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Mednarodni simpozij
O katoliškem šolstvu

Ljubljana (Zavod sv. Stanislava), 27.–29. november 2014

Katoliško šolstvo v Evropi, pa tudi drugod po svetu je pred velikimi izzivi. Zato se je 
Kongregacija za katoliško vzgojo odločila, da v jubilejnem letu 2015, ko praznujemo 
25. obletnico izdaje apostolske konstitucije Janeza Pavla II. o katoliških univerzah z 
naslovom Ex Corde Ecclesiae in 50. letnico izdaje pokoncilske deklaracije o katoliški 
vzgoji Gravissimum Educationis, pripravi svetovno srečanje, ki bo potekalo novembra 
v Vatikanu. V pripravah na ta dogodek je omenjena kongregacija izdala tako imenova-
ni delovni dokument z naslovom Vzgoja in izobraževanje danes in jutri: Vnema, ki se 
ponovno vrača, s katerim želijo spodbuditi poprejšnji razmislek in s priloženim vpra-
šalnikom pridobiti čimveč informacij o stanju v katoliških šolah po posameznih državah 
oziroma lokalnih Cerkvah. Na podlagi tega dokumenta je tudi v Sloveniji nastalo po-
ročilo, ki ga je po pooblastilu Slovenske škofovske konference pripravil Inštitut za raz-
iskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ) in ga avgusta 2014 poslal v Vatikan. V poročilu je 
bila predstavljena splošna ocena stanja celotne vertikale katoliških vzgojno-izobraže-
valnih ustanov, od vrtcev do fakultete; dejavno so sodelovali tudi odgovorni za ome-
njene ustanove. (Celotno poročilo skupaj z delovnim dokumentom je bilo objavljeno 
v posebni publikaciji, ki jo je izdal IREŠ.) Na podlagi ugotovljenega je bilo sklenjeno, da 
se v Ljubljani leto dni pred svetovnim srečanjem organizira mednarodni simpozij, ki bi 
slovensko situacijo osvetlil tudi s širše mednarodne perspektive in ponudil kake kon-
kretne smernice za nadaljnje korake oziroma odločitve.

Na simpoziju, ki je potekal konec novembra 2014, so sodelovali ugledni gostje 
iz tujine, med katerimi velja izpostaviti dr. Etienna Verhacka, nekdanjega general-
nega sekretarja evropskega združenja CEEC (Comité Européen pour l'Enseignement 
Catholique), ki je na simpoziju sodeloval kot predstavnik Kongregacije za katoliško 
vzgojo, in predavatelja filozofije vzgoje in rektorja Papeške univerze Salesiana iz 
Rima, profesorja dr. Carla Nannija. Izredna priložnost za bogato izmenjavo mnenj 
in za plodne pogovore se je izkazala s tem, ko so se vabilu odzvali nekateri ključni 
ustvarjalci katoliškega šolstva v Sloveniji, med njimi vsi direktorji štirih katoliških 
zavodov z gimnazijami, drugi predstavniki šol in vrtcev, predstavnik Združenja ka-
toliških pedagogov Slovenije in preostali, ki se čutijo vpete v prostor katoliškega 
šolstva. Posebej veseli smo bili odziva gostov iz tujine, ki so iz prve roke posredo-
vali svoje zgodbe o uspehih in težavah katoliških šol. Gostili smo predstavnike Hr-
vaške, Bosne in Hercegovine, Italije, Belgije in Madžarske. S svojim obiskom je 
simpozij zaznamoval tudi msgr. Jim Cassin, generalni sekretar Komisije za šolstvo 
pri Irski škofovski konferenci in vodja tamkajšnjega Urada za katoliško šolstvo.

Papež Frančišek je v nagovoru predstavnikom že večkrat omenjene kongrega-
cije februarja 2014 poudaril, da je katoliška šola eden najpomembnejših izzivov 
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za Cerkev, in to zaradi prizadevanj na področju nove evangelizacije, pri kateri šole 
prek dela z mladimi neposredno prihajajo v stik s spremembami v svetu. Podobno 
sporočilo je ob odprtju simpozija dal tudi prav takrat imenovani ljubljanski nadškof 
p. Stanislav Zore, ki je izpostavil središčno vlogo človeka v vzgojno-izobraževalnih 
prizadevanjih. »V katoliški šoli mora biti človek vedno v ospredju kot tisti, h kate-
remu smo poslani. Pošilja pa nas on, ki je Stvarnik vsakega posameznika, Stvarnik 
vsakega človeka.« Svoje misli je nadškof nadalje poglobil v obširnejšem intervjuju, 
ki je sedaj skupaj s preostalimi prispevki oziroma predavanji objavljen v posebnem 
zborniku z istoimenskim naslovom kakor tukaj predstavljeni simpozij (zbornik je 
mogoče naročiti na spletnem naslovu IREŠ-a: ires@stanislav.si).

