2016-2020-ci illər üçün Azərbaycan Hökuməti-UNICEF Əməkdaşlıq Proqramı
2018-2019-cu illər üçün Təhsil proqramı üzrə Dövri Fəaliyyət Planı çərçivəsində
keçirilən

“Eko səyahət”
RESPUBLİKA UŞAQ QISA SƏNƏDLİ FİLM MÜSABİQƏSİNİN
Əsasnaməsi

1. Ümümi müddəalar
“Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsinin keçirilməsi nəzərdə
tutulur.
“Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsi BMT Uşaq Fondu
(UNICEF) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi Respublika
Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi (RUGİM) və IDEA İctimai Birliyinin birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində keçirilir.
Müsabiqəyə rəhbərlik Respublika Təşkilat Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Təşkilat
Komitəsinə festival-müsabiqənin təşkilatçıları tərəfindən təyin edilmiş təhsil və
ekologiya üzrə mütəxəssislər üzv seçilir. Təşkilat Komitəsi müsabiqənin Münsiflər
heyətinin tərkibini müəyyən edir.
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2. Müsabiqənin məqsəd və vəzifələri
2.1. “Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsi məktəblilərin ekoloji
maarifləndirmə əhatəsini genişləndirmək, onların ətraf mühitin qorunmasında fəal
iştirakını təmin etmək, onlara ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin aşılanması, ictimaiyyətin
diqqətini dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çəkmək məqsədilə keçirilir.
2.2. Müsabiqəsinin əsas vəzifələri:
•

ekoloji təhsilin təmin olunması;

•

məktəblilərin ətraf mühit məsələlərində iştiraklarının artırılması; problemi daha
dərindən araşdırmaları üçün imkanların yaradılması;

•

ekoloji problemlərin həlli yollarının araşdırılması;

•

ekoloji maarifləndirilmə sahəsində məktəblilərin bu sahə üzrə bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi;

•

ictimai diqqətin cəlb edilməsi;

2.3 .Keçiriləcək ekoloji mövzuları əks etdirən qısa sənədli film müsabiqəsinin iştirakçıları KİV
vasitəsilə ictaimaiyyətə tanıdılaraq, onların bundan sonrakı həyatlarında ekoloji

istiqamətin başlıca istiqamətlərdən birinə çevrilməsini təmin edəcəkdir, bundan əlavə
onlar mütəmadi olaraq bölgəsindən asılı olaraq həmin ərazidə Təhsil Nazirliyi sistemində
fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar təhsil müəssisələri olan Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzlərinin tədbirlərinə aktiv şəkildə cəlb olunacaqdır.

3. Respublika müsabiqəsinin iştirakçıları
3.1. “Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsində 2 yaş qrupu üzrə
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil müəssisələri və UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzlərinin dərnək üzvləri və ekoklub üzvləri iştirak edir.
•

12 – 15 yaş üzrə (VI – IX siniflər);

•

16 – 17 yaş üzrə (IX – XI siniflər);

3.2 . “Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsində videoçarxlar 3
dəqiqədən artıq olmamalıdır.
4. Müsabiqədə iştirak edəcək videoçarxların mövzuları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İqlim dəyişmələri;
Meşələrin qorunması;
Ətraf mühitin çirklənməsi;
İçməli su ehtiyatları və qorunması;
Plastik tullantıların azaldılması;
Heyvanlara qarşı humanist davranış;

5. Respublika müsabiqəsinin keçirilməsi qaydası
5.1.

Respublika müsabiqəsi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil
müəssisələrinin VI - XI sinif şagirdləri və Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin müvafiq
yaş kateqoriyası (VI - XI sinif) üzrə dərnək üzvləri arasında (tək və qrup şəklində)
qısa sənədli film müsabiqəsi formatında keçiriləcəkdir. Filmin mövzusu ətraf mühitin
çirklənməsi, iqlim dəyişmələri, təbii resurslardan effektiv istifadə, quraqlığın artması,
meşələrin qorunması, içməli suyun azalması və gigiyenası və s. özündə birləşdirən
ekoloji problemlərin təsvirini əks etdirici şəkildə seçiləcəkdir.

5.2.

İştirakçıların qeydiyyatı: 25 sentyabr - 25 oktyabr 2018-ci il tarixinədək keçirilir.

5.3.

Sifariş: Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifarişlər qeydiyyatdan keçməlidir. Sifarişə
iştirakçıların, siyahısı əlavə olunmalıdır. Sifarişin surəti rugim@mk.edu.az elektron
ünvanına və ya Hüseyn Seyidzadə küçəsi 68a ünvanına göndərilməlidir. Sifarişin
forması əsasnaməyə əlavə olunur.

