
 

Η Επιτροπθ  υνεργαςίασ με τθ Β¨κμια Εκπαίδευςθ υλοποίθςε για μια ακό-
μθ χρονιά ζνα πρόγραμμα εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων  ςτθν Ιατρικι χολι. 
 
τόχοσ του προγράμματοσ είναι θ προβολι των δραςτθριοτιτων τθσ χολισ, 
θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των τριϊν βακμίδων εκπαίδευςθσ, θ ςυμβολι 
ςτθ διαδικαςία επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ των νζων, κακϊσ και θ 
ανάδειξθ τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςε πρϊτθ επιλογι 
του μακθτικοφ δυναμικοφ τθσ περιφζρειασ. 
 
Πολφτιμοσ χρόνοσ αφιερϊνεται από το προςωπικό των εργαςτθρίων και 
τουσ διδάςκοντεσ για τισ εκπαιδευτικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ, όμωσ θ αντα-
πόκριςθ των  χολικϊν Μονάδων είναι  μεγάλθ και αυτό  αποτελεί και δεί-
κτθ επιτυχίασ τθσ  ςυλλογικισ αυτισ προςπάκειασ. 
 
Σο πρόγραμμα ξεκίνθςε το 2011-12 διανφοντασ αιςίωσ τθν 6θ χρονιά με 
διεφρυνςθ των εργαςτθρίων που ςυμμετζχουν. 
 
το πλαίςιο του επίςθμου προγράμματοσ ζχουν ξεναγθκεί ζωσ το 2017 ςυ-
νολικά κατά προςζγγιςθ 1400 μακθτζσ Γυμναςίων και Λυκείων του Διμου 
Ηρακλείου, περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςχολείων εκτόσ πόλθσ, ενϊ τα τελευταία 
δφο χρόνια καταβάλλεται προςπάκεια να ικανοποιθκοφν αιτιματα από 
τουσ Νομοφσ Ρεκφμνου, Χανίων και Αγίου Νικολάου.  
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Επιτροπή υνεργαςίασ με τη 
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Κοςμήτορασ:  Γ. Κοντάκθσ 

υντονιςτήσ Επιτροπήσ:  

Ι. Χαραλαμπόπουλοσ 

υντονιςτήσ: Ι 
Χαραλαμπόπουλοσ 
 
Μζλη: Μ. Βενυχάκθ,  
 Π. ίμοσ, . χίηα,  
 Ε. Σηατηαράκθσ, Α. Ψαρουλάκθ,  
Ι. Μουηάσ, Χ. ιγανόσ, 
Γ. Κονιδάκθσ,  
 
Γραμματεία: Μ. Σςαγκαράκθ,  
Ν. Εφεντάκθ, Κ. Ορφανάκθ 
 
Τποςτιριξθ επιςκζψεων: 

Κ. Ορφανάκθ, Ν. Εφεντάκθ 

Γραμματεία:  

Μ. Σςαγκαράκθ,  N.Eφεντάκθ 

Σθλ. 2810 394562 

 

υνεργαςία με το Γραφείο χο-
λικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ 
Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ:, Α. Ζαχα-
ράτου 

Και με το Σμιμα Δθμοςίων χζ-
ςεων του Π.Κ, Γ. Διαμάντθ 

 

 

 

 

 

Γραφ. επιμζλεια εντθμερωτι-
κοφ εντφπου: Μ. Σςαγκαράκθ 

Eνδεικηικό πρόγραμμα Εκπαιδεσηικών Επιζκέψεων 

 

 
Σοξικολογίαρ 



  Παρουςίαςη Ιατρικήσ χολήσ, κ. Ι. Χαραλαμπόπουλοσ, υντονιςτισ  
 Παρουςίαςη θζματοσ Ιατροκεντρικοφ και ευρφτερου κοινωνικοφ 

ενδιαφζροντοσ (Μζλη Δ.Ε.Π Ιατρικήσ χολήσ): Γ. Νότασ, Γ. Σςιαοφ-
ςησ, Κ. Περιςυνάκησ, Μ. Καραμάνου, Α. Ψαρουλάκη 

 
Ξεναγήςεισ: 
Εργαςτήριο Φαρμακολογίασ 
Τπεφκυνοσ εργαςτθρίου: Επίκ. Κακθγθτισ κ. Ι. Χαραλαμπόπουλοσ 
Ομάδα  υποςτιριξθσ: Μαρια Κόκκαλθ,Μαριάννα Παπαδοποφλου, Χρυςανκθ 
Βουτυρακθ, Μουράτ Βεηιρ, Γεωργια καρμαλιωρακθ 
 
Επίδειξθ καλλιζργειασ και παρατιρθςθσ με μικροςκόπιο κυτταρικϊν καλλιερ-
γειϊν και μια γριγορθ περιγραφι των μεκόδων ανάπτυξθσ νζων φαρμάκων 
ςτο εργαςτιριο. Επίδειξθ ςτο χϊρο πειραματιςμοφ μικρϊν ηϊων.  
 
