
Փորձի փոխանակում 
հայ և ֆրանսիացի 
գործընկերների միջև

Փորձի  փոխանակման  և 

վերապատրաստման ծրա-

գրով «Խոհարարական գործ» 

մասնագիտության երկու ուսա-

նող կենտրոնի դասախոս Ելենա 

Մարությանի ուղեկցությամբ 

19 .01 .2020-01 .02 .2020թթ. 

գտնվեցին Ֆրանսիայի Լիոն 

քաղաքում` գործընկեր SEPR 

ուսումնական հաստատությու-

նում: Բավականին խիտ ծրա-

գրով հագեցած այս այցելության 

ընթացքում կենտրոնի խոհարա-

րական թիմը փորձի փոխանա-

կում  իրականացրեց Լիոնի 

SEPR ուսումնական հաստա-

տության  բոլոր մասնաճյու-

ղերում:

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

Մինչ կենտրոնի ուսանող-

ները գտնվում էին Լիոնում, 

նույն ուսումնական հաստատու-

թյան չափագրող ուսանողների 

մեկ այլ խումբ փոխադարձ այցով 

գործնական պարապմունքներ 

էր կատարում ՖՀՄՈՒԿ-ում և 

բացահայտում Հայաստանը: 

ՖՀՄՈՒԿ-ում ջերմ մթնոլորտ էր. 

տասը չափագրող ուսանողներ` 

իրենց սարքավորումներով, 2 դա-

սախոսների ուղեկցությամբ կա-

տարում էին չափագրման աշ-

խատանքներ կենտրոնի տա-

րածքում` միաժամանակ շփվե-

լով հաստատության ուսանող-

ների և դասախոսների հետ:
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Լիոնի SEPR
 հաստատության 
ուսանողները 
ՖՀՄՈՒԿ -ում

Խոհանոցային նուրբ գաղտնիք-

ների, հրուշակեղենի, հացաբուլ-

կեղենի պատրաստման տեխնո-

լոգիական  հմտությունների , 

տարբեր ուտեստների պատ-

րաստման նոր ձևերի տիրապե-

տում, ինչպես նաև մասնագի-

տական երկխոսություններ շեֆ-

խոհարարների հետ, նոր գործ-

ընկերների ձեռքբերում, մասնա-

գիտական մեծ աճ...

Այս ամենը համալրվեց մասնա-

գիտական այցերով` Անոնեի Վալ-

րոնա շոկոլադի գործարան, գի-

նեգործության այգիներ, Լիո-

նում` Բոկյուզի անվան սրահներ, 

ինչպես նաև Լիոնի մի շարք 

տեսարժան վայրեր:

Շրջայց Երևանով, էքսկուրսիա 

դեպի Գառնի, կենտրոնի խոհա-

րար ուսանողների կողմից պատ-

րաստված հայկական ավանդա-

կան ուտեստներ... Այս ամենը 

անմոռանալի դարձրին ֆրանսի-

ացի հյուրերի գործնական աշ-

խատանքները Հայաստանում:

Ուսանողները վերադարձան մեծ 

ոգևորությամբ`վերարժևորելով 

իրենց կրթությունը և այդ ոգևո-

րությունը փոխանցեցին տեղի 

ուսանողներին, իսկ դասախոս 

Ե. Մարությանը համոզված է, որ 

այս փորձի փոխանակումը եր-

կուստեք նոր մակարդակի ու 

մասնագիտական հմտության 

ուղի է «Խոհարարական գործ» 

մասնագիտության ուսանող-

ների և դասախոսների համար:
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Դերձակ Հ-1 կուրսի ուսանո-

ղուհի Ելենա Զախարյանի 

աշխատանքները ցուցադրվե-

ցին Երևանի Մանկական պատ-

կերասրահում: 

