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Uvod
Izobrazba je temeljna človekova pravica in bistvena za dosego vseh drugih pravic. Kljub temu je
na svetu blizu 781 milijonov ljudi, ki ne znajo brati. Okrog 58 milijonov otrok še vedno ne
obiskuje šole. Mnogi mladi ter odrasli žene in moški gredo skozi življenje brez učenja, ki bi ga
potrebovali, da bi živeli v dostojanstvu in zdravju.
Kakovostna izobrazba so neuresničljive sanje za mnoge, posebno za deklice iz revnih družin v
podeželju. Ti otroci se pri dostopu do izobrazbe soočajo z največjimi ovirami, ki so večplastna,
npr. revščina, neenakost spolov in zemljepisna osamitev.
Klic k molitvi
Oče, vir življenja, podari nam milost, da bomo odgovorile na klic in se borile za izobrazbo, ki
spreminja. Učence želimo pripraviti na dostojno in kakovostno življenje. »Naše poučevanje mora
izobraževati s temeljitostjo, natančnostjo, za pravičnost, solidarnost in nadnaravnost«. (Mati
Terezija in izzivi za izobraževanje v Južni Ameriki, februar 1999, temelji na pismu matere Terezije št. 144). To te
prosimo po Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha. Amen.

Izkušnja
Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Šola naše Lurške Gospe) je del omrežja Šolskih sester de
Notre Dame (SSND) v provinci Latinska Amerika in Karibi. Nahaja se v divjini v
severno-vzhodnem področju Brazilije. Zadnjih 25 let se na njej usposabljajo učiteljice za službo v
javnih in privatnih šolah. Kelly Cartaxo poroča o svoji izobraževalni poti. Ona je ena izmed
mnogih mladih deklet in žena, ki so imele možnost, da se s štipendijo, za katero poskrbijo SSND,
udeležijo tega usposabljanja za učitelje (magisterij). »Izobrazba za vse« je nepoznan rek v
mnogih državah, vključno v Braziliji. Začela sem svojo učiteljsko življenjsko pot, ko sem se
odločila, da se udeležim usposabljanja na učiteljišču na višji šoli leta 1988. Stara sem bila 15 let
in noseča s svojo prvo hčerko. Večkrat se čudim, zakaj sem izbrala to usposabljanje, saj sem bila
zelo plašna. Počasi, s pomočjo učiteljic, sem se začela spoznavati in prepoznavati smisel svojega
življenja. Leta 1990 so na šolo Colégio Nossa Senhora de Lourdes v Cajazeirasu prišle Šolske
sestre de Notre dame. Od takrat, skoraj v zadnjem letniku usposabljanja, sem začela spoznavati
svojo poklicanost in poslanstvo na način, da sem in delam kot SSND. Verjele so vame in lahko
sem doživela sebe, kako učim z zagnanostjo in občutkom. Sprejela sem vse dane izzive in
dosegla sem velik uspeh v svojem vajeništvu. Tako sem vstopila v šolo Colégio Nossa Senhora de
Lourdes kot učiteljica. Vse oblikovanje, ki sem ga prejela, najprej kot študentka, pozneje kot
učiteljica, je pripomoglo, da sem vsak dan bolj zaljubljena v šolsko vzgojo.
V prvih letih sem delala kot učiteljica na osnovni šoli. Nadaljevala sem kot učiteljica za
vzgojiteljice malih otrok, kot koordinatorka na osnovni šoli, na višji šoli na učiteljišču. Že 15 let
delam tudi kot učiteljica na tej šoli za učitelje. Srečna sem, ker mi to usposabljanje pomaga, da
sem to, kar sem kot ženska, mati in vzgojiteljica. Verjamem, da je IZOBRAŽEVANJE ključ do
boljšega naroda. Mnoge mlade žene iz revnih področij dobijo štipendijo, da lahko postanejo
učiteljice in dobre strokovne vzgojiteljice po izročilu in vzgojnih načelih matere Terezije.

Refleksija
V Poslane ste, GD 33 beremo: »Posebna skrb vsega apostolskega služenja je graditev pravične
družbe. a) sebe in druge spodbujamo k uresničevanju evangeljskih vrednot in življenju po
socialnem nauku Cerkve. V prizadevanju za usposabljanje oseb in za pospeševanje človeškega
dostojanstva prispevamo k pozitivni spremembi družbe.«
Apostol Pavel pa nas spodbuja: »Kar bo človek sejal, bo tudi žel…Ne naveličajmo se, da delamo
dobro, kajti, če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo
dobro vsem.« (Gal 6,7-10).
»Izobrazba je človekova pravica. Človek, ki ni izobražen, pa naj nima izobrazbe zaradi vojne ali
katerega drugega vzroka, je človek, ki se pokvari in dejansko pade na raven nagonov. Torej, če
želite nekaj storiti, se povežite in pomagajte vladam in državam, da bodo nudile izobrazbo
mladim, ki nimajo neposrednega dostopa do nje.« (Papež Frančišek, 17.09.2015)
»… področje
izobraževanja ni omejeno z običajnimi šolami. Opogumljajte drug drugega, da boste iskali nove
oblike neobičajnih načinov izobraževanja v soglasju s potrebami časa in ljudi. ( Papež Frančišek to
Jezuitom v Italiji in Albaniji, 07.06.2013)

Dejavnost


Pogovarjajte se o vašem prepričanju glede apostolata vzgoje: Kako bi bili lahko danes
bolj dejavni pri spodbujanju »izobrazbe za vse«?



Zapomnite si: »Izobrazba in vzgoja ne spremenita sveta, ampak spremenita ljudi. Ljudje
pa spremenijo svet.« S katerimi ljudmi, ustanovami, gibanji in nevladnimi organizacijami
lahko sklepamo partnerstva, da bi okrepili izobrazbo ljudi in dosegli nujne spremembe v
dejanskem okolju, kjer živimo? Paulo Freire (1921-1997) Brazilski profesor in filozof



Poglej video »Aprender a aprender« (učiti se učiti). Je animacija brez besed.

Sklepna molitev: Litanije vzgoje/izobraževanja
Bog življenja in sočutja, daj nam modrost, ki izhaja iz ljubezni Svete Trojice in nas
naredi vzgojitelje v vsem, kar smo in delamo, ker ljubezen ne more čakati.
Preko vzgoje/izobrazbe pomagamo ljudem, da v polnosti razvijejo svoje sposobnosti,
ker verjamemo, da ljubezen ne more čakati.
Skupno imamo dar poučevanja in odprtosti za hrepenenje po učenju, ker verjamemo, da
ljubezen ne more čakati.
Mati Terezija, žena vere in poguma v poslanstvu vzgoje/izobraževanja, nauči nas, da
bomo videle potrebe današnjega sveta in se obvezale, da se nanje odzovemo, ker
ljubezen ne more čakati.
Vse to te prosimo v imenu Jezusa in v edinosti s Svetim Duhom. Amen.
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