#20yrsTechnopolis
Δημιουργική μάθηση για σχολεία

2019 — 2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και
μαζί της, όπως πάντα, το νέο
–σούπερ συναρπαστικό–
εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του Βιομηχανικού Μουσείου
Φωταερίου!
Τι έχει το πρόγραμμα για φέτος; Τα γνωστά κι
αγαπημένα μας προγράμματα, αλλά και νέα.
Βάλε μαζί και τις διαδραστικές ξεναγήσεις. Σύνολο; 15!
Θα λύσουμε ανεξιχνίαστα μυστήρια, θα ζωντανέψουμε
πραγματικά ρομπότ, θα διασκεδάσουμε με γκαζο...
παιχνίδια, μα πάνω απ’ όλα θα γνωρίσουμε ένα
από τα πιο σπάνια βιομηχανικά μνημεία, το παλιό
εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας… αλλιώς!
Θα περάσεις καλά; Σίγουρα! Κι αν δεν μας πιστεύεις,
ρώτησε τους 90.000 μαθητές από σχολεία όλης της
χώρας που μας έχουν επισκεφτεί ήδη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
/
Το εργοστάσιο
φωταερίου

5 — 7 ετών

5 — 7 ετών

5 — 7 ετών

Το μυστήριο
του φωταερίου

Η Αθήνα από ψηλά

Και οι καμινάδες
έχουν αυτιά!

Κάτι μυστήριο συμβαίνει στο
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
στο Γκάζι...
Τα παιδιά μεταμορφώνονται για
λίγο σε μυστικούς πράκτορες,
παρατηρούν, συνεργάζονται,
λύνουν γρίφους και εξιχνιάζουν ένα
σκοτεινό μυστήριο: το μυστήριο του
φωταερίου.
Διάρκεια: 70 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο

Ημέρες Διεξαγωγής:
Δευτέρα — Παρασκευή
Ώρες: 9.30 — 13.30
(κατόπιν συνεννόησης)
Μέγιστος αριθμός ατόμων:
25 άτομα/ομάδα
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Τι βλέπουμε από το ψηλότερο
κτίριο της Τεχνόπολης; Μπορούμε
να το ζωγραφίσουμε;
Τα παιδιά ανεβαίνουν στο Παρατηρητήριο, στον Πύργο του Νέου
Υδαταερίου και ανακαλύπτουν την
Αθήνα, το Γκαζοχώρι και το παλιό
εργοστάσιο. Εμπνέονται από τη
γειτονιά γύρω απ΄το εργοστάσιο και
φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες.
Στη συνέχεια, παρατηρούν την
πόλη από ψηλά, σχεδιάζουν και
ζωγραφίζουν τα κτίρια και το τοπίο
που απλώνεται μπροστά τους.
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 4 €/άτομο

Είπες κάτι για τα… κορνούτα;
Ήπιες το γάλα σου; Τι μυρίζει σαν
χαλασμένο αυγό;
Ανακαλύπτουμε τη νέα –πρωτοποριακή για τα ελληνικά μουσειακά
δεδομένα– αισθητηριακή διαδρομή
στο ΒΜΦ και ζούμε μια ξεχωριστή
εμπειρία μέσα από τα… κίτρινα
κουτιά! Ακούμε τον ήχο του κουδουνιού της βάρδιας που καλούσε τους
εργαζομένους για δουλειά, νιώθουμε (λίγη από) τη ζέστη που είχε
μέσα στους φούρνους, ενεργοποιούμε την όσφρησή μας, μαθαίνουμε
τι έπιναν οι εργάτες καθημερινά
για να καθαρίσουν τα πνευμόνια
τους. Μα για το τέλος αφήσαμε το
καλύτερο: κατασκευάζουμε από
την αρχή και φωτίζουμε τη δική μας
πόλη!
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 4 €/άτομο
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

8 — 11 ετών

8 — 12 ετών

9 — 12 ετών

Το κυνήγι του
μαύρου θησαυρού

Γκάζι... και φύγαμε!

Έγκλημα στον Πύργο Escape Gas

Τι δουλειά έχει ένας γιατρός στο
εργοστάσιο; Ποιον περιμένουμε από
τη Γαλλία; Ένας αρχαιολόγος φοράει
απαραιτήτως γυαλιά, ή μήπως όχι;
Μέσα από μία ξεχωριστή θεατρική
performance, ένας επιχειρηματίας
του παλιού εργοστασίου, ένας εργάτης παραγωγής, ένας γκαζιέρης κι
ένας γιατρός ζωντανεύουν μπροστά
στα μάτια μας και μας αφηγούνται
συναρπαστικές ιστορίες. Μαζί με
έναν ηθοποιό-ερμηνευτή, κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο
χρόνο και, μέσα από τις τεχνικές του
museum theatre, τη διάδραση και το
παιχνίδι, γνωρίζουμε λίγο καλύτερα το εργοστάσιο φωταερίου της
Αθήνας αλλά και τη νεότερη ιστορία
της πόλης.