5.4.

Müsabiqənin final mərhələsinə 10 baldan yuxarı toplayan qrup və ya fərd buraxılır.

5.5.

Müsabiqə Təşkilat Komitəsinin tərəfindən yaradılmış mütəxəssislərdən ibarət
münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilir.

5.6.

“Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsi haqqında ətraflı
məlumat facebook səhifəsində göstərilir.
https.//www/facebook.com/ Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi)
6. Respublika müsabiqəsi aşağıdakı mərhələlər üzrə keçiriləcəkdir:

I mərhələ – 25 sentyabr – 25 oktyabr 2018-ci il tarixədək
Müsabiqəyə qatılmaq istəyən iştirakçıların qeydiyyatı ilə bağlı
qəbulu

sifarişlərin

II mərhələ – 30 oktyabr– 05 noyabr 2018-ci il tarixədək
Videogörüntülərə baxış və I seçim turu;
III mərhələ – 06 noyabr- 10 noyabr 2018-ci il tarixədək
I turda seçilmiş iştirakçılara müsabiqədə iştirakı barədə məlumatların
çatdırılması ;
IV mərhələ – 11 noyabr oktyabr – 15 noyabr 2018-ci il tarixədək
Respublika Uşaq-Gənclər İ nkişaf Mərkəzində I turda seçilmiş videoçarxlara
baxış və qiymətləndirilməsi;
V mərhələ – 20 - 21 noyabr 2018-ci il tarixində
“Ekoloji videoçarx” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsinin qaliblərinin
mükafatlandırılması.
7. Müsabiqənin münsiflər heyəti
7.1.

Müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən Münsiflər heyətinə ekoloqlar, rejissorlar,
ssenaristlər və KİV-lər seçilir, münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirmə aparılır.

7.2.

Münsiflər heyətinin üzvlərinin siyahısı müsabiqədən əvvəl açıqlanmır.

7.3.

İştirakçıların müsabiqə performansı ümumi qəbul edilən meyarlara əsasən
qiymətləndirilir.
Münsiflər iştirakçıların hər bir intizamda və hər bir kateqoriyada 10 ballıq
qiymətləndirmə sisteminə uyğun rəqabət qabiliyyətlərini qiymətləndirirlər. Müsabiqənin
nəticələri müsabiqənin sonunda yekunlaşdırılır.

7.4.

8. Texniki tələblər
8.1.

Müsabiqənin proqramı üçün bütün videoçarxlar telefon vasitəsilə çəkilir:
Video format:
• HD FULL (480-1080)
• Mini /720
• Horizontal (işığa qarşı olmasın)
• Coystik və ya ştativ ilə çəkilsin

8.2.

Bütün videoçarxlar keyfiyyətli və təmiz redaktə olunmalıdır.

9. Mükafatlandırma
9.1.

“Eko səyahət” qısa film müsabiqəsiibnin qiymətləndirilməsi isə müsabiqənin təşkilat
komtəsi və münsiflər heyəti tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Respublika mərhələsinin
qalibləri təşkilatçılar tərəfindən diplom və hədiyyələr ilə mükafatlandırılacaqdır.

9.2.

Təşkilat Komitəsi müsabiqə müddətində əlavə mükafatlandırma qaydalarına müvafiq
dəyişiklik edib, facebook səhifəsində rəsmi məlumat verə bilər.

Müsabiqə ilə bağlı məlumatları aşağıda qeyd olunan ünvanlardan əldə edə bilərsiniz:
Email: rugim@mk.edu.az
www.facebook.com/ /Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi
Telefon: (+ 99412) 5694947;

Ünvan: Hüseyn Seyidzadə küçəsi 68a

“Eko səyahət” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsinin
Bakı – Azərbaycan
___ noyabr 2018

Sifariş

İştirak etmək üçün aşağıdakı formanı doldurun.
Əsas məlumat:
Ölkə:
Şəhər:
Mərkəzin adı:
Qrup rəhbərinin adı:
Əlaqə ünvanı:
Telefon:
E-mail:
İnternet səhifə:
İştirakçı sayı:
Tarix:
İmza:

“Ekoloji videoçarx” Respublika uşaq qısa sənədli film müsabiqəsinin
Bakı – Azərbaycan
___ oktyabr 2018

İŞTIRAKÇI SİYAHISI

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Soyadı və
adı

Doğum
tarixi

Təmsil etdiyi
müəssisənin
adı

Təhsil aldığı
məktəb

Sinif

