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Վարսավիրական 
առօրյա

Դերձակ ուսանողների կող-

մից  կազմակերպված 

«Վերարկուներ, աքսեսուար-

ներ» բաց դասն ուսուցողական 

էր ոչ միայն մասնագիտական, 

այլև կենտրոնում գործող այլ 

բաժինների ուսանողների և 

դասախոսների համար: 

Դասի նպատակն էր սովորեցնել 

վերարկուների հետ աքսեսուար-

ների՝ փողկապների, զարդերի, 

գլխարկների ճիշտ համադրու-

թյունը: 

Միջոցառումը բարձր գնահա-

տեց նաև այդ օրերին Հայաստա-

նում գտնվող կենտրոնի գործ-

ընկեր, մոդելավորման մասնա-

գետ Ժերար Ռեյդելեն:

Վերարկուներ, 
աքսեսուարներ...

Դեկտեմբերի 1-ը ՁԻԱՀ-ի 

դեմ պայքարի համաշխար-

հային օրն է: 

ՁԻԱՀ-ն իր բնույթով դարձել է 

իրապես մարտահարվեր, որի 

դեմ պայքարի լավագույն ձևը 

տեղեկացվածությունն է:

Կենսաբանության դասախոս Ե. 

Համբարձումյանը տեսանյութե-

րի միջոցով ներկայացրեց ՁԻԱՀ-

ի, դրա սպառնալիքների, վա-

րակի ներթափանցման ձևերի և 

դրա դեմ պայքարի միջոցները: 

ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի 
համաշխարհային օր

Նույն թեմային էր միտված նաև 

«Կանանց ներուժի զարգացման 

կենտրոն» ՀԿ-ի մասնագետների 

այցը, ովքեր կենտրոնի դասա-

խոսների և ուսանողների հետ 

քննարկեցին ՁԻԱՀ-ի առաջաց-

ման պատճառներն ու սպառնա-

ցող վտանգները՝ պատասխանե-

լով նրանց հուզող հարցերին:

Որակյալ մասնագետը միշտ 

էլ կարողանում է ապահո-

վել որակյալ աշխատանք: Այս 

ենթատեքստն էր իր մեջ ամփո-

փում «Վարսավիրական գործ» 

բաժնի ուսանողների բեմակա-

նացրած փոքրիկ ներկայացումը:

Որքան էլ շքեղ լինի գեղեցկու-

թյան սրահը, եթե վարսահար-

դարը ճիշտ չի կատարում իր 

աշխատանքը, հաճախորդը գոհ 

լինել չի կարող: Ներկայացման 

ավարտին կենտրոնի շրջանա-

վարտը կարողանում է սպասար-

կել հաճախորդին՝ ըստ արժան-

վույն. վերջինս հեռանում է գոհ և 

երջանիկ:

Ներկայացումը բացառապես 

ֆրանսերենով էր, իսկ միջոցառ-

ման ավարտին ուսանողներն ու 

կենտրոնի ֆրանսիացի գործ-

ընկերները միասին պարեցին 

ֆրանսիական մի գեղեցիկ պար: 

Բոլորը գոհ էին ՝ ներկայացմանը 

համապատասխան...

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Ատամնատեխնիկական 

գործ մասնագիտությունն 

ուսումնասիրող ուսանողների 

դասի թեման էր. «Դեմքից դիմակ 

ստանալու մեթոդիկա»: Դասի 

ընթացքում ուսանողները պատ-

րաստեցին դիմակներ, մոդելներ 

տարբեր նյութերով: 

Միաժամանակ ցուցադրվեցին 

տեսանյութեր՝ զուգորդված օր-

թոդոնտիա առարկայի դասա-

խոս Ս. Այդինյանի բացատրու-

թյուններով, ով մանրակրկիտ 

ներկայացնում էր վերոնշյալ պրո-

ցեսն իր հաջորդականությամբ:

Դեմքից դիմակ 
ստանալու մեթոդիկա

Սոցկայքերի ազդեցությունն 

ու կարևորությունը երիտա-

սարդության վրա հետզհետե ա-

վելի է մեծանում: Ուստի,  ժամա-

նակին համընթաց քայլելու հա-

մար մեծ նշանակություն ունի 

դրանց մասին առավել շատ ին-

ֆորմացիա ունենալը:

Ինֆորմատիկայի դասախոս Լ. 

