
14:00–15:00

Շաբաթ, 

6-ը նոյեմբերի 

 
Թեոդոր Շթորմի ստեղծագործություններում մշակույթի և շրջակա միջավայրի 
պատմության տեսանկյունից

Շաբաթ, 

6-ը նոյեմբերի 

բ.գ.թ. Ելենա Էթարյան (ԲՊՀ) 
Երկվության հայեցակարգը գերմանական ռոմատիզմից մինչև ներկա 
ժամանակներ

Սեկցիա 3          Գերմաներենի դասավանդման մեթոդիկա և դիդակտիկա 
                            Վարող`   բ․գ․թ․ Կարինե Հովհաննիսյան

մագ. Վալերի Լյոշ (Մոցարթեում համալսարան, Զալցբուրգ)
Արտասանական վարժություններ դերասանական խոսք սովորողների հետ: 
Փորձառություն

դր.պրոֆ. Հաննես Շվայգեր (Վիեննայի համալսարան)
Ինչպես կազմակերպել սովորելը մշակութահեն իրազեկությամբ. հայեցա-
կարգեր և նյութեր գերմաներենը որպես օտար լեզու դասավանդելու համար 

բ.գ.թ. Կարինե Հովհաննիսյան/ Ռուզաննա Կարապետյան (ԲՊՀ)
Մտորումներ օտար լեզվի ուսուցման մեջ առցանց միջոցների կիրառման 
վերաբերյալ 

15:00-15:30 ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 

բ.գ.թ. Գայանե Սավոյան (ՀՊՄՀ)
Գերմաներեն, ռուսերեն, հայերեն արական և իգական անձնանունների 
ընկալման ճանաչողական առանձնահատկությունները արտալեզվական նոր 
իրականության մեջ

բ.գ.թ.  Սիրանուշ Պապոյան (ԲՊՀ)
“Ջուր” բաղադրիչը գերմաներենի և հայերենի դարձվածային միավորներում

դր. պրոֆ. Վահրամ Աթայան, դր. պրոֆ. Բոգդան Բաբիչ  (Հայդելբերգի համալսարան)
Հնարավոր բազմաբառ եզրույթների վերհանումը կորպուսային վերլուծության 
հիման վրա

Սվետլանա Վարդանյան (ԲՊՀ)
Գերմաներեն նախադասությունների կառուցվածքային  դասակարգումը

դր. պրոֆ. Յորն Վայներթ  (Հալլե-Վիթենբերգի համալսարան)
Գերմանա- հայկական միջնադարյան հարաբերությունները 
գրականության հայելու մեջ: Նախագծային ուրվագիծ 
Սաքսոնիա-Անհալթի հետ այսօրվա համագործակցության տեսանկյունից

դր. պրոֆ. Արմենուհի Դրոստ Աբգարյան (Հալլե-Վիթենբերգի համալսարան)
ՄԵՍՐՈՊ կենտրոնի գերմանագիտության կարևոր նախագծերը հայկական
ուսումնասիրությունների համար

Սեկցիա 3             

բ.գ.թ.  Սրբուհի Լուլուկյան (ՀՊՄՀ)
Օտար լեզվի դասի պլանավորման իրազեկության ուղղվածությունը և 
նպատակի ձևակերպումը

դր. Մարիա Դորնինգեր (Զալցբուրգի Պարիս Լոդրոն համալսարան) 
Անհայտ Հայաստա՞ն: Հայաստանի և հայերի կերպարը 15-րդ և 16-րդ  դարերի  
գերմանագիր ուխտագնացների պատմություններում 

15:30-16:30

Սեկցիա 1

Աշխատանք սեկցիաներում

բ.գ.թ. Լիանա Սաֆարյան / բ.գ.թ. Էլլա Ավագյան (ԲՊՀ)
Գերմաներեն –հայերեն դարձվածաբանական բառարանի հայեցակարգ 
զուգադրական տեսանկյունից 

Կիրակի, 

7-ը նոյեմբերի
Զուգահեռ միջոցառումներ / 

աշխատաժողովներ 
09:30–11:00

դր. Մարիոն Գրայն (Մայնցի համալսարան)
Ապահովել սովորելու հաջողությունը SAMR –մոդելով

դր. պրոֆ. Հաննես Շվայգեր  (Վիեննայի համալսարան)
Գրականությունը սկսնակներին դասավանդելիս. տեքստեր և 
առաջադրանքներ

դր.  Յուփ Մյոհրինգ (Լայպցիգի համալսարան)
Քվիքսարթ. մեծ քանակության տեքստերի վերլուծության գործնական 
ուղեցույց

Դանիել Լեփեթիթ (ԴԱԱԴ- դասախոս, ԵՊՀ)
Խոսելու կարողության զարգացումը սկսնակների մոտ գերմաներենը 
որպես օտար լեզու դասավանդելիս /դասագրքերի հիման վրա/ 

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ  

         
դր. պրոֆ.Կառլեն Մատինյան (Սլավոնական համալսարան)
Պետեր Հանդկեի վերջին շրջանի արձակ գործերի լեզվական 
առանձնահատկությունները

Սեկցիա 2 

11:00-11:30

Աշխատանք սեկցիաներում Աշխատանք սեկցիաներում
15:30-16:30
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