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«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς 

στο Πέρασμα του Χρόνου» 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία παρέχει το

θεωρητικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση του

όρου «βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς».

Επιλογή θέματος:



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς 

στο Πέρασμα του Χρόνου» 

Επιλογή θέματος:

Το μνημειακό περιβάλλον της Καστοριάς προσφέρει σχετικές

εκπαιδευτικές ευκαιρίες.



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

εστιάζει σε θέματα διατήρησης και βιώσιμης διαχείρισης της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, 

Σύμφωνα με τους στόχους του… 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

αξιοποιεί το ιστορικό κέντρο της πόλης της Καστοριάς για τις 

βιωματικές δραστηριότητές του, 

Σύμφωνα με τους στόχους του… 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

προσεγγίζει τα κτηριακά μνημεία σε σχέση με το τοπικό φυσικό 

περιβάλλον και τις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης της πόλης,   

Σύμφωνα με τους στόχους του… 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

προωθεί τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης της μνημειακής 

κληρονομιάς. 

Σύμφωνα με τους στόχους του… 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

Στάδιο 1: Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα  

Ροή προγράμματος 

Στάδιο 2: Θεωρητική προσέγγιση του θέματος  



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

Στάδιο 3: Εργασία στο πεδίο - Οι μαθητές πραγματοποιούν μία διαδρομή στη 

συνοικία «Ντολτσό» με καθορισμένα σημεία παρατήρησης και εργασίας. 

Ροή προγράμματος 



«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς  

στο Πέρασμα του Χρόνου»  

Στάδιο 3: Εργασία στο πεδίο – Χάρτες της περιοχής και φύλλα εργασίας 

καθοδηγούν τους μαθητές. 

Ροή προγράμματος 



Ψηφιακή εφαρμογή 

μικτής πραγματικότητας  

Στο πλαίσιο της  

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  

η εργασία πεδίου 

διαφοροποιείται και 

εμπλουτίζεται.  



Ψηφιακή εφαρμογή 

μικτής πραγματικότητας  

ένας αυτόνομος 

μαθησιακός πόρος  

ένα εναλλακτικό μέσο για  

την υλοποίηση των εργασιών πεδίου  



Ψηφιακή εφαρμογή 

μικτής πραγματικότητας  



Ο χρήστης της εφαρμογής… 

… πραγματοποιεί μια διαδρομή 25 σημείων παρατήρησης. 



Με βάση το ίχνος  

της τοποθεσίας του, 

εντοπίζει τα προτεινόμενα 

σημεία ενδιαφέροντος. 





Μέσα από τους ρόλους επιχειρείται η ανάδειξη  

της αισθητικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής, οικονομικής αξίας  

των μνημείων της περιοχής και των τάσεων ένταξής τους  

στον σύγχρονο τρόπο ζωής.  



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  



… περιβάλλον διαχείρισης της ψηφιακής πλατφόρμας 



… περιβάλλον διαχείρισης της ψηφιακής πλατφόρμας 



https://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 



https://youtu.be/DyrxARZJ5xE



