ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Τν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο ζε 8 βήκαηα»
Μηα θνηλσληθή ηζηνξία γηα ηελ επίζθεςε νηθνγελεηώλ θαη ζρνιείσλ
κε παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ

1.- Θα πάσ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο.
Σελίδα 1 από 12

Πιεξνθνξίεο

Σηηο κόληκεο εθζέζεηο ηνπ κνπζείνπ ππάξρνπλ αξραία
επξήκαηα από ηελ πξντζηνξία κέρξη θαη ηα ξσκατθά
ρξόληα.
Σηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηνπ θηινμελνύληαη ζπρλά,
εθηόο από αξραηόηεηεο, θαη έξγα ηέρλεο ηεο ζύγρξνλεο
επνρήο.

2.- Φηάλσ ζην κνπζείν θαη βιέπσ κηα ζηδεξέληα κπάξα θαη ζθαινπάηηα πνπ κε
νδεγνύλ ζηε θεληξηθή είζνδν ηνπ κνπζείνπ.
Σελίδα 2 από 12

3.- Μπαίλσ κέζα ζην κνπζείν θαη ζπλαληώ ην γξαθείν ππνδνρήο, όπνπ ζα
βγάισ ην εηζηηήξηό κνπ.
Αλ είκαη κηθξόηεξνο από 18 εηώλ ε είζνδνο είλαη δσξεάλ.
Μπνξεί λα ππάξρνπλ θη άιινη άλζξσπνη πνπ πεξηκέλνπλ λα εθδώζνπλ εηζηηήξην
θαη λα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλσ κεξηθά ιεπηά.
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4.- Μπνξώ λα αθήζσ ην παλσθόξη ή ηελ ηζάληα κνπ ζηα ληνπιάπηα γηα λα κελ
ηα θνπβαιάσ καδί κνπ.
Μέζα ζην κνπζείν απαγνξεύεηαη λα θάσ ή λα πησ.
Γη’ απηό ηξόθηκα θαη ρπκνύο ηα βάδσ κέζα ζην ληνπιάπη.
Θα θιεηδώζσ ην ληνπιάπη θαη ζα θξαηήζσ ην θιεηδί.
Θα ηα πάξσ μαλά όηαλ θύγσ.
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5.- Από ην εθδνηήξην ησλ εηζηηεξίσλ ζα κνπ δώζνπλ ην θπιιάδην ησλ
εθζέζεσλ ηνπ κνπζείνπ γηα λα νξγαλώζσ ηελ επίζθεςή κνπ, δειαδή λα δσ
πνπ ζα πεξηεγεζώ θαη ηη ζα δσ.
Μέζα ζηηο κόληκεο εθζέζεηο «Η Μαθεδνλία από ηνλ 7ν π.Φ. αηώλα σο ηελ
ύζηεξε αξραηόηεηα» θαη «Θεζζαινλίθε, Μαθεδνλίαο Μεηξόπνιηο» κπνξώ λα
πξνκεζεπηώ θαη άιια ηξία θπιιάδηα ειεύζεξεο πεξηήγεζεο πνπ ζα κε
βνεζήζνπλ λα εληνπίζσ ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα θαη λα αζρνιεζώ κε νξηζκέλεο
ζεκαηηθέο ελόηεηεο.
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Καλόλεο
Σην κνπζείν ππάξρνπλ θαλόλεο.
 Έρσ ηα ρέξηα κνπ καθξηά από ηα εθζέκαηα θαη ηηο
βηηξίλεο. Απηό δηαηεξεί ηα εθζέκαηα αζθαιή θαη
θαζαξά.
 Είκαη θνληά ζηνπο γνλείο κνπ ή ζηνπο δαζθάινπο κνπ.
 Πεξπαηώ ζηγά θαη πξνζεθηηθά κέζα ζην κνπζείν.
 Μηιάσ ρακειόθσλα.
Θπκάκαη ηνπο θαλόλεο θαη είλαη όινη ραξνύκελνη.

6.- Γηα λα κπσ ζηνλ θεληξηθό εθζεζηαθό ρώξν ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ζθαιηά
πνπ βξίζθνληαη δίπια ζην γξαθείν ππνδνρήο.
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Πιεξνθνξίεο

Μέζα ζην κνπζείν ππάξρνπλ παληνύ θύιαθεο.
Είλαη εθεί γηα λα βνεζνύλ ηνπο επηζθέπηεο θαη γηα λα πξνζέρνπλ ηα εθζέκαηα.
Αλ ραζώ θαη δελ κπνξώ λα βξσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, κπνξώ λα δεηήζσ βνήζεηα
από ηνπο θύιαθεο.

Κάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνύλ αληηθείκελα ή λα θιείζνπλ
πξνζσξηλά θάπνηεο εθζέζεηο ιόγσ αλαθαίληζεο, εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή
πξνεηνηκαζίαο πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ.
Μπνξώ λα δεηήζσ πιεξνθνξίεο από ηνπο θύιαθεο.
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Πληροφορίες

Μέζα ζην κνπζείν ππάξρεη ηνπαιέηα.
Μπνξώ λα ξσηήζσ έλαλ θύιαθα γηα λα ηε βξσ.

Κάπνηνη ρώξνη ηνπ κνπζείνπ, όπσο ε είζνδνο (ρώξνο ππνδνρήο/ θνπαγηέ) έρνπλ
πεξηζζόηεξε θαζαξία, ελώ άιινη είλαη πην ήζπρνη.
Κάπνηνη, επίζεο, κπνξεί λα έρνπλ πην ρακειό θσηηζκό.
Οη ιηγόηεξν θσηηζκέλεο εθζέζεηο είλαη: «Ο ρξπζόο ησλ Μαθεδόλσλ», «Η
Μαθεδνλία από ηηο ςεθίδεο ζηα pixels» θαη «Η Πξντζηνξηθή Μαθεδνλία».
Σε θάπνηνπο άιινπο ρώξνπο αθνύγεηαη κνπζηθή ή πξνβάιιεηαη video.
Η νηθνγέλεηα κνπ κπνξεί λα ξσηήζεη ζηελ ππνδνρή έηζη ώζηε λα μέξνπκε γηα
απηνύο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο.
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Υπάξρνπλ θαζίζκαηα ζε όινπο ηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο.
Μπνξώ λα θαζίζσ θαη λα μεθνπξαζηώ.

Φξεηάδνκαη δηάιεηκκα

Θέισ λα πάσ
ζην ζπίηη

Αλ ρξεηαζηώ δηάιεηκκα ή αλ ζέισ λα θύγσ από ην κνπζείν, ζα ην πσ ζηνλ
ελήιηθα πνπ είλαη καδί κνπ.
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7. – Πξηλ βγσ από ην κνπζείν ζηα δεμηά κνπ κπνξώ λα αλεβώ ηα ζθαινπάηηα
θαη λα βξεζώ ζην πσιεηήξην ηνπ ΤΑΠΑ πνπ έρεη αληίγξαθα από αξραία
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θαη ζε άιια κνπζεία.
Σην πσιεηήξην κπνξώ λα αγνξάζσ αλακλεζηηθά δώξα, αληίγξαθα αξραίσλ
αληηθεηκέλσλ θαη βηβιία γηα ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ.
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8.- Είκαη έηνηκνο λα θύγσ, επηζηξέθσ ζηελ ππνδνρή από όπνπ θαη κπήθα
αξρηθά ζην κνπζείν.
Αθνύ βεβαησζώ όηη έρσ όια ηα πξάγκαηά κνπ καδί κπνξώ λα θύγσ.

Ειπίδσ λα κπνξέζσ λα μαλαεπηζθεθηώ ζύληνκα ην Αξραηνινγηθό
Μνπζείν Θεζζαινλίθεο θαη λα δσ πεξηζζόηεξεο αξραηόηεηεο από ηελ
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο.
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Πξόζβαζε
Επικοινωνήζηε μαδί μας για πλεροθορίες ζτεηικά με ηεν προζβαζιμόηεηα:
Τει: 2313 310301
Email: education@amth.gr
www.amth.gr

Αρταιολογικό Μοσζείο Θεζζαλονίκες
Μανόλε Ανδρόνικοσ 6
ΤΘ 506 19
540 13 Θεζζαλονίκε

Join us on Facebook

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο

Δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Απηηζκνύ «Αρηίδα».

Η γξαθηζηηθή επηκέιεηα ησλ ζρεδίσλ θαη ηνπ θπιιαδίνπ έγηλε από ηελ Ιζαβέιια ΤδήθαΔέιιηνπ, θνηηήηξηα ηνπ Τκήκαηνο Πιαζηηθώλ Τερλώλ θαη Επηζηεκώλ ηεο Τέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα πξνπηπρηαθνύο
θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Άηιαο».
© 2015 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, Επκνξθία Τζηακάγθα, κνπζεηνπαηδαγσγόο –
ΜΕd, ΑΜΘ.
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