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Διαδικτυακή εκδήλωση

«Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας 
Μαύρας.»



Η ομάδα μας Castle Unity  αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση για την 

«Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας»  

Οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή,  λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, εξαιτίας 

του COVID-19,  ώστε να μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή, όσοι 

περισσότεροι  πολίτες της Λευκάδας το επιθυμούν, αφού 
αυτό το διάστημα  πρέπει να αποφεύγονται οι  μεγάλες 

συναθροίσεις.

Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Προσαρμοζόμαστε στα 
νέα δεδομένα.



Πρόγραμμα εκδήλωσης
• Ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς θα 

μας μιλήσει για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ στο 
Νομό Λευκάδας, την πολιτική συνοχής και τα κοινοτικά 
ταμεία. 

• Η κ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος θα μας 
παρουσιάσει την εξέλιξη των εργασιών μέσα στο κάστρο. 

• Η κ. Λίνα Ρούσσου στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων 
Νήσων, υπεύθυνη Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, θα 
μιλήσει για το Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

• Η ομάδα μας θα παρουσιάσει την πορεία της έρευνας 
μας  για το έργο.     



Η Πορεία Μας
Είμαστε Μαθητές της A και Β τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου
Λευκάδας, το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το
σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «At the
School of OpenCohesion-ASOC” που υλοποιείται πιλοτικά φέτος
στην χώρα μας. Το Κάστρο της Αγίας Μαύρας, που δεσπόζει στην
είσοδο του νησιού είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά
κτίσματα στην Ελλάδα και η ανάγκη για τη διαφύλαξή του υπήρξε
κύριος παράγοντας για να το παρακολουθήσουμε. Η ομάδα
βασισμένη στο επιλεγμένο έργο και στην συνεργασία μας
ονομάστηκε CastleUnity! (Ενότητα του Κάστρου). Το λογότυπο της
ομάδας απεικονίζει ένα κάστρο στο εσωτερικό του οποίου
βρίσκεται το όνομά μας. Αυτό που έλκει τα βλέμματα είναι ο
«Πήγασος» που αποτελεί και σύμβολο της Λευκάδας.







Στο 1ο μάθημα, μάθαμε τι είναι η πολιτική συνοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποιο τρόπο
λειτουργεί στην Ευρώπη. Εξετάσαμε αναλυτικά
μερικές πτυχές και χαρακτηριστικά της
παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών και
καταλάβαμε τη σημασία του ελέγχου από ομάδες
πολιτών μια και τα οφέλη από τα δημόσια έργα
αφορούν τους ίδιους τους πολίτες.





Στη συνέχεια, έγινε διαχωρισμός ρόλων ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ταλέντα  
του καθενός από εμάς.



Έπειτα, προχωρήσαμε στην δημιουργία προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το 
AsocWall της ομάδας μας όπου αναρτώνται καθημερινά ενημερώσεις και έγγραφα σχετικά 
με την εργασία μας.



Τέλος, ύστερα από εκτενή έρευνα συγκεντρώσαμε τα απαραίτητα δεδομένα για την 
διεξαγωγή του προγράμματος, με την βοήθεια on-line ιστότοπων. 





Στο 2ο μάθημα η έρευνα μας προχώρησε ακόμη περισσότερο, συλλέγοντας
πρωτογενή δεδομένα μέσα από ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και
απεικονίσαμε τα αποτελέσματα σε γραφήματα





Στον οικονομικό τομέα, μέσω των στοιχείων που συλλέξαμε από την ιστοσελίδα
του υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων, δημιουργήσαμε γραφήματα στα
οποία απεικονίζονται τα οικονομικά στοιχεία.



Στη συνέχεια συναντηθήκαμε στο χώρο του σχολείου μας, με τον δημιουργό του
ντοκιμαντέρ του κάστρου, Μάρκο Σφέτσα και ήρθαμε σε επαφή με την ιστορία
του.





Στο 3ο μάθημα πραγματοποιήσαμε 
Διαδικτυακή συνέντευξη με την Προϊσταμένη 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και 

Συντονίστρια του έργου κ. Ολυμπία Βικάτου 
για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: 

«Ανάδειξη του Κάστρου της Αγ. Μαύρας», η 
οποία απάντησε  σε όλες μας τις ερωτήσεις 

και έλυσε όλες μας τις απορίες.





Δημιουργήσαμε ένα βίντεο προώθησης της ομάδας μας και της επίσκεψης
παρακολούθησης του έργου.





ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Δημιουργήσαμε βίντεο για να αφηγηθούμε την πορεία της έρευνας 

μας, για το έργο : Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας.

https://www.youtube.com/watch?v=X1UDFVj899E&feature=youtu.be

Οι νέοι του Castle Unity σχεδιάζουν, ανακαλύπτουν, εξερευνούν και 
αφηγούνται …..

https://www.youtube.com/watch?v=X1UDFVj899E&feature=youtu.be
https://castleunity.blogspot.com/2020/07/castle-unity.html


Το Βίντεο που δημιουργήσαμε για να αφηγηθούμε την πορεία της έρευνας 
μας, για το έργο : Ανάδειξη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας, προωθήθηκε σε 
όλα τα ΜΜΕ της Λευκάδας και της Περιφέρειας. 



Ραδιοφωνική συνέντευξη με τον κ. Κουνιάκη στο prisma 91,6. 

Παρουσιάσαμε την ομάδα μας και την έρευνα μας και μοιραστήκαμε με 
τους ακροατές του σταθμού τις πολύτιμες εμπειρίες που αποκτήσαμε. 



Πλούσιο ενημερωτικό υλικό για όλα τα 
στάδια της έρευνας μας  θα βρείτε στο blog 

της ομάδας μας:

https://castleunity.blogspot.com/

https://castleunity.blogspot.com/

