
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin

21 yanvar 2015-ci il tarixli, 36 nömrəli

əmri ilə təsdiq olunmuşdur

Uşaq və gənclərin əl işlərinin respublika
müsabiqəsinin əsasnaməsi

I. Ümumi müddəalar
Bu Əsasnamə istedadlı uşaq və gənclərin üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq

potensialının inkişaf etdirilməsi, habelə uşaq və gənclərin yaradıcılıq mərkəzlərinə daha

geniş cəlb olunması, uşaq yaradıcılıq mərkəzləri arasında təcrübə mübadiləsinin təşkili

qaydalarını müəyyən edir.

II. Müsabiqənin təşkili və keçirilmə qaydaları
2.1. Müsabiqənin təşkilinə ümumi  rəhbərlik Azərbaycan Respublikasının Təhsil

Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

2.2. Müsabiqə 2 mərhələdə keçirilir.

Müsabiqənin I mərhələsi - rayon (şəhər) mərhələsi 2015-ci ilin yanvar ayında

keçiriləcəkdir.

2.3. Müsabiqə aşağıdakı yaradıcılıq növləri üzrə keçirilir:

I. Dekorativ tətbiqi sənət - tikmə, milli tikmə, dekorativ kompozisiya, makrame,

toxuma, xalça, bədii oyuncaq, ağac üzərində oyma, şüşə üzərində rəsm, aplikasiya,

kağızdan bədii konstruksiya (oriqami), metal üzərində oyma, muncuqla işləmə;

II. Dizayn – biçmə-tikmə, paltarın modelləşdirilməsi, gəlincik üçün paltar, evin

interyeri, məhsul nişanı;

III. Floristika - (nəbatat aləmi) - müxtəlif güllərdən və bitkilərdən, tumlardan, təbii

məhsullardan ikebana, kompozisiyaların hazırlanması.

Qeyd: İştirakçılar yuxarıda göstərilən növlərdən yalnız biri üzrə müsabiqədə iştirak

edə bilər.



2.4. Müsabiqənin I mərhələsində hər yaradıcılıq növü üzrə I  və II  yerə layiq

görülən əl işləri respublika mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır.

Qalib işlər 13 fevral 2015-ci il tarixinədək Bakı şəhəri 46 nömrəli

Məktəbdənkənar Tərbiyə İşi Mərkəzinə (ünvan: Səməd Vurğun küçəsi, 94) təqdim

edilməlidir.

2.7. Təqdim olunan işlərin üzərində kompüterdə çap olunmuş formada

tərtibata xələl gətirmədən etiketlər yapışdırılmalıdır. Etiketdə şagirdin adı, soyadı,

atasının adı, yaşı, təhsil aldığı müəssisə, məşğul olduğu dərnəyin adı, təqdim etdiyi

işin növü və adı yazılmalıdır. Etiket Times New Roman şrifti ilə 15 ölçüdə

yazılmalıdır. Etiket 5x10 sm ölçüdə olmalıdır.

2.8. Müsabiqənin I mərhələsinin qalibləri müvafiq təhsil şöbələri (idarələri), ilk

peşə-ixtisas təhsili, internat məktəbləri, Nazirliyin birbaşa tabeliyində olan ümumtəhsil

məktəbləri və yaradıcılıq mərkəzlərində yaradılmış münsiflər heyəti tərəfindən müəyyən

edilir.

2.9. Müsabiqənin II mərhələsinin - respublika mərhələsinin qalibi olmuş

iştirakçıların və onları müşayiət edəcək nümayəndənin ezamiyyə xərcləri rayon (şəhər)

təhsil şöbələri (idarələri), müvafiq ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi və internat

məktəbləri tərəfindən ödənilir.

II. Müsabiqə iştirakçıları

3.1. Müsabiqədə ümumtəhsil, internat nəktəblərinin, ilk peşə-ixtisas təhsili

müəssisələrinin 6-10, 11-14, 15-18 yaş arası şagirdləri iştirak edir:

III. Qaliblərin mükafatlandırılması

4.1. Müsabiqənin Respublika mərhələsinin qaliblərinin seçilməsi Təşkilat Komitəsinin

razılığı ilə yaradılmış münsiflər heyəti tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

Qeyd: Müsabiqədə qaliblərin seçimi ilə bağlı mübahisəli məsələlər yaranarsa,  Təşkilat

Komitəsi tərəfindən həmin mübahisəli məsələlərə yenidən baxılacaqdır.



4.2. Müsabiqənin I mərhələsində hər növ üzrə I, II və III yerləri tutan iştirakçılar

müvafiq rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri), Nazirliyin birbaşa tabeliyində olan

internat məktəbləri, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən diplomla

mükafatlandırılır.

4.3. Respublika mərhələsində hər növ üzrə I, II və III yerləri tutan iştirakçılar Təhsil

Nazirliyi tərəfindən diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırlır.


