Pavillon
France
Programme mardi 9 octobre
13:00-14:00

12:00-13:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Accueil du public par BusinessFrance
Accueil du public par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Arménie (CCIFA) de Marseille
Accueil du public par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Arménie (CCIFA)

Affaires &
Développement
Numérique
Culture &
Médias

14:00-15:00

Activités "réalité virtuelle" avec Atout France, le Forum des Images et l'Institut français (1 animateur et 4 casques de VR à la disposition du public)
Activités "jeux vidéo": "S'il vous play" de l'Institut français et autres jeux vidéo
France Média Monde
Accueil du public par l'Université française en Arménie (UFAR)
Accueil du public par L'Ecole française Anatole France

Métiers &
Territoires I

Atelier de coiffure par le Centre d'Enseignement professionnel franco-arménien (CEPFA)

Accueil du public par la Ville de Lyon
Accueil du public par le Groupement des Educateurs sans Frontières (GREF)
Accueil du public par L'Alliance française d'Arménie

Métiers &
Territoires II

Accueil du public par le Centre d'Enseignement professionnel franco-arménien (CEPFA): atelier gastronomie
Accueil du public par Grenoble

Atelier pâtisserie du CEPFA : décoration puis dégustation de mini tartes Tatin

Savoirs &
Langues

Autres activités

UGAB France:
Lancement du
concours "En l’an 2050,
l’Arménie telle
que je l’ai
imaginée ou rêvée”

Echange avec Gilles
Kraemer, journaliste,
écrivan et éditeur

Débat d'idées UFAR: "L’usufruit:
des exemples quotidiens,
un droit complexe" et
"Le règlement des litiges
en ligne, enjeux et perspectives"

Initiation FLE cours offerts par
Alliance française
Alliance française : chasse aux
écriteaux (concours photo)

RFI Mondoblog:
Présentation
formation
blogueurs

Inauguration Village
Francophonie
par secrétaire
générale OIF

Spectacle Office
franco-québecois
pour la Jeunesse avec
chorégraphe & graffeur

Présentation de 4 sculptures de Nairi Grigorian sur le thème de la Francophonie (dans l'espace “Affaires” du Pavillon France)
Activités dans le Village de la Francophonie et à proximité du Pavillon France de l'Ecole française Anatole France
Scène principale du village: "Don de
livres français à l'Alliance française
et aux écoles par ADIFLOR, l'AFAL
et autres donateurs"

Scène
principale du
village: "Concert
Lynx K”

"Carrefour des francophones"
avec l'appui du CEPFA

Atelier
Drameducation:
Techniques de jeu
d’acteur en classe
de FLE”

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐ
հոկտեմբերի 9-ի ծրագիր

13:00-14:00

12:00-13:00
Գործարարٳթյٳն և
զարգացٳմ
Թվային ոլորտ,
ﬔդիաներ և
մշակٳյթ

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Բիզնես Ֆրանս
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյٳնաբերական պալատ և Մարսելի Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյٳնաբերական պալատ
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Զարգացման ֆրանսիական գործակալٳթյٳն (ԶՖԳ)
«Վիրտٳալ իրականٳթյան» ﬕջոցառٳﬓեր Ատ ٳՖրանսի (Atout France), Պատկերների ֆորٳﬕ (le Forum des Images) և Ֆրանսիական ինստիտٳտի հետ (1 անիմատոր և այցելٳներին տրամադրվող ՎԻ 4 սաղավարտ )

Միջոցառٳմ «տեսախաղ»՝ Ֆրանսիական ինստիտٳտի "S'il vous play" տեսախաղը և այլ խաղեր
Ֆրանս Մեդիա Մոնդ
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Հայաստանٳմ ֆրանսիական համալսարան (UFAR)
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոց

Արհեստներ և
տարածքներ I

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ٳսٳﬓական կենտրոն հիﬓադրաﬕ (CEPFA) վարսահարդարման ցٳցադրٳթյٳն-դասընթաց

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ քաղաք Լիոն
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Դասավանդողներ առանց սահմանների խմբավորٳմ (GREF)

Արհեստներ և
տարածքներ II

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Հայկական Ալիանս ֆրանսեզ
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ٳսٳﬓական կենտրոն հիﬓադրամ (CEPFA) - գաստրոնոﬕայի ցٳցադրٳթյٳն-դասընթաց
Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ քաղաք Գրենոբլ
Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ٳսٳﬓական կենտրոն հիﬓադրաﬕ (CEPFA) հրٳշակագործٳթյան
դասընթաց՝ տատեն ﬕնի թխվածքաբլիթների ձևավորٳմ, այնٳհետև համտես

Գիտելիք և
լեզٳներ

Այլ ﬕջոցառٳﬓեր

ՀԲԸՄ Ֆրանսիա՝
«2050թ.՝ Հայաստանը
այնպիսին, ինչպիսին
պատկերացրել կամ
երազել եմ»
մրցٳյթի ﬔկնարկ

Փորձի փոխանակٳմ
Ժիլ Քրամորի հետ,
լրագրող, գրող և
խմբագիր

Բանավեճ-քննարկٳմ UFAR՝
«Ուզٳֆրٳկտ՝ աﬔնօրյա
օրինակներ, բարդ իրավٳնք»

Ծանոթٳթյٳն Ալիանս ֆրանսեզի կողﬕց
RFI Mondoblog՝
առաջարկվող ֆրանսերենը որպես օտար
Բլոգերների
լեզ ٳդասընթացին:
վերապատրաստٳմ,
Ալիանս ֆրանսեզ՝ նշանների որս
ներկայացٳմ
(լٳսանկարների մրցٳյթ)

ՖՄԿ Գլխավոր
քարտٳղարի
կողﬕց
Ֆրանկոֆոնիայի
ավանի բացٳմը

«Ֆրանկոֆոնների խաչﬔրٳկ»՝
CEPFA-ի աջակցٳթյամբ

Ֆրանս-քվեբեկյան
ներկայացٳմ երիտասարդների
համար պարٳսٳյցի և
գրաֆիտիստի մասնակցٳթյամբ

Drameducation
սեﬕնար՝
«Դերասանական
խաղի տեխնիկաները
ֆրանսերեն
օտար լեզٳ
դասընթացին»

Ֆրանկոֆոնիայի թեմայով Նաիրի Գրիգորյանի 4 քանդակների ցٳցադրٳթյٳն (ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐԻ տարածք 1-ٳմ)
Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի ﬕջացառٳﬓերը Ֆրանկոֆոնիայի ավանٳմ և Ֆրանսիայի տաղավարի մոտակայքٳմ
Ավանի գլխավոր բեմ*

Ավանի գլխավոր
բեմ՝ «Lynx K-ի
հաﬔրգը»

* «Ֆրանկոֆոն գրքերի, աշխատٳթյٳնների և ամսագրերի ﬕջազգային
տարածման ընկերակցٳթյան (ADIFLOR), Ֆրանկոֆոն բարեկամٳթյան և կապի
ընկերակցٳթյան (AFAL) և այլ նվիրատٳների կողﬕց գրքերի նվիրատվٳթյٳն
Ալիանս ֆրանսեզին և դպրոցներին»

