نگذارید این انقالب به دست نااهالن بیفتد...
در سال های نه چندان دور پدران ما با انگیزه های دینی برای مبارزه با ظلم و حفظ استقالل و عزت نفس خود ،دست به انقالبی
بزرگ زدند .انقالبی که نه تنها باعث دگرگونی نظام سیاسی ،اجتماعی کشور عزیزمان ایران شد ،بلکه جامعه جهانی را نیز تحت
تاثیر قرار داد.
یکی از وظا یفی که بر دوش ماست این است که دانش آموزان را با اهداف مردم آن زمان که دست به این شاهکار بزرگ زدند،
آشنا نماییم.
این حق بچه های ماست که بدانند انقالب اسالمی در ایران توسط چه کسانی و با چه اهدافی رقم خورده است .آینده این
مملکت در اختیار همین بچه هاست .بنابراین باید با خیلی از مسئولیت هایی که قرار است در آینده به آن ها سپرده شود آشنا
شوند.
ما بر این باوریم که برای به ثمر نشستن خون شهدای انقالب ،الزم است دانش آموزانمان با اهداف واالی ایشان آشنا شوند و
پیرو آن قدرت تشخیص خود را جهت انتخاب صحیح مسیر زندگی در جامعه افزایش دهند.
در این راستا دهه فجر زمان مناسبی است برای این مهم...
به همین منظور برنامه ای تحت عنوان جشنواره دهه فجر تدارک دیده ایم که عزیزانمان در قالب آن بتوانند با شور و هیجان به
اهداف مورد نظر دست یابند.

اهداف برنامه :
 آشنایی دانش آموزان با اصول و مبانی انقالب اسالمی
 ایجاد شور ،نشاط و شادابی در محیط مدرسه
 تقویت بردباری در مقابل دیگران (بردباری :تحمل نظر مخالف دیگران با حفظ احترام)

 آموزش کارگروهی و ترویج همکاری میان دانش آموزان

جزئیات برنامه :
 این جشنواره با محورهای فرهنگی ،ورزشی برگزار خواهد شد.
 برگزاری مسابقات کتاب خوانی ،طراحی ،نقاشی خط و عکاسی
 برگزاری مسابقات ورزشی گروهی (بسکتبال ،فوتبال ،والیبال ،فوتبالدستی ،طنابکشی) و انفرادی (پینگ پنگ و قویترین مردان
دانش!)

 در اختتامیه جشنواره که مصادف با جشن انقالب است از نفرات برتر در هر رشته تقدیر به عمل خواهد آمد.

