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Մրցունակ աշկերտ՝ հասա-

նելի աշխատանք» ծրագրի 

շրջանակներում  կենտրոնի 

«Խոհարարական գործ» մասնա-

գիտության առաջին կուրսի 

սովորողներ Էլեն Գևորգյանն ու 

Մարտին Մարտիրոսյանը հունի-

սին Կարիերայի կենտրոնի պա-

տասխանատուի հետ մասնակ-

ցեցին Ստեփանավանում կազ-

մակերպված «Ամառային դպրոց» 

ծրագրին: 

Հնգօրյա ծրագիրը լեցուն էր 

սեմինարներով, տարբեր գործա-

տուների հետ հանդիպումներով, 

«Թոք շոու» հանդիպմամբ, ար-

վեստով, սպորտով...

Ուսանողները վերադարձան մեծ 

տպավորություններով և նոր գի-

տելիքներով՝ մասնագիտական, 

մարքեթինգի, գովազդի աշ-

խարհներին, շուկայի ուսումնա-

սիրությանն ու աշկերտությանը 

առավել խոր հայացքով նայելով։

Վարսավիրական գործի 
և մատնահարդարման 
դասընթացներ

Եվս մեկ 
մասնագիտություն…

13.08.2021-11.09.2021թթ. 

Հայաստանում Լիտվայի 

դեսպանատան, «Հայաստանի 

մանուկներ» հիմնադրամի և 

ՖՀՄՈՒԿ-ի համագործակցու-

թյամբ իրականացվեց վարսա-

վիրական և մատնահարդար-

ման հմտությունների ու կարո-

ղությունների դասընթաց Լոռու 

մարզի Դեբետ համայնքի ՔՈԱՖ 

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում: 

Դասընթացի նպատակն էր 

մասնակիցներին տալ գիտելիք-

ներ վարսավիրական և մատնա-

հարդարման գործի վերաբերյալ, 

որի արդյունքում ծրագրի շահա-

ռուները ձեռք բերեցին Լոռու 

մարզի մի շարք համայնքներում 

զբաղվածություն ունենալու 

հրաշալի հնարավորություն:

Մեր կենտրոնը մեծապես կա-

րևորում է նաև Երևանից դուրս 

2021-2022 ուսումնական 

տարվանից կենտրոնում 

ներդրվեց ևս մեկ մասնագի-

տական կրթական ծրագիր՝ 

«Հրուշակագործության տեխնո-

լոգիա» մասնագիտությունը, որն 

այսօր հայաստանյան աշխատա-

շուկայում ունի մեծ պահանջարկ 

ունի: 

Ծրագրի բարեհաջող ներդրման 

համար համատեղ աշխատանք է 

տարվում հայ և ֆրանսիացի 

գործընկերների միջև՝ ադապ-

տացնելով եվրոպական փորձը 

հայկական չափորոշիչներին:

«

մասնագիտական գործունեու-

թյան ծավալումը և ամեն ինչ 

անում իր փորձն ու գիտելիքները 

նաև դեպի մարզեր տարածելու 

ուղղությամբ:

Դասընթացի ավարտին ծրագրի 

մասնակիցներին շնորհվեցին 

վկայականներ:
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2021 թվականի հոկտեմբերի 

20-ին Երևանի Կոմիտասի 

թանգարան-ինստիտուտում 

կայացավ ՖՀՄՈՒԿ-ի 20-ամյա-

կին նվիրված հանդիսավոր մի-

ջոցառումը, որին մասնակցեցին 

ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ 

և լիազոր դեսպան Անն Լույոն, 

պետական գերատեսչություն-

ների և ուսումնական հաստա-

տությունների ներկայացուցիչ-

ներ, գործատուներ և այլ հյուրեր: 

