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«Առողջապահություն 
և դեղագործություն 
EXPO 2018»

Ատամնատեխնիկ ուսա-

նողները ներկա գտնվեցին 

«Առողջապահություն և դեղա-

գործություն EXPO 2018» մի-

ջազգային ցուցահանդեսին, որը 

վերաբերվում էր բժշկական 

կենտրոնների ղեկավարներին, 

գիտաշխատողներին, ներդրող-

ներին, ձեռնարկատերերին, ինչ-

պես նաև բժշկական ապրանք-

ների և ծառայությունների շու-

կայում աշխատող մասնա-

գետներին: 

Ուսանողների համար այն ևս 

մեկ հնարավորություն էր գտնվել 

բժշկական հարթակում՝ հաղոր-

դակից լինելով իրենց ոլորտում 

առկա նոր սարքավորումներին 

և նորություններին:

«Կարիերայի 
և ձեռնարկատիրության 
տոնավաճառ»

Ձեռներեցության համաշ-

խարհային շաբաթվա (Glo-

bal Entrepreneurship Week-

GEW) 2018 թվականի միջոցա-

ռումների շրջանակում ԱՄՆ դես-

պանատան նախաձեռնությամբ 

«ԱրմենիաՄարիոթ» հյուրանո-

ցում կենտրոնի ուսանողները 

հանդես եկան վարպետաց դա-

սերով՝ ներկայացնելով մասնա-

գիտական աշխատանքներ: 

Բազմապիսի այցելուների շրջա-

նում հետաքրքրությունը մեծ էր 

և ոգևորող: Այս իրադարձու-

թյունը հանդիսացավ խթան 

երիտասարդների համար` ճիշտ 

մասնագիտություն ընտրելու 

հարցում:

Ինչպե՞ս թափոններից պատ-

րաստել տիկնիկներ, որոնք 

դառնում են թանգարանային 

նմուշներ:

Դերձակների՝ մասնագիտական 

շրջանակներում Տիկնիկների 

պատկերասրահ այցի ընթաց-

քում բացահայտվեց տիկնիկներ 

պատրաստելու տեխնիկան և 

դրանք մշակութային արժեքներ 

դարձնելու կարևորությունը: 

Ուսանողներն այնտեղ մասնակ-

ցեցին «Հայոց ծիսական տիկ-

նիկներ» թեմայով խաղին և 

պ ա տ կ ե ր ա ս ր ա հ ի  կ ո ղ մ ի ց  

արժանացան «Նուրիի տիկնիկ-

ները» պատվոգրին:

Այց Տիկնիկների 
պատկերասրահ

http://facebook.com/lyceefrancoarm

üÐØàôÎÚ²Ü ²ÎÜ²ðÎÜºð

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն



2

No 9
25.01.2019

Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և 

ՖՀՄՈՒԿ-ի արդյունավետ 

համագործակցության արդյուն-

քում արդեն կան առաջին շրջա-

նավարտները:

Երկամսյա ուսումնական-գործ-

նական պարապմունքներից 

հետո մասնագետ-տեսուչների 

խումբը բարեհաջող ավարտեց 

կատարելագործման դասըն-

թացը՝ զինվելով նոր հմտություն-

ներով և կարողություններով: 

Դասընթացի ավարտին մասնա-

կիցները ստացան վկայական-

ներ:

Հիմնադրամի տնօրեն Գոհար 

Գրիգորյանը և «Վեոլիա Ջուր» 

ՓԲԸ Երևանի տարածաշրջանի 

առևտրային տնօրեն Արմեն 

Դուրգարյանը ևս մեկ անգամ 

փաստեցին գործի կարևորու-

թյունը՝ ընդգծելով մասնակից-

ների ջանասիրությունն ու սպա-

ռողների սպասելիքների արդա-

րացումը:

Ոչ թե բանվորներ, 
այլ բարձրակարգ 
մասնագետներ

Ճա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ո ւ թ յ ո ւ ն  

Ֆրանսիայում» թեմայով 

բաց դասն աշխարհագրություն 

առարկայից  հետաքրքրեց  

բոլորին... Ուսանողները ներկա-

յացրին իրենց գիտելիքները 

Ֆրանսիայի, նրա քաղաքների ու 

կղզիների, բնակչության և աշ-

խարհագրական դիրքի մասին:

«Ճանապարհորդություն 
Ֆրանսիայում»

Դերձակ Հ-2 կուրսի ուսա-

նողները «Համակարգչա-

յին օպերատորության հիմունք-

ներ» մոդուլի ուսումնասիրման 

արդյունքում ներկայա ցրին 

իրենց ձեռք բերած հմտություն-

ները: Ուսանողները հանդես 

եկան իրենց պատրաստած ցու-

ցադրումներով, որոնք պարու-

նակում էին կարի ոլորտին վերա-

բերող բազմապիսի հետաքրքիր 

տեղեկություններ:

Համակարգչային
հմտություններ

Ինչպես գիտենք, կամավո-

րությունը հայտնի է որպես 

մասնագիտական և այլ հմտու-

թյունների զարգացման միջոց, 

որը նպաստում է բարության սեր-

մանմանը և մարդկային կյանքի 

որակի բարելավմանը: 

Հենց այս նպատակն էր հետա-

պնդում կենտրոնի ուսանողների 

և դասախոսների կողմից «Ձեռ-

նարկատիրական գաղափար-

ների դարբնոց» դասընթացա-

շարին որպես կամավորներ ընդ-

գրկվելը: 

Միջոցառման նպատակն էր ձեռ-

նարկատիրական հմտություն-

ներ և զբաղունակության հնա-

րավորություններ ընձեռել ՀՀ 

տարածքում բնակվող երիտա-

սարդներին, զարգացնել նրանց 

ձեռնարկատիրական մտածո-

ղությունը և գաղափարները:

Կամավորությանն 
ընդառաջ
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Ծերերի 
հյուրընկալություն

Ամանորի նախօրեին գե-

ղեցիկ և հիշարժան մի օր էլ 

անցավ մեր շատ սիրելի տատիկ-

ների և պապիկների հետ՝ իրենց 

խորհուրդներով և ներկայու-

թյամբ ամբողջացնելով ուսա-

նողների առօրյան ու ուսանողա-

կան կյանքը: 

Կենտրոնի կողմից կազմակերպ-

ված հյուրասիրությանը սիրով 

ներկա գտնվեցին Երևանի թիվ 1 

տուն-ինտերնատի տարեց բնա-

կիչները, որոնք վայելեցին ուսա-

նողների համերգային ելույթ-

ները: Մեր շատ սիրելի տարեց-

ներն իրենց օրհնանքներով ու 

բարեմաղթանքներով բոլորի 

սրտերը ևս մեկ անգամ լցրին 

բարության և հարգանքի զգա-

ցումով՝ մտորելու և խորհելու 

շատ բան թողնելով:

Դիմակահանդես

Բազմազան և հագեցած մի 

օր՝ լցված ջերմ շնչով և գո-

րովանքով, տարբեր մուլտֆիլ-

մերի և հեքիաթների հերոսնե-

րով, խաղաղության մաղթանք-

ներով՝ ուղղված զորակոչիկ-

ներին, օրվա «Թագավորի» և 

«Թագուհու» ընտրությամբ,  և, ի 

վերջո, դեպի երջանկության 

բանալին տանող բազմաթիվ 

բարեմաղթանքներով:

 

Ստեղծագործական, նորարար, 

ժամանակակից, հումորով հա-

մարները բացահայտեցին մեր ու-

սանողների հնարավորություն-

ները՝ արժանանալով բարձր 

գնահատականների «պալատա-

կան ժյուրիի» կողմից:

Ինտելեկտուալ խաղ

Ուսանողների միջև իրա-

կանացվեց «Ի՞նչ, որտե՞ղ, 

ե՞րբ» ինտելեկտուալ խաղը՝ 

բացահայտելով նրանց տրամա-

բանական մտածողությունն ու 

վերլուծելու կարողությունը:

 

Խաղն ընթացավ բուռն քննար-

կումներով և մեծ ոգևորությամբ: 

Հաղթող թիմը կենտրոնի կողմից 

ստացավ հուշանվերներ:

Ուսումնական 
պրակտիկա

Շնորհավո՛ր Նոր տարի, թող 

բոլորի կյանքում հեքիաթները 

դառնան իրականություն:
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