Eργαςτήριο Κλινικήσ Χημείασ 
Τπεφκυνθ Εργαςτθρίου: Μ. Βενυχάκθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
Δρ. Ρ. Δερμιτηάκθ , E.Δ.Ι.Π 
 
Παρατιρθςθ ςε μικροςκόπιο. Επίδειξθ τρόπου κυτταροκαλλιεργειϊν και παρα-
τιρθςθ κυττάρων  κάτω από τα οπτικό μικροςκόπιο. Ενθμζρωςθ για τισ ςυνκι-
κεσ διαβίωςθσ αναπαραγωγισ και χειριςμοφ ποντικϊν ςε πειραματικά πρωτό-
κολλα, επίδειξθ του τρόπου χειριςμοφ,  
ταυτοποίθςθσ φφλλου και ςιμανςθ με τθ χριςθ ηϊντων ποντικϊν. 
 
 
Εργαςτήριο Ανατομίασ 
Τπεφκυνθ ξενάγθςθσ: Β. Κοκκινάκθ, Ε.Σ.Ε.Π 
 
Αδρι περιγραφι τθσ δομισ και λειτουργίασ του ανκρϊπινου ςϊματοσ κακϊσ 
και των οργάνων του ςϊματοσ με τθν επίδειξθ ςε προπλάςματα. 
 
 
Μουςείο Ιατρικήσ Κρήτησ 
Δ/ντισ:  Κακθγθτισ, κ. Ι Μουηάσ 
Ξενάγθςθ: Β΄κμια Εκπαίδευςθ, B. Kaμπουρζλλθ, Μ. Σςαγκαράκθ 

Ξενάγθςθ ςτον εκκεςιακό χϊρο και τισ κεματικζσ ενότθτεσ του Μουςείου Ιατρι-

κισ: Από τθ Βοτανολογία ςτισ ςφγχρονεσ κεραπείεσ με Φάρμακα, Ιατρικι και 

Σζχνθ, Ιςτορία τθσ Μινωϊκισ Ιατρικισ, Αρχαία και ςφγχρονα ιατρικά εργαλεία, 

ϋΟραςθ– Αιςκθτιρια κ.α 

Εργαςτήριο Νευροψυχολογίασ 
Τπεφκυνοσ: Κακθγθτισ, Π. ίμοσ 
Ομάδα εργαςτθρίου: Ε. πυριδάκθ 
 
Επίδειξθ τεχνικϊν αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ και τθσ προςοχισ. Εφαρμογι ςτθν 
κατανόθςθ των επιπτϊςεων από κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ ςτον εγκζφαλο 
και τθ ςυμπεριφορά. 
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Εργαςτήριο Σοξικολογίασ 
Τπεφκυνοσ: Eπ. Κακθγθτισ, κ. Μ. Σηατηαράκθσ 
Ομάδα εργαςτθρίου: Βακωνάκθ Ειρινθ, βιολόγοσ και Καρηι Βαςιλικι, χθμικόσ 
 

Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του εργαςτθρίου Σοξικολογίασ, επίδειξθ τεχνικϊν και 
αναλυτικϊν οργάνων, ανάπτυξθ και επεξιγθςθ όρων και εννοιϊν τθσ τοξικολογί-
ασ , παρουςίαςθ των επιμζρουσ κλάδων τθσ τοξικολογίασ, επεξιγθςθ τθσ επικιν-
δυνότθτασ ςυγκεκριμζνων τοξικϊν ουςιϊν ι ομάδων ουςιϊν ( επιδράςεισ τοξι-
κϊν ουςιϊν ςτον άνκρωπο , επιβάρυνςθ περιβάλλοντοσ ςε τοξικζσ ουςίεσ από 
δράςεισ του ανκρϊπου 
 

Εργαςτήριο Μικροβιολογίασ 
Τπεφκυνοσ ξενάγθςθσ: Επίκουρθ Κακθγιτρια, κ. Α. Ψαρουλάκθ 
Ομάδα εργαςτθρίου: Μακριδάκθ Ειρινθ (ΙΔΑΧ), ανδαλάκθσ Βαςίλθσ βιοπλθρο-
φορικόσ, μοριακόσ βιολόγοσ 
 