Prva pomembna tema, ki smo se ji posvetili na simpoziju, je bila torej nekako 
logično povezana z izzivi. Dr. Verhack je v uvodnem predavanju sistematično pred-
stavil delovni dokument in na splošno opisal delo kongregacije v pripravah na ju-
bilejno leto. Prenesel je tudi zadovoljstvo nad poslanim poročilom iz Slovenije, ki 
je dragocen vir informacij iz konkretne situacije in vsebuje tudi spodbude za na-
daljnje razmišljanje. Glede na predstavljeni dokument se zdi nuja za sleherno ka-
toliško vzgojno-izobraževalno institucijo, da še dalje poskuša iskati aktualne od-
govore na številne izzive, ki jih kongregacija izpostavi na globalni ravni in veljajo 
sedaj v večji, drugič v manjši meri tudi za lokalno raven. Zato je bilo drugo preda-
vanje namenjeno prav temu: na zgledu ugotovitev poročila iz Slovenije naj se pri-
kaže, katera so tista najbolj pereča vprašanja, s katerimi se sooča katoliško šolstvo. 
Marko Weilguny, sodelavec IREŠ-a, je ugotovljeno strnil v pet ključnih področij. 
Na podlagi uspehov v zadnjih dvajsetih letih je treba zreti v prihodnost, ki bo od 
katoliških šol zahtevala še večjo sinergijo, šole pa bodo upravičeno pričakovale 
tudi – do sedaj še v manjši meri uresničeno – vključenost v pastoralne načrte Cer-
kve. Kakor že poudarjeno, tudi slovenski zgled kaže potrebo po prenovljenem pri-
stopu k evangelizaciji in po večji pozornosti za tehnološke spremembe, saj se je 
treba mlademu rodu približati v njemu razumljivem jeziku. Pri tem se temeljno 
poslanstvo katoliške šole prilagodi sodobnemu kontekstu in zato je bila zadnja 
velika tema povezana z vprašanjem identitete, ki se mora nenehno razvijati v kon-
tekstu časa in prostora in končno dati jasne odgovore za ta svet.

V nadaljevanju simpozija smo lahko slovensko zgodbo primerjali s stanjem po 
drugih državah. Tako sta predstavnika šol iz Belgije in iz Madžarske predstavila utrip 
dveh katoliških šol, ki izhajata iz tradicije sv. Bernarda iz Clairvauxa. Zanimivo dej-
stvo je, da se nekdaj priznana šola iz Pecsa, še bolj pa tista iz mesta Oudenaarde 
ne ozirata toliko v preteklost, temveč bogastvo tradicije želita prenesti v prihodnost. 
Belgijska šola v sodelovanju s katoliško univerzo v Leuvnu razvija model dialoške 
šole, ki katoliško tradicijo razume na ravni rekontekstualizacije. Madžarski zgled pa 
je zelo podoben izkušnji, ki smo ji priča na slovenskih katoliških gimnazijah, na ka-
terih mladi razvijajo svoje mnogotere talente in se učiteljeva avtoriteta gradi na 
odnosu in zgledu. Posebnost cistercijanske šole iz Pecsa pa je, da imajo v lasti tudi 
kmetijo, na kateri dijaki neposredno spoznavajo življenje v stiku z naravo.

Hrvaški, bosanski in italijanski zgled – svoje stanje v katoliškem šolstvu in per-
spektive v njem so opisali trije ravnatelji šol (dr. Niko Tunjić, Josip Krpić in Luigi 
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Fere) – po eni strani kažejo vso težavnost, ki jo morajo šole premagovati predvsem 
v finančnem smislu. Po drugi strani pa izstopa tudi pozornost, ki jo skupaj z lokal-
no Cerkvijo namenjajo nadaljevanju začrtane poti. Namenjena je predvsem ustvar-
janju drugačnega vzgojno-izobraževalnega okolja.