Միջոցառման ընթացքում ցու-

ցադրվեցին դերձակ ուսանող-

ների կողմից կարված հագուստ-

ները: Դեֆիլեի առաջին մասը 

ներկայացվեց հայկական զար-

դանախշերով «Կոմիտաս» հա-

վաքածուով, իսկ երկրորդը՝ հայ-

ֆրանսիական դարավոր բարե-

կամությունը վկայակոչող Լեժե-

Քոչար հավաքածուի ներկայաց-

մամբ. կտորի վրա կատարված 

բատիկա՝ ծնված ժամանակա-

կից արվեստի հայ և ֆրանս-

ՖՀՄՈՒԿ-ը 
20 տարեկան է

իացի հայտնի նկարիչներ և 

քանդակագործներ Երվանդ Քո-

չարի և Ֆերնան Լեժեի ստեղծա-

գործությունների մոտիվների 

հիման վրա, իսկ վերջում ներկա-

յացվեց «Գարուն» հավաքածուի 

ցուցադրությունը Ստ. Լիսից-

յանի անվան թիվ 34 դպրոցի 

աշակերտների կողմից: 

Միջոցառման ընթացքում հա-

մագործակցության հուշագրեր 

կնքվեցին «Քարֆուր Արմենիա» 

ընկերության և «Հովակիմյան 

Լաբ» ատամնատեխնիկական 

ստուդիայի հետ:

https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a
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թիմին միացած շեֆ-խոհա-

րարների, հրուշակագործների և 

մատուցողների կողմից: Վերջին-

ներիս համակարգմամբ մեր 

ուսանողները ակտիվ մասնակ-

ցություն ցուցաբերեցին այս 

հոյակապ միջոցառմանը՝ ձեռք 

բերելով նոր հմտություններ և 

գիտելիքներ:

Պաշտոնական այց 
կենտրոնում

Ֆրանսիայի Օվերն-Ռոն-

Ալպյան տարածաշրջանի 

էկոնոմիկայի գծով փոխնախա-

գահ տիկին Ստեֆանի Պերնոյի 

գլխավորությամբ Հայաստան 

ժամանած պատվիրակությունը 

այցելեց ՖՀՄՈՒԿ: 

Պատվիրակությունը ծանոթա-

ցավ կենտրոնի ծավալած գոր-

ծունեությանը, միևնույն ժամա-

նակ նախանշվեցին կենտրոնի 

հետագա զարգացման ծրագրե-

րի շրջանակներում համագոր-

ծակցության առաջնահերթու-

թյունները: Այցի վերջում փոխ-

նախագահը գրառում կատարեց 

կենտրոնի տպավորությունների 

մատյանում:

Այնուհետև ՖՀՄՈՒԿ-ի նախկին 

նախագահ պարոն Լյուկա Ման-

զանարեսին ՀՀ ԿԳՄՍ նախա-

րարության կողմից շնորհվեց 

ոսկե մեդալ, ապա տեղի ունեցավ 

շրջանավարտների դիպլոմների 

հանձնման հանդիսավոր արա-

րողությունը:

Միջոցառմանը հաջորդեց պաշ-

տոնական ընթրիքը կենտրո-

նում, որը պատրաստվել էր հա-

տուկ այդ նպատակով Ֆրանսի-

այից ժամանած և կենտրոնի 
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Ֆրանսերենի ուսուցչի մի-

ջազգային օրվան ընդա-

ռաջ՝ Կայուն զարգացման հայ-

կական հիմնադրամը հայտարա-

րել էր լուսանկարչական մրցույթ 

«Մեր ֆրանսերենի ուսուցիչը» 

թեմայով: 

Մեր կենտրոնի ներկայացուցիչը 

ֆրանսերենի դասախոս Նազելի 

Մաշուրյանն էր, որը ֆրանսե-

րենի դասի ժամանակ ուսանող-

ների հետ յուրօրինակ լուսա-

նկար էր պատրաստել՝ մրցույթի 

պահանջներին համապատաս-

խան:

«Ամենահետաքրքիր, ուրախ և 

կրեատիվ լուսանկարի ուսու-

ցիչ» անվանակարգում հաղթող 

ճանաչվեցին 3 մասնակիցներ, 

որոնց թվում էր նաև Նազելի 

Մաշուրյանը:

Ֆրանսերենի ուսուցչի
միջազգային օրը

.
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Ուսանողի օր…

Նոյեմբերի 17-ին՝ Ուսա-

նողների միջազգային օրը, 

կենտրոնի Ուսխորհրդի նախա-

ձեռնությամբ շնորհալի ուսա-

նողները ներկայացան բազմա-

զան համարներով՝ հեղինակա-

յին երգերով, կտավներով՝ բազ-

մախորհուրդ իմաստներով 

երանգավորված, որին հաջոր-

դեցին դասավանդողների բարե-

մաղթանքներն ու խորհուրդ-

ները, ուսանողի կարևորագույն 

դերի քննարկումը հայ հասարա-

կության ապագայի կերտման 

մեջ:

Հայաստանում Ֆրանսիայի 

դեսպանության կողմից 

կենտրոնի տնօրեն Գոհար Գրի-

գորյանին ֆրանսիական մշա-

կույթի տարածման գործում նշա-

նակալի ավանդի համար Ֆրան-

սիայի Հանրապետության վար-

չապետի հրամանագրով շնորհ-

վել է «Ակադեմիական արմավե-

նի» շքանշանի ասպետի կոչում: 

Շքանշանը հանձնել է Հայաստա-

նում  Ֆրանսիայի  դեսպան 

Ժոնաթան Լաքոտը՝ իր երախ-

տագիտությունը հայտնելով հայ-

ֆրանսիական բարեկամական 

հարաբերությունների ամրա-

պնդման,  մասնավորապես՝ 

կրթության բնագավառում Գ. 

Գրիգորյանի կատարած հսկայա-

ծավալ աշխատանքի համար: 

Վերջինս հայտնել է իր փոխա-

դարձ շնորհակալությունը դես-

պանին արդյունավետ համագոր-

ծակցության համար, նաև ավե-

լացրել, որ այս պարգևը առավել 

քան պարտավորեցնում է շարու-

նակել սկսած գործը և խորացնել 

հայ-ֆրանսիական կապերը:

«Ակադեմիական 
արմավենի» ասպետի 
շքանշանի կոչում 

Կարիերայի կենտրոնի պա-

տասխանատու Անուշ Ստե-

փանյանի նախաձեռնությամբ  

3-րդ կուրսի ուսանողները Ձեռ-

ներեցության համաշխարհային 

շաբաթվա 2021  թվականի 

Աշխատուժի 
անձնագիր

միջոցառումների շրջանակում 

մասնակցեցին Արմենիա Մարի-

ոթ հյուրանոցում կայացած «Կա-

րիերայի և ձեռներեցության 

զրույցները» աշխատաժողովի 

«Աշխատուժի անձնագիր» թե-

մայով սեմինարին՝ լսելով մեծ 

հաջողությունների հասած գոր-

ծատուների խորհուրդներն ու 

պարզաբանումները աշխա-

տանքի համար առանցքային 

հմտությունների վերաբերյալ:

30.12.2021



4
https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն

https://fcepfa.am/

No 16

Ղափամայի շուրջ...

