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Աջակցություն 
44-օրյա պատերազմի 
մասնակիցներին 

2022-2023 ուսումնական 

տարվա մեկնարկին կենտ-

րոնի 2-րդ և 3-րդ կուրսերի սովո-

րողներն իրենց ողջույնի խոսքը 

հղեցին ներկաներին՝ պատմելով 

իրենց մասնագիտական դասե-

րի, հասարակական աշխա-

տանքների, զանազան միջոցա-

ռումների մասին: Նրանք հորդո-

րեցին 1-ին կուրս ընդունված-

ներին լինել նախաձեռնող, քա-

ղաքացիական առումով ակտիվ 

և նպատակասլաց՝ կյանքում 

առաջընթաց ունենալու համար:

Նոր ուսումնական 
տարվա մեկնարկ

Կենտրոնը հյուրընկալեց 

Ֆրանսիայի Լիոն քաղա-

քում գործող «Հույսի ուժ» կազ-

մակերպության անդամ տիկին 

Աննի Եկմեկչյանին և համանուն 

ասոցիացիայի հայաստանյան 

ներկայացուցիչ տիկին Սուսան-

նա Գասպարյանին:

Ֆրանսիա-Հայաստան 
բարեկամական խմբի 
նախագահ, սենատոր 
պարոն Ժիլբեր-Լյուկ 
Դըվինազի 
պատվիրակության այցը

Կենտրոնը Հոգաբարձու-

ների խորհրդի անդամ, 

Երևանի քաղաքապետի առա-

ջին տեղակալ պարոն Լևոն 

Հովհաննիսյանի հետ ընդունեց 

Ֆրանսիայի Նոր Ռոնի և Լիոնի 

Ֆրանս-հայկական մարդասի-

րական այս միությունը սատա-

րում է հայ երիտասարդությանը 

հիմնականում կրթության ոլոր-

տում: 

Կազմակերպության աջակցու-

թյան շնորհիվ կենտրոնում սո-

վորող և 44-օրյա պատերազմի 

մարտական գործողություն-

ներին մասնակցած ընտանիք-

ների թվով 9 սովորողներ հնա-

րավորություն ունեցան անվճար 

հիմունքներով ուսում ստանալ 

կենտրոնում:

Մետրոպոլի սենատոր, Ֆրան-

սիա-Հայաստան բարեկամա-

կան խմբի նախագահ պարոն 

Ժիլբեր-Լյուկ Դըվինազի գլխավո-

րությամբ Հայաստան ժամանած 

պատվիրակությանը: Պատվի-

րակության կազմում էր նաև 

Բուշ-դյու-Ռոնի սենատոր տիկին 

Բրիժիտ Դևեզան: 

Պատվիրակությանը ողջույնի 

խոսք ուղղեց կենտրոնի Հոգա-

բարձուների խորհրդի նախա-

գահ պարոն Քրիստիան Դրոզը, 

իսկ SEPR ընկերության գլխա-

վոր տնօրեն տիկին Վերոնիկ 

Ֆյուրլանը ներկայացրեց կենտ-

րոնի զարգացման ծրագրերը: 

Շրջայցից հետո պատվիրակու-

թյան անդամները գրառումներ 

կատարեցին պաշտոնական 

հյուրերի մատյանում և իրենց 

պ ա տ ր ա ս տ ա կ ա մ ո ւ թ յ ո ւ ն ը 

հայտնեցին կենտրոնի զարգաց-

ման և համագործակցության 

հետագա ծրագրերին աջակցելու 

համար՝ ի նպաստ երիտասարդ-

ների կրթության:



Հոկտեմբերի 5-ին՝ Ուսուցչի 

տոնին, ուսանողները կազ-

մակերպել էին հանդիպում-

քննարկում կենտրոնի դասա-

խոսների հետ «Լավագույն 

ուսուցչի կերպարը» թեմայի 

շուրջ։ Նրանք կանխավ առանձ-

նացրել էին այն կարևորագույն 

հատկանիշները, որ կարևորում 

են ուսուցչի կերպարի մեջ, ապա 

դասավանդողները համալրեցին 

դրանք և արտահայտեցին կար-

ծիքներ։ 

Ուսանողները, ջերմ բարեմաղ-

թանքներով շնորհավորելով դա-

սավանդողներին, ևս մեկ անգամ 

հիշեցրին նրանց այն սուրբ առա-

քելության մասին, որ վիճակված 

է լավագույն ուսուցիչներին ազ-

գը և սերունդը փրկելու համար։ 

Ուսուցիչը պետք է լինի լավա-

գույնը, այլ տարբերակ չկա...

