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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα" 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της  Γ΄- Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξης  Δημοτικού 
  
Κρυμμένα μηνύματα και καλά φυλαγμένα μυστικά περιμένουν την αποκρυπτογράφησή τους. Τα 
παιδιά μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι γρίφων ανακαλύπτουν τη μυστική φύση του 
Μακεδονικού Αγώνα επιστρατεύοντας τη φαντασία και τη λογική τους! 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστική ετοιμότητα και τις ανάγκες 
επικοινωνίας και νοητικού παιχνιδιού αυτής της ηλικιακής ομάδας μαθητών και μαθητριών. Στόχος 
του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, η ενίσχυση της συνεργασίας 
και εύρεσης λύσεων, η κατανόηση του παρελθόντος μέσω βιωματικών δράσεων. Στη διάρκεια του 
προγράμματος, οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τη χαρά της εξερεύνησης, της ανακάλυψης και θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να εστιάσουν σε συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου που αποκαλύπτουν 
τη ζωή και τη δράση των ανθρώπων που ξεχώρισαν στον Μακεδονικό Αγώνα. Τα παιδιά θα 
περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του μουσείου και θα δουν πρωτότυπα αντικείμενα, λαογραφικού 
και ιστορικού  ενδιαφέροντος, αντιπροσωπευτικά της μακεδονικής κοινωνίας στις  πόλεις και  την 
ύπαιθρο στα τέλη του 19ου αιώνα.   
 Κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι μαθητές καλούνται να 
«ενσαρκώσουν» δύο ομάδες Μακεδονομάχων. Φορούν τη μακεδονική φορεσιά, τον ντουλαμά και 
τον σκούφο και ορίζουν έναν/μία αρχηγό που υιοθετεί ένα ψευδώνυμο σαν αυτά που είχαν οι 
Μακεδονομάχοι (πχ. Καπετάν Μίκης Ζέζας, Καπετάν Νικηφόρος) που είναι υπεύθυνος για την 
οργάνωση της ομάδας. Στόχος των ομάδων είναι να λύσουν γρίφους και αινίγματα και να  
αποκρυπτογραφήσουν  μηνύματα  με  βάση  τον  κώδικα που τους δίνουν οι ερμηνευτές. Οι ομάδες 
κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος κινούνται ελεύθερα στους χώρους του Μουσείου, έχουν 
εποικοδομητική διάδραση με τα εκθέματα και κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατανόηση του 
ιστορικού παρελθόντος. 
 Στο πρόγραμμα οι μαθητές συζητούν με τους ερμηνευτές για θέματα σχετικά με την επιστήμη 
της ιστορίας, τη διαδικασία αποκρυπτογράφησης κωδίκων και την διατήρηση εγγράφων έως την 
έκθεσή τους στο μουσείο. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα 
παιδιά τον τρόπο που τα έγγραφα του παρελθόντος  βοηθούν στην άντληση πληροφοριών και στην 
ερμηνεία των γεγονότων, καθώς και το ρόλο του μουσείου (μελέτη, καταγραφή, αποθήκευση, 
φύλαξη και έκθεση). 

 


