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Meeting report 

In the three weeks after the event, please complete this report. It contains two sections: 

1. Reporting: this is intended as a feedback on the event, on what was learnt, on how the 

event will affect your work and on how it will be disseminated. In addition to the ECML 

National Nominating Authority and the National Contact Point in your country the ECML 

will use the report
1
 in the “Experts involved in ECML activities” section of each ECML 

member state website (please see http://contactpoints.ecml.at).   
 

This section should be written in one of the project’s working languages. 

2. Public information: this is intended as an information on the ECML project and its 

expected value for your country. The content should be of interest for a larger audience. 

Thus it should link up to interesting publications, websites, events etc. which were 

discussed on the occasion of the workshop or which are relevant in your country. The 

public information should be a short, promotional text of about 200 words.   
 

This section should be written in (one of) your national language(s).  

 

The completed file should be sent to  

• the ECML National Nominating Authority and the National Contact Point in your country (contact 

details can be found at http://www.ecml.at/aboutus/members.asp) 

• and in copy to ECML Secretariat (Erika.komon@ecml.at) 

within the given deadline.  

 

1. Reporting 

 

                                                           
1
 Only if you authorised the ECML to publish your contact details. 

 

Participant’s report  

to the National Nominating Authority and the National Contact 

Point 



 

 

 

Name of the workshop 

participant 
Artashes BarkhanajyanArtashes BarkhanajyanArtashes BarkhanajyanArtashes Barkhanajyan    

Institution "Polytecnic" high school "Polytecnic" high school "Polytecnic" high school "Polytecnic" high school atatatat    SEUASEUASEUASEUA    

E-mail address aaaart_barkh@yahoo.comrt_barkh@yahoo.comrt_barkh@yahoo.comrt_barkh@yahoo.com    

Title of ECML project 
“Language descriptors for migrant and minority learners' success “Language descriptors for migrant and minority learners' success “Language descriptors for migrant and minority learners' success “Language descriptors for migrant and minority learners' success in in in in 

compulsory education”compulsory education”compulsory education”compulsory education” (Language descriptors)(Language descriptors)(Language descriptors)(Language descriptors)    

ECML project website 
 

Date of the event 07.03.20107.03.20107.03.20107.03.2013333----08.03.201308.03.201308.03.201308.03.2013    

Brief summary of the content 

of the workshop 

ProductiveProductiveProductiveProductive    discdiscdiscdiscuuuussionssionssionssions s s s uponuponuponupon    formulation and developing of formulation and developing of formulation and developing of formulation and developing of 

descriptors. Multiple descriptors. Multiple descriptors. Multiple descriptors. Multiple suggestionssuggestionssuggestionssuggestions    upon reforming and concrete upon reforming and concrete upon reforming and concrete upon reforming and concrete 

definitions of levels definitions of levels definitions of levels definitions of levels B2B2B2B2, , , , C1C1C1C1, , , , C2C2C2C2, , , , separatelyseparatelyseparatelyseparately    about reading, about reading, about reading, about reading, 

writing, speakingwriting, speakingwriting, speakingwriting, speaking    and listeningand listeningand listeningand listening....    

What did you find particularly 

useful? 

First of all descriptors is a new approach how to gradually 
improve knowledge of minority and migrant students. Also 
descriptors serve somehow as an assessment tool. 

How will you use what you 

learnt/ developed in the event 

in your professional context? 

I intend to use it in my class where are students from Syria 
and Iran, also it'll be useful for students whom I preparing to 
taking part in international maths Olympiad.  

How will you further contribute 

to the project? 

In my opinion, these two days of workshop in Graz were too 
short to discuss/work on descriptors. We need much more time 
for thinking over this subject and I create a group "language 
descriptors" in Facebook for continuing our discussion and I'll 
invoke our participants to join as. 

How do you plan to 

disseminate the project? 

- to colleagues 

- to a professional 

association 

- in a professional 

journal/website 

- in a newspaper 

- other 

I intent to write an article in SEUA's journal, I ,already, 
discussed the subject with my colleagues and made a report 
for my leadership. 

 

1. Public information 

 



 

 

 

Short text (about 200 words) for the promotion of the ECML event, the project and the envisaged 

publication with a focus on the benefits for target groups. This text should be provided in your 

national language(s) to be used for dissemination (on websites, for journals etc.). 

