
Pavillon France

Affaires &
Développement

Numérique
Culture &
Médias

Métiers &
Territoires I

Métiers &
Territoires II

Savoirs &
Langues

Autres activités

12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

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

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

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 le Groupement des Educateurs sans Frontières (GREF)

Accueil du public par BusinessFrance

Accueil du public par L'Ecole française Anatole France

Accueil du public par L'Alliance française d'Arménie

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  Centre d'Enseignement professionnel franco-arménien (CEPFA): atelier gastronomie

UFAR Club:
"Les actes

fondateurs du droit
international”

Débat d'idées UFAR: "Données
ouvertes et vie privée,
est-ce compatible ?"

Débat d'idées UFAR : "Enjeux de la
gestation pour autrui, l’exemple

du tourisme procréatif France-Arménie"

Atelier "comment
apprendre et

enseigner le français
avec TV5MONDE" 

Blind test AF:
Devine la mélodie

Atelier Drameducation :
"Théâtre en classe de

FLE et cadre européen
commun pour les langues”

Lynx K: "Atelier de slam"
et

"Atelier de slam  -
Scène ouverte" 

"Les galaxies
Markarian"
Taline Ter
Minassian
(INALCO)

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

Atelier pâtisserie du CEPFA:
montage puis dégustation de choux pâtissiers

"Carrefour des francophones"
avec l'appui du CEPFA 

Programme  lundi 8 octobre 

Alliance
française -

Quizz:
Expressions
françaises     



ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐ 

Գործարարٳթյٳն և

զարգացٳմ

Թվային ոլորտ,

մեդիաներ և

մշակٳյթ

Արհեստներ և

տարածքներ I

Արհեստներ և

տարածքներ II

Գիտելիք և

լեզٳներ

Այլ միջոցառٳմներ

12:00-13:00 13:00-14:00 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՝ Զարգացման ֆրանսիական գործակալٳթյٳն (ԶՖԳ) 

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյٳնաբերական պալատ և Մարսելի Ֆրանս-հայկական առևտրաարդյٳնաբերական պալատ

«Վիրտٳալ իրականٳթյան» միջոցառٳմներ Ատٳ Ֆրանսի (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՝ Դասավանդողներ առանց սահմանների խմբավորٳմ (GREF) 

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Բիզնես Ֆրանս 

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոց 

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ Հայկական Ալիանս ֆրանսեզ 

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

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝ քաղաք Լիոն 

Այցելٳների ընդٳնելٳթյٳն՝  Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ٳսٳմնական կենտրոն հիմնադրամ (CEPFA) - գաստրոնոմիայի ցٳցադրٳթյٳն-դասընթաց

UFAR Ակٳմբ՝

«Միջազգային

իրավٳնքի

հիմնադիր ակտերը»

Blind թեստ Ալիանս

ֆրանսեզից՝

Գٳշակի՛ր մեղեդին 

Drameducation սեմինար՝

«Թատրոնը ֆրանսերենը որպես օտար

լեզٳ դասընթացին և լեզٳների

եվրոպական ընդհանٳր շրջանակ»

Թալին Տեր-

Մինասիանի «Մարկարիան

գալակտիկաները » գիրքը

(Արևելագիտٳթյան

ազգային ինստիտٳտ/

INALCO)

Ֆրանկոֆոնիայի թեմայով Նաիրի Գրիգորյանի 4 քանդակների ցٳցադրٳթյٳն  (ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՏԱՂԱՎԱՐԻ տարածք 1-ٳմ)

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի միջացառٳմները Ֆրանկոֆոնիայի ավանٳմ և Ֆրանսիայի տաղավարի մոտակայքٳմ

Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ٳսٳմնական կենտրոն հիմնադրամի (CEPFA)

հրٳշակագործٳթյան դասընթաց՝ շٳ (էկլեր) թխվածքաբլիթի պատրաստٳմ, այնٳհետև համտես   

«Ֆրանկոֆոնների

խաչմերٳկ»՝

CEPFA-ի աջակցٳթյամբ 

Ալիանս

ֆրանսեզ՝

ֆրանսերենի

մակարդակը որտեղ

թեստ  

Lynx K՝

«slamի դասընթաց» եւ 

«slamի դասընթաց -

ազատ բեմ»

հոկտեմբերի 8-ի ծրագիր 

Բանավեճ-քննարկٳմ UFAR՝

«Բաց տվյալներ և անձնական

կյանք, արդյո՞ք համատեղելի են»

«Փոխնակ մայրٳթյան խնդիրները,

Ֆրանսիա-Հայաստան վերարտադրո-

ղական տٳրիզմի օրինակը»

Սեմինար
«Ինչպես սովորել և

դասավանդել
ֆրանսերեն

TV5MONDE-ի
օգնٳթյամբ» 
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