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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Το Καστέλι των Φύλλων: από το θρύλο στην Ιστορία. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημ. Σχολείου Φύλλων χωρίζονται σε ομάδες και ερευνούν τα ιστορικά και 

αρχιτεκτονικά δεδομένα που σχετίζονται με το Καστέλι, το τοπικό ενετικό κάστρο. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνά τους ακολουθούν τις βασικές αρχές της επιστημονικής βιβλιογραφικής έρευνας (επιτόπια έρευνα, 

αξιοπιστία πηγής, καταγραφή πηγής, ποικιλία πηγών, κ.τ.λ.). 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και τις παρουσιάζουν στους 

συμμαθητές τους στο σχολείο, σε γειτονικά σχολεία και στην τοπική κοινωνία μέσα από ποικιλία δράσεων 

(θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, παρουσίαση φωτογραφιών, κ.ά.). Επίσης αναρτούν με τη 

βοήθεια του δασκάλου τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει στο διαδίκτυο αξιοποιώντας τις 

υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ελεύθερες εφαρμογές ή εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού

(Βικιπαιδεία, Wikimedia Commons, Google Maps, κ.ά.).  Τέλος επισκέπτονται το Καστέλο Ρόσο το 

αντίστοιχο κάστρο της Καρύστου που σχετίζεται ιστορικά με το Καστέλι και ανταλλάσσουν πληροφορίες 

με τους συμμαθητές τους από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκεπτικό της εκπ/κής δράσης

Ταξιδεύοντας προς τη Νότια Εύβοια και αμέσως μετά την Ν. Λάμψακο αν κοιτάξετε αριστερά θα δείτε στο 

βάθος του Ληλάντιου Πεδίου το Καστέλι, το ενετικό κάστρο που στεφανώνει το λόφο που είναι χτισμένο το

χωριό Φύλλα. 

Το Δημ. Σχολείο Φύλλων τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις για την ανίχνευση των 

ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με το Καστέλι. Μέχρι σήμερα όμως: 

 η σχετική έρευνα των μαθητών ήταν περιορισμένη λόγω των ελλιπών υποδομών (έλλειψη 

σύνδεσης ίντερνετ στην τάξη), 

 τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είχαν παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία που αγνοεί σε 

μεγάλο βαθμό την ιστορία του κάστρου και 
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 οι πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί στον ιστοχώρο του σχολείου ήταν περιορισμένες. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης επιθυμούμε 

 να συστηματοποιήσουμε την έρευνά μας και να της προσδώσουμε επιστημονικά χαρακτηριστικά 

μέσω προσεκτικής βιβλιογραφικής έρευνας (σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο), 

 να παρουσιάσουμε τις πληροφορίες στην τοπική κοινωνία, ώστε οι κάτοικοι του χωριού, οι 

συμμαθητές μας από τα γύρω χωριά και -μέσω του διαδικτύου- όλος ο κόσμος να γνωρίσουν την 

ενδιαφέρουσα ιστορία που κρύβεται πίσω από τα ερείπια του Καστελιού. 

Κρυφή μας επιθυμία είναι η δουλειά μας να συμβάλει στην προσπάθεια που ήδη καταβάλλουν οι τοπικοί 

φορείς  ώστε οι αρμόδιες αρχές να ευαισθητοποιηθούν και να ενδιαφερθούν για τη διάσωση και  

συντήρηση του επιβλητικού αλλά εγκαταλειμμένου μνημείου. 

Αναλυτική περιγραφή και στόχοι της εκπ/κής δραστηριότητας

Σκοπός 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μέσα από τη δράση επιδιώκεται να κάνουν γνωστή την ιστορία του Κάστρου των 

Φύλλων τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ευρύτερο κοινό. 

Επιμέρους στόχοι 

Α. Κοινωνικοσυναισθηματικοί

Μέσα από τη δράση οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να εργαστούν αποτελεσματικά σε ομάδες 

 να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με συμμαθητές τους από γειτονικά σχολεία

 να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις και τα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας

Β. Γνωστικοί

Μέσα από τη δράση οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να γνωρίσουν την ιστορία του Κάστρου των Φύλλων

 να γνωρίσουν βασικές αρχές αξιολόγησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο

 να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης πληροφοριών (σαφήνεια, απλότητα, ακρίβεια, κ.ά.)

Γ. Γενικοί

Μέσα από τη δράση οι μαθητές επιδιώκεται: 

 να εργαστούν με τη μέθοδο της επιστημονικής έρευνας

 να συμμετέχουν ενεργά στον εμπλουτισμό της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Βικιπαιδεία 

(Wikipedia) 

 να συμμετέχουν στη δημιουργία ιστορικού ψηφιακού χάρτη (Google Maps)

 να συμμετέχουν στη δημιουργία υλικού (ψηφιακές παρουσιάσεις, βίντεο, ζωγραφιές) κατάλληλου 

για παρουσίαση στο ευρύ κοινό δια ζώσης ή μέσω του διαδικτύου

 να εκφραστούν μέσω της τέχνης (θέατρικά δρώμενα, εικαστικές δημιουργίες) 

Αναλυτική περιγραφή 

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

(Οι δραστηριότητες εντός τάξης θα πραγματοποιηθούν κατά τις διδακτικές ώρες της ευέλικτης ζώνης-2 

ώρες την εβδομάδα)



Οκτ. – Δεκ.

2015

Επίσκεψη στο Καστέλι και ενημέρωση από ειδικούς αρχαιολόγους (υπάρχει ήδη 

προσυνεννόηση με την τοπική Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 

Φωτογράφιση του χώρου. 