Հայ խոհարարական ավան-

դույթների զարգացման և 

պահպանման» ՀԿ նախագահ 

Սեդրակ Մամուլյանի նախաձեռ-

նությամբ իր խոհարարական 

ստուդիայում կազմակերպվեց  

«Ղափամայի շուրջ» ամենամյա 

ամփոփիչ միջոցառումը, որին 

մասնակցում էին նաև ուսում-

նական կենտրոններ: Մեր հաս-

տատությունը ներկայացավ ու-

սանողների կողմից պատրաստ-

ված հայկական ավանդական 

ղափամայով և անուշահամ 

քաղցրավենիքներով: 

Միջոցառման ընթացքում կենտ-

րոնին շնորհվեց նաև շնորհա-

կալագիր:

«

2012 թվականից Հայաստանի 

Հանրապետությունը դարձել 

է «Աշխարհի հմտություններ» մի-

ջազգային կազմակերպության 

անդամ, որտեղ մեր երկիրը ներ-

կայացնում է Մասնագիտական 

կրթության և ուսուցման զար-

գացման ազգային կենտրոնը:

«Հայաստանի հմտություններ 

2021» ազգային մրցույթն անց-

կացվել է երկու փուլով: Նախ-

ընտրական փուլին մասնակցել 

են Երևանի և ՀՀ մարզերի 92 

ուսանողներ: Մրցույթի եզրա-

փակիչ փուլ են անցել 37 մասնա-

կիցներ, որոնք իրենց վարպե-

տությունն են ցուցադրել վեց 

հմտությունների գծով՝ «Ոսկեր-

չություն», «Նորաձևության տեխ-

նոլոգիա», «Խոհարարություն», 

«Մեխատրոնիկա», «Վեբ տեխ-

նոլոգիաներ» և «ՏՏ ցանցային 

համակարգի կառավարում»:

Մրցույթում մեր կենտրոնը ներ-

կայացրին «Խոհարարական 

գործ» մասնագիտությամբ Գա-

յանեն և Աննան: Եզրափակիչ 

փուլում Գայանե Սիմոնյանը գրա-

վեց 1-ին տեղը՝ ստանալով ոսկե 

մեդալ և բացառիկ հնարավո-

րություն՝ մասնակցելու 2022 թ. 

«Հայաստանի 
հմտություններ 2021»

Շանհայում կայանալիք «Հա-

մաշխարհային հմտություններ» 

46-րդ միջազգային մրցույթին, 

իսկ Աննա Մեջլումյանը ստացավ 

խրախուսական մրցանակ:

«Լավագույն աշկերտ» 
մրցանակաբաշխություն

Միասին»  հիմնադրամի 

կողմից իրականացվող 

«Մրցունակ աշկերտ՝ հասանելի 

աշխատանք» ծրագրի վերջնա-

կետը եղավ «Լավագույն աշ-

կերտ» մրցանակաբաշխությունը, 

որը տեղի ունեցավ նախագահա-

կան նստավայրում: 

ՖՀՄՈՒԿ-ի «Խոհարարական 

գործ» մասնագիտության շրջա-

նավարտ Հրակ Գուզույեանը 

ճանաչվեց լավագույն աշկերտ 

«Խոհարար» անվանակարգում, 

իսկ Կարիերայի կենտրոնի պա-

տասխանատու Անուշ Ստեփան-

յանը և 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Էլեն Գևորգյանը խրախուս-

վեցին շնորհակալագրերով: 

Բարձր գնահատելով «Միասին» 

հիմնադրամի նախաձեռնությու-

նը աշկերտությունը առաջ տա-

նելու, աշկերտներին խրախու-

սելու և ոգևորելու հարցում՝ 

շնորհակալություն ենք հայտ-

«

նում «Մրցունակ աշկերտ՝ հա-

սանելի աշխատանք» ծրագրի 

մեջ մեր ուսանողներին ևս 

ընդգրկելու և ըստ արժանվույն 

գնահատելու համար:

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության օր...

