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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκαν αργά χθες το μεσημέρι οι εργασίες του τριήμερου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα. Ένα συνέδριο, με βασικό
στόχο να αναδείξει πώς τα μουσεία του μέλλοντος μπορούν να προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες
μάθησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις της παιδείας του 21ου αιώνα.
Μέσα από τον πλουραλισμό των εισηγήσεων προσκεκλημένων επιστημόνων από το χώρο της
μουσειοπαιδαγωγικής και από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασαν και παρουσίασαν οι
εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναδείχτηκαν:




καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση των μουσειακών χώρων στην εκπαιδευτική
διαδικασία,
συζητήθηκαν θεωρητικά και πρακτικά θέματα προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής και
αποτελεσματικής σύνδεσης και συνεργασίας του μουσείου με το σχολείο.
Κυρίως αναδείχθηκε η ικανότητα των εκπαιδευτικών της πράξης να αξιοποιούν περιβάλλοντα έξω από
τους τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας συνδέοντας δημιουργικά τη σχολική γνώση με την
πραγματική ζωή, ζητούμενο για την παιδεία των μαθητών στον 21ο αιώνα.
Η απρόβλεπτα μεγάλη συμμετοχή, το έντονο ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων
ξεπέρασαν τις προσδοκίες των συνδιοργανωτών του συνεδρίου.
Τα συμπεράσματα θα αποσταλούν προς το ΥΠ.ΠΕ.Θ και τους φορείς του (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής), για να συμπεριληφθούν στις προτάσεις και στο διάλογο για την Παιδεία. Επίσης, θα
αποσταλούν στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, όπως ήδη ζητήθηκε και θα
αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης & προβληματισμού με την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίκειται η
ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.
Ευχαριστούμε θερμά:







την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την οποία συνδιοργανώθηκε το συνέδριο και η οποία υποστηρίζει
διαχρονικά και αποτελεσματικά κάθε εκπαιδευτική – επιμορφωτική προσπάθεια της Περιφερειακής
Δ/νσης Εκπ/σης.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ως συνδιοργανωτής με τους εκπροσώπους του, συμμετείχε
ουσιαστικά στις εργασίες του συνεδρίου.
Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θήβας, το Δήμο Θήβας, την Ιερά Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας, το
Επιμελητήριο Θήβας, το Δήμο Λαμιέων και το Δήμο Δελφών και όλους τις τοπικές επιχειρήσεις που
στήριξαν με οποιαδήποτε τρόπο το συνέδριο.
Τους Δήμους και τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας που εμπλούτισαν τις εργασίες του συνεδρίου με τις
αναρτημένες εργασίες που απέστειλαν.
Τέλος τους εκπαιδευτικούς της πράξης που στήριξαν με τη συμμετοχή τους τις εργασίες του συνεδρίου.

