
Խաչքար

Լավաշ (ավանդական հաց)

Ապակենտրոնացված հա
մագործակցության մի պ

ատմություն

Լոռու մարզ

Աշխարհագրական բնութագիրը

Դեպի ապագան նայող տարածաշրջան

Եզակի պատմամշակութային ժառանգություն

Ապակենտրոնացված համագործակցություն
Ֆրանսիայի Հարավային երկրամասի

& Հայաստանի Լոռու մարզի միջ&

Հայկականպետության
հռչակում։

Համագործակցության նոր
հեռանկարներ են բացվում

ամենատարբեր
ոլորտներում։

• Մակերեսը․3791 կմ 2

• Բնակչությունը․ 400000
• Երկրի տասնմեկ մարզերից մեկը

Հարավային
երկրամասը

մարդասիրական
օգնությունը
ցանկանում է

դարձնել
երկարաժամկետ
աջակցությամբ։

2019-ի նոյեմբերին երկու
տարածաշրջանների միջև պաշտոնապես
վավերացված համագործակցության նոր
համաձայնագրով իրականացվում են

ապակենտրոնացված
համագործակցության միջոցառումներ,

մասնավորապես՝ ի նպաստ
զբոսաշրջության զարգացման։

1998Թ-ԻՑ Ի
ՎԵՐ

ԱՅՍՕՐ

1991Թ․

Լոռու մարզը կյանքի է կոչում տնտեսա-
կան զարգացմանը նպաստող և
բնակչությանն իրենց բնակավայ-
րերում պահող ծրագրեր։

Լոռի

Ի՞նչ է խորհրդանշում
հայկական դրոշը։

Կարմիրը խորհրդանշում է պատմության
ողջ ընթացքում ժողովրդի գոյատևման
համար թափված արյունը։

Նարնջագույնը խորհրդանշում է բերրի
հողը և ժողովրդի աշխատանքը։

Կապույտը խորհրդանշում է Հայաստանի
երկինքը։

Գիտեի՞ք
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Հա
ղպա

տի վանք

Օձունի սարահարթ

Մշակութային առումով, Լոռին արժևորվում
է եզակի ժառանգությամբ, ի թիվս այլոց,
Հաղպատի և Սանահինի վանքերը, որոնք
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից դասվել են համաշ-
խարհային ժառանգության ցանկում։

Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Սպիտակի
երկրաշարժ

Իրականացվում են
համերաշխության
ծրագրեր։ Սկիզբ է
դրվում Հայաստանի

հետ
համագործակցությանը։

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
1988Թ․



Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցություն

Զբոսաշրջության զարգացման ո՞ր ուղղությամբ գնալ։

Զբոսաշրջության համահունչ ծրագրի

շուրջ եռակողմ գործընկերություն

Հայաստանի Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի Հարավային երկրամասի միջև ապակենտրոնացված
համագործակցությունը պաշտոնապես վերահաստատվել է համագործակցության շրջանակային
համաձայնագրով, որի բաղկացուցիչ մասերից մեկը վերաբերում է էկոտուրիզմի զարգացմանը։
Լոռու մարզի հետ համագործակցությունն առավել նպատակային դարձնելու համար Հարավային
երկրամասը դիմել է Օտ տեղ դը Պրովանս զբոսաշրջային գրասենյակին (Վերին Պրովանսի Ալպեր)։

Ո՞րն էառաքելությունը։ Առաջարկել զբոսաշրջային համարժեք նախագիծ։

Գիտեի՞ք

Որո՞նք են
Հայաստանին
սահմանակից երկրները։

Նպատակն է ստեղծել երեք հիմնարար չափանիշների վրա հիմնված զբոսաշրջային
կազմակերպություն։

Հեռանկարային նախագիծ է (ներկայումս քննարկման փուլում) այս 3
մարտահրավերների շուրջ՝ Հայաստանը հյուսիսից հարավ հատող հե-
տիոտնայինարահետի ստեղծումը։

Պաշտոնյաներ, զբոսաշրջային ծառայություններ մա-
տուցողներ և տեղական արտադրողներ ընդգրկող
զարգացման համաձայնեցված մոտեցում։

