Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin
“07” “aprel” 2016-cı il tarixli
151 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Bakı şəhər məktəbliləri arasında
22 aprel – “Beynəlxalq Yer Günü”nə həsr olunmuş Ekoloji problemlər
mövzusunda “Ekolab” layihə olimpiadasının keçirilməsi barədə
ƏSASNAMƏ
Məqsəd və vəzifələr
Məktəblilərin ekologiya elminə marağının artırılması, onların ekoloji problemlərin
həllinə cəlb olunması, təbiətə qayğıkeş və humanist münasibətlərinin formalaşdırılması,
ölkəmizin təbii sərvətləri, iqtisadiyyatı və ətraf mühiti haqqında ekoloji
maarifləndirilmənin daha da gücləndirilməsi, ekoloji bilik və bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi eləcə də, bu sahədə şagirdlərin elmi axtarışlara sövq edilməsi, layihə və elmi
- tədqiqat işinə meyilli olan istedadlı şagirdlərin vaxtında aşkar edilməsi və onlarla
məqsədyönlü iş aparılması.
İştirakçılar
Layihə olimpiadasında Bakı şəhəri ümumtəhsil məktəblərinin və məktəbdənkənar
təhsil müəssisələrinin VII - XI sinif şagirdləri iştirak edir.
Layihə olimpiadasının keçirilmə müddəti
Layihə olimpiadası
Birinci mərhələ İkinci mərhələ
Üçüncü mərhələ -

üç mərhələdə keçirilir.
təhsil müəssisələrində 07 – 20 aprel 2016-cı il.
Bakı şəhərinin rayonları üzrə 21 – 27 aprel 2016-cı il.
Bakı şəhəri üzrə 28 aprel – 2 may 2016-cı il.

Layihə işləri aşağıda göstərilən tədqiqat sahələrinə aid olmalıdır:
Biologiya
Kimya
Fizika
Riyaziyyat
İKT
Tibb və psixologiya
Tarix və arxeologiya
Təqdimatın qiymətləndirilməsinə qoyulan meyarlar:
Tədqiqatın məzmununun seçilmiş mövzuya uyğunluğu.
Təklif olunan ideyanın orjinallığı.

Təqdimatın tərtibatı (materialda məntiqi ardıcıllığın, sistemli yanaşmanın olması).
İnformasiyanın etibarlılığı.
Şagirdlərin təqdimetmə bacarığı (dil üslubu, vaxta riayət edilməsi, və s).
Təqdimatın hazırlanması və təqdim edilməsi üzrə texniki şərtlər:
Layihə komandaları 2 nəfərdən ibarət olmalıdır.
Məktəblilər verilən tədqiqat sahələri üzrə tədqiqat apararaq layihə hazırlamalı,
layihə işini 10 dəqiqə ərzində elektron formada təqdim etməlidirlər.
Layihәlәri əks etdirən təqdimat 2 formatda (Power Point, video çarx) ola bilər.
Mövzunu əks etdirən qısa (0.5 A4 səhifə) layihə anotasiya təqdimat zamanı
yazılı şəkildə münsiflər heyətinə təqdim edilməlidir.
Birinci mərhələdə - məktəbdaxili yarışmada qalib gələn komandalar növbəti
mərhələdə iştirak etmək hüququ qazanır və Məktəb rəhbərliyi komanda haqqında
(komandanın tərkibi) sifarişi rayon Təşkilat komitəsinə təqdim edir.
İkinci mərhələdə - rayon mərhələsində hər tədqiqat sahəsi üzrə I yeri
qazanmış qalib komandalar növbəti mərhələdə iştirak etmək üçün vəsiqə alır.
İkinci mərhələnin yekun hesabatı, müvafiq sənədlər və üçüncü mərhələdə iştirak
edəcək komandalar haqqında sifarişlər 28 aprel 2016-cı il tarixədək Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsinin Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili sektoruna elektron və təsdiq
olunmuş formada təqdim edilməlidir (elektron ünvan: mk@bakuedu.gov.az).
Üçüncü mərhələdə - Bakı şəhəri üzrə final mərhələsində hər rayondan hər sahə
üzrə 1 komanda olmaqla ümumilikdə 12x7 komanda (168 məktəbli) iştirak edir və hər
sahə üzrə ilk 3 yeri tutmuş komandalar qalib hesab olunur.
Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi və mükafatlandırılma
Qaliblər 50 bal sistemi ilə müəyyənləşdirilir. Təqdimatın qiymətləndirilməsinə
qoyulan meyarlara əsasən hər meyar 10 balla qiymətləndirilir. Ən çox bal toplayan
komanda qalib sayılır. Final mərhələsində I, II və III yerlərin qalibləri Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsi tərəfindən mükafatlandırılır.

Ekoloji problemlər mövzusunda “Ekolab” layihə olimpiadasında
______________rayonu_____№-li _____________________komandası haqqında
(təhsil müəssisəsinin adı)
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Komandanın rəhbəri:
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