Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin
“ 21 ” noyabr 2019 – cu il tarixli
F-436 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
“Kiçik tədqiqatçılar” müsabiqəsinin keçirilməsi barədə
Əsasnamə
1. Müsabiqənin məqsədi
Müsabiqə ibtidai sinif

şagirdlərində tədqiqatçılıq bacarığını inkişaf etdirmək, elmi-tədqiqat

fəaliyyətinə meyilli olan istedadlı şagirdləri vaxtında aşkara çıxarmaq, onların gələcəkdə “Kiçik
Akademiya”larda, elmi cəmiyyətlərdə, intellektual klub və dərnəklərdə təmsil olunmasını təmin
etmək, tədqiqatçılıq bacarığı ilə fərqlənən şagirdlərdə məruzə ilə çıxış etmək, referatlar hazırlamaq,
birgə layihələrdə iştirak etmək vərdişləri formalaşdırılmasına əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə
təşkil olunur.
2. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları
Müsabiqədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil
məktəbləri komanda şəklində iştirak edir. Komanda 5 nəfər üzvdən və 1 nəfər komanda rəhbərimüəllimdən təşkil olunmalıdır. Komanda tərkibində II, III və IV siniflərin hər birindən şagird iştirak
etməlidir.
Müsabiqə çərçivəsində ümumi təhsil məktəblərinin kiçik tədqiqatçılar
əsasnamədə qeyd olunan mövzular

üzrə tədqiqat işi

komandası

aparacaqlar. Komanda rəhbəri-müəllim

tədqiqat işinin hazırlanmasında şagirdlərə müvafiq istiqamət verə bilər. Müsabiqədə Azərbaycan
və rus bölməsinin şagirdləri iştirak edə bilər.
Müsabiqə üç mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələ məktəbdaxili mərhələdir. Bu mərhələdə
məktəb daxilində

yaradılmış kiçik tədqiqatçılar

komandaları arasında müsabiqə keçirilməlidir.

Komandalar əsasnamədə qeyd olunan mövzulardan birini seçməklə tədqiqat aparır, məktəbdə
yaradılmış Münsiflər heyətinin qərarına əsasən qalib komanda rayon mərhələsində iştirak etmək
hüququ qazanır.
Müsabiqənin ikinci mərhələsində iştirakla əlaqədar ümumi təhsil məktəbi məktəbdaxili
mərhələnin qalibi olmuş komanda haqqında sifariş formasını və komandanın tədqiqat işini 10
dekabr 2019-cu il tarixədək Təlimə Dəstək Mərkəzinə (Nizami rayonu, Nəsimi küçəsi, 37, əlaqə
nömrəsi:012-520-08-52,012-520-18-75) təqdim etməlidir.

Rayon mərhələsi
komandaların

11-13 dekabr 2019-cu il tarixlərdə təşkil olunacaqdır. Bu mərhələdə

tədqiqat işləri

ixtisaslı

kadrlardan

yaradılmış Münsiflər heyəti tərəfindən

qiymətləndiriləcək.
Müsabiqənin Bakı şəhər mərhələsi 18-20 dekabr 2019-cu il tarixlərdə təşkil olunacaqdır.
Bu mərhələdə komandaların tədqiqatları Münsiflər heyəti tərəfindən dinləniləcək və qalib olaraq 6
məktəbin kiçik tədqiqatçılar komandası müəyyənləşəcək.
Müsabiqənin mükafatlandırılması 2019-cu ilin dekabr ayının sonunda təşkil olunacaq.
SİFARİŞ forması
“Kiçik tədqiqatçılar” müsabiqəsinin
Təşkilat Komitəsinə

№

Ümumi təhsil
müəssisəsi

Komandanın adı

Komandanın
üzvləri

Komandanın
rəhbəri

Mövzunun
adı

Komanda
rəhbərin
əlaqə telefonu

3. Müsabiqədə komandalar aşağıdakı istiqamətlərdən birini seçməkdə sərbəstdirlər.
 Sağlam həyat-xoşbəxt həyat;
 Təmiz ətraf mühit;
 Bitkilər həyat mənbəyidir;
 Məktəbimin təbiəti;
 Sağlam qidalanma;
 Fövqəladə hadisələr zamanı davranış qaydaları;
 Məktəbdə ən çox sevdiyim guşə;
 Yol hərəkəti qaydaları və mən;
 Texnoloji yeniliklər;
 Bayramlar və tarixi günlər;
 Mədəni irsimiz.
Komandalar

qeyd olunan

tədqiqat işi aparmalıdırlar.

