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A világ változik: a nevelésnek is változnia kell. A társadalmak világszerte mélyreható változásokon
mennek keresztül, és ez a nevelés új formáját kívánja meg, ami erősíti azokat a készségeket, amire a
társadalomnak és gazdaságnak ma és holnap szüksége van. Ez azt jelenti, hogy túl kell menni az
írástudáson és alapvető számtani ismereteken és arra kell összpontosítani, hogy megismerjük
környezetünket, és a tanulást olyan új módon közelítsük meg, ami erősíti a nagyobb igazságosságot,
társadalmi egyenlőséget és globális szolidaritást. Az oktatásnak szolgálni kell azt, hogy megtanuljunk
egy nyomás alatt álló bolygón élni. A kultúra terén az alapvető ismeretek elsajátításából kellene állnia a
tisztelet és egyenlő méltóság alapján, segítve a fenntartható fejlődés szociális, gazdasági és környezeti
dimenzióinak megépítését. (UNESCO - Prologue: Rethinking education/Előszó: Az oktatás újragondolása)

Imádságra hívás
Élet, igazságosság és szeretet Istene, Te, aki meghívsz bennünket a tanítás nemes feladatára, részesíts
minket abban a kegyelemben, hogy olyan értékek szerint tanítsunk, amelyek tanúságot tesznek saját
életünkben Jézus követéséről az Evangélium örömével és a szegényeknek biztosított lehetőségekkel.
Amen

Tapasztalás
Nevem Neiva Goetz de Gois. 1972-ben születtem, egy Salto do Lontra-ban élő (Brazil) családban.
Nyolcan vagyunk testvérek; hat nő és két férfi. Csak egy fiú tudta közülünk folytatni tanulmányait,
miután befejezte az elemi iskola 4. osztályát, mert szüleink azt gondolták, hogy veszélyes a lányok
számára, ha otthonuktól távol tanulnak. Lóval kellett mennünk, mert nem volt diákszállítás.
Felnőttem, férjhez mentem és Francisco Beltrão városába kerültem. 1997-ben lehetőségem nyílt arra,
hogy tanuljak az Ifjúsági és Felnőtt Oktatási Központban. Nem volt könnyű, mert el kellett látnom a
családom, a férjem és két lányom, és egész nap eljártam otthonról dolgozni. Háztartási alkalmazott
voltam családoknál. De mindig szerettem az iskolát. Emlékszem egy tanárra, aki mindig arra ösztönzött,
hogy folytassuk a tanulást. Azt mondta, egy napon tanárok lehetünk. Számomra ez lehetetlennek
látszott.
2004-ben befejeztem a középiskolát és megkaptam a lehetőséget, hogy a tanítóképző főiskolán
tanuljak. Amikor jelentkeztem, nem vett fel a kurzus koordinátora. Azt gondolta, hogy szégyenlős
vagyok és a megjelenésem alapján ítélt meg. Azt mondta nekem, hogy nem leszek képes lépést tartani
csoporttársaimmal. Megalázó volt. Néhány nappal később, miután elkezdődtek az órák, az igazgató, aki
ajánlotta a kurzust, az Ifjúsági és Felnőttképzés igazgatójával együtt követelte, hogy iratkozzam be.
Erősen próbálkoztam, és bekerültem. Soha nem fogom elfelejteni, amikor az első irodalmi értékelés
után az igazgató azt mondta az osztályban: “Gratulálok Neiva, minden jegyed jó, nem csalódtam
benned.” 2008-ban végeztem tanítóként, majd 2012-ben pedagógiából diplomáztam. Integrált
oktatásból szereztem másoddiplomát. Nem volt könnyű, de sikerült. Nagyban megváltoztatta az
életem a megszerzett tudás. Akkor nehéz volt munkát kapni a tanügyben, de nem adtam fel. Ma az
iskoláskor előtti nevelés tanára vagyok. Szeretem, amit csinálok, elmondhatom, hogy megérte küzdeni
és tanulni.

Reflexió





"Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk…" (YAS, K 23)
“… Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és
képmását – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék
adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában. Mint Terézia Anya, abban a
meggyőződésben nevelünk, hogy az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ.
Apostoli szolgálatunk éppen ezért megkívánja, hogy keresztény módon lássuk az ember
hivatását és a világ rendeltetését.”(YAS, C 22)
Nincs hatalmasabb átformáló erő, mint az oktatás annak érdekében, hogy támogassuk az
ember jogokat és méltóságot, hogy megszűntessük a szegénységet és elérjük a
fenntarthatóságot, hogy mindenki számára jobb jövőt építsünk egyenlő jogok, társadalmi
igazságosság, a kulturális különbözőségek iránti tisztelet, nemzetközi szolidaritás és közös
feladatvállalás alapján, mindezek olyan törekvések, melyek alapvető aspektusai közös
emberiességünknek. Ezek miatt az okok miatt célratörően fel kell szólalnunk ismét az oktatás
mellett és ki kell alakítanunk egy jövőképet a változó világról. (UNESCO - Foreword: Rethinking
Education/Előszó: Az oktatás újragondolása)



A társadalmakra jellemzők a társadalmi különbségek, elnyomó igazságtalanságok,
kirekesztettség és az emberek nem kellő értéktelése, csak úgy, mint az éhség, szegénység,
analfabetizmus, amelyek megfosztják az embert méltóságától. (Teréz Anya és az oktatás kihívásai)

Cselekvés


Hozz létre dialógus csoportokat politikáról, társadalmi, gazdasági valóságunkról a nevelést az
átformálás eszközének tekintve!



Állandóan törekedj az emberré válás gyakorlására más értékekkel dolgozva, mint amelyeket a
társadalom kínál!



Keress olyan stratégiákat, amelyek hatékonyabbak a fiatalok esetében!



Az ész és a szív átformálása iránti elköteleződéssel nevelj!



Építs teret az igazságosság és béke kultúrájának!



Valósíts meg olyan projekteket, amelyek magukba foglalják az ökológiai tudatosságot!



Küzdj a tudatlanság ellen! Támogasd az olvasás kultúráját olyan projekteken keresztül, amelyek
felébreszthetik a tudásszomjat és a kritikai érzéket!



Keress és hirdess projekteket a nevelésről és kultúráról! Javaslat: - http://www.lyara.com.br/;
http://www.rodadeprojetos.com.br/

Záró imádság
Urunk, elismerjük, hogy Te vagy a világ világossága,
aki eljött, hogy Isten szeretetével és kegyelmével árasszon fényt életünkre.
Kérünk, hogy segíts minket, hogy társadalmi környezetünk sötétségében mi lehessünk a világosság,
hogy gondoskodjunk azokról, akik társadalmi, nevelési, egészségügyi és kulturális szempontból
kirekesztettek!
Segíts minket, hogy közel kerülhessünk a remény nélküli fiatalokhoz, az álmok és vágyak nélküli
fiatalokhoz, hogy bevilágíthassuk életüket és ezáltal egy igazságosabb és tudatosabb társadalom
főszereplőivé válhassanak! Amen.
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