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Уважаемая Роза Сакеновна!
Ассоциация учителей английского языка Северо-Казахстанской области «ATENK»
(Association of Teachers of English North Kazakhstan) объявляет о проведении областного
дистанционного конкурса «English Song Contest 2021» («Конкурс песни на английском
языке») с 10 февраля по 28 февраля 2021 г.
Цель мероприятия: создание положительной мотивации к изучению иностранного языка,
знакомство и приобщение к песенной культуре стран изучаемого языка, развития творческих
способностей учащихся и учителей, в том числе поддержка инициативных учителей в их
стремлении сделать обучение английскому языку увлекательным и успешным.
Участие в конкурсе бесплатное.
Просим Вашего содействия и помощи в привлечении к участию в конкурсе учителей
английского языка из каждого района Северо-Казахстанской области и г.Петропавловска через
областной, городской и районные отделы образования.
Прилагаем Вам для ознакомления Положение о проведении конкурса.
Благодарим за понимание и сотрудничество!

Президент Ассоциации

Исполнитель: Алибекова Д.К.
87753332632

Касенова А.Б.

«English Song Contest 2021» облыстық байқауының eрежесі
«English Song Contest 2021»
облыстық қашықтықтан өткізілетін байқау туралы ереже
«English Song Contest 2021» байқауы (ары қарай – Байқау) шет тілін үйренуге жағымды
мотивация қалыптастыру, оқылатын тілді ән мәдениетінен таныстыру, студенттер мен
оқытушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сонымен қатар, белсенді мұғалімдерге
ағылшын тілін үйренуді көңілді және сәтті ету үшін қолдау көрсету мақсатында өткізіледі.
Байқаудың мақсатты аудиториясы: Солтүстік Қазақстан облысы мен Петропавл қаласының
барлық білім беру ұйымдарының оқытушылары және 2-11 сынып аралығындағы оқушылары.
Байқау ағылшын тілі бағдарламаларының аймақтық офисінің қолдауымен, ҚР АҚШ елшілігінің
жанында өткізіледі. Сондай-ақ, InterPress компаниясының - Қазақстан аумағындағы Oxford
University Press баспасының ресми және эксклюзивті дистрибьюторы және "Меломан Home
Video" (Marwin) ЖШС қолдауымен.
.1. Қатысушылар
Төрт категория бойынша:
• оқытушылар дуэті/ағылшын тілі мұғалімдері (жас ерекшеленбеген) оқушымен/оқушылармен
• бастауыш сынып оқушылары (2-4 сыныптар);
• ортаңғы буын оқушылары (5-7 сыныптар).
• жоғары сынып оқушылары (8-11 сыныптар).
Өткен «English Song Contest 2020» байқаудың жеңімпаздары биыл байқауға қатыса алмайды.
Жүлделі орын алмаған қатысушылар байқауға қайта қатысуға жіберіледі.
Байқау ұйымдастырушысы: «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ. ағылшын
тілі мұғалімдерінің қоғамдық бірлестігі «ATENK».
Байқаудың жұмыс тілі: ағылшын тілі
2. Байқаудың кезеңдері
1) Байқауға қатысу үшін тіркеу формасын толтыру www.atenk.kz сайтының Projects - Contests ESC - ESC 2021 - Registration бөліміне 2021 жылғы 10 ақпаннан бастап 28 ақпанға дейін.
Тіркелу үшін сілтеме http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021
2) Байқау жұмысына сілтемемен бірге форма толтыру www.atenk.kz сайтының Projects Contests - ESC - ESC 2021 - Registration бөліміне 2021 жылғы 1 наурыздан бастап 26 наурызға
дейін.
3) Әділқазылар мүшелерінің бейнероликті бағалауы 2021 жылғы 27 наурыздан бастап 4 сәуірге

