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   “Təsdiq edirəm”                                                         “Təsdiq edirəm” 
   Azərbaycan Respublikasının                                    Azərbaycan Respublikası   
  Təhsil Naziri                                                                Dövlət Neft Şirkətinin                
                                                                                        Prezidenti 
                                                                                                                                                             
    ____________ M.Mərdanov                                    ___________R.Abdullayev  
   “ __ “________  2012-ci il                                     “__ “_________ 2012-ci il                                                      

                                                                               
 

                             “EKOERUDİT” MƏKTƏBLİLƏRİN RESPUBLİKA  
EKOLOJİ BREYN-RİNQ BİLİK YARIŞININ  

ƏSASNAMƏSİ  
 

 “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunundan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək və məktəblilərin ekoloji 
maarifləndirilməsini genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə 2012-2013-cü 
tədris ilində “Ekoerudit” məktəblilərin Respublika ekoloji breyn-rinq bilik yarışı keçirilir. 

 
Breyn-rinq bilik yarışının əsas məqsədi və vəzifələri 

 
 “Ekoerudit” breyn-rinq bilik yarışının əsas məqsədi məktəblilərin ekoloji 

biliklərinin artırılması, ekoloji dünyagörüşünün, ətraf mühitə məsuliyyətli münasibətin və 
ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasıdır. Bilik yarışının əsas vəzifəsi məktəblilərdə 
ekologiya elminə maraq və həvəs oyatmaq, ekoloji problemlərin həllində fəal həyat 
mövqeyi, təbiətə qayğıkeş və humanist münasibət formalaşdırmaq, təbii ehtiyatların 
davamlı istifadəsinə dair bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək, ekoloji bilikləri sınaqdan 
keçirməkdən ibarətdir.  

 
Breyn-rinq bilik yarışının keçirilməsi qaydaları 

 
 “Ekoerudit” breyn-rinq bilik yarışı Respublikanın orta ümumtəhsil məktəblərinin 

təbiət fənlərinin, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin ekoloji  dərnəklərinin tədris 
proqramlarına daxil edilmiş ekoloji mövzular üzrə VIII-XI sinif şagirdləri, dərnək üzvləri 
arasında 3 mərhələdə keçirilir: 

1. Rayon (şəhər) mərhələsi  - 2012-ci ilin dekabr-2013-cü ilin yanvar   
                                               aylarında rayon və şəhər ümumtəhsil məktəbləri  
                                                arasında;                                    
2. Zona mərhələsi                 - 2013-ci ilin fevral- mart aylarında zonalar üzrə;                                        
3. Respublika mərhələsi       - 2013-ci ilin aprel ayında Bakı şəhərində 
                                                Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft  
                                                Şirkətinin Eko-Parkında. 
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Breyn-rinq yarışlarının keçirilməsi üçün rayon (şəhər) təhsil şöbələrində, orta 
məktəblərdə, ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik mərkəzlərində təşkilat komitələri yaradılır və 
münsiflər heyəti təyin olunur. Bilik yarışında aşağıdakı şərtlərə riayət olunmalıdır: 

- Breyn-rinqdə 1 müəllimin rəhbərliyi ilə 5 şagirddən ibarət komanda iştirak 
  edir və komanda üzvlərindən kapitan seçilir. 
- Bilik yarışı aparıcı tərəfindən idarə olunur. Komanda üzvləri kapitanlar 
  tərəfindən seçilmiş zərflərin nömrələrinə uyğun suallara cavab verirlər. 
- Breyn-rinq yarışı bir neçə ekorinqdən ibarətdir. Hər ekorinqdə 2- 4 komanda  
  iştirak edir. 
- Hər ekorinqdə komandalar 5 sualı şifahi və ya yazılı olaraq cavablandırırlar. 
- Bir ekorinqdə daha çox bal toplayan komanda digər ekorinqdə qalib gələn 

komanda ilə görüşür. Yarış bu qayda üzrə I, II və III yerləri tutan komandalar 
müəyyən edilənə qədər davam edir. 

- Komandalar yalnız aparıcının işarəsindən sonra suala cavab verə bilərlər. 
  Bayrağı vaxtından əvvəl qaldıran komandaya fals-start elan olunur və həmin 
  sualı rəqib komanda cavablandırır. 
- Rayon (şəhər) mərhələsində hər məktəbdən bir komanda, zona mərhələsində hər 

rayondan (şəhərdən) bir komanda iştirak edə bilər.  
Aşağıdakı mövzulara uyğun olaraq rayon (şəhər) təşkilat komitələri tərəfindən təşkil 

olunacaq mərhələnin sualları tərtib edilır. Suallar yarışın əsasnaməsində qeyd olunan 
mövzulara uyğun tərtib edilir. Birinci mərhələnin yarışları 2012-cü ilin dekabr və 2013-
cü ilin yanvar aylarında orta məktəblərdə, ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik mərkəzlərində 
keçirilir.  

