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Drage bralke, spoštovani bralci! 
 

 

Ko pride pomlad v deželo, je lepo. Veselimo se novih poganjkov, svežih cvetov, zelenih 

travnikov. Življenje se prebuja in obljublja novo dobo rasti in zorenja. Tako se počutim ob 

svežnju rokopisov, ki so pripravljeni za tisk.  

Vzgoja je zrasla iz skromnih korenin Iskanj, ki so služila članom Društva katoliških 

pedagogov Slovenije za interno informiranje. Poleg informacij so Iskanja objavljala tudi 

članke, ki so začeli posegati v vprašanja šolskih pogovorov. Učitelji so si izmenjavali 

izkušnje, mnenja in stališča. Revija Vzgoja se mora zahvaliti vsem, ki so urejali in skrbeli, da 

so Iskanja izhajala. Zahvaliti se mora za številne naročnike. Nekdo se je pošalil in rekel, da so 

Iskanja opravila svojo nalogo, ker so ‘našla’ Vzgojo.  

Zakaj ime Vzgoja? V Društvu smo si od začetka prizadevali za utrjevanje vzgojne razsežnosti 

šolskega dela. Ime revije smo izbrali s pomočjo treh kriterijev: 1) želeli smo, da je beseda 

domača in ne tuja; 2) da je preprosta, po možnosti ena beseda; 3) iz naslova naj se takoj 

prepozna vsebina revije. Tako smo prišli do besede ‘vzgoja’. 

Kot uverturo v razmišljanja o vzgoji smo vzeli nekaj odlomkov iz dokumentov drugega 

vatikanskega cerkvenega zbora ter iz Unescovega poročila o šoli za 21. stoletje. Besedili se 

pokrivata in dopolnjujeta. Tudi razmišljanje p. Kolvenbacha je namenoma na začetku, ker je 

njegovo razmišljanje izzivalno za sodobno šolo. Pa ne samo jezuitsko, ampak za vse. 

Vzgoja bo izhajala štirikrat letno. Vsaka številka bo obravnavala svojo temo: prva kaj je 

vzgoja, druga mladinske subkulture, sledeče praznovanje, vrednote in druge teme. Imela bo 

stalne rubrike. Razmišljali bomo, raziskovali, se pogovarjali, odgovarjali na vprašanja in 

izmenjavali izkušnje.  

Vzgojo pričenjamo izdajati v zagonu, veselju in upanju, ker verjamemo v človeka, njegovo 

dostojanstvo, svobodo in ustvarjalnost, ker vemo, da vsak človek lahko postaja plemenit, če 

ima ob sebi plemenite sopotnike. Verjamemo v človeka, v možnost njegovega razvoja in 

talente, ki jih ima. Upamo, da bo Vzgoja nagovorila vzgojitelje vseh vrst, ki se iz dneva v dan 

trudijo biti pristni in prepričevalni - pravi partnerji v dialogu z novo generacijo. 

Prva številka je nastala na veliko noč, v askezi in prostovoljnem delu, iz navdušenja in upanja. 

Velika noč potrjuje najširšo vizijo življenja, prepričanje, da je luč vedno močnejša od teme, 

dobro močnejše od zlega, resnica globlja od laži, svoboda večja od suženjstva. Letošnja 

Velika noč je zaznamovana s kosovsko tragedijo. Vsi smo prizadeti, vsi izgubljamo, vsi 

trpimo, ker naši bratje in sestre trpijo. Ali ni prav to izziv, da izberemo vzgojo, kot prednostno 

nalogo na pragu 21. stoletja?  

Hvala vsem sodelavcem za začetno podporo in zaupanje. Vse bralce pa vabim k sodelovanju, 

saj je revija naša. Pomagajte jo oblikovati. Bolj bo pestra, bolj bo vzgojna.  

Naj bo v vas polnost veselja prve Jeruzalemske skupnosti.  


