsi, həmin dildə danışıq 

səriştəsinin artırılması, ingilis dilinin öyrənilməsi ilə beynəlxalq olimpiadalar və 

müsabiqələrdə iştirak imkanlarının genişləndirilməsi, xarici dildə kommunikasiya 

komplekslərinin aradan qaldırılması, səlis və düzgün danışıq qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə keçirilir. 

 

2. Müsabiqənin iştirakçıları 

2.1. Müsabiqədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil 

müəssisələrinin Vlll-Xl sinif şagirdləri iştirak edir. 

3. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti 

3.1. Müsabiqə iki mərhələdə keçirilir. Birinci mərhələdə müsabiqədə iştirak etmək 

istəyən şagirdlərin hekayələri 25 oktyabr 2022-ci il tarixinədək videotəqdimat formatında 

ils.layiheler@baku.edu.gov.az elektron ünvanına göndərilməlidir. Videotəqdimatın 

həcmi 3 dəqiqədən çox olmamalı, çəkilişin aydın və anlaşıqlı olması üçün keyfiyyətlilik 

nəzərə alınmalıdır. Videonun əvvəlində şagirdin adı, soyadı, ata adı, sinfi, oxuduğu 

məktəb və hekayəsinin adı qeyd edilməlidir. 25 oktyabr tarixindən etibarən 
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videotəqdimatların Münsiflər heyəti tərəfindən meyarlara uyğun qiymətləndirilməsinə 

başlanılacaqdır.    

3.2. Birinci mərhələdən uğurla keçmiş 30 nəfərədək şagird  ikinci mərhələdə 

iştirak hüququ əldə edəcəkdir. 

3.3. İkinci mərhələdən uğurla keçmiş 30 nəfərədək şagird hekayəsini interaktiv 

çıxış formatında canlı olaraq təqdim etməyə dəvət olunacaqdır. Təqdimatda həmçinin 

mövzuya uyğun müasir texnoloji vasitələrdən istifadə oluna bilər. 

3.4. Yekunda 3 nəfər 1-ci, 3 nəfər 2-ci, 3 nəfər 3-cü, 5 nəfər həvəsləndirici yer 

üzrə, digər  iştirakçılar müxtəlif nominasiyalar üzrə təltif olunacaqdır.  

4. Videotəqdimatın mövzusu və məzmunu 

4.1. Təqdimatda şagird şəxsi  təəssüratları, müşahidələri, təcrübələri, yaşadıqları, 

xəyalları, arzuları, eşitdikləri, gördükləri, nail olduqları və ya nail olmaq istədikləri, 

başına gəlmiş və nəticə çıxartdığı maraqlı hadisələri öz orijinal fikirləri ilə ifadə etməlidir.  

     4.2. Videotəqdimat müxtəlif sahələr üzrə (idman, olimpiadalar, müsabiqələr, elm 

və s.), müxtəlif məkanlarda (idman zalları, laboratoriyalar, musiqi dərnəkləri, rəsm 

atelyeləri, qalereyalar, tarixi abidələr, gəzdiyi ölkələr və s.)  hazırlana bilər. 

5. Videotəqdimatın qiymətləndirmə meyarları 

5.1. Təqdimatın strukturu (giriş, özünütəqdimetmə, hekayənin adı, hadisələrin 

başlanması, gedişatı və nəticə); 

5.2. Təqdimatçının sərbəstliyi (videoda əsas fonda şagird olmalıdır və o fikrini 

heç bir yerdən oxumadan sərbəst səsləndirməlidir); 

5.3 . Nitqin və fikrin sərbəst ifadə edilməsi, özünüifadə bacarığı; 

5.4 . İngilis dilində fikirlərin düzgün və səlis ifadə edilməsi; 

5.5 . Vaxtın düzgün idarə olunması bacarığı; 

6. Müsabiqənin final mərhələsinin qiymətləndirmə meyarları 

6.1 . Təqdimatın interaktiv formada qurulması; 

6.2 . Nitq və fikrin sərbəst ifadə edilməsi, özünüifadə bacarığı; 

6.3 . İngilis dilində fikirlərin düzgün və səlis ifadə edilməsi; 

6.4 . Təqdimatda giriş, məqsəd, məna və nəticənin olması; 

6.5. Danışdığı mövzu ilə bağlı şəxsi mülahizələrinin bildirilməsi; 



6.6. Vaxtın düzgün idarəolunması bacarığı (təqdimat 3 dəqiqədən çox 

olmamalıdır); 

6.7. Auditoriyanın ələ alınması qabiliyyəti; 

 

Qeyd: Hər bir meyar 10 balla qiymətləndirilir. 

 

7. Müsabiqənin mükafatlandırılması 

 7.1. Final mərhələsinin nəticələri məlum olduqdan sonra qalib şagirdlər diplom və 

hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqdır.   

 


