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Լիոնի քաղաքապետի 
անձնակազմի  այցը 
ուսումնական կենտրոն Գերմանական «Մասնագի-

տական և ուսուցում-հա-

մագործակցություն» ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպ-

ված խոհարարական մրցույթը 

մեծ ոգևորություն առաջացրեց 

կենտրոնի ուսանողների մոտ: 

Կենտրոնի տարբեր խմբերից 

ընտրված  հինգ  լավագույն  

ուսանողներ մեծ եռանդով էին 

պատրաստվել մրցույթին:

Կենտրոնի թիմն արժանացավ 

«Ժյուրիի համակրանք» անվա-

նակարգին, իսկ Խոհարար Հ-3 

խմբի ուսանող Լևոն Մարտիրոս-

յանը ստացավ «Արթ Լանչ» ընկե-

րությունում աշխատելու առա-

ջարկություն:  Մրցույթի գլխավոր 

անակնկալը հետևյալն էր. յուրա-

քանչյուր ուսումնական հաստա-

տությունից մեկ ուսանող հնարա-

վորություն ստացավ մեկշաբաթ-

յա պրակտիկա անցնել Լեհաս-

տանի Սկերնևիցե քաղաքի 

ՄԿՈՒ հաստատություններից 

մեկում:

Խոհարարական մրցույթ

Կարևորելով մասնագիտա-

կան կրթության առավելու-

թյունների մասին տեղեկատվու-

թյան հաղորդումը հասարակա-

կան շերտերին՝ կենտրոնն այս 

տարի ևս հանդես եկավ «Բաց 

դռների օրեր» անցկացնելու 

նախաձեռնությամբ:

Վերոնշյլալ միջոցառմանը մաս-

նակցեցին Հայաստանի 10-ից ա-

վելի դպրոցների 9-ից 12-րդ դա-

սարանների աշակերտներ: Վեր-

ջիններս իրենց ցանկությամբ 

ընտրում էին մասնագիտական 

լաբորատորիան, այնտեղ կա-

տարում անհատական աշխա-

տանքներ կենտրոնի ուսանող-

ների և դասավանդողների հետ 

համատեղ: 

Բաց դռներ

Պաշտոնական այցով Հայաս-

տանում գտնվող Լիոնի քա-

ղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանի 

գլխավորած պատվիրակության 

անդամները Հայաստանում Ֆրան-

սիայի արտակարգ և լիազոր դես-

պան Ժոնաթան Լաքոտի և Երևանի 

քաղաքապետարանի ներկայա-

ցուցիչների ուղեկցությամբ մարտի 

5-ին այցելեցին ուսումնական  

կենտրոն: 

Նրանց դիմավորեցին այդ օրերին 

Հայաստանում գտնվող «Ռոն-

Հայաստան-Կրթություն-Փոխա-

նակումներ» ասոցիացիայի ան-

դամները կենտրոնի Հոգաբար-

ձուների խորհրդի նախագահ 

պարոն Լյուկա Մանզանարեսի 

գլխավորությամբ, տնօրեն Գոհար 

Գրիգորյանն ու դասախոսական 

անձնակազմը, իսկ ուսանողներն 

իրենց ողջույնը հղեցին պարային 

համարով, որն ուղեկցվեց փողա-

յին նվագախմբի գեղեցիկ կատար-

մամբ: 
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«Նատֆուդ» ՓԲԸ-ն 1998թ.-

ից գործունեություն է ծա-

վալել մսամթերքի արտադրու-

թյան ոլորտում և այսօր ներկա-

յացնում է «Բիէլլա» և «Ֆերմա» 

ապրանքանիշերը: Ընկերու-

թյունը մսամթերք արտադրող խո-

շորագույն կազմակերպություն-

ներից մեկն է Հայաստանում, որը 

վերազինված է միջազգային չա-

փանիշներին համապատաս-

խան գերմանական տեխնոլո-

գիաներով: Այն մեծ պատասխա-

նատվությամբ է մոտենում ան-

վտանգ և էկոլոգիապես մաքուր 

սննդի արտադրմանը և առանձ-

նանում է ՎՎՀԿԿ համակարգով 

աշխատելու տեխնոլոգիայով: 

Կենտրոնի «Խոհարարական 

գործ» մասնագիտությունն ու-

սումնասիրող սովորողներն այ-

ցելեցին «Նատֆուդ», կատարե-

ցին վերլուծություններ, մասնա-

գետ ների կողմից ստացան 

իրենց հուզող հարցերի պատաս-

խանները, համտեսեցին կոմբի-

նատի արտադրանքը և գնահա-

տեցին այն: Այցի նպատակն էր 

տեղում ծանոթանալ մսամթերքի 

արտադրության որակի չափա-

նիշներին և սանիտարահիգիե-

նիկ պայմաններին:

«Նատֆուդ» մսամթերքի 
կոմբինատում

Ինչպե՞ս կառուցել ճիշտ և ոչ 

կոնֆլիկտային հարաբե-

րություններ ուսանողների և 

գործընկերների հետ: Այս հարցի 

առավել լայն իմացությանն էր 

ուղղված «Կոնֆլիկտները հա-

ղորդակցման գործընթացում» 

թեմայով թրեյնինգը, որը դասա-

խոսների հետ անցկացրեց հրա-

վիրված հոգեբանը: Զրույցի, 

խաղերի, թեստերի և ժամանա-

կակից հոգեբանական հնար-

ների միջոցով հոգեբան Սոնա 

Գրիգորյանն առավել հստակ ուր-

վագծեց՝ ինչպես ճիշտ հաղոր-

դակցվել, ինչպես լուծել կոն-

ֆլիկտները, ինչպես ճիշտ կա-

ռավարել լսարանը: 