Παρασκευή και 13 του 1952. Κάτι
ύποπτο συμβαίνει στον Πύργο του
παλιού εργοστασίου…
Ένα σκοτεινό πέπλο μυστηρίου
καλύπτει το ψηλότερο κτίριο της
Τεχνόπολης. Μέσα από γρίφους
και κρυμμένα ένοχα μυστικά, οι
μικροί μας φίλοι εξιχνιάζουν (;) ένα
τρομερό έγκλημα, βοηθώντας τη
διεθνούς φήμης ντετέκτιβ, κυρία
Ελιάντες.

Ποιος προσπαθεί να κλέψει το
λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την
παραγωγή του φωταερίου;
Η Αθήνα κινδυνεύει να μείνει
στο σκοτάδι... Βοήθησέ μας να
αποκαλύψουμε τον ένοχο και να
μείνει η πόλη φωτισμένη!
Τα παιδιά μεταμορφώνονται για
λίγο σε μυστικούς πράκτορες,
ξεκινούν την περιπλάνησή τους
στο παλιό εργοστάσιο και, μέσα
από γρίφους και κρυμμένες
πληροφορίες, ξεκλειδώνουν όλα
του τα μυστικά.
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο

Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο
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*Σε συνεργασία με την ομάδα θεάτρου
«Ανεμόμυλοι».

Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο

12 — 14 ετών

Τι κρύβεται άραγε στο
χρηματοκιβώτιο του παλιού
εργοστασίου; Ποια πληροφορία
στο ασθενολόγιο του 1970 θα
μας οδηγήσει στη λύση ενός
περίπλοκου μυστηρίου;
Οι μαθητές χρησιμοποιούν
σύγχρονα ψηφιακά μέσα για
να εξιχνιάσουν ένα πολύ…
περίεργο μυστήριο, με φόντο το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου, τα
μηχανήματα του 19ου αιώνα και το
αρχειακό του υλικό. Δεν υπάρχει
πιο διασκεδαστικός τρόπος για
να ανακαλύψουμε την ιστορία
του εργοστασίου, τη γραμμή
παραγωγής του φωταερίου αλλά
και σημαντικές πληροφορίες για την
εκβιομηχάνιση της χώρας!
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 4 €/άτομο
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
/
επιχειρηματικότητα

Ημέρες Διεξαγωγής:
Δευτέρα — Παρασκευή
Ώρες: 9.30 — 13.30
(κατόπιν συνεννόησης)
Μέγιστος αριθμός ατόμων:
25 άτομα/ομάδα

10 — 12 ετών

13 — 15 ετών

Έχω μία ιδέα!

Το εργοστάσιο + εμείς

Έχεις μπει ποτέ σε εργοστάσιο;
Πώς φτιάχνεται ένα βιομηχανικό
προϊόν;
Οι μικροί μας φίλοι ανακαλύπτουν
τα βασικά στάδια της βιομηχανικής
παραγωγής, από τη σύλληψη της
ιδέας ενός προϊόντος, το σχεδιασμό
του και την επιλογή των υλικών,
μέχρι την παραγωγή και τη συσκευασία. Δουλεύουν σε ομάδες, σχεδιάζουν και παράγουν το δικό τους
προϊόν, εμπνευσμένο από βασικούς
κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, χρησιμοποιώντας απλά υλικά.
Παράλληλα, μέσα από παιχνίδια
ρόλων και αυτοσχεδιασμού, ανακαλύπτουν την αξία των εργαζομένων
στη βιομηχανία και τη σημασία του
να συνεργάζονται αρμονικά και να
επιλύουν προβλήματα.

Πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο;
Ποιοι εργάζονται σε αυτό;
Τι είναι γραμμή παραγωγής;
Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν τη
δική τους γραμμή παραγωγής και
προτείνουν λύσεις στα προβλήματα
που κάθε φορά προκύπτουν.
Ένα πρόγραμμα για μικρούς
και -ποιος ξέρει;- για μεγάλους
επιχειρηματίες! Εσύ θα
επιχειρήσεις;
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 3 €/άτομο

Διάρκεια: 70 λεπτά
Κόστος: 4 €/άτομο
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
/
φυσικές επιστήμες
& νέες τεχνολογίες

Ημέρες Διεξαγωγής:
Δευτέρα — Παρασκευή
Ώρες: 9.30 — 13.30
(κατόπιν συνεννόησης)
Μέγιστος αριθμός ατόμων:
25 άτομα/ομάδα
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8 — 12 ετών

7 — 14 ετών

Go green!

