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Խոհարարական 
պրակտիկա 
Լեհաստանում

Գերմանական «Մասնագի-

տական կրթություն և ուսու-

ցում-համագործակցություն» 

ծրագրի շրջանակներում իրա-

կանացված «Խոհարարական 

մրցույթ» միջոցառման արդյուն-

քում, որպես գլխավոր մրցանակ, 

ՀՀ քոլեջների հինգ ուսանողի 

հնարավորություն ընձեռվեց 

փորձի փոխանակման նպատա-

կով մեկնել Լեհաստանի Սկեր-

նևիցե քաղաքի Գլուխովի միջին 

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություն: Մեր կենտրո-

նից Լեհաստան մեկնեց Խոհա-

րար Հ-2 խմբի ուսանող Ռոբերտ 

Հակոբյանը:

Ուսանողներն այցի ընթացքում 

ծանոթացան և հաղորդակցվե-

ցին լեհական մշակույթին ու խո-

հանոցին, ինչպես նաև իրակա-

նացրեցին փորձի փոխանակում 

իրենց հասակակիցների հետ: 

Ես խոսում եմ 
ֆրանսերեն

Հայաստանում 

Ֆ ր ա ն ս ի ա յ ի  

դեսպանատան  նա-

խաձեռնութ յամբ 

կազմակերպվեց 

«Ես խոսում եմ 

ֆրանսերեն» մըր-

ցույթը, որին մաս-

նակցեց կենտրոնի 

Դերձակ Հ-1 կուրսի ուսանողուհի 

Անուշ Խամբեկյանը: 

Յուրա քանչյուր մասնակից  

պետք է ներկայանար իր մասին 

պատմող տեսանյութով, իհար-

կե, ֆրանսերենով: Կիսաեզրա-

փակիչ փուլ անցած լավագույն 

12 մասնակիցների թվում էր նաև 

կենտրոնի ուսանողուհին, ով 

հնարավորություն ստացավ մաս-

նակցելու դեսպանատանը անց-

կացվող բանավոր հարցազրույ-

ցին: Այն ֆրանսերենի զար-

գացման և միջազգային հարթակ 

դուրս գալու լավագույն հնարա-

վորությունն էր ֆրանսերեն 

ուսումնասիրող ուսանողների 

համար:

Կենտրոնի ուսանողները 

մասնակցեցին «Հնարավո-

րություններ երիտասարդներին» 

տոնավաճառին: Այն «ԵՄ-ն հա-

նուն երիտասարդների՝ հմտու-

թյուններ ապագայի համար» 

ծրագրի շրջանակում առաջին 

հանրային միջոցառումն էր, որի 

նպատակն էր մի հարկի տակ 

հավաքել տարբեր ոլորտների 

ներկայացուցիչների՝  առաջար-

կելու աշխատանքային պրակ-

տիկայի, կամավորության և այլ 

ծրագրերի տարբերակներ երի-

տասարդների համար:

Որպես կամավորներ՝ կենտրոնի 

ուսանողներն ընդգրկվեցին մի-

ջոցառման կազմակերպչական 

աշխատանքների մեջ: Ինչը 

նրանց համար օգտակար տեղե-

կատվություն ստանալու, կապեր 

հաստատելու հրաշալի հնարա-

վորություն էր՝ զարգացնելով կա-

մավորությանն ընդառաջ գնալու 

կարևորագույն հատկանիշը:

Հնարավորություններ 
երիտասարդներին
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Մայիսի 8-ին կենտրոնի ու-

սանողները զինղեկի հետ 

այցելեցին Հայրենական մեծ 

պատերազմին մասնակցած վե-

տերան Գերասիմ Հարություն-

յանի տուն: 

Հայկական 89-րդ Թամանյան 

դիվիզիայի զինվոր, Կերչից Բեռ-

լին հասած և մեծ փորձություն-

ների միջով անցած վետերանը 

հուզմունքով ընդունեց ուսանող-

ներին՝ պատմելով Հայրենական 

պատերազմից դեպքեր, հիշելով 

իր բազմապիսի շքանշաններից 

յուրաքանչյուրի հետ կապված 

իրադարձությունները:

«Եթե կարողանաս լինել խղճով, 

ազնվությունն ու բարությունը 

ուղենիշ դարձնել քո կյանքում, 

հաջողությունը կուղեկցի քեզ, 

քանի որ ամենակարևոր կոչումը 

լավ մարդ լինելն է»,- համոզված 

է վետերանը:

Մայիսյան 
հաղթանակներ

.

Սպորտային միջոցառում-

ների մեկնարկը այս ուսում-

նական կիսամյակում տրվեց 

ֆուտբոլի մրցաշարով: 

Տարբեր կուրսերից ձևավորված 

ֆուտբոլային թիմերը նախ մրցե-

ցին կիսաեզրափակիչ փուլում: 

Եզրափակիչ խաղի արդյունքում 

արդեն հստակեցվեցին առաջին, 

երկրորդ և երրորդ տեղերը զբա-

ղեցրած թիմերը: 

Ֆուտբոլի մրցաշարՄանրաթելերի մասին

«Էյ-Թի-Փի» բարեգործական  

հիմնադրամի կրթության 

բաժնի դասընթացավար Նվարդ 

Գևորգյանը կենտրոնում անց-

կացրեց բաց դաս՝ ներկայաց-

նելով մանրաթելերի պատմու-

թյունը, դրանց օգտակար և վնա-

սակար հատկությունները: 

Բնական մանրաթելերի և շրջա-

կա միջավայրի պահպանության 

կարևորությունը էկոլոգիական 

կարևորագույն խնդիրներից է. 