Շրջակա միջավայրը պահպանող զբոսաշրջություն
• Սովորեցնել այցելուներին և տեղացիներին թափոնների
տեսակավորման, կառավարման, ջրի աղտոտման ուղղութ-
յուններով,
• Պահպանել և արժևորել բնական պաշարները,
• Առաջնահերթություն տալ համաչափ տուրիզմին և
արգելել զանգվածային տուրիզմը։

Տնտեսությանևզբաղվածությանտեսանկյունից շահավետ կա-
յուն զբոսաշրջություն, որը հնարավոր կդարձնի հանրային ներ-
դրումներից ֆինանսապեսանկախզարգացումը։
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Զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակ

Les HautesTerres de Provence

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ
ԱՇԽՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ
ԽԹԱՆՈՒՄ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ՀԱՄԵՐԱՇԽ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՒ
ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Ստեղծվել է 1994թ․
Վերին Պրովանսի Ալպեր

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻ
ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ

Սեւ ծով Կասպից ծով
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Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն



Գիշատիչ թռչուն-
ների համաշխար-
հային մասնա-
գետ, ով ոգե-
շնչվում է արծիվ-
ների թռիչ-քի ոլոր-

տում իր փորձա-
ռությունը Օձու-նի

անդնդախոր ժայռեր տեղա-
փոխելու գաղափա-րով։
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Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Ժամանակ & հանդիպումներ

Ազգային & միջազգային հմտությունների կիրառում

Միջազգային ցանցի ստեղծում

Հաճախ ապակենտրոնացված համագոր-
ծակցությունները հիմնված են ինչպես տե-
ղական իշխանությունների ինստիտուցիո-
նալ համագործակցության, այնպես էլ
երկու տարածաշրջանների և դրանց տե-
ղական դերակատարների ներգրավման
վրա։

Լոռու մարզում 2012 - 2017թթ՝ ծրագրի
հասցեականությունն ու կայունությունն ա-
պահովելու համար հայկական կողմի արագ
համախմբում։

Ֆրանսիայում ստեղծվում է համագործակ-
ցություն Հարավային երկրամասի հանձնա-
ռության շուրջ՝ Երևանում Ֆրանսիայի
դեսպանության, տարածաշրջանային
հայկականսփյուռքի,փորձագետներիներ-
գրավմամբ։

Ներգրավել Մարզպետ
Ասոցիացիաներ Համայնքապետ

Բնակիչ

Քաղաքացիական հասարակություն

Հանդիպել

Նախարար

Հանրային դերակատարներ

Մասնավոր դերակատարներ

Համոզել

Փորձագետներ

Քրիստին Լոռ
Սեն-Ժերմեն-ան-Լեյ Հնագիտության
Ազգային թանգարանի համեմատական
հնագիտության բաժնի
պատասխանատու, ով
հանդիսանում է
Ախթալայի
ցուցասրահի
նախագիծը
սատարող
հիմնաքարը։

Ժաք-Օլիվիե ՏրավերԺան-Ֆրանսուա Նոբլե
Բնագետ, ով կատարում է
տարածաշրջանի կենսա-
բազմազանության վերա-
բերյալ տագնապալի վեր-
լուծություն։ Նա Արդվի
համայնքի շրջակա
միջավայրի վերաար-
ժևորման ծրագրեր է
մշակում։

Պիեր Դաբու
Կանոե-կայակի Ֆրանսիայի չեմ-
պիոն, նավարկել է ջրառատ Դեբեդ
գետում։ Նա ուսումնասիրել է ռաֆ-
թինգիհնարավորություններըԹու-
մանյանից Ալավերդի հատվածում։

Գիտեի՞ք
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Լոռու մարզը հարուստ է հանքային
պաշարներով, որոնք շահագործվում են
մասնավորապես Վալեքս ընկերության կողմից։
Ի՞նչ հանքաքարի մասին է խոսքը։

Թումանյան աշխարհ

Սևագլուխ
դրա
խտ

ա
պ
ա
ն

Սպիտակապոչ արծիվ

Կանոե-կ
այա
կ Դ

եբ
եդ
ու
մ

Շնողի թանգարան



Դիզայն-գրաֆիկան՝ ՕտՏեղ դըՊրովանս Զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի (ՕՏՊԶբոս․գր․)
Լուսանկարների տրամադրում՝ ՕՏՊ Զբոս․գր․Տպագրություն՝ Exaprint.com