Դրանք կատարված են հայկա-

կան ավանդական ասեղնագոր-

ծության մոտիվներով և տեխ-

նիկայով, որոնց թվում՝ Մարաշի, 

Այնթափի։ Դերձակի մասնա-

գիտությունն իր մեջ ներառում է 

բավականին մեծ ծավալով ձեռքի 

աշխատանք, և ասեղնագործու-

թյան տիրապետումը նպաստում 

է մասնագիտական հմտության 

որակի բարձրացմանը։

Կենտրոնի այս մասնագիտու-

թյան շատ ուսանողներ զուգա-

հեռ զբաղվում են նկարչությամբ 

և տարատեսակ ձեռագործ աշ-

խատանքներով, ինչը, անխոս,  

խրախուսելի է:

Երևանի Մանկական 
պատկերասրահում...

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

Կենտրոնը  հյուրընկալեց 

Ներգաղթի և ինտեգրման 

ֆրանսիական  գրասենյակի 

(ՆԻՖԳ) գլխավոր տնօրեն պա-

րոն Դիդիե Լեսկիին, համանուն 

գրասենյակի հայաստանյան ներ-

կայացուցչության տնօրեն պա-

րոն Ժան Դոմինիկ Ֆաբրիին:

Հյուրերը շրջայց կատարեցին 

մասնագիտական բոլոր բաժին-

ներում՝ ծանոթանալով ուսու-

ցանվող  մասնագիտություն-

ներին:

Հետագա համագործակցության 

մեկնարկը տրված է. կենտրոնն 

այսուհետ կարճաժամկետ դաս-

ընթացներ կանցկացնի Եվրո-

պայից Հայաստան վերադար-

ձած հայրենակիցների համար, 

որի արդյունքում Հայաստան 

ներգաղթածները կունենան նոր 

զբաղվածություն, ձեռք կբերեն 

նոր հմտություններ, կստեղծվեն 

նոր աշխատատեղեր…

Նոր 
համագործակցության 
սկիզբ

16.06.2020
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Գրքի կարևորությանը, նրան 

ընդառաջ գնալուն էր ուղղ-

ված Գրքի տոնին նվիրված միջո-

ցառումը, որի ընթացքում բացա-

հայտվեցին կենտրոնի ստեղ-

ծագործող ուսանողներն ու դա-

սախոսները: 

Հանդիսատեսի միջև երկխոսու-

թյունն առավել տեսանելի դարձ-

րեց գրելու ձգտումը, հոգեբա-

նությունն ու մտածողությունը: 

Այս անկեղծ զրույցը ամբող-

ջացվեց միմյանց գիրք նվիրելով, 

որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ 

իր խորհուրդը: 

Միջոցառման ավարտը տրվեց 

Ամենայն հայոց բանաստեղծ 

Հովհաննես Թումանյանի բանա-

ստեղծությամբ և պատգամնե-

րով՝ հավատարիմ օրվա խորհր-

դին:

Գրքի օր

Շնորհավո՛ր մեծ գրողի ծնունդը, 

քայլենք դեպի գիրքը…
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Առցանց ուսուցում

Կորոնավիրուսով պայմա-

նավորված՝ կենտրոնն իրա-

կանացնում է առցանց ուսուցում 

արտակարգ դրության ողջ ժա-

մանակահատվածում: Դասա-

խոսներն ու ուսանողներն ար-

դեն արագ և ճկուն արձագանքել 

են ուսուցման այս նոր ձևա-

չափին: Տարատեսակ թվային 

հարթակների և ռեսուրսների 

կիրառումը, տեսադասերի լայն 

ընդգրկումը, հնարավորություն է 

տվել դասախոսներին կրթու-

թյունը դարձնել առավել կեն-

դանի, ապահովել արդյունավետ 

հետադարձ կապը ուսանողների 

հետ՝ ետին պլան մղելով աշխար-

հում տիրող իրավիճակը, սլաքն 

ուղղելով կրթության անընդ-

հատությանն ու արդյունավե-

տությանը:

Վահան Տերյանը երգերում» 