Posebna tema, ki smo se ji na simpoziju obširneje posvetili, je zadevala vpraša-
nje identitete katoliških šol danes. Svoje misli so v predavanjih predstavili dr. Ro-
man Globokar, prof. dr. Carlo Nanni in msgr. Jim Cassin. Iz povedanega lahko izlu-
ščimo tri ključna spoznanja:

 – Identiteta je dinamičen pojem. Katoliškost pomeni sposobnost integracije evan-
gelija v različne kulturne kontekste. Katoliške šole se zavedajo svojega poslanstva, 
ki nikakor ne sme biti samo ohranjanje pridobljenega statusa, temveč iskanje 
konkretnih odgovorov na aktualna vprašanja.

 – Vzgoja je v današnji tehnizirani ter v učinkovitost in v uspešnost usmerjeni druž-
bi nujni spremljevalec izobraževanja. Izobrazba nas mora navdihovati, da posta-
jamo boljši ljudje. Ni dovolj, da mladi zadostijo visokim pričakovanjem staršev in 
učiteljev, temveč se morajo ob tem tudi počutiti sprejete v celoti. Pri tem je 
ključna skupnost, v kateri so učitelji pedagogi po strokovni in po življenjski plati, 
učenci pa lahko v polnosti razvijajo svoje mnogotere talente. Krščanska antro-
pologija oziroma humanizem govorita o sinovskem odnosu, ki temelji na vzaje-
mnosti med Bogom in Kristusom.

 – Krščansko sporočilo v sebi skriva neverjetno lepoto, intelektualno ostrino in po-
sebej še vzgojne ustanove so poklicane h gorečemu pričevanju in pripovedova-
nju te velike zgodbe. Mlad človek je nemiren iskalec in prav kot takšen išče tudi 
Boga, zato je pomembno, da znamo sredi današnjega sveta k njemu pristopiti v 
njegovem lastnem jeziku, to pa pomeni predvsem upoštevanje sporočilnosti 
novih medijev.

Z zadnjim poudarkom, ki smo se mu na simpoziju obširneje posvetili, smo se 
zopet vrnili k slovenski situaciji. Na okrogli mizi, ki je potekala prvi večer simpozi-
ja, so gostje od zunaj pogledali na zgodbo katoliških šol in opaziti je bilo, da se je 
odnos tistih, ki niso neposredno vključeni v delo in poslanstvo katoliških šol, spre-
menil na bolje. Ostaja pa še nekaj trdno zasidranih predsodkov in temeljnega ne-
razumevanja, s katerim se sooča zasebno šolstvo v Sloveniji v celoti. V tem smislu 
je bil dragocen prispevek ravnatelja waldorfske šole, ki je bil gost omizja. 

Simpozij je pokazal, da je pomembno graditi na uspešnosti in viziji svoje lastne 
zgodbe, zato so se v posebnem delu zadnji dan simpozija predstavili tudi tri slo-
venske katoliške gimnazije in dijaški dom. Predavatelji so na podlagi dosedanjih 
izkušenj opisali prispevek posamezne šole k dojemanju vzgoje in izobraževanja. 
Predloženi so bili tudi zgledi konkretne pedagoške prakse in vzgojnih načel. 

Udeleženci simpozija smo ob koncu oblikovali skupno izjavo, v kateri smo med 
drugim zapisali: »V prihodnje želimo še več pozornosti posvetiti delu s pedagogi 
v katoliških šolah, da bi bili prežeti z evangeljskih duhom in da bi svoje delo opra-
vljali kot osebno poklicanost. Osrednji vzor je oseba Jezusa Kristusa in njegova 
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naklonjena drža do vsakega človeka. Prav evangeljski duh služenja in sprejemanja 
vsakega človeka predstavlja jedro identitete katoliških šol … V namen medseboj-
nega mreženja in večje prepoznavnosti predlagamo, da se oblikuje internetni fo-
rum oz. blog, na katerem bodo predstavljeni primeri dobre prakse katoliških šol. 
/…/ Primerno vstopno mesto za prebujanje presežne razsežnosti v človeku znotraj 
sodobne sekularizirane družbe udeleženci vidimo v umetnosti in odpiranju oči za 
lepo. Katoliške šole želimo biti ugodno okolje za celovito osebnostno rast vseh, ki 
so vključeni vanje, in stalna spodbuda za razvoj vsem ostalim. V smislu evangeljske 
pripovedi želimo biti sol in luč v tem svetu (Mt 5, 13–16).«

 Tadej Rifel


