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                                                                  04 dekabr 2020-ci il tarixli 

                                                                    F-246 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı intellektual müsabiqənin Əsasnaməsi 
 

1. Ümumi müddəalar 

 

 İnsanın ən ali hisslərindən olan vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa 

çatdığı elə, obaya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır. Lakin 

vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevmək deyildir. Vətənpərvərlik həm də Vətənin naminə 

çalışmaq, Vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, Vətənin, xalqın hər bir uğuruna 

sevinməkdir. Bu hiss insanda anadangəlmə olsa da, bütün digər hisslər kimi tərbiyəyə 

möhtacdır və tərbiyə yolu ilə daha da möhkəmlənir, artır. 

Vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən olduğundan 

onun böyüməkdə olan nəslə aşılanması, uşaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsi həmişə təlim-tərbiyə işinin ən mühüm istiqamətlərindən, məktəbin ən 

vacib vəzifələrindən olub. Müasir dövrdə təhsilin qarşısında qoyulmuş fəal vətəndaşlar 

yetişdirmək vəzifəsi də məhz sistemli, ardıcıl aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

nəticəsində reallaşdırılır. Bu məqsədlə ümumtəhsil məktəb şagirdləri arasında həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı intellektual müsabiqənin 

keçirilməsi bu istiqamətdə atılacaq uğurlu addımlardan biridir.     

   

2. Müsabiqənin vəzifələri 

1. Şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması işinin gücləndirilməsi  

2. Azərbaycanın, xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin tarixi, 

mədəniyyəti, tarixi abidələri, tanınmış şəxsiyyətləri barədə şagirdlərin 

məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması 

3. Şagirdlər arasında sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması 

4. Şagirdlərin elm sahələrinə marağının artırılması 

5. Şagirdlərdə araşdırmaq, təhlil aparmaq bacarığının inkişaf etdirilməsi 

3. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil 

məktəblərinin VIII-XI sinif şagirdləri arasında onlayn şəkildə həyata keçiriləcəkdir. 

Müsabiqə üç mərhələdən ibarətdir. Müsabiqə çərçivəsində ilk mərhələ 10.12.2020 - 

15.12.2020-ci il tarixləri arasında məktəbdaxili keçirilərək ən yüksək nəticə əldə etmiş 1 



nəfər şagird seçiləcəkdir. Hər məktəbdən 1 nəfər şagird 2-ci mərhələyə təqdim 

olunacaqdır. İlk mərhələnin (məktəbdaxili) nəticələrinə görə ümumtəhsil məktəblərindən 

təqdim olunan 1 nəfər şagirdin məlumatları (adı, soyadı, ata adı, sinfi və məktəb 

nömrəsi) 16.12.2020-ci il tarixinədək sevinc.azimova@baku.edu.gov.az ünvanına 

göndərilməlidir. İkinci mərhələ Bakı şəhərinin inzibati rayonları üzrə təşkil olunacaqdır. 

Rəhbərliyi Təşkilat Komitəsinin nəzarəti altında hər inzibati rayon üzrə 1 məktəb 

etməlidir. Üstünlük Kiçik Akademiyanın regional mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərən 

məktəblərə veriləcəkdir, hər hansı bir səbəbdən bu mümkün olmasa digər bir məktəbə 

həvalə olunacaqdır . İkinci mərhələ 16.12.2020-22.12.2020-ci il tarixləri arasında təşkil 

olunacaqdır. Ikinci mərhələnin yekununda hər inzibati rayon üzrə ilk 3 yerin sahibi olan 

şagird final mərhələsində iştirak haqqı əldə edəcəkdir. Final turu Təşkilat Komitəsinin 

təşkilatçılığı ilə 23.12.2020-ci il tarixdən 30.12.2020-ci il tarixədək olan dövr ərzində 

keçiriləcəkdir. Müsabiqənin yekununda 9 şagird -  2 nəfər şagird 1-ci, 2 nəfər şagird 2-

ci, 2 nəfər şagird 3-cü, 3 nəfər şagird həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə 

edəcəkdir.   

Müsabiqənin adı: 

“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı intellektual müsabiqə  

Əsas istiqamətlər: 

 1-ci Qarabağ müharibəsi 

 Aprel döyüşləri 

 2-ci Qarabağ müharibəsi 

 Tovuz döyüşləri 

 Qarabağın tarixi 

 İşğaldan azad olunmuş bölgələrin tarixi, mədəniyyəti, tarixi abidələri, coğrafiyası, 

şəxsiyyətləri və s. 

 Azərbaycanla bağlı ümumi dünyagörüşü 

3.1 Müsabiqənin ilk mərhələsində iştirak qaydaları 

a. Məktəblərin 8-11-ci sinif şagirdləri iştirak etməlidir.               

b. Məktəbdaxili həyata keçirilməlidir.                                 

c. 10.12.2020 - .15.12.2020-ci il tarixləri arasında keçirilməlidir.                                   

d. 16.12.2020-ci il tarixədək nəticələr sevinc.azimova@baku.edu.gov.az ünvanına 

göndərilməlidir.  

3.2 Müsabiqənin ikinci mərhələsində iştirak qaydaları 

a. Məktəblər tərəfindən qalib olaraq təqdim olunan hər məktəbdən 1 nəfər şagird 

iştirak etməlidir.                    

b. 16.12.2020-22.12.2020-ci il tarixləri arasında təşkil olunmalıdır                       

c. Rəhbərliyi Təşkilat Komitəsinin nəzarəti altında hər inzibati rayon üzrə 1 məktəb 
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etməlidir                                                             

d. 23.12.2020-ci il tarixədək nəticələr məlum olmalıdır.  

3.3 Müsabiqənin final mərhələsi 

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

mərhələsində iştirak haqqı əldə edəcəkdir. Final turu Təşkilat Komitəsinin təşkilatçılığı 

ilə 23.12.2020-ci il tarixdən 30.12.2020-ci il tarixədək olan dövr ərzində keçiriləcəkdir. 

Final turunun nəticələri Müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Final mərhələsinin yekununda 9 şagird -  2 nəfər şagird 1-ci, 2 

nəfər şagird 2-ci, 2 nəfər şagird 3-cü, 3 nəfər şagird həvəsləndirici yer olaraq qalib adını 

əldə edəcəkdir.     

 

4. Mükafatlandırma 

 

 Final mərhələsinin nəticələri məlum olduqdan sonra Müsabiqənin Bakı şəhərində 

mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək və qalib məktəblilər diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaqdır.   

  

 


