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«Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης» 

Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης ξετυλίγεται ζωντανά στα μάτια των παιδιών μέσα από 

δραματοποίηση, παιχνίδια και προκλήσεις. 

 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να 

γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, να εξοικειωθούν με την μετάβασή της από πόλη μιας 

αυτοκρατορίας σε συμπρωτεύουσα ενός εθνικού κράτους, να αντιμετωπίσουν κριτικά την έννοια της 

πολυπολιτισμικότητας, να βιώσουν τις μυρωδιές, τους ήχους και τις ιστορίες της πόλης μέσα από τα 

μνημεία της, στα οποία δίνουν τις δικές τους αφηγήσεις. 

Αρχικά, οι μαθητές/τριες ντύνονται με καπέλα της εποχής και χωρίζονται σε μικρές ομάδες 

προκειμένου να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο την πολυπολιτισμικότητα της πόλης κατά την 

περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Μεταμορφώνονται σε Έλληνες, Οθωμανούς, Εβραίους, 

Βούλγαρους και Φράγκους. Συζητούν με την υπεύθυνη διεξαγωγής του προγράμματος (ιστορικό - 

εκπαιδευτικό) και μαθαίνουν για την ανθρωπογεωγραφία της πόλης, με πλήθος στοιχείων  για την 

κάθε εθνοτική ομάδα, την περιοχή διαμονής της στη Θεσσαλονίκη, τη γλώσσα, τα επαγγέλματα, τις 

ασχολίες και τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, όλοι μαζί, παρακολουθούν μία 15λεπτη ταινία 

όπου με την υπέροχη αφήγηση, τις εικόνες και την κατάλληλη μουσική επένδυση, τα παιδιά 

ταξιδεύουν στα σοκάκια, στο λιμάνι, στις αγορές της παλιά πόλης και γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές 

αλλαγές για την μετάβασή της από την παράδοση στον εκσυγχρονισμό, από μία πολυεθνική 

αυτοκρατορία σε ένα εθνικό κράτος. 

Στην επόμενη φάση του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες δραστηριοποιούνται 

γύρω από έναν μεγάλο χάρτη εποχής της Θεσσαλονίκης που τοποθετείται στο πάτωμα και 

επιδίδονται σε ένα παιχνίδι με κάρτες μνήμης, παρατηρητικότητας και άσκησης προσανατολισμού, 

γνωρίζοντας παράλληλα κάποια από τα πιο σημαντικά ιστορικά  κτίρια  και μνημεία της  πόλης. Το 

διαδραστικό παιχνίδι συνεχίζεται με τις ομάδες να συνεργάζονται για την παρουσίαση ενός μικρού 

θεατρικού, με σκοπό να γίνουν φανερά τα χαρακτηριστικά κάθε εθνότητας (συνήθειες, επαγγέλματα, 

ομιλία) στην υπόλοιπη τάξη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ξενάγηση και στις υπόλοιπες 

αίθουσες του Μουσείου και ένα δρώμενο, στην αίθουσα των Βαλκανικών Πολέμων, που βοηθά τα 

παιδιά να κατανοήσουν τις πληθυσμιακές αλλαγές που υφίσταται η πόλη σε κάθε ξεχωριστή 

πολεμική σύρραξη (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική Εκστρατεία, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, μετανάστες και πρόσφυγες). Το  πρόγραμμα  βοηθά  τα  παιδιά  να 

εντρυφήσουν στη διαφορετικότητα και τους δίνει το έναυσμα να στοχαστούν πάνω σε καίρια 

κοινωνικά θέματα και ανθρωπιστικές αξίες, όπως η ομαλή συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, ο 

σεβασμός και η αποδοχή του «άλλου». 

 


