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Սույն թվականի նոյեմբերի 3-ին 

կենտրոնը  հ յո ւրընկալեց  

Փարիզի ակադեմիայի ռեկտոր 

պարոն Ժիլ Պեկուի գլխավորած 

պատվիրակությանը Հայաստանում 

Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր 

դեսպան Ժոնաթան Լաքոտի ուղեկ-

ցությամբ:

Շրջայցի ընթացքում պատվիրակու-

թյան անդամները ծանոթացան  

կենտրոնում դասավանդվող մաս-

նագիտություններին, Ռեսուրս 

կենտրոնի և Մուլտիմեդիա սրահի 

գործունեությանը: 
Հաստատության արդի հագեց-

վածությունը հնարավորություն է 

տալիս կազմակերպել նաև այլընտ-

րանքային դասեր, մասնավորապես, 

հանրակրթական բլոկի առար-

կաների համար: Մասնագիտական 

և հանրակրթական առարկաների 

դասավանդման գործնական և 

տեսական պայմանները առավել 

տեսանելի դարձրին կենտրոնի 

աշխատանքային գործունեությունը, 

ինչը դրական արձագանք գտավ 

ռեկտորի և նրա գլխավորած պատ-

վիրակության կողմից:

Փարիզի ակադեմիայի 
ռեկտորի այցը

Ֆրանս-հայկական հարաբե-

րությունների հիմքում միշտ 

էլ ընկած են եղել երկու ժողո-

վուրդների միջև առկա բազմա-

դարյան պատմամշակութային 

կապերը: Ֆրանսիացի պետա-

կան այրերի կողմից կատարվող 

այցերը առավել խորացնում և 

ամրապնդում են այս բարեկա-

մական հարաբերությունները:

Այս անգամ կենտրոնի հյուրը 

պաշտոնական այցով Հայաս-

տանում գտնվող Ֆրանսիայի 

Հանրապետության Սենատի ան-

դամ պարոն Քրիստոֆ Անդրե-

Ֆրասսան էր:

Սենատորը շրջայց կատարեց 

մասնագիտական բոլոր բաժին-

ներում՝ ծանոթանալով կենտրո-

նում ուսուցանվող մասնագի-

տություններին, մասնագիտա-

կան լաբորատորիաների աշխա-

տանքային գործընթացին:

Ֆրանսիացի սենատոր 
Քրիստոֆ 
Անդրե-Ֆրասսայի այցը Կենտրոնում ոսկե աշունը 

չուշացավ: Ուսումնական 

աշխատանքներին զուգահեռ ու-

սանողները փորձեցին ներկա-

յացնել աշունն իրենց պատկե-

րացմամբ. բարձր տրամադրու-

թյուն, մեծ խանդավառություն...

Այդ օրերին Հայաստանում 

գտնվող «Ռոն-Հայաստան-

Կրթություն-Փոխանակումներ» 

ասոցիա ցիայի անդամները 

կենտրոնի Հոգաբարձուների 

խորհրդի նախագահ պարոն 

Լյուկա Մանզանարեսի գլխա-

վորությամբ և տնօրեն Գոհար 

Գրիգորյանի ուղեկցությամբ 

շրջայց կատարեցին ուսանողնե-

րի՝ մրգերով, տերևներով, բերք 

ու բարիքով լեցուն  տաղավար-

ներում: 

Ոսկե աշուն

Սիրու՜ն աշուն, 

ոսկեհանդե՜րձ աշուն...
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Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն

Աշխատանքները գնահատվեց-

ին հետևյալ չափանիշներով՝  

երևակայություն,  առատություն,  

հյուրընկալություն...

Գլխավոր և երկրորդ մրցա-

նակները ստացան Դերձակ Հ-1 և 

Խոհարար Հ-2 խմբերը: 



Յուրաքանչյուր ազգ, հասա-

րակություն կենսակայուն է 

իր միասնության,  համերաշխու-

թյան ու համախմբվածության 

մեջ: Այս գաղափարի կարևորու-

թյունն առավել ընդգծվեց «Մենք 

ուժեղ ենք միասին» միջոցառ-

ման շնորհիվ:

Միջոցառմանը ներկա էին նաև 

այդ օրերին Հայաստանում 

գտնվող «Ռոն-Հայաստան-

Կրթություն-Փոխանակումներ» 

ասոցիացիայի անդամները:

Հենց այս միասնության շնորհիվ է 

կենտրոնն ամբողջական, ուժեղ 

ու լիակատար: Տեղի և սիրիահայ 

ուսանողների ելույթները հետա-

քրքիր էին, յուրօրինակ. արև-

մտահայերենի, արևելահայերե-

նի և ֆրանսերենի հնչեղությունը 

դարձել էր մեկը մյուսին լրացնող 

լեզուների շղթա...