խորագրով բաց դասը իրա-

պես վերածվեց դաս-միջոցառ-

ման: 

Դերձակ Հ-2 կուրսի ուսանողնե-

րը հայոց լեզվի և գրականության 

դասախոս Ամալյա Բաղյանի նա-

խաձեռնությամբ ընտրել էին 

սիրո և թախծի բանաստեղծ 

Վահան Տերյանի ստեղծագոր-

ծություններից, և յուրաքանչյու-

րը ներկայացնում էր այն իր 

զգացողությամբ, իր ապրումնե-

րով: Այս ամենն առավել ընդգր-

կուն դարձրեց բանաստեղծի 

խոսքերով գրված երգերի լավա-

գույն կատարումների ունկնդ-

րումը` տարբեր ժամանակների 

տաղանդավոր երգիչների կա-

տարմամբ, և առաջացավ իրա-

պես գեղեցիկ գրական ցերե-

կույթի մթնոլորտ: 

Երգերի կատարման ներքո ու-

սանողներն ու ներկա գտնվող 

դասախոսները փորձեցին թղթի 

վրա պատկերել այն, ինչ զգում են 

բանաստեղծի ստեղծագործու-

թյուններից ներշնչված` հագե-

ցած սիմվոլիստական պատկեր-

ներով:

«Վահան Տերյանը 
երգերում»

.

Մայրության 
և գեղեցկության տոն

Մայրության և գեղեցկու-

թյան օրը բոլորիս կյանքում 

ամենասիրուն, ամենասպաս-

ված և ամենասիրելի տոներից է: 

Ըստ Հայ առաքելական եկեղե-

ցու տոնացույցի` Ապրիլի 7-ը 

Սուրբ Աստվածածնի Ավետման 

օրն է` մայրերի և մայրության 

բերկրանքին սպասող կանանց 

օրհնության օրը: Այս գեղեցիկ 

տոնի առթիվ մեր մայրերին 

իրենց շնորհավորանքն էին ուղ-

ղել կենտրոնի ուսանողները ևս` 

պատրաստելով գեղեցիկ տեսա-

նյութեր: 

Ատամնատեխնիկ Հ-2 կուրսի 

ուսանողուհի Երանուհի Լալա-

յանը կատարեց մի հատված «Ով 

հայոց  մայրեր» երգից ,  իսկ 

Դերձակ Հ-2 կուրսի ուսանո-

ղուհի Տաթև Օհանյանն իր շնոր-

հավորական ուղերձը հղեց մայ-

րերին նկարելու միջոցով: 

Մեր խոնարհումը մեր մայրերին. 

ոչ մի դժվարություն չի կարող 

հետ պահել ուսանողներին` 

ստեղծագործելու և իրենց ջեր-

մությունն  ու  սերն  արտա-

հայտելու:
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ՖՀՄՈՒԿ-ի ուսանողների ներ-

գրավվածությունը դասապրո-

ցեսին բավականին ակտիվ է, 

իսկ դասախոսները ձգտում են 

ավելի հմտանալ նոր ձևաչա-

փում և ապահովել արդյունա-

վետ դասընթաց:

Այս ընթացքում կենտրոնը ստա-

նում է նաև մեթոդական աջակ-

ցություն իր գործընկեր կառույց 

SEPR-ից, որի օժանդակությամբ 

Եվրոպայում մեծ հռչակ վայելող 

վ ա ր ս ա հ ա ր դ ա ր  Ռ ա ֆ ա յ ե լ 

Պերիեն իր առցանց դասավան-

դումն  է  առաջարկում  նաև 

կենտրոնի վարսահարդար ու-

սանողների համար:

«
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Սուրբ Հարության տոն

Հիսուս Քրիստոսի հրաշա-

փառ Հարության տոնը` 

Սուրբ Զատիկը, շարունակում 

ենք տոնել միասին արդեն մի 

քանի տարի:

Այս տարի ևս ՖՀՄՈՒԿ-ի դա-

սախոսական և ուսանողական 

անձնակազմը միասին սկսեց 

Զատկին ընդառաջ քայլը. օրվա 

խորհուրդն առավել իմաստալից 

դարձնելու համար zoom գոր-

ծիքի միջոցով տեսահանդիպում 

եղավ Ապարանի Սուրբ Խաչ 

եկեղեցու քահանա Տեր Մուշե 

Վահանյանի հետ:

Տեր Մուշեն ևս մեկ անգամ բա-

ցատրեց Սուրբ Հարության խոր-

հուրդը, խոսեց մարդու` դեպի 

ապաշխարություն գնալու կա-

րևորության, աստվածային սիրո 

առաջնահերթության, «մարդ» 

կարողանալ մնալու էության, 

մեղքերից երես թեքելու և այս 

ամբողջ հետագծի մեջ` կրկին 

Քրիստոսով փրկության և նրա 

ՀԱՐՈՒԹՅԱՄԲ մարդու հավի-

տենական փրկության մասին: 

Այս դժվարին օրերում նման 

հանդիպումը դարձավ հոգևոր 

սնունդ մեզ համար` թերևս որոշ 

չափով փոխարինելով Զատկին 

եկեղեցի չգնալու հարկադրված 

իրավիճակին:

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց. 

օրհնյալ է Հարությունը 

Քրիստոսի
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Հանդիպում 
հեռուստառեժիսոր 
Հերբերտ Գասպարյանի 
հետ

Յուրաքանչյուր տարի՝ Ապ-

րիլի 24-ին, մեր քայլերը 

տանում են մեզ դեպի Ծիծեռնա-

կաբերդ: 

Պայմանավորված արտակարգ 

իրավիճակով՝ այս տարի բոլորս 

հարկադրված էինք տանը մնալ 

այդ օրը, և դա առավել պատաս-

խանատու  դարձրեց մեզ՝ հի-

շելու և հարգելու անմեղ զոհերի 

հիշատակը: 

Այդ նպատակով ՖՀՄՈՒԿ-ի ողջ 

անձնակազմը տեսահանդիպում 

ունեցավ անվանի հեռուստա-

ռեժիսոր, բազմաթիվ ֆիլմերի և 

ներկայացումների բեմադրիչ 

ռեժիսոր, ՀՀ մշակույթի վաս-

տակավոր գործիչ Հերբերտ 

Գասպարյանի հետ: 

Նա, խոսելով Մեծ Եղեռնի թեմա-

յով բեմադրված իր ներկայա-

ցումների մասին, հորդորեց ներ-

կաներին լինել միշտ ուժեղ, 

ավելի ուսումնասեր և հայրենա-

սեր, քանի որ դարեր շարունակ 

դրանով է հայը հաղթանակում՝ 

շարունակելով ապրել և ստեղ-

ծագործել: 

Տեսահանդիպում 
հայտնի դիզայներ 
Միքայել Դանիելյանի 
հետ

Հերթական տեսահանդի-

պումը կայացավ հայ հայտ-

նի դիզայներ, Harmony Yerevan 

նորաձևության տան ստեղծա-

գործական տնօրեն Միքայել 

Դանիելյանի: 

Վերջինս խոսեց լավ մասնագետ 

դառնալու, կայացած դիզայներ, 

դերձակ, ձևարար կամ տեխնո-

լոգ  լ ինե լո ւ  գաղտնիքների 

մասին: 

Նա հորդորեց  նախ և առաջ հնա-

րավորինս անթերի տիրապետել 

մասնագիտությանը՝ ուսանո-

ղական տարիներին դասախոս-

ներից հնարավորինս շատ գի-

տելիքներ վերցնելով, ոլորտի մեջ 

խորանալով, հետագայում ևս  

ամեն օր մի նոր բան սովորելով: 

Ըստ նրա՝ հաջողության գրավա-

կանը սեփական անձի նկատ-

մամբ պահանջկոտ լինելն է…
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Հանդիպում 
ազատամարտիկ 
Վարդան 
Մնացականյանի հետ

Շուշիի ազատագրումը հա-

յոց արդի պատմության կա-

րևոր իրադարձություններից է...