дейін.
4) Нәтижелерді жариялау www.atenk.kz сайтының Projects - Contests - ESC - ESC 2021 - Results
бөлімінде Instagram @atenk2030 және Facebook @atenk.kz парақшаларында.
3. Байқаудың шарттары
Байқау қашықтықтан өткізіледі. Байқауға қатысу тегін.
Барлық талаптарға сай, көрсетілген мерзімде бейнежазба жіберген барлық қатысушыларға
электронды қатысушы сертификаты беріледі.
Қатысушылар өздерінің таңдаған бір нұсқасын ұсынады, ән ағылшын тілінде орындалуы керек.
Бейнежазбаның ұзақтығы 5 минуттан аспауы тиіс. Нөмірде әнді орындағанда 5 адамнан көп
болмауы керек.
Осы Ереженің 5-тармағында конкурстық жұмыстарды бағалау өлшемшарттарымен танысу
қадала ұсынылады.
Өткен жылдың байқау қорытындысы бойынша үздік жұмыстармен танысу үшін
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2020 сілтемесін басыңыз.
Байқауға келіскен қатысушылар «Келісім-хатты» толтыруы тиіс (1 қосымша), бұл «Келісімхат» толтыру ATENK ресми сайтында, Ассоциацияның Instagram және Facebook әлеуметтік
желілеріне байқау жұмысын жариялауға келісім береді. Келісім-хатты кәмелетке толмаған
байқау қатысушысы үшін баланың (балалардың) заңды өкілі толтыруы тиіс.
Қатысушының Келісім-хатының сканерден өткізілген көшірмесін www.atenk.kz сайтының
Projects - Contests - ESC - ESC 2021 - Results бөліміне тіркеу керек – байқаудың 2 кезеңі
шегінде. (3 тармақ Байқаудың шарттары қараңыз)
Конкурстың қазылар алқасы бағалау критерийлеріне сәйкес конкурстық жұмыстарды түпкілікті
іріктеу құқығын өзіне қалдырады, апелляциялар қабылданбайды, конкурстық жұмыстарды
іріктеу бойынша түсініктемелер берілмейді.
4. Байқаудың қазылар алқасы
Касенова Альбина Бакытбековна - «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ.
ағылшын тілі мұғалімдерінің «ATENK» қоғамдық бірлестігінің президенті;
Алибекова Дина Козыбаевна - «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ. ағылшын
тілі мұғалімдерінің «ATENK» қоғамдық бірлестігінің вице-президенті;
Ибраева Жайнагуль Жанибековна – Unicorn тілдер мектебінің директоры, Нұр-Сұлтан қ.
Огаст Гарнзи – Гумилев атындағы ЕНУ АҚШ шақырылған оқытушы;
Шонова Асель Сарымовна - «Солтүстік Қазақстан облысының және Петропавл қ. ағылшын
тілі мұғалімдерінің «ATENK» қоғамдық бірлестігінің вице-президенті.
5. Бағалау критерийлері

Орындаудың бағалау критерийлері
Ән таңдау: ән әншілердің қабілеттеріне және
олардың вокалдық қасиеттеріне сай келеді.
Ән жас ерекшеліктеріне, одан басқа этикалық
нормаларға сай

1 -2-3-4-5

Көркемдігі мен музыкалығы: орындаушы
(лар) дианмика мен көркемдік сезімде әнді
өздері айтады және қасиет стилистикалық
интерпретациясыны ұсынады

1 -2-3-4-5

Шығармашылық ерекшелігі: сахналау, би,
сахнаны безендіру, костюмдер, сахна бейнесі
және т.б

1 -2-3-4-5

Түпнұсқа мәтінін дәл келтіру: орындаушы 1 -2-3-4-5
(лар) сөздерін толық біледі. Үзіліс пен
кідіріссіз,
сөздер
мен
азат
жолдар
ауыстырылмаған.
Айту және ырғағы: орындаушы (лар) тіл
иесіне ұқсатады, сөздерді анық айтады.

1 -2-3-4-5

Логотип және танымбелгі: бейнероликте
ATENK логотипі мен байқау танымбелгісін
қолдану

5

Рәсімделген негізгі беті: қатысушының
аты-жөні, әннің аты, ерекше орындаушы,
аудан, мектеп, басшы (бейнероликтің
басында)

5

6. Марапаттау
Қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтап, I, II, III дәрежелі дипломдарды (әр номинация
бойынша) ұсынады.
Байқау жеңімпаздары дипломдар мен бағалы сыйлықтарға ие болады.
1 орын: Regional English Language Office (RELO), Oxford University Press (OUP), Marwin
сыйлықтары;
2 орын: RELO, OUP, Marwin сыйлықтары;
3 орын: RELO, OUP, Marwin сыйлықтары.