բնական մանրաթելերի մշակ-

ման ժամանակ ռեսուրսների 

օգտագործման հետևանքով 

վնասվում է բնությունը:

Դասախոսության բուն ասելիքն 

այն էր, որ կարելի է բավարար-

վել քիչ քանակի հագուստով՝ 

ապահովելով բնության ռեսուրս-

ների խնայողական օգտագոր-

ծումը:

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Ուսանողները  ոգևորված էին և 

տպավորված:
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Ուսումնական տարվա ամ-

բողջական աշխատանք-

ների հանրագումարն ամփոփ-

վեց բովանդակալից ցերեկույթի 

ընթացքում: 

Դասախոսների և ուսանողների 

կատարմամբ հնչեց կենտրոնում 

դասավանդվող մասնագիտու-

թյունների մասին հումորային 

երգ՝ վերածվելով խաղ-մրցույթի: 

Վարսավիր Մ-3 կուրսի ուսանող-

ները ներկայացրին տարբեր ոճե-

րի  սանրվածքներ՝ մանկական, 

սպորտային, դասական և տոնա-

կան, որը մասնագիտական և 

գեղագիտական շուք հաղորդեց 

միջոցառմանը: Մթնոլորտը չա-

փազանց անկեղծ էր համատեղ 

պարերի, երգերի, ջերմ զրույցի, 

բարեմաղթանքների շնորհիվ:

«Վերջին զանգ»-ը 
քոլեջում

Ժամանակակից կրթության 

առավելություններն ու թե-

րությունները քննարկվեցին «Ար-

դյունավետ դասընթաց» թրեյ-

նինգի ընթացքում: 

Հրավիրված հոգեբանը ժամա-

նակակից կրթության գերխնդիրը 

տեսնում է երեք հիմնահարցերի 

բացահայտման մեջ: Լսարան 

մտնելուց առաջ դասավանդողը 

պետք է հստակորեն գիտակցի՝ 

ինչ են սովորելու, ինչպես են սո-

վորելու, ինչպես կգործածեն 

իրենց գիտելիքները: 

Արդյունավետ 
դասընթաց

Ավարտական 
քննություններ

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Թրեյնինգի արդյունքում դասա-

վանդողները եկան մեկ ընդհա-

նուր եզրահանգման՝ պետք է 

փորձել հնարավորինս բացա-

հայտել սովորողի կարողություն-

ներն ու ներքին հակումները:

Տարվա ընթացքում ակտիվու-

թյուն ցուցաբերած ուսանողները 

խրախուսվեցին տնօրինության 

կողմից, իսկ շրջանավարտնե-

րից լավագույններն արժանա-

ցան պատվոգրերի:
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Մի գեղեցիկ օր միասին

Ուսանողների կյանքն առա-

վել բովանդակալից ու հե-

տաքրքիր դարձրեց ուղևորու-

թյունը դեպի Արագածոտնի 

մարզի Սբ. Գևորգ եկեղեցի և 

Սաղմոսավանք: 

Ուսումնական տարվա ընթաց-

քում առավել ակտիվություն ցու-

ցաբերած ուսանողների համար 

սա լավագույն խրախուսանքն 

էր: Այն հնարավորություն ընձե-

ռեց ճանաչել մեր ազգային ար-

ժեքները, ուրախ և հետաքրքիր 

օր ունենալ, շփվել առավել մտե-

րիմ շրջանակներում…

Սուրբ Պատարագից մի հատ-

ված, բնության մեջ մի ակնթարթ, 

նույն սեղանի շուրջ ճաշի գեղե-

ցիկ մի պահ…

Հաջողությամբ եզրա փա-

կելով ուսումնական տարին 

՝ՖՀՄՈՒԿ-ի մանկավարժական 

ու վարչական անձնակազմը 

կազմակերպեցին տարեվերջյան 

փոքրիկ ճամփորդություն դեպի 

Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղա-

քից 18 կմ հեռավորության վրա  

գտնվող Հաղարծին վանական 

համալիր: 

Այն ոչ միայն մշակութային, այլև 

մեկ օր միասին հանգիստը 

վայելելու, միմյանց հետ առավել 

մտերիմ շրջանակներում շփվե-

լու լավագույն հնարավորու-

թյունն էր թիմի համար, որը 

նպաստեց թիմային ամբողջա-

կանության ամրապնդմանը:

Թիմը ԴիլիջանումՀամով-հոտով Երևան

«Երևանյան ամառ-2018» 

եռամսյա միջոցառումների 

շրջանակներում անցկացված 

«Համով-հոտով Երևան» հայկա-

կան խոհանոցի տոնածիսական 

ուտեստների փառատոնին մեր 

կենտրոնն այս տարի ներկայաց-

րեց «Սուրբ Սարգիս» տոնը: 

Սիրո և երիտասարդության բա-

րեխոս Սուրբ Սարգսին ներկա-

յացնող մեր տաղավարը լի էր սի-

րո տոնին բնորոշ խորհրդանիշ-

ներով՝ սիրո ծառ՝ շրջապատված 

քաղցր և սիմվոլիկ կերակրատե-

սակներով՝ աղի բլիթներ, բա-

ղարջ, փոխինդից գնդիկներ, 

թթվասերով հալվա, որոնցից 

յուրաքանչյուրի հետ կապվում է 

ծիսական մի սովորություն՝ 

դեռևս հնուց եկած:

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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