Ηχητική-απτική ξενάγηση για άτομα με οπτική αναπηρία
“Αγγίξτε και γνωρίστε το Βυζάντιο”
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού






Τρίτη 3/12 12:00-13:00
Παρασκευή 6/12 12:00-13:00
Σάββατο 7/12 12:00-13:00
Κυριακή 8/12 12:00-13:00
Δευτέρα 9/12 12:00-13:00

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στο email
rod@uom.edu.gr
Η ηχητική-απτική ξενάγηση «Αγγίξτε και γνωρίστε το Βυζάντιο», πραγματοποιείται με
φορητό σύστημα αυτόματης ηχητικής ξενάγησης (mp4), σε τέσσερις γλώσσες
(ελληνικά-αγγλικά-γερμανικά-ρωσικά),για τους επισκέπτες με προβλήματα όρασης
και έκδοση αντίστοιχου εντύπου για τους συνοδούς, που παρέχονται στους
επισκέπτες από το φυλακτικό προσωπικό του ΜΒΠ κατά την είσοδό τους.
Η ξενάγηση περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή, στις έξι από τις έντεκα
αίθουσες της μόνιμης έκθεσης, και ψηλάφηση δεκαπέντε επιλεγμένων εκθεμάτων,
από μάρμαρο και πηλό. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον επισκέπτη-όχι μόνο να
αγγίξει αυθεντικά έργα του βυζαντινού πολιτισμού-αλλά να γνωρίσει το Βυζάντιο και
να προσεγγίσει διαχρονικά θέματα, όπως η καθημερινή ζωή, η θρησκευτική πίστη, τα
ταφικά έθιμα αλλά και σημαντικές αλλαγές στη ζωή του μεσαιωνικού ανθρώπου.
Η καινοτόμα δράση του ΜΒΠ υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στο πλαίσιο
βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών του σε επισκέπτες τυφλούς ή άτομα με
περιορισμένη όραση και τους συνοδούς τους (www. mbp. gr.). Πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ),
Παράρτημα Θεσσαλονίκης & την Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (Π.Σ.Τ.) και υποστηρίζεται σε μεγάλο μέρος της με
χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών. Αποτελεί δε, το επιστέγασμα της αγαστής
συνεργασίας που είχαμε με τους παραπάνω φορείς, ήδη από το 2011, στο πλαίσιο
έργων ΕΣΠΑ, για την έκδοση φυλλαδίου ελεύθερης επίσκεψης στη μόνιμη έκθεση
του μουσείου μας σε γραφή braille (ελληνικά-αγγλικά), δράση που έχει επίσης
ολοκληρωθεί και παρέχεται επίσης στους επισκέπτες. Όσον αφορά τη συμμετοχή
επισκεπτών με άλλη αναπηρία στην δράση του ΜΒΠ, η ηχητική-απτική ξενάγηση
απευθύνεται μόνο σε επισκέπτες με προβλήματα όρασης και τους συνοδούς τους. Η
επίσκεψη στη μόνιμη έκθεση του μουσείου για άτομα με κινητικά προβλήματα είναι
εφικτή ενώ το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΒΠ πραγματοποιεί κατά
διαστήματα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα.