We are the robots

Εσύ πώς θα προστατέψεις τον
πλανήτη σου; Η περιπέτεια της
ενέργειας ξεκινά!
Με αφετηρία το εργοστάσιο
φωταερίου, ανακαλύπτουμε τη
σημασία και την αξία της ενέργειας.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια
εντυπωσιακών πειραμάτων και
προσομοιώσεων, εμβαθύνουμε στον
τρόπο σχηματισμού και λειτουργίας
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ενώ αποκτούμε κίνητρο για μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
και ενεργή συμμετοχή στην
προστασία του πλανήτη μας.

Πόσο απλό είναι να φτιάξεις το δικό
σου ρομπότ; Μάλλον απλούστερο
απ’ όσο φαντάζεσαι!
Τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν με τα χέρια τους απλά ρομπότ
και έξυπνες ηλεκτρονικές κατασκευές και να προγραμματίζουν τη
συμπεριφορά τους χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγραμματιστικά
εργαλεία. Λειτουργούν ομαδικά και
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα
και τη φαντασία τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βγαλμένο από
το μέλλον…

Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο
*Σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα
«Βιώνω, Μαθαίνω, Δημιουργώ».

Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 6 €/άτομο
*Σε συνεργασία με την EDUMOTIVA
(Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θεματικά
εκπαιδευτικά
προγράμματα
9 — 12 ετών

Έγκλημα στον Πύργο:
the Christmas edition
Χριστούγεννα του 1952. Κάτι ύποπτο
συμβαίνει στον Πύργο του παλιού
εργοστασίου…
Η διάσημη ντετέκτιβ κυρία Ελιάντες
φοράει τα γιορτινά της και μας καλεί
να εξιχνιάσουμε ένα ακόμα τρομερό
έγκλημα που κρύβεται πίσω από
τα χιονισμένα τζάμια του Νέου
Υδαταερίου.
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 5 €/άτομο
*Διαθέσιμο καθημερινά από τις 2 έως τις 20
Δεκεμβρίου 2019.
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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ξεναγήσεις

7 — 11 ετών

10 — 18 ετών

10 — 18 ετών

Γκαζοπαιχνίδια

Μια βόλτα στο
μουσείο

Από το κάρβουνο
στον ατμό: η εξέλιξη
στην παραγωγή ενός
αερίου

Έπεσες σε διαρροή; Πρέπει να
γυρίσεις δύο θέσεις πίσω! Δεν
φτυάρισες αρκετό κωκ; Γράφεσαι
στο ποινολόγιο! Αρρώστησες;
Ο γιατρός του εργοστασίου σε
αναγκάζει να ξεκουραστείς για δύο
γύρους…

Ημέρες Διεξαγωγής:
Δευτέρα — Παρασκευή
(κατόπιν συνεννόησης)
Ώρες: 9.30 — 13.30
(κατόπιν συνεννόησης και
απογευματινές ώρες)
Μέγιστος αριθμός ατόμων:
30 άτομα/ομάδα

14

Αφετηρία: το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας. Στόχος: να
φωτιστεί η πόλη όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα. Τι κάνουμε; Ξεκινάμε
με μία ξενάγηση στο Μουσείο που
θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις
για να συμμετέχουμε σε ένα
συναρπαστικό επιδαπέδιο παιχνίδι
γνώσεων. Χωριζόμαστε σε ομάδες,
ακολουθούμε τέσσερις διαφορετικές
διαδρομές και προσπαθούμε να
δώσουμε ενέργεια και φως σε
τέσσερα διαφορετικά σπίτια. Θα τα
καταφέρουμε άραγε;
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 3 €/άτομο

Θέλεις να μάθεις τι είναι το
φωταέριο, να εξερευνήσεις τους
χώρους του παλιού εργοστασίου,
να ανακαλύψεις το μοναδικό
μηχανολογικό εξοπλισμό του 19ου
αιώνα;
Μέσα από τη γνωριμία με την
ιστορία και την τεχνολογία του
εργοστασίου, τα μαθήματα του
σχολείου, η ιστορία, η τεχνολογία,
η χημεία ή η φυσική, παίρνουν
άλλη διάσταση και εφαρμογή και η
μάθηση γίνεται...παιχνίδι!
Διάρκεια: 50 λεπτά
Κόστος: 1 €/άτομο

