
 

                    Əlavə 2. 

 

                                                                  Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “ 31 ” oktyabr  2022-ci il tarixli 

                                                                    F-361 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

“Yaradıcı müəllim: inkişaf edək, etdirək” mövzusunda təqdimat müsabiqəsinin 

keçirilməsi üzrə təlimat 

Müsabiqənin məqsədi 

 

Qabaqcıl təcrübəyə malik, yaradıcı, yenilikçi müəllimlərin aşkara çıxarılması, 

onların təcrübələrinin təbliğ edilməsi və qabaqcıl müəllimlər bazasının yaradılması, eyni 

zamanda, ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı aktual 

məsələlərə diqqətin artırılması, təhsil işçilərinin bu barədə rəy və mülahizələrinin 

öyrənilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən müsabiqə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Keçirilməsi nəzərdə tutulan müsabiqəyə şagirdlərin cəlb olunması ilə müəllimlərin nəzəri 

olaraq çatdırmaq istədiklərində prosesin tətbiqi öz əksini tapacaqdır. 

2. Müsabiqənin iştirakçıları 

Müsabiqədə  Bakı şəhəri ümumi təhsil məktəblərinin fənn müəllimləri və həmin 

müəllimlərin tədris etdiyi 1 nəfər 5-11-ci sinif şagirdi iştirak edir. 

3. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti 

Müsabiqədə iştirak edəcək müəllimlərin müraciət etdiyi mövzular ümumi təhsilin 

keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı aktual məsələlərə yaradıcı müəllimin 

öz ixtisas sahəsi üzrə yanaşmasını özündə əks etdirməlidir. Prosesin tətbiqinə isə 

müəllimin tədris etdiyi şagirdlərdən 1- i cəlb olunmalıdır. 

Müsabiqə  iki mərhələdə keçirilir: 

Məktəb mərhələsi – oktyabr-noyabr, 2022-ci il  

Şəhər mərhələsi – noyabr-dekabr, 2022-ci il 

 

 



3.1. Müsabiqənin məktəb mərhələsi 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən müəllimlər noyabrın 15-nə kimi müraciət 

etdikləri mövzu ilə bağlı tezisi (2 səhifədən çox olmamaq şərtilə) word sənəddə 

ils.layiheler@baku.edu.gov.az ünvanına göndərməlidir. Tezisin əvvəlində müəllimin adı, 

soyadı, ata adı, təvəllüdü, işlədiyi məktəb, tədris etdiyi fənn, müəllim ilə bərabər iştirak 

edəcək şagirdin adı, soyadı, ata adı, təhsil aldığı sinif və müəllimin müraciət etdiyi 

mövzunun adı mütləq qeyd olunmalıdır.  

3.2. Müsabiqənin şəhər mərhələsi 

 Noyabr ayının 15-dən sonra müsabiqənin şəhər mərhələsinin keçirilməsinə 

başlanılacaqdır. Şəhər-final mərhələsində müəllimlər müraciət etdiyi mövzunu şagirdi ilə 

bərabər münsiflər heyəti və dinləyicilərə 8 dəqiqəlik interaktiv çıxış formatında təqdim 

edəcəklər. Müəllimlərin dinlənilməsi həyata keçiriləcək və meyarlara uyğun 

qiymətləndirilmə aparılacaqdır. Final mərhələsinin yekununda 15 nəfər müəllim -  3 

nəfər 1-ci, 3 nəfər 2-ci, 3 nəfər 3-cü, 6 nəfər həvəsləndirici yer və 15 nəfər şagird  - 3 

nəfər 1-ci, 3 nəfər 2-ci, 3 nəfər 3-cü, 6 nəfər həvəsləndirici yer olaraq qalib adını əldə 

edəcəkdir. Müsabiqədə fərqlənən müəllimlər və onların şagirdləri Təşəkkürnamə ilə təltif 

olunacaqdır.  

4. Qiymətləndirmə meyarları 

 Mövzunun aktuallığı 

 Mövzunun yeniliyi 

 Mövzunun nəzəri və praktiki uyğunluğu 

 Nəticə və təkliflər 

 İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 Təqdimetmə bacarığı 

 Nitq bacarığı 

 Fikrini sərbəst ifadə etmək bacarığı 

 Vaxtın düzgün idarəolunması bacarığı 

 Mövzuya uyğun olaraq müasir texnoloji vasitələrdən istifadə bacarığı 

 

Hər bir meyar 5 balla qiymətləndirilir. 

 

5. Müsabiqənin mükafatlandırılması 

 Final mərhələsinin nəticələri məlum olduqdan sonra Müsabiqənin 

mükafatlandırma mərasimi keçirilərək qaliblər diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaqdır.   
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