Զբոսաշրջային գրասենյակի ստեղծումից․․․

․․․մինչ& տարածաշրջանի զբոսաշրջային ակտիվություն

Ապահովել կառույցի կայունությունը

Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

«Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային

միջհամայնքային գրասենյակ

Թումանյանի տարածաշրջանի տեղական դերակատարների հա-
մախմբմամբ տարածաշրջանի զարգացման գործողություն-
ներիպլանի առաջարկ․
• Պետություն-մասնավոր հատված յուրօրինակ և
առանձնահատուկ մի գործընկերության հիմնում Լոռի
հիմնադրամի շուրջ, մասնավորապես Վալեքս հանքարդյու-
նաբերական ընկերության, Լոռու մարզպետարանի և հա-
մայնքների միջև։ Զբոսաշրջության տեսանկյունից զբոսա-
շրջային միջհամայնքային գրասենյակը դառնում է Հիմնա-
դրամի շարժիչ ուժը,

• Աջակցություն Լոռի հիմնադրամին կից 7 անդամ համայնքներ
միավորող զբոսաշրջային գրասենյակի ստեղծմանը,

• Ալավերդի քաղաքում տեղեկատվական կենտրոնի վերանո-
րոգում և վերազինում։

• Ընդունել և տեղեկություն տրամադրել
զբոսաշրջիկներին և տեղացիներին։

• Ձգտել ֆինանսական ինքնուրույնության՝ ղեկավա-
րելով մշակութային կամ սպորտային կառույցներ այցե-
լությունները (օր․թանգարանի մուտքավճարների կառա-
վարում)։

• Ապահովել կայուն զբոսաշրջության զարգացում,
տնտեսական եկամուտների գեներացիա
• Զբոսաշրջային արտադրանքի ձևավորում և

շուկայահանում,
• Տարածաշրջանային ակտիվություն զբոսա-
շրջային ծառայություններ մատուցողների հետ հա-

մատեղ,
• Աջակցություն ծառայություններ մատուցողներին, առաջ-

խաղացում, հաղորդակցություն։

Որպեսզի «Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային միջհամայն-
քային գրասենյակը կարողանա իրականացնել իր առաքե-
լությունները և ինքնաֆինանսավորվել, Օտ Տեղ դը

Պրովանսն ապահովել է․
• հետևողականություն և աջակցություն կառույցին,
• նոր ուղղությունների իրագործելիության նախնական

ուսումնասիրություններ (2015-2016թթ)։

Թումանյանի տարածաշրջանում զբոսաշրջային գրասենյակն ունի
հետևյալ առաքելությունները․

30

Թումանյան աշխարհն ի սկզբանե ներառում էր
յոթ համայնքներ․ Ալավերդի, Ախթալա, Արդվի,
Դսեղ, Հաղպատ, Օձուն & Թումանյան։
Քանի՞սն են դրանք 2020թ-ին։

2013-2015
թթ

Հովհաննես Օձնեցու դամբարան -Արդվի

Գիտեի՞ք
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Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Զբոսաշրջային ի՞նչ ուղղություններ զարգացնել։

Դ
եբ
եդ
գե
տ
ըԳիտեի՞ք

Սնվելով Ձորագետ & Փամբակ վտակնե-
րով՝ ես ձ&ավորում եմ Լոռու կիրճը &
անցնում Ալավերդի քաղաքի միջով։ Այնու-
հետ& իմ ջրերը Վրաստանւոմ միախառն-
վում են Կուր գետին։ Ո՞վ եմ ես։

Օձունի սարահարթ

2015
-2016ԹԹ

Օտ Տեղ դը Պրովանս կազմակերպությունը ֆրանսիացի և հայ
գործընկերների աջակցությամբ բոլորովին նոր ոլորտներում
իրականացնում է ծրագրերի իրագործելիության նախնա-
կան բազում ուսումնասիրություններ, որպեսզի միջին
ժամկետային հեռանկարում զարգանա զբոսաշրջային առա-
ջարկների շարքը մինչ այժմ կենտրոնացած բացառապես
ճարտարապետական պատմամշակութային ժառանգության
վրա։