Μζκοδοι καλλιζργειασ μικροοργανιςμϊν ςε ςτερεό και υγρό υλικό, επίδειξθ ε-

νοφκαλμιςμοφ (ςποράσ) ςε τρυβλίο, επίδειξθ ςε τρυβλία ζτοιμων καλλιεργθμά-

των  από βακτιρια και μφκθτεσ- Παρατιρθςθ αποικιϊν, αντιβιόγραμμα- Σest ευ-

αιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά, παρατιρθςθ ςε οπτικό μικροςκόπιο παραςκευαςμά-

των βακτθρίων, μικροβίων ςε μικροςκόπιο ανoςοφκοριςμοφ και κυτταροκαλει-

εργειϊν μολυςμζνων με πρωτόηωα ςε μικροςκόπιο αντίςτροφθσ φάςθσ. Μζκο-

δοι απομόνωςθσ και καταμζτρθςθσ μικροβίων από δείγματα περιβάλλοντοσ 

(νερό, τρόφιμα), Μζκοδοι ανίχνευςθσ DNA μικροβίων  

Εργαςτήριο Βιοχημείασ 
Τπεφκυνοσ: Γ. Κονιδάκθσ, Ε.Δ.Ι.Π Βιοχθμείασ, Ν. Νιργιαννάκθ, Ε.Δ.Ι.Π  
 

Επίδειξθ εργαςτθριακϊν μεκόδων και πειραμάτων ςτα φοιτθτικά εργαςτιρια 

Χθμείασ και Βιοχθμείασ και ςυνοπτικι διάλεξθ ςχετικά με τον μεταςχθματιςμό 

μζςω των χθμικϊν αντιδράςεων ,τθσ ενζργειασ που βρίςκεται < κρυμμζνθ > ςτθν 

φλθ .  

Εργαςτήριο ‘Τπνου 
Τπεφκυνθ ξενάγθςθσ:  κ. . χίηα και Θζόλδη Μποςλοςκάκη, Επιμελήτπια Β :  

Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία του φπνου, των κανόνων υγιεινισ, φπνου– εγριγορ-
ςθσ και τθσ επίδραςθσ τθσ μειωμζνθσ διάρκειασ νυχτερινοφ φπνου ςτθ λειτουργι-
κότθτα μασ. Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία τθσ αποτελεςματικισ διάρκειασ νυχτερι-
νοφ φπνου ειδικά ςτα παιδιά. 
 
Εργαςτήριο Οπτικήσ και Οραςησ—ΒΕΜΜΟ 
Τπεφκυνοσ: Επ. Κακθγθτισ, κ. Χ. ιγανόσ. Ξενάγθςθ: κ. . Παναγοποφλου 
 
 
Εργαςτήριο Πνευμονολογίασ. Τπεφθυνη: Επ. Κακθγιτρια κ. Κ. Αντωνίου 
 
 
ε υποςτιριξθ εκπαιδ. Εκπίςκεψθσ ςυμμετείχαν: 
Α. Περογαμβράκθ, Δ. πυριδάκθ, Ε. Μαρκάκθ 
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Ποόγοαμμα νεμαγήσεωμ τηπ Ιατοικήπ Σςξλήπ σε σρμεογασία με τξ 

Γοαυείξ Σςξλικώμ Δοαστηοιξτήτωμ Β΄θμιαπ 

  

1ο ΓΕΛ ΑΓΘΟΤ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 

 

2ξ ΓΓΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Β΄ΓΕΛ ΥΑΝΘΩΝ 

ΛΥΚΓΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 

 

ΛΥΚΓΙΟ ΜΠΗΛΓΦΓΛΝΤ 

13ο ΓΤΜΝΑΘΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

Ξεμαγήσειπ πξρ ποαγματξπξιήθηκαμ σε σρμεο-

γασία με τξ Γοαυείξ Δημξσίωμ Σςέσεωμ τξρ 

Παμεπιστημίξρ Κοήτηπ 

ΓΕΛ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

ΓΕΛ ΑΡΥΑΝΩΝ 

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΓΤΜΝΑΘΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

1ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

A ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΓΤΜΝΑΘΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

ΓΕΛ ΕΠΘΚΟΠΗ 

5o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 

ΓΕΛ ΓΑΖΘΟΤ 

3Ο EΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ 



 

 


