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նաև ծա նո թանալու «Sirha 

2019»-ի  տաղավարներին, այն-

տեղ  ներկայացվող նոր արտա-

դրատեսակներին՝ շագանակի 

մուրաբա, բանանի ալյուր, հա-

մեղ պրալին, աներևակայելի 

տեսքով քաղցրավենիք և այլն : 

Ուշագրավ էր նաև կենտրոնի 

գործընկեր Ռոնի մասնագի-

տական ուսուցման ընկերու-

թյան կողմից մեր ուսանողների 

հետ իրականացված համատեղ 

դասը հրուշակագործությունից : 

Մասնագիտական այցերին զու-

գահեռ պատվիրակությունը ծա-

նոթացավ նաև Լիոնի տեսար-

ժան վայրերին, հյուրընկալվեց 

Լիոնում Հայաստանի հյուպա-

տոսությունում, մեր գործընկեր 

Հայաստանում Ֆրանսիական 

համալսարանի ուսանողների 

հետ միասին, հանդիպեց նաև 

այլ քաղաքապետերի ու Ֆրան-

սիայում մեծ հաջողությունների 

հասած մեր հայրենակիցներին...

Ապագա խոհարարները Ֆրանսիայում

Հունվարի 25-ից փետրվարի 

3-ը Լիոնի Մետրոպոլի հրա-

վերով կենտրոնի «Խոհարա-

րական գործ» մասնագիտու-

թյամբ չորս ուսանողներից և 

վարչական անձնակազմից բաղ-

կացած հայաստանյան պատվի-

րակությունը Լիոն քաղաքում 

ներկա գտնվեց Գաստրոնոմի-

այի աշխարհի  առաջնությանը:

Նախ և առաջ պատվիրակու-

թյունը հյուրընկալվեց Լիոնի քա-

ղաքապետարանում, այնուհե-

տև մեկնեց Sirha՝ միջոցառման 

վայր՝ մասնակցելու տաղավար-

ների պաշտոնական բացմանը: 

«Sirha 2019»-ի շրջանակներում 

մեր ուսանողները բացառիկ հնա-

րավորություն ունեցան ներկա 

գտնվելու նաև Հրուշակագոր-

ծության աշխարհի առաջնու-

թյանը և պատիվ ունեցան ճաշա-

կելու ֆրանսիացի հայտնի շեֆ-

խոհարարի պատրաստած կե-

րակրատեսակները, ինչպես 

Հինգերորդ տարին անընդ-

մեջ Հայաստանում տոնվում 

է Goût de France (Ֆրանսիայի 

համը) միջոցառումը՝ պահպա-

նելով ողջ աշխարհում ֆրանսի-

ական խոհանոցի կենսականու-

թյունը:

Մեր կենտրոնն էլ անմասն չի 

մնում այս գեղեցիկ իրադարձու-

թյանն իր ակտիվ մասնակցու-

թյունը ցուցաբերելու առումով:

Մատուցում ֆրանսիական 

ձևով, հորթի միս՝ մարենգո, 

աղանդեր՝ խնձորով տարտ և 

տանձ Բել-Էլեն, նախուտեստ՝ 

Սեն-Ժերմեն, ֆրանսիական 

Բորդո գինի… Ահա այն ճաշա-

ցանկը, որի շուրջ ֆրանսիական 

շնչով հագեցած մի օր անցկաց-

րին Հայաստանում Ֆրանսիայի 

արտակարգ և լիազոր դեսպան 

Ժոնաթան Լաքոտի ուղեկցու-

թյամբ կենտրոնի հայ և ֆրան-

սիացի հյուրերը՝ ըմբոշխնելով 

«Ֆրանսիայի համը» մեր կենտ-

րոնում…

Ֆրանսիայի համը

http://facebook.com/lyceefrancoarm
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Խոհարարությանը վերա-

բերող բազմապիսի հե-

տաքրքիր տեղեկություններն 

այս անգամ ներկայացվեցին 

ուսանողների կողմից պատ-

րաստված ցուցադրումներով: 

Այն, ըստ էության, համակարգ-

չային հմտությունների և մաս-

նագիտական գիտելիքների հա-

մատեղ սինթեզ էր՝ համեմված 

ներդաշնակ պատկերներով և 

ինֆորմացիայով: 

