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Η εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαθαίνουμε
Παρέα” που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Ιούνιος 2016

1. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Περίληψη Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας 

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 (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, 
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κ.ά.). Επίσης αναρτούν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει στο διαδίκτυο αξιοποιώντας 

τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού.

Επωνυμία σχολικής μονάδας

Δημοτικό Σχολείο Φύλλων

Εκπαιδευτικός/οι που συμμετείχαν στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα και ιδιότητά τους

Κλωτσοτύρας Δημήτριος, Δντής Σχολείου, δάσκαλος Ιστορίας στην Ε΄ τάξη
Σταθαράς Δημήτριος, δάσκαλος Ε΄ τάξης

Αριθμός, τάξη/τάξεις μαθητών που συμμετείχαν

Ε΄ τάξη, 15 μαθητές/μαθήτριες

2. Γενικές Πληροφορίες

Περιγράψτε συνοπτικά τη σχολική μονάδα και το προφίλ της (αριθμός εκπαιδευτικών, 
μόνιμοι/αναπληρωτές/ειδικότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες, σύνολο μαθητών κ.α.) 

(Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν για το σχ. έτος 2015-16.)
Το Δημοτικό Σχολείο Φύλλων είναι 6θέσιο με συνολικό μαθητικό πληθυσμό ενενήντα (90) 
παιδιών. Στο Σχολείο λειτουργεί Ολοήμερο Τμημα (30 μαθ.) και Τμήμα Ένταξης (12 μαθ). 
Στο σχολείο υπηρετούν 12 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και ειδικότητες (γυμνάστρια, γαλλικών, 
αγλλικών). Οι περισσότεροι είναι μόνιμοι ενώ υπηρετούν και 4 αναπληρωτές. Κάποιοι 
εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους και σε γειτονικά σχολεία. 
Στο Σχολείο συχνά οργανώνονται εξωστρεφείς δραστηριότητες όπως για παράδειγμα: 

 Συγκέντρωση τροφίμων και υλικών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Χαμόγελο του 
Παιδιού, πρόσφυγες κ.λ.π.)

 Συγκέντρωση καπακιών για αγορά αμαξιδίων αναπήρων
 Ενημέρωση γονέων για επίκαιρα θέματα (π.χ. ομιλίες ειδικών για πρώτες βοήθειες, 

σχολική βία, ασφάλεια στο διαδίκτυο, κ.ά. ) 
 Επισκέψεις σε σημεία/τόπους με ιστορικό/πολιτιστικό ενδιαφέρον (μουσεία, μνημεία, 

αθλητικές εκδηλώσεις, κ.ά.)
 Συμμετοχή σε τοπικά έθιμα

Περιγράψτε τα ερεθίσματα βάσει των οποίων προέκυψε η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

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 σε αναζήτηση στο διαδίκτυο 
κυρίως, 
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 τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είχαν παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία και 
 οι αξιόπιστες σχετικές πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί στο διαδικτυο ήταν 

περιορισμένες. 

3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Περιγραφή της δραστηριότητας με τη μορφή χρονολογικού πίνακα. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
 Αναγνωριστική συζήτηση στην τάξη σχετικά με το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα

του Κάστρου. Ανίχνευση και ενίσχυση ενδιαφέροντος.
 Χωρισμός ομάδων εργασίας μαθητών.

 Επιστολή των παιδιών προς Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας για δυνατότητα επίσκεψης
στο Κάστρο παρουσία αρχαιολόγου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Καθορισμός μεθοδολογίας έρευνας (καταχώριση πηγών, κριτήρια αξιοπιστίας πηγών, 

καταγραφή πληροφοριών, κ.ά.)
 Έρευνα στο διαδίκτυο και στη σχολική βιβλιοθήκη (εγκυκλοπαίδειες). Εύρεση πρώτων 

πληροφοριών, εκτύπωση/καταχώριση σε φακέλους. 
 Πληροφορίες για όπλα μεσαίωνα, μέρη & χρήση κάστρων, 
 Ζωγραφική: ιππότες, κάστρα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Πνευματικά δικαιώματα/Πνευματική ιδιοκτησία: βασικοί ορισμοί, έννοιες, πεδίο 

