
Λίγα Λόγια για το πρόγραμμα «Ένας ήρωας & εσύ!»

Αποτελεί μια βιωματική, πρωτοποριακή και διαδραστική εμπειρία περιηγήσεων και ψυχαγωγικών-

μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων που λαμβάνει χώρα στους εκθεσιακούς χώρους του Πολεμικού 

Μουσείου από το Σεπτέμβριο του 2018. Σκοπός του προγράμματος μας είναι να γίνουμε συνταξιδιώτες

με τα παιδιά σε ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο και να γνωρίσουμε σε βάθος τα σημαντικότερα 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Στο επίκεντρο του ταξιδιού αυτού δεσπόζουν πάντα οι φιγούρες 

σπουδαίων ηρωών από την Αρχαιότητα μέχρι και το σήμερα, οι οποίοι, μέσα από τις πράξεις και τα 

κατορθώματά τους, άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην πορεία του ελληνικού έθνους. Τα παιδιά 

θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ιστορία με έναν τρόπο άμεσο, διασκεδαστικό και παράλληλα 

επιμορφωτικό, που ξεπερνάει τα «στενά όρια» του σχολικού βιβλίου.

 

 Η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται στις τέσσερις (4) ώρες, με την 

επίσκεψη των παιδιών να χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την περιήγηση στους 

εκθεσιακούς χώρους του Πολεμικού Μουσείου, τόσο στην  κύρια έκθεση του 1ου ορόφου, όσο και στον 

ημιώροφο, με προαιρετική επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους ( π.χ. αεροσκάφη). 

Το δεύτερο σκέλος αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος τα παιδιά, οι οποίες 

θα είναι μάλιστα προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικιακήτους ομάδα, όσο αυτό μπορεί να καταστεί 

εφικτό.

Ακολουθεί δείγμα των προσφερόμενων δραστηριοτήτων του προγράμματος «Ένας ήρωας & εσύ!» :

Ηλικίες 5-7

- Παζλ Εθνικού Ύμνου

Τα παιδιά αναλαμβάνουν το έργο να ...συνθέσουν τον εθνικό ύμνο του ποιητή Διονύσιου 

Σολωμού, τοποθετώντας τον στη σωστή σειρά

- Το ντύσιμο του Τσολιά

Τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν τους ήρωες του ’21 να προετοιμαστούν και να ντυθούν για 

τη μάχη

- Μουσικές καρέκλες με τη βοήθεια του Θούριου του Ρήγα Φεραίου



Ηλικίες 8-12

- Ο κήπος με τα αγάλματα

Τα παιδιά μετατρέπονται σε γλύπτες και αγάλματα και … κατασκευάζουν  με το σώμα τους 

τους σημαντικότερους ήρωες της ιστορίας 

- Κουτιά πολεμοφοδίων

Τα παιδιά επιλέγουν και γεμίζουν με αντικείμενα τα κουτιά πολεμοφοδίων που κουβαλούσαν 

οι γυναικες της Ηπείρου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

- Καραβίσιος  τοίχος

Τα παιδιά μετατρέπουν μικρά κουτάκια σε καράβια και επιχειρούν να στήσουν τον πιο ψηλό 

πλωτό τοίχο.

- Χερι –χέρι

Τα παιδιά μεταφέρουν ένα μήνυμα με τη μορφή σκυταλοδρομίας

- Καριοφίλι XXL

Τα παιδιά επιχειρούν να δημιουργήσουν  ένα μεγάλο καριοφίλι αποτελούμενο από 

αντικείμενα που θα βρούν στο χώρο της αίθουσας

Ηλικίες 12 -18

- Εικονομαχίες

Τα παιδιά δημιουργούν ζωγραφιές και σχέδια με βάση τα εκθέματα του Πολεμικού Μουσείου

- Με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Τα παιδιά αναβιώνουν σημαντικές στιγμές και ανθρώπους της ιστορία με την βοήθεια της 

εικόνας

- Κρυπτογραφικό αλφάβητο

Τα παιδιά επιδιώκουν να αποκρυπτογραφήσουν ένα κρυμμένο μήνυμα της ελληνικής ιστορίας

- Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Παντομίμα βασισμένη στα εκθέματα του Πολεμικού Μουσείου



INFO

Εκτιμώμενη διάρκεια περιήγησης (1ο σκέλος) : Μία ώρα και σαρανταπέντε λεπτά

17:00 – 18:45

Θα ακολουθήσει διάλειμμα τριάντα (30)  λεπτών 

Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριοτήτων (2o σκέλος)  : Μία ώρα και σαρανταπέντε λεπτά 

19:15 – 21:00 