istiqamətlərə aid

hər

hansı

mövzu üzərində

4. Müsabiqəyə işlərin təqdim olunması üçün ümumi qaydalar
 Şagirdlər tədqiqat işini komanda şəklində müstəqil hazırlanmalı;
 Tədqiqatın mətn

hissəsi Microsoft Word proqramında oxuna bilən faylda tərtib

olunmalı;
 Mətn qısa, sadə və anlaşılan olmalı və hər bir məlumat yerinə yetirilmiş işin əsas
mahiyyətini ifadə etməli;
 Tədqiqat işinə araşdırma materialları (iş vərəqləri, fotoşəkillər, müşahidə gündəliyi,
kitab və jurnallardan əldə edilən məlumatlar, digər əyani

vəsaitlər və s.) əlavə

edilməli;
 Etibarlı mənbələrdən zəruri materiallar toplanmalı;
 İstifadə edilmiş mənbələrin siyahısı göstərilməli;
 Tədqiqat işində araşdırma işinin olduğu görünməlidir.

5. Tədqiqatların qiymətləndirmə meyarları
 Əlaqədarlıq: tədqiqatların müsabiqənin mövzusuna uyğunluğu;
 Aparılan araşdırmanın şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğunluğu;
 Tədqiqatın komandanın üzvləri tərəfindən müstəqil yerinə yetirilməsi;
 Digər fənlərdən biliklərin inteqrasiya edilməsi;
 Nəzəriyyə: tədqiqatın nəzəri əsaslarının olması;
 Yaradıcı yanaşma (buraya daxildir: ümumi yanaşma, məlumatın toplanması və təhlili);
 Toplanılan məlumatların və digər əyani vəsaitlərin mövcudluğu;
 Nəticə: əldə edilmiş nəticənin təqdim olunması (mövzu üzrə nəticələr müstəqil şəkildə
formalaşdırılmalı)
 Nitq mədəniyyəti və natiqlik qabiliyyəti;
 Çıxışların 5 dəqiqədən çox olmaması.
6. Müsabiqənin təşkili məsələləri
№ Mərhələlər
Tarix
1
Məktəblərin məlumatlandırılması
25.11.2019 - cu il
(əmrin məktəblərə göndərilməsi)
2 Məlumatların saytda yerləşdirilməsi 25.11.2019 - cu il
26.11.2019 3 Müsabiqənin ilk turunun keçirilməsi
02.12.2019-cu il
tarixləri arasında

İcraçılar
BŞTİ
BŞTİ
Bakı şəhəri
ümumi təhsil
məktəbləri

4

5

Müsabiqənin rayon turunda
iştirakla əlaqədar məktəb
komandası tərəfindən tədqiqat
işinin hazırlanması, sifariş forması
və tədqiqat işinin Təlimə Dəstək
Mərkəzinə təqdim edilməsi
Müsabiqənin ikinci turunun
keçirilməsi
Final mərhələsinin keçirilməsi

6

7

10.12.2019-cu il
tarixədək

Bakı şəhəri
ümumi təhsil
məktəbləri

11.12.2019 13.12.2019-cu il
tarixləri arasında
18.12.2019 –
20.12.2019 - cu il
tarixləri arasında

Təlimə Dəstək
Mərkəzi

Dekabr 2019

BŞTİ

Müsabiqənin mükafatlandırılması

BŞTİ Təşkilat
Komitəsi

7. Qaliblərin mükafatlandırılması

1.

Müsabiqənin yekununda

komanda -I

6 ümumi təhsil məktəbinin kiçik

yer, iki komanda- II yer,

üç

komanda-III

yer)

tədqiqatçılar

komandası

(bir

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

tərəfindən diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.
2. Müsabiqənin Bakı şəhər mərhələsinin bütün iştirakçı komandalarına Bakı Şəhəri üzrə Təhsil
İdarəsi tərəfindən sertifikatlar təqdim olunacaq.

