
Положение
о проведении областного дистанционного конкурса анимации в среде Scratch

на тему «Новогодняя история»
1. Общие положения
1.1 Конкурс анимации в среде Scratch на тему «Новогодняя история» (далее — Конкурс) -
творческое соревнование.
1.2. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники
детских творческих объединений организаций дополнительного образования в возрасте
от
7 до 17 лет.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и оригинальности
мышления.
2.2 Задачи:
- повышение интереса детей и подростков к художественному творчеству и
программированию;
- воспитание духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов;
- привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, других позитивных
общечеловеческих качеств.

3. Организатор конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Дворец школьников им.М.М.Катаева

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
4.1. Оформление работ. Работы принимаются в электронном виде по электронной почте:
basic.design@ya.ru
В заявке на конкурс должна быть размещена информация об авторе: Ф.И.О., возраст,
класс, школа, город/район, телефон; Ф.И.О. учителя, руководителя или родителя,
электронный адрес и телефон.
4.2. Анимация выполняется в среде Scratch (на сайте https://scratch.mit.edu, либо в
компьютерной программе «Scratch 3»). Анимация должна начинаться по нажатию
клавиши «Зеленый флаг» и длиться до конца без вмешательства пользователя.
4.3. Работа принимается в формате Scratch проекта (*.sb, *.sb2, *.sb3). Для этого её
необходимо скачать (Файл – Сохранить на свой компьютер) и дать соответствующее
название, включающее имя автора.
4.4. Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и участвовать в подобных
конкурсах. В заявке указать дату создания проекта.

5. Правила проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится на русском и казахском языках.
5.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- младшая возрастная категория: 7-12 лет;
- старшая возрастная категория: 13-17 лет.
5.3. От участника Конкурса принимается не более одной работы.
5.4. Работы принимаются по электронной почте:
basic.design@ya.ru
5.5. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается
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присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей.
5.6. К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права человека, носящие
рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых
норм морали.
5.7. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в участии в Конкурсе.
5.9. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование
полученных работ. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

6. Сроки проведения конкурса
6.1. Первый этап: прием конкурсных работ - 5-23 декабря 2022 года
6.2. Второй этап: работа Жюри Конкурса - 26-28 декабря 2022 года
6.3. Работы победителей Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Дворца
школьников http://www.dshk.kz/

7. Критерии оценки творческих работ
- раскрытие темы,
- оригинальность,
- содержательность,
- логическое построение сюжета,
- выразительность и образность,
- грамотность.

8. Порядок награждения участников конкурса
8.1. Победители определяются в каждой возрастной категории и награждаются
дипломами I, II, III степеней, руководители победителей
конкурса – благодарственными письмами, участники получают сертификаты.
8.2. Электронные Дипломы победителей, сертификаты и благодарственные письма будут
размещены на официальном сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/

Контактный телефон: 8 (775)-327-95-86, 8 (707)-607-55-49
Координатор конкурса: педагог Дворца школьников им. М. М. Катаева Сербиненко Павел
Игоревич

http://www.dshk.kz/
http://www.dshk.kz/


«Жаңажылдық оқиға» тақырыбы бойынша Scratch ортасында қашықтан облыстық
анимация конкурсын өткізудің ережесі

1. Жалпы ережелер
1.1 «Жаңажылдық оқиға» тақырыбы бойынша Scratch ортасында анимация конкурсы
(бұдан әрі- Конкурс ) – шығармашылық жарыс .
1.2. Конкурс  қатысушылары
Конкурсқа 7 - 17 жас аралығындағы жалпы білім беру мектептерінің  оқушылары,
қосымша білім беру ұйымдарының балалар шығармашылық бірлестіктерінің
тәрбиеленушілері қатыса алады .

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері
2.1 Мақсаты: шығармашылық тұлғаны, креативті және өзгеше ойлауды қалыптастыру.
2.2 міндеттері:
- балалар мен жасөспірімдердің көркем шығармашылық және бағдарламалауға
қызығушылығын арттыру;
-рухани құндылықтар мен өмірлік адамгершілік  -эстетикалық принциптерді  тәрбиелеу;
- мейірімділік, әділдік, ізгілік және басқа да жалпы адамгершілік жақсы қасиеттерге баулу.

