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Δθ κέξνπο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ Ιαηξηθήο Κξήηεο, Καζεγεηή Ι. Μνπδά, ζαο 

ζηέιλνπκε ηηο επρέο καο γηα έλα δεκηνπξγηθό λέν έηνο. Σην Μνπζείν Ιαηξηθήο Κξήηεο 

μεθηλάκε ηε ρξνληά κε ηα αθόινπζα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ,  

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ (Β΄ Γεκνηηθνύ- Β΄ Λπθείνπ) γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- Μαξηίνπ 

2020. Τα πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΙΚ είλαη εγθεθξηκέλα από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (Αξ.Πξ.: Φ.1/ΣΓ/192987/Γ7, 06-12-19, κεηά από ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ΙΔΠ). Αθίζεο ησλ πξνγξακκάησλ βξίζθνληαη ζην 

ζύλδεζκν: http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/anakoinoseis/2020/2020-01-14-mouseio-

programmata.pdf 

 

Α. Τα παξαθάησ πξνγξάκκαηα είλαη δηάξθεηαο 1 ώξαο. 

1. «Βησκαηηθό θαιιηηερληθό εξγαζηήξη δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη κνπζηθήο 

αλαθάιπςεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά αξσκαηηθά θπηά ηεο Κξήηεο» 

2. «Γλσξίδσ ηα θαξκαθεπηηθά θπηά: Γεκηνπξγηθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα» 

(από κέζα Φεβξνπαξίνπ 2020) 

Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλνληαη: Β΄- Γ΄ Γεκνηηθνύ 

 

3. «Έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ: εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηα θαξκαθεπηηθά θπηά 

από ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε» 

4. «Δξγαζηήξην ηνπ λεαξνύ γηαηξνύ: ηζηνξίεο αληηθεηκέλσλ»  

Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλνληαη ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα: Γ΄ Γεκνηηθνύ- Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. 

 

Β. Τα παξαθάησ πξνγξάκκαηα είλαη δηάξθεηαο 1.5 ώξαο 

1. «Από ηνλ θήπν ησλ βνηάλσλ ζην εξγαζηήξη ησλ ηακάησλ: εξγαζηήξη 

βησκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο» 

2. «Ταμίδη από ηε κπζνινγία ζηελ Δπηζηήκε κε πινεγό ηελ Τέρλε: εξγαζηήξη 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο» (από κέζα Φεβξνπαξίνπ 2020) 

3. «Γηαηξνί θαη αζζελείο: ηζηνξίεο αληηθεηκέλσλ» 

4. «Έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ: ηα θαξκαθεπηηθά θπηά από ηελ παξαδνζηαθή 

ηαηξηθή ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε» (από κέζα Φεβξνπαξίνπ 2020) 

Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλνληαη ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα: Γ΄ Γεκνηηθνύ- Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. 

5. «Ξεληζηήο ζε άκπλα: παηρλίδη πξνζνκνίσζεο βηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ» 
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Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ην παξαπάλσ πξόγξακκα: Β΄ Γπκλαζίνπ- Β΄ 

Λπθείνπ. 

 

6.  (γηα πεξηνξηζκέλεο επηζθέςεηο από 31.01.19, κόλν Τξίηε θαη Πέκπηε) «Η 

κπζηηθή δσή ησλ θπηώλ: αλαθαιύπηνληαο ηα αηζέξηα έιαηα ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ»  

Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ην παξαπάλσ πξόγξακκα: Α΄- Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

 

7. (κόλν 23.01.20, εκέξα Πέκπηε) 

«Δξγαζηήξην κηθξνύ εξεπλεηή- Γλώξηζε ην ζώκα ζνπ: Παηρλίδη Αλαηνκίαο» 

Τάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ην παξαπάλσ πξόγξακκα: Δ΄- Ση΄ Γεκνηηθνύ. 

Σεκείσζε:  

Κόζηνο ζπλνιηθήο επίζθεςεο αλά καζεηή γηα ηα πξνγξάκκαηα 1 ώξαο: 3 επξώ 

Κόζηνο ζπλνιηθήο επίζθεςεο αλά καζεηή γηα ηα πξνγξάκκαηα 1,5 ώξαο: 4 επξώ 

 (Γηαρείξηζε: Eηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο). 

Δπίζεο, ην Μνπζείν Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην πιαίζην ηεο εμσζηξέθεηαο θαη 

δηαζύλδεζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε δσξεάλ 

εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην 

Παλ/κην Drexel, USA, κε ζέκα ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία γηα ηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Ση΄ 

Γεκνηηθνύ (γηα πεξηνξηζκέλεο επηζθέςεηο ηνλ Ιαλνπάξην). Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 

πεξηιακβάλεη μελάγεζε ζην Μνπζείν Ιαηξηθήο ζηα ειιεληθά, ζύληνκε παξνπζίαζε θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο (δηάξθεηα ζπλνιηθήο επίζθεςεο 90΄). Η γιώζζα ηεο παξνπζίαζεο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ είλαη ε Αγγιηθή. 

 

Πξνϋπόζεζε γηα λα ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

επηζπκνύλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη λα πξνγξακκαηηζηνύλ νη επηζθέςεηο έγθαηξα. Γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηα πξνγξάκκαηα, ζα 

παξαθαινύζακε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηέο ηνπο ζε απηά λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή γηα ηηο εκεξνκελίεο επίζθεςήο ηνπο 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: vkampou@yahoo.gr κέρξη ηηο 04/02/20. Σεκεηώλεηαη όηη νη 

δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο μεθηλνύλ από ηηο 20/01/19 θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μεηά από ηελ 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα θαη πξηλ από ηελ επίζθεςε ησλ 

καζεηώλ ζα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο κε πξνεξγαζία ώζηε 

λα ηεζεί ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν, θαζώο ζθνπόο όισλ καο 

είλαη απηή ε εκπεηξία λα είλαη επράξηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή γηα ηνπο καζεηέο.  

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζην επηζπλαπηόκελν αξρείν 

(πεξηγξαθή πξνγξακκάησλ θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο) θαη ζηελ ηζηνζειίδα https://museum-

med.weebly.com (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 2019-20). Θα ραξνύκε πνιύ λα ζπλεξγαζηνύκε 

γηα κία δεκηνπξγηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζαο ζην Μνπζείν! 

Δπηθνηλσλία: Γξ Βαζηιηθή Κακπνπξέιιε, Μνπζείν Ιαηξηθήο Κξήηεο, ηει.: 2810-394680 

(Γεπηέξα- Πέκπηε), e-mail: vkampou@yahoo.gr. 
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