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Presentació 

El recorregut d’un educador no es pot imaginar sense una formació inicial sòlida en tots els 
àmbits. La formació en els valors maristes és una oportunitat que s’ofereix a cada 
educador de les obres maristes per al seu desenvolupament personal. 

Creiem que el carisma de Champagnat és ben actual. El compromís progressiu amb la 
missió marista pot esdevenir un  mitjà privilegiat per a la descoberta del carisma marista i 
de la seva actualització en la pràctica concreta de l’acció educativa en un món en constant 
evolució. 

El document que teniu entre les mans ens dóna un marc per a l’elaboració dels programes 
de formació inicial marista de tots els educadors de les nostres obres. Aquest acostament 
als valors maristes és indispensable per donar força i coherència a la missió marista entre 
els infants i joves. 
 
Tots els òrgans de coordinació de les obres maristes de la Província són convidats a 
desenvolupar programes i mitjans que afavoreixin  aquest acostament als valors maristes 
en el marc d’aquest document. Així, cada obra marista se sentirà en comunió amb les 
altres, compartint el mateix esperit, vivint els mateixos valors més enllà de les fronteres de 
la llengua i la cultura. 
 
El meu agraïment a totes les persones que han treballat en l’elaboració d’aquest 
document, particularment l’equip de redacció: Josep Buetas, coordinador (Catalunya), 
Sophia Laskaratou (Grècia), G. Pau Tristany (Hongria) et G. Henri Vignau (França). 
Que aquest document sigui font de vida per a totes les obres maristes de la Província.  

F. Maurice Berquet, provincial. 

 

1111    Introducció 
 
Un dels eixos del Pla Estratègic provincial 2009-2012 és la posada en marxa d'un pla de 
formació marista comú a tota la província adaptable a cada país amb l'objectiu de suscitar 
la creació dintre de cada obra d’un nucli de persones que vetlli i garanteixi l’esperit 
marista. Per tal d’avançar en aquest sentit i com a primer punt d’aprofundiment presentem 
un marc comú per a la formació marista inicial per a educadors de la província de 
l'Hermitage.  
 
Aquest document ha estat elaborat per un equip de persones lligades a les obres maristes 
de cada país de la província, que ha tingut en compte la nostra diversitat i la varietat 
existent dintre dels equips d'educadors de cadascun dels centres maristes. Un altre 
element que cal tenir en consideració és el context actual d’una societat cada cop més 
secularitzada i plural de la qual els nostres educadors també en són part i reflex. 
 
La importància del tema que ens ocupa, però, demana una proposta clara, oberta i 
profunda que permeti als nous educadors la descoberta progressiva de la missió i el 
carisma maristes. Aquest procés ha de possibilitar que els educadors trobin un espai de 
vivència, creixement i desenvolupament personal dins de la missió marista. Aquest camí de 
coneixement i aprofundiment permetrà de conjugar l'educació i l'evangelització i donarà 
nova vida al que deia Marcel·lí Champagnat que és el fi de la nostra missió: “fer conèixer 
Jesucrist i fer-lo estimar”.  
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L’elaboració d’aquest marc comú contempla la formació com a procés, no pas com un 
conjunt d'accions aïllades. Dins d’aquest procés, a més de les accions formatives que es 
prevegin, també caldrà contemplar les accions de desenvolupament que es puguin oferir 
en el dia a dia: acompanyament, projectes, compartir, trobades, etc. 
 
Finalment, cal dir que el present document conté els mínims comuns de formació inicial 
només pel que fa a l’àmbit marista; és evident que un procés de formació inicial, a més, 
haurà de contemplar els vessants antropològic, vocacional-professional i cristià, però 
aquests no formen part de l’abast d’aquest document. Tanmateix, serà important que cada 
país els tingui ben presents en el propi projecte de pla de formació inicial que haurà 
d’elaborar tenint en compte aquest marc comú. 
  
