
  تور سیاحتی میان فرهنگی در آتنتور سیاحتی میان فرهنگی در آتن

 با موزه ها و اماکن تاریخی شهر
  مبتکرانه و به بهترین نحو، به زبان

خود آشنا شوید! 

    مخاطب این برنامه مهاجران، پناهندگانمخاطب این برنامه مهاجران، پناهندگان
و هر شهروند عالقه مند آتن می باشدو هر شهروند عالقه مند آتن می باشد

 راهنمایان میان فرهنگی به زبان های یونانی/ انگلیسی/ فرانسوی/ 
  عربی / فارسی تور های سیاحتی در موزه ها و مکانهای تاریخی بر

گزار میکنند. 

هر شنبه ساعت ۱۰۱۰ صبح صبح ) عربی،فارسی) عربی،فارسی))
هر یک شنبه ساعت۱۰۱۰ صبح صبح ) فرانسوی،انگلیسی، یونانی) فرانسوی،انگلیسی، یونانی))

مدت زمان سیاحت : تقریبا ۱ساعت

تورهای سیاحتی میان فرهنگی به صورت گروهی انجام میگیر 
د و بنا به درخواست، روزها و ساعت های دیگر نیز افزوده میشود.

نقطه مالقات، دفتر اطالعات موزه ها / اماکن باستانی  همکار است. 

فراموش نکنید! پیش ثبت نام الزامی استپیش ثبت نام الزامی است. . 

شرکت رایگان استرایگان است!!  

کرامیکوس

آگورا)بازار( باستانی

SYNTAGMA

MONASTIRAKI

THISSIO

ΟΜΟΝΟΙΑ

 همکاران اجرای برنامه:

HELLENIC REPUBLIC
Ministry of Culture 
and Sports

HELLENIC REPUBLIC
Ministry of Migration 
and Asylum

آگورا )بازار( باستانیآگورا )بازار( باستانی::
آدریانو پالک ۲۴ 
موزه لوحه )اپیگرافیکوموزه لوحه )اپیگرافیکو(: (: 

توسیتچا پالک ۱
رامیکوسرامیکوس::

 رمو پالک ۱۴۸
موزه فرهنگ نوین یونانموزه فرهنگ نوین یونان: : 

حمام آيريذون:
 ثيسپیدوس پالک ۸

مردم و ابزار:
 پانوس ۲۲ 

  چهار چوب اجرایچهار چوب اجرای
   چهار چوب اجرای این پروژه بخشی از برنامه »تقویت ادغام اجتماعی

  اتباع کشور های ثالث )OPS5075080( است که توسط برنامه ملی
  ۲۰۱۴--۲۰۲۰ صندوق پناهندگی مهاجرت و ادغام )٪۷۵منابع

اجتماعی، ٪۲۵ ملی( تامین میشود.

  اطالعاتاطالعات
تلفنتلفن :: 2103638625

multaka@developathens.gr

Athens Development and Destination Management Agency S.A.

Mult
A t h e n s

A t h e n s

General Directorate of Antiquities 
and Cultural Heritage
Directorate of Archaeological Museums, 
Exhibitions and Educational Programmes 
Department of Educational Programmes 
and Communication

Directorate of Modern Cultural Heritage 
Department of Intangible Cultural Heritage 
and Intercultural Issues

Epigraphic Museum
Ephorate of Antiquities of the City of Athens
Museum of Modern Greek Culture

Directorate of Social Integration 
Department of Interculturalism

European Union
Asylum, 

Migration and 
Integration Fund

PANEPISTIMIO

“Equality, Solidarity, Protection”
With the co-funding of Greece 

and the European Union

آکروپلیس

باستان شناسی موزه ملی



:Multaka :Multaka 
مولتاکا: تورسیاحتی میان فرهنگی در آتنمولتاکا: تورسیاحتی میان فرهنگی در آتن

موزه ها/ اماکن باستانی به عنوان نقطه دیدار

واژه »مولتاکا« در زبان عربی به معنی نقطه دیدار است.
  هدف برنامه MULTAKA نشست فرهنگ ها و ارتقای فرهنگ به عنوان

ابزار مشترک غنی سازی وجود و همزیستی انسان است.

کجا؟کجا؟

به طور آزمایشی در موزه ها و اماکن باستانی آتن در حال
اجرا می باشد.

چرا؟چرا؟

 از آنجا که موزه ها و اماکن باستانی با عملکرد به عنوان حلقه
 ی ارتباطی بین جامعه مبدأ/ مقصد و جامعه میزبان، به درک

 متقابل و تعامل فرهنگ های مختلف، به ادغام و مشارکت
  اتباع کشورهای ثالث و اشخاص دارای پیشینه مهاجرتی، در

جامعه کمک میکنند و جامعه محلی را آگاه می سازند.

    چه کسانی؟چه کسانی؟

 مهاجران، پناهندگان و افراد با پیشینه ی مهاجرتی، توسط کارکنان
 متخصص وزارت فرهنگ و ورزش آموزش می بینید تا تورهای سیاحتی
  میان فرهنگی را برای اشخاص با پیشینه مهاجر و پناهنده و عموم مردم

برگزار کنند.

تور سیاحتی میان فرهنگی چیست؟تور سیاحتی میان فرهنگی چیست؟
 سفری در زمان و مکان با دیدگاه و تجربیات افرادی با پیشینه های فرهنگی

 متفاوت. مفاهیمی که جذابیت میان فرهنگی دارند مورد بحث قرار می
 گیرند، مانند نوشتن و ارتباطات، دموکراسی و مشارکت در اجتماع،

 مشاغل صنایع دستی دوره پیش صنعتی، تجارت و اقتصاد، روش های
.حفظ بهداشت جسمانی، مفهوم مرگ و سنت های به خاکسپاری

 برنامه این هدف را دارد تا آثاربه نمایش درآمده در موزه ها و اشیاء اماکن
 باستانی با تحرک خاطرات، تجربه ها و احساسات منجر به تبادل تجربیات

  و آگاهی سازی از نیازهای مشترک گردد که به جامعه ی انسانی تداوم
بخشد.

رامیکوِس

موزه لوحه )اپیگرافیکو)

آگورا)بازار( باستانی

 موزه فرهنگ
نوین یونان