Одан басқа, жеке қойылымдар номинациялармен белгіленеді. Барлық қатысушыларға қатысу
сертификаты беріледі.
Конкурс шарттары бойынша сұрақтар туындаған және түсіндіру қажет болған жағдайда
поштаға жазуды сұраймыз atenkcontest@gmail.com

Қосымша 1
Мұғалімнің келісім хаты
“English Song Contest - 2021” конкурс материалдарын жариялауға
келісімі
Мен, _________________________________________________________________________,
(аты-жөні,лауазымы, жұмыс орны)

_________________________________________________________________________________
____________ (туған күні), Facebook, INSTAGRAM-дағы қауымдастық беттерінде, ATENK
ресми сайтында жариялау үшін өзінің конкурстық жұмысын (ән жазылған бейне) пайдалануға
осы құжатпен келісім беремін.
Келісім беру күні:____________2021 ж
Қолы:_________________

Баланың заңды өкілінің келісім-хаты
“English Song Contest - 2021” конкурс материалдарын жариялауға
келісімі
Мен, ____________________________________________________________, ____________,
(кәмелетке толмаған адамның заңды өкілінің аты-жөні)

(туған күні)

заңды өкіл ретінде________________________________________________________,
(баланың аты-жөні)

___________ (туған жылы), Facebook, INSTAGRAM-дағы қауымдастық парақшаларында,
ATENK ресми сайтында жариялау үшін осы құжатпен менің баламның қатысуымен конкурстық
жұмысты (ән жазылған бейне) пайдалануға келісім беремін.
Келісім беру күні:____________2021 ж
Қолы:_________________

Положение
об областном дистанционном конкурсе
«English Song Contest 2021»
Конкурс «English Song Contest 2021» (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, в том числе поддержка инициативных учителей в их стремлении сделать обучение
английскому языку увлекательным и успешным.
Конкурс проводится при поддержке Регионального офиса программ английского языка, при
Посольстве США в РК. А также, при поддержке компании InterPress - официального и
эксклюзивного дистрибьютора издательства Oxford University Press на территории Казахстана и
ТОО “Меломан Home Video” (Marwin).
Целевая аудитория Конкурса: учителя и учащиеся Северо-Казахстанской области и г.
Петропавловска всех образовательных учреждений со 2 по 11 класс.
1. Участники
Участие по четырем категориям:
● дуэт учителя/учителей английского
учеником/учениками;
● ученики начальной школы (2-4 классы);
● ученики средней школы (5-7 классы);
● ученики старшей школы (8-11).

языка

(без

возрастных

ограничений)

с

Победители прошлогоднего конкурса English Song Contest 2020 не смогут участвовать в
Конкурсе в этом году. Участники, не занявшие призовые места, допускаются повторно для
участия в конкурсе.
Организатор Конкурса: Ассоциация учителей английского языка Северо-Казахстанской
области и г.Петропавловска “АТЕNK”.
Рабочий язык: английский.
2.

Этапы конкурса

1) Заполнение регистрационной формы для участия в конкурсе на сайте www.atenk.kz в
разделе Projects - Contests - ESC - ESC 2021 - Registration - с 10 февраля по 28 февраля
2021 г.
Ссылка для регистрации: http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021
2) Заполнение формы с ссылкой на конкурсную работу на сайте www.atenk.kz разделе
Projects - Contests - ESC - ESC 2021 - Registration - Submission - с 1 марта по 26 марта
2021 г.
3) Оценивание видеороликов членами жюри- с 27 марта по 4 апреля 2021 г.

4) Публикация результатов на сайте www.atenk.kz в разделе Projects - Contests - ESC ESC 2021 - Results, в Instagram @atenk2030 и Facebook @atenk.kz - 5 апреля 2021 г.
3.

Условия Конкурса

Конкурс проводится дистанционно. Участие в Конкурсе бесплатное.
Все участники конкурса, представившие видео в соответствии со всеми условиями конкурса в
предусмотренный в срок, получают электронный сертификат участника.
Участники представляют одно произведение на выбор, песня должна быть на английском
языке. Длительность видеоролика не более 5-ти минут. Исполнять песню в номере могут не
более 5 человек.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с критериями оценивания конкурсных работ в
Пункте 5 настоящего положения.
Для ознакомления с лучшими работами по итогам конкурса прошлого года пройдите по ссылке
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2020
Соглашаясь на участие в конкурсе, участникам необходимо заполнить «Письмо-согласие»
(Приложение 1), в котором дается согласие на публикацию конкурсной работы на официальном
сайте ATENK и социальных сетях Ассоциации в Instagram и Facebook. Письмо-согласие за
несовершеннолетнего участника конкурса необходимо заполнить законному представителю
ребенка (детей).
Сканированную копию «Письма-согласия» участники прикрепляют в форме на сайте
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021 разделе Projects - Contests - ESC ESC 2021 - Registration - Submission - в рамках 2 этапа конкурса (см. Пункт 3 “Этапы
конкурса”)
Жюри Конкурса оставляет за собой право окончательного отбора конкурсных работ в
соответствии с критериями оценивания, апелляции не принимаются, объяснения по отбору
конкурсных работ не предоставляется.
4.