Ինտերակտիվ դասի արդյուն-

քում առավել տեսանելի են դառ-

նում  ուսանողների բազմակող-

մանի գիտելիքները, ինչը միշտ 

արդյունավետ է և ոգևորող:

Ինտերակտիվ դաս

Խոսքի և երաժշտության 

կապը ունկնդիրներին փո-

խանցելը չափազանց կարևոր է, 

մանավանդ, եթե այն վերա-

բերում է Վարպետի ստեղծա-

գործություններին: Այս նպա-

տակն էր հետապնդում «Իսա-

հակյանը երգերի մեջ» խորա-

գրով գրական–երաժշտական 

ցերեկույթը, որի իսահակյանա-

կան շունչը համակեց ներկանե-

րին՝ առավել մոտեցնելով նրանց 

Մեծ Վարպետի գրական ժառան-

գությանը: 

Դրվագներ Իսահակյանի կյան-

քից, հարց ու պատասխան, աս-

մունք, երգեր՝ տարբեր  ժամա-

նակների արվեստագետների 

կատարումներով, ջերմ զրույց…

Պոեզիայի համաշխարհային օր-

վան նվիրված այս ցերեկույթը, 

հիրավի, լեցուն էր հոգևոր ար-

ժեքներով: Այն առավել հիշար-

ժան կդառնա մասնակիցների 

այցով Իսահակյանի հարազատ 

բնակավայր՝ Գյումրի՝ զգալու և 

տեսնելու նրա ապրածն ու 

զգացածը:

«Իսահակյանը 
երգերի մեջ»
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Մասնագիտական 
խորհրդատվություն 
ապագա ուսանողներին

Երևանի դպրոցներից ժա-

մանած բազմաթիվ աշա-

կերտներ ծանոթացան կենտրո-

նի գործունեությանը, մասնավո-

րապես՝ վարսավիրի, դերձակի, 

խոհարարի, ատամնատեխնիկի 

մ ա ս ն ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի ն  

առնչվող շատ նրբությունների և 

տեղեկատվության:

Նրանց մասնագիտական կողմ-

նորոշմանն առավել նպաստե-

ցին վարպետաց դասերը, որոնց 

դպրոցականները մասնակցե-

ցին անձամբ: 

Սիրով սպասում ենք մեր ապա-

գա ուսանողներին:

http://facebook.com/lyceefrancoarmՖրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Ուսումնական կենտրոնի 

ուսանողների զինվորա-

կան առօրյան՝ արիության, 

հրաձգության դասեր, նախազո-

րակոչային պատրաստություն, 

ամբողջացվեց  Բանակի օրվան 

նվիրված միջոցառման ժամա-

նակ: Մենք կերտում ենք հայրե-

նանվեր  քաղաքացիների :

Բանակի օր
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Ջրի համաշխարհային օր 

Մարտի 22-ին նշվում է Ջրի 

համաշխարհային օրը: 

Աշխարհում գրեթե մեկ միլիարդ 

մարդ չունի խմելու ջրից օգտ-

վելու հնարավորություն, իսկ 2.6 

միլիարդը` դրա համար անհրա-

ժեշտ սանիտարական պայման-

ներ:

Ջրի ճիշտ օգտագործման, օգ-

տակարության, տարբեր հատ-

կությունների, կառուցվածքի և 

խնդիրների մասին էին պատ-

մում Դերձակ Հ-1 կուրսի ուսա-

նողները աշխարհագրության 

դասաժամի շրջանակներում:

«Ջուրը կյանք է»,- համոզված են 

բոլորը: Ուստի, պահպանենք այն 

մաքուր ու անաղարտ՝ նպաս-

տելով բնական ռեսուրսների և 

մարդկության կենսունակու-

թյանը:
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Վեոլիա Ջուր» ընկերության 

հետ համագործակցության 

շրջանակներում հերթական շա-

հառուները ստացան խողովա-

կագործի վկայականները: 

Վկայականների հանձնման հան-

դիսավոր արարողությանը ներ-

կա էր նաև «Ռեն-Ռոն-Մեդիտե-

րանե» կամպուսից ժամանած 

փորձագետ պարոն էրիկ Մոն-

տարիոլը, որն այդ օրերին 

խորհրդատվական այցով գտն-

վում էր կենտրոնում:

Բարի երթ և նորանոր հաջողու-

թյուններ մասնագիտական գոր-

ծունեության մեջ...