εφαρμογής. 
 Φύλλα εργασίας για βιβλιογραφικές αναφορές 

 Ζωγραφική: όπλα μεσαίωνα, πολιορκητικές μηχανές

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 Αρχική συγκέντρωση/κωδικοποίηση πληροφοριών. 
 Επίσκεψη στο Κάστρο
 Σύνταξη και αποστολή ερωτήσεων προς αρχαιολόγο κ. Κοτρίκλα (Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Εύβοιας) 
 Ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου «Ο Ιππότης της Λευτεριάς» που αναφέρεται 

στον Λικάριο
 Ζωγραφική: ρούχα και μουσικά όργανα μεσαίωνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 Μελέτη φωτογραφικού αρχείου Θ. Σκούρα, σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση του 

κτηρίου
 Ζωγραφική: το Κάστρο χθες και σήμερα

 Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας και στην Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών. 
Εύρεση βιβλίων για Λικάριο και Κάστρο. Φωτοτύπιση πληροφοριών. Καταχώριση 
βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Ανάγνωση των νέων βιβλίων για Κάστρα/Ιππότες. 

 Κατασκευή μουσικών οργάνων μεσαίωνα

 Οργάνωση/προετοιμασία δραματοποίησης 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 Σύνταξη κειμένων για Κάστρο και Λικάριο

 Κατασκευή όπλων, ασπίδων, αντικειμένων μεσαίωνα
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 Σύνταξη διαλόγων/κειμένων δραματοποίησης

 Δημιουργία εικόνων για παρουσίαση (συνοδευτική της δραματοποίησης) 

 Συνέχιση κατασκευών (όπλα, μουσικά όργανα, αντικείμενα) 

 Παρουσίαση της παράστασης σε παιδιά από ξένες χώρες που φιλοξενούνται στο Δημ.
Σχ. Μύτικα μέσω του προγράμματος Erasmus+

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
 Διανομή «ρόλων» δραματοποίησης με διαφανείς διαδικασίες και συμμετοχή όλης της 

τάξης στην επιλογή
 Χωρισμός σκηνών, οριστικοποίηση κειμένων/διαλόγων
 Δοκιμαστικές παραστάσεις/παρουσιάσεις 
 Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για το Κάστρο και τη συντήρησή 

του
 Συνέχιση κατασκευών

ΜΑΪΟΣ 2016
 Κατασκευές σκηνικών για παράσταση (κάστρο, γαλέρα) 
 Παρουσίαση παράστασης στα Δημ. Σχολεία Αφρατίου, Μύτικα
 Επίσκεψη στην Κάρυστο και παρουσίαση παράστασης στο 1ο Δημ. Σχ. Καρύστου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
 Επίσκεψη στον ανακαινισμένο Πύργο του Βασιλικού
 Τοποθέτηση πλακέτας με στοιχεία για Λικάριο και Κάστρο στο διάδρομο του Σχολείου
 Ανάρτηση του λήμματος «Λικάριος» στην ελληνική βικιπαίδεια
 Παρουσίαση παράστασης στη γιορτή λήξης του σχ. έτους

Ποια γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα;

Γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος που σχετίζονται με τη δραστηριότητα: 
 Γλώσσα: κατανόηση κειμένου, κριτική ανάγνωση για αναζήτηση και 

σύγκριση/αξιολόγηση πληροφοριών, παραγωγή κειμένου σε ευθύ και πλάγιο λόγο
 Γεωγραφία: αναζήτηση/επισήμανση στο χάρτη περιοχών της Εύβοιας και 

νησιών/περιοχών του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου
 Ιστορία: Μεσαίωνας, Φραγκοκρατία, Βυζαντινό κράτος μετά την Άλωση του 1204, 

τοπική ιστορία Ληλάντιου Πεδίου κατά τη Φραγκοκρατία
 Μουσική: ιστορία μουσικής (μουσικά όργανα μεσαίωνα), ελληνική μουσική παράδοση

 Θεατρική αγωγή: ομαδική προετοιμασία/σκηνοθεσία θεατρικού δρώμενου

Περιγράψτε τυχόν δυσκολίες κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίσατε 

Η έγκριση/έναρξη του προγράμματος μετά την εορτή των Χριστουγέννων δημιούργησε 
ασφυκτικά περιθώρια υλοποίησης. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με συχνή επικοινωνία των 
εκπαιδευτικών και αναδιατύπωση/προσαρμογή στόχων. 

