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Στο Τέμενος Μασταμπά, Σάθα και Μαρκέλλου θα πραγματοποιηθούν και εφέτος  
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου επιστημονικές ενημερώσεις και 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Ρεθυμνιώτες αλλά και για τους  Έλληνες και 
ξένους επισκέπτες του Ρεθύμνου.  
Το πρόγραμμα συνδιοργανώνουν το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο  Παλαιοντολογίας και 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.   
Για τους μικρούς αλλά και τους ενήλικες που ενδιαφέρονται θα πραγματοποιείται 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί Παλαιοντολόγοι» από την Δρ. Εύη 
Βαρδαλά-Θεοδώρου. 
Οι συμμετέχοντές θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν απολιθώματα, να 
παρατηρήσουν μικροαπολιθώματα στο στερεοσκόπιο, να κατασκευάσουν 
αντίγραφα απολιθωμάτων, να σχεδιάσουν και τελικά να προσεγγίσουν μέσω 
των διαφορετικών δραστηριοτήτων με ευχάριστο τρόπο την επιστήμη της 
παλαιοντολογίας.  
Οι επιστημονικές ενημερώσεις από τον καθηγητή Παλαιοντολογίας Γεώργιο 
Θεοδώρου αφορούν στον παλαιοντολογικό πλούτο της περιοχής του Ρεθύμνου, 
αλλά και στην εξέλιξη των ειδών με την ευκαιρία της έκθεσης του Βρετανικού 
Συμβουλίου, «ο Δαρβίνος σήμερα» που  φιλοξενείται στον χώρο του 
Παλαιοντολογικού Μουσείου.   
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Παρασκευή 2 Αυγούστου            
11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί Παλαιοντολόγοι-αναγνώριση 
απολιθωμάτων». 
12:30 -14:00  Επιστημονικές ενημερώσεις ελληνικά-αγγλικά                 

Δευτέρα 5 Αυγούστου 
11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί Παλαιοντολόγοι - παρατηρούν  
μικροαπολιθώματα στο στερεοσκόπιο». 
12:30 -14:00   Επιστημονικές ενημερώσεις ελληνικά-αγγλικά   

Τετάρτη 7 Αυγούστου 
11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί Παλαιοντολόγοι - 
κατασκευάζουν αντίγραφα απολιθωμάτων». 
12:30 -14:00 Επιστημονικές ενημερώσεις ελληνικά-αγγλικά   

 Παρασκευή 9 Αυγούστου 
11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «οι Νεαροί Παλαιοντολόγοι - αναγνώριση 
απολιθωμάτων - παρατηρούν  μικροαπολιθώματα στο στερεοσκόπιο» ελληνικά 
και αγγλικά παράλληλα  
12:30 -14:00  Επιστημονικές ενημερώσεις ελληνικά-αγγλικά   

Δευτέρα 12 Αυγούστου 
11:00-12:30  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «οι Νεαροί Παλαιοντολόγοι - 
κατασκευάζουν αντίγραφα απολιθωμάτων - παρατηρούν  μικροαπολιθώματα 
στο στερεοσκόπιο» ελληνικά και αγγλικά παράλληλα  
12:30-14:00   Επιστημονικές ενημερώσεις ελληνικά-αγγλικά   
 
 
 
 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ενημερώσεις θα προσφέρονται  στην 
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ και συγκεκριμένα 2 ευρώ για παιδιά και 
φοιτητές και 3 ευρώ για συνοδούς, γονείς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς 
ενήλικες.  
Για έγκαιρη δήλωση  συμμετοχής:  
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 09:00–15:00 στο τηλέφωνο 2831023083  
Όλες τις ημέρες και ώρες: fax2831023083, e-mail paleomusreth@gmail.com    
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