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Կենտրոնի ներկայացուցիչ 

Անուշ Ստեփանյանը  մաս-

նակցեց ''Miassine'' հիմնադրամի 

կողմից կազմակերպած «Աշկեր-

տությունը որպես լավագույն մի-

ջոց դպրոցից սահուն աշխատա-

վայր անցնելու համար» ծրագրի 

առաջին փուլի` «Մրցունակ աշ-

կերտ՝ հասանելի աշխատանք» 

խորագիրը կրող եռօրյա վերա-

պատրաստում-դասընթացին, 

որին մասնակցում էին ՀՀ 7 

մարզերի և Երևան քաղաքի հա-

տուկ կրթական և ՄԿՈՒ հաս-

տատությունների կարիերայի 

ուղղորդման կենտրոնի պա-

տասխանատուներ:

Ծրագրի նպատակն է Հայաս-

տանի 7 մարզերում և Երևան 

քաղաքում Շվեյցարիայի մոդելի 

օրինակով դասընթացների և 

ձեռնարկությունների հետ կապ 

հաստատելու միջոցով ավելի 

դյուրին դարձնել խոցելի երիտա-

«Մրցունակ աշկերտ՝ 
հասանելի աշխատանք»

սարդների  մուտքը  աշխա-

տաշուկա, որոնք կներկայանան 

ավելի պատրաստված և հնարա-

վորություն կունենան իրենց 

առաջին քայ լերը կատարել 

ձեռնարկությունում։ 

Գյումրիում իրականացված վե-

րապատրաստման արդյունքում 

կենտրոնի ներկայացուցիչը վե-

րադարձավ նոր գիտելիք-հմտու-

թյուններով «Մասնագիտական 

կողմնորոշում» և «Կորպորա-

տիվ աշխարհին նախապատ-

րաստում» թեմաներով` ստա-

նալով նաև հավաստագիր:

որոնում և կարիերայի հնարա-

վորությունների ուսումնասի-

րում», «Ինքնակենսագրական. 

CV» թեմաներով: Դրանք արդյու-

նավետ էին ուսանողների մտա-

ծողության, ապագա աշխա-

տանքի մասին ճիշտ պատկե-

րացում կազմելու, ինչպես նաև 

աշխատաշուկա մտնելու համար 

առանցքային հմտություններ 

ձևավորելու առումով:

Փուլ 2-րդ.
այցեր մասնագիտական 
միջավայրերM iass ine”  հիմնադրամի 

«Մրցունակ աշկերտ՝ հա-

սանելի աշխատանք» ծրագրի 

շրջանակներում Կարիերայի 

պատասխանատու Ա. Ստեփան-

յանը ՖՀՄՈՒԿ-ում տարբեր 

կուրսերի ուսանողների հետ 

իրականացրեց դասընթացներ 

«Գործատուին  մոտենալո ւ 

հմտություններ», «Կարիերա», 

«Կարիերայի կառավարում» 

«Արդյունավետ թիմի ստեղ-

ծում», «SWOT. անձի ինքնա-

գնահատում», «Աշխատանքի 

”
Miassine” հիմնադրամի կող-

մ ի ց  ի ր ա կ ա ն ա ց վ ո ղ 

«Մրցունակ աշկերտ՝ հասանելի 

աշխատանք» ծրագրի երկրորդ 

”
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փուլի շրջանակներում կենտ-

րոնի սովորողները այցելեցին մի 

շարք ձեռնարկություններ: 

Այսպես, «Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա» մասնագիտու-

թյան ուսանողները արտադրա-

կան ուսուցման վարպետների 

ուղեկցութ յամբ  ա յցե լեցին 

«Տոսպ» տրիկոտաժի ֆաբրիկա:

Հետաքրքիր և արդյունավետ 

շրջայցից հետո որոշվեց փորձա-

շրջանի վերցնել 3-րդ կուրսի 

ուսանողներից՝ հետագայում 

վերջիններիս հիմնական աշխա-

տանքի ընդունելու նպատակով: 

Նույն մասնագիտության  Հ-3  և 

Մ-3 կուրսերի ուսանողները 

(թվով 9 հոգի), ինչպես նաև 2-րդ 

կուրսից 7 ուսանող այցելեցին 

«Մելանտե» տրիկոտաժի ար-

տադրական ձեռնարկություն:

Շրջայցի ավարտին ձեռք բերվեց 

պայմանավորվածություն այն-

տեղ աշխատել ցանկացող շրջա-
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Սույն թվականի մարտի 29-

31-ը կենտրոնի ներկայա-

ցուցիչ Անուշ Ստեփանյանը մաս-

նակցեց Մասնագիտական կողմ-

նորոշման մեթոդական կենտ-

րոնի կողմից իրականացված 

«Կարիերայի կառավարման աշ-

խատանքները ՄԿՈՒ հաստա-

տություններում» թեմայով վե-

րապատրաստմանը: 