Έλα να ανακαλύψουμε την καρδιά
της παραγωγικής διαδικασίας του
φωταερίου!
Επισκεπτόμαστε τα κτίρια των
Φούρνων, αγγίζουμε τα κορνούτα,
μαθαίνουμε για την πρώτη ύλη της
παραγωγής, το λιθάνθρακα. Στη
συνέχεια, βρισκόμαστε στο κτίριο
του Νέου Υδαταερίου κάνοντας ένα
άλμα στο χρόνο και γνωρίζουμε την
τεχνολογικά πιο εξελιγμένη διαδικασία παραγωγής του υδαταερίου.
Τέλος, ανεβαίνουμε στον Πύργο
του κτιρίου, το Παρατηρητήριο, απ’
όπου μπορούμε να δούμε το παλιό
εργοστάσιο από τα 30 μέτρα!
Διάρκεια: 60 λεπτά
Κόστος: 1 €/άτομο
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ΤΕΣΛΑ

Τέσλα

12 — 18 ετών

Μία… ηλεκτρισμένη
θεατρική παράσταση
για έναν από τους
σημαντικότερους
επιστήμονες της
ιστορίας.
Internet, Wi-Fi, δορυφόροι,
η επιστήμη της ρομποτικής:
έχεις αναλογιστεί ποτέ ποιός
έθεσε τα θεμέλια γι’ αυτές τις
“φουτουριστικές” ιδέες στις αρχές
του 20ου αιώνα;

Ημέρες διεξαγωγής:
Κατόπιν συνεννόησης
Ρωτήστε μας περισσότερα!
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Η παράσταση «Τέσλα», σε
σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή, μετά
τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε
τον περασμένο χειμώνα, επιστρέφει
στο ΒΜΦ για να αναδείξει το όραμα
και τη ζωή του Σέρβο-Αμερικανού
ανθρωπιστή – εφευρέτη Νικολά

Τέσλα. Σε μια εποχή που
θεμελιώθηκε ο ιμπεριαλισμός, και
η επιστήμη υποτάχθηκε στον νόμο
της αγοράς, ο Τέσλα κατάφερε να
αποδείξει πως ο απελευθερωμένος
νους και η υπερβατική σκέψη
οδηγεί στην πραγματική
αντίληψη του φυσικού κόσμου
και στις απαντήσεις των μεγάλων
υπαρξιακών ερωτήσεων.

πρόσφερε στην ανθρωπότητα
μια σειρά από επιστημονικές
εκπλήξεις. Εφευρέσεις, όπως
o επαγωγικός κινητήρας, το
εναλλασσόμενο ρεύμα, οι ακτίνες
Χ, η τηλεκατεύθυνση και η
ασύρματη ενέργεια προέκυψαν
απο δικά του πειράματα και
μελέτες.
*Διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2020.

Οι βιομηχανικοί χώροι του
Μουσείου, το σκηνικό που
παραπέμπει σε επαγωγικό
κινητήρα και η πρωτότυπη τεχνική
του projection mapping συνθέτουν,
υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής
μουσικής, μια μοναδική θεατρική
εμπειρία που θα συναρπάσει
το εφηβικό κοινό. Μέσα από
μια μη ρεαλιστική αφήγηση της
βιογραφίας του Τέσλα διαφαίνεται η
φιλοσοφία και η κοσμοθεωρία του
ανθρώπου που αποτέλεσε θεμέλιο
για το σύγχρονο κόσμο, καθώς
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Το παιδί, η πόλη
& τα μνημεία

ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ & ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
(ΠΠΜ) είναι ένα καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
εφαρμόζεται από το 2016. Μαθητές
και εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την
Αθήνα και την ιστορία της μέσα από
ένα μοναδικό ταξίδι στα μνημεία την
αρχιτεκτονική της.

Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα
έχουν ενταχθεί 220 εκπαιδευτικοί και
περισσότεροι από 3.100 μαθητές και
μαθήτριες 5 έως 18 ετών από 110
σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας.
Με στόχο να στρέψει το ενδιαφέρον
της σχολικής κοινότητας στην αξία
του να είσαι «ενεργός πολίτης»,
το ΠΠΜ ενθαρρύνει την ανάπτυξη
συναφών δεξιοτήτων στα παιδιά,
ενώ παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πληθώρα ερεθισμάτων και
σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Πλάι στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί
αξιοποιούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, με στόχο να τα
εντάξουν μέσα στη σχολική τάξη,
ενισχύουν τους δεσμούς ομάδας
με τους μαθητές τους και διερευνούν δυνατότητες ενσωμάτωσης
της καλλιτεχνικής έκφρασης στην
εκπαιδευτική πράξη.

