گرامیداشت دهه فجر
ویژه برنامه اول( بخش نمایشگاهی):
برگزاری نمایشگاه مدرسه انقالب ( ویژه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی)
این نمایشگاه از  97/11/8برپاشد 22بهمن ادامه داشت  .عناوین غرفه های نمایشگاه شامل موارد زیر بود:
کارنامه سیاه پهلوی ،اسوه انقالبی ،آفتاب انقالبی ،آفتاب والیت ،دیوار فریاد ،موج پنجم ،مجاهدان سایبری،
انصارالمهدی ،چهل برگ  ،هویت بانوی مسلمان  ،بود.
بخش مطالعاتی و پژوهشی نمایشگاه از سایت  http://madreseengelab.comاستفاده شد  .مقاالت
این سایت به صورت منتخب دانلود شد و اختیار دانش آموزان قرار گرفت .
دانش آموزان در بخش ایفوگرافی ،چکیده مقاالت  ،پوسترهای دست ساز ...شرکت کردند.

برنامه دوم(بخش غیر نمایشگاهی):
ویژه برنامه شادمانی چهلمین سال پیروزی انقالب روز دوشنبه  97/11/15در حیاط مدرسه اجرا شد .
با پخش سرود های انقالبی و آهنگ های مربوط به ایران آهنگ شورانگیز خاک مهرآیین ساالر عقیلی و آهنگ
عمار داره این خاک حامد زمانی همراه شد .
در این برنامه  12بادکنک خیلی بزرگ(بالن) با گاز هلیوم تهیه شد و با شعارهای بنیادین زیر هریک از بالن ها
توسط دانش آموزان رها سازی شد  .شعارها عبارت بودند از استقالل  ،آزادی زنده باد جمهوری اسالمی،
یادبود حضرت امام  ،یاد و خاطره شهدا ] شهدای هسته ای  ،شهدای مدافع حرم رشد علوم بنیادی...

4عدد کبوتر به یاد  40سالگی انقالب با عناوین زیر به در آسمان رها شدند منظره زیبای پرواز کبوتر ها با
شعار های زیر همراه شد :
*کبوتر اول  :به یاد  10سال اول انقالب و شهدای انقالب و جنگ تحمیلی به پرواز درآمد.
*کبوتر دوم  :با عنوان استقالل کشور و رشد تکولوژی علوم بنیادی
*کبوتر سوم :با عنوان صدور انقالب به کشورهای دیگر
*کبوتر چهارم :با عنوان تجهیز سالح های دفاعی و مقاومت مردم در برابر تحریم ها به پرواز در آمد.

ویژه برنامه سوم
سه شنبه 97/11/16مراسم دهه فجر به صورت کاروان شادی درراهروی طبقه دوم برگزارشد.
پخش موسیقی  :پخش موسیقی های انقالبی و سرود های ایام اهلل دهه فجر در طول برنامه .
مسابقه نقاشی  :دیواری با موضوع انقالب اجرا شد که دانش آموزان نقش های زیبایی خلق کردند و به
بهترین نقاشی جایزه داده شد.

مسابقه کیک :پزی بین کالسها که به کل دانش آموزان کالسی که بهترین کیک را پخته بودند جوایزی داده
شد .و همه دانش آموزانی که شخصا در پخت کیک شرکت کرده بودند هدیه گرفتند.

مسابقه ماست خوری و خوردن سیب :هم از آیتم های فرحبخش جشن محسوب میشد که بین دانش
آموزان برگزارشد .و برندگان جایزه دریافت کردند.

برگزاری نمایشگاه عکس از روزهای انقالب و حال و هوای مردم در سال 57

اقدامات اجرایی:
برگزاری شورای مدرسه در خصوص کمیت و کیفیت برنامه ریزی دهه فجر با همراهی معاون اجرایی و
کارشناسان آموزش...
جلسه هماهنگی با امور مالی برای تامین مالی برنامه های جشن و جوایز مسابقات و تزئینات و پذیرایی و...
فضاسازی و آذین بندی مدرسه راهروها و  ...با نصب پوستر و بنر و تراکت در پانل های مدرسه و ...
برگزاری جلسات درون گروهی با شورای دانش آموزی درباره جدول تنظیم برنامه های دهه فجر
برگزاری نشست های اجرایی الزم جهت برگزاری منظم برنامه ها توسط عوامل اجرایی و پرورشی
هماهنگی با دانش آموزان کالس ها برای مسابقه کیک پزی
تهیه بادکنک های بالنی با گاز هلیوم و تهیه کبوتر  ...جت برنامه شادمانی...