Վկայականների 
հանձնում

.

Թռչնաբնի 
մրցույթ-փառատոն

Թռչունների պաշտպանու-

թյան միջազգային օրվան 

էր նվիրված Երևանի Դավթաշեն 

վարչական շրջանի կողմից 

կազմակերպած միջոցառումը, 

որին մասնակցում էին բազմա-

թիվ դպրոցներ, մանկապար-

տեզներ, անհատներ, ինչպես 

նաև կենտրոնի ուսանողները:

 

Վերջիններիս կողմից պատ-

րաստված «կացարաններն» ու 

«բազմահարկ բնակարանները» 

հաղթող ճանաչվեցին «Ժամա-

նակակից թռչնաբույն» անվա-

նակարգում: 

Օրվա նպատակը թռչունների 

բազմազանության ու թվաքա-

նակի պահպանումն էր: Հու-

սանք՝ պատրաստված թռչնա-

բները կդառնան հանգրվաններ 

մեր փոքրիկ «բարեկամների» 

համար:

http://facebook.com/lyceefrancoarmՖրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Սուրբ Զատիկ

Բարեգործությունից մինչև 

Սուրբ Հարության տոն. 

ահա այն շղթան, որի յուրաքան-

չյուր թել կարևոր էր Զատիկի 

նախօրեին արված միջոցառման 

ընթացքում: 

Այն, ըստ էության, զրույց էր 

ուսանողների և դասախոսների 

միջև հոգևոր արժեքների, բարե-

գործության կարևորության, 

մաքուր հոգով դեպի Սուրբ 

Հարության տոնին ընդառաջ 

գնալու մասին՝ հասկանալու դրա 

խորհուրդն ու նշանակությունը:

 

Կարելի է ասել, որ այն վերջերս 

մանկատուն կատարած այցի 

տրամաբանական շարունակու-

թյունն էր:

Այց մանկատուն

Բարեգործության և հոգևոր 

մաքրության, դեպի լուսա-

վոր ու պայծառ ներաշխարհ-

ների հետ հաղորդակցմանն էր 

ուղղված ուսանողների այցը 

Գավառի մանկատուն: 

Ծաղրածուները, ուսանողներն 

ու դասախոսները խաղերի, պա-

րերի, զրույցի, համատեղ ճաշի 

ու գեղեցիկ ակնթարթների մի օր 

ունեցան մանկատան սաների 

հետ, որն անմոռաց հետք թողեց 

բոլորի սրտերում: 

Տեսնելով երեխաների՝ երախ-

տագիտությամբ լեցուն աչքերը և 

զգալով նրանց ջերմությունը՝ մեր 

ուսանողները կրկնակի ուժ ստա-

ցան, սովորեցին մտածել առավել 

բարձր արժեհամակարգով ա-

ռաջնորդվել այս կյանքում: Շնոր-

հակալություն նոր ընկերներ 

ձեռք բերելու և մեր հոգիները ջեր-

մացնելու համար:

No 10

Հագուստ
 ֆրանսիական ոճով

Հարյուրամյակի նորաձևու-

թյան տենդենցների, դրանց 

ոճային բազմազան դրսևորում-

ների, իրենց իսկ կողմից կարված 

շրջազգեստների ու տաբատնե-

րի ցուցադրությունների, համա-

պատասխան երաժշտության և 

պարային կատարումների հա-

մադրությունն էր «Հագուստ 

ֆրանսիական ոճով» խորագրով 

միջոցառումը Ֆրանկոֆոնիայի 

օրերին: 

Այն ներկայացվեց բացառապես 

ֆրանսերենով՝ պահպանելով 

նորաձևության շունչը և բացա-

հայտելով թեմայի բովանդակու-

թյունն ամբողջությամբ:

http://facebook.com/lyceefrancoarmՖրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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