«English Song Competition» облыстық байқауының eрежесі
1.
«English Song Competition» байқауы (ары қарай – Байқау) шет тілін үйренуге
жағымды мотивация қалыптастыру, оқылатын тілді ән мәдениетінен таныстыру, студенттер
мен оқытушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында өткізіледі. Сонымен
қатар, белсенді мұғалімдерге ағылшын тілін үйренуді көңілді және сәтті ету үшін қолдау
көрсету.
Байқаудың мақсатты аудиториясы: 2-ден 11-ге дейінгі барлық білім беру ұйымдарының
Солтүстік Қазақстан облысы мен Петропавл қаласының оқытушылары мен студенттері.
Үш категорияға қатысу:
• ағылшын тілі мұғалімдері (жасына байланысты шектеулер жоқ);
• бастауыш сынып оқушылары (2-4 сыныптар);
•жоғары сынып оқушылары (5-11 сыныптар).
Байқау ұйымдастырушысы: «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ.
ағылшын тілі мұғалімдерінің қоғамдық бірлестігі «ATENK».
Байқаудың жұмыс тілі: ағылшын тілі
2.

Байқаудың өтетін күні мен орны

Байқау 2020 жылдың 28 ақпанда сағат 11: 00-де «Өрлеу» БАҰО» АҚ «СҚО бойынша ПҚ
БАИ» филиалында өтеді. Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 21 ақпан.
Өтініштер atenksongcompetition@gmail.com поштасына жіберілуі керек
3.

Байқаудың шарттары

Байқауға қатысу тегін. Барлық қатысушыларға қатысу сертификаты беріледі.
Қатысушылар өздерінің таңдаған бір нұсқасын ұсынады, ән ағылшын тілінде және жанды
түрде орындалуы керек. Шығармашылық тәсіл (эскиздер, билер және т.б.) құпталады.
Ұзақтығы 5 минуттан аспауы керек.
Нөмірде әнді орындағанда 5 адамнан аспауы тиіс.
Іріктеу үшін, 2020 жылдың 26 ақпанына дейін өтінім берген барлық қатысушылар өздерінің
презентациясының бейнесін (3 минуттан аспайтын) atenksongcompetition@gmail.com
поштасына жіберілуі керек:
Қатысушының аты-жөні, қала / аудан, ауыл, мектептің аты, жұмыс атауы.
4.

Қазылар алқасы

Джаксалықова Әсел Сарымовна - «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ.
ағылшын тілі мұғалімдерінің «ATENK» қоғамдық бірлестігінің вице-президенті;
Черных Валентина Анатольевна - Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі білім
басқармасының білім мазмұны мен сапасы бөлімінің бастығы;
Жанна Тоқтарова - ҚР АҚШ елшілігінің, АҚШ мемлекеттік департаменті
бағдарламасының кәсіби және біліми түлектерінің үйлестірушісі;
Мурзалинова Алма Жакимовна - ФАО «Өрлеу» БАҰО »АҚ ПҚ БАИ директоры;
Тетюхин Евгений Петрович - Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті;
Бриттани Кастрати - СҚМУ-ға АҚШ-тан келген оқытушы;

Жангунакова Индира Ержанқызы - «Черный бриллиант» тобының вокалисті, Петропавл
қаласы.
5.

Бағалау критерийлері.
Бағалау критерийлері

Орындауы
Ән таңдау: ән әншілердің қабілеттеріне 1 -2-3-4-5
және олардың вокалдық қасиеттеріне сай
келеді.
Көркемдігі
мен
музыкалығы: 1 -2-3-4-5
орындаушы (лар) әнді өздері айтады және
қасиет
стилистикалық
интерпретациясыны ұсынады
Жалпы жұмыс: жалпы жұмысқа қалай 1 -2-3-4-5
қарайтындығыңызды
бағалаңыз
техникалық шеберліктен тыс орындау
нәтижесі; ол қызықтырады ма және ол оң
жауап тудырады ма?
Шығармашылық
ерекшелігі:
әнің 1 -2-3-4-5
авторлық орындауы (анық, қазіргі әнге
сәйкес келмейді)
Тіл:
мәтін
синтаксистік
және 1 -2-3-4-5
грамматикалық тұрғыдан дұрыс, бірақ сөз
тіркестері мен көркем тілді қолдануға
рұқсат етіледі.

6.

Техникалық қолдау.