Վերապատրաստված մասնա-

գետները կենտրոնի հետ կլինեն 

շարունակական կապի մեջ:

Կարիերայի կենտրոնի 
ձևավորմանն ուղղված 
հաջորդ քայլը

նավարտների տվյալներն ուղար-

կել՝ ավելի ուշ հարցազրույցի 

կանչելու և ընտրվելու:

Այս ծրագրի շրջանակներում 

«Վարսավիրական արվեստ և 

զարդային դիմահարդարում» 

մասնագիտության 1-ին կուրսի 

ուսանողները արտուսվարպետի 

ուղեկցութ յամբ  այցե լեցին 

“L’Oreal Professionnel Armenia” 

ակադեմիա: Հանդիպումն ուներ 

տեսական և գործնական հատ-

վածներ: 

Առաջին մասում L’Oreal-ի վար-

պետներից Կարո Սահակյանն 

անցկացրեց սեմինար-քննար-

կում Matrix ներկերի օգտագործ-

ման նրբությունների մասին, իսկ 

2-րդ մասում մասնակիցներն 

աշխատեցին կոնկրետ մոդելնե-

րի հետ՝ վարպետի վերահսկո-

ղությամբ: 

Դասընթացի ավարտից հետո 

մասնակից ուսանողները ստա-

ցան վկայականներ:

Այցը մասնագիտական միջա-

վայրի հետ շատ կարևոր շփում 

էր ուսանողների համար և 

կնպաստի հետագայում աշխա-

տաշուկա մտնե լու  համար 

տեսլականի ձևավորմանը:

Մասնագիտական կողմնո-

րոշման նպատակով կենտ-

րոնում կազմակերպվեց ճանա-

չողական այց Երևանի տարբեր 

դպրոցների աշակերտների հա-

մար: Ավարտական դասարան-

ների աշակերտների համար լա-

վագույն հնարավորությունն էր՝ 

ընտրելու վարսավիրի, դերձակի, 

խոհարարի, ատամնատեխնիկի 

մասնագիտությունները:

Ճանաչողական այց
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Խ ո հ ա ր ա ր ն ե ր ի  ս պ ա-

սարկման դասերի շրջա-

նակներում տեղի ունեցավ 

հանդիպում խոհարար ուսա-

նողների և գինու տեխնոլոգ 

Մարիամ Միրանյանի միջև: Վեր-

ջինս նախ ներկայացրեց գինու 

օգտակար հատկությունների, 

ապա դրա մատուցման առանձ-

նահատկությունների մասին: 

Տեսական հատվածից հետո 

գինու համտես արվեց ուսանող-

ների կողմից՝ փորձելով մասնա-

գիտորեն որոշել գինու արոմա-

տիկ հատկությունները:

Սեմինար-հանդիպման շնորհիվ 

ուսանողները ձեռք բերեցին 

հմտություններ գինու մատուց-

ման և համտեսի ոլորտում:

Կարմիր գինու 
համտես

.

Ֆրանկոֆոնիայի օրեր...  

Այս տարի Ֆրանկոֆոնիայի 

միջոցառումների շարքը 

ՖՀՄՈՒԿ-ում անցկացվեց օնլայն 

ձևաչափով՝ պայմանավորված 

C o v i d - 1 9  հ ա մ ա վ ա ր ա կ ո վ : 

Վեցօրյա տևողությամբ միջոցա-

ռումների շարքն ընթացավ 

կենտրոնի գործընկեր Ռոնի 

մասնագիտական կրթության 

ընկերութ յան և կենտրոնի 

«Խոհարարական գործ» մաս-

նագիտության ուսանողադա-

սախոսական անձնակազմերի 

միջև սահիկաշարերի միջոցով: 

Կարևորելով մասնագիտա-

կան աճը՝ Խոհարար Հ-3 և 

Հ-2 կուրսերի սովորողների միջև 

Խոհարարական 
մրցույթ

անցկացվեց խոհարարական 

մրցույթ: Մասնակիցները պատ-

րաստեցին տապակած հավ 

«Շասյող» և «Հունական» աղ-

ցան:

Մրցույթն անցկացվեց առողջ 

մրցակցային մթնոլորտում:

Հաղթող ճանաչվեց Խոհարար 

Հ-2 կուրսը: Հաղթող թիմին 

կենտրոնի կողմից շնորհվեց 

պատվոգիր:

Առաջին փուլը մշակութային  

հատվածն էր. յուրաքանչյուր 

կողմ ներկայացրեց իր երկրի 

մշակույթը, պատմությունն ու 

ազգային խոհանոցը: 