Ուսուցչի տոն

Շվեյցարիայի Լյուցեռն քա-

ղաքում «Համաշխարհային 

հմտություններ» 2022 միջազ-

գային մրցույթում Հայաստանը 

ներկայացրեց կենտրոնի ներկա-

յացուցիչ, «Համաշխարհային 

հմտություններ» հայաստանյան 

ազգային մրցույթի ոսկե մեդալա-

կիր Գայանե Սիմոնյանը: 34 մաս-

«Համաշխարհային 
հմտություններ» 2022

Դեկտեմբերից կենտրոնում 

իրականացվում են Aсtion 

Against Hunger կազմակերպու-

թյան կողմից «Տեղահանված և 

տեղաբնակ խոցելի խմբերի 

տնտեսական և սոցիալական 

ներգրավվածությունը Հարա-

վային Կովկասում» (EPIC) ծրա-

գրի  համագործակցութ յան 

շրջանակում կազմակերպված 

զբաղվածութ յան ո լորտում 

կիրառվող նորարարական և 

ներառական «SHUTTLE» մեթո-

դաբանությամբ իրականացնող 

դասընթացները, որոնք նախա-

տեսում են զարգացնել ուսանող-

ների փափուկ հմտությունները, 

«SHUTTLE» 
մեթոդաբանության 
ներդրումը կենտրոնում

նակից երկրների շարքում վեր-

ջինս զբաղեցրեց 28-րդ տեղը՝ 

վերադառնալով մեծ փորձառու-

թյամբ, ժամանակակից խոհա-

նոցի պահանջներին առավել 

իրազեկ, փափուկ հմտություն-

ների տիրապետման կարևորու-

թյունը գիտակցելով: 

Այս ամենը նա պատրաստվում է 

սովորեցնել խոհարար ուսանող-

ներին՝ միջազգային մրցույթների 

համար առավել մրցունակ կադ-

րեր ունենալու նպատակով:
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EfVET տարեկան 
համաժողով

Հոկտեմբերի 26-29-ը Ֆին-

լանդիայի Կուոպիո քաղա-

քում տեղի ունեցավ մասնա-

գիտական կրթության և ուսուց-

ման եվրոպական ֆորումի 

(EfVET) տարեկան համաժո-

ղովը, որի ընդհանուր ժողովի 

ընթացքում «Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական կենտրոն» 

հիմնադրամն ընտրվեց որպես 

EfVET ցանցի անդամ:

Այս հանդիպումը նոր հնարա-

վորություններ տվեց կենտրոնին 

SEPR-ի՝ մեր պատմական գործ-

ընկերոջ հետ միասին հանդիպել 

նոր գործընկերների, քննարկել 

ՄԿՈՒ ոլորտի զարգացմանն 

ուղղված նոր ծրագրեր՝ եվրոպա-

կան լավագույն փորձը Հայաս-

տան բերելու, մասնավորապես, 

կարողությունների զարգաց-

ման, կենտրոնի միջազգայնաց-

ման ուղղությամբ:
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Կարիերայի 
համաշխարհային ամիս

Եվրոպական հանձնաժո-

ղովի և Եվրոպական կրթա-

կան հիմնադրամի աջակցու-

թյամբ գործող Կարիերայի ուղ-

ղորդման միջգործակալական 

աշխատանքային խումբը այս 

տարի կազմակերպեց առաջին 

Կարիերայի համաշխարհային 

ամիսը:

