
Մասնագիտական փոխանակումներ

Փ ո ր ձ ի  փ ո խ ա ն ա կ մ ա ն 

ծրագրի շրջանակներում 

Ֆրանս-հայկական մասնագի-

տական ուսումնական կենտ-

րոնի գործընկեր Ռոնի մասնա-

գիտական կրթություն ընկերու-

թյան ուսանողներն ու դասա-

խոսները մեկ շաբաթ անցկաց-

րին կենտրոնում՝ կիսվելով 

իրենց մասնագիտական փորձով 

և գիտելիքներով «Ատամնա-

տեխնիկական գործ», «Վարսա-

վիրական արվեստ և զարդային 

դիմահարդարում», «Կարի ար-

տադրության տեխնոլոգիա» և 

«Խոհարարական գործ» մաս-

նագիտությունների դասավան-

դող և ուսանողական անձնա-

կազմի հետ: 

Ուրախությամբ պետք է նշել, որ 

ժամանած ուսանողների թվում 

էին նաև հայազգի վարսավիր և 

խոհարար ուսանողներ, որոնք 

սովորում են վերոնշյալ ուսում-

նական հաստատությունում:  

Գործնական և տեսական դասե-

րով խիստ հագեցած ծրագրի 

յից ժամանած դասավանդող 

Սյուի Սիմ Լամպրյորը ցուցա-

դրեց մազերի կտրման և հար-

դարման նոր տեխնոլոգիաներ:

«Ատամնատեխնիկական գործ» 

մասնագիտության ուսանողնե-

րի հետ, լաբորատոր աշխա-

տանքներից բացի, կենտրոնի 

գործընկերներն այցելեցին նաև 

մասնագիտական կլինիկաներ՝ 

ուսումնասիրելու հայկական 

փորձը:  

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

շրջանակներում իրականաց-

վեցին վարպետության դասեր և 

մասնագիտական այցեր հայկա-

կան արտադրամասեր, նորա-

ձևության կենտրոններ:

Բուռն, հետաքրքիր, նոր մոտե-

ցումներով էին ընթանում նաև  

հայազգի հրուշակագործ-ուսա-

նող Սարգիս Մկրտչյանի հրուշա-

կագործության դասերը: 

«Վարսավիրական գործ» մաս-

նագիտության վարպետության 

դասերի ընթացքում Ֆրանսիա-

Հետաքրքիր անցան նաև Ադ-

րիեն Լաշոյի կողմից անցկաց-

ված ֆրանսերենի դասերը դա-

սավանդման նոր մեթոդիկայով:

Ուսանողների հետ հանդիպեց 

նաև ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտա-

կարգ և լիազոր դեսպան Ջոնա-

թան Լաքոտը:
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Թիմային աշխատանք, ժա-

մանակի կառավարում, 

միասնականություն… Ահա այն 

կարևոր ցուցանիշները, որոնք 

ընկած էին ուսանողների կազ-

մակերպած խաղի՝ Questroom-ի 

հիմքում: Տրամաբանական հար-

ցերի միջոցով ուսանողները կա-

րողացան գտնել սենյակի բա-

նալին և դուրս գալ այնտեղից:

 

Մրցում էր երկու թիմ, որոնցից 

հաղթեց ամենաթիմայինը: 

Կարևոր էր նաև ուղիղ եթերի 

միջոցով խաղին հետևող ուսա-

նողների արձագանքը, որոնք 

մեծ սրտի թրթիռով և հույզով 

վերապրում էին խաղը:

Շնորհավո՛ր Ուսանողի տոնը... 

Ուսանողական թիմը պետք է 

հզոր լինի, քանի որ նրանց ձեռ-

քին է մեր երկրի ապագան:

Ուսանողի օր
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Ֆրանսիայի Ռոնի մասնա-

գիտական կրթություն ըն-

կերության ուսանողների և դա-

սախոսների մեկշաբաթյա այցը 

եզրափակվեց կենտրոնի ուսա-

նողների կողմից պատրաստված 

դաս-միջոցառումներով:

Դերձակ Մ-3 խումբը ներկայաց-

րեց «Կոմիտաս» հավաքածուն՝ 

ցուցադրելով իրենց կարած 

զգեստները՝ սև և սպիտակ՝ սևը 

խորհրդանշելով Կոմիտասի ան-

ցած կյանքը, սպիտակը՝ թողած 

ժառանգությունը: Մեծն Կոմի-

տասի թեման ամբողջացվեց Պ. 

