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Կիրակի 7/10 Երկուշաբթի 8/10 Երեքշաբթի 9/10 Չորեքշաբթի 10/10 Հինգշաբթի 11/10 Ուրբաթ 12/10

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

Կիրակի 7/10 Երկուշաբթի 8/10 Երեքշաբթի 9/10 Չորեքշաբթի 10/10 Հինգշաբթի 11/10 Ուրբաթ 12/10

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

Կիրակի 7/10 Երկուշաբթի 8/10 Երեքշաբթի 9/10 Չորեքշաբթի 10/10 Հինգշաբթի 11/10 Ուրբաթ 12/10

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

«Վիրտուալ իրականության» միջոցառումներ Ատու Ֆրանսի ( Atout France), Պատկերների ֆորումի (le Forum des Images) և Ֆրանսիական ինստիտուտի հետ 

(1 անիմատոր և այցելուներին տրամադրվող ՎԻ 4 սաղավարտ )

Միջոցառում «տեսախաղ»՝ Ֆրանսիական ինստիտուտի "S'il vous play" տեսախաղը և այլ խաղեր 

Ֆրանս Մեդիա Մոնդ (ձևաչափը ենթակա է ճշգրտման)

Այցելուների ընդունելություն՝ ICONEM (ենթակա է ճշգրտման)

Շառլ Ազնավուր կենտրոն (ձևաչափը ենթակա է ճշգրտման)

Այցելուների ընդունելություն՝ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (UFAR)

Այցելուների ընդունելություն՝ Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոց 

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) վարսահարդարման ցուցադրություն-դասընթաց 

Այցելուների ընդունելություն՝ քաղաք Լիոն 

Ֆրանկոֆոնիայի ավան Երևան 2018   -   ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐ   -   ծրագիր՝

տարածք 3՝ «Արհեստներ և տարածքներ I»

տարածք 2՝ «Թվային ոլորտ, մեդիաներ և մշակույթ» 

տարածք 1՝ «Գործարարություն և զարգացում»

Այցելուների ընդունելություն՝ Ֆրանսիական ինստիտուտ

Այցելուների ընդունելություն՝ Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյունաբերական պալատ և Մարսելի Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյունաբերական պալատ

Այցելուների ընդունելություն՝ Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն (ԶՖԳ) 

Այցելուների ընդունելություն՝ Բիզնես Ֆրանս 
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12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-20:00

Ֆրանսիայի գյուղապետերի 

ասոցիացիա (ենթակա է հաստատման)

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00 -19:30

19:30-20:00

Այցելուների ընդունելություն՝ Դասավանդողներ առանց սահմանների խմբավորում (GREF) 

Այցելուների ընդունելություն՝ Հայկական Ալիանս ֆրանսեզ 

Այցելուների ընդունելություն՝ քաղաք Գրենոբլ 

Այցելուների ընդունելություն՝  Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն հիմնադրամ (CEPFA) - գաստրոնոմիայի ցուցադրություն-դասընթաց

տարածք 4՝ «Արհեստներ և տարածքներ II» 

 Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական ուսումնական 

կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) 

հրուշակագործության 

դասընթաց՝ հատապտուղներով 

տյուիլ շանտիյիի (սերուցքով չոր 

թխվածքաբլիթ) պատրաստում, 

այնուհետև համտես  

Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական ուսումնական 

կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA)  

հրուշակագործության 

դասընթաց՝ շու (էկլեր) 

թխվածքաբլիթի պատրաստում, 

այնուհետև համտես   

Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական ուսումնական 

կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA)  

հրուշակագործության 

դասընթաց՝  տատեն մինի 

թխվածքաբլիթների ձևավորում, 

այնուհետև համտես  

Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական ուսումնական 

կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) 

հրուշակագործության 

դասընթաց՝ նրբաբլիթների 

պատրաստում, այնուհետև 

համտես  

Ֆրանս-հայկական 

մասնագիտական ուսումնական 

կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) 

կողմից կազմակերպված «Շեֆ 

խոհարարների գագաթնաժողով» 

խոհարարական մրցույթ

«Ֆրանկոֆոնների խաչմերուկ»՝ աջակցությամբ Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) (հրավեր հարևան տաղավարներ - վերակազմակերպել ըստ գործողության հաջողության)

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական 

ուսումնական կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA) 