«Το παιδί, η πόλη & τα μνημεία»
αποτελεί μια πρωτοβουλία του
δήμου Αθηναίων, ενώ υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων, με τον συντονισμό του
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ξεναγήσεις και επισκέψεις σε
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάιστορικά τοπόσημα της Αθήνας,
των, και συγκεκριμένα τις Δ/νσεις
παράλληλα με βιωματικές επιμορΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
φώσεις ημερίδες και σεμινάρια για
Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίτους εκπαιδευτικούς, συμβάλλουν
δευση και Πολιτιστικά Θέματα) και
ώστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους, Αθήνας (Περιβαλλοντική Εκπαίκαι ιδιαίτερα η νέα γενιά πολιτών
δευση).
να μάθει να την αγαπά και να την
*Η
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι για ένα
προστατεύει.
Πλάι στους εκπαιδευτικούς, τα
παιδιά ανακαλύπτουν την αισθητική
αξία των υπαίθριων γλυπτών και
των ιστορικών κτιρίων της πόλης,
σχετίζονται ενεργά με τον δημόσιο
χώρο, «υιοθετούν» αγάλματα και
φιλοτεχνούν έργα εμπνευσμένα από
το ταξίδι τους μέσα στο πρόγραμμα.
Προετοιμάζονται έτσι ώστε να γίνουν
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

χρόνο.

Μάθε περισσότερα στο
www.kids4thecity.gr
ή επικοινώνησε μαζί μας στο
213 0109300 (Παναγιώτα Δούκα)
ή στο info@kids4thecity.gr
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Στην Τεχνόπολη,
μπορείς ακόμα…

… να δεις τη
μαγευτική θέα από τα
35 μέτρα ύψος!
Θέλεις να ανακαλύψεις μία νέα
συναρπαστική οπτική γωνία της
πόλης; Να απολαύσεις τη θέα
360° σε όλη την πόλη, από την
Ακρόπολη και το Λυκαβηττό μέχρι
τα δυτικά προάστια και το Αιγάλεω,
το Φάληρο και την Καστέλλα;
Ναι; Ε, τότε σε περιμένουμε στο
Παρατηρητήριο! Πού βρίσκεται
αυτό; Στον Πύργο του Νέου
Υδαταερίου, του ψηλότερου κτιρίου
της Τεχνόπολης! Α! Και για τους
πιο… περίεργους έχουμε και κιάλια!
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… να κρατήσεις τις
… να σκαρφαλώσεις,
αναμνήσεις σου από να ισορροπήσεις
το Μουσείο ζωντανές! και να ακονίσεις τη
φαντασία σου…
Στο Industrial Gas Museum
στον αέρα!
Shop, μπορείς να βρεις δώρα,
αναμνηστικά, σχολικά είδη και
βιβλία για όλη την οικογένεια που
συνδέονται με την ιστορία και την
αισθητική του παλιού εργοστασίου,
σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, όπως
επίσης και τον κατάλογο του ΒΜΦ.

Αιωρούμενες γέφυρες και
μονοπάτια, παρατηρητήρια και
μια τεράστια τσουλήθρα-τούνελ
συνθέτουν την εντυπωσιακή
κατασκευή του Skywalk, του
πρώτου πιστοποιημένου και
απόλυτα ασφαλούς action park
της χώρας, ενός υπερσύγχρονου
χώρου παιχνιδιού και διάδρασης
για παιδιά κάθε ηλικίας.
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Πληροφορίες – Κρατήσεις
Τ. 213 0109325, 213 0109300
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Τ. 213 0109325, 213 0109300
Ε.gasmuseum@athens-technopolis.gr
www.gasmuseum.gr
Ωράριο λειτουργίας:

Πρόσβαση:

Χειμερινό ωράριο (15.10 – 15.04)
Τρι – Τε – Πα – Σα – Κυ: 10.00 – 20.00
Τελευταία είσοδος: 19.15
Πε: 10.00 – 21.00
Τελευταία είσοδος: 20.15

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια),
Στάση «Φωταέριο»
Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815,
838, 914, Β18, Γ18,
Στάση «Φωταέριο»

Θερινό ωράριο (16.04 – 14.10)
Τρι – Κυ: 10.00 – 18.00
Τελευταία είσοδος: 17.15
Κλειστά:
κάθε Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου,
Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου,
15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου,
25 & 26 Δεκεμβρίου

Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι
με αναπηρικό αμαξίδιο.
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πειραιώς 100, Γκάζι 11854
www.athens-technopolis.gr

#IndustrialGasMuseum
#my_igm

#20yrsTechnopolis
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