Жюри Конкурса

Касенова Альбина Бакытбековна - президент Ассоциации учителей английского языка
Северо-Казахстанской области АТЕNK;
Алибекова Дина Козыбаевна - вице-президент Ассоциации учителей английского языка
Северо-Казахстанской области АТЕNK;
Ибраева Жайнагуль Жанибековна - Директор языковой школы Unicorn, г.Нур-Султан
Огаст Гарнзи – приглашенный преподаватель из США в ЕНУ им.Гумилева (г .Нур-Султан);
Шонова Асель Сарымовна - вице-президент Ассоциации учителей английского языка СевероКазахстанской области АТЕNK.
5. Критерии оценивания

Критерии оценивания исполнения
Выбор песни: песня хорошо подходит для певческих
способностей и вокальных качеств. Песня соответствует
возрастным особенностям, а также этическим нормам.

1 -2-3-4-5

Артистизм и музыкальность: участник (-ца, -и) исполняет
(-ют) песню в своей интерпретации
и представляет(-ют)
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

Точность воспроизведения текста оригинала: исполнитель (и)
знает все слова. Нет никаких заметных пауз или пробелов, замен
слов и строк.

1 -2-3-4-5

Произношение и Акцент: исполнитель (и) подражает акценту
носителя языка, исполнитель произносит слова ясно

1 -2-3-4-5

Логотип и эмблема: использование логотипа ATENK и
эмблемы конкурса в видеоролике

5

Качество видео: видео представлено в хорошем качестве, звук
слышен отчетливо, разрешение не менее HD (1280*720p)

1-2-3-4-5

Титульный лист с оформлением: ФИО участника , название
песни, оригинальный исполнитель, руководитель, школа, район
(в начале видеоролика)

5

6.

Награждение

Жюри определяет победителей и вручает дипломы I, II, III степени (в каждой категории).
Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.
1 место: подарки от Regional English Language Office (RELO), Oxford University Press (OUP),
Marwin
2 место: подарки от RELO, OUP, Marwin
3 место: подарки от RELO, OUP, Marwin
Кроме того, отдельные выступления будут отмечены номинациями. Все участники конкурса
получат сертификат участника.
При возникновении и необходимости разъяснения вопросов по условиям Конкурса просим
писать на почту atenkcontest@gmail.com

Приложение 1
Письмо-согласие для учителя
Разрешение
на публикацию материалов конкурса "English Song Contest - 2021"
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должность, место работы)

_________________________________________________________________________________
____________ (дата рождения), настоящим документом даю согласие на использование своей
конкурсной работы (видео с исполнением песни) для публикации на официальном сайте
ATENK, страницах Ассоциации в FACEBOOK, INSTAGRAM.
Дата дачи согласия:____________2021 г
Подпись:_________________

Письмо-согласие для законного представителя ребенка
Разрешение
на публикацию материалов конкурса "English Song Contest - 2021"

Я, ____________________________________________________________, ________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

(дата рождения)

как законный представитель ________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

___________ (дата рождения), настоящим документом даю согласие на использование
конкурсной работы с участием моего ребенка (видео с исполнением песни) для публикации на
официальном сайте ATENK, страницах Ассоциации в FACEBOOK, INSTAGRAM.
Дата дачи согласия:______________ 2021 г.
Подпись:_________________

