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1. ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος αναφοράς 4 *
Γράψτε εδώ τον τίτλο της τελευταίας αναφοράς ASOC. Ο τίτλος πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερα και να προκαλεί
ενδιαφέρον: θα χρησιμεύσει για να προσελκύσει τους αναγνώστες σας στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της
έρευνάς σας, των απαντήσεων που είχατε και των προτάσεών σας.

Οι νέοι του Castle Unity σχεδιάζουν, ανακαλύπτουν, εξερευνούν και αφηγούνται …..
Προβαλλόμενη εικόνα*
Εδώ πρέπει να εισαχθεί η πιο σημαντική εικόνα της Αναφοράς 4. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
Αυτή είναι η εικόνα που θα προβληθεί ως εξώφυλλο της Αναφοράς 4.
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Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του έργου*
Αυτό το κείμενο πρέπει να συνοψίζει την καρδιά της έρευνάς σας: το έργο, την επιλογή, τα δεδομένα που βρέθηκαν,
τον ερευνητικό στόχο. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο
είναι 800 χαρακτήρες.

Η ομάδα μας CASTLE UNITY ασχολήθηκε με την παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης
των εργασιών του συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας,
το οποίο έχει ξεκινήσει στις 29/12/2017 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε
με αυτό μια και αποτελεί κόσμημα και σύμβολο του νησιού μας καθώς πρόκειται για ένα από
τα σημαντικότερα ιστορικά μας μνημεία. Η Παρακολούθηση του έργου έγινε με τη χρήση
ανοικτών δεδομένων που προσφέρονται από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της Ανοιχτής
Διακυβέρνησης καθώς επίσης άρθρα, ιστοσελίδες, ντοκιμαντέρ, συνεντεύξη κ.α. Η έρευνα μας
έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους νέους να
ενδιαφερθούν για αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται στον τόπο τους, ώστε να το
προστατέψουν και να το αναδείξουν.
–Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 2: περιγραφή των σημαντικών φάσεων της έρευνας*
Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τα ευρήματα σας: αναφέρετε τα κείμενα του ιστολογίου σας, τα
σημαντικότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, τα σημεία καμπής των ερευνών σας. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων
(συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.

Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή συνέντευξη, αντί για την επίσκεψη παρακολούθησης του
έργου, με την κ.
Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και Συντονίστρια του έργου, η οποία μας είπε ότι το υπό
παρακολούθηση έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά καλά. Όλες ή τουλάχιστον οι
περισσότερες από τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν φαίνεται να προχωρούν στην
προγραμματισμένη κατεύθυνση, με μια μικρή παράταση. Ήρθαμε επίσης σε επαφή με τον
δημιουργό του ντοκιμαντέρ, τον κ. Μάρκο Σφέτσα, ο οποίος μας παρουσίασε την πλούσια
και πολυτάραχη ιστορία του, την αρχιτεκτονική του εξέλιξη από το 1300μχ μέχρι σήμερα.
Μέσα από ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο φάνηκε ότι οι συμπολίτες μας και ειδικά οι νέοι
δεν είναι ενημερωμένοι σε μεγάλο βαθμό για το έργο αυτό.
Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 3: προτάσεις και εξέλιξη*
Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τις προτάσεις σας για συνέχιση του έργου και τον τρόπο με τον οποίο
σκοπεύετε να συνεχίσετε την παρακολούθησή του. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των
διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.

Σκοπεύουμε να παρακολουθούμε καθημερινά την πορεία του έργου από τον σύνδεσμο
http://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5007166, ώστε να ενημερωνόμαστε για την πορεία των
εργασιών μέσα στο κάστρο και την τήρηση των χρονικών πλαισίων που έχουν ορισθεί. Αυτά
τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα που έχουμε δημιουργήσει και στα
ΜΜΕ. Η συντονίστρια του έργου ήδη μας κάλεσε στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου, μετά
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την ολοκλήρωση του, στην οποία σίγουρα θα δώσουμε ένα δυναμικό παρόν και θα
δηλώσουμε ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας. Η ομάδα μας
CASTLE UNITY θα αποτελέσει τον θεματοφύλακα του κάστρου του νησιού μας.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ*
Αυτός είναι ο χώρος που αφιερώνεται στο δημιουργικό έργο. Μπορείτε να ανεβάσετε τα σχέδιά σας σε άλλες
πλατφόρμες κοινής χρήσης (YouTube, Vimeo, Prezi κ.λπ. - θυμηθείτε να ορίσετε την προβολή βίντεο σε "δημόσια"
λειτουργία) και να συμπεριλάβετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) όπου δημοσιεύονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ
ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΛΕΠΤΩΝ!

https://youtu.be/X1UDFVj899E
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το δημιουργικό έργο αποτελείται από ένα ενημερωτικό προϊόν, επισυνάψτε το σχετικό αρχείο pdf
(ΜΕΓ 1 MB):
Δημιουργήσαμε αρχείο Power point για να παρουσιάσουμε την έρευνα μας στην διαδικτυακή εκδήλωση.
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Άλλο σημαντικό συνημμένο
Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε ένα άλλο αρχείο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου που θεωρείτε
ιδιαίτερα σημαντικό. Το αρχείο πρέπει να έχει μέγεθος ΜΕΓ 1 MB.

