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«Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդի Անդրադարձ ծրագրի» համար արվեստի որևէ գործ ներկայացնելիս՝ դիմորդները 
ընդունում և համաձայնվում են մասնակցության համար նախատեսված ինչպես պաշտոնական կանոններին, այնպես էլ տվյալ 
արվեստի բնագավառի և բաժնի համար հատուկ նախատեսված դիմումի պահանջներին: Կարող են հավելյալ նահանգային ծրագրի 
պահանջներ կիրառվել: Ծնողաուսուցչական խորհրդի հայեցողությամբ՝ այս կանոններից ցանկացածի խախտումը կարող է 
հանգեցնել որակազրկման: Այս ծրագրի հետ կապված վերանայողների բոլոր որոշումները վերջնական են և փոփոխության 
ենթական չեն: Այս կանոնադրության մեջ կիրառվող «Ծնողաուսուցչական խորհուրդ» ասվածն իր մեջ ներառում է ներկայացված 
նյութը վերանայող ամբողջ ծնողաուսուցչական խորհրդին: 
1. Մասնակցության իրավունք. աշակերտները կարող են մասնակցել տեղական 
Ծնողաուսուցչական/Ծնողաուսուցչաաշակերտական խորհրդի միջոցով: Յուրաքանչյուր աշակերտի մասնակցության իրավունքը 
որոշվում է նահանգային և տեղական Ծնողաուսուցչական/Ծնողաուսուցչաաշակերտական խորհրդի կողմից: Աշակերտը կարող է 
իր նյութի վրա աշխատել դպրոցում կամ դպրոցից դուրս: 
2. Արվեստի բնագավառներ. մրցույթի համար առկա են վեց բնագավառ՝ պարարվեստ, կինոարվեստ, գրականություն, 
երաժշտագրություն, լուսանկարում և կերպարվեստ: Աշակերտները կարող են մասնակցել Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդի 
Անդրադարձ ծրագրում ներառված արվեստի մեկ կամ մի քանի բնագավառներում: Մասնակցության հավելյալ պահանջների 
համար՝ կարդացեք արվեստի յուրաքանչյուր բնագավառի համար գրված կանոնները: 
3. Դասարանների բաժանում. մասնակցության համար աշակերտները կարող են իրենց դասարանին համապատասխան 
բաժին դիմել (նախնական՝ նախադպրոցական դասարանից մինչև 2-րդ դասարան, միջակ՝ 3-5 դասարաններ, միջին դպրոց՝ 6-8-րդ 
դասարաններ, ավագ դպրոց՝ 9-12 դասարաններ, հատուկ արվեստագետ՝ բոլոր դասարանցիների համար):   
Հատուկ արվեստագետի բաժին կարող են ընդունվել բոլոր դասարանի և ունակությունների աշակերտները, ում 
կտրամադրվի ոչ արվեստագիտական հարմարեցումներ (օրինակ՝ հարմարեցվող տեխնիկական միջոցներ, արտագրություն, 
տեսախցիկը պահել նկարահանման ժամանակ), որպեսզի աշակերտներն ամբողջապես կարողանան մասնակցել 
Ծնողաուսուցչական խորհրդի Անդրադարձ ծրագրին: Օգնականները չպետք է ներգրավված լինեն դերասանական 
գործընթացի մեջ (օրինակ՝ զարգացնել մրցույթին ներկայացվող նյութը, պարարվեստը, երաժշտության բառերը և այլ): 
Աշակերտին հաղթող ճանաչելը և պարգևատրելը կհայտարարվի որպես Հատուկ արվեստագետի բաժնի մի մաս: 

4. Ինչպես դիմել. դիմորդները պետք է իրենց արվեստի գործը և մրցույթին ներկայացվող նյութի աշակերտական թերթիկը 
հանձնեն տեղական Ծնողաուսուցչական/Ծնողաուսուցչաաշակերտական խորհուրդ՝ համաձայն տեղական և նահանգային 
Ծնողաուսուցչական խորհրդի կողմից ներկայացվող ընթացակարգին: Դիմորդները պետք է հետևեն պահանջներին և 
հրահանգներին, որոնք հատուկ են արվեստի յուրաքանչյուր բնագավառին և բաժնին: Վերջնաժամկետների և հավելյալ 
տեղեկությունների համար կապվեք տեղական Ծնողաուսուցչական/Ծնողաուսուցչաաշակերտական խորհրդի հետ:  
5. Դիմումի պահանջներ. (բոլոր մասնակիցները նաև պետք է հետևեն արվեստի բնագավառի պանաջներին և, եթե հատուկ 
արվեստագետի բաժին են դիմում, նաև այդ կանոններին): 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված ընթացիկ տարվա մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի: Քանի որ ծրագիրը 
նպատակաուղղված է քաջալերելու և բացահայտելու յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական ստեղծագործական ջիղը, 
հետևաբար մեծերի օգնությունը կամ աշակերտների հետ համագործակցությունը թույլ չի տրվում. բացառություն է կազմում 
Հատուկ արվեստագետ բաժինը: Այլ անձինք կարող են դերակատարություն ունենալ աշխատանքում կամ ներկայացնեն այն, 
սակայն աշխատանքն ինքնին պետք է միայն մեկ աշակերտի ստեղծագործական աշխատանք լինի: Մրցույթին ներկայացվող 
յուրաքանչյուր նյութի համար միայն մեկ աշակերտ կպարգևատրվի: Մանրամասների համար կարդացեք տվյալ արվեստի 
բնագավառին և բաժնին հատուկ կանոնները:    

