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ΦAΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν.Π.Ι.Δ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος 

θα ξεκινήσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα της νέας

εκπαιδευτικής χρονιάς,

από την 1η Οκτωβρίου καθημερινά 9:00-16:00.

Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης ομάδων άνω των 10 ατόμων μετά από
συνεννόηση.

To Μουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984 και αποτελεί ένα από τα 5 Μουσεία του είδους
στον κόσμο, που παροτρύνουν τους επισκέπτες να αγγίζουν τα εκθέματα, επιτρέποντας ένα
νέο τρόπο προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω της αφής.  

Ελάτε να απολαύσετε με την ΑΦΗ το μεγαλείο, το κάλλος, τον πλούτο, την αισθητική
τελειότητα των θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ΚΑΙ να ενημερωθείτε για
θέματα που αφορούν στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας με
αναπηρίες και ιδιαίτερα με μερική ή ολική απώλεια όρασης.

Το Μουσείο Αφής είναι προσβάσιμο και σε ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Θα  είναι  χαρά  μας  να  μας  επισκεφθείτε  και  να  απολαύσετε  την  πολιτιστική  μας
κληρονομιά με άλλη διάσταση, την αίσθηση της ΑΦΗΣ!

Τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2014-2015, το Μουσείο Αφής, θα συμμετέχει στο διήμερο που
διοργανώνει  το Κέντρο Σκύλων Οδηγών στις  14 και  15 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων,  στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Λευκού Μπαστουνιού,  όπου και  θα
προβληθούν οι δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο χώρο
μας.  Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  αυτό  θα  υπάρξουν  ανακοινώσεις  στην
ιστοσελίδα τόσο του Μουσείου όσο και του Φάρου Τυφλών.

                                              

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Πληροφορίες: Αργυρώ Καραβίνου – Υπεύθυνη εκπ/κών πρ/των –   τηλ.210-9415103

Η είσοδος είναι 2 ευρώ για μαθητές και ενήλικες.
Ομάδες αναπήρων και οι συνοδοί τους ΔΩΡΕΑΝ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:www  .  tactualmuseum  .  gr- www  .  google  .  gr/αναζήτηση: μουσείο αφής
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :    ΔΟΙΡΑΝΗΣ 198 ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
                                ΤΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΣΤΑΣΗ ΧΡΥΣΑΚΗ 
              ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ “ MEDIA MARKT “
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