Байқау ұйымдастырушылары қатысушыларға музыкалық трек ойнай алатын дыбыстық
жабдықтар ұсынады. Әр нөмірге музыка (ат, ұйымның атауы) қол қойып, іс-шараның
ұйымдастырушы комитетіне іс-шарадан 3 күн бұрын atenksongcompetition@gmail.com
мекен-жайы бойынша Ән байқауы тақырыбымен жіберілуі керек.
7.
Марапаттау
Қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтап, I, II, III дәрежелі дипломдарды (әр номинация
бойынша) ұсынады.
Байқау жеңімпаздары дипломдар мен Marwin дүкенінен кітаптарға ие болады.
Бас жүлде: 15 000 теңге

1 орын: 10000 теңге
2 орын: 7000 теңге
3 орын: 5000 теңге
Жеке қойылымдар номинациялармен белгіленеді. Барлық қатысушыларға қатысу
сертификаты беріледі.
8. Өтініш беру үлгісі
Аты –жөні
Жасы ( туған жылы, күні, айы)
Қайдан ( обл, қала...)
Мектеп, сыныбы:
Категория (ағылшын тілі мұғалімдері, бастауыш
сынып оқушылары немесе
жоғары
сынып
оқушылары)
Шығарманың авторлары (сөзі, әні)
Жетекшісі
Жетекшінің тел.номерлері
Электронды поштасы:

Положение
об областном конкурсе
«English Song Competition»
1.
Конкурс «English Song Competition» (далее – Конкурс) проводится с целью создания
положительной мотивации к изучению иностранного языка, знакомства и приобщения к
песенной культуре стран изучаемого языка, развития творческих способностей учащихся и
учителей. Также, поддержка инициативных учителей в их стремлении сделать обучение
английскому языку увлекательным и успешным.
Целевая аудитория Конкурса: учителя и учащиеся Северо-Казахстанской области и г.
Петропавловска всех образовательных учреждений со 2 по 11 класс.
Участие по трем категориям:
• учителя английского языка (без возрастных ограничений)/или дуэт с учеником;
• ученики начальной школы (2-4 классы);
• ученики старшей школы (5-11 классы).
Организатор Конкурса: Ассоциация учителей английского языка Северо-Казахстанской
области (АТЕNK).
Рабочий язык: английский.
2. Дата и место проведения конкурса
Конкурс English Song Competition состоится 28 февраля в 11 часов на базе ФАО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР по СКО. Последний срок подачи заявок: 21 февраля 2020 года. Заявки
отправлять на адрес atenksongcompetition@gmail.com
3. Условия Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное. Все участники конкурса получат сертификат участника.
Участники представляют одно произведение на выбор, песня должна быть на английском
языке и в живом исполнении. Творческий подход приветствуется (сценки, подтанцовка и
т.д.). Длительность номера не более 5-ти минут.
Исполнять песню в номере могут не более 5 человек.
В целях предварительного отбора в срок до 26 февраля, 2020 г. все участники, подавшие
заявки, должны отправить видеоролик своего выступления (не более 3х минут) на адрес
atenksongcompetition@gmail.com, сопровождая ОДНИМ текстовым сообщением:
ФИО участника, город/район, село, название школы, название произведения.
4. Жюри Конкурса
Джаксалыкова Асель Сарымовна - вице-президент Ассоциации учителей английского
языка Северо-Казахстанской области АТЕNK;
Черных Валентина Анатольевна - руководитель отдела по содержанию и качеству
образования управления образования акимата СКО;
Жанна Токтарова - координатор выпускников образовательных и профессиональных
программ государственного департамента США, посольство США в РК;
Мурзалинова Алма Жакимовна – директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО;

Тетюхин Евгений Петрович – профессор Северо-Казахстанский университет
им.М.Козыбаева;
Бриттани Кастрати – приглашенный преподаватель из США в СКГУ;
Жангунакова Индира Ержановна – вокалист гр. «Черный бриллиант», г.Петропавловск
5. Критерии оценивания
Критерии оценивания исполнения
Выбор песни: Песня хорошо подходит для певческих
способностей и вокальных качеств.

1 -2-3-4-5

Артистизм и музыкальность: исполнитель (и) исполняет
песню в своей интерпретации и представляет сильную
стилистическую интерпретацию, включающую динамику и
выразительное чувство музыки.

1 -2-3-4-5

Творческий подход и оригинальность: сценки, подтанцовки,
оформление сцены, костюмы, сценический образ и тд.

1 -2-3-4-5

Слова: исполнитель (и) знает все слова. Нет
никаких заметных пауз или пробелов.

1 -2-3-4-5

Акцент: исполнитель (и) подражает акценту носителя языка
Правильность: исполнитель (и) поют слова песни четко
Произношение: исполнитель произносит слова ясно

1 -2-3-4-5
1 -2-3-4-5
1-2-3-4-5

6. Техническое обеспечение конкурсных материалов.
Организаторы конкурса обеспечивают участников звуковым оборудованием с
возможностью воспроизведения музыкального трека. Музыка для сопровождения каждой
программы должна быть подписана (ФИО,название организации) и предоставлена в
оргкомитет конкурса не позднее, чем за 3 дня до мероприятия по адресу
atenksongcompetition@gmail.com с темой Song contest.
7. Награждение
Жюри определяет победителей и вручает дипломы I, II, III степени (в каждой категории).
Победители конкурса получат дипломы и подарки от магазина книжного магазина Marwin.
Гранд-приз: 15,000 тенге
1 место:
10,000 тенге
2 место:
7,000 тенге

3 место:

5,000 тенге

Кроме того, отдельные выступления будут отмечены номинациями. Все участники
конкурса получат сертификат участника.
8.

