
NİZAMİ GƏNCƏVİ  ilinə həsr olunmuş

ANİMASİYA MÜSABİQƏSİ



Müsabiqə haqqında:

- animasiya dizayn müsabiqəsidir.

Müsabiqə "Nizami Gəncəvi ili"nə həsr olunmuşdur.

Müsabiqədə 5 – 9-cu sinif şagirdləri iştirak edə

bilərlər.

Müsabiqənin məqsədi:

Rəqəmsallaşdırma, ədəbiyyat, riyaziyyat, təsviri 
incəsənət üzrə bilik və bacarıqlarının inkişafına dəstək;

Nizami Gəncəvinin əsərləri ilə daha yaxından tanışlıq;

Yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması və inkişaf
etdirilməsi;

Şagirdlərdə proqramlaşdırmaya olan marağın
artırılması;



Animasiyanın təqdimatı:

Animasiyanın maksimum 3 dəqiqəlik təqdimat 
videosu çəkilir və Youtube-da yerləşdirilir. İştirakçı 
videonun Youtube linkini ona qeydiyyatdan 
sonra göndəriləcək əlavə formada qeyd edir. Təqdimat 
videosu aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:

1. Özünü təqdimetmə: Şagirdin adı, soyadı, oxuduğu 
məktəb və təhsil aldığı sinif.

2. Təsvir: Bilavasitə iştirakçı tərəfindən layihənin detallı 
izahı.

3. Layihənin təqdimatı: Modelin ümumi nümayişi.



Tələblər:

Animasiya layihəsi dahi şair Nizami 
Gəncəvinin

1. “Yaralı uşaq”
2. “Bayquşların söhbəti”
3. “Fitnə”
4. “Şah və xidmətçi”
5. “İsgəndərlə Nüşabənin 

görüşməsi”
əsərlərindən ixtiyari birinin 

əsasında hazırlanmalıdır;
Layihə işi Azərbaycan dili ilə yanaşı, 

xarici dillərdə də hazırlana bilər.
Son qeydiyyat tarixi: 05.06.2021
Layihənin son göndərilmə 
tarixi: 15.06.2021



Qiymətləndirmə meyarları:

Təklif olunan mövzuya uyğunluq.

Layihə işinin orijinallığı. İdeyanın dərinliyi, obrazlılığı, yaradıcı
düşüncənin fərdiliyi, istifadə olunan vasitələrin orijinallığı
qiymətləndirilir.

İşin texniki göstəricilərinin keyfiyyəti və mürəkkəbliyi.
İstifadə olunan alətlər və vasitələrin seçilməsinin etibarlılığı və
rasionallığı qiymətləndirilir.

Ssenari. Ssenarinin tamlığı, tutarlılığı, detallı işlənməsi və
orijinallığı qiymətləndirilir. 

Bədii tamaşanın keyfiyyəti. Əsərin bədii səviyyəsi, dekorasiya
elementlərinin dizaynı, ahəngdar rəng birləşməsi və
kompozisiya həllinin keyfiyyəti qiymətləndirilir.

Materialın ifadəli təqdimatı (ifadəli vasitələr: qrafika, 
animasiya, video və səs effektləri).

Formata uyğunluq. ( maksimum 3 dəqiqəlik video )



Qalibin seçilməsi

• Qalib iyun ayının 29-u Facebook səhifəmizdə 

canlı yayımda elan olunacaqdır.

• Yarışmaya uyğun işlər iyun ayının 17-i Facebook

səhifəmizdə paylaşılacaq.

• Hər iştirakçı öz işini maksimum paylaşıb 

bəyənmə toplamalıdır(Əlavə proqram vasitəsilə 

bəyənmə artırılan layihələr yarışmadan 

uzaqlaşdırılacaq)

• Qalib sonda bəyənmə(like) çoxluğu və Juri

səsverməsi ilə seçiləcəkdir.



Mükafatlar

1-ci yer: Micro:bit Starter Kit

3D Pen

3-cü yer: Snap Circuits 24 project

3D Pen

2-ci yer: Arduino Beginner Starter Kit

3D Pen



Telefon: 0552064735

E-poçt: yarishma@mtk.edu.az

Qeydiyyat linki: https://forms.office.com/r/gy8Hjfyeww

Əlaqə:

mailto:yarishma@mtk.edu.az
https://forms.office.com/r/gy8Hjfyeww