ԴժվարԴժվարԴժվարԴժվար    էէէէ    գերագնահատելգերագնահատելգերագնահատելգերագնահատել    ԳրացումԳրացումԳրացումԳրացում    տեղիտեղիտեղիտեղի    ունեցածունեցածունեցածունեցած    սեմինարիսեմինարիսեմինարիսեմինարի    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    փորձիփորձիփորձիփորձի    ձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերման, , , , 

կարծիքներիկարծիքներիկարծիքներիկարծիքների    փոխանակմանփոխանակմանփոխանակմանփոխանակման, , , , մանկավարժականմանկավարժականմանկավարժականմանկավարժական    հմտություններիհմտություններիհմտություններիհմտությունների    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման, , , , գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    

ձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերման    տեսակետիցտեսակետիցտեսակետիցտեսակետից: : : : ԱյդԱյդԱյդԱյդ    սեղմսեղմսեղմսեղմ    ժամկետներումժամկետներումժամկետներումժամկետներում    ((((սեմինարըսեմինարըսեմինարըսեմինարը    տևելտևելտևելտևել    էէէէ    երկուերկուերկուերկու    օրօրօրօր`̀̀̀մարտիմարտիմարտիմարտի    7, 87, 87, 87, 8))))    

մենքմենքմենքմենք    հասցրեցինքհասցրեցինքհասցրեցինքհասցրեցինք    շփվելշփվելշփվելշփվել    շշշշուրջուրջուրջուրջ    18 18 18 18 երկրներիերկրներիերկրներիերկրների    ներկայացուցիչներիներկայացուցիչներիներկայացուցիչներիներկայացուցիչների    հետհետհետհետ, , , , ծանոթանալծանոթանալծանոթանալծանոթանալ    

մաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայիմաթեմատիկայի    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    առանձնահատկություններիառանձնահատկություններիառանձնահատկություններիառանձնահատկությունների    հետհետհետհետ    այդայդայդայդ    երկրներումերկրներումերկրներումերկրներում, , , , որըորըորըորը    

ինքնինինքնինինքնինինքնին    արդենարդենարդենարդեն    շատշատշատշատ    հետաքրքիրհետաքրքիրհետաքրքիրհետաքրքիր    էէէէ: : : : ՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    տեղիտեղիտեղիտեղի    ունեցանունեցանունեցանունեցան    խմբայինխմբայինխմբայինխմբային    

աշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներաշխատանքներ, , , , որըորըորըորը    զարմանալիորենզարմանալիորենզարմանալիորենզարմանալիորեն    շատշատշատշատ    արդյունավետարդյունավետարդյունավետարդյունավետ    էրէրէրէր: : : : ՔանիՔանիՔանիՔանի    որորորոր    խմբերխմբերխմբերխմբերըըըը    կազմվածկազմվածկազմվածկազմված    էինէինէինէին    

պատահականորենպատահականորենպատահականորենպատահականորեն    ևևևև    կազմերըկազմերըկազմերըկազմերը    փոփոխվումփոփոխվումփոփոխվումփոփոխվում    էինէինէինէին, , , , քննարկումներիքննարկումներիքննարկումներիքննարկումների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    հաճախհաճախհաճախհաճախ    

առաջանումառաջանումառաջանումառաջանում    էինէինէինէին    հետաքրքիրհետաքրքիրհետաքրքիրհետաքրքիր    գաղափարներգաղափարներգաղափարներգաղափարներ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    հղկվումհղկվումհղկվումհղկվում    էինէինէինէին    ևևևև    ընդունումընդունումընդունումընդունում    

վերջնականվերջնականվերջնականվերջնական    ևևևև    կոնկրետկոնկրետկոնկրետկոնկրետ    առաջարկներիառաջարկներիառաջարկներիառաջարկների    տեսքտեսքտեսքտեսք: : : : ԽմբերիԽմբերիԽմբերիԽմբերի    բոլորբոլորբոլորբոլոր    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    նկատվումնկատվումնկատվումնկատվում    

էրէրէրէր    համագործակցելուհամագործակցելուհամագործակցելուհամագործակցելու    մմմմեծեծեծեծ    ցանկությունցանկությունցանկությունցանկություն    , , , , որըորըորըորը    էլէլէլէլ    ավելիավելիավելիավելի    էրէրէրէր    բարձրացնումբարձրացնումբարձրացնումբարձրացնում    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    

արդյունավետությունըարդյունավետությունըարդյունավետությունըարդյունավետությունը: : : : ՀնարավորՀնարավորՀնարավորՀնարավոր    չէչէչէչէ    չնկատելչնկատելչնկատելչնկատել    կազմակերպիչներիկազմակերպիչներիկազմակերպիչներիկազմակերպիչների    կատարածկատարածկատարածկատարած    հսկայականհսկայականհսկայականհսկայական    

աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը: : : : ՊատրաստվածՊատրաստվածՊատրաստվածՊատրաստված    նյութերընյութերընյութերընյութերը, , , , կազմակերպիչներիկազմակերպիչներիկազմակերպիչներիկազմակերպիչների    ելույթներըելույթներըելույթներըելույթները, , , , ծրագրծրագրծրագրծրագրերիերիերիերի    

ցուցադրումըցուցադրումըցուցադրումըցուցադրումը, , , , աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    կազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումը, , , , անգլերենիանգլերենիանգլերենիանգլերենի    ևևևև    ֆրանսերենիֆրանսերենիֆրանսերենիֆրանսերենի    միջևմիջևմիջևմիջև    զուգահեռզուգահեռզուգահեռզուգահեռ    

