21-ci Əsrin Təhsil Təcrübəsi !

Kurs kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Karyerasını İdman jurnalistikası sahəsində qurmaq istəyən gənclər, hal-hazırda jurnalist kimi çalışan
və bu sahədə biliklərini təkmilləşdirmək istəyən mütəxəssislər, bu sahəyə marağı olan hər kəs.

Kursun məqsədi:

• İştirakçıların idman jurnalistikası ilə
bağlı biliklərini artırmaq;
• Sərbəst şəkildə işləyə bilən peşəkar
idman jurnalistlərin yetişdirilməsi.

Kursun dili:
•

azərbaycan

Kursun müddəti:
•

60 saat – 3 ay

Kursun başlanacağı tarix:
•

iyun ayı

Kursun formatı:
•

oflayn

Kurs haqqında məlumat:

Jurnalistikanın bu sahəsi iştirakçılara idman yarışlarında, beynəlxalq idman tədbirlərində davranış,
media və idman sahəsinin qarşılıqlı əlaqəsini öyrədir. Eyni zamanda bu fənn vasitəsi ilə iştirakçılar
idmanın bütün sahələrinin həm də dövlət üçün önəmli olduğunu öyrənirlər. İdman jurnalistikası həm də
beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətlidir. Çünki idman yarışlarında jurnalistlər bir- birləri ilə əlaqə
qurur, ölkənin tanıdılmasına xidmət edirlər. Kurs həm nəzəri, həm də praktiki bilikləri əhatə edəcək.

İdman jurnalistikası” kursun proqramı:
1. İdman Jurnalistikasının əhəmiyyəti (2 saat)
2. İdman xəbərlərinin izlənmə yöntəmləri (şərhetmə
metodları) (2 saat)
3. Oyunlardan öncəki xəbər, təxmin və şərhlər (2 saat)
4. Qarşılaşma, yarış və fəaliyyət xəbərləri (2 saat)
5. Praktik iş: gündəmə uyğun idman hadisəsini şərh
etmək (4 saat)
6. İdman xəbərlərinin yazılma texnologiyası (4 saat)
7. Radio üçün idman verlişlərinin yazılması və
səsləndirilməsi (2 saat)
8. Qəzetlərin idman səhifəsi – jurnalist nəyi yazmalıdır?
(2 saat)
9. İdman saytlarının əsas istiqamətləri – mətn, foto, şərh
(2 saat)
10. Praktik iş: idman xəbərləri hazırlamaq. Mövzu futbol.
Futbolçu ilə müsahibə əsasında (2 saat)
11. Oyunlardan əvvəl və sonra keçirilən brifinq və ya
mətbuat konfransları (2 saat)
12. Praktik iş: müxtəlif idman növləri ilə bağlı jurnalist
araşdırmaları aparın. Araşdırmanın nəticəsini
auditoriyada təqdim edin (2 saat)
13. İdman xəbərçiliyi. Jurnalist operativliyi (2 saat)

14. İlk idman oyunları. Olimpiya oyunları (2 saat)
15. İlk idman qəzeti – Sporting life. İdmanın sonrakı
inkişaf istiqamətləri (2 saat)
16. İdman müxbirləri (2 saat)
17. İdman xəbərlərinin qaynaqları (2 saat)
18. Azərbaycanda idman jurnalistikasının vəziyyəti.
İdmandan yazan jurnalistlərin fikirləri əsasında (2 saat)
19. Azərbaycanda idmanın tarixi (2 saat)
20. Futbol xəbərləri. Oyunların TV məkanında
mütəxəsislərlə birlikdə şərhi (4 saat)
21. Azərbaycanda idmanın inkişafı. İlk Avropa və İslam
Oyunları (2 saat)
22. İdman fotojurnalisti anlayışı və xüsusiyyətləri (2 saat)
23. İdman oyunları fotojurnalistlərin gözü ilə (2 saat)
24. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq idman oyunları –
jurnalstin üzərinə düşən öhdəliklər (2 saat)
25. Azərbaycanda idman sayt və qəzetlərindəki vəziyyət
(2 saat)
26. Praktik iş: müxtəlif idman növləri üzrə uğur qazanan
idmançılarla müsahibə (2 saat)
27. Praktik iş: şahmat oyununun izlənməsi və oyunun
təhlili (2 saat)

Təlimçi barəsində:

Sənan Şəfizadə
Azərbaycan jurnalisti, televiziya aparıcısı və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru.
2000-ci ildən müxtəlif vaxtlarda "Tələbə Press", "168 saat", "Futbol
Proqnoz" eləcə də Rusiyanın "Sport Ekspress" qəzetlərində işləyib, "Region
Plus", "Nargis" jurnalı və azerisport.com portalıyla əməkdaşlıq edib.
2007 və 2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
nazirliyi tərəfindən "İlin idman jurnalisti" seçilib. 2013-cü ildə İdman
Araşdırmalar Mərkəzinin sorğusuna əsasən "İlin idman jurnalisti" mükafatını
qazanıb. 2009 və 2014-cü illərdə "İlin ən yaxşı idman aparıcısı"
nominasiyasında "Zəfər" Yüksək İdman Nailiyyətləri mükafatına layiq
görülüb. 2016-cı ildə Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsinin sorğusuna əsasən
"İlin ən yaxşı idman jurnalisti" seçilib.
2015-ci ildə Bakıda təşkil olunan şahmat üzrə Dünya Kuboku, 2016-cı ildə
keçirilən Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının Təşkilat Komitəsində media
şöbəsinin rəhbəri kimi çalışıb. 2014-2019-cu illərdə Şəmkirdə təşkil olunan
şahmat üzrə Vüqar Həşimov Memorialının PR işləri üzrə əlaqələndiricisi
olub, turnirin mətbuat katibi işləyib.

Bir sıra dövlət tədbirlərində – o cümlədən futbol, cüdo, şahmat, güləş,
gimnastika, MMA və digər idman növləri üzrə 30-dən çox dünya, Avropa
çempionatı, Dünya Kuboku yarışlarında aparıcı olub. 2015-ci ildə
Ümumdünya Boks Seriyası (WSB) tərəfindən "İlin peşəkar aparıcısı" kimi
xüsusi diploma layiq görülüb.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionu “Qarabağ” futbol klubunun
avrokuboklar zamanı ev oyunlarında rəsmi aparıcısıdır. Bakıda keçirilən
futbol üzrə Çempionlar Liqası, 17 yaşlı oğlanlar arasında futbol üzrə dünya
birinciliyi, boks üzrə Ümumdünya Boks Seriyası, MMA üzrə Avropa və dünya
çempionatı, cüdo üzrə dünya çempionatı, qadın volleybolçular arasında
Avropa çempionatı, gimnastika üzrə Dünya Kuboku, dünya və Avropa
çempionatında rəsmi aparıcı kimi çalışıb.
2003-cü ildən Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkətində idman
xəbərlərinin aparıcısı və müxbir kimi çalışır. Hazırda ATV kanalında idman
şöbəsinin redaktorudur.
Azərbaycan futbolçusu İsgəndər Cavadovun həyatından və karyerasından
bəhs edən "№11 İsgəndər Cavadov" kitabının müəllifidir.
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