Յավրոյանը կազմակերպել էր 

մրցույթ՝ «Սոցկայքեր» թեմայով: 

Սոցիալական կայքեր

Յուրաքանչյուր ուսանող, 

կրթությանը և մասնագիտու-

թյանը զուգահեռ, նախ և առաջ 

կայանում է որպես մարդ: Դաս-

տիարակչական այս գործում մեծ 

դեր ունեն կուրսղեկները: Տա-

րեվերջին կուրսղեկների դասերը 

վերածվեցին դաս-մի ջոցա -

ռումների, որոնք ունեին դաս-

տիարակչական-ճանաչողական 

արժեք: Այդպիսին էր, օրինակ, 

Խոհարար Մ-3, Դերձակ Մ-3 և 

Ատամնատեխնիկ Հ-1 խմբերի 

ինտերակտիվ դասը երկու 

կուրսղեկների համագործակ-

ցությամբ:

Թեման Ամանորն էր: Ճանաչո-

ղական նյութերից զատ, առավել 

կարևոր էին բանավեճ-քննար-

կումները ամանորյա հրաշք-

ների, նվերների, Ձմեռ պապի և 

Ձյունանուշի գոյության, առաջին 

հիասթափության վերաբերյալ... 

Ուսանողներն անկեղծ էին:

Թող բոլորի կյանքում լինեն 

ամանորյա հրաշքներ...

Կուրսղեկի դաս

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն

Ինչպես օգտվել սոցկայքերից, ո-

րոնք են ամենատարածված սոց-

կայքերը, որ տարիքային խմբե-

րի համար են և այլն...   

Թեման արդիական էր և ուսուցա-

նող:
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Տարվա ավարտին ուրախ և 

անհոգ մի օր էլ անցկացրին 

կենտրոնի ուսանողները՝ հագե-

ցած բազմապիսի և բազմաոճ 

պարերով, խաղերով, կատակ-

ներով: Ձմեռ պապն ու Ձյունա-

նուշը, ուսանողներին և դասա-

խոսներին տրված անվանա-

կարգերը, երջանիկ բարեմաղ-

թանքներն, առավել քան երբևէ, 

հավաստեցին, որ կյանքի ամե-

նակարևոր պատգամն է. «Սի-

րի՛ր մերձավորիդ»:

Ծննդյան տոներ

Շնորհավո՛ր 

ԱՄԱՆՈՐ և ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

Առհասարակ, հարգանքը ա-

վագների, տարեցների 

նկատմամբ, և այդ ավանդույթի 

պահպանումը հասարակության 

առաջընթացի գրավականն են:

Տարեվերջին կենտրոնը հյուրըն-

կալեց երևանաբնակ սոցիալա-

պես անապահով տարեցների՝ 

նրանց համար կազմակերպելով 

հյուրասիրություն: 

Նրանք մեծ սիրով ու ուշադրու-

թյամբ ըմբոշխնում էին ուսանող-

ների պատրաստած համերգա-

յին համարները՝ երգ, պար, աս-

մունք… Բարեմաղթանքները, ո-

րոնք հնչում էին մեր տարեց 

բարեկամների կողմից, ըստ էու-

թյան, օրհնանքներ էին՝ ուղղված 

երիտասարդ սերնդին:

Համեղ 
հյուրասիրություն

Բարեգործությունը լցնում է 

մարդկանց սրտերը, հիշեց-

նում, որ երջանիկ լինելու գրա-

վականը նաև մարդկանց օգնելու 

մեջ է: Այս դաստիարակչական 

նպատակն էր հետապնդում մեր 

ուսանողների և դասախոսների 

այցը «Զատիկ» երեխաների ա-

ջակցության և զարգացման 

կենտրոն: 

Ծաղրածու Պեպիի, ուսանողնե-

րի, դասախոսների և «Զատիկ»-

ի երեխաների խաղերն ու պա-

րերը, դիմաներկով երեխաների 

դեմքերին արված աշխատանք-

ներն ուսանողների կողմից, փոք-

րիկների մազերը հարդարելը 

այնքան ներդաշնակ էին, որ կար-

ծես մի ողջ կյանք միասին էին 

ապրել…

Հուզիչ էր, սիրուն էր… Հուսով 

ենք, որ յուրաքանչյուր ուսանող 

շատ բան ունի այժմ խորհելու և 

մտածելու համար…

Մեկ օր մանուկների հետ

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Սիրո և հարգանքի առկայության 

դեպքում ամեն ինչ համաձույլ է և 

ներդաշնակ: Կարծում ենք, որ 

կենտրոնի ուսանողների և դա-

սախոսների սրտերում բույն է 

դրել մարդկային այդ մեծ սերը: 

Ուսանողների ու տարեցների  

համատեղ պարերը, ամանորյա 

երաժշտությունը, «թոռնիկ-

տատիկ, թոռնիկ-պապիկ» հա-

րաբերությունները գեղեցիկ էին 

ու ստացված: 

Աստված առողջություն և երկա-

րակեցություն տա աշխարհի բո-

լոր տատիկներին ու պապիկ-

ներին...
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