Նոյեմբերի 8-ից դեկտեմբերի 

13-ն ընկած ժամանակահատ-

վածում միջազգային գործա-

կալությունները անցկացրին մի 

շարք գլոբալ և տարածաշրջա-

նային միջոցառումներ: 

Համաշխարհային և տարածա-

շրջանային հիմնական գործըն-

կերների թվում էր Քարիեր Լաբ 

Հայաստանը, որի հետ սերտ հա-

մագործակցության մեջ է նաև 

կենտրոնը:

Նոյեմբերի 15-ին հեռավար հար-

թակում արտերկրյա մասնա-

գետների հետ խոսվեց տարա-

ծաշրջանի երկրներում կարիե-

րայի զարգացման համակարգի 

հաջողված փորձերի մասին, 

որտեղ ներկայացվեց հայաս-

տանյան համակարգի հաջողու-

թյունները. ցուցադրված ֆիլմում 

կենտրոնի Կարիերայի գծով պա-

տասխանատու Անուշ Ստեփան-

յանը խոսեց Կարիերայի կենտ-

րոնի կարևորության և մեծ դերի 

մասին:

CEPFA-ն ETF 
Եվրոպական կրթական 
հիմնադրամի 
գերազանցության 
ցանցի անդամ

Կենտրոնը հյուրընկալեց 

Եվրոպական կրթական 

հիմնադրամի փորձագետ, հա-

յաստանյան ծրագրերի համա-

կարգող Քրիստիանա Բուրցիոյի 

պատվիրակությանը, որը շրջայց 

կատարեց կենտրոնում և ծանո-

թացավ հաստատության գոր-

ծունեությանն ու ներդրված ծրա-

գրերին:

Հարկ է նշել, որ 2022 թվականին 

կենտրոնը դարձել է ETF Եվրո-

պական կրթական հիմնադրամի 

գերազանցության ցանցի ան-

Հանդիպում 
օրթոդոնտ-
ստոմատոլոգի հետ

Ատ ա մ ն ա տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն 

գործ» մասնագիտությամբ 

ուսանողները հանդիպում ունե-

ցան օրթոդոնտ-ստոմատոլոգ 

Գայանե Բաղդասարյանի հետ, 

որն անցկացրեց «Հոդափոխա-

նակիչներ» թեմայով դասընթաց։ 

Հանդիպման նպատակն էր 

ուսանողներին տալ մասնագի-

դամ, ինչը նոր հնարավորու-

թյուններ է բացելու կենտրոնի 

հետագա  զարգացման համար:
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նպաստել նրանց՝ աշխատաշու-

կայում իրենց ճիշտ տեղը գտնե-

լուն: Դասընթացի տևողությունը 

4 ամիս է:

Ծրագիրն իրականացնում են 

կենտրոնի դասընթացավարներ 

Լիլիթ Հայրապետյանը և Կարիե-

րայի գծով պատասխանատու 

Անուշ Ստեփանյանը, ովքեր 

արդեն վերապատրաստում են 

անցել Aсtion Against Hunger 

կազմակերպության կողմից 

դեռևս հուլիսի 18-22 կայացած 

աշխատաժողովի ընթացքում:

Այսուհետ օտարերկրյա 
անկախ փորձագետ

Կենտրոնի «Կարի արտա-

դրության տեխնոլոգիա» 

մասնագիտության դասախոս 

Սոնա Ոսկանյանը WorldSkills 

Eurasia 2022 մրցույթի շրջա-

նակում ամռանը անցավ փոր-

ձագետի վերապատրաստում և 

ստացավ անկախ փորձագետի 

հավաստագիր: Ապա որպես ան-

կախ փորձագետ՝ ՌԴ Սարանսկ 

քաղաքում մասնակցեց «Նորա-

ձևության տեխնոլոգիա» անվա-

նակարգի համար մրցող մասնա-

կիցների գնահատմանը: 

Մրցույթից հետո Սոնա Ոսկան-

յանը ստացել է ևս մեկ հավաս-

տագիր, այս անգամ արդեն՝ 

օտարերկրյա անկախ փորձա-

գետի որակավորմամբ:

