
          Əlavə 2. 

 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “29” sentyabr 2022-ci il tarixli 

                                                                    F-304 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

“Qarabağı tanıt” mövzusunda təqdimat müsabiqəsinin  

keçirilmə qaydaları 

1. Müsabiqənin məqsədi 

 

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

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

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 “Qarabağı tanıt” mövzusunda təqdimat müsabiqəsinin keçirilməsi bu istiqamətdə 

atılacaq uğurlu addımlardan biridir. Müsabiqə çərçivəsində şagirdlərin işğaldan azad 

olunmuş ərazilərimiz haqqında məlumatlılıq səviyyəsi artacaq, eyni zamanda onlarda 

araşdırmaq, təhlil aparmaq bacarığı inkişaf edəcəkdir. 

2. Müsabiqənin iştirakçıları 

Müsabiqədə  Bakı şəhəri ümumi təhsil məktəblərinin VIII-XI sinif şagirdləri iştirak 

edir. 

3. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti 

Müsabiqədə iştirak edəcək şagirdlər Qarabağı tanıtmaq məqsədilə videotəqdimat 

hazırlamalıdır. Videotəqdimatın müddəti 1 dəqiqədən çox olmamalıdır. Şagirdin ifadə 

etdikləri eyni zamanda ingilis dilinə tərcümə olunaraq alt yazı şəklində videotəqdimata 

əlavə olunmalıdır.  

Müsabiqə  iki mərhələdə keçirilir: 



Məktəb mərhələsi –oktyabr 2022-ci il  

Şəhər (final) mərhələsi – noyabr-dekabr 2022-ci il 

3.1. Müsabiqənin məktəb mərhələsi 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şagirdlərin videotəqdimatları ilk olaraq 

məktəbdaxili qiymətləndirilməlidir. Məktəb mərhələsi 2022-ci ilin oktyabr ayında həyata 

keçirilməli və ən yüksək nəticə əldə etmiş 1 nəfər şagirdin (istisna hallarda 2 nəfər 

şagirdin) videotəqdimatı 28 oktyabr tarixinədək ils.layiheler@baku.edu.gov.az ünvanına 

göndərilməlidir. Videotəqdimatın əvvəlində şagirdin adı, soyadı, ata adı, təhsil aldığı 

məktəbin nömrəsi, təhsil aldığı sinif mütləq yazılı olaraq qeyd olunmalıdır. Çəkilişdə 

mövzuya uyğun olaraq müasir texnoloji vasitələrdən istifadə oluna bilər. 

3.2. Müsabiqənin şəhər (final) mərhələsi 

 Noyabr-dekabr ayları ərzində Müsabiqənin şəhər mərhələsi keçiriləcəkdir. Şəhər-

final mərhələsində məktəb mərhələsinin qalibi olaraq şəhər mərhələsinə təqdim edilən 

videotəqdimatların münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılacaqdır. Final 

mərhələsinin yekununda 14 nəfər şagird -  3 nəfər 1-ci, 3 nəfər 2-ci, 3 nəfər 3-cü, 5 

nəfər həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə edəcəkdir. 15 nəfər isə müxtəlif 

nomiasiyalar üzrə Təşəkkürnamə ilə təltif olunacaqdır.  

4. Qiymətləndirmə meyarları 

 

 Aktuallıq 

 İdeyanın orijinallığı 

 Təqdimetmə bacarığı 

 Nitq bacarığı 

 Fikrini sərbəst ifadə etmək bacarığı 

 Videotəqdimatın müddəti 

 Videoçəkilişin aydın və anlaşıqlı olması 

 

Hər bir meyar 5 balla qiymətləndirilir 

5. Müsabiqənin mükafatlandırılması 

 Final mərhələsinin nəticələri məlum olduqdan sonra Müsabiqənin 

mükafatlandırılma mərasimi keçiriləcək, qalib şagirdlər diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaqdır.  
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