 

2222    Formació inicial en l’àmbit marista 
 
Partint del fet que els nous educadors coneixen i respecten l’opció cristiana de la proposta 
educativa de les nostres obres educatives, la formació inicial dels nous educadors en 
l’àmbit marista té, bàsicament, un objectiu: donar-los els coneixements i les claus 
d’interpretació experiencials  bàsiques perquè puguin contextualitzar adequadament la 
seva acció educativa en el marc de la missió marista. 
 
A l’horitzó, també, hi ha el desig que de forma progressiva puguin viure la seva professió i 
la seva vocació d’educadors des de la perspectiva de la missió, inspirats per l’espiritualitat 
marista. 
 
Avui en dia i de forma molt majoritària, els plans de formació i, en general, tots els 
processos que tenen a veure amb la gestió de les persones, es basen en un enfocament 
competencial. És a dir, plantegen una proposta de desenvolupament personal en aspectes 
que són claus per a l’exercici de les responsabilitats professionals. El desenvolupament 
competencial té a veure amb la capacitat de conèixer, de fer i de ser d’aquests aspectes 
claus. Nosaltres hem cregut oportú i enriquidor d’avançar en aquesta línia. 
Un dels aspectes que ha de ser clau per a un educador marista és la seva capacitat de 
compromís amb la missió marista i amb la institució. Com acabem de dir, aquesta 
competència tindrà a veure amb allò que l’educador en sap, amb les formes de fer i  amb 
les actituds que han de traduir a la pràctica els valors maristes.   
 
Des d’aquesta perspectiva, doncs, proposem una graduació en el desenvolupament i 
l’assoliment d’aquesta competència clau en tres possibles nivells: 

 

Bàsic Conèixer els moments importants de la vida de Marcel·lí Champagnat. 
Identificar els valors educatius maristes. Tenir una actitud d’acollida  i de 
confiança vers els infants i joves.  Ser sensible als més desfavorits. Estar obert 
al treballar en equip. Estar obert i disposat a descobrir els trets principals de  
la missió marista.  

Alt Conèixer la realitat marista de la província. Formar-se i aprofundir en els trets 
de la missió marista. Integrar els valors maristes en la relació amb els infants i 
joves, especialment amb els més necessitats. Tenir sentit de comunitat 
educativa i de xarxa marista. 
Anar més enllà en l’exercici de la professió. 

Molt alt Conèixer els orígens i  la història de l’Institut marista. Conèixer la realitat 
provincial i tenir una visió global de l’Institut. Viure la vocació d’educador des 
de l’espiritualitat de Champagnat. Sentir-se coresponsable de la vitalitat del 
carisma marista. Animar i impulsar la missió marista.  
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El pla de formació inicial marista que cada país ha de projectar ha de permetre als nous 
educadors d’assolir el nivell bàsic. En posteriors accions i propostes caldrà afavorir i 
potenciar un major grau  d’assoliment competencial. 

 

3333    Trets de la formació 
 

El procés de formació inicial marista que dissenyi cada país ha de tenir els següents trets 
característics: 

• Integrador i obert:  acceptar i valorar la pluralitat  des del respecte i amb una 
actitud inclusiva.  Promoure el fer xarxa, formar comunitat i convidar a 
comprometre’s.  Convidar a fer-se pròpia la missió i el carisma maristes,  a 
fer una síntesi de  fe i vida.  Ajudar a viure la professió des de la perspectiva 
de missió. 

• Desenvolupador de persones: afavorir i estimular el creixement, el 
desplegament de capacitats i  competències dels educadors. 

• Experiencial:   promoure una forma de coneixement sorgida del contacte 
directe amb la realitat, que la persona interpreta i interioritza. Valorar com a 
part inherent del procés l’experiència de grup. 

• Inspirador:  convidar a aplicar en el dia a dia el que s’ha viscut i entès; 
convidar a actualitzar permanentment i des del cor la missió marista. 

 

4444    Procés 
 

• L’objectiu de la formació inicial és el de permetre assolir el nivell bàsic de la 
competència de compromís amb la missió marista i amb la institució. 

• La formació marista inicial comprèn una fase d’acollida-sensibilització i un 
programa que es desenvolupa en un màxim de 3 anys. 