Έρευνα για το Καστέλι και τον Ιππότη Λικάριο:

 στη βιβλιοθήκη του σχολείου, 

 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας (βιβλία για την ιστορία της Εύβοιας),

 στο διαδίκτυο. 

Συγκέντρωση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση των πληροφοριών. 

Ιαν. – Μάρτ.

2016

Σύνταξη κειμένων και δημιουργία παρουσιάσεων για το κοινό. 

Δημιουργία των λημμάτων “Λικάριος”, “Κάστρο Φύλλων” (ή “Καστέλι Φύλλων”), “Φελίζα” 

(ή “Φελίζα νταλε Κάρτσερι”) στην Βικιπαιδεία (https://el.wikipedia.org) και 

σύνταξη/ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών. 

Συμπλήρωση των πληροφοριών που υπάρχουν ήδη στο λήμμα “Οικογένεια νταλε 

Κάρτσερι” της Βικιπαιδείας. 

Δημιουργία ψηφιακού χάρτη (μέσω Google Maps) με πληροφορίες για τα μέρη που 

έδρασε ο Λικάριος. 

Δημιουργία πίνακα πληροφοριών σε χώρο πριν την είσοδο του Καστελιού. 

Σύνταξη κειμένων προς τοπικά Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες, ιστοσελίδες) 

Σύνταξη γραπτού αιτήματος προς τις τοπικές αρχές για συντήρηση, αποκατάσταση του 

κάστρου. 

Μάρτ. – Απρ. 

2016

Ενημέρωση όλων των μαθητών του σχολείου σχετικά με την ιστορία του κάστρου. 

Δράσεις από όλες τις τάξεις με θέμα τα κάστρα και τους ιππότες (ανάγνωση βιβλίων, 

εικαστικές δημιουργίες, κ.ά.). 

Επικοινωνία με γειτονικά σχολεία και την τοπική κοινωνία μέσω ποικιλίας εκδηλώσεων 

(θεατρικά δρώμενα, εικαστικές εκθέσεις, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις στο Καστέλι). 

Επίσκεψη στο Καστέλο Ρόσο, το Κάστρο της Καρύστου όπου επίσης έδρασε ο Λικάριος 

πριν εγκατασταθεί στα Φύλλα. Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου και συζήτηση 

των μαθητών για τις ομοιότητες και την ιστορική σχέση του Καστέλο Ρόσο με το Καστέλι 

των Φύλλων. 

Μάιος 2016 Απολογισμός/αξιολόγηση δράσεων με χρήση ερωτηματολογίου προς μαθητές και γονείς. 

Προηγούμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες

Εκπαιδευτικές δράσεις έρευνας για το Καστέλι και τον Ιππότη Λικάριο τα τελευταία τέσσερα σχολικά έτη. 

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε: 

 http://dim-fyllon.eyv.sch.gr/site/index.php/protaseis/topos/oxi-sto-kasteli

 http://dimfyll.blogspot.gr/2011/10/blog-post.html

Αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν 

Τάξη Ε΄, 15 μαθητές 

Προσδοκώμενα πρακτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας

Στο τέλος της δραστηριότητας αναμένεται: 

 Οι μαθητές του σχολείου και η τοπική κοινωνία να δραστηριοποιηθούν εντονότερα στο θέμα της 

προστασίας του Κάστρου

 Αξιόπιστες πληροφορίες για το Κάστρο των Φύλλων να βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο σε 

διάφορες μορφές (χάρτης, Βικιπαιδεία, φωτογραφίες)

 Το Δημ. Σχ. Φύλλων να αποκτήσει πολύτιμο τεχνολογικό εξοπλισμό

https://el.wikipedia.org/


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προϋπολογισμός κόστους δράσης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τοποθέτηση ρακ και επέκταση σύνδεσης 
διαδικτύου μέσω καλωδίου (ethernet) 
στην αίθουσα της Ε΄ τάξης

400 Υπάρχει σε διπλανό κτήριο ενεργή σύνδεση στο
διαδίκτυο αλλά δε διατίθεται υποδομή 
διαμοιρασμού. 

Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης με παιδικά 
βιβλία για ιππότες και κάστρα

200 Ενδεικτικοί τίτλοι παιδικών βιβλίων: 
 Μαντουβάλου Σοφία, Τρεις ιπποπόταμοι 

ιππότες φοράνε μαύρες ρεντιγκότες 
 Anne Sharp, Ιππότες και κάστρα
 Μαργαρίτης Κυριάκος, Ο τενεκεδένιος 

ιππότης
 Fisher Robert, Ο ιππότης με τη 

σκουριασμένη πανοπλία
 Fisher Robert, Η επιστροφή του ιππότη με 

τη σκουριασμένη πανοπλία
 Pennart de Geoffroy, Η πριγκίπισσα, ο 

δράκος κι ο ατρόμητος ιππότης
 Παπαδοπούλου Βάσω, Η Κανέλα και ο 

ιππότης του Γαϊδουράγκαθου ...στη χώρα 
των Μπαχαρικών

Πίνακας πληροφοριών στο χώρο 
στάθμευσης του Κάστρου

300 Ο πίνακας θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το
Καστέλι και τον ιππότη Λικάριο με αναφορά 
στους δημιουργούς και το πρόγραμμα 
υλοποίησης. 

Επίσκεψη στην Κάρυστο και στο Κάστρο 
Καστέλο Ρόσο

350 Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο. 
Η Κάρυστος είναι ο τόπος καταγωγής και 
ορμητήριο του ιππότη Λικάριου. 

Επισκέψεις των μαθητών στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας 

50 Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο. 

Γραφική ύλη και υλικά εικαστικών 
δημιουργιών

100

Επισκέψεις των μαθητών σε γειτονικά 
σχολεία

100 Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο. 

ΣΥΝΟΛΟ 1500


