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Հայկական մշակույթի
 հետքերով

Ազգային արժեքներն ու 

մշակույթը ներկայացնելու 

արվեստը չափազանց կարևոր է 

յուրաքանչյուր հայի համար ...

Մեր Հայկական ազգային դիմա-

գիծը ՖՀՄՈՒԿ-ի լիոնյան գործ-

ընկեր Ռոնի «Մասնագիտական 

ուսուցման» ընկերությունից 

(SEPR) ժամանած հյուրերին 

փորձեցին ներկայացնել կենտ-

րոնի ուսանողները հայկական 

խոհանոցի, ազգային տարազի, 

զարդանախշերի, երաժշտական 

գործիքների, պարի միջոցով: 

Համտեսելով ժենգյալով հաց, լա-

վաշ, մածուն ու թան, ծանոթա-

նալով հայկական տարազների 

խորհրդանիշներին, երաժշտա-

կան գործիքների պատմությա-

նը, լսելով Կոմիտասի երգերից ու 

ուսանողների հետ պարելով 

«Թամզարա»՝ ֆրանսիացիները 

զգացին հայի շունչն ու ոգին: Իսկ 

դերձակ ուսանողների կարած 

մանկական հագուստի ցուցա-

դրությունն իրականացվեց փոք-

րիկների մասնակցությամբ:

Մարդը բնության մի մաս-

նիկն է, որ սերտորեն կապ-

ված է շրջակա միջավայրի հետ, 

ուստի պետք է նպաստի բնու-

թյան ներդաշնակ զարգացմանը: 

Պահպանելով բնությունը՝ պահ-

պանում ենք ինքներս մեզ:

Ահա այս թեմայի շուրջ էր կենտ-

րոնում տեղի ունեցած միջո-

ցառումը՝ նվիրված Երկրի օր-

վան, որի շրջանակներում «փոր-

ձագետ»-ուսանողները ներկա-

յացրին Երկիր մոլորակի էկոլո-

գիական հիմնախնդիրներն ու 

առաջարկեցին դրանց լուծմանը 

նպաստող ուղիներ:

Պահպանենք 
Երկիր մոլորակը

http://facebook.com/lyceefrancoarm
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Սեփական նախաձեռնու-

թյուններն իրականացնե-

լու, ձեռներեցությանն ընդառաջ 

գնալու, հաջողությունների հաս-

նելու իր փորձը դերձակ ուսա-

նողներին փոխանցեց ոլորտի 

մասնագետ Մհեր Հովակիմյանը, 

որը սկսել է տնայնագործական 

աշխատանքից և այժմ ունի 

նորաձևության սեփական կենտ-

րոն: 

Նա համոզված է, որ եթե սիրում 

ես աշխատանքդ, գնահատում 

ես այն, անպայմանորեն կլինի 

արդյունք. ամեն ինչ սկսվում է 

գաղափարներից: 

Նա նաև ուսանողներին հորդո-

րեց սովորել հաղթահարել դժվա-

րությունները՝ վստահ լինելով 

սեփական ուժերին և ունակու-

թյուններին, քանի որ տիրապե-

տելով այս ամենին՝ աշխատա-

շուկայում կհամարվեն առաջա-

տար մասնագետ:

Մասնագիտությունից 
դեպի ձեռներեցություն 
մեկ քայլ է
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ԵՊՀ-ում կայացավ «Սոցիա-

լական ձեռնարկատիրու-

թյան ուսուցման հեռանկարները 

Հայաստանում» խորագրով հա-

մաժողովը, որն անցկացվեց սո-

ցիալական ձեռնարկատիրու-

թյամբ և այդ ոլորտում ուսուց-

մամբ զբաղվողների համար, ևս 

մեկ հնարավորություն էր կենտ-

րոնի դասախոսների համար՝ 

ընդլայնելու ոլորտի վերաբերյալ 

գիտելիքները: 

Այն նպատակ ուներ սոցիա-

լական ձեռնարկատիրության 

դաշտի բոլոր հիմնական շահա-

ռուների մասնակցությամբ 

քննարկում ծավալել և արծարծել 

ոլորտում ուսուցման հիմնահար-

ցերը, առկա մարտահրավեր-

ները, փորձն ու գործիքակազմը, 

անելիքները: 

