
Բոլոր ժամանակներում և 

բոլոր հասարակություննե-

րում միշտ հարգանքի են արժա-

նացել մասնագիտություն կամ 

արհեստ ունեցող մարդիկ: 

2016-2017 ուսումնական տար-

վա թվով 61 շրջանավարտներ  

ստացան իրենց պետական ա-

վարտական դիպլոմները (այդ 

թվում, 4 գերազանցության դիպ-

լոմ):

Օրը լի էր անակնկալներով, 

շնորհակալական, բարեմաղ-

թանքի խոսքերով:

Դերձակ-Հ-3 խմբի ուսանողների 

պատրաստած տեսանյութը՝ 

նվիրված ուսումնական կենտրո-

նին և իրենց կուրսղեկին, հուզեց 

միջոցառման ներկաներին…. 

Հուսով ենք՝ ուսանողները, ստա-

նալով ավարտական դիպլոմ-

ները, իրենց գիտելիքներն ու 

մասնագիտական հմտություննե-

րը գործի կդնեն՝ ի նպաստ երկրի 

ամրապնդմանն ու զարգաց-

մանը:

2016-2017 ուսումնական 

տար վա գիտելիքների  

ստուգման, պետական ավար-

տական քննությունների կազմա-

կերպման գործընթացն անցավ 

բարեհաջող: Հանրակրթական 

առարկաների քննությունները 

հանձնելուց հետո կենտրոնի ու-

սանողները հանձնեցին նաև մաս-

նագիտական քննություններ:

Պետական 
ավարտական 
քննություններ

Դիպլոմների հանձնում

2017-2018 ուսումնական 

տարվա ընդունելության 

քննություններն անցան բարե-

հաջող: Ուսանողների թվաքա-

նակը տարբեր բաժիններում գե-

րազանցեց նախորդ տարիների 

արդյունքները: Ստորև ներկա-

յացվում է կենտրոն ընդունված 

ուսանողների թիվը. 

 «Խոհարարական գործ»՝       19,

«Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա»՝                       16,

«Վարսավիրական գործ»՝     13,

«Ատամնատեխնիկական

գործ»՝                                       5,

«Խոհարարական գործ»՝       18,

«Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա»՝                       11,

«Ատամնատեխնիկական 

գործ»՝                                     11:

2017-2018 ուսումնական տա-

րում ուսանողների ընդհանուր 

թիվը, ներառյալ կարճաժամկետ 

դասընթացները կազմում է 139 

հոգի:

Ընդունելություն
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Շնորհավորում ենք ապագա ա-

տամնատեխնիկներին, խոհա-

րարներին, դերձակներին և վար-

սահարդարներին պետական ա-

վարտական քննությունները հա-

ջողությամբ հանձնելու կապակ-

ցությամբ:



Գիտելիքի, գրի և դպրության 

օրը նոր շունչ և ընթացք 

տվեց 2017-2018թթ. ուսումնական 

տարվա մեկնարկին: Ապագա դեր-

ձակներին, վարսավիրներին, խո-

հարարներին և ատամնատեխ-

նիկներին դիմավորեցին կենտ-

րոնի շրջանավարտները՝ հղելով 

ողջույնի խոսքեր՝ պարային գե-

ղեցիկ կատարումներով: 

Հանճարեղ գրող Վ. Սարոյանի 

պատգամը՝ որպես կյանքի ուղե-

ցույց, ուղղվեց նորեկ ուսանող-

ներին՝ մատնանշելով կյանքում 

լավ մարդ լինելու և ճիշտ ապրե-

լու կարևորությունը: «Կյանքիդ 

ժամերն ապրիր այնպես, որ քեզ 

բաժին ընկած ժամերին չավե-

լացնես աշխարհի վիշտն ու տա-

ռապանքը, այլ ժպիտով ընդու-

նես նրա անսահման լույսն ու 

խորհուրդը»,- գրում է մեծ գրողը:

Սեպտեմբերի մեկ
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Աշխատակազմում համա-

լրումներ ունենալը մշտա-

պես ողջունելի է և ուրախալի:

Այս ուսումնական տարում նոր 

համագործակցության հիմք 

դրվեց կենտրոնի հետևյալ աշ-

խատակիցների հետ:

Ի դեպ, վերջինս կենտրոնի 

շրջանավարտներից է: Մասնա-

գիտական ոլորտում առավել 

նախընտրելի է հնարավորու-

թյուն տալ կենտրոնի շրջանա-

վարտներին մասնագիտական 

գործունեություն ծավալել հենց 

իրենց ուսումնական հաստա-

տությունում:

Նոր գործընկերներ

Արդի ժամանակներում  

շրջակա միջավայրի պահ-

պանմանն ուղղված միջոցա-

ռում ներին մասնակցություն 

ցուցաբերելը կենտրոնի կողմից 

որդեգրված ուղղություններից 

մեկն է: 

Հենց այս նկատառումով էլ 

կենտրոնի ուսանողներն այցե-

լեցին Արագածոտնի մարզի 

Կարին գյուղ՝ «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ» բարե-

գործական հիմնադրամ և տեղե-

կացան վերջինիս գործունեու-

թյանը:

Հարկ է նշել, որ նման միջոցա-

ռումները մեծ դեր և ազդեցու-

թյուն են ունենում անձի ձևա-

վորման և զարգացման գործում, 

օգնում են կրթել էկո քաղաքացի-

ներ, էկո պատասխանատուներ, 

դաստիարակել բնությունը կա-

րևորող սերունդ, ինչին էլ նպաս-

տեց ուսանողների համար կազ-

մակերպված էքսկուրսիան հիմ-

նադրամի այգիներում: Այցի ար-

դյունքում ուսանողները ձեռք բե-

րեցին նորանոր գիտելիքներ 

բնության, շրջակա միջավայրի 

պահպանման և դրանք պրակ-

տիկայում կիրառելու վերաբեր-

յալ հմտություններ:

Պահպանե´նք 
շրջակա միջավայրը
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Էմմա 
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Շնորհավո´ր սեպտեմբերի մեկ...
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Բարի´ գալուստ ենք մաղթում 
նոր գործընկերներին 
մեր մեծ ընտանիք...



Ֆիզիկական կուլտուրայի 

ուսուցանումը կարևոր նշա-

նակություն ունի բոլոր կրթական 

հաստատություններում: Կենտ-

րոնում սպորտային միջոցառում-

ների մեկնարկն ազդարարվեց 

վոլեյբոլի միջքոլեջային մրցա-

շարով: Առավել հետաքրքիր էր 

եզրափակիչ փուլը, որի արդյուն-

քում հաղթող թիմ ճանաչվեց «Խո-

հարարական գործ» մասնագի-

տու թյամբ երկրորդ կուրսը: 

Առողջ մրցակցությունը միշտ էլ 

առաջ է մղել ուսանողին և նոր 

շունչ ու երանգ հաղորդել ուսա-

նողական կյանքին:

Ուսումնական կենտրոնը մաս-

նակցեց նաև ֆրիզբիի մրցա-

շարին, որտեղ մրցում էին Հա-

յաստանի տարբեր մարզերից 

ժամանած հավաքական թիմեր:

Կենտրոնի թիմը ստացավ պատ-

վոգիր՝ տղաների մրցաշարում 

ակտիվ մասնակցության համար:

Սպորտային միջոցառումները 

շարունակելի են…

Ուսանողական խորհուրդը 

ուսանողների շարժիչ ուժն 

է: 2017-2018 ուսումնական տա-

րում տեղի ունեցավ ուսանողա-

կան խորհրդի նախագահի ընտ-

րությունը:

Ուսխորհրդի նախագահի ընտ-

րությունը տեղի ունեցավ փակ 

քվեարկությամբ, մասնակցեցին 

ուսանողական խորհրդի բոլոր 

անդամները: Առաջադրված թեկ-

նածուներն էին Դերձակ Մ-3 

խմբի ուսանողուհի Միլենա Պո-

ղոսյանը, խոհարար Հ-1 խմբի ու-

սանողուհի Մարիամ Թևանյանը, 

դերձակ Հ-1 խմբի ուսանողուհի 

Մետաքսյա Մկրտչյանը: Վեր-

ջիններս ներկայացրին իրենց նա-

խագծերը, պլանները՝ կապված 

ուսխորհրդի աշխատանքների 

հետ:

Ձայների մեծամասնությամբ ուս-

խորհրդի նախագահ ընտրվեց 

դերձակ Մ-3 խմբի ուսանողուհի 

Միլենա Պողոսյանը: 

Հաջողություն ենք մաղթում ու-

սանողական խորհրդին հետա-

գա աշխատանքներում:

Սպորտային կյանք Նոր ուսանողական 
խորհուրդ
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Սեպտեմբեր ամիսը «Խոհա-

րարական գործ» մասնա-

գիտությունն ուսումնասիրող 

ուսանողների համար դարձավ 

մասնագիտական այցերի միամ-

սյակ: Շրջայցեր տարբեր խա-

նութներ, շուկաներ, գինու և կոն-

յակի գործարաններ…

Կենտրոնի ուսանողները ծանո-

թացան մթերքի որակի, գնի, պի-

տանելիության ժամկետների ու 

տեխնոլոգիական պրոցեսների և 

շատ այլ կարևոր հարցերի հետ, 

որոնք առնչվում են իրենց մաս-

նագիտությանը:

Այց մասնագիտական 
խանութներ
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Ուսուցիչն այն անձն է, որը 

կարողանում է ուսուցանել 

և կերտել հասարակության 

համար պիտանի մարդիկ: Պատ-

վով պետք է կրել այս կոչումը: 

Ուսանողների կողմից կազմա-

կերպված միջոցառումն այն 

շնորհակալությունն էր, որը հու-

զեց յուրաքանչյուր դասավան-

դողի…

Երգ, պար, հուզիչ գրառումներ, 

նկարչական աշխատանքներ…

Լավատեսություն, վստահու-

թյուն, հավատ, հույս, երա-

զանք… Կարելի է շարունակել 

մաղթանքների շարքը…

Ուսուցչի տոն Մասնագիտական 
հանդիպում

http://facebook.com/lyceefrancoarm

2 016-2017 ուսումնական 

տարվա սկզբից՝ մուլտիմե-

դիա լսարանի բացման օրվա-

նից, շարունակվում է հանրակր-

թական առարկաների ուսու-

ցումն իրականացվել ինտեր-

ակտիվ մեթոդների կիրառմամբ՝ 

ի նպաստ ուսուցման որակի բա-

րելավման, կրթական ծրագրերի 

մատչելիության ապահովման: 

Արդի ուսուցման բոլոր չափա-

նիշներին համապատասխանող 

ծրագրով կահավորված այս 

լսարանը շարունակում է մնալ 

ուսանողների կողմից ամենա-

սիրված վայրը հաստատու-

թյունում:

Դասապրոցեսը 
մուլտիմեդիա 
լսարանում

No 2
20.10. 2017

Մասնագիտական հանդի-

պումները վարպետների 

հետ, անշու´շտ, չափազանց 

կարևոր նշանակություն ունեն: 

Դրանց շնորհիվ ուսանողները 

կարողանում են առավել տեղե-

կացված լինել, միևնույն ժամա-

նակ փորձել յուրացնել վար-

պետների փորձն ու գիտելիք-

ները: 

Այս առումով հետաքրքիր էր խո-

հարարների հանդիպումը հայտ-

նի խոհարար, «Հայկական խո-

հարարական ավանդույթների 

զարգացում և պահպանում» ՀԿ-

ի ղեկավար Սեդրակ Մամուլյանի 

հետ: Վերջինս շեշտը դրեց խո-

հարարության հոգեբանական 

կողմի վրա: Նա համոզված է, որ 

պատրաստել կարող են բոլորը, 

բայց խոհարար կարող են  դառ-

նալ քսանից երկուսը: «Դու 

պետք է  քո պատրաստածի մեջ 

դնես հոգի և սիրտ, դու պետք է 

ասելիք ունենաս, որ սննդի միջո-

ցով փոխանցես մարդուն»,-

ավելացրեց հայտնի խոհա-

րարը…
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