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Αγαπητή Σοφία 

 
Ο Δήμος Φλώρινας διερευνά τρόπους ποιοτικής και αποτελεσματικής προβολής του τουριστικού 
προιόντος της περιοχής, υποβάλλει και δέχεται προτάσεις, δημιουργεί βάσεις δεδομένων, 
πληροφοριών, οπτικοακουστικού υλικού, προκειμένου να αναδείξει το φυσικό κάλος, τα 
ευρήματα, την ιστορία, τα πλεονεκτήματα του τόπου.  
 

Με εισήγησή μου τον Μάρτιο το ΔΣ του Δήμου Φλώρινας ενέκρινε συνεργασία και υπέγραψε 
συμφωνητικό για αδάπανη «Κατασκευή ιστοσελίδων και χρήση εφαρμογής για κινητά ως 
τουριστικό οδηγό για επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα του Δήμου Φλώρινας». 

 
Στο πλαίσιο αυτό σε κάθε αξιοθέατο που επιλέγει ο Δήμος τοποθετείται μια πινακίδα που 
διαβάζεται από κινητά. Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό με το κινητό του ανοίγει 
αυτόματα μια ιστοσελίδα για το αξιοθέατο. Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες πληροφορίες, 
φωτογραφίες, εκδηλώσεις, ωράρια λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας, σύνδεση με μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, πρόταση άλλων αξιοθεάτων κ.α.  
Για καθεμία ιστοσελίδα, θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο εικόνας, το οποίο θα εκτυπώνεται 
σε πινακίδα που θα τοποθετείται στο αντίστοιχο αξιοθέατο. 
Η πινακίδα θα περιλαμβάνει ένα γραμμωτό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode τύπου QR code), ο 
οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών (τηλεφώνου-ταμπλέτας) και 
να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο 
επισκέπτης. 
 Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν 
o Ονομασία αξιοθέατου με προφορά για τους ξένους επισκέπτες 
o Κείμενο περιγραφής αξιοθέατου 
o Εικόνες και βίντεο 
o Στοιχεία επικοινωνίας 
o Σύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Foursquare, όπου 
πατώντας απλώς ένα κουμπί θα δηλώνεται η παρουσία του επισκέπτη στο συγκεκριμένο 
αξιοθέατο 
o Πρόταση άλλων αξιοθέατων, με προβολή σύντομης περιγραφής, διεύθυνσης, απόστασης και 
χάρτη με οδηγίες πρόσβασης από το τρέχον αξιοθέατο 
o Εκδηλώσεις στο αξιοθέατο, με προαιρετική δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων 
o Εισιτήρια και ωράριο λειτουργίας 
 
o Προτάσεις περιηγήσεων, ώστε ο επισκέπτης να επισκέπτεται τα αξιοθέατα σύμφωνα με μια 
θεματική σειρά 



 
 

 

 Η ιδιαίτερη συνεργασία μας με σκοπό την ανάδειξη του Πανεπιστημίου και τη διαρκή 

επαφή με την τοπική κοινωνία, μου επιτρέπει να γνωρίζω ότι το Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο                                          

«Ιστορία,ΤοπικήΙστορία:ΈρευνακαιΔιδακτική». 

 

 Επειδή το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα 

Νεότερης Ιστορίας και Τοπικής Ιστορίας με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την 

έρευνα και τη διδακτική των συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Αντικειμενικός 

σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, 

ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό της ιστορικής έρευνας και στην ανάπτυξη 

και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 

διδακτικής που καλύπτουν το φάσμα των πεδίων έρευνας της Νεότερης και της Τοπικής 

Ιστορίας. 

 

Σας προσκαλώ και παρακαλώ να συμμετέχετε στη παραπάνω δράση του Δήμου Φλώρινας 

με πληροφόρηση , καταγραφή  και συγγραφή των κειμένων της εφαρμογής. 

 

 

 

                                                

                                          

                                                          

                                             Με εκτίμηση 

                                      

                                                   Αριστείδης Αριστείδου  

                                                             Αντιδήμαρχος    

                                                               Φλώρινας 

 


