هدف آموزشی بازدید از باغ موزه دفاع مقدس:
ورق زدن صفحات تاریخ و حکایت مقاومت و دفاع جانانه مردم ایران در زمان جنگ تحمیلی موجب می شود همهه مها
در برابر این اخالص و شجاعت ،سر تعظیم فرود بیاوریم و برای سربلندی و اقتدار امروز ایران عزیزمان هرچهه بیتهتر
بکوشیم.
موزه دفاع مقدس  ،رسالت تذکر دائمی فرهنگ سلحتوری در روزگار پس از جنگ را بر عهده گرفته و بخش اندکی از
حماسه ی ملت غیور ایران در دوران انقالب و هتت سال دفاع مقدس را به نمهایش گذاشهته اسهت و بها اسهتفاده از
فناوری های نوین اعهم از نمایتهی ،تعهاملی و تلفیقهی در تایرههای مختله  ،فضهایی حماسهی و معنهوی را بهرای
بازدید کنندگان ایجاد کرده است.
کتاب فارسی سال چهارم دبستان در فصل پنجم خود به معرفی نام آوران ایران می پردازد و در بخش مهمی از کتهاب
با عنوان" فرمانده ِ دل ها" به معرفی سردار شهید اسالم ،حسین خرازی پرداخته است.
هدف آموزشی از برپایی چنین بازدیدی ،پاسداشت مقام شامخ شهدا و آشنایی دانش آموزان با تاریخ سرزمین خهود و
شناخت بیتتر این بزرگ مردان دوران معاصر بوده است.
گزارش بازدید از باغ موزه دفاع مقدس:
پس از حضور پر شور و نتاط دانش آموزان کالس های مینا و یله در مدرسه در روز پنج شنبه مورخ  96/12/3و اعهالم
رضایت والدین محترم دانش آموزان از حضور به هم رساندن عزیزان خود در این بازدید ،در ساعت  8:10اتوبوس حامل

 28نفر ازدانش آموزان پایه چهارم به همراه معلمانتان (خانم ها شیخی ،عسگری و نعیمی) به مقصهد بزرگهراه شههید
حقانی ،خیابان سرو ،باغ موزه دفاع مقدس حرکت کرده و در ساعت  8:30به مکان بازدید رسید.دانش آموزان تا زمان
شروع به فعالیت باغ موزه ،از فضای باز موزه بازدید کردند و در ساعت  9صبح به همراه معلمین و راهنمای مهوزه وارد
تایرهای موزه شدند ،موزه دفاع مقدس شامل  7تایر می باشد که در هر تایر به معرفی بختی از تهاریخ انقهالب و 8
سال دفاع مقدس پرداخته شده است  .دانش آموزان بازدید خود را از تایر پروانه ها آغهاز کردنهد ،در مهدت بازدیهد
صحبت های راهنما و محیط تاثیر گذار موزه  ،موجب افزایش توجه هر چه بیتتردانش آموزان شده بود  ،بها دیهدار از
تایر شهادت بازدید از موزه در ساعت  10:30به پایان رسید و دختران پایهی چهارم با توشه ای از معنویت در سهاعت
 11:15به مدرسه بازگتتند.