Համաժողովին մասնակցած դա-

սավանդողներն իրենց փորձը 

կփոխանցեն ուսանողներին և 

թիմի մյուս անդամներին: 

Սոցիալական 
ձեռնարկատիրության 
ուսուցման 
հեռանկարները
Հայաստանում
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Վարպետի տանը

Կենտրոնում իրականաց-

ված «Իսահակյանը երգերի 

մեջ» խորագրով միջոցառման 

տրամաբանական շարունակու-

թյունը եղավ այցը գրողի ծննդա-

վայր՝ Գյումրի՝ Ավ. Իսահակյանի 

տուն-թանգարան:

Գյումրի քաղաքում կատարած 

շրջայցը, մեծ գրող Ավ. Իսահակ-

յանի, բանաստեղծ Հ. Շիրազի և 

մեծանուն դերասան Մ. Մկրտչ-

յանի տուն-թանգարաններում 

անցկացրած ժամերը դարձան 

հոգևոր սնունդ ուսանողների 

համար՝ զարգացնելով նրանց 

ինտելեկտուալ մակարդակը և 

հաղորդակից դարձնելով հայ 

գրականությանն ու մշակույթին 

առավել խորքից: 

Շնորհակալությու՛ն թանկարժեք 

հնարավորության համար:
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1985 թվականից սկսված՝ 

Եվրոպայի օրը ամենատար-

բեր միջոցառումներով նշվում է 

Եվրամիության երկրներում: Այս 

տարի  Հայաստանում Եվրոպա-

կան միության պատվիրակու-

թյան նախաձեռնությամբ մայի-

սի 25-ին Հյուսիսային պողոտա-

յում տեղի ունեցավ Եվրոպայի 

օրվան նվիրված բացօթյա 

տոնակատարություն: 

Կենտրոնը ներկայացավ Հայաս-

տանում Ֆրանսիայի դեսպանա-

տան կազմում՝ անցկացնելով 

վարպետության դասեր «Վար-

սավիրական գործ» մասնագի-

տությունից: Այն, ըստ էության, 

Հայաստանում Գերմանիայի դես-

պանատանը կազմակերպված 

միջոցառման շարունակու-

թյունն էր: Այս իրադարձությանը 

ներկա էին Հայաստանում Գեր-

մանիայի, Ֆրանսիայի և Եվրա-

միության դեսպանները. տեղե-

կատվական տաղավարների մի-

ջոցով այցելուները ծանոթացան 

տարբեր կազմակերպություն-

ների և կառույցների գործու-

նեություններին :

Եվրոպայի օրը 
Հայաստանում
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«Ուտեստ-Ֆեստ» 

Ուտեստ-Ֆեստ» ազգային 

տոնածիսական ուտեստ-

ների փառատոնին կենտրոնը 

ներ կայացավ «Վարդավառ» 

տոնին բնորոշ ուտեստներով՝ 

հայկական գաթա, բաղարջ, 

խորոված խնձոր, կաթնահունց, 

Վանի հալվա... Տոնին համա-

հունչ զարդարված տաղավարն 

առավել ընդգծուն էր դարձրել 

Վարդավառի խորհուրդը, իսկ 

մարդկանց վրա ջուր ցողելը 

ապահովում էր բարձր տրամա-

դրությունն ու տոնի  շունչը...

Երեխաների անհոգ ու բա-

րեկեցիկ մանկությունը յու-

րաքանչյուրի համար չափա-

զանց կարևոր է: Նրանց ուրախ 

ու լիարժեք 1 օր պարգևելուն էր 

ուղղված խոհարար և դերձակ 

ուսանողների այցը Մանկական 

ե ր կ ա թ ո ւ ղ ի ՝  Ե ր ե խ ա ն ե ր ի  

պաշտպանության միջազգային 

օրվան ընդառաջ: Նրանք փոք-

րիկներին հյուրասիրեցին իրենց 

իսկ ձեռքով պատրաստած 

քաղցրավենիքները և գունագեղ 

նկարներով նրանց օրը տոնի 

վերածեցին…

Մի անմոռաց օր
երեխաների հետ...

.