հրուշակագործության դասընթաց՝ 

կիտրոնով թխվածքաբլիթի պատրաստում, 

այնուհետև համտես   
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12:00 -12:30 Տասը բառի քարավան 
UFAR Ակումբ՝ «Միջազգային իրավունքի 

հիմնադիր ակտերը»

ՀԲԸՄ Ֆրանսիա՝ «2050թ.՝ Հայաստանը 

այնպիսին, ինչպիսին պատկերացրել 

կամ երազել եմ» մրցույթի մեկնարկ 

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում 

UFAR ուսանողների ասոցիացիա՝ «1945թ.-ից ի վեր 

խոշոր տնտեսական իրադարձությունները»

12:30-13:00 Տասը բառի քարավան 
UFAR Ակումբ՝ «Միջազգային իրավունքի 

հիմնադիր ակտերը»

ՀԲԸՄ Ֆրանսիա՝ «2050թ.՝ Հայաստանը 

այնպիսին, ինչպիսին պատկերացրել 

կամ երազել եմ» մրցույթի մեկնարկ 

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում

Ալիանս ֆրանսեզ՝ լեզվի մակարդակի 

որոշման թեստ

UFAR ուսանողների ասոցիացիա՝ «1945թ.-ից ի վեր 

խոշոր տնտեսական իրադարձությունները»

13:00-13:30 Տասը բառի քարավան 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ «Բաց 

տվյալներ և անձնական կյանք, արդյո՞ք 

համատեղելի են»

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի 

կողմից առաջարկվող ֆրանսերեն օտար 

լեզու  դասընթացին   

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում

Կլոր սեղան ԶՖԳ + ընտրված պաշտոնյա՝ 

սեռերի հավասարություն
Ալիանս ֆրանսեզ՝ լեզվի մակարդակի որոշման թեստ

13:30-14:00
Ֆրանսիայի տաղավարի պաշտոնական 

բացումը 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ «Փոխնակ 

մայրության խնդիրները, Ֆրանսիա-

Հայաստան վերարտադրողական 

տուրիզմի օրինակը»

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի 

կողմից առաջարկվող ֆրանսերեն օտար 

լեզու  դասընթացին   

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում

Կլոր սեղան ԶՖԳ + ընտրված պաշտոնյա՝ 

սեռերի հավասարություն
RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների վերապատրաստում 

14:00-14:30

Հայաստանում Ֆրանսիական 

համալսարան  (UFAR)՝ ներկայացում, 

կրթության առաջարկ, ուսումնառության 

հնարավորություններ 

Սեմինար «Ինչպես սովորել և 

դասավանդել ֆրանսերեն TV5MONDE-ի 

օգնությամբ» 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ 
«Ուզուֆրուկտ՝ ամենօրյա օրինակներ, 

բարդ իրավունք» 

Ֆրանսիական ինստիտուտ՝ «ֆրանսերեն 

լեզու» միջոցառումների ներկայացում

ԱՖ՝ Սինթիա Էիդ ՖԻՊՖ-ի կոնֆերանսը + RFI 

Լիդվիեն Վան Դիքսհորն+Պասկալ 

Պարադու

UFAR  Ակումբ՝ «Ինտերակտիվ հաղորդում»

14:30-15:00

Հայաստանում Ֆրանսիական 

համալսարան  (UFAR)՝ ներկայացում, 

կրթության առաջարկ, ուսումնառության 

հնարավորություններ 

Սեմինար «Ինչպես սովորել և 

դասավանդել ֆրանսերեն TV5MONDE-ի 

օգնությամբ» 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ «Վեճերի 

առցանց լուծում, խնդիրներ և 

հեռանկարներ»

Ֆրանսիական ինստիտուտ՝ «ֆրանսերեն 

լեզու» միջոցառումների ներկայացում

ԱՖ՝ Սինթիա Էիդ ՖԻՊՖ-ի կոնֆերանսը + RFI 

Լիդվիեն Վան Դիքսհորն+Պասկալ 

Պարադու

UFAR  Ակումբ՝ «Ինտերակտիվ հաղորդում»

15:00-15:30
Խաղ Ալիանս ֆրանսեզից՝ Գուշակի՛ր 

մեղեդին 

Blind թեստ Ալիանս ֆրանսեզից՝ 

Գուշակի՛ր մեղեդին 

Գիրք. ֆրանկոֆոն գրողների հետ 

ֆրանկոֆոնիայի կլոր սեղան (սպասման 

մեջ գտնվող տարբերակ)

Կլոր սեղան «երիտասարդության 

շարժունակությունը» ՖՔԵԳ (OFQJ), ԵՏԳ 

(BIJ) և ՖՔԵԳ (LOJIQ) + պարուսույց Կ. 

