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Το τριήμερο 10-12 Μαρτίου, η Λαμία γίνεται πόλος έλξης για εκατοντάδες φοιτητές και
επαγγελματίες Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί στις 10-12
Μαρτίου 2023, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη Λαμία.
Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός επιστημονικού συνεδρίου υψηλού επιπέδου που θα
αναδείξει την έρευνα που γίνεται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στις
Επιστήμες Υγείας, στην Ελλάδα.
Παράλληλα, θα υπάρξουν δράσεις πολλαπλής γνωσιακής εμπειρίας και ψυχαγωγίας, όπως η
Ολυμπιάδα Φυσικοθεραπευτικής Γνώσης, καθώς και εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή της
Λαμίας.
Το τριήμερο 10-12 Μαρτίου 2023, η πόλη της Λαμίας θα αποτελέσει πόλο έλξης εκατοντάδων
φοιτητών από όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επίσης και
επαγγελματιών Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://1stpsff.physio.uth.gr/
Βρείτε εδώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συνεδρίου: https://linktr.ee/1stpsff.
Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
Αγαπητοί συμφοιτητές, μελλοντικοί συνάδελφοι και επαγγελματίες υγείας,
Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζουν
με μεγάλη χαρά στο
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας,
που θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Μαρτίου 2023 στη Λαμία.
Κύριος στόχος η δημιουργία ενός συνεδρίου με υψηλό επίπεδο, με τη συμμετοχή συμφοιτητών
από όλα τα τμήματα Φυσικοθεραπείας της Ελλάδας, αλλά και των υπόλοιπων σχολών
Επιστημών Υγείας. Μέσω αυτής της συνάντησης προσδοκούμε να δημιουργήσουμε μια ετήσια
διοργάνωση φοιτητικών αλληλεπιδράσεων που θα παροτρύνει την ανταλλαγή ιδεών και θα μας
ενώνει.
Με την προσθήκη της Ολυμπιάδας Φυσικοθεραπευτικής Γνώσης αποσκοπούμε στη
δημιουργία ενός συνεργατικού κλίματος που θα οδηγεί σε πολλαπλά βραβεία και διακρίσεις.
Ταυτόχρονα, οι παράλληλες δράσεις που θα πλαισιώσουν τις ημέρες του συνεδρίου θα
προσφέρουν αναμφίβολα νέες εμπειρίες και ευκαιρίες στους συνέδρους.
Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου θα χαρίσει μια μοναδική διοργάνωση ενός πλούσιου
επιστημονικού τριημέρου που συνοδεύεται από δράσεις και εκπλήξεις.
Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων των φοιτητών Φυσικοθεραπείας, στις 10-12 Μαρτίου του
2023 στην Λαμία!
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