Գրաֆիկական 
օբյեկտներ

Ինֆորմատիկա» և «Համա-

կարգչային օպերատորու-

թյան հիմունքներ» առարկանե-

րի շրջանակներում անցկացվեց 

ցուցահանդես-մրցույթ՝ «Գրա-

ֆիկական օբյեկտների գծա-

գրում» թեմայով: Մրցույթին 

մասնակցում էին ատամնա-

տեխնիկ, խոհարար և դերձակ 

մասնագիտությամբ ուսանող-

ները՝ գծագրելով պատկերներ 

«Ձնեմարդ»,  «Խոհարար»,  

«Բնանկար», «Ատամնատեխ-

նիկների ընտանիք» թեմաներով:

Օբյեկտիվ գնահատումն ապա-

հովելու նպատակով համարա-

կալված պատկերները հավանու-

թյան արժանացան դասախոս-

ների կողմից՝ առանց իմանալու՝ 

ում աշխատանքն են գնահա-

տում: Արդյունքում, առաջին տեղ 

գրաված ուսանողներն արժա-

նացան պատվոգրերի տնօրի-

նության կողմից:
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«

Բաց դաս 
հագուստի մասին

Դերձակ Հ-1 և Դերձակ Հ-2 

կուրսերի ուսանողները 

բաց դասի շրջանակներում ներ-

կայացրին հագուստի պատ-

րաստման նյութերի, մանր մաս-

նիկ ների վերաբերյալ իրենց 

պատրաստած նյութերը՝ մաս-

նագիտական օգտակար տեղե-

կա տվություն փոխանցելով 

հանդիպմանը ներկա լսարանին:

«



4

CEPFA-ն ինձ համար…

Հաղորդակցություն» մոդուլի 

շրջանակներում կազմա-

կերպված «CEPFA-ն  ինձ  

համար…» հարցումը՝ ուղղված 

դասախոսներին և ուսանող-

ներին, անկեղծ էր և անմիջա-

կան: Այն մի կողմից բացահայ-

տում էր CEPFA-ի դերն ու 

նշանակությունը, մյուս կողմից  

ուսանողների մեջ զարգացնում 

էր հաղորդակցության, ինֆոր-

մացիայի հավաքագրման, մշակ-

ման, վերլուծման և ներկայաց-

ման կարողությունները:

Ըստ հիմնադիրների՝ «CEPFA-ն 

մեր օրն ու գիշերն է: Այն մեր 

կյանքում շատ մեծ տեղ է 

զբաղեցնում: Երբ մենք թոշակի 

անցանք ,  մենք  սկսեցինք  

զբաղվել միայն CEPFA-ով»:

Վերլուծելով արդյունքները՝ կա-

րելի է ասել, որ ուսանողների և 

դասախոսների համար CEPFA-ն 

տաք ու ջերմ մի անկյուն է, ստեղ-

ծագործելու և աշխատելու միջա-

վայր, մտածողություն ձևավորող 

յուրահատուկ կառույց…

Պետական ավարտական
քննություններ

Կայացան հերթական պե-

տա կան ավարտական 

քննությունները: Ուսանողները 

ցույց տվեցին ուսուման ընթաց-

քում ձեռք բերած գիտելիքները, 

հմտություններն ու կարողու-

թյունները: Նրանք, հաղթահա-

րելով տեսական և գործնական 

առաջադրանքները, արժանա-

ցան քննական հանձնաժողով-

ների օբյեկտիվ  գնահատական-

ներին:

http://facebook.com/lyceefrancoarmՖրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Ամփոփվեց ևս 1 տարի…

Ուրախ, կյանքով լի, հու-

մորային համարներով, 

երգերով ու պարերով լեցուն մի 

օր… Ամփոփվեց ուսումնական 

տարին՝ լի բազմապիսի հիշողու-

թյուններով և նոր սպասե-

լիքներով: 

Բարի երթի մաղթանքներ շրջա-

նավարտներին, նորանոր հաջո-

ղություններ և ստեղծագործ լից-

քեր հաջորդ կուրս փոխադրվող-

ներին… Եվ ամենակարևորը. 

հարկ է մտորել, թե ինչ է յուրա-

քանչյուրի համար ՖՀՄՈՒԿ-ը, 

քանի որ, ինչպես արտահայտ-

վեցին մի շարք դասախոսներ և 

ուսանողներ, ՖՀՄՈՒԿ-ը կյանքի 

ուղի է, ապրելակերպ, արժեհա-

մակարգ ձևավորող կառույց…

«

Բարի՛ երթ, բազու՛մ հաջողու-

թյուններ :
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