Ուսումնասիրված ոլորտների ակնարկ։

Ռետինե փչովի նավակներով նավարկություններ ջրային հոսանքներում
(ռաֆթեր) :
Սիրողական կամ սպորտային ռաֆթինգըթույլ էտալիսբացահայտելանհայտ
բնապատկերներ։ Առանձնահատուկ զվարճալի զբաղմունք՝ շատ
հարմար խմբերի համար։ Տարածաշրջանը կարող է առաջարկել դասական
ռաֆթինգ Դեբեդ գետի վրա՝ Թումանյան և Ալավերդի քաղաքների
միջև, որը կարելի է իրականացնել ամբողջ տարվա ընթացքում։

Ռաֆթինգ

Ախթալայի վանք-ամրոցի վանականների սեղանատան ավերված շի-
նության տարածքում փայտյա բիոկլիմայական կառույցի տեղակայման
հնարավորությունների ուսումնասիրություն՝ նվիրված հնագիտությանը,
հայկական արհեստագործությանը, որը ծավալվել է հանքարդյունաբե-
րության այս խաչմերուկում դեռևս անտիկ դարաշրջանից։

Պատմակ ա
ն

ժառանգություն

• Պաշտոնատար անձանց տեղեկատվության տրամադրում և իրազեկում։
• Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի տնօրենի վերապատ-

րաստում Պրովանսում և տեսակոնֆերանսի միջոցով։
• Զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի շուրջ համախմբված յոթ

հիմնադիր համայնքների պատմական ժառանգությունը ներկա-
յացնող տեղացի տասներկու զբոսավարների վերապատրաստում։

• Թումանյանի տարածաշրջանի գիշերակացի և սննդի ծառայություններ
մատուցող 23 շահառուների գնահատում։

Վե
րա

պատրաստումներ

Հաղպատին հարակից անտառներում արջերի և գայլերի ակնհայտ
առկայությունը գրավիչ հնարավորություն է։ Այս տարածքի կենդանական
աշխարհը կարող է ունենալ ուշագրավ կենսաբազմազանություն, եթե
մարդը չմիջամտի։ Բազմաթիվ առաջարկներ են ներկայացվել ոչնչացած
կենդանական աշխարհը վերականգնելու ուղղությամբ՝ բնական արգելոցի,
եղջերուների պարկի, թռչունների թռիչքի դիտման, դիտակետերի ստեղծում․․․

Բն

ագիտական
ոլորտ

Հայկական ավանդական և ժամանակակից հեքիաթների արժևորում՝ հայ
բանաստեղծ Հ․Թումանյանի ծննդավայր Դսեղի շրջակայքում հետիոտնային
արահետի երկայնքով տեղակայված, ձայնային տերմինալներով ներկա-
ռուցված հայկական ճարտարապետական ստեղծագործություն հանդիսացող
խաչքարերի միջոցով։

Հա
յկա

կան

հե
քի
աթ

ների

Զբոսաշրջային առաջարկների բազմազանությունը ապահովվում է
զբոսաշրջային արահետների ստեղծման և խթանման միջոցով, ինչը
այցելուների շրջանում տարածված նախասիրություն է։ Այսօրվա
դրությամբ, արշավականները կարող են քայլել վեց երթուղիներով կամ
ուղեկցվող շրջայց կատարել Ալավերդի քաղաքում՝ բացահայտելով
ժառանգությունն ու պատմությունը, բնապատկերները, տեղական
տնտեսությունը կամ մշակույթն ու ավանդույթները։

Քա
յլարշավներ
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Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Ախթալայի վանք-ամրոց,
պատմամշակութային գանձ

Հետ&եք մեզ, մենք ձեզ առաջարկում
ենք բացահայտել այս բացառիկ վայրը։

Գիտեի՞ք

Խ
ոս
քը

ժո
ղո
վր
դա
կա
ն

մե
ծ

տ
ոն
ա
խ
մբ
ու
թ
յա
ն,

խ
որ
ով
ա
ծի

փ
ա
ռա
տ
ոն
ի

մա
սի
ն
է,
որ
ը

հա
նդ
իս
ա
տ
ես
նե
ր

է
նե
րգ
րա
վո
ւմ

ա
մբ
ող
ջ
եր
կր
ից

տ
ոն
ել
ու

խ
ոհ
ա
րա
րա
կա
ն

ա
վա
նդ
ու
յթ
նե
րը
,

եր
գն
ու
պ
ա
րը
։Ամեն տարի սեպտեմբեր ամսվա

սկզբին վանական համալիրի
տարածքում անց է կացվում մեծ
փառատոն։Արդյո՞ք գիտեք այդ
մասին։

