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Το Αρχείο της Νάξου από την ίδρυσή του το 1946 μέχρι σήμερα έχει ως κύριο σκοπό του
την προστασία και ανάδειξη της αρχειακής κληρονομιάς της Νάξου.
Εγκατεστημένο από το 2010 σε δύο αίθουσες της Σχολής Ουρσουλινών συνεχίζει και φέτος
το έργο του υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για μαθητές Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιούνται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα στα
οποία τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, εργάζονται ομαδικά, εκφράζονται, ερευνούν και
ανακαλύπτουν.

«Μια φορά κι έναν καιρό … Οι περιπέτειες ενός Αρχείου !!!»
Περιγραφή δραστηριοτήτων:
 Γνωριμία με το Αρχείο (χρήση power point)

 Ξενάγηση στο χώρο της Υπηρεσίας

 Ζωγραφίζουμε τον Κόσμο των Αρχείων

«Ιχνηλατώντας το ιστορικό παρελθόν του τόπου μας με οδηγό τα Αρχεία»
Περιγραφή δραστηριοτήτων:
 Γνωριμία με το Αρχείο (χρήση power point)
 Οι μικροί ερευνητές αναλύουν τεκμήρια και φωτογραφίες, συμπληρώνοντας φύλλα
εργασίας
 Εκπαιδευτικά παιχνίδια :
 Στιγμές από τη ζωή στα χρόνια της Κατοχής 1941-1944
 Παλιά επαγγέλματα κρυμμένα στο Αρχείο
 Το Κάστρο της Νάξου
 Η Παλιά Χώρα μέσα από φωτογραφικό υλικό
 Παροιμίες από την ιδιωτική συλλογή της Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου

«Η Γαλλική Εμπορική Σχολή Του Τιμίου Σταυρού και ο Νίκος Καζαντζάκης»
Περιγραφή Δραστηριοτήτων:

 Παρουσίαση του Αρχείου (χρήση power point)
 Πληροφορίες για την ίδρυση της Γαλλικής Εμπορικής Σχολής, τα τάγματα των
μοναχών, τους θυρεούς, το οριστικό κλείσιμο και την μετέπειτα εξέλιξή της (χρήση
power point)
 Αναφορά στα παιδικά χρόνια του μεγάλου συγγραφέα και στη σχέση του με τη
Νάξο (χρήση power point)
 Ένα ταξίδι κινούμενης εικόνας με τον Νίκο Καζαντζάκη στην Ευρώπη και την Ασία
του 20ου αιώνα - Προβολή DVD: ¨Νίκος Καζαντζάκης - Ένας ανήσυχος ταξιδευτής¨.
Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τους μαθητές
 Περιήγηση στη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα μέσα από αφηγήσεις,
φωτογραφίες, ντοκουμέντα κ.λπ. - Προβολή πολυμεσικού DVD με τη ζωή και το
έργο του Ν. Καζαντζάκη.
 Χωρισμός σε ομάδες 4-5 μαθητών και συμπλήρωση φύλλων εργασίας που
αφορούν τη Γαλλική Σχολή και τον Νίκο Καζαντζάκη, μέσα από εφημερίδες.
 Παρουσίαση Σημειωματάριου και σφραγίδας.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Σχολής Ουρσουλινών στο Κάστρο της Χώρα Νάξου και οι ξεναγήσεις στο χώρο του
Αρχείου.
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