
Ֆրանս-հայկական համագոր-

ծակցությունն ընդգրկում է 

տարբեր ոլորտներ, այդ թվում 

նաև աշխատաշուկային անհրա-

ժեշտ համապատասխան կադ-

րերի պատրաստմանն ուղղված 

համատեղ աշխատանքները: 

Հայաստանում Ֆրանսիայի ար-

տակարգ և լիազոր դեսպան 

Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն 

և նրա գլխավորած պատվի-

րակությունն այցելեցին մեր ու-

սումնական կենտրոն և Հիմնա-

դրամի  հոգաբարձուների  խոր-

հրդի նախագահ պարոն Լյուկա 

Մանզանարեսի գլխավո րու-

թյամբ շրջայց կատարեցին մաս-

նագիտական բոլոր բաժիննե-

րում` ծանոթանալով կենտրոնի 

գործունեությանը: Այցի ժամա-

նակ դեսպանը կարևորեց մաս-

նագիտություններից յուրաքանչ-

յուրի գծով ֆրանսիացի գործըն-

կերների կողմից իրականացված 

ներդրումները, ինչպես նաև 

թվային տեխնոլոգիաների կիրա-

ռումը ուսումնառության գործըն-

թացում՝ տեսակոնֆերանսներ, 

մուլտիմեդիա և լեզուների լաբո-

րատորիա:

Դեսպանի այցը Ֆրանսիայի համը

Հերթական անգամ «Ֆրանս-

հայկական մասնագիտա-

կան ուսումնական կենտրոնը» 

իր հյուրընկալ օջախում տվեց 

Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառում-

ների միամսյակի մեկնարկը` 

«Մասնագիտությունների խաչ-

մերուկում» խորագրով: 

Ֆրանսիական և հայկական մշա-

կույթների ներկայացնելը տեսա-

նյութերի, պարերի, փոքրիկ 

դրվագ-ներկայացումների տես-

քով դարձավ իսկական տոն 

ՖՀՄՈՒԿ-ի ուսանողների համար: 

Եվ այդպես էլ պետք է լիներ. չէ՞ 

որ Ֆրանկոֆոնիան այն տոնն է, 

որ միշտ մեզ հետ է:

Ֆրանկոֆոնիա
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Ֆրանսիայի համը. նույն 

ճաշացանկը, նույն օրը, 

աշխարհի բազմաթիվ քաղաք-

ներում և մեծ թվով հրավիրյալ-

ների համար...

Այսպիսով, ողջ աշխարհի շեֆ 

խոհարարները ֆրանսիական 

ընթրիքի տեսքով հարգանքի 

տուրք են մատուցում ֆրան-

սիական խոհանոցի նորին գե-

րազանցությանը, նորարարու-

թյանը և համընդհանուր արժեք-

ներին. այն միմյանց հետ շփվելու  

և համեղ սնվելու հիանալի 

հնարավորություն է ընձեռում …

ՖՀՄՈՒԿ-ը այդ հիասքանչ միջո-

ցառմանը ներկայացավ «Խոհա-

րարական գործ» մասնագիտու-

թյան գծով իր ուսանողներով: 
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Հայ ժողովուրդը հարուստ է 

ազգային ավանդույթներով և 

սովորույթներով: 

Հայկական ավանդույթների 

շարքում հարկ է առանձնացնել 

Տյառնընդառաջը կամ Տերըն-

դեզը: 

Փետրվարի 13-ին՝ ՖՀՄՈՒԿ-ի բա-

կում ուսանողները վառեցին 

ուրախության կրակը, խմբով 

պտտվեցին դրա շուրջը, ապա 

բազմաթիվ երիտասարդներ 

թռան կրակի վրայով…

Տյառնընդառաջ
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«Հայ խոհարարական ա-

վանդույթների զարգաց-

ման և պահպանման» ՀԿ-ի և 

Երևանի քաղաքապետարանի 

կողմից կազմակերպված ամեն-

ամյա «Համով-հոտով Երևան» 

