„Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Hitvallás a csodáról és Csodasuliról
Van valami váratlanság a csodában. Amikor már nem számítunk többé semmi jóra, vagy
éppen amikor minden rendben van, mert mindent szépen elterveztünk, s akkor „véletlenül”
történik valami még teljesebb: s akkor a fájdalmas éppúgy, mint az örömteli megmutatja még
nem látott mélységét, jóságát, értelmét és szépségét. Feltárulkozik, csak úgy, „magától”.
Mi, a Down Egyesület és a Csodavár munkatársai nap mint nap megtapasztaljuk ezt a csodát.
Azt a váratlanságot, ahogyan egy gyermekkel találkozunk, s amely találkozás megváltoztatja
őket s minket is. Szakmai felkészültséggel, pontossággal dolgozunk, de hiszünk abban, hogy a
találkozásaink és közös játékaink révén a játékban feltárulkozik valami sokkal több és más,
mint ami könyvekből megtanulható. Hálásak vagyunk ezért a tapasztalatért.
Ezt a csodát, ezt a tudást és ezt a hálát szeretnénk mindenkivel megosztani. Úgy láttuk, hogy
égetően szükséges egy olyan iskolát létrehozni, ahol képességeitől függetlenül minden
gyermek megkapja azt az egyéni odafigyelést és gondoskodást, amelyre szüksége van, hogy
teljes ember lehessen. Ahol a pedagógusok odafigyeléssel, szeretettel, a gyermekeket
kezüknél fogva vezetik az úton, hogy élményként éljék meg a tanulást, a közös tevékenységet,
értéknek érezzék a tudást és egymást. Ebben az iskolában a mássággal, fogyatékkal élő
gyermekeket (egy osztályon belül 2 gyermeket) gyógypedagógusok segítik, miközben
ugyanazon pillanatban folyik az osztályon belüli munka tanítóink vezetésével. Kettős
figyelem, kettős kötés. A társak révén, az egymás felé néző arcokkal pedig sokszoros és életre
szóló: odafigyelés egymásra, tisztelet. Egyéni és közösségi – mindkettő egyszerre.
Kell egy olyan iskola, ahol a tudás megélt tapasztalat és élmény. Ahol nem csak jegyek,
hanem személyes élmények és hasznos útmutatások segítik a szülőket és tanulókat. Egy
olyan iskola, amely a zenének, a játéknak, a közös alkotásnak, és egyben a csendnek, az
elmélyült munkának, a kísérletezésnek a helye. Ahol a színek, a hangok, a mozgás, a
személyes és közös tapasztalat, az élmény varázslata találkozik a józan ész ítéletével és a
logikával. Ahol egy osztályban megélhetik egészséges és kevésbé egészséges gyermekek a
maguk tehetségének kibontakozását. Amely a szép (a művészet), a jó (az erkölcs) és az igaz (a
tudás) összhangja. Ahol minden, ami történik, lehet valami váratlanul szépnek és mélynek a
kezdete. Ahol tantárgyak helyett, amit tanulunk, megélünk és tanítunk, az maga az ember. A
csoda.
Tudjuk, hogy lehetséges. Láttuk és megtapasztaltuk.
Segítsenek, hogy nálunk, Nyíregyházán, Magyarországon másodikként létrejöhessen egy
ilyen iskola!

A Csodasuli csapata