«
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Կամավորի 
միջազգային օր

Կամավորի միջազգային 

օրվա առիթով կենտրոնը 

հյուրընկալեց Հ. Թումանյանի 

թանգարանի «Ռոտոնդա» թա-

տերախմբին, որում ընդգրկված 

են նաև կրթության առանձնա-

հատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող պատանիներ: 

Ուսանողները մեծ սիրով դիտե-

ցին նրանց դերակատարմամբ 

նկարահանված «Մարդաղավ-

նիներ» ֆիլմը՝ ըստ Հ.Թուման-

Հայ զինվորի կողքին

յանի «Աղավնու վանքը» լեգեն-

դի: Նշենք, որ, դերակատարնե-

րից մեկը կենտրոնի շրջանա-

վարտ խոհարար Գագիկ Գալուս-

տովն է, որի հաջողությունները 

մեզ ուրախացնում են: Ֆիլմի 

քննարկումից հետո մեր ուսա-

նողները առաջարկեցին խմբի 

հետ կապ պահպանել՝ հետագա-

յում իրենց մասնագիտական 

ոլորտների շրջանակներում կա-

մավորական աշխատանքներով 

նրանց աջակցելու համար:

Հայաստանում 
Ֆրանսիայի դեսպանի 
այցը կենտրոն

Կայուն Զարգացման Հայկա-

կան Հիմնադրամի և ՀՀ-ում 

Ֆրանսիայի դեսպանության 

կողմից սույն թվականի հուլիսի 

15-ին հայտարարվել էր դրամա-

շնորհային մրցույթ՝ նախատես-

ված Հայաստանում ֆրանսե-

րենի տարածման կամ ֆրանկո-

ֆոն մշակույթին ուղղված ծրա-

գրերի համար:

Մրցույթում հաղթող էր ճանաչ-

վել մեր կենտրոնը:

Ծրագրի նպատակը «Վարսա-

վիրական արվեստ և զարդային 

դիմահարդարում» բաժնում 

ֆրանսերեն լեզվի խորացված 

ուսուցումն է մասնագիտական 

դասերին զուգահեռ։

Ներդրված ծրագրի շրջանակ-

ներում իրականացվող աշխա-

տանքներին ծանոթանալու 

նպատակով կենտրոնը հյուրըն-

կալեց Հայաստանում Ֆրան-

սիայի դեսպան տիկին Անն 

Լուոյին, Կայուն զարգացման 

հայկական հիմնադրամի Հոգա-

բարձուների խորհրդի նախա-

գահ պարոն Ալեն Թուհադյանին 

և տնօրեն Արփինե Ստեփան-

յանին։ 
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տական գիտելիքներ և հմտու-

թյուններ հոդափոխանակիչով 

աշխատելու համար։

Պետք է նշել նաև, որ բաժինը 

կատարելագործելու համար ար-

դեն ձեռք է բերվել հոդափոխա-

նակիչներ, զուգահեռաչափեր: 

Առհասարակ, կենտրոնը հետա-

մուտ է նորագույն տեխնոլոգիա-

ներով աշխատելուն, անընդհատ 

զինում է նյութատեխնիկական 

բազան՝ աշխատաշուկայի պա-

հանջներին համապատասխան:

Ինչպես անցյալ, այնպես էլ 

այս ուսումնական տարում 

շարունակվում են 44-օրյա 

պատերազմի մասնակիցների և 

նրանց ընտանիքի անդամների 

համար կազմակերպված ան-

վճար կարճաժամկետ դասըն-

թացները: Այս պահին դրանք 

ընդգրկում են ռուսաց լեզվի, լու-

սանկարչության, վարսահար-

դարման և հրուշակագործու-

թյան առարկաները:

Ի դեպ, այս դասընթացը ֆինան-

սավորվում է Օվերն-Ռոն-Ալպ 

շրջանի Ֆրանս-հայկական ասո-

ցիացիայի կողմից (A.F.A.A.R.A):
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Ղափամայի շուրջ

