
PORTES OUVERTES 

ALLIANCE FRANCAISE 

D’ARMENIE 

2 AVRIL 2016 de 11H A 20H 

* 

ԲԱՑ ԴՌՆԵՐԻ ՕՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԱԼԻԱՆՍ ՖՐԱՆՍԵԶՈՒՄ՝  

ԱՊՐԻԼԻ 2-ԻՆ ԺԱՄԸ 11:00-20:00 

 

ACTIVITES : 

 

11h-12h00 Test de placement – Թեստավորում 
 

12h-13h Présentation et démonstration des cours pour les 

débutants - սկսնակների համար օրինակելի դասի 

ներկայացում և ցուցադրություն 
 

12h-13h Atelier de conversation niveau B2-C1 - բանավոր 

խոսքը զարգացնող դաս B2-C1 մակարդակ ունեցողների 

համար 
 

12h30-13h Cours de français pour enfants - ֆրանսերեն 

լեզվի դաս երեխաների համար 
 

13h15-14h15 Atelier de musique pour enfants à partir de 9 

ans sous inscription - երաժշտության դաս երեխաների 

համար՝ սկսած 9 տարեկանից, նախնական գրանցումով 
 

12h30-13h30 Présentation et démonstration des cours A1+ 

- դասի ներկայացում և ցուցադրություն  A1+ 

մակարդակ ունեցողների համար 
 

13h-14h Atelier d’écriture d’un texte avec les photos de 

l’exposition « Climat, état d’urgence » - գրավոր խոսքը 

զարգացնող դաս ՝ « Climat, état d’urgence » 

ցուցահանդեսի նկարների  օգտագործմամբ 
 

14h00-14h30 Présentation Campus France - Campus 

France-ի ներկայացում 
 

14h30-15h Présentation de l’Alliance française d’Arménie 

*en arménien - Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզի 

ներկայացում՝ հայերենով 
 

15h-16h Test de placement – Թեստավորում 
 

16h-17h Présentation et démonstration des cours pour les 

débutants - սկսնակների համար օրինակելի դասի 

ներկայացում և ցուցադրություն 
 

16h-16h30 Cours de français pour enfants - ֆրանսերեն 

լեզվի դաս երեխաների համար 
 

16h30-17h30 Atelier de musique pour enfants à partir de 9 

ans sous inscription - երաժշտության դաս երեխաների 

համար՝ սկսած 9 տարեկանից, նախնական գրանցումով 
 

18h00 Résultats tombola - Վիճակահանություն 
 

19h Spectacle de théâtre “La cantatrice chauve” d’Eugène 

Ionesco *en français/ entrée libre - Էժեն Իոնեսկո-ի “La 

cantatrice chauve” թատերական ներկայացում     

ֆրանսերենով՝ մուտքն ազատ է 
  

 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l’Alliance 

française d’Arménie ouvre ses portes! A partir de 11h, 

venez découvrir toutes nos activités gratuitement : 

cours pour débutants et avancés, ateliers de 

conversation, tests de placement, cours de français 

pour les enfants, ateliers d’écriture d’un texte, ateliers 

de musique en français, présentation de Campus 

France, tombola et, pour finir en beauté, spectacle de 

théâtre ! Soyez au rendez-vous ! 

 

Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում  Հայաստանի 

Ալիանս Ֆրանսեզը բացում է իր դռները: 

Ժամը 11:00-ից սկսած հրավիրում ենք 

բացահայտելու մեր ծառայություններն անվճար. 

ֆրանսերեն լեզվի դասեր ՝ սկսնակների և լեզվի 

իմացության բարձր  մակարդակ ունեցողների 

համար, բանավոր և գրավոր խոսքը զարգացնող 

դասեր, ֆրանսերեն լեզվի դասեր երեխաների 

համար, թեստավորում, երաժշտության դաս 

ֆրանսերենով, Campus France-ի ներկայացում, 

վիճակահանություն, և գեղեցիկ ավարտը 

կապահովի թատերական ներկայացումը: 

 Մենք Ձեզ սիրով սպասում ենք: 

 
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT - Գրանցվեք հենց հիմա 

զանգահարելով ՝: 010 58 66 99, 093 59 66 99, www.alliancefr.am 

secretariat@alliancefr.am   

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%AA%D5%A5%D5%B6_%D4%BB%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%AF%D5%B8
http://www.alliancefr.am/