İkinci mərhələnin bilik yarışları Naxçıvan, Bakı, Gəncə, Şirvan, Lənkəran, Quba, 
İsmayıllı rayon (şəhər) təhsil şöbələri tərəfindən zonalar üzrə 2013-cü ilin fevral-mart 
aylarında təşkil olunur. Zona yarışlarında iştirak etmək üçün birinci mərhələdə daha çox 
bal toplamış hər rayon və ya şəhərdən 1 komandanın və rəhbərin adlı siyahısı 2013-cü il 
yanvar ayının 25-nə kimi yuxarıda göstərilən rayon (şəhər) təhsil şöbələrinə 
göndərilməlidir.  

Zona və respublika yarışlarında iştirak etmək üçün komandaların ezamiyyə xərcləri 
rayon (şəhər) təhsil şöbələri tərəfindən həyata keçirilir.  

Final mərhələsində iştirak etmək üçün zona yarışlarında I yer tutan komandanın, 
komanda rəhbərinin adlı siyahısı zona üzrə hesabatla birlikdə 2013-cü ilin mart ayının 
25-nə kimi Respublika Təşkilat Komitəsinə təqdim olunmalıdır (ünvan: Təhsil Nazirliyi 
Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi, AZ1025 Bakı şəhəri, Nobel 
prospekti 45/57 Nizami adına park. Əlaqə telefonu: 4964424, 4964633, +99455 717 78 
61, e-mail: eko_az@mail.ru.).  

 
Qiymətləndirmə və rəğbətləndirmə 

 
“Ekoerudit” breyn-rinq bilik yarışının münsiflər heyəti tərəfindən komandaların 

cavabları 5 bal sistemi üzrə qiymətləndirilir.  
Respublika mərhələsində qalib gələn komandalar Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin diplomları, qiymətli 
hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqdır.  

mailto:eko_az@mail.ru
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“Ekoerudit” məktəblilərin Respublika ekoloji breyn-rinq bilik  
yarışının mövzuları 

 
 

1. Ekologiyanın əsasları.  
2. Azərbaycanın flora və faunası. Nadir və endemik növlər. 
3. Bioloji müxtəliflik və onun qorunması. 
4. Qlobal ekoloji problemlər.  
5. Ətraf mühitə əlverişsiz təsirlər. 
6. Ekoloji təhlükəsizlik.  
7. Ətraf mühit və sağlamlıq.  
8. Xəzərin ekologiyası. 
9. İqtisadiyyat və ətraf mühit.  
10. Meşələrin davamlı istifadəsi və qorunması. 
11. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri. 
12. Davamlı inkişaf.  
13. Alternativ enerji mənbələri. 
14. Ətraf mühit üzrə beynəlxaq konvensiyalar və ölkə qanunvericiliyi. 
15. Ekoturizm və ekoloji mədəniyyət.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
“EKOERUDİT” MƏKTƏBLİLƏRİN RESPUBLİKA 

EKOLOJİ BREYN-RİNQ BİLİK YARIŞININ RESPUBLİKA TƏŞKİLAT 
KOMİTƏSİ 

 
1. Qulu Novruzov        - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müavini, sədr; 
2. Rəfiqə Hüseynzadə  - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin  

                                   Ekologiya üzrə vitse-prezidenti, həmsədr; 
3. Ağababa İbrahimov - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tərbiyə  

                                    və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin müdiri; 
4. Azər Əliyev              - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 

                                    Ekologiya İdarəsinin rəisi; 
5. Vüqar Kərimov        - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
                                         Ekologiya İdarəsininn rəisinin müavini; 
6. Füzuli Hacıyev         - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 

                                    Ekologiya İdarəsinin şöbə müdiri; 
7. Elnur Əlizadə            - Təhsil Nazirliyi Tərbiyə və məktəbdənkənar 

                                     müəssisələr şöbəsinin baş məsləhətçisi 
8. Əli Şükürov               - Təhsil Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və  

                                    Təcrübəçilik Mərkəzinin direktoru; 
9. Lalə Dadaşova           - Təhsil Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və  

                                    Təcrübəçilik Mərkəzinin direktor müavini;  
10. Nailə Rzaquliyeva     - Təhsil Nazirliyi Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri; 
11. Hüseyn Məmmədov   - Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Şəhər 

                                     Təhsil İdarəsinin müdiri; 
12.  Zakir Hüseynov         - Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri; 
13.  Paşa Nəbiyev             - Şirvan Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri; 
14.  Şəhanə Əhmədova     - Lənkəran Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri; 
15.  Süleyman Aslanov     - Quba Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri; 
16.  Rasim Orucov            - İsmayıllı Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri; 
17.  Tahir Şirəliyev            - ARDNŞ Eko-Parkın direktoru. 

 
 

 
 
 
 
 
 