միջոցառման շրջանակներում 

ՖՀՄՈՒԿ-ը Թումոյի այգում այս 

տարի ներկայացրեց եկեղե-

ցական «Ծաղկազարդ» տոնը: 

Ծաղկազարդ

Ապրիլի 26-ին 

տացված, թվով արդեն 17-րդ 

«Կրթություն և կարիերա Expo 

2017» ցուցահանդեսը: Այն այ-

ցելուներին ներկայացրեց կրթա-

կան, մասնագիտական տարբեր 

առաջարկներ: 

Մեր ուսումնական հաստատու-

թյունը նույնպես մասնակցեց 

«Expo 2017» ամենամյա ցուցա-

հանդեսին: Ներկայացանք հե-

տևյալ չորս մասնագիտություն-

ներով՝

©ատամնատեխնիկական գործ,

©վարսավիրական արվեստ և 

զարդային դիմահարդարում,

©խոհարարական գործ,

©կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա:

մեկնարկեց 

միջազգային մասնա գի-

Կրթություն և

կարիերա  EXPO 2017
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Ուսումնառության ողջ ըն-

թացքում «Վարսավիրա-

կան արվեստ և զարդային դիմա-

հարդարում» մասնագիտության 

գծով ուսանողները հնարա-

վորություն են ունենում ծանոթա-

նալու սանրվածքների, նորա-

ձևության տենդենցներին՝ բնա-

գավառի մասնագետների կող-

մից անցկացվող վարպետաց 

դասերի շրջանակներում:

Այդ նպատակով ոլորտի մասնա-

գետներ Էդվարդ Ժամհարյանը և 

Արսեն Մանասարյանը («Շվարց-

կոպֆ Պրոֆեսիոնալ Հայաս-

տան» ընկերության խորհրդա-

տուն), մեր հատուկ հյուրերն էին: 

Օրվա նշանակետն էր ձեռք բե-

րել  տղամարդկանց և կանանց 

մազերի նորաձև սանրվածք-

ներին առնչվող մասնագիտա-

կան հմտություններ: 

Մասնագիտական ուղղորդումը 

տեղին էր և նպատակային:

Հագուստի մոդելավորումն  

ուրույն աշխարհ է, որտեղ 

միահյուսվում են մարդկային 

երևակությունը և մասնագիտա-

կան հմտությունները:

Մայրության և գեղեցկության 

տոնը նշանավորվեց հայտնի 

մոդելավորող Ֆաինա Հարու-

թյունյանի հետ հանդիպմամբ: 

«Կարի արտադրության տեխնո-

լոգիա» մասնագիտության գծով 

ո

դա»:

ւսանողները ներկայացրին 

գույների հոգե բա նությունը, 

ծավալեցին ակտիվ երկխոսու-

թյուն նորաձևության տենդենց-

ների վերաբերյալ: 

«Ի վերջո կհանգես քո սեփական 

մոտեցմանը,- համոզված է Ֆա-

ինան,- դու´ք պետք է թելադրեք 

ձեր ոճը մյուսներին, հիշե´ք 

Վարպետության դասեր Նորաձևությունը 

ազատությունն է, 

սեփական հագուստից 

հաճույք ստանալը 
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Ֆրանս-հայկական մասնա-

գիտական ուսումնական 

կենտրոնի «Կարի արտադրու-

թյան տեխնոլոգիա» մասնա-

գիտության գծով ուսանողները 

հյուր ընկալեցին ՙShadoyan 

fashion՚ ստուդիայի դերձակ-

մոդելավորող Աբրահամ Աբոլա-

բոթյանին: 

Վարպետաց դասի թեման կիսա-

շրջազգեստի ձևումն ու մշա-

կումն էր: Մասնագետը սկզբում 

ներկայացրեց ճիշտ չափումների 

և բանաձևերի կարևորությունը, 

որից հետո բացատրեց տվյալ 

գործվածքին բնորոշ առանձնա-

հատկությունները՝ անցում կա-

տարելով բուն գործընթացին: 

