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Előadás vázlata 

 

Mekkora a bizalma annak a tulajdonosnak, aki egy nagyszerű, műremeket 

a restaurátorra bíz. A Jóisten ránk, pedagógusokra, ennél mérhetetlenül többet 

bízott. Ránk nem egy műremeket, hanem annál mérhetetlenül többet bízott, a 

fiatalokat, az Ő népét. Az ő kibontakoztatásukat, lelküket gondozzuk. 

Döntő módon befolyásolja pályájukat az, hogy mit tartanak az ember 

rendeltetéséről, az emberi élet céljáról. A mai liberális (Istentől elfordult) ember 

élete célját az evilági boldogságban látja. Életének középpontjában a fogyasztói 

társadalom mindenhatósága áll.  

A mindenségben egyedi példányok vagyunk, az Úr személyesen teremtett 

minket és egyedi küldetést adott mindnyájunknak. A pályaválasztás során, 

éppen annak a gondolatnak akartuk magunkat alávetni, hogy mit vár el tőlem az 

Isten, mi az ő csodálatos terve velem, hogyan tudom ezt kibontakoztatni az 

életemben. 

Ne feledd azonban, azok a fiatalok is, akiket rád bíznak a szülők, a 

Mindenható Úrnak szintén egyedi teremtményei, nekik is egyedi küldetést adott 

és arra a küldetésre a szülőknek és a pedagógusoknak kell felkészíteni, amit sem 

a fiatal, sem a szülők, sem Te igazában nem ismersz. Közben kell megsejtened, 

hogy segítsd őt, miközben az Isten életedben levő tervét is teljesítsd. 

Természetesen elsősorban a szülő felelős ebben a helyzetben, hiszen szülői 

hivatása erről szól. De példák megfogalmazása és a példaadás, a pedagógus 

feladata is: így akaratlanul is, egyértelműen hat a diák személyiségére, 

kiegészítve a szülői mintát. 



Ugyanakkor szembe kell néznünk a mai társadalom által támasztott 

kihívásokkal is. Az újkor egyik legfontosabb vívmánya, hogy az embert szabad, 

jogokkal és felelősséggel felruházott személyt állította a középpontba. Régen a 

teremtés koronájaként emlegették, de az elmúlt időben ebből a szerepből 

kitaszították. Ugyanakkor a modern demokráciákban, kiemelten fontos értékké 

vált az emberi személy méltósága, az egyén jogainak érvényesülése, a 

lelkiismereti szabadság és vallásszabadság a mai világ alapkövetelménye lett. 

Olyan világot élünk, amelyben új és új helyzetekkel találjuk szembe 

magunkat. Mi felnőttek rendelkezünk tapasztalatokkal és megfogalmaztunk 

néhány elvet, és ezt igyekezünk alkalmazni a tényleges helyzetekre. Ezt még a 

tévedés kockázatával is meg kell tennünk. Olyan gyors a társadalmi változás, 

hogy még az előző eredményeket nem is látjuk, máris a változtatás igénye lép 

fel életünkben. 

Magister non nascitur, sed fit: senki sem születik óvónőnek, hanem azzá 

lesz, tartja a latin közmondás. A diploma csupán belépő a pedagógushivatás 

szentélyébe. Azonban óvópedagógussá csak a gyakorlat alapján lehetsz. Mindig 

kételkedj abban, hogy jó óvónő vagy, de folyton törekedj arra, hogy azzá légy. 

Ezt a szép utat, mindenkinek magának kell járni, lehet segítséget kérni és kapni, 

de a személyes tapasztalat is szükséges. 

 