Ճարտարապետական իսկական գոհար
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին (Սուրբ Մա-
րիամ Աստվածածին), որը գտնվում է հա-
մալիրի հարավում, հարուստ է բացառիկ
բազմերանգ որմնանկարներով։

Որմնանկարների դրվագներ

Հանքարդյունաբերություն
Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին

Այն այսօր այլևս չի գործում։
Շինությունը կարող է վերա-
փոխվել ժամանակավոր ցու-
ցասրահի կամ Ախթալայի պ ա
տ մ ա մ շ ա կ ո ւ թ ա յ ի ն
հարստությանը նվիրված եր-
կարաժամկետթա ն գա րա ն -
մեկնաբանության կենտրոնի։

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի եկեղեցին

Ամրոցի մուտքը

Պարիսպները

Հին կացարան & խոհանոց

Դեռևս անտիկ դարաշրջանից հայտնի հարուստ մետաղական հան-
քերը Ախթալան դարձրել են արհեստների և արվեստների պատմական
խաչմերուկ և հնագիտական խոշոր կենտրոն, որը բացահայտվել և
ուսումնասիրվել է ֆրանսիացի հանքարդյունաբերության ինժեներ և
հնագետ Ժաք դը Մորգանի կողմից (1857-1924)։

Հուշահամալիրը ժայռերի եզրին

Տեսարան համալիրից



Դիզայն-գրաֆիկան՝ Օտ Տեղ դը Պրովանս Զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի (ՕՏՊ Զբոս․գր․)
Լուսանկարների տրամադրում՝ ՕՏՊ Զբոս․գր․ Տպագրություն՝ Exaprint.com

Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Ախթալայի հարստությունը
լուսաբանելու ուղին

Ծրագրով նախատեսվում է Ախթալայի վանքի Սբ․ Բարսեղ Կեսա-
րացի եկեղեցում կազմակերպել մշտական ցուցադրություն, որը
կկառավարվի Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի կողմից։
Այդ ցուցադրությունը՝ իրականացվելով մեկնաբանությամբ ուղեկց-
վող ձևաչափով, կներառի երեք ուղղություններ․

Առաջարկված և ուսումնասիրված ոլորտների
մեջ, Լոռու մարզը և Հարավային երկրամասը
կարևորել են մշակութային ոլորտը։ Ահա այսպես
է Ախթալա համալիրն առանձնացվել պատ-
մական ժառանգության պահպանման համա-
տեքստում։

Ո՞ր ոլորտն ընտրել տե
ղական զբոսաշրջության

զարգացումն ապահովել
ու համար։

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ

Ինչպե՞ս արժ&որել Ախ
թալան։

Գիտեի՞ք

Մ
․թ

․ա
V
III
դ․

թ
վա
գր
վո
ղ,

կե
րա
մի
կա
կա
ն,

բր
ոն
զե
և

եր
կա
թ
ե

ա
ռա
րկ
ա
նե
ր

պ
ա
րո
ւն
ա
կո
ղ

57
6

դա
մբ
ա
րա
նն
եր
։

1887 – 1889թթ ֆրանսիացի հնագետ &
երկրաբան Ժաք դը Մորգանը Ախթալայի
մերձակայքում պեղել է ուղղանկյուն
դամբարաններ։ Կարո՞ղ եք կռահել, թե
որքան։

Տարածաշրջանը հայտնի է իր ստորգետնյա պաշար-
ներով, մասնավորապես պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու կամ
փիրուզի հանքաքարերով։ Ախթալա անվանումը, ախ և
թալա ստուգաբանորեն նշանակում է «սպիտակ բացատ»,
նախկինում այն կրել է նաև «Պղնձահանք» անվանումը։
Լինելով գործունեության շատ հին ոլորտ, հանքերի
շահագործումն այսօր էլ շարունակվում է և նշանավորում
տարածաշրջանը։

Վանական համալիրի մերձակայքում Ժաք դը Մորգանի
կողմից հայտնաբերված բրոնզի և երկաթի դարաշրջանների
բազում դամբարանները համալրում են Ախթալայի գանձերի
շտեմարանը։ Հնագետը դամբարանադաշտում գույքագրում է
տարատեսակ առարկաների մի ամբողջ շարք, որը ուղեկցում է
հանգուցյալին հետմահու կյանքում (զարդեր, զենքեր,
խեցեղեն․․․)։ Այդ առարկաները համալրում են Սեն-Ժերմեն-
ան-Լեյ Հնագիտության ազգային թանգարանում Ժաք դը
Մորգանի ֆոնդը։

