
 

PAUS FRANCISCUS ONTMOET KATHOLIEKE LERAREN 
 

Op 5 januari ontving Zijne Heiligheid, paus Franciscus, in audiëntie, in de Sala Clementina, ongeveer 500 

deelnemers aan het Nationale Congres van de Italiaanse Vereniging van Katholieke Leraren en gaf een  

boodschap over het belang van verenigingen voor de professionele groei van opvoeders. Hij concentreerde 

zich op de verantwoordelijkheden van katholieke leraren, waar ze ook werken, zowel op de katholieke 

school als op de openbare school.  

Aan het einde van audiëntie wilde de paus iedereen persoonlijk begroeten, inclusief de UMEC-WUCT-

delegatie, bestaande uit de president, Guy Bourdeaud'hui, de algemene secretaris, Giovanni Perrone, pater 

Alberto Kabuge (Congo), pater Paul Popa en de directeuren van de scholen van Oradea. Zijn heiligheid sprak 

waardering uit voor het werk dat door de UMEC werd verricht. 

Tijdens het congres begroette de president van de UMEC de congresleden en bedankte de AIMC voor hun 

voortdurende samenwerking. 

 

TOESPRAAK VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS 

AAN DE ITALIAANSE ASSOCIATIE VAN KATHOLIEKE LEERKRACHTEN 
Sala Clementina - vrijdag 5 januari 2018 

 

 

Beste broeders en zusters, 

 Ik heet u welkom, vertegenwoordigers van de Italiaanse Vereniging van Katholieke Leerkrachten, bij 

gelegenheid van uw Nationaal Congres, en ik dank de president voor zijn woorden. Ik wil u drie punten voor 

reflectie willen aanbieden: de ontmoetingscultuur, de alliantie tussen school en familie en ecologische 

educatie. En ook een aanmoediging om zich te verenigen. 

Allereerst wil ik u bedanken voor de bijdrage die u levert aan de opdracht van de kerk om een cultuur van 

ontmoeting te bevorderen. En ik moedig u aan om dit te doen, indien mogelijk, op een nog meer 

doortastende manier. Het is een uitdaging goede fundamenten te leggen want de jaren van het 

basisonderwijs zijn voor kinderen doorslaggevend. 

Christelijke leraren, of ze nu op katholieke scholen werken of op openbare scholen, zijn geroepen om 

leerlingen de ander te leren zien als persoon, als een broer en een zuster om te kennen en te respecteren, 

met zijn geschiedenis, zijn sterke en zwakke punten, rijkdom en grenzen. De kunst is om samen te werken 

om jonge mensen te trainen open en geïnteresseerd in de wereld om hen heen, zich te bekwamen om te 

zorgen en teder te zijn - ik denk aan diegene die pesten - die vrij zijn van het wijdverspreide vooroordeel 

dat je competitief, agressief, hard moet zijn tegenover de anderen, met name ten opzichte van mensen die 

anders zijn, vreemdelingen of degenen die op enigerlei wijze worden gezien als een obstakel voor zichzelf. 

Dit is helaas de "lucht" die onze kinderen vaak ademen, en de remedie is om ervoor te zorgen dat ze een 

andere, gezondere, meer menselijke lucht kunnen ademen. En voor dit doel is de samenwerking met 

ouders erg belangrijk. 

En hier komen we bij het tweede punt, dat wil zeggen, de educatieve samenwerking tussen de school en 

het gezin. Ik ben ervan overtuigd dat het onderwijspact is verbroken; het onderwijspact tussen school, 

gezin en staat is verbroken. Het is kapot, we moeten het terugnemen. We weten allemaal dat deze alliantie 

al lang in een crisis verkeert en in sommige gevallen volledig is verbroken. Er was eens veel wederzijdse 

versterking tussen leraren en ouders. Vandaag is de situatie veranderd, maar we kunnen niet nostalgisch 

zijn naar het verleden. We moeten kennis nemen van de veranderingen die zowel het gezin als de school 



hebben getroffen, en hernieuwen tot een constructieve samenwerking - dat wil zeggen, de samenwerking 

en het onderwijspact herbouwen - ten behoeve van kinderen en jongeren. En aangezien deze synergie niet 

langer op een "natuurlijke" manier plaatsvindt, moet deze op een planningsmanier worden begunstigd, 

zelfs met de inbreng van deskundigen in het pedagogische veld. Maar eerst moeten we een nieuwe 

"medeplichtigheid" aanmoedigen - ik ben me bewust van het gebruik van dit woord - een nieuwe 

medeplichtigheid tussen leerkrachten en ouders. In de eerste plaats af te zien van onszelf als tegenover 

elkaar liggende fronten, elkaar de schuld te geven, maar integendeel ons in elkaar verplaatsen, de 

objectieve moeilijkheden te begrijpen die beide vandaag in het onderwijs tegenkomen, en zo meer 

solidariteit te creëren: ondersteunende medeplichtigheid. 

Het derde aspect dat ik wil benadrukken is ecologische educatie (zie Enc. Laudato si ', 209-215). Natuurlijk is 

het niet alleen een kwestie van ideeën, die moeten worden onderwezen. Het gaat over het opleiden van 

een levensstijl gebaseerd op de houding van zorg voor ons gemeenschappelijk huis dat is geschapen. Een 

levensstijl die niet schizofreen is, dat wil zeggen, bijvoorbeeld, strijdt tegen uitsterving van de dieren maar 

die negeert de problemen van ouderen; of die het Amazone-woud verdedigen, maar de rechten van 

werknemers verwaarlozen voor een rechtvaardig loon, enzovoort. Dit is schizofrenie. De ecologie die moet 

worden opgeleid, moet integraal zijn. En bovenal moet educatie gericht zijn op het 

verantwoordelijkheidsgevoel: geen slogans overbrengen die anderen zouden moeten implementeren, maar 

het plezier van het experimenteren met een ecologische ethiek, vertrekkend van keuzes en gebaren van 

het dagelijks leven. Een gedragsstijl die in het christelijke perspectief betekenis en motivatie vindt in de 

relatie met God, de Schepper en Verlosser, met Jezus Christus, middelpunt van de kosmos en van de 

geschiedenis, met de Heilige Geest, bron van harmonie in de symfonie van de schepping. 

Tot slot, beste broeders en zusters, wil ik een woord toevoegen over de waarde van het aangaan van 

verbindingen. Het is een waarde die niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, maar altijd moet 

worden gecultiveerd, en institutionele momenten zoals het Congres dienen dit. Ik dring er bij u op aan om 

uw verlangen te hernieuwen en om zich te verenigen met inspirerende principes, in het lezen van de 

tekenen van de tijd en met een open blik op de sociale en culturele horizon. Wees niet bang voor de 

verschillen en ook voor de conflicten die normaal gesproken bestaan bij verenigingen; het is normaal dat 

dat zo is, het is normaal. Verberg ze niet, maar confronteer ze met een Evangelische stijl, in de zoektocht 

naar het ware goed op basis van wettelijke principes. Een vereniging zijn is een waarde en een 

verantwoordelijkheid die je nu wordt toevertrouwd. Met de hulp van God en de voorgangers van de kerk, 

bent u geroepen om dit te behouden. 

Dank u wel. Ik dank u voor deze ontmoeting en ik zegen u hartelijk, de vereniging en uw werk. En u ook, 

alstublieft, bid voor mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