Ավարտին՝ ուսանողները հնա-

րավորություն ունեցան տեսնել և 

քննարկել կիսաշրջազգեստի 

մշակման մանրամասները:

Հանդիպում 

դերձակ - մոդելավորող 

Աբրահամ Աբոլաբոթյանի հետ
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Ժամանակակից աշխարհում 

շատ կարևոր է ձեռնարկու-

թյունների և մասնագիտական 

կրթական հաստատությունների 

միջև կապերի հաստատումը: 

Այդ առումով նպատակային էր 

մեր ուսումնական կենտրոնի 

«Խոհարարական գործ» մասնա-

գիտության գծով ուսանողների 

մ ա ս ն ա գ ի տ ա կ ա ն  ա յ ց ը   

«ՆԱՏՖՈՒԴ» ՓԲԸ, որտեղ 

նրանք ծանոթացան գործարանի 

ստեղծման պատմությանը, գոր-

ծունեությանը, նորագույն սար-

քավորումների աշխատանքին՝ 

կատարելով նաև համտես և 

գնահատում: 

Հատկանշական է, որ այս ձեռ-

նարկությունն աշխատում է 

Վտանգների վերլուծություն և 

հսկման կրիտիկական կետեր 

(ՎՎՀԿԿ-HACCP) համակարգ-

ով. սննդի անվտանգության 

համակարգ, որն արտադրու-

թյան գործընթացում ապահո-

վում է սննդամթերքի՝ ընթացա-

կարգերով ամրագրված հոսքը՝ 

կանխելով մանրէների ներթա-

փանցումը սննդի մեջ՝ պատրաս-

տումից մինչ հաճախորդին մա-

տուցումը: Մեր ուսանողները 

հնարավորություն ունեցան ամ-

րապնդելու իրենց գիտելիքները, 

որոնք ձեռք են բերել կենտրո-

նում ուսուցանվող սննդի ան-

վտանգության և ՎՎՀԿԿ-ի դա-

սերի շրջանակներում, ինչպես 

նաև տեղում տեսնելու կիրառ-

ված մեթոդները:

Այց «ՆԱՏՖՈՒԴ» ՓԲԸ 

http://facebook.com/lyceefrancoarm

Մեր կենտրոնում մեկնարկել 

են ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձ-

նակատարի գրասենյակի կող-

մից իրականացվող «Փախստա-

կանների ինտեգրում կրթության 

միջոցով» ծրագրի շրջանակնե-

րում «Կարուձևի կարողություն-

ներ և հմտություններ», ինչպես 

նաև «Վարսավիրական կարո-

ղություններ և հմտություններ» 

կարճաժամկետ դասընթաց-

ները: 

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է 

կրթության միջոցով աջակցու-

թյուն ցուցաբերել Հայաստանում 

բնակվող սիրիահայ փախստա-

կաններին և նպաստել հայաս-

տանյան աշխատաշուկայում 

նրանց ինտեգրմանը: Սիրիահայ 

ուսանողները դասերին հաճա-

խում են մեծ ոգևորությամբ: Ձեռք 

բերելով բազմապիսի հմտու-

թյուններ վերոհիշյալ ոլորտնե-

րում՝ նրանք դառնում են ավելի 

մրցունակ ներկայիս աշխատա-

շուկայում: 

Կարճաժամկետ 

դասընթացներ 

սիրիահայերի համար
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Մեզ մոտ տեսակոնֆերանս-

ներ կազմակերպելը դարձել 

է բարի և գեղեցիկ ավանդույթ: 