XIII դ․ իսկական մշակու-
թային կենտրոն հանդիսացող
Ախթալայի վանական համալիրն առանձնանում է իր
որմնաքանդակների հարստությամբ և Սուրբ Աստվա-
ծածին եկեղեցու որմնանկարների նրբաճաշակությամբ։
Տարածքում առկա հանքաքարերը, ինչպիսիք են պղնձի
ացետատը կամ ազուրիտը, օգտագործվել են արվեստի մեջ
կիրառելու նպատակով գունանյութեր ստանալու համար,
մասնավորապես նկարչության և մանրանկարչության մեջ։

Դսեղի լճեր

Սուրբ Աստվածածին ե
կեղեցի



Լուսաձորի համայնքային
կենտրոնը

Դիզայն-գրաֆիկան՝ Օտ Տեղ դը Պրովանս Զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակի (ՕՏՊ Զբոս․գր․)
Լուսանկարների տրամադրում՝ ՕՏՊ Զբոս․գր․,Փիքսըբեյ,Ֆրանսիայի համահայկական հիմնադրամ, ԿԱԶԱ / Տպագրություն՝ Exaprint.com

Հայ-ֆրանսիական համագործակցություն

Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամ

Լոռու մարզի և Հարավային երկրամասի միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում,
Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամն իրականացնում է «Արևային էներգիա Լոռու մարզին»
ծրագիրը։ Ծրագիրն ունի իրականացման փուլում գտնվող 2 բաղադրիչներ․

Լոռու սահամաններից դուրս իրականացված նմանատիպ ծրագրեր

Լոռու մարզի 23 դպրոցների (մարզկենտրոն Վանաձոր
քաղաքում թվով 20, Ալավերդի քաղաքում 3)
աշակերտներին ներգրավող այս ծրագիրը սկզբնական
փուլում նախատեսված է 36 ուսուցիչների համար, ովքեր
իրենց հերթին կփոխանցեն ստացած գիտելիքները 10-14
տարեկան երեխաներին։ Այն ներառում է․
– 36 ուսուցիչների վերապատրաստում անմիջական
շփման ձևաչափով

– Հեռավար հարթակի միջոցով ուսուցիչները վերա-
պատրաստվել են մի քանի շաբաթ տևողությամբ,

– Կրթական խաղ և անիմացիա, ներառելով« կանաչ
ժեստեր» ուսուցումը՝ կայուն զարգացման ուսուցան-
ված սկզբունքները գործնականում կիրառելու համար։
Նշված բաղադրիչը ֆինանսավորվել է Հարավային երկ-
րամասի կողմից։

Հայ-ֆրանսիական համա
գործակցություն՝ ուղղվա

ծ

սոցիալ-տնտեսական զա
րգացմանը

Գիտեի՞ք

Ծրագիր «Ար&ային էնե
րգիա Լոռու մարզին»

Վանաձորի 5 դպրոցներում ար&ային ֆոտովոլտային

վահանակների տեղադրում (էլ․հոսանքի արտադրություն)։

Շուշիի Եզնիկ Մոզյան
արհեստագործական
ուսումնարան (ԵՄԱՈՒ)
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Մանկավարժական իրազեկման & կայուն զա
րգացման կրթական բաղադրիչ

Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցը միակն է
Լոռու մարզում, որտեղ երկրորդ դասարանից մինչև

ավարտական դասարան ֆրանսերենն ուսումնասիր- վում
է որպես առաջին օտար լեզու՝ ինչպես ռուսերենը։

Հովհաննես Թումանյանը, ամենահայտնի հայ բանաստեղծներից է։
Նա ծնվել է 1869թ․Դսեղ գյուղում։ Նա բազմաթիվ սիրված հեքի-
աթների հեղինակ է, ինչպես «Մի կաթիլ մեղրը»։ Նրա ծննդյան 150-
ամյակը նշվել է 2019 թ․ Հայաստանում և սփյուռքում։

Դիտավանի դպրոցը

Լոռու մարզի ուսուցիչների
վերապատրաստում

Կրթական անիմացիա
Չարենցավանի դպրոցականների

հետ