Форма заявки

ФИО участника
Возраст
Адрес (город, район, село)
Школа, класс
Категория (учителя английского языка, ученики
начальной школы или ученики старшей школы)
Авторы песни( слова, музыка) ( не обязательно)

Руководитель ( учитель английского языка)

Номер телефона руководителя
Email

Regional competition «English Song Competition» Regulation

1.
The competition “English Song Competition” (hereinafter - the Competition) is held with
the aim of creating positive motivation to learn a foreign language, meeting and familiarizing the
countries of the language studied with the song culture, developing the creative abilities of students
and teachers. Also, support for proactive teachers in their quest to make learning English fun and
successful.
The target audience of the Competition: teachers and students of the North Kazakhstan region and
the city of Petropavlovsk from all educational institutions from grade 2 to 11.
Participation in three categories:
• English teachers (no age restrictions) or a duet with a student;
• primary school students (grades 2-4);
• high school students (grades 5-11).
Contest organizer: Association of Teachers of English North Kazakhstan (ATENK)
Working language: English.
2.

Date and place of the competition

The English Song Competition will be held on February 28 at 11 a.m. at Orleu in-service training
institution. Deadline for applications: February 21, 2020. Applications should be sent to
atenksongcompetition@gmail.com
3. Terms of the Competition
Participation in the Competition is free. All participants will receive a certificate of participation.
Participants present one piece of their choice, the song must be in English and in live performance.
A creative approach is welcome (sketches, dancing, etc.). Duration no more than 5 minutes.
A song can be played in the performance by no more than 5 people.
For preliminary selection, before February 26, 2020, all participants who have submitted
applications must send a video of their presentation (no more than 3 minutes) should be sent to
atenksongcompetition@gmail.com, accompanied by ONE text message:
Name of participant, city / district, village, name of school, name of work.
4.

Criteria for evaluating

Judging criteria
Choice of Song: Song is a good fit for singers’ abilities 1 -2-3-4-5
and vocal qualities.
Artistry and musicianship: Performer(s) makes the song 1 -2-3-4-5
their own and present a strong stylistic interpretation,
incorporating dynamics & expressive musical feeling.

Creative approach and originality: scenes, dancing, 1 -2-3-4-5
stage design, costumes, stage image, etc.

1 -2-3-4-5
Words: Performer(s) know all the words. There are
no noticeable lapses, blanks, or pauses.
1 -2-3-4-5
Accent: Performer(s) emulate a native-like accent.
1 -2-3-4-5
Correctness: Performer(s) sing the lyrics accurately
Pronunciation: Performer(s) pronounce words with
clarity.
5.

1-2-3-4-5

Jury

Assel Jaxalykova - Vice President of the Association of English Teachers North Kazakhstan
region & Petropavlovsk ATENK;
Valentina Chernykh - Head of the Department for the Content and Quality Assurance of
Education, North Kazakhstan Education Department, Akimat of the North Kazakhstan region;
Zhanna Toktarova - Alumni Coordinator, Public Affairs Section, U.S. Embassy Kazakhstan
Alma Murzalinova - Principal of National Center for Professional Development for Teaching
Staff of North Kazakhstan region ‘Orleu’, Petropavlovsk
Evgeny Tetyukhin - Professor, North Kazakhstan University named after M. Kozybaev;
Brittany Kastrati - English Language Fellow from USA;
Indira Zhangunakova – professional singer from "Chernyi Briliant" girls band, Petropavlovsk
6.

Technical support.

The contest organizers provide participants with sound equipment with the ability to play a music
track. Music to accompany each program must be signed (name, organization name) and submitted
to the organizing committee of the competition no later than 3 days before the event at
atenksongcompetition@gmail.com with the theme Song contest.
7. Prizes and awards
The jury determines the winners and presents diplomas of I, II, III degree (in each category).
The winners of the competition will receive diplomas and gifts from the Marwin bookstore.
Grand prize: 15,000 tenge
1st place: 10,000 tenge
2nd place: 7,000 tenge
3rd place: 5,000 tenge
In addition, individual performances will be marked with nominations. All participants will receive
a certificate of participation.

8.

Application form

Name of participant
Age
Address (city, district, village)
School, class
Category(teachers, primary students or high
school students)
Songwriters and ( lyrics, music) (optional)
Head ( English teacher)
Executive Phone Number
Email