 
 

I.Acollida-sensibilització 
 

a) Continguts 
• Història del centre. Realitat local. 
• Projecte educatiu de centre. Caràcter propi. 
• El fet de treballar en una escola catòlica i marista.  
• Fets importants de la vida de Marcel·lí Champagnat. 
• Trets essencials de l’estil educatiu marista. 
• Organització de les obres educatives al país.  

 
b) Destinataris 

• Tots els educadors nous i  personal nou han de rebre formació 
d’acollida. 
 

c) Documents 
• Biografia senzilla de Champagnat, projecte educatiu.  
• Cada país concreta quin document ofereix que reflecteixi aquests 

continguts. 
 

d) Modalitat 
• Una sessió de 2 o 3 hores (mínim). 
• A nivell local o de xarxa. 
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II.Programa  
 

a) Continguts 
• Pedagogia marista i estil educatiu. 
• Vida de Marcel·lí Champagnat. La seva resposta en el context 

social, polític i religiós en què va viure. La seva proposta 
educativa i  evangelitzadora. 

• Presència marista i estructures d’animació: realitat del país; la 
província de l’Hermitage; realitat a Europa i resta del món.  

• Missió educativa marista: missió evangelitzadora present en 
molts àmbits i compartida per germans i laics maristes.  

• Espiritualitat i carisma maristes. 
 
b) Destinataris 

• En el procés de formació inicial hi ha de participar el major 
número possible d’educadors. 

 
c) Documents 

• Biografia de Marcel·lí Champagnat. Missió Educativa Marista. 
Textos referents a l’estil educatiu marista i a la identitat de 
l’educador marista propis de cada país. 

d) Modalitat 
• Proposa un itinerari amb diverses etapes que duri entre 1 i 3 anys, 

màxim.  
• Aquest itinerari pot incloure d’altres àmbits o aspectes a 

contemplar dins de la formació inicial de l’educador marista. 
 

5555    Equip de formadors, germans i laics 
 

Per al disseny i desenvolupament del procés de formació  és molt important  la 
configuració de l’equip de persones que se n’encarregarà, format per germans i laics.  No 
necessàriament les persones que dissenyin la formació n’han de ser, finalment, els 
aplicadors o formadors.  Aquests últims han de reunir aquestes característiques: 
 

• Coneixement i identificació amb el carisma marista. 
• Capacitat d’aplicar metodologies diverses i actives. 
• Treballar en equip, compartir opinions i enfocaments. 
• Afavorir que hi hagi renovació a l’equip de formadors. 

 

6666    Pistes per a la concreció a cada país 
 

Aquest marc comú de formació marista inicial s’ha de desenvolupar i concretar a 
cada país. Per fer aquest procés proposem les següents passes:  
 

a) Disseny del procés de formació inicial marista 
a. concretar la duració, els àmbits i les etapes del procés; 
b. concretar els continguts,  els objectius, els destinataris,  la 

modalitat i la temporalització de cada etapa;  
 

b) Aplicació del procés de formació inicial marista  
a. dissenyar les sessions de formació buscant les metodologies 

més adequades; 
b. animar i avaluar les sessions de formació. 
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Présentation 

Le parcours d’un éducateur ne peut pas se concevoir sans une formation initiale solide 
dans tous les domaines. La formation aux valeurs maristes est une opportunité offerte à 
chaque éducateur œuvrant dans une œuvre mariste en vue d’un développement 
personnel. 
 
Nous croyons que le charisme de Champagnat est toujours actuel. L’engagement 
progressif dans la mission mariste peut devenir un moyen privilégié pour la découverte du 
charisme mariste et son actualisation dans le concret des actes éducatifs dans un monde 
en constante évolution. 
 