թարգմանությունըթարգմանությունըթարգմանությունըթարգմանությունը    ևևևև    շատշատշատշատ    ուուուու    շատշատշատշատ    այլայլայլայլ    բաներբաներբաներբաներ    մեծապեսմեծապեսմեծապեսմեծապես    նպաստեցիննպաստեցիննպաստեցիննպաստեցին    սեմինարիսեմինարիսեմինարիսեմինարի    արդյունավետարդյունավետարդյունավետարդյունավետ    

ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին: : : :     

ՍեմինարըՍեմինարըՍեմինարըՍեմինարը    նվիրվածնվիրվածնվիրվածնվիրված    էրէրէրէր    ներգաղթողներիներգաղթողներիներգաղթողներիներգաղթողների    ևևևև    փոքրամասնություններիփոքրամասնություններիփոքրամասնություններիփոքրամասնությունների    ուսումնառությանուսումնառությանուսումնառությանուսումնառության    

ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    առառառառաջացողաջացողաջացողաջացող    լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    խնդիրներինխնդիրներինխնդիրներինխնդիրներին: : : : ՔննարկեցինքՔննարկեցինքՔննարկեցինքՔննարկեցինք    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    իմացությանիմացությանիմացությանիմացության    

չափորոշիչներըչափորոշիչներըչափորոշիչներըչափորոշիչները: : : : ԻնձԻնձԻնձԻնձ    համարհամարհամարհամար    շատշատշատշատ    կարևորկարևորկարևորկարևոր    էրէրէրէր    ևևևև    օգտակարօգտակարօգտակարօգտակար    ծանոթությունըծանոթությունըծանոթությունըծանոթությունը    այդայդայդայդ    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    

հետհետհետհետ, , , , որըորըորըորը    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    էրէրէրէր    դեռդեռդեռդեռ    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    փուլումփուլումփուլումփուլում    ևևևև, , , , իմիմիմիմ    կարծիքովկարծիքովկարծիքովկարծիքով, , , , անընդհատանընդհատանընդհատանընդհատ    

կատարելագործվելուկատարելագործվելուկատարելագործվելուկատարելագործվելու    էէէէ: : : : ԱյդԱյդԱյդԱյդ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    առանձնացվածառանձնացվածառանձնացվածառանձնացված    նկարագրանկարագրանկարագրանկարագրավածվածվածված    էինէինէինէին    

աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների    ընթերցանությանընթերցանությանընթերցանությանընթերցանության, , , , ունկնդրելուունկնդրելուունկնդրելուունկնդրելու, , , , խոսելուխոսելուխոսելուխոսելու, , , , գրելուգրելուգրելուգրելու    հմտություններիհմտություններիհմտություններիհմտությունների    

գնահատումըգնահատումըգնահատումըգնահատումը    բազմաստիճանբազմաստիճանբազմաստիճանբազմաստիճան    սանդղակովսանդղակովսանդղակովսանդղակով: : : : ԵսԵսԵսԵս    հասկացահասկացահասկացահասկացա, , , , որորորոր    արծարծվածարծարծվածարծարծվածարծարծված    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    

բավականինբավականինբավականինբավականին    լուրջլուրջլուրջլուրջ    ենենենեն, , , , ծավալունծավալունծավալունծավալուն    ևևևև    արդիականարդիականարդիականարդիական    նաևնաևնաևնաև    մերմերմերմեր    երկրիերկրիերկրիերկրի    համարհամարհամարհամար, , , , ուուուու    կարծեսկարծեսկարծեսկարծես    թեթեթեթե, , , , դուրսդուրսդուրսդուրս    

ենենենեն    մնացելմնացելմնացելմնացել    ուշադրությունիցուշադրությունիցուշադրությունիցուշադրությունից    մերմերմերմեր    երկրումերկրումերկրումերկրում, , , , այնինչայնինչայնինչայնինչ    մենքմենքմենքմենք    առավելագույնսառավելագույնսառավելագույնսառավելագույնս    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    

շահագրգռվածշահագրգռվածշահագրգռվածշահագրգռված    լինենքլինենքլինենքլինենք    այդայդայդայդ    հարցումհարցումհարցումհարցում, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    ունենքունենքունենքունենք    աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների    ներհոսքներհոսքներհոսքներհոսք    ՍիրիայիցՍիրիայիցՍիրիայիցՍիրիայից, , , , 

ՊարսկաստանիցՊարսկաստանիցՊարսկաստանիցՊարսկաստանից, , , , ՀնդկաստանիցՀնդկաստանիցՀնդկաստանիցՀնդկաստանից    ևևևև    այլայլայլայլ    երկրներիցերկրներիցերկրներիցերկրներից: : : :     

 