Տեսակոնֆերանս ՖՀՄՈՒԿ-ի 

և Գեղարվեստի պետական 

ակադեմիայի ուսանողների միջև

ՖՀՄՈՒԿ-ի և Գեղարվեստի պե-

տական ակադեմիայի ուսա-

նողուհիների համատեղ ջանքե-

րով իրականություն դարձավ ա-

պագա դերձակների մտքերի փո-

խանակումը վերոհիշյալ ուսում-

նական հաստատությունների 

դերձակ-մոդելավորման դասա-

խոսներ Նունե Շարոյանի և Լիլիթ 

Ավետյանի արդյունավետ համա-

գործակցության շնորհիվ: Փոխ-

հա մագործակցության ջերմ 

մթնոլորտում ուսանողները ծա-

նոթացան մարդու կազմվածքի 

տեսակներին, քննարկեցին և 

արդյունքում եկան մասնագի-

տական եզրահանգման՝ ընդգծե-

լով յուրաքանչյուր կազմվածքին 

համապատասխան հագուստի 

ընտրությունը:
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Մասնագիտություն ընտրելու 

համար նախ և առաջ պետք 

է ծանոթանալ այն ոլորտին, 

որտեղ տեսնում ես քեզ ա-

պագայում: Այդ նպատակով էլ 

մեզ հյուրընկալվեցին տարբեր 

դպրոցների աշակերտներ, ով-

քեր ծանոթացան ուսումնական 

կենտրոնում դասավանդվող 

մասնագիտություններին: Աշա-

կերտները հաճույքով մասնակ-

ցում էին մեր գործնական դասե-

րին՝ պատրաստելով խոհանո-

ցում, աշխատելով ատամնա-

տեխնիկական լաբորատորիա-

յում, վարսավիրական և կարի 

արհեստանոցներում:

«Մասնագիտությունների 

խաչմերուկում» 

5

Ինտելեկտուալ միջոցառում-

ների մեկնարկը տրված է: 

Հետաքրքիր ու բովանդակալից 

էր «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտե-

լեկտուալ խաղը մեր կենտրոնի 

ուսանողների միջև: 

Թիմերի առողջ մրցակցությունը, 

հարցերի հետաքրքիր պատաս-

խանները, ժյուրիի անաչառ մո-

տեցումն առավել ակտուալ շունչ 

տվեցին խաղին: Երաժշտական 

դադարները միայն գեղեցիկ ու 

նուրբ երանգ հաղորդեցին 

ընդհանուր մթնոլորտին:

Այո , ՖՀՄՈՒԿ-ի ուսանողների 

մոտ մեծ է նաև ինտելեկտուալ 

մրցույթներին մասնակցելու 

ցանկությունը:

´

Ինտելեկտուալ խաղ
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Սիրով ներկայացրինք մասնա-

գիտական ոլորտներն ապագա 

դերձակներին, վարսահարդար-

ներին, խոհարարներին և ա-

տամնատեխնիկներին…

Ապրիլից ապրիլ, մեկ տարի՝ 

հաղթանակի, հայրենասի-

րության, պայքարի, արցունքի... 

Քառօրյա պատերազմի մասնա-

կից մեր ուսանողները վերադար-

ձել են զինվորական ծառայու-

թյունից՝ ուսումը շարունակելու…

Այո , նրանք անցան կյանքի և 

մահվան պայքարի միջով  և 

այսօր մեր կողքին են, մեզ հետ՝ 

որպես մերօրյա հերոսներ:

Մեդալակիրներ Նարեկ Ղարա-

խանյան, Խաչիկ Ավետիսյան, 

Դավիթ Ցուգունյան, Ավագ Ղա-

զարյան, Դավիթ Հարությունյան, 

Բարեղամ Հարությունյան և Ար-

թուր Մխիթարյան…

Այս պահին վերոնշյալ ուսանո-

ղներն իրենց ուսումը շարունա-

կում են ՙԽոհանոցային գործ՚ և 

ՙԱտամնատեխնիկական գործ՚ 

մասնագիտութունների գծով:

Հենց նրանց մեծարմանն էր 

նվիրված կենտրոնում կազմա-

կերպված ցերեկույթը։

Հայրենիքի պաշտպանին, մեր-

օրյա հերոսներին, հզոր ու ան-

պարտ հայոց բանակի յուրա-

քանչյուր զինվորին ենք պար-

տական մեր այսօրվա խաղաղ 

օրվա համար:

´

Մերօրյա  հերոսներ 
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