
      Əlavə 1. 

 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 26 ”   aprel      2021-ci il tarixli 

                                                                    F-100 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

“Nizami  dünyası” adlı intellektual müsabiqənin  

Əsasnaməsi 

 

 

                                       Müsabiqənin məqsədi  

 

       “Nizami  dünyası” adlı intellektual müsabiqə Bakı Şəhəri  üzrə  Təhsil İdarəsinin 

12.03.2021-ci il tarixli  F-56 nömrəli  əmri ilə təsdiq  edilmiş  “Dahi Azərbaycan şairi  və  

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin keçirilməsi   ilə  bağlı Tədbirlər 

Planı”nın  6-cı bəndinin  icrasını təmin etmək məqsədilə  təşkil olunur.  

Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

       Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət  göstərən  ümumi 

təhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri arasında onlayn qaydada həyata keçirilir. 

Müsabiqə üç mərhələdən ibarətdir. Müsabiqə çərçivəsində ilk mərhələ 01-18  may  

2021-ci il tarixlərdə təşkil olunur. Bu mərhələdə ümumi təhsil müəssisələri onlayn 

qaydada  müsabiqənin məktəb  mərhələsini təşkil edir  və ən yüksək nəticə əldə etmiş 1 

şagird barədə  məlumatı (adı, soyadı, ata adı, sinfi və təhsil aldığı məktəb) 18 may  

2021-ci il tarixədək   xeyale.rustemova@baku.edu.gov.az  elektron ünvanına   göndərir. 

İkinci mərhələ Bakı şəhərinin inzibati rayonları üzrə onlayn  qaydada 19-24 may 

2021-ci il tarixlərində təşkil olunur. Bu  mərhələnin təşkilatçılığı Təşkilat Komitəsinin 

nəzarəti ilə inzibati  rayonlarda  “Kiçik Akademiya” üzrə mərkəz olaraq  müəyyən edilmiş 

ümumi təhsil məktəbləri tərəfindən həyata  keçirilir (əlavə olunur). 

İkinci mərhələnin yekununda hər inzibati rayon üzrə ilk 3 yerin sahibi olan şagird 

final mərhələsində iştirak  hüququ  əldə edir. 

Müsabiqənin  final mərhələsi  25-30 may  2021-ci il tarixlərdə  onlayn qaydada  

təşkil olunur. 
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Əsas istiqamətlər 

 Nizami Gəncəvinin həyatı. 

 Nizami  Gəncəvinin “Xəmsə”si. 

 Nizami Gəncəvi yaradıcılığında  məhşur  obrazlar. 

 Nizami Gəncəvinin qəzəlləri. 

 Nizami Gəncəvinin  müdrik kəlamları. 

 Görkəmli şəxslər Nizami Gəncəvi  haqqında. 

Müsabiqənin ilk mərhələsində iştirak qaydaları 

 Məktəblərin IX-XI  sinif şagirdləri iştirak edir.  

 Məktəb  tərəfindən  həyata  keçirilir.  

 01-18 may 2021-ci il tarixlərdə  təşkil olunur. 

 Nəticələr 18 may 2021-ci il tarixədək xeyale.rustemova@baku.edu.gov.az  

elektron ünvanına  göndərilir.  

Müsabiqənin ikinci mərhələsində iştirak qaydaları 

 Hər məktəbdən  qalib olan  1  şagird iştirak edir. 

 19-24 may  2021-ci il tarixlərdə  təşkil olunur. 

 Təşkilatçılığı inzibati rayonlarda  “Kiçik Akademiya” üzrə mərkəz olaraq  müəyyən 

edilmiş ümumi təhsil məktəbləri həyata  keçirir .  

 24 may 2021-ci il tarixədək  nəticələr elan  olunur.  

Müsabiqənin final mərhələsi 

 İkinci mərhələnin yekununda hər inzibati rayon üzrə ilk 3 yerin sahibi olan şagird 

final mərhələsində iştirak hüququ  əldə edir. 

 Final mərhələsi  25-30 may  2021-ci il tarixlərdə keçirilir. 

 Final mərhələsinin nəticələri Müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən elan  

olunur. 

 

Mükafatlandırma 

 

Final mərhələsinin nəticələrinə əsasən,  2 şagird 1-ci, 2 şagird 2-ci, 2 şagird 3-cü, 

3 şagird isə  həvəsləndirici yer olaraq qalib adını qazanır.  Qalib məktəblilər Bakı Şəhəri 

üzrə Təhsil İdarəsi  tərəfindən  diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılır. 
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