
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εκπαιδευτικά προγράμματα

2010-2011

Τόπος
 διεξαγωγής Διάρκεια Κόστος Περιγραφή

Εκπαιδευτικά  
προγράμματα για μαθητές

α’βάθμιας & β’βάθμιας 
εκπαίδευσης 

Ξεναγήσεις
σε μαθητές, φοιτητές

και άλλες ομάδες

 
“Το Μουσείο πάει...σχολείο” 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για μαθητές β’βάθμιας

εκπαίδευσης

Ξεναγήσεις

“Κινούμενα σχέδια 
στο Μουσείο”

Σχεδιασμός 
αυτόνομης εκπαιδευτικής 

δράσης, σε κάθε έκθεση, 
για οικογένειες

Μονή 
Λαζαριστών

&
Λιμάνι

 Αποθήκη Β1

Μονή 
Λαζαριστών

&
Λιμάνι

 Αποθήκη Β1

Μονή 
Λαζαριστών

&
Λιμάνι

 Αποθήκη Β1

Μονή 
Λαζαριστών

&
Λιμάνι

 Αποθήκη Β1

Σχολεία εντός
 και εκτός του νομού

Θεσσαλονίκης

Σχολεία εντός
 και εκτός του Νομού

Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο
 στη σοφίτα του Κ.Μ.Σ.Τ
στη Μονή Λαζαριστών 

1-1.5 ώρα

1-1.5 ώρα

1 σχολική ώρα 
και το διάλειμμα

1 εβδομάδα

2 ξεναγήσεις 
κάθε Κυριακή

 στις 12:00 & 13:00

Όλη τη σχολική χρονιά,
 2 κύκλοι μαθημάτων

 από 10 τρίωρα
 μαθήματα

Προσαρμογή 
του προγράμματος

κατά περίπτωση
30 λεπτά-1 ώρα

Ομαδικό εισιτήριο
        1€/παιδί

Ομαδικό εισιτήριο
        1€/άτομο

Δωρεάν

Δωρεάν

140€/ο κύκλος

Δράσεις 
σε επιλεγμένα έργα
και εικαστικά εργαστήρια

Ξενάγηση και συζήτηση
 για την έκθεση

Θέμα:  η σύγχρονη τέχνη, 
οι πολιτιστικοί  θεσμοί 
και τα μουσεία

Θέμα: η τέχνη στον 20ό αιώνα
& σχεδιασμός /στήσιμο 
έκθεσης με αναπαραγωγές έργων
του 20ου αιώνα

Κάθε Κυριακή
οργανωμένες ξεναγήσεις
για το κοινό στην 
εκάστοτε έκθεση

Εργαστήριο μέσα 
στο μουσείο, με στόχο την
οικειοποίηση τεχνικών 
και εργαλείων για τη δημιουργία 
κινούμενου σχεδίου

Πρόταση με εκπαιδευτικές δράσεις, 
οδηγίες, πληροφοριακό υλικό 
και γλωσσάρι εξειδικευμένων 
εννοιών

Εκπαιδευτικές 
δράσεις

τηλ: 2310589222

e-mail: education@greekstatemuseum.com

  

Εισιτήρια
 ατομικό: 3 €  
ομαδικό :1€

φοιτητικό: 1,5 €

Εισιτήρια
 ατομικό: 3 €  
ομαδικό :1€

φοιτητικό: 1,5 €

“Η Μπιενάλε πάει...σχολείο”
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για μαθητές β’βάθμιας 
εκπαίδευσης

Πληροφορίες:

site: www.greekstatemuseum.com

*

*
Έναρξη: 16/10/2010
Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Κινούμενα Σχέδια στο Μουσείο...η επιστροφή
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