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Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις 

 
Εισαγωγή 
Η επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι ένα ιστορικό 
μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο του τέλους του 19ου αιώνα, έργο του διάσημου 
Γερμανού αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ, που στέγαζε το Ελληνικό προξενείο (1894-1912). Το μουσείο 
αφηγείται την τοπική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Μακεδονίας, κρατάει ζωντανή τη 
μνήμη των αγώνων του Ελληνισμού, προβάλλει τη ζωή στη Μακεδονία του τέλους του 19ου και των 
αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και το ρόλο των καθημερινών ανθρώπων στη διαμόρφωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα έχουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Όλα τα προγράμματα στηρίζονται στη βασική μας αντίληψη ότι το μουσείο αποτελεί έναν χώρο, 
όπου η ιστορία και ο πολιτισμός όχι μόνο προβάλλονται, αλλά γίνονται αφορμή για προσέγγιση 
διαθεματικών εννοιών, όπως η ιστορία, η μνήμη, η τέχνη, η πληροφορία, η επικοινωνία, η 
πολυπολιτισμικότητα και η αλληλεπίδραση. 
 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Ο Μακεδονικός Αγώνας στο Βάλτο των Γιαννιτσών» 
 
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ( Νηπιαγωγείο – Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού) 
 
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει, να διασκεδάσει και να 
διεγείρει τη φαντασία των παιδιών. Μέσα από θεατρικά παιχνίδια και δημιουργική ενασχόληση, 
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η κιναισθητική και η νοητική ανάπτυξη των παιδιών ενώ ταυτόχρονα 
εξοικειώνονται με τον Μακεδονικό Αγώνα. 
Κύριος πυλώνας του προγράμματος είναι μια μουσειοβαλίτσα. Η μουσειοβαλίτσα περιέχει όλο το 
φυσικό σκηνικό του βάλτου των Γιαννιτσών, όπως ψάρια, φυσικά καλάμια, καθώς και κούκλες, 
σεντόνια και άλλες κατασκευές, που βοηθούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας να εντάξουν τη μουσειακή 
αφήγηση τόσο στη μαθησιακή τους διαδικασία όσο και στο παιχνίδι. Τα αντικείμενα αυτά βοηθούν 
στη σύνδεση της υπάρχουσας γνώσης με την ιστορική πραγματικότητα. Τα παιχνίδια μνήμης και 
αντιστοίχισης με θέμα τη χλωρίδα και την πανίδα που περιέχει, βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν 
τον κόσμο γύρω τους, να βρουν τα όριά τους ανάμεσα στον εαυτό τους και τους άλλους, να 
αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. Η μουσειοβαλίτσα 
περιέχει επίσης ένα δίλεπτο βίντεο που παραπέμπει στο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά προβάλλεται ως 
μία ιστορία, χωρίς να δίνει ονόματα σε χώρες και αγωνιστές. Στους εκπαιδευτικούς/υπεύθυνους του 
προγράμματος θα γίνει εμπεριστατωμένη παρουσίαση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ενώ το υλικό συνοδεύεται από αναλυτικό βιβλίο οδηγιών και δράσεων για την 
καλύτερη εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το πρόγραμμα. 
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Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο μέρη: το πρώτο διεξάγεται στο σχολείο και περιλαμβάνει τις εξής 
δράσεις: 
Υγρότοπος. Ο εκπαιδευτικός μέσα από το κουκλοθέατρο βοηθά στην εξοικείωση των μαθητών με τα 
ζώα και τα φυτά που υπάρχουν στον Βάλτο. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν 
οι ίδιοι μάσκες, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι που θα τους 
εντάξει στο ζωικό βασίλειο του Βάλτου. 
Ο υγρότοπος και οι άνθρωποι Με τον ίδιο τρόπο, ο εκπαιδευτικός θα βοηθήσει τους μαθητές να 
κατανοήσουν τη ζωή στον Βάλτο, τον ρόλο των δύο φύλων, καθώς επίσης και να γνωρίσουν μια 
σειρά από προϊόντα που παράγονται εκεί. Η προβολή διαφανειών, το κουκλοθέατρο, η συζήτηση, οι 
κατασκευές και η ζωγραφική είναι τα εργαλεία και αυτής της δράσης. 
Ο Μακεδονικός Αγώνας και ο Βάλτος. Είναι η τελευταία δράση, όπου ο εκπαιδευτικός προβάλει το 
βίντεο για τον Μακεδονικό Αγώνα. Η προβολή παρουσιάζει την αγωνία των ανθρώπων και τη 
θέλησή τους να ζήσουν ελεύθεροι στον τόπο τους. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις 
έννοιες «σκλαβιά» και «ελευθερία». 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους εξειδικευμένους ιστορικούς του ΙΜΜΑ σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
Το δεύτερο μέρος διεξάγεται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπου οι Μουσειοπαιδαγωγοί 
αναβιώνουν το περιεχόμενο όσων συζήτησαν οι μαθητές με τις δασκάλες τους, με τα αντικείμενα της 
βαλίτσας να εντάσσονται πια στον μουσειακό χώρο ως εκθέματα. Η επίσκεψη στο χώρο του 
Μουσείου λειτουργεί και ως αυτοσκοπός, ώστε να καταλάβουν τα παιδιά πώς λειτουργεί και πώς 
μαθαίνουμε μέσα από αυτό, αλλά και ως μέσον συνεργασίας των παιδιών της προσχολικής αγωγής 
με τους μαθητές των πρώτων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
 
Κόστος συμμετοχής ανά μαθητή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ξεναγήσεις:  3€ 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Προξένου Κορομηλά 23, 546 22 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 2310 229778 
EMAIL | info@imma.edu.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | www.imma.edu.gr 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00, Τετάρτη 09:00-20:00 & Σάββατο 10:00-14:00 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ | Ενήλικες 4€ - Μειωμένο 2€ 
 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ | Το μουσείο προσφέρει οργανωμένες ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών. Ομάδες 
επισκεπτών γίνονται δεκτές με ραντεβού στο τηλ. 2310 229778. 
 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Το Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κτήριο 
που στέγαζε το Ελληνικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι προσβάσιμο κυρίως με λεωφορείο ή με τα πόδια, για όσους διαμένουν 
εντός του ιστορικού κέντρου. Κοντά στο μουσείο δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης στάθμευσης, 
στην περιοχή όμως υπάρχουν σταθμοί αυτοκινήτων επί πληρωμή. Επίσης, για τα Ι.Χ. στην περιοχή 
του Μουσείου και στο ιστορικό κέντρο λειτουργεί το σύστημα στάθμευσης ithesi.  
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