Le document que vous avez entre les mains donne un cadre pour la conception des 
programmes de formation initiale mariste des tous les éducateurs de nos œuvres. Cette 
approche des valeurs maristes est indispensable pour donner toujours plus de force et de 
cohérence à la mission mariste auprès des enfants et des jeunes.   
Tous les organes de coordination des œuvres maristes de la Province sont invités à 
développer des programmes et des moyens pour cette approche à l’intérieur de ce cadre 
commun. Ainsi chaque œuvre mariste se sentira en communion avec les autres, 
partageant le même esprit, vivant les mêmes valeurs par-delà les frontières de race, de 
langue et de culture.   
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration de ce document 
en particulier l’équipe de rédaction : M. Josep Buetas, coordinateur (Catalogne), Mme. 
Sophia Laskaratou (Grèce), F. Pau Tristany (Hongrie) et F. Henri Vignau (France). 
Que ce document soit source de vie pour toutes les œuvres maristes de la Province. 
 
 
F. Maurice Berquet, provincial. 

 

 

1111    Introduction 
    
Un des axes du Plan Stratégique provincial 2009-2012 est la mise en marche d’un plan de 
formation mariste commun à toute la Province, adaptable à chaque pays, avec comme 
objectif de susciter la création, à l’intérieur de chaque œuvre, d’un noyau de personnes qui 
veillent et garantissent l’esprit mariste. En vue d’avancer dans ce sens et comme premier 
point d’approfondissement, nous présentons un cadre commun pour la formation mariste 
initiale des éducateurs de la Province de l’Hermitage. 
 
Ce document a été élaboré par une équipe de personnes liées aux œuvres maristes de 
chaque pays de la Province. Elle a tenu compte de notre diversité et de la variété qui 
existent au sein des équipes d’éducateurs de chacune des œuvres maristes. Un autre 
élément qu’il faut prendre en considération est le contexte actuel d’une société toujours 
plus sécularisée et plurielle dont nos éducateurs font aussi partie et qu’ils reflètent. 
 
Cependant, l’importance du thème qui nous occupe demande une réponse claire, ouverte 
et profonde permettant aux nouveaux éducateurs de découvrir progressivement la mission 
et le charisme maristes. Ce processus doit donner aux éducateurs la possibilité de trouver 
un espace de vie, de croissance et de développement personnel à l’intérieur de la mission 
mariste. Ce chemin de connaissance et d’approfondissement permettra de conjuguer 
l’éducation et l’évangélisation et donnera une nouvelle vie à ce que Marcellin Champagnat 
déclarait comme étant le but de notre mission : “faire connaître et aimer Jésus-Christ”. 
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L’élaboration de ce cadre commun considère la formation comme un processus et non 
comme un ensemble d’actions isolées. Dans ce processus, outre les actions de formation 
prévues, il faudra aussi considérer les actions de développement qui pourront être offertes 
au jour le jour : accompagnement, projets, partages, rencontres, etc. 
 
Il faut dire enfin que le présent document contient les minima communs de formation 
initiale uniquement pour ce qui concerne le domaine mariste ; il est évident qu’un 
processus de formation initiale devra considérer, en plus, les aspects anthropologique, 
vocationnel-professionnel et chrétien, qui ne sont pas abordés dans ce document. De 
même, il sera très important que chaque pays les aient bien présents dans son propre 
projet de plan de formation initiale qu’il devra élaborer en tenant compte de ce cadre 
commun. 
 

2222    Formation initiale dans le domaine mariste 
 
Partant du fait que les nouveaux éducateurs connaissent et respectent l’option chrétienne 
de la proposition éducative de nos œuvres éducatives, la formation initiale des nouveaux 
éducateurs dans le domaine mariste a un objectif fondamental : leur donner les 
connaissances et les clés d’interprétation des expériences de base afin qu’ils puissent 
contextualiser comme il se doit leur action éducative dans le cadre de la mission mariste. 
 
À l’horizon, il y a aussi le désir qu’ils puissent, de manière progressive, vivre leur profession 
et leur vocation d’éducateurs dans la perspective de la mission, inspirés par la spiritualité 
mariste. 
 
De nos jours, très majoritairement, les plans de formation et, en général, tous les 
processus qui concernent la gestion des personnes, sont basés sur une visée de 
compétence. Cela veut dire qu’ils font une proposition de développement personnel en des 
aspects qui sont des “clés” qui ouvrent à l’exercice des responsabilités professionnelles. Le 
développement de la compétence est en relation avec la capacité de connaître, de faire et 
d’être selon ces clés. Nous avons jugé opportun et enrichissant d’avancer dans cette 
direction. 
 