Սևակի «Անլռելի զանգակա-

տուն» պոեմից ընթերցումներով՝ 

հայերեն և ֆրանսերեն, կոմի-

տասյան երաժշտությամբ, պա-

րային կատարումով :

Իրադարձությունների շարքը հա-

մալրեց ֆրանսերենով բեմադր-

ված «Ազգային խորհրդանիշեր» 

Կոմիտասից 
մինչև ազգային 
խորհրդանիշեր

խորագրով միջոցառումը: Ինչ 

խորհրդանիշներ ունի յուրա-

քանչյուր ազգ, ինչպես են դրանք 

մեկնաբանվում… Տալով ազգե-

րի բնութագրերը, հագուստի և 

ձևավորման միջոցով ստեղծե-

լով յուրօրինակ կոլորիտ՝ ուսա-

նողներն այն ավարտեցին հայ-

կական ազգային պարով՝ հրա-

վիրելով հյուրերին պարի: 

Ուրախ և ջերմ մթնոլորտը ի 

վերջո հանգեցրեց հայ և ֆրան-

սիացի ուսանողների երկխոսու-

թ յանը ՝  փոխադարձ տպա-

վորությունների, երկու ազգերի 

մտածողության տարբերու-

թյունների, ապրելակերպի, 

ուսանողական կյանքերի, մաս-

նագիտական մոտեցումների 

մասին անկեղծ զրույցին: 

Մեկշաբաթյա այս այցի փոխա-

դարձ գոհունակությունը, կար-

ծում ենք, բանալի է հետագա եր-

կուստեք զարգացումների և գոր-

ծունեության համար:

05.02.2020
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«Ես» բրենդը

G lobal Media Lab» մար-

քեթինգային կազմակեր-

պության հիմնադիր տնօրեն 

Սեդա Վարդանյանի հանդի-

պումը կենտրոնի ուսանողների 

հետ կարևոր էր աշխատաշու-

կայի զարգացման, աշխատան-

քային կարիերա սկսելու և 

վստահ քայլերով այն շարունա-

կելու իմաստով: 

Հաջողության հասնելու բանա-

ձևը նախ և առաջ չհուսահատ-

վելու, ինքդ քեզ վրա հույսը 

դնելու սկզբունքի մեջ է: Ի՞նչ 

անել, որ կենտրոնում ուսուցան-

վող մասնագիտությունների 

ուսումնասիրումը է լ  ավելի 

մոտիվացնի երիտասարդներին՝ 

ա մ ո ւ ր  կ ա պ  ա պ ա հ ո վ ե լ ո վ 

աշխատաշուկայի հետ, ի՞նչ 

հեռանկարներ կան, ինչպե՞ս 

սկսել զբաղվել ապագա մասնա-

գիտությամբ: Ահա այն հարցա-

դրումները, որոնք կազմում էին 

հանդիպման միջուկը՝ ուսանող-

ների համար դառնալով ապա-

գայի տեսլական:

ւՈ սումնական կենտրոնը 

հյուրընկալեց Հայաստա-

նում Ֆրանսիայի դեսպանու-

թյան հրավերով Հայաստան ժա-

մանած ֆրանսահայ մարզիկ 

Արա Խաչադուրյանին, որը 2018 

թվականին Մարսելից Երևան 

ճանապարհը հաղթահարել է 

վազքով, ինչպես նաև բարձրա-

ցել աշխարհի ամենաբարձր 

լեռը՝ Էվերեստը: 

Մարզիկը նախ ներկայացրեց իր 

գործունեությունը, ապա մեծ 

սիրով պատասխանեց ուսանող-

ների հարցերին:

Արա Խաչադուրյանը երիտա-

սարդների հետ կիսվեց սպոր-

տային իր մոտիվացիայով, ինչ-

պես նաև սովորեցրեց կյանքում 

նպատակին հասնելու, դժվարու-

թյուններ հաղթահարելու բանա-

ձևը, որի հիմքում ընկած է սերը 

կյանքի և աշխարհի նկատմամբ:

Քայլի՛ր 
նպատակիդ ընդառաջ

.