Գոլդշտայն 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ 

«Պատրաստված է…», 

արհեստագործության օրինակը 

Հայաստանում 

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի կողմից 

առաջարկվող ֆրանսերեն օտար լեզու  դասընթացին   

15:30-16:00
Խաղ Ալիանս ֆրանսեզից՝ Գուշակի՛ր 

մեղեդին 

Blind թեստ Ալիանս ֆրանսեզից՝ 

Գուշակի՛ր մեղեդին 

Գիրք. ֆրանկոֆոն գրողների հետ 

ֆրանկոֆոնիայի կլոր սեղան (սպասման 

մեջ գտնվող տարբերակ)

Կլոր սեղան «երիտասարդության 

շարժունակությունը» ՖՔԵԳ (OFQJ), ԵՏԳ 

(BIJ) և ՖՔԵԳ (LOJIQ) + պարուսույց Կ. 

Գոլդշտայն 

Բանավեճ-քննարկում UFAR՝ «Կեղծ 

դեղորայք. համընդհանուր 

առողջապահական մարտահրավեր»

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի կողմից 

առաջարկվող ֆրանսերեն օտար լեզու  դասընթացին   

16:00-16:30
Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին թատերական 

տեքստի մտապահում»

Drameducation սեմինար՝ «Թատրոնը 

ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացին և 

լեզուների եվրոպական ընդհանուր 

շրջանակ»

Ալիանս ֆրանսեզ՝ նշանների որս 

(լուսանկարների մրցույթ)

Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին պյեսի 

բեմադրման տեխնիկաները»

Անակնկալ հանդիպում 

Drameducation սեմինար՝ «Ձայն, հնչյունաբանություն, 

վստահություն. ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացի 

գործնական վարժություններ»

16:30-17:00
Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին թատերական 

տեքստի մտապահում»

Drameducation սեմինար՝ «Թատրոնը 

ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացին և 

լեզուների եվրոպական ընդհանուր 

շրջանակ»

Ալիանս ֆրանսեզ՝ նշանների որս 

(լուսանկարների մրցույթ)

Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին պյեսի 

բեմադրման տեխնիկաները»

Drameducation սեմինար՝ «Հեղինակի 

ներկայությամբ թատերական տեքստի 

վերլուծություն»

Drameducation սեմինար՝ «Ձայն, հնչյունաբանություն, 

վստահություն. ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացի 

գործնական վարժություններ»

17:00-17:30
Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին թատերական 

տեքստի մտապահում»

Drameducation սեմինար՝ «Թատրոնը 

ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացին և 

լեզուների եվրոպական ընդհանուր 

շրջանակ»

ՖՄԿ Գլխավոր քարտուղարի կողմից 

Ֆրանկոֆոնիայի ավանի բացումը (ոչինչ 

չնախատեսել)

Drameducation սեմինար՝ «Ֆրանսերեն 

օտար լեզու դասընթացին պյեսի 

բեմադրման տեխնիկաները»

Drameducation սեմինար՝ «Հեղինակի 

ներկայությամբ թատերական տեքստի 

վերլուծություն»

Drameducation սեմինար՝ «Ձայն, հնչյունաբանություն, 

վստահություն. ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացի 

գործնական վարժություններ»

17:30-18:00
Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի 

կողմից առաջարկվող ֆրանսերեն օտար 

լեզու  դասընթացին   

Ալիանս ֆրանսեզ - վիկտորինա՝ 

ֆրանսերեն արտահայտություններ 

ՖՄԿ Գլխավոր քարտուղարի կողմից 

Ֆրանկոֆոնիայի ավանի բացումը (ոչինչ 

չնախատեսել)

Ալիանս ֆրանսեզ - վիկտորինա 

Drameducation սեմինար՝ «Հեղինակի 

ներկայությամբ թատերական տեքստի 

վերլուծություն»

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի կողմից 

առաջարկվող ֆրանսերեն օտար լեզու  դասընթացին   

18:00-18:30
Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի 

կողմից առաջարկվող ֆրանսերեն օտար 

լեզու  դասընթացին   

Lynx K՝ «slamի դասընթաց» 

