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Երբ արհեստները  խոսում են ֆրանսերեն

Միջոցառման ավարտին ՀՀ ԿԳՆ 

նախնական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագիտական 

կրթության վարչության պետ պա-

րոն Արտակ Աղբալյանը ՖՀՄՈՒԿ 

հիմնադրամի «Կարի արտադրու-

թյան տեխնոլոգիա» մասնագի-

տության դասախոս Քնարիկ 

Վարդանյանին պարգևատրեց ՀՀ 

ԿԳ նախարար Լևոն Մկրտչյանի 

հրամանով նախատեսված պատ-

վոգրով «Կրթության ոլորտում ներ-

դրած ավանդի ու նախնական և 

միջին մասնագիտական կրթու-

թյան ոլորտում ունեցած երկա-

րամյա մանկավարժական գործու-

նեության համար»: Այո, Ֆրանկո-

ֆոնիան մի բառ է, որը կենտրոնի 

ուսումնական գործըն թացում 

մշտապես գրվում է մեծատառով:

միջին մասնագիտական կրթու-

թյան վարչության պետ պարոն 

Արտակ Աղբալյանը և նույն վար-

չության մասնագիտական կրթու-

թյան և ուսուցման բաժնի պետ 

պարոն Կարեն Մանուկյանը: 

Ուսանողների ջերմությունն ան-

միջապես փոխանցվեց հյուրերին, 

հնչեցին շատ կարևոր խորհուր-

դներ. «Միշտ քայլիր այնպես, 

կարծես ետևումդ երեք տղամարդ 

կա կանգնած…», «Նորաձևու-

թյունն անցնում է, ոճը՝ մնում…» 

«Նրբաճաշակությունն է այն միակ 

գեղեցկությունը, որը երբեք չի թոշ-

նում»… Ցուցադրվեցին նաև նո-

րաձև սանրվածքներ. «Էվերեստ», 

«Ընդդիմություն», «Լուսամփոփ» 

անվանումներով, ինչպես նաև ներ-

կայացվեց դեֆիլե ուսանողների 

կողմից կարված հագուստներով: 

Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի 

շրջանակներում «Ֆրանս-

հայկական մասնագիտական ու-

սումնական կենտրոն» հիմնա-

դրամը ևս անմասն չմնաց միջոցա-

ռումներից և այս անգամ հանդես 

եկավ «Երբ արհեստները խոսում 

են ֆրանսերեն» խորագրով ծիծա-

ղաշարժ ներկայացմամբ: 

Յուրաքանչյուր մասնագիտություն 

հանդես եկավ յուրովի: Հյուրերի 

ցանկը գլխավորում էր Հայաստա-

նում Ֆրանսիայի արտաքին և լիա-

զոր դեսպան Ջոնաթան Լաքոտը 

դեսպանատան մշակու թային 

հարցերով խորհրդական Ալեքս 

Բորտոլանի ուղեկցությամբ: 

Ներկայացմանը ներկա էին նաև 

ՀՀ ԿԳ նախարարության նախ-

նական (արհեստագործական) և 
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«Ֆրանսիայի համը» կենտ-

րոնում նշանա վոր վեց 

ֆրանսիացի հայտնի խոհարար 

Սոնյա Եզգուլյանի այցով, ով 

սովորողների համար իրակա-

նացրեց վարպետության դաս՝ 

պատրաստելով ֆրանսիական 

բուրժուական խոհանոցի շատ 

հայտնի կերակրատեսակ, իսկ 

ֆրանսիացի հրուշակագործ 

Կլեր Ժերաթին պատրաստեց 

կիտրոնով նրբահամ թխվածք:

Վարպետության դաս 
Սոնյա Եզգուլյանի 
կողմից«Ֆրանսիայի համը» միջո-

ցառման շրջանակներում 

կենտրոնը հյուրընկալեց Ֆրան-

սիայի Օ-դը-Սենի 8-րդ շրջանի 

պատգամավոր և Ազգային ժո-

ղովի արտաքին գործերի հանձ-

նաժողովի փոխնախագահ պա-

րոն Ժակ Մերին արտերկրում 

բնակվող ֆրանսիացիների հար-

ցերով զբաղվող սենատոր պա-

րոն Քրիստոֆ Անդրե Ֆրասայի և 

Հայաստանում Ֆրանսիայի դես-

պան Ջոնաթան Լաքոտի ուղեկ-

ցությամբ:

Այցի ավարտին հյուրերը շնոր-

հակալություն հայտնեցին ջերմ 

ընդունելության ու համեղ հյու-

րասիրության համար, իսկ կենտ-

րոնի տնօրինությունը պարգևա-

տրվեց Սենատի հուշամեդալով:

Ֆրանսիայի համը Արտերկրում հաստատված 

ֆրանսիացիների 

ներկայացուցիչ, սենատոր 

Օլիվիե Կադիքի այցը 

Խոհարարների կողմից հյուրերի 

համար պատրաստվեց ՙԿրեպ 

Սյուզեթ՚:

Գրառում պատվո հյուրերի մատ-

յանում...

Հանդիպման ավարտին ուսա-

նողները պատրաստել էին անա-

կնկալ. Սոնյա Եզգուլյանին առա-

ջարկվեց համտեսել իր իսկ բա-

ղադրատոմսերից պատրաստ-

ված ոսպով կարկանդակը: 
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Շնորհակալություն հետաքրքիր 

հանդիպման և փորձի փոխա-

նակման, ինչպես նաև հեղինա-

կային գրքերի համար:
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Հայ մեծ գրող Ավետիք Իսա-

հակյանի տուն-թանգարա-

նում կազմակերպվեց համատեղ 

միջոցառում թանգարանի և կենտ-

րոնի՝ «Խոհարարական գործ» 

մասնագիտության ուսանողների 

հետ:

«Ֆրանսիական պոեզիան Ավ. 

Իսահակյանի անձնական գրադա-

րանում» խորագիրը կրող երեկոյի 

ընթացքում սովորողների ընթերց-

մամբ հնչեցին նմուշներ ֆրան-

սիական դասական պոեզիայից, 

երաժշտական կատարումներ, 

ներկայացվեց Իսահակյանի՝  

Փարիզում ապրած տարիների 

պատմությունը: 

Այդ օրերին Հայաստանում գտն-

վող «Ռոն-Հայաստան-Վե րա -

պատրաստումներ-Փոխանա-

կումներ» ասոցիացիայի անդամ-

ների և կենտրոնի հոգաբար-

ձուների խորհրդի նախագահ 

Լյուկա Մանզանարեսի համար 

հիշարժան էր Վարպետի տանը 

լինելը: Երեկոյի ավարտին կենտ-

րոնի ուսանողները հյուրասիրեցին 

հյուրերին Վարպետի սիրած  

թխվածքներով: 

Խոհարարության և գրականու-

թյան երկխոսությունը հաճելի էր և 

ուսանելի… 

Ավետիք Իսահակյանի
անվան  
տուն-թանգարանում Հոգևոր արժեքներին հաղոր-

դակից լինելը մեր կյանքի 

անբաժան մասն է: Զատիկը կամ 

Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ 

Հարության տոնը նշելն ուսանող-

ների համար կարևորվեց այն-

քանով, որ, բացի ավանդական 

ծեսերից, այն նշանավորվեց հո-

գևո րականի այցելությամբ, 

տնօրհնեքի արարողությամբ, 

ինչպես նաև Հարության տոնի 

իմաստը ամբողջությամբ մեր մեջ 

կրելու սուրբ խորհրդով: 

«Ես ապրում եմ, դուք էլ կապ-

րեք» (Հովհաննես 14:19): Քրիս-

տոսի վերոնշյալ խոսքերը ևս մեկ 

անգամ արժևորվեցին ներկա 

գտնվողների համար:

Զատիկ 

ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարության ու Գերմա-

նական «Մասնագիտական 

կրթություն և ուսուցում-համա-

գործակցություն» ծրագրի կող-

մից կազմակերպված  «Արհեստ 

և արվեստ» խորագրով քոլեջնե-

րի և ուսումնարանների  ստեղ-

ծագործական աշխատանքների 

ցուցահանդեսի բացմանը մաս-

նակցեցին նաև կենտրոնի «Կա-

րի արտադրություն տեխնոլո-

գիա» մասնագիտությունն ու-

սումնասիրող ուսանողները՝ ներ-

կայանալով տարբեր կերպար-

ներով:

Արհեստ և արվեստ
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Արհեստի և արվեստի միաձու-

լումը գեղեցիկ է և հետաքրքիր…

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, 
օրհնյալ է հարությունը 

Քրիստոսի:
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