
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Χρήσιμες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οργανώστε εγκαίρως τη δωρεάν εκπαιδευτική επίσκεψή σας στο μουσείο. 
 

Η ξενάγηση σχολικών μονάδων στο μουσείο γίνεται από έμπειρες 

μουσειοπαιδαγωγούς του Τελλόγλειου Ιδρύματος του ΑΠΘ και απαιτείται 

τηλεφωνική κράτηση (τηλ. επικοινωνίας: 2310 514 029).  

 

 Εξασφαλίστε την άφιξή σας 15 λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματος.  

 

 Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν γραμμένα τα ονόματά τους σε καρτελάκια ή 

αυτοκόλλητα, τα οποία θα φοράνε καθ’όλη τη διάρκεια της ξενάγησης. 

Επίσης καλό είναι να φοράνε άνετα ρούχα και παπούτσια.                               

Η χρήση κινητών ΔΕΝ επιτρέπεται. 

 

 Το Μουσείο Ύδρευσης διαθέτει πάρκινγκ για τα λεωφορεία. 
 

 Ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν είναι 50 άτομα 

ανά ξενάγηση, τα οποία χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες και παρακολουθούν 

ταυτόχρονες ξεναγήσεις σε διαφορετικά σημεία του μουσείου. Κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του μουσείου (09:00-14:00) μπορούν να γίνουν 

περισσότερες από μία ξεναγήσεις. 

 

 Η ξενάγηση διαρκεί μιάμιση έως δύο ώρες (90-120 λεπτά) και δε γίνεται 

διακοπή για διάλειμμα. 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπληρώσετε το φύλλο αξιολόγησής μας που θα σας 

δοθεί με το πέρας των ξεναγήσεων, γιατί έτσι μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι! 

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Για τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό 

 Στην αυλή του μουσείου υπάρχει ασφαλής υπαίθριος χώρος για την παραμονή 

των παιδιών. 

 Το μουσείο δε διαθέτει κυλικείο, οπότε στην περίπτωση που επιθυμείτε να 

προγραμματίσετε παραμονή για φαγητό, θα πρέπει να φροντίσετε να το έχετε 

μαζί σας κατά την άφιξή σας στο μουσείο. Στην αυλή λειτουργεί ψύκτης με 



 
 

νερό, για να γεμίσουν τα παιδιά τα παγούρια τους. Η κατανάλωση φαγητού ή 

ροφήματος γίνεται μόνο στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο του μουσείου.  

 

 Ενημερώστε από πριν το προσωπικό του μουσείου 

…σε περίπτωση που στην ομάδα υπάρχει παιδί με αναπηρία ή με μαθησιακές 

δυσκολίες και γενικότερα για όποιο παιδί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 

 

 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη των ομάδων τους και 

συνοδεύουν τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης σε όλους τους χώρους 

του μουσείου. Σε καμία περίπτωση οι σχολικές ομάδες δεν παραμένουν στις αίθουσες 

του μουσείου χωρίς την εποπτεία των εκπαιδευτικών. 

Για την ασφάλεια των εκθεμάτων αλλά και των ίδιων των μαθητών, θεωρούμε 

αυτονόητο ότι έχει προηγηθεί από τους εκπαιδευτικούς ενημέρωση ως προς την 

αρμόζουσα συμπεριφορά σε χώρους πολιτισμού (τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να 

κάνουμε σε ένα μουσείο και τον περιβάλλοντα χώρο του). 

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής της ομάδας στο μουσείο 

και μετά δηλαδή τη λήξη του προγράμματος ξεναγήσεων. 

 

Ακυρώσεις / αλλαγές:  

Παρακαλείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του σχολείου να ενημερώσει έγκαιρα το 

μουσείο, σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την 

επίσκεψή του, καθώς επίσης σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης από τον αναμενόμενο 

αριθμό μαθητών.  

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας! 


