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Επισκέψεις γνωριμίας για το 2021 

Το άνοιγμα των πυλών του Μουσείου στην ευρύτερη κοινωνία και η επιστροφή στη φυσική 

επικοινωνία, για το νέο ακαδημαϊκό Έτος 2021-22,  ξεκινάει με ένα πρόγραμμα επισκέψεων 

γνωριμίας για ενήλικες , παιδιά και οικογένειες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.  

Προσεχώς θα ανακοινωθούν και τα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές 

μονάδες της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα  δράσεων γνωριμίας για τους επόμενους μήνες του 2021 περιλαμβάνει: 

 

Πρόγραμμα επισκέψεων γνωριμίας 
με το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης 

 
1. Ομαδικές ξεναγήσεις:  

 

Κάθε Δευτέρα 11.00-12.00 ή 12.00-13.00, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2021 

Αριθμός ατόμων: 5 -15 

Διάρκεια: 50-60΄ 

 « Περί υγείας και ασθένειας ιστορίες»  

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιακών κατηγοριών.   

Οι συλλογές του Μουσείου Ιατρικής γίνονται αφορμή για ένα  ταξίδι στο  συναρπαστικό κόσμο 

των επιστημών υγείας.  Με προσαρμογή   στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τις ανάγκες 

τους,  ακολουθούμε ενδιαφέρουσες διαδρομές  από τη θεραπευτική του παρελθόντος στις 

εξελίξεις των επιστημών υγείας σήμερα.  Ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα, βότανα-φάρμακα, 

φωτογραφίες, αντικείμενα μνήμης και ιστορικοί σταθμοί συνθέτουν ένα παιγνίδι γνώσης, 

μύησης και γιατί όχι … ψυχαγωγίας! 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Εκπαιδευτική ξενάγηση στην έκθεση και τις συλλογές του Μουσείου 

 20 λεπτη ταινία – αναφορά σε ιστορικές στιγμές υγειονομικών της πόλης  

  

 

2. Δράσεις για Οικογένειες:  

«Οικογενειακές μουσειακές διαδρομές» 

Τετάρτη 24 Νοέμβρη, 1 Δεκέμβρη, 8 Δεκέμβρη, 15 Δεκέμβρη  
Ώρες: 16.00- 17.00 ή 17.00-18.00 
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Αριθμός ατόμων: 3-4 οικογένειες, μέγιστος αριθμός ατόμων: 15 
Διάρκεια: 50-60’ 

 

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης φιλοδοξεί να γίνει ένας φιλόξενος χώρος για οικογένειες, ό 

που οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους, να 

περάσουν μαζί ποιοτικό χρόνο, να μοιραστούν εμπειρίες. Το Μουσείο μπορεί να προσφέρει στην 

οικογένεια που θα το επισκεφτεί ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο παροτρύνει όλα τα μέλη να 

συνδιαλέγονται μεταξύ τους και εν τέλει να μάθουν και να ψυχαγωγηθούν συνολικά αλλά και 

ατομικά μέσα από τα πολλαπλά επίπεδα πληροφόρησης. 

 

Το πρόγραμμα επίσκεψης στο Μουσείο   περιλαμβάνει: 

 Εκπαιδευτική ξενάγηση στην έκθεση και τις συλλογές του Μουσείου 

 Βιωματική δράση με αφετηρία επιλεγμένα εκθέματα και θέματα ενδιαφέροντος του 

Μουσείου Ιατρικής.   

Για τους μικρότερους επισκέπτες το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναγνώσεις παραμυθιών και 

αφηγήσεις ιστοριών  .  

 

 
3. Ξεναγήσεις για ενήλικες άνω των 65: 

 

Κάθε  Παρασκευή 10.00-11.00, 11-12.00 

Ηλικία: άνω των 65 ετών 

Διάρκεια: 50-60’ 

«Το Μουσείο αφηγητής και ακροατής». 

Οι ξεναγήσεις απευθύνονται σε ενήλικες άνω των 65 ετών που δηλώνουν ατομικά η κατά ομάδες   

συμμετοχή. (5-15 άτομα). Επίσης σε οργανωμένες ομάδες σε συνεργασία με Συλλόγους, φορείς, 

λέσχες, ΚΑΠΗ, οίκους ευγηρίας κλπ.  Επιδιώκουμε να ξεδιπλώσουμε μέσα από το διάλογο με τους 

επισκέπτες, απλές καθημερινές  ιστορίες ανθρώπων που αφορούν μνήμες από γιατρούς, μαίες, 

ασθένειες, γιατροσόφια, βοτάνια  και ιατρικές πρακτικές του παρελθόντος. Οι επισκέπτες θα 

κληθούν να  συνδέσουν τα μουσειακά αντικείμενα με την  καθημερινότητα, τις προσωπικές 

μνήμες, τα βιώματα και τις σκέψεις τους.    

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

 Ξενάγηση στις συλλογές του Μουσείου Ιατρικής 

 Συζήτηση και βιωματική προσέγγιση εκθεμάτων και αρχειακού υλικού του Μουσείου 

(μια παλιά φωτογραφία, ένα νυστέρι, μια θερμοφόρα αφηγείται …) ή ταινία αναφορά 

σε ιστορικές στιγμές υγειονομικών της πόλης 

 

 

 

 


