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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πανελλήνιο Σσνέδριο Μοσζειακής Αγωγής και Εκπαίδεσζης 

Με ηδηαίηεξα κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθαλ αξγά ρζεο ην κεζεκέξη νη εξγαζίεο ηνπ ηξηήκεξνπ 
Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Μνπζεηαθήο  Αγωγήο  θαη Δθπαίδεπζεο ζηε Θήβα. Έλα ζπλέδξην, κε βαζηθό 
ζηόρν λα αλαδείμεη πώο ηα κνπζεία ηνπ κέιινληνο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο 
κάζεζεο, ώζηε λα αληηκεηωπηζηνύλ νη κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο παηδείαο ηνπ 21νπ αηώλα. 

Μέζα από ηνλ πινπξαιηζκό ηωλ εηζεγήζεωλ πξνζθεθιεκέλωλ επηζηεκόλωλ από ην ρώξν ηεο 
κνπζεηνπαηδαγωγηθήο θαη από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδίαζαλ θαη παξνπζίαζαλ νη 
εθπαηδεπηηθνί ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, αλαδείρηεθαλ: 

 θαηλνηόκεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ κνπζεηαθώλ ρώξωλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία, 

 ζπδεηήζεθαλ ζεωξεηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο νπζηαζηηθήο θαη 
απνηειεζκαηηθήο ζύλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ κνπζείνπ κε ην ζρνιείν. 

 Κπξίωο αλαδείρζεθε ε ηθαλόηεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξάμεο λα αμηνπνηνύλ πεξηβάιινληα έμω από 
ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζπλδένληαο δεκηνπξγηθά ηε ζρνιηθή γλώζε κε ηελ 
πξαγκαηηθή δωή, δεηνύκελν γηα ηελ παηδεία ηωλ καζεηώλ ζηνλ 21ν αηώλα.  

Η απξόβιεπηα κεγάιε ζπκκεηνρή, ην έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ηα ζεηηθά ζρόιηα ηωλ ζπκκεηερόληωλ 
μεπέξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο ηωλ ζπλδηνξγαλωηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ.  

Τα ζπκπεξάζκαηα ζα απνζηαινύλ πξνο ην ΥΠ.ΠΔ.Θ θαη ηνπο θνξείο ηνπ (Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο), γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο πξνηάζεηο θαη ζην δηάινγν γηα ηελ Παηδεία. Δπίζεο, ζα 
απνζηαινύλ ζηελ επηηξνπή κνξθωηηθώλ ππνζέζεωλ ηεο Βνπιήο,  όπωο ήδε δεηήζεθε θαη ζα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο & πξνβιεκαηηζκνύ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Δπίθεηηαη ε 
ειεθηξνληθή έθδνζε ηωλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Δπραξηζηνύκε ζεξκά:  

 ηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο κε ηελ νπνία ζπλδηνξγαλώζεθε ην ζπλέδξην θαη ε νπνία ππνζηεξίδεη 
δηαρξνληθά θαη απνηειεζκαηηθά  θάζε εθπαηδεπηηθή – επηκνξθωηηθή πξνζπάζεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γ/λζεο Δθπ/ζεο. 

 Τν Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ ωο ζπλδηνξγαλωηήο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ, ζπκκεηείρε 
νπζηαζηηθά ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 Τελ Δθνξεία Αξραηνηήηωλ Θήβαο, ην Γήκν Θήβαο, ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Θεβώλ & Λεβαδείαο, ην 
Δπηκειεηήξην Θήβαο, ην Γήκν Λακηέωλ θαη ην Γήκν Γειθώλ θαη όινπο ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο  πνπ 
ζηήξημαλ κε νπνηαδήπνηε ηξόπν ην ζπλέδξην. 

 Τνπο Γήκνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο Σηεξεάο Διιάδαο πνπ εκπινύηηζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηηο 
αλαξηεκέλεο εξγαζίεο πνπ απέζηεηιαλ.  

 Τέινο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο πνπ ζηήξημαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 
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