Οι μαθητές των κινητών ΚΕΣΠΕΜ περιγράφουν τα χωριά τους

Το Δθμάριο βρίςκεται ςτο νομό Ξάνκθσ. Είναι ζνα πολφ ορεινό χωριό με 692 κατοίκουσ.
Είναι ζνα από τα χωριά τα οποία ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ των κινθτϊν ΚΕΣΠΕΜ ανελλιπϊσ
από το 2008. Τα «καγκουρϊ του βουνοφ» επιςκζπτονται το Δθμάριο μία φορά τθν
εβδομάδα διανφοντασ 98 χιλιόμετρα. Εκεί τα περιμζνουν 34 μακθτζσ/τριεσ.
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Δθμάριου τθ φετινι χρονιά αςχολικθκαν με εξωςχολικά
βιβλία, αλλά και κείμενα από τον «Σεβντά του Σεντουκιοφ» ςχετικά με τθ γνωριμία με
άλλουσ λαοφσ, ταξιδεφοντασ ςτο χϊρο και τον χρόνο.
Αποφάςιςαν λοιπόν, ςυνδυάηοντασ τισ κεματικζσ ενότθτεσ με τισ οποίεσ δοφλεψαν με
με τισ εκπαιδευτικοφσ των κινθτϊν ΚΕΣΠΕΜ, να φτιάξουν ζναν ταξιδιωτικό οδθγό για το
Δθμάριο παρουςιάηοντασ τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία του χωριοφ τουσ ςε πικανοφσ
επιςκζπτεσ. Οι κατθγορίεσ του οδθγοφ είναι: θ γεωγραφία (τοποκεςία, καιρόσ), θ
λαογραφία (παραδοςιακζσ ςτολζσ, τραγοφδια, ςυνταγζσ), θ κακθμερινι ηωι ςτο χωριό,
και θ ιςτορία (πόλεμοι, μετακινιςεισ πλθκυςμϊν).
Ανζλαβαν λοιπόν δράςθ, ςε ρόλο ξεναγοφ, οπλίςτθκαν με φωτογραφικζσ μθχανζσ,
μολφβια και ςθμειωματάρια και ξεκίνθςε θ βόλτα ςτο χωριό!

Πρϊτθ ςτάςθ ο παλιόσ νερόμυλοσ, το πιο γνωςτό ςθμείο του χωριοφ. Εκεί τα παιδιά είχαν
τθν ευκαιρία να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργοφςε ο νερόμυλοσ ςε
παλιότερεσ εποχζσ.
Στθ ςυνζχεια πιγανε ςτο πάρκο το οποίο ζχει και παιδικι χαρά και τα παιδιά κάνουν
περίπατουσ με το πρωινό ςχολείο. Δίπλα βρίςκονται δφο μεγάλα υπόςτεγα. Κάτω από
αυτά ςφάηουν τα ηϊα πριν τισ γιορτζσ, όπωσ το Μπαϊράμι. Σε αυτά τα υπόςτεγα επίςθσ,
τρϊνε όλοι μαηί όταν πθγαίνουν εκδρομζσ.

Κατά μικοσ όλθσ τθσ διαδρομισ, τα παιδιά μιλοφςαν με μεγάλο ενδιαφζρον για το
εργοτάξιο, τισ τςάπεσ και τα μθχανιματα που φτιάχνουν τον δρόμο προσ τθ Βουλγαρία.

Τελευταίοσ ςτακμόσ ιταν το τηαμί όπου τουσ υποδζχτθκαν ο ιμάμθσ και ο νεότεροσ χότηασ.
Μπικαν όλοι μζςα αφοφ πρϊτα ζβγαλαν τα παποφτςια τουσ και τα παιδιά ξενάγθςαν τισ
δαςκάλεσ τουσ ςτο χϊρο όπου προςεφχονται και διδάςκονται το κοράνι. Εκείνθ τθν ϊρα
ξεκινοφςε και θ προετοιμαςία για τθν απογευματινι προςευχι.

Στα επόμενα μακιματα ξεκίνθςε θ δθμιουργία του οδθγοφ του χωριοφ.
Τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ μεικτζσ ομάδεσ μικρϊν – μεγάλων και άρχιςαν να
γράφουν τα επεξθγθματικά κείμενα που ςυνοδεφουν τισ φωτογραφίεσ που τράβθξαν ςτθ
διαδρομι.
Ζνα κείμενο αφοροφςε τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ των γονιϊν και τισ δουλειζσ τουσ,
αγροτικζσ και κτθνοτροφικζσ. Μια ομάδα επεξεργάςτθκε κείμενα και φωτογραφίεσ με
κιπουσ και ηϊα, αλλά και ςχετικά με το κτίριο και το ανκρϊπινο δυναμικό του ςχολείου.
Ζβαλαν ακόμθ λεηάντεσ ςτισ φωτογραφίεσ για τθν καταςκευι του καινοφριου δρόμου.
Στθν κατθγορία τθσ λαογραφίασ κάποια παιδιά ανζλαβαν τθ μετάφραςθ ενόσ
παραδοςιακοφ τραγουδιοφ του χωριοφ, άλλα ζφεραν ςυνταγζσ, άλλα ζγραψαν ζνα
κείμενο για τθ χριςθ του νερόμυλου πριν αυτόσ ςταματιςει να λειτουργεί, άλλα για τα
κεντθμζνα καπελάκια των αγοριϊν και τισ μαντιλεσ των κοριτςιϊν, που ςχετίηονται με τθ

κρθςκεία, αλλά και για τουσ ειδικοφσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προετοιμαςία
των κρεάτων κατά τθ διάρκεια των μεγάλων κρθςκευτικϊν γιορτϊν.
Στθν κατθγορία τθσ ιςτορίασ, ζγραψαν για το τηαμί, τθν ιςτορία και τθ λειτουργία του, πότε
χτίςτθκε, πόςεσ φορζσ τθν θμζρα πθγαίνουν, κακϊσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το
επιςκζπτονται (προςευχι, μακιματα κορανίου).
Ολοκλθρϊνοντασ τον οδθγό ανζφεραν τα προβλιματα του χωριοφ κακϊσ και τισ δικζσ
τουσ επικυμίεσ, τι κα ικελαν να ζχει ςτο χωριό (παιχνίδια, παιδικζσ χαρζσ και γιπεδα).
Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ είχαν τθν ευκαιρία να δουλζψουν προφορικά και
γραπτά διαφορετικά είδθ λόγου, περιγραφζσ, διαλόγουσ, να χρθςιμοποιιςουν
παρελκοντικοφσ χρόνουσ, να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ αλλά και να αςκθκοφν ςτθ
χριςθ και τθν ορκογραφία ςυχνά χρθςιμοποιοφμενου λεξιλογίου τθσ κακθμερινισ ηωισ.