Այս առիթով տեսահանդիպում 

տեղի ունեցավ արցախյան ազա-

տամարտիկ, Շուշիի ազատագր-

ման մասնակից Վարդան Մնա-

ցականյանի հետ: 

Վերջինս ուսանողների հետ կի-

սեց իր տպավորություններն ու 

հիշողություններն՝ ևս մեկ ան-

գամ վերապրելով Շուշիի ազա-

տագրումը: Նա համոզված է 

նաև, որ կգա մի օր, երբ Մասիս 

սարը առած կգա…

Հայրենասիրական մեծ շունչ, 

ոգևորության հզոր ալիք փո-

խանցվեց ներկաներին, հատկա-

պես՝ շուտով բանակ զորակոչ-

վող մեր ուսանողներին:
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Ապրենք միասին

Ներառական կրթությունը 

մեր օրերի կարևորագույն 

պահանջներից է, որն ավելի է 

զարգացնում մարդկանց մեջ  

հումանիզմին ընդառաջ գնալու 

էական հատկանիշը:

Կենտրոնում գրեթե միշտ լինում 

են նաև ներառական կրթություն 

ստացող ուսանողներ, որոնցից 

մեկն էլ Խոհարար Մ-3 կուրսի 

ուսանողներից Գագիկ Գալուս-

տովն էր. աուտիզմ  ուներ: 
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Ինչ տվեց ինձ 
ուսումնական 
կենտրոնը

Ավարտվեց ևս մեկ ուսում-

նական տարի, և ՖՀՄՈՒԿ-

ի ողջ անձնակազմը տեսահան-

դիպում ունեցավ՝ այս ուսումնա-

կան տարին ամփոփելու, միմ-

յանց հետ տարվա ընթացքում 

կատարած աշխատանքները 

քննարկելու, հիշողությունների, 

ջերմ զրույցի և կարծիքների 

փոխանակման:

Շրջանավարտների շնորհակա-

լական խոսքերը, ՖՀՄՈՒԿ-ը որ-

պես հարազատ ընտանիք ըն-

դունելն ու սիրելն անչափ հուզիչ 

էին և անկեղծ: 

Այո՛, մենք ապրում ենք մի մեծ ըն-

տանիքում և քայլելու ենք միա-

սին՝ հաղթահարելով բոլոր դժ-

վարությունները, դառնալով վար-

պետ խոհարարներ, հմուտ դեր-

ձակներ, խելացի ատամնատեխ-

նիկներ և նորաոճ վարսահար-

դարներ, լինելով միաժամանակ 

կիրթ և հասարակությանը պի-

տանի քաղաքացիներ:

Բարի՛ երթ շրջանավարտներին:

Չնայած դրան՝ նա ազատ տեղա-

շարժվում էր, բոլորի հետ հաղոր-

դակցվում էր և շատ նպատակա-

սլաց էր, կուրսղեկի բնորոշմամբ՝ 

«կուրսի հոգին էր»: Էականն այն 

էր, որ լավ խոհարար դառնալու 

իր երազանքին հասնելու ճանա-

պարհին Գագիկին օգնեցին  

կուրսեցիները, դասախոսական 

անձնակազմը, հսկայական դեր 

ունեցավ կուրսղեկը և, իհարկե, 

ուսկենտրոնի համընդհանուր 

մթնոլորտը:

Միասին ուսանելու, գաղափա-

րապես նույն արժեհամակարգը 

կիսելու մտածողությունը կենտ-

րոնի որդեգրած կարևորագույն 

առանցքներից է, որ միավորում է 

հասարակության բոլոր շերտերը:
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