Այս ամենին հասնելու ամենամեծ 

գրավականը   վստահությունն ու 

հարգանքն է, որը պետք է վաս-

տակել: Ահա և հաղորդակցման 

բանաձևը՝ «Միտք-կոդավորում-

հաղորդում-ապակոդավորում-

ընկալում»: Արդյունքում բոլորը 

եկան մեկ ընդհանուր եզրա-

հանգման՝ փոխզիջումը լավա-

գույն տարբերակն է ճիշտ հարա-

բերություններ կառուցելու գոր-

ծում:

Հանդիպում 
հոգեբանի հետ

Հայոց բանակի 26-րդ տա-

րեդարձը կենտրոնում նշա-

նավորվեց «Կարին» ավանդա-

կան երգի-պարի համույթի ղեկա-

վար Գագիկ Գինոսյանի այցով: 

Արցախյան ազատամարտի 

բովով անցած ազատամար-

տիկի հետ ուսանողների հանդի-

պումը կարևորվեց մի կողմից 

պատերազմին մասնակից ակա-

նատեսի հիշողությունները լսե-

լով, մյուս կողմից՝ ռազմական 

պարերի դերն ու նշանակությու-

նը չթերագնահատելու պատգա-

մով: Սեփական փորձից հետևու-

թյուններ անելով՝ պարոն Գինոս-

յանը կոչ արեց ուսանողներին 

միշտ ամուր պահել հայրենա-

սիրական ոգին, հպարտանալ 

հայ լինելով, քանի որ քաջու-

թյունը միշտ էլ առկա է հայ գենի 

մեջ:

Կենտրոնի ուսանողներին ու 

դասախոսներին վիճակվեց ոչ 

միայն լսել պարոն Գինոսյանին, 

այլև պարել նրա հետ «Ծաղ-

կաձոր», «Էջմիածին» պարերը՝ 

գիտակցելով, որ ազգային պարը 

ոչ միայն կամրջում է մարդկանց, 

այլև առավել հաղորդակից 

դարձնում ազգային ոգուն:

Ռազմական պարերի 
դերը զինվորի կյանքում 
Հայոց բանակ
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Ծաղիկներ,  կանանց  կեր-

պարներ, խորհրդանիշեր... 

Այս ամենը թղթի վրա... Ուսա-

նողները նկարել էին ու իրենց 

հոգու ջերմությունը հաղորդել 

նկարներին... 

Դասախոսական անձնակազմի 

իգական սեռի ներկայացուցիչ-

ների և այս օրերին Հայաստա-

նում գտնվող ֆրանսիացի հյու-

րերի համար գեղեցիկ ու հաճելի 

անակնկալ... 

Բարեմաղթանքներով լեցուն 

փոքրիկ բացիկները, ուսա-

նողների  ջերմ  շնորհավո-

րանքները անչափ հուզիչ ու 

գնահատելի էին... 

Փոքրիկ քայլերի արվեստով մեծ 

ու լայն ժպիտներ պարգևեցին 

միմյանց…

Կանանց 
միջազգային օր

Փետրվարի 19-ը՝ հայ մեծ բա-

նաստեղծ Հովհաննես Թու-

մանյանի ծննդյան օրը, արդեն մի 

քանի տարի Հայաստանում 

նշվում է որպես «Գիրք նվիրելու 

օր»։

Ուսանողական խորհրդի նախա-

ձեռնությամբ կենտրոնում կազ-

մակերպվեց գրքի ընթերցում և 

քննարկում: 

Հ.Թումանյանի «Անուշ» պոեմը 

ընթերցելուց հետո ուսանողները 

խոսեցին պոեմում արտահայտ-

ված գաղափարի, ինչպես նաև 

կերպարների մասին: Ստեղծվել 

էր ջերմ և տաքուկ մթնոլորտ: 

Կարևորվեց ընթերցանության և 

գրական ստեղծագործություն-

ների դերը անհատի դաստիա-

րակության գործընթացում:

Ուսանողները նաև գրքեր նվի-

րեցին ուսհաստատության Ռե-

սուրս կենտրոնին և միմյանց: Այս 

ամենի արդյունքում ծնվեց 

«Գրական ակումբ» ստեղծելու 

գաղափարը, որի շրջանակնե-

րում նախատեսվում է հայ և հա-

մաշխարհային գրականության 

դասական, ինչպես նաև ժամա-

նակակից ստեղծագործություն-

ների ընթերցում և քննարկում, 

կինոդիտումներ և այլն:

Գիրք նվիրելու օր

Դերձակ Հ-1 և Ատամնա-

տեխնիկ Հ-1 խմբերի երկ-

խոսությունը կայացավ հետա-

քրքիր բանավեճի միջոցով՝ «Կա-

նանց և տղամարդկանց իրավա-

հավասարություններ» թեմայով:

Ուսանողները նախապես փաս-

տեր հավաքել թեմայի վերաբեր-

յալ, ինչպես նաև սեփական կար-

ծիքներով էին առաջնորդվում: 

Բանավեճը կայացավ ըստ կա-

նոնների: Ընտրվեցին «կողմ» և 

«դեմ» թիմեր: Ժյուրիի կամ  «դա-

տավորների» դերում դասախոս-

ներն էին: Բանավեճի արդյուն-

քում հաղթեց «կողմ» թիմը:

 

Էականը ուսանողների վերլու-

ծություններն ու դատողություն-

ներն էին, բանավեճի տեխնի-

կային տիրապետելու ձգտումը, 

ինչպես նաև միմյանց հետ 

շփվելու էթիկան:

Բանավեճ

Շնորհավո՜ր ձեր տոնը, սիրելի՜ 

կանայք և աղջիկներ, մի՜շտ 

ժպտացեք...

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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