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Εθ κέξνπο ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ Ιαηξηθήο Κξήηεο, Καζεγεηή Γ. Μνπδά, ζαο 

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

μεθηλάκε ηε ρξνληά κε ηξία λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο Δεκνηηθνύ θαη 

Γπκλαζίνπ (Δ΄ Δεκνηηθνύ- Γ΄ Γπκλαζίνπ). Τα πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ Ιαηξηθήο Κξήηεο 

είλαη εγθεθξηκέλα από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Εμ.Πξση.: 

Φ2.1/166916/Δ7/08-10-2018, κεηά από ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Εθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, ΙΕΠ): 

 

1. «Ένα ηαξίδι ζηο παπελθόν: ηα θαπμακεςηικά θςηά από ηην παπαδοζιακή ιαηπική ζηην 

ιαηπική επιζηήμη». Eπγαζηήπι μικπού επεςνηηή και εκπαιδεςηικό παισνίδι. 

2. «Από ηον κήπο ηυν βοηάνυν ζηο επγαζηήπι ηυν ιαμάηυν». Επγαζηήπι καλλιηεσνικήρ 

δημιοςπγίαρ και έκθπαζηρ. 

3. «Τα εκθέμαηα αθηγούνηαι: ιζηοπίερ ανηικειμένυν». Επγαζηήπιο αθήγηζηρ και 

τηθιακήρ δημιοςπγίαρ. 

 

Σημείυζη: Μέσπι δύο από ηα παπαπάνυ ππογπάμμαηα μποπούν να ππογπαμμαηιζηούν 

παπάλληλα.  

 

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: v.kampourelli@uoc.gr θαη vkampou@yahoo.gr μέσπι ηιρ 

10/02/19. 

 

Μεηά από ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα θαη πξηλ από ηελ 

επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο κε 

ζπλάληεζε θαη 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 θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα https://museum-med.weebly.com (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 2018-19). Θα 

ραξνύκε πνιύ λα ζπλεξγαζηνύκε γηα κία δεκηνπξγηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

ζαο ζην Μνπζείν! 

Επηθνηλσλία: Δξ Βαζηιηθή Κακπνπξέιιε, Μνπζείν Ιαηξηθήο Κξήηεο, ηει.: 2810-394680, e-

mail: v.kampourelli@uoc.gr, vkampou@yahoo.gr. 
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