Un des aspects qui doit être “clé” pour un éducateur mariste c’est sa capacité 
d’engagement dans la mission mariste et dans l’institution. Comme nous venons de le dire, 
cette compétence aura à voir avec ce que l’éducateur en connaît, avec les manières de 
faire et les attitudes qui doivent mettre en pratique les valeurs maristes. 
 
À partir de cette perspective, nous proposons donc une graduation dans le développement 
et l’acquisition de cette compétence clé sur trois niveaux possibles : 
 

De base 

Connaître les moments importants de la vie de Marcellin Champagnat. 
Identifier les valeurs éducatives maristes. Avoir une attitude d’accueil et de 
confiance envers les enfants et les jeunes. Être sensible aux plus défavorisés. 
Être ouvert au travail en équipe. Être ouvert et disponible pour découvrir 
les traits principaux de la mission mariste. 

Haut 

Connaître la réalité mariste de la Province. Se former et approfondir les 
traits de la mission mariste. Intégrer les valeurs maristes dans la relation 
avec les enfants et les jeunes, spécialement avec les plus nécessiteux. Avoir 
le sens de la communauté éducative et du réseau mariste. Aller au-delà dans 
l’exercice de la profession. 

Très haut 

Connaître les origines et l’histoire de l’Institut mariste. Connaître la réalité 
provinciale et avoir une vision globale de l’Institut. Vivre la vocation 
d’éducateur selon la spiritualité de Champagnat. Se sentir coresponsable de 
la vitalité du charisme mariste. Animer et promouvoir la mission mariste. 
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Le plan de formation initiale mariste que chaque pays devra établir doit permettre aux 
nouveaux éducateurs d’atteindre le niveau de base. À l’occasion d’autres actions et 
propositions, il faudra favoriser et développer un plus haut degré d’acquisition des 
compétences. 
 

3333    Traits de la formation 
 
Le processus de formation initiale mariste mis en place par chaque pays devra avoir les 
traits caractéristiques suivants : 

• Ouverte et intégratrice : accepter et valoriser la pluralité à partir du respect et avec 
une attitude d’ouverture. Promouvoir l’existence du réseau, faire communauté 
et inviter à s’engager. Inviter à s’approprier la mission et le charisme mariste, à 
faire une synthèse de la foi et de la vie. Aider à vivre la profession dans une 
perspective de mission. 

• Favorisant le développement des personnes : favoriser et stimuler la croissance, le 
déploiement des capacités et des compétences des éducateurs. 

• Partant de l’expérience : promouvoir une forme de connaissance née du contact 
direct avec la réalité, interprétée et intériorisée par la personne. Valoriser 
comme partie intégrante du processus l’expérience de groupe. 

• Inspiratrice : inviter à appliquer au jour le jour ce qui a été vécu et compris ; 
inviter à actualiser en permanence et à partir du cœur la mission mariste. 

    
    

4444    Processus 
 
• L’objectif de la formation initiale est de permettre d’atteindre le niveau de base de 

compétence d’engagement dans la mission mariste et dans l’institution. 
• La formation mariste initiale comprend une phase d’accueil-sensibilisation et un 

programme qui se développe sur 3 ans au maximum. 
 

I. Accueil-sensibilisation 
 

a) Contenus 
• Histoire du centre (de l’école). Réalité locale. 
• Projet éducatif du centre. Caractère propre. 
• Le fait de travailler dans une école catholique et mariste. 
• Faits importants de la vie de Marcellin Champagnat. 
• Traits essentiels du style éducatif mariste. 
• Organisation des œuvres éducatives du pays. 

 
b) Destinataires 

• Tous les éducateurs nouveaux et le personnel nouveau doivent recevoir une 
formation d’accueil. 

 
c) Documents 

• Biographie simple de Champagnat, projet éducatif. 
• Chaque pays fixe les documents à offrir qui répondent aux contenus à 

présenter. 
 