Περιγράψτε τον ρόλο του συντονιστή στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας

Ο συντονιστής της δραστηριότητας κ. Κλωτσοτύρας Δημήτριος, σε συνεχή συνεργασία και 
επικοινωνία με τον εκπ/κό κ. Σταθαρά Δημήτριο συνέταξε και υπέβαλε το αίτημα στο 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση και στη συνέχεια: 
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 εκπροσώπησε την ομάδα κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης της πρότασης, 
 ανέλαβε την επικοινωνία (τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο) με το Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση
 ανέλαβε τη διεκπεραίωση των οικονομικών διαδικασιών σε συνεργασία με τον 

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων κ. Μπαλογιάννη Μάνο. 
 σε συνεργασία με τον εκπ/κό προχωρούσε σε ανασχεδιασμό του προγράμματος όταν 

χρειαζόταν, 

Περιγράψτε τον ρόλο του εκπαιδευτικού/-ών στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας 

Οι εκπαιδευτικοί Κλωτσοτύρας Δημήτριος και Σταθαράς Δημήτριος: 
 συνεργάστηκαν κατά το σχεδιασμο της δραστηριότητας, 
 φρόντισαν για τον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των ομάδων των μαθητών, 
 υλοποίησαν τη δραστηριότητα προχωρώντας στις αναγκαίες προσαρμογές, 
 συνεργάστηκαν με τους μαθητές, οργάνωσαν τις δράσεις, εμψύχωσαν και συντόνισαν 

τα παιδιά, 
 δημιούργησαν συνθήκες ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις της τάξης, 
 επικοινώνησαν με τους υπεύθυνους των χώρων επίσκεψης (σχολεία, βιβλιοθήκη, 

κ.·ά.)
 κάλυψαν τις τεχνικές απαιτήσεις για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών 

παρουσίασης (μουσική, παρουσιάσεις με φωτογραφίες/εικόνες, κ.α.)
 ανάρτησαν τις εργασίες των παιδιών στο διαδίκτυο

Περιγράψτε, εφόσον υπήρξε, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ή των γονέων στην 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων ήταν πολύ σημαντική. Με προσωπική εργασία της 
Προέδρου κ. Τρίκκα Γιώτα, έγινε δυνατο το ράψιμο των στολών των μαθητών ενώ και στην 
τελική παρουσίαση η θετική συνεργασία του Συλλόγου Γονέων στην οργάνωση της 
εκδήλωσης ήταν πολύ θετική. 
Αξιοσημείωτη είναι και η βοήθεια που πρόσφερε η κ. Βούλγαρη Μαρία, μητέρα μαθητριών του 
Σχολείου, που ζωγράφισε τα σκηνικά μας και έραψε πολλές από τις στολές των παιδιών που 
συμμετείχαν στην τελική παράσταση. 
Επίσης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Ι. Καρβελάς επισκέφθηκε, μετά από σχετική 
πρόσκληση, την τάξη και συζήτησε με τα παιδιά σχετικά με τις ενέργειες της Κοινότητας για την
προστασία του Κάστρου. 

