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Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), βρίσκεται στα Τρίκαλα και είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2004 ως οργανισμός συμβουλευτικών
υπηρεσιών.

Από την ίδρυσή του το ΑΚΕΘ έχει ασχοληθεί με περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα σε διάφορους τομείς (χρηματοδότηση, εκπαίδευση, συμβουλευτικές
υπηρεσίες, κλπ). Το 2009 το ΑΚΕΘ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
(ΕΚΕΠΙΣ), ως κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης.



Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπό 
την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1985 και 
με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1999, 
αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συμμετοχικά 
πολιτιστικά γεγονότα της Ευρώπης, που λαμβάνουν 
χώρα τον Σεπτέμβριο κάθε έτους με τη συμμετοχή των 
50 χωρών που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή 
Πολιτιστική Σύμβαση. 



Σκοπός του θεσμού είναι να ευαισθητοποιήσει τους 
Ευρωπαίους πολίτες ως προς τον πλούτο και την 
πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης, να 
αντιμετωπίσει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και να 
ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ανεκτικότητα τόσο στην 
Ευρώπη όσο και πέρα από τα σύνορα αυτής, να 
ενημερώσει το κοινό και τις αρχές για την ανάγκη 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι νέων 
απειλών καθώς και να καλέσει την Ευρώπη να 
ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει.



Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων σε συνεργασία 
με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων – Παράρτημα Ρομά, 
διοργάνωσε εκπαιδευτική δράση στο Οθωμανικό Τέμενος «Κουρσούμ τζαμί» και στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, 
στην παραποτάμια περιοχή του Ληθαίου ποταμού, με τη συμμετοχή σαράντα μαθητών και πέντε εκπαιδευτικών 
από το 17ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο.

✓ 40 μαθητές 
✓ 5 εκπαιδευτικοί

✓ Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων
✓ Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας



Οι μικροί συμμετέχοντες γνώρισαν την αρχιτεκτονική των μνημείων και ανακάλυψαν την ιστορία και την 
διαδικασία των λουτρών μέσα από μια ψηφιακή δράση στους χώρους του οθωμανικού λουτρού. Η ψηφιακή 
εφαρμογή η οποία περιλάμβανε, ηχητική ξενάγηση, κυνήγι θησαυρού, χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και 
τρισδιάστατη εκτύπωση, σχεδιάστηκε ειδικά για το φετινό εορτασμό. Στη συνέχεια, τα παιδιά ξεναγήθηκαν από 
τους αρχαιολόγους της Εφορείας στον περιβάλλοντα χώρο και το οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ όπου 
στεγάζεται περιοδική έκθεση με αρχαιότητες που προέρχονται από ανασκαφές της ΕΦΑ Τρικάλων στην 
περιοχή.



Την ιστορία αφηγήθηκε το ίδιο το μνημείο, ενώ οι 
μαθητές ανακάλυψαν τη διαδρομή τους μέσα στον 
χώρο και τον χρόνο και ξεδίπλωσαν τις ιστορίες τους με 
την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και τη χρήση των 
τεχνολογικών μέσων που τους παρείχε το ΑΚΕΘ 
(smartphones, tablets, GPS, QR codes, Augmented
Reality).



➢Απαιτεί την εφαρμογή Actionbound https://en.actionbound.com/

➢ Σύνδεσμος παιχνιδιού: https://en.actionbound.com/bound/twinottomanbathgr

➢Απαιτεί έξυπνο κινητό ή tablet

Το παιχνίδι

Σκανάρετε τον QR κωδικό 
για να παίξετε το παιχνίδι

https://en.actionbound.com/
https://en.actionbound.com/bound/twinottomanbathgr


Τεχνολογίες του 
παιχνιδιού

➢Ανίχνευση θέσης

➢Ανίχνευση κίνησης

➢Επαυξημένη πραγματικότητα

➢Ηχητική διαδραστική περιήγηση

➢QR κωδικοί

Τεχνικές παιχνιδοκεντρικής
μάθησης

➢Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού

➢Ενσωμάτωση ερωτήσεων

➢Κρυμμένα στοιχεία

➢Επίλυση γρίφων

➢Παιχνίδι σε ομάδες / Σκορ



Στιγμιότυπα του παιχνιδιού



Σας ευχαριστώ!

Επικοινωνία:

www.facebook.com/DCT.AKETH/ 

twitter.com/aketh_dct

info@aketh.gr

+30 24310 24697, 79767
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