Ֆրանս-քվեբեկյան ներկայացում 

երիտասարդների համար պարուսույցի և 

գրաֆիտիստի մասնակցությամբ

Ալիանս ֆրանսեզ - վիկտորինա՝ 

ֆրանկոֆոն հայտնի մարդիկ                                   

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի կողմից 

առաջարկվող ֆրանսերեն օտար լեզու  

դասընթացին   

Ծանոթություն Ալիանս ֆրանսեզի կողմից 

առաջարկվող ֆրանսերեն օտար լեզու  դասընթացին   

18:30-19:00
RFI Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստման ներկայացում 
Lynx K՝ «slamի դասընթաց - ազատ բեմ»

Ֆրանս-քվեբեկյան ներկայացում 

երիտասարդների համար պարուսույցի և 

գրաֆիտիստի մասնակցությամբ

119 դպրոցի երգչախումբ՝ «ֆրանսիական 

երգեր»

UFAR՝ ֆրանս-հայկական 

ձեռնարկությունների ինկուբատոր 

StartDoon-ի ներկայացում

Երգող միջոցառում Ֆրանսիայի տաղավարի առջև 

Շառլ Բատիստի հետ 

տարածք 5՝ «Գիտելիք և լեզուներ» 
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19:00 -19:30
Վիկեն Բերբերիանի «Համակարգը 

փտած է, բարեկա՛մ» գիրքը

Թալին Տեր-Մինասիանի «Մարկարիան 

գալակտիկաները » գիրքը 

(Արևելագիտության ազգային 

ինստիտուտ/INALCO)

Drameducation սեմինար՝ 

«Դերասանական խաղի տեխնիկաները 

ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացին»

ICONEM՝ Էրեբունու 3D ցուցադրություն 

(ենթակա է հաստատման)

Ֆրանկոֆոնիայի պատանի դեսպան 

Ամիր Ֆեհրիի գրքի շնորհանդես 

Երգող միջոցառում Ֆրանսիայի տաղավարի առջև 

Շառլ Բատիստի հետ և Ֆրանսիայի տաղավարի 

փակում 

19:30-20:00
Վիկեն Բերբերիանի «Համակարգը 

փտած է, բարեկա՛մ» գիրքը

RFI  Mondoblog՝ Բլոգերների 

վերապատրաստում

Drameducation սեմինար՝ 

«Դերասանական խաղի տեխնիկաները 

ֆրանսերեն օտար լեզու դասընթացին»

ICONEM՝ Էրեբունու 3D ցուցադրություն 

(ենթակա է հաստատման)

Ֆրանկոֆոնիայի պատանի դեսպան 

Ամիր Ֆեհրիի գրքի շնորհանդես 

Երգող միջոցառում Ֆրանսիայի տաղավարի առջև 

Շառլ Բատիստի հետ և Ֆրանսիայի տաղավարի 

փակում 

Կիրակի 7/10 Երկուշաբթի 8/10 Երեքշաբթի 9/10 Չորեքշաբթի 10/10 Հինգշաբթի 11/10 Ուրբաթ 12/10

12:00-14:00

12:00-20:00

12:00-20:00

12:00-12:30

Ավանի գլխավոր բեմ՝ 

«Ֆրանկոֆոն գրքերի, 

աշխատությունների և 

ամսագրերի միջազգային 

տարածման ընկերակցության 

(ADIFLOR), Ֆրանկոֆոն 

բարեկամության և կապի 

ընկերակցության (AFAL) և այլ 
նվիրատուների կողմից գրքերի 

նվիրատվություն Ալիանս 

ֆրանսեզին և դպրոցներին»

12:30-13:00
Ավանի գլխավոր բեմ՝ «Lynx K-ի 

համերգը»

19:30-20:30

Ավանի գլխավոր բեմ՝ «Հայկական 

Ալիանս ֆրանսեզի 15ամյակի 

առիթով տոնական 

արարողություն»

Այլ միջոցառումներ

Ֆրանսիայի տաղավարի առջև պետանգի (խաղ) ցուցադրություն 

Ֆրանկոֆոնիայի 4 քանդակների ցուցադրություն (ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐԻ տարածք 1-ում)

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի միջացառումները Ֆրանկոֆոնիայի ավանում և Ֆրանսիայի տաղավարի մոտակայքում