Մյուս երկու փուլերը գործնական 

բնույթ էին կրում. առաջին հատ-

վածում ֆրանսիացի գործ-

ընկերների ուղղորդմամբ կող-

մերը պատրաստեցին հայտնի 

ֆրանսիական ուտեստ՝ «Հավի 

ֆրիկասե սնկով», իսկ երկրորդ 

հատվածում ՖՀՄՈՒԿ-ի թիմի 

գլխավորությամբ պատրաստ-

վեց հայկական ավանդական 

կերակրատեսակներից «Սևանի 

հագանի»: 

Ողջ գործընթացն ուղիղ կապով 

հասանելի էր սոցիալական 

ցանցերում:

Հայկական և ֆրանսիական մշա-

կույթի, խոհարարության պատ-

մության, ավանդական կերա-

կրատեսակների պատրաստ-

ման և մատուցման առանձնա-

հատկությունները միմյանց հետ 

փոխանակելը մասնագիտական 

նոր հնարավորություն և մոտի-

վացիա էր երկու կողմերի սո-

վորողների և վարպետների 

համար:

https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a
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Գրքի օր

Փետրվարի 19-ին՝ Գիրք 

նվիրելու օրը, ՖՀՄՈՒԿ-ի 

ՈՒԽ-ն կազմակերպել էր գեղե-

ցիկ ցերեկույթ՝ լի հիշարժան 

պահերով: Այս անգամ գրքերի 

թեման Արցախյան ազատա-

մարտն էր՝ իր 3 փուլերով…

Ուսանողներն ընտրել էին գրքեր 

մեր հերոսների՝ Վազգեն Սարգս-

յանի, Բեկորի, Վարդան Ամալ-

յանի և մյուս անմահների կենսա-

գրությունների մասին, ընտրել 

էին թեմատիկ առումով հուսա-

դրող, հայրենիքը հզորացնող և 

շենացնող գաղափարներով լե-

ցուն վեպերը: 

Յուրաքանչյուրի ներկայաց-

նելուց հետո տեղի ունեցավ 

քննարկում, անկեղծ զրույց: 

Բոլորը եկան մեկ կարևոր եզրա-

հանգման. հայրենիքի սահման-

ները սկսվում են մեզնից...

Իսկ մեծն Թումանյանի խոսքն 

ամբողջացրեց ասելիքը՝

Գո՛րծն է անմահ, լա՛վ իմացեք…

Սիրե՛նք գիրքը, իրագործե՛նք 

այնտեղ զետեղված լուսավոր 

գաղափարները…

.

Խոհարարական գործ» մաս-

նագիտության ուսանող-

ները հանդիպում ունեցան  

«Բլիզարդ» ընկերության տնօ-

րեն Արմենուհի Խաչատրյանի՝ 

մասնագիտական ոլորտի գոր-

ծատուի հետ: Անչափ կարևո-

րելով խոհարարական ոլորտի 

դերը աշխատաշուկայում՝ գոր-

ծատուն խոսեց այդ մասնագի-

տության մեջ առաջընթաց 

ունենալու հնարավորություննե-

րի մասին: 

Սկսնակ խոհարարից մինչև 

շեֆ-խոհարար հասնելու համար 

պետք է ձգտել միշտ սովորել, 

նորը տեսնել և վերցնել, պատ-

րաստակամ և նպատակային լի-

նել: Իր անցած ուղին բերելով 

որպես օրինակ՝ Արմենուհի Խա-

չատրյանը համոզված է, որ հնա-

րավոր է հաջողություններ ունե-

նալ մասնագիտության մեջ, եթե 

աշխատում ես սիրով:

Հանդիպում 
գործատուի հետ

«

Մեր հերոսները...

Արցախյան պատերազմին 

մասնակցած և արիություն 

ցուցաբերած մեր ուսանողներին 

էր նվիրված տարվա ամենա-

պարտավորեցնող միջոցառու-

մը: Հերոսաբար մարտնչած տղա-

ները անցել են ամենադժվարին, 

ամենաբարդ ճանապարհով: 

Պատերազմից վերադարձած և 

դեռ սահմանին գտնվող ատամ-

նատեխնիկ և խոհարար շրջա-

նավարտների ու ուսանողների 

հետ հանդիպմանը նրանց հերո-

սության դրվագները պատմող 

տեսանյութեր, նկարներ ցուցա-

դրվեցին, այլ կուրսերի ուսանող-

ների կողմից ներկայացվեցին 

ն ր ա ն ց  կ յ ա ն ք ե ր ի  մ ա ն ր ա-

մասներ: Այս հուզիչ, միևնույն 

ժամանակ խիստ պարտավորեց-

նող ցերեկույթին բոլորն իրենց 

խոնարհումը բերեցին կենտրո-

նի՝ պատերազմի ընթացքում 

զոհված շրջանավարտ Գարիկ 

հիշատակի առաջ…

Մենք հպարտ ենք Ձեզանով, 

մենք պարտավոր ենք ապրել ու 

քայլել առաջ…

https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a
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Քրիստոս հարյավ 
ի մեռելոց. Օրհնյալ է 
Հարությունը Քրիստոսի

.

