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Dragi bralci revije Vzgoja! Deset let delamo revijo in nekateri jo že deset let berete. Večkrat sem
slišal za uredništvo blage besede: "Doma imam shranjene prav vse številke." Ali: "Ko dobim novo
številko, jo prelistam in vedno najdem članek za sebe." Ali: "Vedno preberem uvodnik." Ali: "Tale
članek smo fotokopirali in ga obesili na oglasno desko." Dragi bralci, zbirajte številke, niso pisane
le za trenutne potrebe, vzgojne teme so večne. Poiščite svoj članek. Fotokopirajte ga za kolege. Ne
bomo ljubosumni. Ponosni bomo, da smo odgovorili na kakšno vaše vprašanje. Veseli smo, ko
nagovorimo vodstvo šole in profesorje, starše in vzgojitelje, katehete ali druge bralce.
Revija Vzgoja je pričela izhajati 1999, že po dveh številkah je imela 1300 naročnikov, vrh je
dosegla pri 2300 naročnikih. Tiskana je bila med 2500 in 3500 izvodi.
V prvi številki smo želeli povedati, kaj si predstavljamo z besedo vzgoja. Za izhodišče smo vzeli tri
dokumente: Izjavo o krščanski vzgoji (II. Vatikanski koncil), Učenje: skriti zaklad (Unesco) in
Ignacijanska pedagogika (osnovni dokument jezuitskih šol). Vsako besedilo iz svojega zornega
kota predstavlja vizijo šolskega dela za tretje tisočletje. Vzgoja je spremljanje razvoja učenčeve
osebnosti, podpora v trenutkih negotovosti in nevednosti, kažipot, svetovanje, mentorstvo,
opazovanje učenčevih miselnih procesov, čustvovanja in vedenja; pomoč pri spoznavanju in
doživljanju vrednot ter razvijanje sposobnosti empatije, ki vodi v odgovornost. Cilj vzgoje je
celostno razvita osebnost: telesno, duševno, socialno in duhovno. Zato naj šola postaja bolj 'na
človeka usmerjena', več poudarka naj bo na medosebnih odnosih, spoštovanju vsakega, razvijanju
talentov in prebujanju ustvarjalnosti, odkrivanju duhovne razsežnosti, učenju reševanja konfliktov
in demokratičnega razmišljanja.
Zavzemamo se, da bi vsaka šola in družina imela dober vzgojni načrt. Da bi se mladi lahko
pogovarjali o temeljnih vrednotah, se učili empatije in solidarnosti. Da bi čutili usode brezdomcev,
beguncev, ljudi v vojni, ljudi na socialnem robu. Da bi razmišljali o vzrokih in posledicah svojega
vedenja ter se učili ustvarjati zdrave skupnosti. Z osebnimi držami starši in učitelji sporočajo, da
mlade cenijo, jih spoštujejo in jim zaupajo. V dialogu jih morejo soočati s slabostmi in z razvadami.
Mladi razvijajo notranjo motivacijo, notranjo disciplino in svoje ponotranjene vrednote.
Iskreno se zahvaljujem vsem sodelavcem. Brez njih revija ne bi izhajala. Zelo hvaležen sem vsem
piscem. Dobro delo v šoli, v vrtcu ali na domovih rojeva dobre članke. Prav stik z realnim
življenjem, za kar smo se v teh letih trudili, daje reviji čar, berljivost in aktualnost. Vesel sem
zvestobe naročnikov. Hvaležen sem vsem našim znanim in tihim simpatizerjem, ki nas podpirajo,
nam dajejo namige, strokovno vrednotijo naše delo ipd.
Verjamem, da je slovenska šola tudi zaradi naše revije storila kakšen korak več v smer kakovostne
vzgoje. Podpirali smo in spodbujali razvoj vzgojnih priložnosti, projektov in načrtov. Verjamem
tudi, da so pastoralni delavci, ki so bili v stiku z našo revijo, pridobili novo znanje in nove uvide v
svoje delo ter ga povezali z duhovnim področjem. Prepričan sem, da so starši našli dobre članke v
rubriki zanje, v žarišču in drugih rubrikah.
Deset let dela na uredništvu nas utrjuje v prepričanju, da delamo potrebno delo. Prepričani smo, da
prisotnost pri vzgoji v šoli, na župniji ali v družini pomeni pričevati za vrednote, ki so kažipot
človeštvu.
Čutimo, da je bil v teh letih z nami blagoslov od zgoraj, in zaupamo v to pomoč tudi v prihodnosti.
Zaupamo naročnikom, piscem, strokovnjakom in sodelavcem, zaupamo tudi svojim izkušnjam,
znanju in vrednotam. Razredništvo, šola za starše, etična, estetska in verska vzgoja, državljanska in
domovinska vzgoja, vzgoja za medije, mir in nenasilje; spolna vzgoja, človekove pravice,
spoštovanje in samozavest, čustveno opismenjevanje, talenti … so še vedno velik izziv za
uredništvo. Ostanite z nami in soustvarjajte Vzgojo. Za deseto obletnico vam podarjamo darilo,
DVD s petimi svetopisemskimi zgodbami. Lani ste jih lahko gledali na TVS1. Naj vas in otroke
razveseljujejo.

