
 

Καστοριά, 16 Νοεμβρίου 2022 

 

Κοινοποίηση προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης 

της Ελλάδας και μέσω αυτών διαμοιρασμός στις επιμέρους Σχολικές Μονάδες. 

Θέμα: Δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Υιοθεσία 

Βυζαντινού Μνημείου Καστοριάς» 
 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 60/10-11-022 Απόσπασμα του Πρακτικού του 

Δ.Σ. του ΙΕΠ.  

• Διεξάγεται με τη στήριξη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

• Σε συνεργασία με: 

 την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. &  

 τις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα συνάδει με τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ στη θεματική 

ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» και στην υποενότητα: «Παγκόσμια και Τοπική 

Πολιτιστική Κληρονομιά». 

Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας ξεκινά ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ως 

στόχο έχει αφενός οι μαθητές μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των ρεαλίων (ναών, 

αγιογραφιών, ιστορικών πηγών) να γνωρίσουν την τοπική, αλλά και την ευρύτερη 

ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

Οι ναοί της Καστοριάς και τα μνημεία της γενικότερα αποτελούν πολύτιμα μέσα για τη 

γνώση της ιστορίας επειδή εμπεριέχουν πολύτιμες ιστορικές πηγές και συνδέονται με 

γεγονότα όχι μόνο της τοπικής αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής ιστορίας όπως 

καταγράφεται στις αγιογραφίες των ναών και στις αναθηματικές επιγραφές. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του μπορεί να διεξαχθεί: 

 Δια ζώσης εντός των παρεκκλησίων και των εκκλησιών της Ι. Μητροπόλεως 

Καστορίας, αλλά και άλλων μνημείων όπως τα τείχη της Καστοριάς  

 Εξ αποστάσεως, με βιβλιογραφική έρευνα (από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς) και αναζήτηση-διασταύρωση πηγών στο διαδίκτυο και στους 

έγκυρους ιστότοπους του Υπουργείου Πολιτισμού και των κατά τόπους εφοριών 

αρχαιοτήτων . 

 Υπό αυτή τη θεώρηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν: 



 είτε τη μέθοδο project, επιλέγοντας τους άξονες (θεολογία, ιστορία, αρχιτεκτονική, 

τέχνη …) στους οποίους θα δώσουν βαρύτητα ανάλογα με τους μαθητές τους,  

 είτε να προσεγγίσουν το θέμα με την επίλυση ενός προβλήματος (π.χ. γνωρίζετε να 

υπάρχει ναός στην περιοχή της Καστοριάς από τον οποίο πέρασαν σταυροφόροι;)   

 είτε να ασχοληθούν με την έρευνα πεδίου (Ποιους ναούς έχουμε στην περιοχή  της 

Καστοριάς; ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό; Γιατί; Ας τους επισκεφθούμε και ας 

κάνουμε έρευνα) 

 Είτε να οργανώσουν μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης 

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές: 

 

Σχήμα 1 

Ανάλογα με το ενδιαφέρον τους οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν στο θέμα ή  να  

γνωρίσουν απλά το μνημείο, εμπλεκόμενοι με ελάχιστες, αλλά ουσιώδεις γι αυτούς 

δραστηριότητες.    

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει το πρόγραμμα από 1 έως 4 επισκέψεις. 

Εφόσον επιθυμεί να εμβαθύνει σε αυτό θα μπορούσε να το εντάξει ως πολιτιστικό 

πρόγραμμα ή ως εργαστήριο δεξιοτήτων στο σχεδιασμό των δράσεων της τάξης του, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Περιμένουμε συνεπώς τις δηλώσεις συμμετοχής σας για να ανακαλύψουμε κρυμμένες 

πτυχές της ιστορίας μας (οικόσημα σταυροφόρων, οπλισμό των βυζαντινών στρατιωτών, 

άρχοντες και αρχόντισσες με τα κοσμήματα και τα προβλήματά τους) μέσα από τις πηγές 

που αποτυπώνονται στους ιερούς ναούς μας.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@imkastorias.gr  

• τις δράσεις τους, το 
μέγεθος της 
πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, 
οργανώνοντα ημερίδες 
συνέδρια  - εκδηλώσεις

• σε ημερίδες, 
λατρευτικές 
εκδηλώσεις, 
εθελοντικές δράσεις, 
συντήρησης,  προβολής  
και  ανάδειξης  

• Αποτυπώνουν, 
φωτογραφίζουν, 
γράφουν ισοτικα -
λαογραφικά κείμενα, 
εικονογραφούν

• Γνωρίζουν τους ναούς

• Μαθαίνουν για την 
ιστορία , την τέχνη, τη 
Θεολογία, τη 
λαογραφία, τη μουσική, 
την  παράδοση

Ερευνούν Δημιουργούν

Προβάλλουν 
& 

Οργανώνουν

Δρουν και 
Συμμετέχουν

mailto:info@imkastorias.gr


Για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί δύο υπεύθυνοι επικοινωνίας με τα σχολεία, από τους 

οποίους μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και να δοθεί βοήθεια ως προς την υλοποίησή 

του: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας προγράμματος 

Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Σχοινάς  
Τηλέφωνα: 6909146725  
Διεύθυνση ƞλεκτρ. αλληλογραφίας: p.stefanos.schinas@gmail.com 
Ιεροδιάκονος π. Παύλος Λαζόγκας  
Τηλέφωνα: 6987269934  
Διεύθυνση ƞλεκτρ. αλληλογραφίας: markoslazogass@gmail.com  
Ιερά Μητρόπολις Καστορίας 
Τηλ. : 24670 22334 
Fax : 24670 27142 
Διεύθυνση ƞλεκτρ. αλληλογραφίας:: info@imkastorias.gr  
Webpage : https://www.imkastorias.gr  
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