Սուրբ Հարության տոնը այս 

տարի ուսանողները փոր-

ձեցին բացահայտել արվեստի 

միջոցով՝  նկարելով,  ձեռքի 

աշխատանքներով, թափոննե-

րից խորհրդանիշներ ստեղծե-

լով: Տարբեր կուրսերի տաղա-

վարներում կարելի էր տեսնել 

Քրիստոսի պատկերը տարբեր 

խորհրդանիշներով, մյուս կող-

մից՝ Զատկի տոնի ժողովրդա-

կան ծիսակարգին բնորոշ տար-

րերը՝ ներկված ձվեր, գինի, 

զամբյուղներ, մասնագիտական 

դրսևորումներ, իսկ այս ամենն 

ամփոփվեց տոնն ամփոփող 

հարցադրումներով՝ համեմված 

Քրիստոսի պատգամներով:

Նորարարական և ստեղծագոր-

ծական մտածողության շնորհիվ 

Սուրբ Հարության տոնն առավել 

տեսանելի դարձավ՝ ևս մեկ 

անգամ առիթ տալով դրա մասին 

խորհելու և մեր կյանք բերելու:

Ալեքսանդր 
Սպենդիարյան

Անդրադառնալով հայ մեծա-

նուն կոմպոզիտոր Ալեք-

սանդր Սպենդիարյանի 150-

ամյա հոբելյանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

Հ ռ չ ա կ ա վ ո ր  մ ա ր դ կ ա ն ց  և 

կարևոր իրադարձությունների 

2020-2021թթ. օրացույցում 

ընդգրկելուն՝ ՖՀՄՈՒԿ-ը կազ-

մակերպել էր գրական ցերե-

կույթ՝ առանձնացնելով կոմպո-

զիտորի սիմֆոնիկ երաժշտու-

թյունը: Ներկայացնելով Սպեն-

դիարյանի «Երևանյան էտյուդ-

ներ», «Ղրիմյան էսքիզներ», 

«Հրեական էտյուդներ», «Երեք 

արմավենի» ստեղծագործու-

թյունները պարերի, ասմունքի և 

նկարների ցուցադրությունների 

միջոցով, կապելով դրանք նաև 

ն ր ա  կ ե ն ս ա գ ր ա կ ա ն  ո ր ո շ 

դրվագների հետ՝ ուսանողները 

փորձեցին ուրվագծել կոմպոզի-

տորի կերպարը՝ ցույց տալով 

նաև Սպենդիարյան-Այվա-

զովսկի, Սպենդիարյան-Լերմոն-

տով առնչությունները: 

« Ա լ մ ա ս տ »  օ պ ե ր ա յ ի  ո ր ո շ 

դրվագներով և Թումանյան-

Սպենդիարյան զուգահեռումով 

էլ ավարտվեց միջոցառումը՝ ևս 

մեկ անգամ հիշեցնելով այդ 2 հայ 

հռչակավոր մարդկանց պատ-

գամը՝ գործի անմահության 

գաղափարը…

Յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր  տ ա ր ի 

ՖՀՄՈՒԿ-ի համար կարևո-

րագույն իրադարձություն է 

շրջանավարտներին բարի երթ 

մաղթելը, զորակոչիկներին՝ 

բարի ծառայություն:

Այս տարի շրջանավարտները 

իրենք նախաձեռնեցին մի գեղե-

ցիկ միջոցառում՝ լի անակնկալ-

ներով, հումորով և հուզիչ ակն-

թարթներով: Խոսելով կենտ-

րոնի՝ այդ 3 տարիների ընթաց-

քում իրենց ձեռքբերումների 

մասին, փորձեցին իրենց սերն ու 

երախտագիտությունն արտա-

հայտել դասավանդողներին: 

Ավելին, այս անգամ Դերձակ Հ-3 

կուրսը պատվոգրեր հանձնեց՝ 

ըստ անվանակարգերի առանձ-

նացնելով ամեն դասախոսի 

յուրահատկությունը, Խոհարար 

Հ-3-ը՝ ջերմ բացիկներ, իսկ 

Ատամնատեխնիկ Հ-3-ն անկեղծ 

բարեմաղթանքներով և կարծիք-

ներով ամբողջական դարձրեց 

օրը:

Ձեր երազանքներն իրենց վրա 

պարունակող փուչիկները, որ 

ճախրեցին երկնքում, թող տա-

րածվեն ողջ տիեզերքով մեկ և 

գան ձեր կյանք, սիրելի՛ շրջանա-

վարտներ…

Բարի՛ երթ

https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a
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