2020-2021 үөрэх дьылыгар ыытыллар
“СУРУЙААЧЧЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА”
ОСКУОЛА УЧУУТАЛЛАРЫН УОННА ҮӨРЭНЭЭЧЧИЛЭРИН
V РЕСПУБЛИКАТААҔЫ КӨРҮҮЛЭРИН
БАЛАҺЫАННЬАТА
1. Уопсай балаһыанньа
1.1. “Суруйааччы презентацията” оскуола учууталларын V Pеспубликатааҕы көрүүлэрэ (салгыы –
көрүү) – Саха сирин суруйааччытын олоҕун, айар үлэтин информационнай-коммуникационнай
сатабылы туһанан учуутал үөрэнээччигэ тиэрдэр ньымаларын көҕүлүүр, республикаҕа баар уопуту
түмэр, сүүмэрдиир соруктаах ыытыллар. Тэрийээччи – Республикатааҕы саайт-бырайыак
(www.sakhatyla.com).
1.2. Көрүү бастыҥ холобурдары булар, түмэр, дьоҥҥо тарҕатар соруктаах ыытыллар. Бастыҥ
презентациялар Республикатааҕы саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com) дипломнарын, оттон
кыттааччылар сертификаттары тутуохтара.
2. Көрүү кыттыылаахтара:
- оскуола учууталлара;
- эбии үөрэхтээһин педагогтара;
- оскуола үөрэнээччилэрэ.
3. Көрүү ыытыллар түһүмэхтэрэ:
I түһүмэх: балаһыанньа сэтинньи 21 күнүттэн “Саха тылын, литературатын учууталларыгар” саайтбырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.
II түһүмэх: кыттааччы үлэтин ахсынньы 21 күнүгэр диэри TAPTAL14@bk.ru почтаҕа “Суруйааччы
презентацията” диэн бэлиэтээн ыытар.
III түһүмэх: түмүк ахсынньы 26 күнүгэр диэри саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.
IV түһүмэх: кыайыылаахтар дипломнарын уонна сертификаттарын ахсынньы 29 күнүгэр диэри
эһиги ыйбыт электроннай почтаҕытыгар ыытабыт.
4. Кыттыы босхо.
5. Конкурснай матырыйаалларга ирдэбил:
1) Кыттааччы үлэтэ PowerPoint программаҕа оҥоһуллубут буолуохтаах.
2) PowerPoint программаттан атын майгынан оҥорор эмиэ көҥүл, холобур Photoshop,
AutoPlay, Word, Flash, о.д.а. программалары туһаныахха сөп.
3) Үлэ титульнай илииһигэр, биитэр туспа тиэкис файлыгар кыттааччы толору аата,
оскуолата, улууһа толору суруллар.
4) Үлэни этиллибит болдьоҕу аһардыбакка ыытаҕыт.
5) Көрүүгэ үлэтин ыыппыт ааптар – бу дьиҥнээх балаһыанньа бары пуунугар сөбүлэһэрин
бигэргэтэр.
6) Үөһэ этиллибиттэн биир эмэ пуун итэҕэс буоллаҕына, тэрийэр бөлөх үлэни көрүө суоҕун
сөп.
6. Үлэни сыаналааһын:
Үлэ сонуна, тоҕоостооҕо – 10 баал
Матырыйаал ис хоһоонун баайа – 10 баал
Төһө сатабыллаахтык оҥоһуллубута – 10 баал
(Барыта холбоон, кыттааччы 30 баалга тиийэ ылыан сөп)
7. Түмүк тахсыбытын кэннэ апелляция көрүллүбэт.

8. Түмүк таһаарыы:
1) Кыайыылаахтар ким элбэх бааллааҕынан 1, 2, 3 миэстэни ылыахтара.
2) Бука бары кыттааччыга Туоһу сурук ыытабыт.
3) Тэрийэр сүбэ кыттааччыларга уонна кыайылаахтарга үөһэ этиллибиттэн атын майгылаах
биһирэбили олохтуон сөп.
4) Конференция түмүк боротокуола саайт-бырайыакка (www.sakhatyla.com) тахсар.
9. Билсэр төлөпүөн: 8-984-100-6888 (Каженкин Рустам Николаевич)
e-mail: TAPTAL14@bk.ru
www.sakhatyla.com

