Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω και Μαθαίνω στο Βάλτο των Γιαννιτσών»
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
(Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο – Α’, Β΄, Γ’ Δημοτικού)
Έχω μια βαλίτσα μαγική
που με ταξιδεύει εδώ κι εκεί.
Πού είναι ο Βάλτος; θέλω να τον βρω
Ψάξε εσύ… να ψάξω και εγώ!
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την τοπική ιστορία
των κατοίκων, σε μία κομβική περίοδο αλλαγών για την κοινωνία της Μακεδονίας, με βιωματικό
τρόπο και με τη σύζευξη σύγχρονων τεχνικών αξιοποίησης του μουσειακού υλικού. Μέσα από
δημιουργικά παιχνίδια στους χώρους του Μουσείου και την παράλληλη γνωριμία με τα εκθέματα,
τα παιδιά ζωντανεύουν τα αντικείμενα της «μαγικής βαλίτσας» και τα εντάσσουν στο ιστορικόλαογραφικό πλαίσιο της έκθεσης.
Στη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν τη διαδραστική ξενάγηση σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου, «συνομιλώντας» με τα
εκθέματα που τους καθοδηγούν να ψάξουν σε όλους τους χώρους, για να ανακαλύψουν τις
συνήθειες και τα μυστικά των ανθρώπων που ζούσαν στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα με
αρχές του 20ου. Το πλούσιο παιδαγωγικό – εποπτικό υλικό με αναφορές στο περιεχόμενο της
«μαγικής βαλίτσας» για τη ζωή στο Βάλτο των Γιαννιτσών, οι κούκλες και τα πανιά της
αναπαράστασης του υδροβιότοπου μαζί με τα φωτογραφικά κολλάζ και τις αυθεντικές φορεσιές των
κατοίκων της Μακεδονίας, παρακινούν τα παιδιά σε ένα ψυχαγωγικό κυνήγι ανακάλυψης των
μυστικών του βάλτου! Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν την ιστορία του
διατηρητέου κτιρίου που στεγάζει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και τους διαφορετικούς τρόπους
λειτουργίας του μέσα στο χρόνο.
Το συλλεκτικό διόραμα με τις φιγούρες των Playmobil γίνεται ο τόπος συνάντησης των δύο
ομάδων – εξερευνητών, όπου με κάρτες των ηρώων και φακούς προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τους
πρωταγωνιστές της ιστορίας από το παιδικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα, «Στα Μυστικά του
Βάλτου», με τις συλλεκτικές φιγούρες των playmobil στη μακέτα του διοράματος. Η επιτόπια έρευνα
των παιδιών συνεχίζεται με τη διαδραστική αφήγηση και τα παιχνίδια ρόλων μπροστά στο μεγάλο
διόραμα του μουσείου που αναπαριστά τη μάχη στο βάλτο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στην
κεντρική αίθουσα του μουσείου, όπου μία έκπληξη περιμένει τους μικρούς εξερευνητές και δίνει το
έναυσμα για περαιτέρω δημιουργική αξιοποίηση των ευρημάτων από τα ίδια τα παιδιά με
εικαστικές και φιλαναγνωστικές δράσεις που προκύπτουν από το παιχνίδι και τη συζήτηση με τους
ερμηνευτές του προγράμματος.
Προαιρετικό στάδιο προετοιμασίας στην τάξη: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δανειστούν τη
Μουσειοσκευή λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη στο μουσείο, για να επεξεργαστούν το
περιεχόμενο της «μαγικής βαλίτσας» στην τάξη. Κούκλες, παιχνίδια, κατασκευές και μύρια άλλα που
ξεπηδούν από τη βαλίτσα, μεταφέρουν τους μικρούς μας φίλους στη ζωή γύρω από το βάλτο των
Γιαννιτσών.