Regional «English Song Contest 2021» Regulations
“English Song Contest 2021” (hereinafter - the Contest) 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 Contest is supported by the Regional English Language Office of the US Embassy in Kazakhstan,
InterPress - the official and exclusive distributor of Oxford University Press publishing house in
Kazakhstan and “Meloman Home Video "(Marwin).
The target audience of the Contest: teachers and students of the North Kazakhstan region and the city
of Petropavlovsk from all educational institutions from grade 2 to 11.
Participation in four categories:
●English teacher/teacher duo (no age limit) with a student/students;
●elementary school students (grades 2-4);
●Secondary school students (grades 5-7);
●high school students (8-11).
The winners of last year's “English Song Contest 2020” cannot participate in this year's Contest.
Participants who did not win prizes are allowed to participate in the Contest again.
Contest organizer: Association of Teachers of English North Kazakhstan (ATENK)
Language: English.
2. Stages of the Contest
1) Complete the registration form on the website www.atenk.kz in the Projects-Contests-ESC-ESC
2021-Registration section - from February 10 to February 28, 2021.
Registration link: http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021
2) Submit the application form with the entry video on the website www.atenk.kz
Projects-Contests-ESC-ESC 2021-Registration-Submission from March 1 to March 26, 2021
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021
3) Evaluation of videos by the jury - from March 27 to April 4, 2021.
4) Publication of the results on the website www.atenk.kz Facebook Instagram @atenk2030 and kz in
the Projects-Contests-ESC-ESC 2021-Results section, on Instagram @atenk2030 and Facebook @
atenk.kz - April 5, 2021
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021
3. Terms of the Contest
The Contest is held remotely. Participation in the Contest is free of charge. All participants will
receive a certificate of participation.

Participants submit a performance, the song must be in English. A creative approach is welcome
(sketches, dancing, etc.). Duration is no more than 5 minutes.
A song can be played in the performance by no more than 5 people.
It is strongly recommended to familiarize yourself with the criteria for evaluating the entry
videos in Paragraph 5 of this regulation.
You can learn more about the last year’s contest’s entry videos, follow the link
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2020
By agreeing to participate in the Contest, participants must sign a "Consent Letter" (Appendix
1), which gives their consent to the publication of the entry videos on the official website of ATEN,
ATENK’s social networks on Instagram and Facebook and posting on the US Embassy’s social media
and websites. A letter of consent for school students must be filled in by the legal representative of the
child (s).
Participants attach a scanned copy of the "Consent Letter" in the form on the website
http://atenk.kz/en/projects/contests/english-song-contest/esc-2021 Projects-Contests-ESC-ESC 2021Registration-Submission - within the 2nd stage of the Contest (see point 3 " Stages of the Contest”)
The Contest Jury reserves the right to make a final selection of the contest entries in accordance
with the evaluation criteria, appeals are not accepted, and explanations on the selection of the contest
entries will not be provided.
4. Jury
1.
Albina Kassenova - President of the Association of Teachers of English North
Kazakhstan “ATENK”;
2.
Dina Alibekova -Vice-President of the Association of Teachers of English North
Kazakhstan “ATENK”;
3.
Zhainagul Ibrayeva - Director of the Unicorn Language School, Nur-Sultan
4.
August Garnsey – Virtual English Language Fellow, Regional English Language
Office, US Embassy in Kazakhstan;
5.
Assel Shonova - Vice-President of the Association of Teachers of English North
Kazakhstan “ATENK”.

5.

Criteria for evaluating

Judging criteria
Choice of Song: Song is a good fit for singers’ abilities 1 -2-3-4-5
and vocal qualities. The song corresponds to age
characteristics, as well as ethical standards.
Artistry and musicianship: Performer(s) makes the 1 -2-3-4-5
song 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.
Creative approach and originality: skits, backup 1 -2-3-4-5
dances, stage design, costumes, stage image, etc.
Accuracy of reproduction of the original text: the 1 -2-3-4-5
performer (s) knows all the words. There are no
noticeable pauses or spaces, substitutions of words and
lines.
Logo: Using the ATENK logo and the contest logo in the 5
video
Video quality: the video is presented in good quality, the 1-2-3-4-5
sound is heard clearly, the resolution is at least HD
(1280*720p)
The cover sheet with the design: the name of the 5
participant , name of song, original artist, Director,
school district (at the beginning of the video)

6. Award
The jury determines the winners and awards diplomas of I, II, III degrees (in each category).
The winners of the contest will receive diplomas and valuable prizes.
1st place: Regional English Language Office (RELO), Oxford University Press (OUP), Marwin
prizes
2nd place: RELO, OUP, Marwin prizes
3rd place: RELO, OUP, Marwin prizes
In addition, individual performances will be awarded with nominations. All participants will receive a
certificate of participation.
If you have any questions about the terms of the Contest and need clarification, please contact us by
email atenkcontest@gmail.com