Դեկտեմբերի 10-ը աշխարհը 

նշում է որպես Մարդու իրա-

վունքների պաշտպանության 

օր: Անդրադառնալով դրան՝ 

ուսանողները քննարկում ծավա-

լեցին ՀՀ դատական համակար-

գի, ինչպես նաև Մարդու իրա-

վունքների Եվրոպական դատա-
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Ամանորյա 
շրջապտույտ

ՖՀՄՈՒԿ-ում տարին ամփո-

փեց «Ամանորյա շրջա-

պտույտ» թեմայով միջոցառ-

մամբ, ըստ որի յուրաքանչյուր 

կուրս ներկայացավ Ֆրանկոֆո-

նիայի միջազգային կազմակեր-

պության անդամ պետություն-

ների Ամանորին բնորոշ ավան-

դույթների մասին տեղեկություն-

ներով: Այսպես, խոսվեց Ֆրան-

սիայի, Կանադայի, Եգիպտոսի, 

Թաի լանդի ,  Հունաստանի, 

Ավստրիայի, Մեքսիկայի Ամա-

նորների և Սուրբ Ծննդյան սովո-

րույթների, խոհանոցների, հա-

գուստի մասին՝ եզրափակելով 

այն Հայաստանի հին Նոր տա-

րին՝ Նավասարդը բնութագրող 

հատվածով:

Մյուս կողմից, թիմային աշխա-

տանքի շնորհիվ ուսանողները 

երկրորդ կյանք էին պարգևել 

թափոններին՝ տոնածառի, խա-

ղալիքների, տնակի և այլ հրա-

շալի պատկերների տեսքով…

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ 

Ծնունդ…

Ստեղծագործում են 
դերձակները…

Վերջերս  «Ժաննա-Ժակ» նո-

րաձևության սրահի առա-

ջարկով «Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա» մասնագիտու-

թյան ուսանողներից և շրջանա-

վարտներից արտուս վարպետ 

Ք. Վարդանյանի գլխավորու-

թյամբ մասնակցեցին Ա.Սպեն-

դիարյանի անվան օպերայի և 

բալետի ազգային ակադեմիա-

կան թատրոնում տեղի ունեցած 

Պ.Չայկովսկու «Մարդուկ-Ջար-

դուկ» բալետային ներկայացման 

առաջնախաղի համար զգեստ-

ների ձևավորման աշխատանք-

ներին:

Մեր ներկայացուցիչները հաջո-

ղությամբ և պատվով իրակա-

նացրին այդ ստեղծագործական 

աշխատանքը...

Հրուշակագործների 
հետ

Կենտրոնի  նորաթուխ հրու-

շակագործ ուսանողները 

ողջ կիսամյակի ընթացքում 

պատրաստեցին ֆրանսիական 

և հայկական տարբեր հրուշա-

կեղեն-արտադրատեսակներ՝ 

«Մադլեն», «Տրյուֆել», «Մարմե-

լադ», «Ժենուազ», «Կատվի 

լեզու», «Գաթա» և այլն…

Ոգևորությունը մեծ է, սպասե-

լիքները՝ ևս…

Տեսակավորում ենք 
թափոնները

Թափոնների կրճատման 

եվրոպական շաբաթվա 

շրջանականերում ուսանողները 

պատրաստել էին պլաստիկ, ա-

պակե և թղթե թափոնների հա-

մար նախատեսված աղբա-

մաններ՝ ներկայացնելով դրանց 

ճիշտ օգտագործման կարևորու-

թյունն ու արդյունավերությունը:

Մասնագիտական թափոններից 

ևս պատրաստվել էին պիտանի 

իրեր, որոնք նույնպես ցուցադր-

վեցին միջոցառման ընթացքում:

Իսկ օրվա մյուս մասն անցավ 

Հայկական ծառատունկ «Էյ-Թի-

Փի» ԲՀ ներկայացուցիչ Նվարդ 

Գևորգյանի հետ հանդիպմամբ:

րանի, Հաագայի դատարաների 

մասին՝ կարևորելով վերջիննե-

րիս դերը իրավական պետու-

թյան կայացման, քաղաքացի-

ների իրավունքների պաշտպա-

նության գործում: 

Ցանկացած մարտահրավեր կա-

րող ենք հաղթահարել՝ լինելով 

կիրթ, խելացի և զարգացած: 

30.12.2021


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

