
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

28.02.2022-ci il tarixli 

F-103 nömrəli əmrinə 1-ci əlavə 

 

 “Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsində şagirdlərin təqdimat edəcəyi mövzular 

 

1. Heydər Əliyev: “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan 

yoxdur” 

2. Heydər Əliyevin uzaqgörən dövlətçilik və idarəçilik siyasəti qələbəmizin təməlidir  

3. Heydər Əliyev Azərbaycan ordusunun qurucusudur  

4. Ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu 

5. Heydər Əliyev: “Təhsil millətin gələcəyidir!” 

6. Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsinin milli ideologiya səviyyəsinə 

yüksəldilməsi   

7. Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin inkişafı 

8. Heydər Əliyevin gənclərin vətənpərvərlik, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər 

ruhunda tərbiyəsi istiqamətində çağırışları  

9. Heydər Əliyev gənclərin ilham mənbəyidir  

10. Heydər Əliyev və mənim doğma şəhərim (rayonum) 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

28.02.2022-ci il tarixli 

F-103 nömrəli əmrinə 2-ci əlavə 

 

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin iştirakçılarının təqdimatlarının  

qiymətləndirilmə meyarları 

 

1. Təqdimatçının mövzu ilə bağlı dolğun və əhatəli məlumata malik olduğunu nümayiş 

etdirməsi.  

2. Şərh etdiyi məsələlərə müxtəlif mövqelərdən yanaşma və öz mövqeyini bildirməsi. 

3. İrəli sürdüyü fikirləri təhlil əsasında faktlarla əsaslandırması və nəticələr çıxarması. 

4. Mülahizələrini bildirərkən yaradıcılıq səviyyəsi.  

5. Nitqinin səlisliyi və lüğət ehtiyatının zənginliyi. 

 

Qeyd: İştirakçıların çıxışı hər bir meyar üzrə maksimum 5 bal olmaqla, ümumilikdə 25 

balla qiymətləndirilir. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

28.02.2022-ci il tarixli 

F-103 nömrəli əmrinə 3-cü əlavə 

 

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsinin ölkə mərhələsində təqdimatların 

qiymətləndirilməsini aparan işçi qrupunun tərkibi 

 

İşçi qrupunun sədri 

 

Firudin Qurbanov  – Təhsil nazirinin müavini  

 

İşçi qrupunun həmsədri 

  

Mirzə Cəfərzadə  – Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsinin sədr müavini 

 

İşçi qrupunun məsul katibi 

 

Gülarə Xudiyeva  – Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsildə məzmun, tədris və 

qiymətləndirmə şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi  

 

İşçi qrupunun üzvləri 

 

Fərzəli Qədirov  – Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini  

Elnur Nəsibov  – Təhsil nazirinin müşaviri 

Vəfa Yaqublu – Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsildə məzmun, tədris və 

qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri 

Azad Şükürov – Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 

Səhnə danışığı kafedrasının müdiri  

İntiqam Cəbrayılov  – Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Təhsil nəzəriyyəsi 

şöbəsinin müdiri 


