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 بسمه تعالی

 نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی برای کودکان و نوجوانان

این طرح که با همکاری بنیاد هویت و مهدویت اردبیل برگزار شد و به نوعی از ظرفیت بالفعل آن بنیاد و نوجوانانی که 

نمایشگاهی از یر سحاشیه نشین و در مدارس مشخص شده،  اهل مطالعه هستند استفاده گردید، در مناطق

جوانان که متشکل از نو کاروان انقالبو توضیحات جامع و کاملی از طرف  برگزار شد دستاوردهای انقالب اسالمی

 و جوانان بود انجام گرفت.

صاء و ویژگی های آنها اح کودکان تهیه و تولید محتوا براساس نیازمندی هایجلسات اولیه  ،قبل از شروع کار

 متون مورد نیاز آماده گردید. ،اساتید مجرب استان شده و با نظرخواهی از

کار خاصی نیازمند ابتکاری بسیار وقت گیر و  تبدیل متون و دستاوردها به سیر نمایشگاهی ،در مرحله بعد

 به سواالت مخاطب پاسخگو باشد. ،تا بتواند با زبان عکس و در چند جمله بود

اشته برای کودکانی به نمایش گذباید  آوردهای انقالب اسالمیکه این نمایشگاه و دست  سختی کار وقتی بود

 ندیده بودند.که هیچ بهره ای از لذات دنیوی و اقتصادی  بزرگ شده بودند در مناطقی که می شد

سالهای هم سن وو قرار بود برای سایر  توجیه مبلغان و کاروانی بود که خودشان دانش آموز بوده مرحله سوم

        ا که آی اقدامی که امتحان خود را پس نداده بوداین نمایشگاه را توضیح دهند.  فقر بودند،خودشان که دچار 

ر          دنشان مورد قبول و توجه سایتبیین کنند و آیا دانش آموز بو ،می توانند بحث را آنطور که شایسته انقالب هست

که اثری که یک دانش آموز بر  ؛ چراد ریسک میکردیمبای ؛آموزان مستمع قرار خواهد گرفت یا نه؟ علی اهللدانش 

 خود می گذارد بسیار بهتر و بیشتر از سایر افراد است. هایهم سن وسال

یران با مدیران و دبهماهنگی که از قبل پیش بینی شده بود و  مناطق مختلفیدر حضور در مدارس مرحله بعدی 

 انات الزم را مهیا نمایند.بود تا دانش آموزان را فراخوان کرده و امک پرورشی
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 ،ده بودندجنگی آندستاوردهای انقالبی که پدرانشان در پابرجا ماندن  ،کودکانبرای  ،نوجوانانو  نمایشگاه برپا شد

 بیان می کردند با مباحثه و عکس و سند.

الب نسبت به اینهمه گرایش و استقبال از مط هم کاروان تبیین گر. نتیجه کار بهت و تعجب دانش آموزان بود

هم بهت و تعجب دانش آموزان مناطق و محتوا و پرسش های مختلفی که در ابعاد مختلف انقالب داشتند و 

ن جلسات همه راضی بودند عده و اینها بی خبر بودند. پایا گرفتهاز اینکه چه کارهای مهمی در انقالب انجام  محروم

 عده ای از این همه دستاوردی که انقالب برجای گذاشته بود. ای از نتیجه کارشان.
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