3. Конкурстың ұйымдастырушылары
3.1. Конкурстың ұйымдастырушысы  М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы болып
табылады

4.  Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар
4.1. Жұмысты көркемдеу. Жұмыстар электронды түрде электронды пошта бойынша
қабылданады: basic.design@ya.ru
Конкурсқа қатысу үшін өтінімде  автор туралы мәлімет болуы тиіс: Т.А.Ә., жасы, сыныбы,
мектебі, қала/аудан, телефон; мұғалім, жетекші немесе ата-анасының  Т.А.Ә, электронды
мекенжайы мен  телефоны.
4.2. Анимация Scratch ортасында орындалады (https://scratch.mit.edu сайтында, немесе
«Scratch3» компьютерлік бағдарламада) Анимация «Зеленый флаг» клавишін басудан
басталуы тиіс және бөтен адамның қатысуынсыз аяғына дейін созылады.
4.3. Жұмыс Scratch жобасы (*.sb, *.sb2, *.sb3) форматында қабылданады. Ол үшін оны
жүктеп алу қажет  («Файл – Сохранить на свой компьютер» -Өз компьютеріне сақтау)
автордың аты енгізілген тиісті ат беру керек.
4.4. Автордың шығармашылық жұмысы бұрын дәл осындай конкурстарға қатыспауы және
жарияланбауы тиіс. Өтінімде жобаның құрылған күні көрсетілсін .

5. Конкурсты өткізудің ережелері
5.1. Конкурс қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі.
5.2. Конкурс екі түрлі жас  категориясы бойынша өткізіледі:
- кіші жастағы категория: 7-12 жасар;
- ересек жастағы категория: 13-17жасар.
5.3. Қатысушыдан 1(бір) жұмыстан артық қабылданбайды
5.4. жұмыс  электронды пошта бойынша қабылданады:
basic.design@ya.ru
5.5. Конкурсқа тек авторлық жұмыстар ғана қабылданады. Бөтен жұмысты иеленуге, оның
бөлшектерін өзгертуге немесе көшіруге тыйым салынады.
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5.6. Конкурсқа жарнама сипатындағы адам құқығын бұзатын, жалпыға ортақ әдептілік
нормаларына сай келмейтін жұмыстар қабылданбайды.
5.7. Конкурс өткізудің ережесін бұзған жағдайда Ұйымдастырушы қатысушыны конкурсқа
қатыстырмайды.
5.9. Ұйымдастырушы алған жұмыстарды коммерциялық емес жолмен пайдалануға
құқылы. Конкурстық жұмыстарға  рецензия берілмейді және олар қайтарылмайды.

6. Конкурсты өткізудің мерзімі
6.1. Бірінші кезең:  конкурстық жұмыстарды қабылдау  -  2022 жылдың 5-23 желтоқсан.
6.2. Екінші кезең: Конкурстың қазылар алқасының жұмысы  -  2022 жылдың 26-28
желтоқсан.
6.3. Конкурс жеңімпаздарының жұмыстары Оқушылар сарайының ресми  сайтында
жарияланады http://www.dshk.kz/

7. Шығармашылық жұмыстарды бағалау өлшемдері
- тақырыптың ашылуы ,
- ерекшелігі,
- мазмұндылығы,
- сюжеттің қисынды құрылуы,
- көркемділігі мен айқындылығы ,
- сауаттылығы.

8. Конкурс қатысушыларын марапаттаудың тәртібі
8.1. Жеңімпаздар әрбір жас  категориясына қарай анықталады  және I, II, III дәрежелі
дипломмен, жеңімпаздардың жетекшілері – алғыс хатпен марапатталады, қатысушыларға
сертификат  беріледі.
8.2. Жеңімпаздардың электронды Дипломдары , сертификаттар мен алғыс хаттар
Оқушылар сарайының ресми  сайтына салынады http://www.dshk.kz/

Байланыс телефоны: 8 (775)-327-95-86, 8 (707)-607-55-49
Конкурстың үйлестірушісі: М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының педагогі
Сербиненко Павел Игоревич
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