Արամ Մանուկեան Ճամբար

Շուշի, Արցախ

Առօրեայ Յայտագիր 2010
10:30

Ժամանում եւ զբօսանք

10:45

Նախաճաշ

11:00

Շարուիլ խումբերով, «Հայր Մեր» աղօթել, Հայաստանի օրհներգը եւ Արցախի հիմնը
երգել

11:15

Բարձրանալ դասարանները, ներկայութեան ստուգում, այլ ստուգումներ

11:30 - 12:30 Տարօն խումբ
Վան խումբ
Մուշ խումբ
Սասուն խումբ

խմբային նստակեաց խաղեր
ֆիլմի ցուցադրութիւն կամ մշակութային արտայայտութիւն
(երգ, արտասանութիւն, պար, եւայլն)
խաղալիքի արհեստանոց, գիտութեան աշխատանոց
ազգային եւ հայրենասիրական պատգամով ձեռարուեստ

12:30 - 1:15 Ճաշ
1:15 – 2:15

Տարօն խումբ
Վան խումբ
Մուշ խումբ
Սասուն խումբ

խաղալիքի արհեստանոց, գիտութեան աշխատանոց
ազգային եւ հայրենասիրական պատգամով ձեռարուեստ
խմբային նստակեաց խաղեր
ֆիլմի ցուցադրութիւն կամ մշակութային արտայայտութիւն
(երգ, արտասանութիւն, պար, եւայլն)

2:15 -3:15

Տարօն խումբ
Վան խումբ
Մուշ խումբ

ազգային եւ հայրենասիրական պատգամով ձեռարուեստ
խաղալիքի արհեստանոց, գիտութեան աշխատանոց
ֆիլմի ցուցադրութիւն կամ մշակութային արտայայտութիւն
(երգ, արտասանութիւն, պար, եւայլն)
խմբային նստակեաց խաղեր

Սասուն խումբ
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3:15 – 4:15

Տարօն խումբ
Վան խումբ
Մուշ խումբ
Սասուն խումբ

ֆիլմի ցուցադրութիւն կամ մշակութային արտայայտութիւն
(երգ, արտասանութիւն)
խմբային նստակեաց խաղեր
ազգային եւ հայրենասիրական պատգամով ձեռարուեստ
խաղալիքի արհեստանոց, գիտութեան աշխատանոց

4:15 – 4:30

թեթեւ ուտելիք, զբօսանք

4:30 – 5:00

մարզական խաղեր եւ մրցումներ

5:00

մեկնում

Նօթեր՝
. Այս հիմնական յայտագրին մէջ պարբերաբար կը ներառուին մասնայատուկ պահեր, ինչպէս՝
քրիստոնէական դաստիարակութեան դասընթացքներ, բնապահպանման նուիրուած պահեր,
առողջապահական դաստիարակութեան պահեր, Հրշէջներու Ծառայութեան կողմէ
դասախօսական ասուլիս՝ բնական եւ ռազմական այլազան վտանգներու եւ անոնց նկատմամբ
զգուշացման գործընթացի մասին, եկեղեցիի մէջ պատարագի ներկայութիւն, եւայլն:
. Ճամբարի ընթացքին, զայն կ'այցելեն այլազան անձեր կամ միութենական խումբեր: Անոնց
կարգին նշելի է Հ.Յ.Դ. Գանատայի Պատանեկան Միութիւնը, որ ամէն երկու տարի տեղի
ունեցող իր Հայաստանագնացութեան ծրագրին մէջ, ցարդ երկու անգամ ներառեց յատուկ
այցելութիւն մը Ճամբարին, որու ընթացքին որակաւոր եւ օգտակար նուէրներ բաշխեց Ճամբարի
երեխաներուն կամ Շուշիի բնակչութեան, նաեւ ընկերային կապեր մշակելով իր անդամներուն
եւ Ճամբարի ու քաղաքի իրենց տարեկիցներուն հետ:
. Դրամական ներդրումով Ճամբարի զօրակիցներուն առընթեր, Ճամբարի ծիրին մէջ յատուկ
ապրանքներու նուիրատուութիւն կը կատարեն Գանատահայ կարգ մը անձիք ու ընտանիքներ:

Այս ամէնուն մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններ – եւ առատ նկարներ – կը գտնէք այս
կայքէջքի այլազան բաժինները այցելելով:

2