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է պարունակի վերնագիր, և բոլոր նյութերը պետք է 
արվեստագետի կողմից գրված խոսք պարունակեն: Արվեստագետի կողմից գրված խոսքը ներկայացնում է, թե կատարված 
աշխատանքի համար ինչն է ոգեշնչում հանդիսացել, ինչով է այն կապված թեմայի հետ և ինչ է նյութն իր մեջ պարունակում: Այդ 
խոսքը պետք է առնվազն 10 բառ լինի և չգերազանցի 100 բառը: 

• Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի օգտագործումն արգելված է. Բացառություն են կազմում 
պարարվեստի և ֆիլմեր ներկայացնող նյութերում առկա ֆոնային երաժշտությունը: Գրագողացված նյութերն անպետք 
կճանաչվեն: Մրցույթում ներկայացվող նյութերում PowerPoint ծրագրի կիառումն արգելվում է: 

6. Հաղթողի ընտրություն և ծանուցում. մրցույթին մասնակցող նյութերը վերանայվում են տեղական, տարածական, 
նահանգային և պետական մակարդակով: Մրցույթին մասնակցող նյութերի վերանայման համար յուրաքանչյուր 
Ծնողաուսուցչական խորհուրդ ինքն է իր սեփական վերանայողներին նշանակում: Նյութերը նախ և առաջ կվերանայվեն, թե 
որքանով են աշակերտներն իրենց դերասանական հայացքն օգտագործում, որպեսզի ներկայացնեն թեման, յուրօրինակությունը 
և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդի Անդրադարձ ծրագիրն արվեստում ոչ 
մի սահմանափակում չի դնում նյութի բովանդակության կամ թեմայի վերաբերյալ: Ծնողները կամ աշակերտները ոչ մի դեպքում 
չեն կարող կապ հաստատել նյութը վերանայողների հետ, որպեսզի պարզեն աշխատանքն ինչ փուլում է գտնվում կամ դրա 
գնահատականը: Յուրաքանչյուր Ծնողաուսուցչական խորհուրդ ըստ իր հայեցողության կընտրի հաղթողներին և 
պարգևներ/մրցանակներ կշնորհի նրանց: Պարգևները հայտարարվում են համաձայն տեղական և նահանգային ընթացակարգի: 
Ազգային պարգևները և իրադարձությունները կհրատարակվեն 2020 թվականի մայիսի 1-ին PTA.org/Reflections կայքում:  
7. Սեփականության իրավունք. յուրաքանչյուր հանձնված աշխատանքի սեփականության իրավունքը մնում է որպես դիմորդի 
սեփականություն, սակայն այս ծրագրին մասնակցելը հաստատում է անփոփոխ թույլտվությունը և համաձայնությունն այն 
մասին, որ Ծնողաուսուցչական խորհուրդը կարող է ցուցադրել, պատճենել, վերարտադրել, մեծացնել, տպագրել, ենթաիրավունք 
ստանալ, հրատարակել,  տարածել և ստեղծել աշխատանքներ, որոնք կծառայեն Ծնողաուսուցչական խորհրդի նպատակների 
համար: Ծնողաուսուցչական խորհրդը պատասխանատու չէ նյութի վնասման կան կորստի համար: Մրցույթին մասնակցելու 
համար դիմում ներկայացնելը ենթադրվում է Ծնողաուսուցչական խորհրդի Անդրադարձ ծրագրի կանոնների և պայմանների 
ընդունում:  
8. Մասնակից դիմորդներ. Այս ծրագիրը ղեկավարում է Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդը և դրան կից անդամները: 
Ազգային ծնողաուսուցչական խորհրդին մաս չկազմող Ծնողական խմբերը չեն կարող օժանդակել այս ծրագրին: 

Պաշտոնական կանոններ 