Հայ խոհարարական ավան-

դույթների զարգացման և 

պահպանման հասարակական 

կազմակերպության 15-ամյակի 

կապակցությամբ դեկտեմբերի 

18-ին կազմակերպվել էր ամե-

նամյա «Ղափամայի շուրջ» 

տարեվերջյան ամփոփիչ միջո-

ցառումը: 

Ուսանողի 
միջազգային օր

Նոյեմբերի 17-ին՝ Ուսանողի 

միջազգային օրվա առթիվ, 

ուսանողները կազմակերպել էին 

քննարկում ուսանողի անձնային 

որակների, իրավունքների և 

պարտականությունների շուրջ: 

Նրանք նախապես պատրաստել 

էին ռեպորտաժներ, որոնցում 

կենտրոնի դասախոսները ներ-

կայացնում էին, թե ինչպիսի 

ուսանողներ են եղել իրենք ժա-

մանակին՝ շեշտելով ուսանողի՝ 

որպես ապագա հասարակական 

ա կ տ ի վ   ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ի 

կարևորագույն դերի մասին:

 

Միջոցառման վերջում ավար-

տական  կուրսի մի շարք ուսա-

նողներ ստացան շնորհակա-

լագրեր 3 տարի շարունակ հա-

սարակական ակտիվության և 

ուսման մեջ առաջադիմություն 

ցուցաբերելու  համար:

CEPFA-ում հրաշքներն 
իրականանում են

Ամանորյա միջոցառմանն 

ընդառաջ՝ ուսանողները 

նկարահանել էին փոքրիկ ֆիլմ 

«CEPFA-ում հրաշքներն իրակա-

նանում են» վերնագրով, որի 

գլխավոր հերոսը ամանորյա իր 

երազանքը կապում է CEPFA-ի 

հետ, և այն իրականություն է 

դառնում: 
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Ուսանողները CEPFA-ն նմա-

նեցրել էին մի պետության, որ-

տեղ օրենքներն այլ են, և բոլորը 

երջանիկ են: Այն ընդգծելու 

համար կուրսերից որոշները 

ներկայացան որպես նախարա-

րություններ և իրենց շնորհա-

վորական ուղերձները հղեցին 

ներկաներին՝ խոստանալով 

հետաքրքիր բարեփոխումներ:

ոլորտային խմբերի գործնական 

հմտությունները և ստուգել 

անձնակազմի պատրաստվա-

ծությունը:

Ուսումնավարժությանը ներ-

գրավված էին հիմնադրամի ղե-

կավար կազմը, դասախոսական 

աշխատակազմը, ՔՊ կազմա-

վորումները, ԱՌԿ ոլորտային 

խմբերը և ուսանողները:

Հատուկ-տակտիկական ուսում-

նավարժանքի իրականացումը 

ուսուցանում է մասնակիցներին 

աղետների, արտակարգ իրավի-

ճակների դեպքում խուճապի 

չմատնվել և գործել արագ ու 

նպատակային:

Տարհանում

Կենտրոնում անցկացվեց 

Հատուկ-տակտիկական 

ուսումնավարժանք՝ «Անձնա-

կազմի ընդհանուր տարհանում 

հրդեհի  դեպքում» թեմայով:

Ուսումնավարժանքի նպատակն 

էր կատարելագործել կենտրոնի 

ՔՊ  կազմավորումների և ԱՌԿ 

Ավանդույթի համաձայն՝ այս 

տարի ևս միջոցառմանը մաս-

նակցեցին նաև կենտրոնի խոհ-

արար ուսանողներն ու դասա-

խոսները: 

Մեր տաղավարն ընդգրկում էր 

դդումից պատրաստված գաթա-

ներ, ռուլետներ, մադլեններ, 

բաբաներ և, իհարկե, ղափամա:

Միջոցառմանն ակտիվ մասնակ-

ցության և աջակցության համար 

կենտրոնը ստացավ շնորհակա-

լագիր:
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