
                                                                Əlavə 1 

      

                                                                  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri 

                                                                  Mehriban Vəliyevanın 

                                                                 25 dekabr 2020-ci il tarixli əmri ilə    

                                                                  təsdiq edilmişdir. 

    

 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərinin 

VII-IX sinif  şagirdləri arasında “Vətənin qəhrəman oğulları” adlı onlayn 

videotəqdimat müsabiqəsinin 

  

  

ƏSASNAMƏSİ 

 

                                       I Müsabiqənin məqsədi 

Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunu 

yüksəltmək, şagirdlərin tariximiz haqqında biliklərini  möhkəmləndirmək, vətənin 

bütövlüyü uğrunda canından keçmiş Azərbaycanın igid oğullarının xatirəsini 

əbədiləşdirmək, xüsusi istedada malik olan uşaqları üzə çıxarmaq və onların yaradıcı 

təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə dəstək verməkdir. 

 

                         II Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə qaydası 

1. Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi (bundan sonra – İdarə) tərəfindən  

İdarənin tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərinin  VII-IX sinif  şagirdləri arasında 

vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçmiş Azərbaycanın igid oğullarının xatirəsinə 

həsr edilmiş  onlayn videotəqdimat formasında keçirilir. 

2. Müsabiqə iştirakçıları “Vətənin qəhrəman oğulları” başlığı altında 5 (beş) 

dəqiqədən çox olmamaq şərtilə çıxış  edə bilər. 

3. Müsabiqəyə təqdim olunmuş təqdimatların qiymətləndirilməsi müsabiqənin 

təşkilat komitəsi tərəfindən seçilən, tanınmış mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti 

tərəfindən həyata keçirilir. 

4. Təqdimatlar aşağıdakı meyar üzrə qiymətləndiriləcəkdir: 

4.1. Təqdimatın sərbəstliyi. 

4.2. Təqdimatın lüğət ehtiyatının zənginliyi. 



4.3. Çıxışın hərbi vətənpərvərliyi özündə ehtiva etməsi, eləcə də qələbə əzmini 

ifadə etməklə dolğun, əhatəli və təsirli olması. 

4.4. İrəli sürülən fikirlərin faktlarla əsaslandırılması. 

5. Hər iştirakçı müsabiqəyə yalnız 1 (bir)  iş təqdim edə bilər. 

            6. Çıxışlar video formatında olmalıdır və iştirakçıların özləri ( valideyn və ya 

qanuni nümayəndə) tərəfindən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
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göndərilə bilər. Videotəqdimat göndərilərkən müsabiqəyə qatılan şəxsin  özü haqqında 

şəxsi məlumatlarını (adını, soyadını, atasının adını, doğum tarixini (gün, ay, il), əlaqə 

nömrəsini (ev, mobil),  oxuduğu müəssisəni və ya məşğul olduğu məktəbdənkənar 

təhsil müəssisəsini, bir ədəd fotoşəkil)  *doc faylında işə əlavə etməsi zəruridir. 

            III Müsabiqənin  yekunu və qaliblərin mükafatlandırılması 

Müsabiqənin yekununda 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 təqdim olunacaq. Bundan əlavə 5 nəfərə isə fəal  

iştirakına görə tərifnamə veriləcək. 
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