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές της πολυτάραχης ιστορίας του Κάστρου της Αγίας Μαύρας από το
1300μΧ μέχρι και σήμερα- Συνοπτική Ιστορία. Η εικόνα αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τους
αρχαιολόγους του κάστρου.

Άλλος σημαντικός σύνδεσμος έργου σε εξωτερικό δικτυακό τόπο
Εδώ μπορείτε να αναφέρετε έναν σύνδεσμο (URL) σε έγγραφα που δημοσιεύονται "επιπλέον" στο διαδίκτυο σε
σχέση με τις εργασίες για το σπίτι που έχουν ανατεθεί ή έναν ιδιαίτερα σχετικό και ακολουθούμενο λογαριασμό σε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

https://drive.google.com/drive/folders/11LjK2BV9A-tO6xllMUjSql2ji5tMXkk?fbclid=IwAR0REfPKEgtbQmHywYxagaLH1gY4rZJuk35SnL68otIaQzo5NpIyy60q0s8
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΕΣΩΝ
Εικόνα 1 *
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια εικόνα ολόκληρης της ΟΜΑΔΑΣ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εικόνα 2 *

Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία/εικόνα του ASOC WALL. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ
1MB).
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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εικόνα 3 *
Εδώ παρατίθεται μια φωτογραφία της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Η εικόνα πρέπει να
είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

Εικόνα 4
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία των ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή
.jpg (ΜΕΓ 1MB).
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας σας*
Γράψτε εδώ τον τίτλο της τελικής σας εκδήλωσης. Επιλέξτε έναν εντυπωσιακό τίτλο που να συνοψίζει
αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς σας!

ASOC & CASTLE UNITY, 1ο Λύκειο Λευκάδας 2020
Σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε 400 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Διαδικτυακή εκδήλωση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί- COVID-19. Θεσμικοί
εκπρόσωποι θα μας μιλήσουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ στο Νομό Λευκάδας, την πολιτική
συνοχής και τα κοινοτικά ταμεία. Ειδικοί του επιλεγμένου θέματος και η ομάδα μας Castle Unity θα
παρουσιάσει την πορεία της παρακολούθησης της για το έργο «Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας
Μαύρας».
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:

o Παρουσίαση σε όλους τους πολίτες της Λευκάδας: Διαδικτυακή εκδήλωση-Τηλεδιάσκεψη
o
o
o
o

Εσωτερική παρουσίαση στο σχολείο σας (μόνο με τάξεις του σχολείου)
Παρουσίαση στο σχολείο σας με την παρουσία άλλων εξωτερικών τάξεων/σχολείων
Παρουσίαση σε άλλο σχολείο (επίσης οργανωμένο με άλλα σχολεία ASOC στην περιοχή)
Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται*
Υποδείξτε εδώ τον αριθμό των ατόμων που σκοπεύετε να εμπλέξετε. Ο αριθμός περιλαμβάνει όλους τους
συμμετέχοντες (μαθητές, καθηγητές, γονείς, ιδρύματα, EDIC, ενώσεις, διοργανωτές, προσκεκλημένους)

o
o
o
o

Έως 30
από 30 έως 50
από 50 έως 100
πάνω από 100

Σημείωση: Μοναδική απάντηση
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Τύπος προσκεκλημένων*
❏ Ειδικός του επιλεγμένου θέματος
❏ Ειδικός ανοιχτών δεδομένων
❏ Εκπρόσωπος της Europe Direct
❏ Θεσμικός εκπρόσωπος
❏ Εκπρόσωποι τοπικού τύπου
❏ Γονείς
❏ Άλλες τάξεις του σχολείου σας
❏ Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)

Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιφέρεια
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Επαρχία
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δήμος
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Διεύθυνση
https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/tanius76
ΤΚ
31100
Χώρος
(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)

Ψηφιακή πλατφόρμα webex
Ημερομηνία
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

6/7/2020
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Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)

19:30

Σύνδεσμος
Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου δημοσιεύονται οι
πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης.

https://www.facebook.com/events/952086981920530/
Αφίσα διοργάνωσης
Επισυνάψτε την αφίσα της εκδήλωσης. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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