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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 
Mariam CharkhifalakyanMariam CharkhifalakyanMariam CharkhifalakyanMariam Charkhifalakyan    

Institution Armenian State Pedagogical University Armenian State Pedagogical University Armenian State Pedagogical University Armenian State Pedagogical University ((((ASPUASPUASPUASPU))))    

E-mail address m.charkhm.charkhm.charkhm.charkh@yahoo.com@yahoo.com@yahoo.com@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 07.03.201307.03.201307.03.201307.03.2013----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, 

writiwritiwritiwriting, speaking and listeningng, speaking and listeningng, speaking and listeningng, speaking and listening....    

What did you find particularly 

useful? 

Language of schooling is important to rich success during 
working with migrant and minority students. I appreciate 
multylingual and multycultural point of view. 

How will you use what you 

learnt/ developed in the event 

in your professional context? 

Making teaching materials in bridge language, teaching with 
the vocabulary, withe textbook Way forward for full success, 
in primary and seconary education we need we have to be B1, 
B2 of scaling 
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? 

We must promote, develop our education with help of 
plurallingual or multylingual methodology. I hope to cooperate 
with project team. 

How do you plan to 

disseminate the project? 

- to colleagues 

- to a professional 

association 

- in a professional 

journal/website 

- in a newspaper 

- other 

I am going to organize PP presentation, to report in our 
cathedra workshop materials, to discuss and exchange the 
opinions.  

 



 

 

 

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.). 

ԵվրախորԵվրախորԵվրախորԵվրախորհհհհրդիրդիրդիրդի    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների    ևրոպականևրոպականևրոպականևրոպական    կենտրոնըկենտրոնըկենտրոնըկենտրոնը    (ECML)(ECML)(ECML)(ECML)    մարտիմարտիմարտիմարտի    7777----8888----ինինինին    

ԱվստրիայիԱվստրիայիԱվստրիայիԱվստրիայի    ԳրացԳրացԳրացԳրաց    քաղաքումքաղաքումքաղաքումքաղաքում    կազմակերպեցկազմակերպեցկազմակերպեցկազմակերպեց    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար: : : : ՆերկայացվեցՆերկայացվեցՆերկայացվեցՆերկայացվեց    լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների    իմացությանիմացությանիմացությանիմացության    

համաևրոպականհամաևրոպականհամաևրոպականհամաևրոպական    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը, , , , կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    ծրագրերըծրագրերըծրագրերըծրագրերը, , , , ԵվրոպայումԵվրոպայումԵվրոպայումԵվրոպայում    

լեզվակրթությանլեզվակրթությանլեզվակրթությանլեզվակրթության    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    մշակմանմշակմանմշակմանմշակման    ուղինուղինուղինուղիներըերըերըերը, , , , նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    ևևևև    այլնայլնայլնայլն: : : : ՍեմինարըՍեմինարըՍեմինարըՍեմինարը    

կազմակերպվածկազմակերպվածկազմակերպվածկազմակերպված    էրէրէրէր    ևևևև    անցկացվեցանցկացվեցանցկացվեցանցկացվեց    տեխնիկապեստեխնիկապեստեխնիկապեստեխնիկապես    բարձրբարձրբարձրբարձր    հագեցվածությամբհագեցվածությամբհագեցվածությամբհագեցվածությամբ    ևևևև    ուներուներուներուներ    

ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    մշակվածմշակվածմշակվածմշակված    հստակհստակհստակհստակ    կառուցվածքկառուցվածքկառուցվածքկառուցվածք: : : : ՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարիՍեմինարի    երկուերկուերկուերկու    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    օրերիօրերիօրերիօրերի    

ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    32 32 32 32 մասնաիցներիցմասնաիցներիցմասնաիցներիցմասնաիցներից    կազմվեցինկազմվեցինկազմվեցինկազմվեցին    6666----ականականականական    խմբերխմբերխմբերխմբեր    ըստըստըստըստ    դասավանդվողդասավանդվողդասավանդվողդասավանդվող    առարկաներիառարկաներիառարկաներիառարկաների` ` ` ` 

չընդգրկչընդգրկչընդգրկչընդգրկելովելովելովելով    մեկիցմեկիցմեկիցմեկից    ավելավելավելավել    մասնակիցմասնակիցմասնակիցմասնակից    նույննույննույննույն    երկրիցերկրիցերկրիցերկրից: : : : ԽմբայինԽմբայինԽմբայինԽմբային    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    նվիրվածնվիրվածնվիրվածնվիրված    էինէինէինէին    

սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    12/13 12/13 12/13 12/13 ևևևև    15/16 15/16 15/16 15/16 տարիքտարիքտարիքտարիքաաաայինյինյինյին    խմբերիխմբերիխմբերիխմբերի    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    մշակմանըմշակմանըմշակմանըմշակմանը`̀̀̀    

դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    կարդալուկարդալուկարդալուկարդալու, , , , գրելուգրելուգրելուգրելու, , , , խոսելուխոսելուխոսելուխոսելու    համարհամարհամարհամար, , , , ըստըստըստըստ    գոյությունգոյությունգոյությունգոյություն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    

լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների    իմացությանիմացությանիմացությանիմացության    մակարդակներիմակարդակներիմակարդակներիմակարդակների    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    սանդղակիսանդղակիսանդղակիսանդղակի: : : : ԽմբայինԽմբայինԽմբայինԽմբային    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    

ակտիվակտիվակտիվակտիվ    էինէինէինէին, , , , հագեցածհագեցածհագեցածհագեցած    բուռնբուռնբուռնբուռն    քննարկումներովքննարկումներովքննարկումներովքննարկումներով, , , , ինչըինչըինչըինչը    բխումբխումբխումբխում    էրէրէրէր    մերմերմերմեր    երկրներումերկրներումերկրներումերկրներում    գործողգործողգործողգործող    

կրթականկրթականկրթականկրթական    համակարգերիհամակարգերիհամակարգերիհամակարգերի    ևևևև    դրանիցդրանիցդրանիցդրանից    հետևողհետևողհետևողհետևող    դասիդասիդասիդասի    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման, , , , գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    

ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    չափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչներիչափորոշիչների    տարբերություններիցտարբերություններիցտարբերություններիցտարբերություններից: : : : ԵղանԵղանԵղանԵղան    նաևնաևնաևնաև    միջխմբմիջխմբմիջխմբմիջխմբայինայինայինային    բանավեճերբանավեճերբանավեճերբանավեճեր, , , , 

որոնքորոնքորոնքորոնք    իիիի    վերջովերջովերջովերջո    ավարտվեցինավարտվեցինավարտվեցինավարտվեցին    ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական    եզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբ: : : : ԿազմակերպիչներըԿազմակերպիչներըԿազմակերպիչներըԿազմակերպիչները    

արհեստավարժորենարհեստավարժորենարհեստավարժորենարհեստավարժորեն    ուղղորդումուղղորդումուղղորդումուղղորդում    էինէինէինէին    ողջողջողջողջ    սեմինարիսեմինարիսեմինարիսեմինարի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը, , , , ինչիինչիինչիինչի    համարհամարհամարհամար    խորինխորինխորինխորին    

շնորհակալությունսշնորհակալությունսշնորհակալությունսշնորհակալությունս    եմեմեմեմ    հայտնումհայտնումհայտնումհայտնում    նրանցնրանցնրանցնրանց: : : : ԻնքսԻնքսԻնքսԻնքս    մեծմեծմեծմեծ    պատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվություն    եմեմեմեմ    զգացելզգացելզգացելզգացել    

ներկաներկաներկաներկա    գտնվելովգտնվելովգտնվելովգտնվելով    ինձինձինձինձ    համարհամարհամարհամար    ննննախադեպըախադեպըախադեպըախադեպը    չունեցողչունեցողչունեցողչունեցող    այդայդայդայդ    սեմինարինսեմինարինսեմինարինսեմինարին, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    ներկայացնումներկայացնումներկայացնումներկայացնում    

էիէիէիէի    միմիմիմի    երկիրերկիրերկիրերկիր, , , , ուրուրուրուր    նույնպեսնույնպեսնույնպեսնույնպես    առկաառկաառկաառկա    ենենենեն    բազմաթիվբազմաթիվբազմաթիվբազմաթիվ    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ    կապվածկապվածկապվածկապված    ներգաղթածներգաղթածներգաղթածներգաղթած    ևևևև    

փոքրամասնությունփոքրամասնությունփոքրամասնությունփոքրամասնություն    կազմողկազմողկազմողկազմող    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների    ևևևև    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների, , , , այնպեսայնպեսայնպեսայնպես    էլէլէլէլ    

ասպիրանտներիասպիրանտներիասպիրանտներիասպիրանտների    ևևևև    ապագաապագաապագաապագա    մանկավարժներիմանկավարժներիմանկավարժներիմանկավարժների    համարհամարհամարհամար: : : : ՄերՄերՄերՄեր    համալսարանիհամալսարանիհամալսարանիհամալսարանի    գրեթեգրեթեգրեթեգրեթե    բոլորբոլորբոլորբոլոր    

ֆակուլտետներումֆակուլտետներումֆակուլտետներումֆակուլտետներում, , , , մագիստրատուրայումմագիստրատուրայումմագիստրատուրայումմագիստրատուրայում, , , , ասպիրանտուրայումասպիրանտուրայումասպիրանտուրայումասպիրանտուրայում    ունենքունենքունենքունենք    ուսանողներուսանողներուսանողներուսանողներ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    

ունենունենունենունեն    հաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցման    հետհետհետհետ    կապվածկապվածկապվածկապված    խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ    ևևևև    ստիպվածստիպվածստիպվածստիպված    ենենենեն    ուսումնառութուսումնառութուսումնառութուսումնառությանյանյանյան    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

