
Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη λέει μια παροιμία,
όμως ένα χελιδόνι συμβολίζει ότι η άνοιξη έρχεται και αυτό είναι
δύναμη.  Έτσι  και  στην  δική  μας  περίπτωση,  μιλάμε  για  μια
ομάδα παιδιών που είχε σοβαρό θέμα με τα όρια, το σεβασμό
και την έννοια του μοιράζομαι - και τελικά κατέληξε να μιλάει για
την  διαφορετικότητα.  Εμείς  σε  αυτή  την  ιστορία  είμαστε  το
χελιδόνι που δεν θα φέρει μόνο του την άνοιξη. Άλλα είμαστε το
χελιδόνι,  δεν  μπορούσαμε  να  είμαστε  κάτι  άλλο,  ξέρουμε  ότι
από πίσω μας θα έρθουν και άλλα…

Η ομάδα αυτή όπως αναφέρετε και πιο πάνω είχε θέμα με τα
όρια και την βοηθήσαμε να μάθει να τα διαχειρίζεται. Δεν ήταν
καθόλου  εύκολο.  Πόσο  μάλλον  όταν  δεν  υπάρχει  σταθερή
συμμέτοχη.  Μας  διευκόλυνε  που  υπήρχε  ένας  σταθερός
πυρήνας.  Χρειάστηκε να δοθεί  ρόλος στην ομάδα,  ένας ρόλος
πρόσκλησης - επανένωσης που για λίγο λειτούργησε. Τα παιδιά
δουλεύοντας  το  θέμα  της  διαφορετικότητας,  ανακάλυψαν  το
πρίσμα της έννοιας αυτής και  βρήκαν τρόπο με την δική τους
δυναμική να ολοκληρώσουν ένα πρότζεκτ  -  και  εκεί,  όσοι  δεν
είχαν  σταθερή  παρουσία  ήρθαν  αντιμέτωποι  με  τις  συνέπειες
αυτού. Όμως σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι καθαρά επιλογή τους,
η ελπίδα μας να συνεργαστούμε με τους γονείς, μέσα από την
ομάδα γονέων δεν ευοδώθηκε. Επίσης η συμμέτοχη έκτος του
χωρίου ήταν μικρή και στην πορεία σχεδόν καθόλου.

Παρόλα αυτά, πιστεύουμε πώς η ομάδα πήρε πολλά - όπως
έμαθε να φροντίζει ο ένας τον άλλον, η ώρα του φαγητού
που καθιερώθηκε  ήταν  πολύ  παραπάνω  από  αυτό,  ήταν
ώρα να μοιραστώ και να φροντίσω. Ένιωσαν την οικειότητα
να μοιραστούν πολλά περισσότερα, όπως ένα ταλέντο τους.
Έμαθαν  μέσα  από  τον  τίτλο  του  πρέσβη-  πρέσβειρα  να
αξιολογούν ο ένας τον άλλον από της πράξης του και όχι
από  τα  υπόλοιπα  χαρακτηριστικά,  και  να  ενθαρρύνουν
όσους  ήταν  βοηθητικοί  για  την  ομάδα.  Έδειξαν  μεγάλο
ενδιαφέρον  σε  δραστηριότητες  όπου  θα  μάθαιναν  κάτι
καινούριο,  όπως  το  κέικ,  η  χειροποίητη  πλαστελίνη,  το
χειροποίητο χαρτί.

Τα ίδια μας εξέφρασαν ότι έμαθαν να αγαπούν, και πήραν
αγάπη  από  την  ομάδα.  Έμαθαν  να  είναι  καλύτεροι
άνθρωποι,  και  να  φτιάχνουν  χειροτεχνίες  που  δεν  τους
περνούσε από το μυαλό ότι μπορούν να φτιάξουν.

Μέσα από την δυσκολία μας, δυναμώσαμε - νιώσαμε πολύ
όμορφα που μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα και δώσαμε
την ευκαιρία σε τόσα παιδιά να γνωρίσουν την δύναμη των
ΔΕΝ. Μπορεί να μην πετύχαμε ακριβώς τους στόχους μας,
αλλά σε κάθε περίπτωση δώσαμε ψύχη σε ό, τι κάναμε, και
αυτό που πήραμε πίσω δεν μπορεί να περιγράφει με λέξεις.


