ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία το 1ο Πανελλινιο Συνζδριο Τοπικισ Ιςτορίασ και
Εκπαίδευςθσ, το οποίο διοργάνωςε θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Στερεάσ Ελλάδασ
και το Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ Στερεάσ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με το
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, τα Πανεπιςτιμια Θεςςαλίασ και Ιωαννίνων, το Ελλθνικό
Ανοικτό Πανεπιςτιμιο, και τελοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ Περιφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και του
Διμου Λαμιζων. Τθν ζναρξθ του Συνεδρίου χαιρζτιςαν ο Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ
Φκιϊτιδοσ κ.κ. Συμεϊν, θ Υφυπουργόσ Παιδείασ κ. Σοφία Ηαχαράκθ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ και Εξωςτρζφειασ κ. Κων/νοσ Καραγιάννθσ και ο Διμαρχοσ Λαμιζων κ.
Ευκφμιοσ Καραΐςκοσ και τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ οι αντιδιμαρχοι κ. Δθμιτρθσ Κυρίτςθσ,
κ. Αμαλία Ποντίκα, κ. Παναγιϊτθσ Φϊςκολοσ, κ. Θανάςθσ Παπαχριςτοσ, ςτελζχθ τθσ
εκπαίδευςθσ και πολλοί εκπρόςωποι επιςτθμονικϊν φορζων και ςυλλόγων. Το ςυνζδριο
περιελάμβανε 101 ειςθγιςεισ και 5 βιωματικά εργαςτιρια, κακϊσ και πλικοσ παραλλιλων
δράςεων εντόσ και εκτόσ Λαμίασ, για τισ οποίεσ φρόντιςαν και κοπίαςαν επιςτθμονικοί και
πολιτιςτικοί φορείσ του τόπου μασ. Το Κδρυμα Ιςτορικϊν Μελετϊν και πλικοσ
ςυνεργαηομζνων φορζων ζδωςαν θχθρό “παρϊν” ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου,
αποδεικνφοντασ ότι θ ατομικι μασ πρόοδοσ αλλά και το ςυλλογικό καλό του τόπου μασ περνά
μζςα από τθ ςυνεργαςία, τθν αλλθλεγγφθ και τθν κοινι προςπάκεια. Προςπάκεια, που κα
ςυνεχιςτεί με ςειρά πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςτα ςχολεία τθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Στόχοσ, θ
γόνιμθ εμπειρία του ςυνεδρίου να μεταφερκεί ςτθ διδακτικι πράξθ και να ςυνδεκεί
δθμιουργικά με τα ςχολικά προγράμματα.
Ευχαριστοφμε θερμά:
Τθν Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και το Διμο Λαμιζων για τθν πολφπλευρθ και πολφτιμθ
υποςτιριξι τουσ, τουσ κακθγθτζσ κ. Χάρθ Ακαναςιάδθ, (Παν/μιο Ιωαννίνων και Ε.Α.Π.), κ. Νίκθ
Νικονάνου (Παν/μιο Θεςςαλίασ), κ. Άγγελο Παλθκίδθ (Δθμοκρίτειο Παν/μιο Θράκθσ), κ. Esin
Ozansoy και κ. Ειρινθ Σαρίογλου (Πανεπιςτιμιο Κων/πολθσ), κ. Παναγιϊτθ Νταβαρίνο, κ.
Βαςιλικι Λάηου (Α.Π.Θ.), κ. Γιάννθ Γιαννιτςιϊτθ (Παν/μιο Αιγαίου), κακϊσ και τον πρϊθν
Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π. κ. Παφλο Χαραμι για τθν επιςτθμονικι τουσ ςυμμετοχι και ςυμβολι.
Τθν Κοςμθτεία τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, που
προκφμωσ παρεχϊρθςε το Αμφικζατρο και τισ αίκουςεσ για τισ εργαςίεσ του Συνεδρίου το
Σάββατο 23/11 και τθν Κυριακι 24/11.
Το Μουςικό Σχολείο Λαμίασ για τθ μουςικι του πινελιά, το 16ο Δ.Σ. Λαμίασ για τθν
παραχϊρθςθ του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ, τθν κ. Βακιρτηθδζλθ των Γενικϊν Αρχείων του
Κράτουσ, τθν κ. Λάηου και τον κ. Σωτθρίου για τουσ ιςτορικοφσ περιπάτουσ ςτον Γοργοπόταμο
και τθ Λαμία, τον κ. Γιάννακα για τθν ξενάγθςθ ςτο Αςτεροςχολείο Υπάτθσ, τθν κ. Μαρία
Φλϊρου και τον κ. Δθμιτρθ Κολτςίδα για τθν εικαςτικι ςυμβολι τουσ, κακϊσ και όλα τα
Μουςεία και τθν Πινακοκικθ Λαμίασ “Αλζκοσ Κοντόπουλοσ” που παρζμειναν ανοικτά για τουσ
επιςκζπτεσ ςυνζδρουσ.

Τζλοσ, ευχαριςτοφμε τουσ 300 και πλζον εκπαιδευτικοφσ, επιςτιμονεσ και ςυνζδρουσ
από όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ, και ειδικά από τθν Περιφζρεια Στερεάσ, που κυςίαςαν το
διιμερο τθσ ξεκοφραςθσ για να ςυμμετάςχουν ςε αυτό το κορυφαίο για τα χρονικά τθσ
Φκιϊτιδασ επιςτθμονικό γεγονόσ, αποδεικνφοντασ ότι οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί, αλλά και οι
απλοί πολίτεσ, διψοφν και μοχκοφν για επιμόρφωςθ και αυτοβελτίωςθ.

