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Το Κάστρο των Φύλλων: από το θρύλο στην Iστορία

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

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

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
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 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

 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
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