No 17
15.04.2022

Հայաստանում
Բուլղարիայի
արտակարգ և լիազոր
դեսպանի այցը

Մ

արտի 31-ին Եվրասիա
համագործակցություն հիմնադրամը եզդիական համայնքի
երիտասարդների համար կազմակերպեց ճանաչողական այց
դեպի երևանյան մասնագիտական կրթության ուսուցման
կենտրոններ։
Կենտրոն կատարած շրջայցի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեցին առկա մասնագիտությունները և պատասխանեցին նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Հանդիպմանը մասնակցեց
նաև Բուլղարիայի արտակարգ
և լիազոր դեսպան Ն.Գ. պարոն
Կալին Անաստասովը։
Այս միջոցառումն իրականացվում է Բուլղարիայի զարգացման օգնության աջակցությամբ
ֆինանսավորվող «Հայաստանում եզդի կանանց և աղջիկների
իշխանավորում» ծրագրի շրջանակում։

Լիոնյան
պատվիրակության
այցը Հայաստան

Վ

երջերս կենտրոնն ընդունեց Լիոնի քաղաքապետի
միջազգային կապերի, համագործակցության և համերաշխության գծով տեղակալ տիկին
Սոնիա Զդորովցոֆֆի գլխավորությամբ Հայաստան ժամանած
պատվիրակությանը, որի կազմում էին ընդգրկված նաև Լիոնի
գործերով հանձնակատար տիկին Ռոքսան Բենեյտոնը, ինչպես
նաև Լիոնի քաղաքապետարանի և Լիոնի Մետրոպոլի՝ Հայաստանի հետ կապերի գծով ծրագրերի ղեկավար տիկին Վալերի
դե Ռոզան:

Հարկ է նշել, որ Լիոնի քաղաքապետարանը հանդիսանում է
կենտրոնի հիմնադիր անդամ,
որը հաստատության բացման
օրվանից գործուն աջակցություն է ցուցաբերում հայ երիտասարդներին որակյալ կրթություն ստանալու նպատակով:
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Սոնիա Զդորովցոֆֆի գլխավորած լիոնյան պատվիրակությունը, որին ուղեկցում էին
կենտրոնի ուսանողները, հարգանքի տուրք մատուցեց Հայոց
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին՝ ծաղկեպսակ խոնարհելով ցեղասպանության զոհերի
հուշահամալիրի մոտ:

Պատվիրակությունը հնարավորություն ունեցավ շնորհավորել
«Հայաստանի հմտություններ»
մրցույթի հաղթող Գայանե
Սիմոնյանին՝ նրան հաջողություն մաղթելով Շանհայում
կայանալիք «Համաշխարհային
հմտություններ» մրցույթում:

«Լավագույն ափսե»

Հ

ունվարի 30-ին Հնդկաստանում մեկնարկեց «Երիտասարդ խոհարարների» 8-րդ միջազգային օլիմպիադան, որտեղ
միմյանց հետ մրցեցին աշխարհի
ավելի քան 55 երկրների ուսանող-խոհարարներ, այս անգամ
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ակադեմիայի Խոհարարարական ծրագրերի ղեկավար, Renommée ռեստորանի շեֆ-խոհարար, միջազգային կազմակերպությունների անդամ,
մրցույթների ժյուրիի անդամ,
միջազգային մի շարք հեղինակավոր մրցույթների մրցանակակիր Կարեն Խաչատրյանին:
առցանց՝ YCO22Virtual հարթակում: Հայաստանը ներկայացրեց
կենտրոնի «Խոհարարական
գործ» մասնագիտության շրջանավարտ, «Հայաստանի հմտություններ» մրցույթի հաղթող
Գայանե Սիմոնյանը շեֆ-խոհարար, «Հայ խոհարարական
ավանդույթների զարգացման և
պահպանման» ՀԿ գործադիր
տնօրեն Արբի Ղարախանիի
ղեկավարությամբ:
Մրցույթի 2 փուլերի արդյունքում
Հայաստանը ներկայացնող
Գայանե Սիմոնյանը դարձավ
Plate Trophy («Լավագույն ափսե») գավաթակիր աշխարհում:

Երջանկությունը
որպես
մասնագիտություն

Նա ուսանողներին հորդորեց
լինել նպատակասլաց, անդադար սովորել, միշտ ձգտել առաջ,
հավասարաչափ տիրապետել
խոհանոցի բոլոր գաղտնիքներին, ինչպես նաև հարակից
գիտություններին:

Հանդիպում
ոճաբան Արայիկ
Գաբաջյանի հետ

Վ

երջերս հյուրընկալեցինք
հայտնի ոճաբան և պրոդյուսեր Արայիկ Գաբաջյանին,
որը մեծ սիրով պատասխանեց
«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսանողների հարցերին թե՛ մասնագիտական, թե՛ այլ թեմաներով:

Հանդիպման ավարտին պարոն
Գաբաջյանը խոստացավ լավագույն ուսանողներին տալ հնարավորություն՝ պրակտիկան
անցկացնելու իր սեփական արհեստանոցում:

Այց թանգարաններ

Ֆ

րանկոֆոնիայի օրերի
շրջանակում կենտրոնի
ուսանողները ներկա գտնվեցին
Ավ. Իսահակյանի անվան տունթանգարանի և Կոմիտասի անվան թանգարան-ինստիտուտի
(դասախոսություն ֆրանսիացի
կոմպոզիտոր Մորիս Ռավելի մասին, ապա շրջայց թանգարանով) կողմից կազմակերպված
միջոցառումներին:

Գիրք նվիրելու համար

Գ

Ե

րջանկության միջազգային
օրվան ընդառաջ՝ կենտրոնը հյուրընկալեց «Երեմյան
Փրոջեքթս»-ի «Խոհարարական
արվեստի և հյուրընկալության»

րունակական աշխատանքի
արդյունքում կարելի է ունենալ
մեծագույն ձեռքբերումներ:

Բերելով իր սեփական օրինակն
ու հաջողության պատմությունը՝
ոճաբանն ընդգծեց դերձակի
համար միշտ ստեղծագործելու և
նպատակասլաց լինելու կարևորությունը: Նա համոզված է, որ
այս մասնագիտության մեջ շա-

իրք նվիրելու օրվա առթիվ
ուսանողները կազմակերպել էին հանդիպում-քննարկում
իրենց նախընտրած ստեղծագործությունների մասին: Հայ և
արտասահմանյան գրականությունից ընտրված դասական և
ժամանակակից երկերի գաղափարների վերհանումը՝ սիրո,
մարդասիրության, երջանիկ
լինելու, ճիշտ ապրելու հետ կապված, դարձան բանաձևեր մասնակիցների համար:
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