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Title of the event:

“A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures”
Workshop

Date of the event:

10-11 September 2013

Venue:

Yerevan State Linguistic University “Brusov”/YSLU, Yerevan, Armenia

Moderators:

Anna Schröder-Sura, Germany; Michel Candelier, France

Local organiser:

Yerevan State Linguistic University “Brusov”/YSLU, Center for the Implementation
of Council of Europe Language Education Programmes, Yerevan, Armenia

Participants:

Over 70 people: school teachers, university lecturers, teacher trainers, students

Aim of the event:

Formation of a FREPA/CARAP network of school and university teachers

More information: http://www.brusov.am/en/structure/centers/center-for-the-implementation-of-councilof-europe-language-education-programmes/news-and-events

The YSLU Center for the Implementation of CoE Language Education Programmes and the European
Center for Modern Languages held a joint international workshop “A Framework of Reference for
Pluralistic Approaches to Languages and Cultures” on September 10-11, Yerevan State Linguistic
University, Yerevan, Armenia.
The ECML experts Michel Candelier and Anna Schroeder-Sura conducted a series of workshops on the
following topics: Awakening to Languages, Language Intercomprehension, Integrated Didactics, Learning
to Learn and Intercultural Approach.
The participants of the workshop, over 70 people, were mainly school and university teachers and
students, interested in disseminating the pluralistic approaches in their surroundings.
During those two days they took an active part in both the plenary session, during which a comprehensive
PP on FREPA tools in English and Armenian was presented, and the series of workshop which provided
them with the practical skills of using the FREPA tools database and developing their own materials.
During the final plenary the participants were called upon by the Head of the CoE Center and the ECML
experts to think of forming a FREPA network which could be coordinated by the CoE Center and serve as
a bridge for future collaboration with the FREPA team.
The workshop was closed by the ceremony of granting certificates of appreciation to the ECML experts
and certificates of participation and FREPA books to all the participants of the workshop.
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Համաժողովը վարեցին ԺԼԵԿ-ի փորձագետներ և FREPA ծրագրի համահեղինակներ Միշել Կանդելյեն
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փոխըմբռնում, համընդհանուր դիդակտիկա, սովորում ենք սովորել և միջմշակութային մոտեցում:
Համաժողովի մասնակիցների, որոնց թիվը ավելի քան 70-ն էր, հիմնականում ուսուցիչներ,
դասախոսներ և ուսանողներ էին, ովքեր հետաքրքրված էին լեզուների և մշակույթների բազմակողմանի
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գործիքակազմի համակողմանի ներկայացմանը և նպատակ ունեին մասնակիցներին զինել գիտելիքով
և գործնական հմտություններով:
Ամփոփիչ քննարկման ընթացքում ԺԼԵԿ-ի փորձագետները և ԵԽ լեզվակրթական ծրագրերի
իրականացման կենտրոնի ղեկավարը կոչ արեցին մասնակիցներին ստեղծել ծրագրային ցանց, որը
որպես կամուրջ կծառայեր FREPA-ի շրջանակներում ԺԼԵԿ-ի հետ հետագա համագործակցության
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