հաղթահարելհաղթահարելհաղթահարելհաղթահարել    լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    միմիմիմի    շարքշարքշարքշարք    խոչընդոտներխոչընդոտներխոչընդոտներխոչընդոտներ::::    ՆՆՆՆախապատրաստականախապատրաստականախապատրաստականախապատրաստական    բաժբաժբաժբաժնումնումնումնում    այդայդայդայդ    

ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    համարհամարհամարհամար    կազմակերպվումկազմակերպվումկազմակերպվումկազմակերպվում    էէէէ    լեզլեզլեզլեզուներիուներիուներիուների    նախնականնախնականնախնականնախնական    ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցում, , , , ինչըինչըինչըինչը    կարծումկարծումկարծումկարծում    եմեմեմեմ, , , , 

սպառիչսպառիչսպառիչսպառիչ    ևևևև    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    լուծումլուծումլուծումլուծում    չիչիչիչի    տալիստալիստալիստալիս    հարցինհարցինհարցինհարցին, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր, , , , բբբբացիացիացիացի    լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    խնդիրներիցխնդիրներիցխնդիրներիցխնդիրներից, , , , 

որոնքորոնքորոնքորոնք    առկաառկաառկաառկա    եեեենննն    նեղնեղնեղնեղ    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    առարականերիառարականերիառարականերիառարակաների    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    ժամանակժամանակժամանակժամանակ, , , , կանկանկանկան    նաևնաևնաևնաև    

առաջինառաջինառաջինառաջին    հայացքիցհայացքիցհայացքիցհայացքից    աննշանաննշանաննշանաննշան    թվացողթվացողթվացողթվացող    հոգեբանամանկավարժականհոգեբանամանկավարժականհոգեբանամանկավարժականհոգեբանամանկավարժական    հարցերըհարցերըհարցերըհարցերը, , , , կապվածկապվածկապվածկապված    նորնորնորնոր    

ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    միջավայրումմիջավայրումմիջավայրումմիջավայրում    սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    հարմարվելուհարմարվելուհարմարվելուհարմարվելու    հետհետհետհետ: : : :     

ՓորձնականՓորձնականՓորձնականՓորձնական    ձևավորելձևավորելձևավորելձևավորել    ենքենքենքենք    մասնագետներիմասնագետներիմասնագետներիմասնագետների    միմիմիմի    խումբխումբխումբխումբ`̀̀̀    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    դասերըդասերըդասերըդասերը    վարեվարեվարեվարելուլուլուլու    

համարհամարհամարհամար, , , , ովքերովքերովքերովքեր    կարողանումկարողանումկարողանումկարողանում    ենենենեն    հաղորդակցվելհաղորդակցվելհաղորդակցվելհաղորդակցվել    անգլերենովանգլերենովանգլերենովանգլերենով, , , , ֆրանսերենովֆրանսերենովֆրանսերենովֆրանսերենով, , , , գերմաներենովգերմաներենովգերմաներենովգերմաներենով, , , , 

պարսկերենովպարսկերենովպարսկերենովպարսկերենով, , , , ռուսերենովռուսերենովռուսերենովռուսերենով: : : : ՏրամադրվածՏրամադրվածՏրամադրվածՏրամադրված    ենքենքենքենք    լավատեսորենլավատեսորենլավատեսորենլավատեսորեն    ևևևև    կարծումկարծումկարծումկարծում    ենքենքենքենք, , , , որորորոր    այսայսայսայս    

նախաձեռնությունընախաձեռնությունընախաձեռնությունընախաձեռնությունը    անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    էէէէ    ևևևև    արդյունավետարդյունավետարդյունավետարդյունավետ    կլինիկլինիկլինիկլինի    ներգաղթածներգաղթածներգաղթածներգաղթած    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների,,,,    ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    

մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական, , , , այնպեսայնպեսայնպեսայնպես    էլէլէլէլ    բարոյահոգեբանականբարոյահոգեբանականբարոյահոգեբանականբարոյահոգեբանական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    համարհամարհամարհամար: : : : ԱռաջնահերթԱռաջնահերթԱռաջնահերթԱռաջնահերթ    դրվածդրվածդրվածդրված    

էէէէ    անհատիանհատիանհատիանհատի`̀̀̀    որպեսորպեսորպեսորպես    հասարակությանհասարակությանհասարակությանհասարակության    առողջառողջառողջառողջ    մասնիկմասնիկմասնիկմասնիկ,,,,    ճիշտճիշտճիշտճիշտ    կրթելուկրթելուկրթելուկրթելու    ևևևև    նորնորնորնոր    միայնմիայնմիայնմիայն    ոչոչոչոչ    պակասպակասպակասպակաս    



 

 

 

կարևորկարևորկարևորկարևոր, , , , որպեսորպեսորպեսորպես    մանկավարժիմանկավարժիմանկավարժիմանկավարժի    բարձրբարձրբարձրբարձր    որակավորումորակավորումորակավորումորակավորում    ապահովելուապահովելուապահովելուապահովելու    հարցըհարցըհարցըհարցը::::    

    

 


