Το Β’ Δημοτικό Ιδαλίου φιλοξενεί εκπαιδευτικούς και παιδιά από την Ευρώπη
Το Β’ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου συμμετέχει φέτος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Action 2
με θέμα «The European Heritage in the politically and culturally changing world as means against
radicalization» (EU.H.A.R.monic). Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει την
κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την εκπαιδευτική της αξία, στο πλαίσιο του πολιτικά και
πολιτιστικά μεταβαλλόμενου κόσμου και την δυνατότητά της να αποτελέσει ένα αμυντικό
μηχανισμό κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο
τον Ιανουάριο.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων από την Ελλάδα, την
Πορτογαλία, την Κροατία και την Πολωνία, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν στοιχεία του
κυπριακού πολιτισμού και κουλτούρας. Γι’ αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες
επισκέψεις στην παλιά Λευκωσία, στη Χοιροκοιτία και στα Λεύκαρα, στην Πέτρα του Ρωμιού, στο
μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, στο Κούριον, στο μουσείο «Θάλασσα», στην Αγία Νάπα καθώς
και στο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο Ιδαλίου.
Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, στο χώρο του σχολείου
διοργανώθηκε «Ανοικτή μέρα στην παράδοση», κατά την οποία οι φιλοξενούμενοι και τα παιδιά
του σχολείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν για την κυπριακή παράδοση,
περνώντας από πέντε σταθμούς. Συγκεκριμένα οργανώθηκαν οι ακόλουθοι σταθμοί:
Παραδοσιακά κεντήματα: Κυρίες από το σωματείο «Ιδαλιάδες» παρουσίασαν τα κεντήματά
τους, λευκαρίτικο κέντημα, σμιλί και γαζιά και έδειξαν την παραδοσιακή τέχνη της κεντητικής.
Καλαθοπλεκτική: Μαθητές του ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου» παρουσίασαν τον
παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν καλάθια και καρέκλες.
Πιθκιαύλιν: Στον σταθμό αυτό παππούς μαθητή του σχολείου, έδειξε πώς με πολύ μεράκι και
κέφι ένα καλάμι μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα μουσικό όργανο, το πιθκιαύλιν! Αφού σκάλισε
τις διάφορες πτυχές πάνω στο καλάμι, το διακόσμησε με τον πυρογράφο και στη συνέχεια έπαιξε
παραδοσιακές μελωδίες.
Χαλούμι: Γιαγιάδες μαθητών του σχολείου έφεραν γάλα και έφτιαξαν αναρή και χαλούμι. Αρχικά
έδειξαν τη διαδικασία παραγωγής του τυριού από το γάλα κι έπειτα οι φιλοξενούμενοι είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν φρέσκο χαλούμι και αναρή, τα οποία τους ενθουσίασαν.
Ζύμωμα ψωμιού: Γιαγιάδες των παιδιών του σχολείου ζύμωσαν και έφτιαξαν φρέσκο κουλούρι.
Παράλληλα στον ίδιο σταθμό παρασκευάστηκαν και πίττες της σάτζιης με μέλι.
Οι φιλοξενούμενοι καθώς και οι μαθήτριες και οι μαθητές του Β΄ Δημοτικού Ιδαλίου πέρασαν μια
διαφορετική μέρα στο χώρο του σχολείου. Γνώρισαν με ευχάριστο και εμπειρικό τρόπο στοιχεία
της κυπριακής παράδοσης και είχαν την ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά εδέσματα. Ήταν μια
όμορφη εμπειρία που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στα
παιδιά του σχολείου! Η επόμενη συνάντηση του εν λόγω προγράμματος αναμένεται να γίνει τον
Απρίλιο στην Πολωνία.