Ինտերակտիվ թատրոն, հայրե-

նասիրական երգեր, ֆլեյտա, 

դհոլ, բանաստեղծություններ…

Մենք ուժեղ ենք միասին և միաս-

նաբար ենք կերտելու մեր պատ-

մությունն ու ապագան…

Մենք ուժեղ ենք 
միասին
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Մարդը բնության զավակն է, 

ապրում է բնության մեջ և 

բնության միջոցներով: Այդ իսկ 

պատճառով բնության անաղար-

տությունը, մանավանդ մեր 

օրերում, չի կարող չմտահոգել 

մարդկությանը:

Շրջակա միջավայրի պահպա-

նությանն էր ուղղված ֆրանսե-

րենի դասախոս Լուսինե Աչոյանի 

կողմից բեմադրված ներկայա-

ցումը, որը տեղի ունեցավ բացա-

ռապես ֆրանսերեն լեզվով:

Այն հաղորդագրություն էր՝ ուղղ-

ված մարդուն՝ պահպանել բնու-

թյունը: Պատահական չէ, որ ներ-

կայացման կերպարները՝ հողը, 

օդը, ջուրը, կրակը, արժևորում 

էին իրենց կարևորությունը, 

սակայն, նրանցից յուրաքան-

չյուրն էլ ունի իր տեղն ու դերը:

Բեմադրությունը համեմված էր 

գեղեցիկ պարերով՝ եվրոպական 

ոճի, կերպարները ստացված 

էին: Այո՜, կենտրոնի ուսանողնե-

րը խոսում են նաև ֆրանսերեն…

Պահպանենք բնությունը

Ժամանակի հետ լողազգես-

տը դարձել է ավելի կարճ, 

իսկ դրա վրա ծախսվող կտորը՝ 

առավել քիչ: 

Սակայն, այսօրվա տեսքին հաս-

նելու համար լողազգեստը եր-

կար ճանապարհ է անցել: Տար-

բեր դարաշրջանների լողա-

զգեստների, նորաձևության, նոր 

նյութերի և գործվածքի կիրառ-

ման գույների ու կտրվածքների 

բազմազանության մասին էր 

պատմում «Ոչ մի քայլ առանց 

լողազգեստի» խորագրով  միջո-

ցա ռու մը՝ կազմակերպված  

Դերձակ Հ-1 խմբի ուսանողների 

կողմից: 

«Տարբեր ձևերի, ոճերի, ավան-

գարդ գույների լողազգեստները 

պետք է ընկալել որպես ժամա-

նակի հրամայական»,- համոզ-

ված են ուսանողները: 

Վերջիններիս նպատակն էր ոչ 

միայն պատմել լողազգեստի ան-

ցած ճանապարհի մասին, այլև 

կոչ անել մարդկանց առավել ժա-

մանակակից լինել և չբարդույ-

թավորվել լողափ գնալիս:

Ոչ մի քայլ 
առանց լողազգեստի

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Ձեռներեցության համաշ-

խարհային շաբաթվա 2017 

թվա կանի միջոցառումների 

շրջա նակներում «Արմենիա 

Մարիոթ» հյուրանոցում ԱՄՆ 

դես պանատան օժանդակու-

թյամբ կայացավ «Կարիերայի և 

ձեռնարկատիրության տոնավա-

ճառ»:

Վերջինիս հիմնական նպատակն 

էր ապահովել տեղեկատվու-

թյուն անձի մասնագիտական 

կողմնորոշման, կարիերայի պլա-

նավորման և զարգացման հնա-

րավորությունների մասին, մեկ 

հարկի տակ ներկայացնել կրթու-

թյան, շարունակական ուսուց-

ման և զարգացման, զբաղվա-

ծության ապահովման կառույց-

ները:

Կարիերայի և 
ձեռնարկատիրության 
տոնավաճառ
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Այս տարի ևս կենտրոնի ու-

սանողները մասնակցեցին 

«Էրեբունի-Երևան 2799» տոնա-

կան միջոցառմանը, որը կրում էր 

«Երևան՝ սիրո քաղաք» կարգա-

խոսը:

Մայրաքաղաքի բնակիչների և 

հյուրերի համար Երևանի տար-

բեր հատվածներում տեղակայ-

ված բեմահարթակներում կազ-

մակերպվել էին ավանդական 

դարձած բազմաժանր՝ ռոքի, 

ջազի, դասական, ազգային 

երաժշտության համերգային 

ծրագրեր: 

Կենտրոնի ուսանողների ակտիվ 

մասնակցությունը հարազատ 

քաղաքի տոնին ողջունելի է և 

խրախուսելի:

Երևան՝ սիրո քաղաք…

Կրթական գործիքների տո-

նավաճառը հարթակ է, որ-

տեղ երիտասարդների հետ աշ-

խատողները կարող են շփվել, 

փոխանակվել ոչ ֆորմալ կրթու-

թյան և երիտասարդական աշ-

խատանքի ոլորտի իրենց մե-

թոդներով, փորձարկել, վերլու-

ծել և ոգեշնչվել նոր մեթոդների 

ստեղծման համար: 

Կրթական գործիքների 
ազգային տոնավաճառ

«Կազա» շվեյցարական մարդա-

սիրական հիմնադրամն իրակա-

նացրեց Հայաստանում առաջին 

անգամ անցկացվող «Կրթական 

գործիքների ազգային տոնավա-

ճառ», որին մասնակցեցին նաև 

կենտրոնի դասախոսական անձ-

նակազմի որոշ անդամներ: Վեր-

ջիններս վերադարձան դասա-

վանդման նոր ու հետաքրքիր մե-

թոդների իմացությամբ և արդեն 

իսկ փորձում են կիրառել դասա-

վանդման այլընտրանքային 

մեթոդներ կենտրոնի ուսանող-

ների հետ:

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն
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Միջոցառմանը մասնակցեցին 

նաև կենտրոնի ուսանողները՝ 

ներկայացնելով ուսուցանվող 

բոլոր մասնագիտությունները 

վարպետաց դասերի միջոցով:

Ողջ օրվա ընթացքում կենտրոնի 

տաղավարը լի էր այցելուներով:
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