Հմտությունների 
միջազգային մրցույթ

Եվրոպական միութ յան 

կողմից ֆինանսավորվող 

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդ-

ների. ՍԵՅ-ՅԵՍ հմտություններ 

աշխատանքի համար» ծրագրի 

շրջանակներում Հայաստանը 

ներկայացնող 15 երիտասարդ 

մասնակցեց Հմտությունների 

միջազգային մրցույթին Վրաս-

տանի Սագուրամո քաղաքում:  

World Vision Armenia կազմա-

կերպության կողմից ընդգրկված 

հայ երիտասարդների թվում էր 

նաև կենտրոնի խոհարար Ռոզա 

Վելիցյանը:

Երիտասարդները ներկայաց-

նում էին պանրի պատրաստ-

ման, խմորեղենի ձևավորման և 

լանդշաֆտային դիզայն մասնա-

գիտությունները: 

Միջոցառման նպատակն էր 

խթանել  աշխատանքի վրա 

հիմնված ուսուցումը, ինչպես 

նաև հայ և վրացի երիտասարդ-

ների միջև փորձի փոխանա-

կումն ու կապերի հաստատումը:

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

«
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Այց «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ» 
բարեգործական 
հիմնադրամ

Հերթական անգամ կենտ-

րոնի ուսանողները այցելե-

ցին Աշտարակի Կարին գյուղում 

գտնվող «ԷՅ-ԹԻ-ՓԻ» բարեգոր-

ծական հիմնադրամ, որտեղ ջրի 

մաքրության, խմելու ջրի պա-

շարների, բնության աղտոտման 

թեմաների մասին ներկայացվեց 

սեմինար-դասի միջոցով: Այն ամ-

բողջացվեց ջերմոցներ շրջայ-

ցով, ինչպես նաև ծառատեսակ-

ների ուսումնասիրությամբ: 

Պարբերաբար անցկացվող այս 

սեմինարները մեծ դեր ունեն 

ուսանողների էկոլոգիական դաս-

տիարակության հարցում:

Անդրադարձ 
Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության 
միջազգային օրվան

Ամբողջ աշխարհը դեկտեմ-

բերի 10-ը նշում է որպես 

Մարդու իրավունքների պաշտ-

պանության միջազգային օր: 

Հասարակագիտություն առար-

կայի շրջանակներում այդ օրը 

կենտրոնում անցկացվեց բաց 

դաս՝ անդրադառնալով երեխա-

ների իրավունքներին և պար-

տականություններին: 

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

Եվս մեկ օր իմաստուն 
տարեցների հետ

Գեղեցիկ ու սպասված ա-

վանդույթը՝ տարեցների 

հյուրընկալությունը, կենտրո-

նում ամենակարևոր իրադար-

ձություններից մեկն է: 

Մեծագույն հարգանք, հյուրասի-

րություն, ասմունքի, երգի ու պա-

րի համարներ, փոխադարձ բա-

րեմաղթանքներ, օրհնանքներ ու 

իմաստուն խորհուրդներ…

Ուսանողները բազմակողմանի 

վերլուծություն կատարեցին՝ նա-

խապես արված սոցհարցում-

ների արդյունքների հիման վրա՝ 

անցկացված չափահասների և 

անչափահասների հետ: 

Քննարկվեցին նաև երեխաների 

պաշտպանության խնդիրները 

այլ երկրներում՝ ավարտելով 

դասը խմբի ներսում անցկաց-

ված մրցույթով, ինչը ստուգում 

էր ուսանողների տեղեկացվա-

ծությունը երեխաների իրավուն-

քների և պարտականություննե-

րի վերաբերյալ :

Ահա մի երկխոսություն, որ ա-

վագ և կրտսեր սերունդների 

միջև ստեղծեց այն մեծ կամուր-

ջը, որ ապագայի հիմքն է…

Շատ կարևոր է մեր սիրելի տա-

տիկների ու պապիկների առողջ 

և ուրախ կեցությունը, շնորհա-

վո՛ր գալիք Նոր տարի…

«Փոքրիկի երազանքը»

Փ ո ք ր ի կ ի  ե ր ա զ ա ն ք ը » 

ներկայացումը ամանորյա 

հրաշքների իրականացման ճա-

նապարհին հետաքրքիր ուղերձ 

էր՝ բեմադրված ուսանողների 

կողմից: 

Պետք է կարևորել ապրած կյան-

քի ժամանակն ու սիրել հարա-

զատներին և մերձավորներին: 

Պետք է կարողանալ ճիշտ երա-

անքներ ունենալ. սա է հավաս-

տում ներկայացման մեջ ընդգրկ-

ված փոքրիկին ճիշտ ուղղու-

թյուն տվող Ձմեռ պապիկի և 

Ձյունանուշի խորհուրդը: 

«

Պապիկին, տատիկին, հայրի-

կին, մայրիկին, եղբորը, քույրի-

կին կերպավորող ուսանողները 

փորձեցին լիովին ապահովել Նոր 

տարվա շունչը, իսկ պարային 

համարները առավել ևս ամբող-

ջացրին այն: 

Մենք հավատում ենք հրաշք-

ներին: Շնորհավո՛ր Նոր տարի:
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