4. Αξιολόγηση Δραστηριότητας

Περιγράψτε αναλυτικά τη μεθοδολογία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας μεταξύ των μαθητών της τάξης
Η αξιολόγηση έγινε με φύλλα εργασίας, προφορικές ερωτήσεις προς τους μαθητές, 
αξιολόγηση των κειμένων που δημιούργησαν οι μαθητές, αξιολόγηση του συντονισμού των 
δράσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών ήταν ικανοί να 
περιγράψουν στοιχεία της καθημερινότητας του Μεσαίωνα, τη ζωή του Λικάριου και τα βασικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία του Κάστρου. Επίσης έδειξαν μεγάλη ικανότητα συνεργασίας, 
αλληλοβοήθειας και προσαρμοστικότητας (π.χ. έδωσαν με επιτυχία την ίδια απαιτητική 
παράσταση σε 4 διαφορετικούς σε διαρρύθμιση και μέγεθος χώρους). 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας μεταξύ των μαθητών στα σχολεία που επισκεφθήκαμε: 
Η αξιολόγηση έγινε με φύλλα εργασίας που μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές/θεατές μετά 
την παράσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερό μέρος των θεατών είχε αποκτήσει
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τις βασικές γνώσεις για τη ζωή του Λικάριου και τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του. 
Είναι επίσης σημαντικό ότι παρατηρήθηκε σε όλα τα σχολεια ησυχία κα ενδιαφέρον από τους  
μαθητές κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας μεταξύ των μαθητών του Σχολείου:
Σε ερωτήσεις που έκαναν εκπαιδευτικοί την επόμενη της παράστασης διαπιστώθηκε ότι ακόμα
και μικροί μαθητές είχαν συγκρατήσει τα βασικά στοιχεία της ζωής του Λικάριου και των 
προσώπων που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξή του, 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας μεταξύ των γονέων του Σχολείου:
Μετά την τελική παράσταση έγιναν πολλές συζητήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού με 
γονείς/κηδεμόνες μαθητών που παρακολούθησαν την παράσταση. Οι γνώμες όλων ήταν από 
πολύ θετικές έως ενθουσιώδεις. Οι περισσότεροι εκδήλωσαν τη χαρά τους που έμαθαν την 
άγνωστη μέχρι τώρα ιστορία του τοπικού Κάστρου. 

Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι (βλ. παραπάνω σημείο 3.Β) υλοποιήθηκαν. Ως μη 
υλοποιημένοι αναφέρονται: 

 η δημιουργία ψηφιακού ιστορικού χάρτη, 

 η πιο ενεργη συμμετοχή των μαθητών στη σύνταξη του λήμματος «Λικάριος» στην 
ελληνική Βικιπαίδεια

 η αποστολή επιστολών προς τους τοπικούς αρχοντες σχετικά με την προστασία του 
Κάστρου. 

Οι παραπάνω στόχοι δεν υλοποιήθηκαν είτε λόγω έλλειψης χρόνου (βλ. σημείο 3.Δ) είτε λόγο 
έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών (η σύνδεση με το διαδίκτυο έγινε δυνατή στο τέλος του σχ. 
έτους) και σχεδιάζεται να υλοποιηθούν με την έναρξη της νέας σχ. χρονιάς κατά την οποία οι 
μαθητές θα φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη. 

Περιγράψτε τα καινοτόμα στοιχεία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (νέες 
προσεγγίσεις, νέες γνώσεις, νέες εκπαιδευτικές πρακτικές στη μονάδα κ.λπ.) 

Καινοτόμα στοιχεία της δραστηριότητας: 
 Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: οι πληροφορίες δεν παρουσιάστηκαν έτοιμες στους 

μαθητές αλλά δόθηκαν ερεθίσματα για εύρεση των αρχικών πηγών (ιστορικά βιβλία 
Εύβοιας) και αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών στις πηγές 

 Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και την κριτική σκέψη: έγινε μεγάλη 
βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και αρχεία αλλά και αξιολόγηση/συσχέτιση των 
πληροφοριών με κριτική σκέψη. Οι διαφορετικές απόψεις των πηγών 
κωδικοποιήθηκαν και καταγράφηκαν στα τελικά κείμενα των μαθητών. 

 Εκπαιδευτική αξιοποίηση ελεύθερων εφαρμογών διαδικτύου: οι πληροφορίες για το 
Λικάριο καθώς και οι ιστορικές πηγές τους δημοσιοποιήθηκαν στη διαδικτυακή 
εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια αναδεικνύοντας τη δύναμη του μέσου αλλά και την ανάγκη
για αξιοπιστία και διασταύρωση των ευρισκόμενων στο διαδίκτυο πληροφοριών. 

 Επικοινωνία με άλλα σχολεία: η εκπαιδευτική δράση παρουσιάστηκε σε άλλα σχολεία 
καλλιεργώντας σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και βελτιώνοντας τις κοινωνικές 
δεξιότητες των μαθητών. 

Γράψτε γενικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

Τα οικονομικά κίνητρα του προγράμματος, ειδικά στη σημερινή περίοδο, αποτελούν ισχυρό 
στοιχείο για την κινητοποίηση δυνάμεων εντός του Σχολείου. Ο συνδυασμός αυτών των 
κινήτρων με την υψηλή ποιότητα των απαιτήσεων του προγράμματος μπορούν να δώσουν 
εξαιρετικά αποτελέσματα. 
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