d) Modalité 
• Une séance de 2 ou 3 heures au minimum. 
• Au niveau local ou du réseau. 
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II. Programme 
 

a) Contenus 
• Pédagogie mariste et style éducatif. 
• Vie de Marcellin Champagnat. Sa réponse dans le contexte social, politique et 

religieux où il a vécu. Sa proposition éducative et évangélisatrice. 
• Présence mariste et structures d’animation : réalité du pays ; la Province de 

l’Hermitage ; réalité en Europe et dans le reste du monde. 
• Mission éducative mariste : mission évangélisatrice présente en beaucoup de 

domaines et partagée par des frères et laïcs maristes. 
• Spiritualité et charisme maristes. 

 
b) Destinataires 

• Au processus de formation initiale doit participer le plus grand nombre possible 
d’éducateurs. 

 
 

c) Documents 
• Biographie de Marcellin Champagnat. Mission Éducative Mariste. Textes se 

référant au style éducatif mariste et à l’identité de l’éducateur mariste, des 
textes propres à chaque pays. 

 
d) Modalité 

• Proposition d’un itinéraire avec diverses étapes sur une durée de 1 à 3 ans au 
maximum. 

• Cet itinéraire peut inclure d’autres domaines ou aspects à considérer dans la 
formation initiale de l’éducateur mariste. 

    

5555    Équipe de formateurs, frères et laïcs 
    
Pour la mise en place et le déroulement du processus de formation, la composition de 
l’équipe des personnes qui en aura la charge est très importante. Cette équipe est formée 
de frères et de laïcs. Il n’est pas nécessaire que les personnes qui mettent en place la 
formation en soient les intervenants ou formateurs. Ces derniers doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

• Connaissance et identification avec le charisme mariste. 
• Capacité d’appliquer des méthodologies diverses et actives. 
• Travailler en équipe, partager opinions et manières de voir. 
• Favoriser le renouvellement dans l’équipe des formateurs. 

 

6666    Pistes pour la concrétisation dans chaque pays 
    
Ce cadre commun de formation mariste initiale doit être développé et concrétisé dans 
chaque pays. Pour réaliser ce processus nous proposons les étapes suivantes : 
 

a) Établissement du processus de formation initiale mariste 
• fixer la durée, les domaines et les étapes du processus ; 
• fixer les contenus, les objectifs, les destinataires, la modalité et le temps de 

chaque étape ; 
 

b) Application du processus de formation initiale mariste 
• définir les sessions de formation en cherchant les méthodologies les plus 

adaptées ; 
• animer et évaluer les sessions de formation. 
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Παρουσίαση 
 
Το ταξίδι ενός δασκάλου δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς µια ολοκληρωµένη αρχική επιµόρφωση σε 
όλους τους τοµείς. Η εκπαίδευση στις Μαριανές αξίες είναι µια ευκαιρία που προσφέρεται σε κάθε 
εκπαιδευτικό που εργάζεται σε ένα Μαριανό έργο και συµβάλλει στην προσωπική του ανάπτυξη. 

Πιστεύουµε ότι το χάρισµα του Champagnat είναι πάντα επίκαιρο. Η προοδευτική  συµµετοχή και 
δέσµευση στην Μαριανή αποστολή µπορεί να αποτελέσει έναν ξεχωριστό τρόπο, µε τον οποίο να 
ανακαλύψουµε το Μαριανό χάρισµα και να το καταστήσουµε επίκαιρο µέσα στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα ενός κόσµου που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. 

Το κείµενο που έχετε στα χέρια σας, παρέχει ένα πλαίσιο για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων αρχικής Μαριανής επιµόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς των έργων µας. Αυτή η 
προσέγγιση των Μαριανών αξιών είναι απαραίτητη, προκειµένου να δώσει µεγαλύτερη δύναµη και 
συνοχή στην Μαριανή αποστολή δίπλα στα παιδιά και τους νέους. 

Όλα τα όργανα συντονισµού των Μαριανών έργων της Επαρχίας καλούνται να αναπτύξουν 
προγράµµατα και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στη συγκεκριµένη  προσέγγιση µέσα σε αυτό το 
κοινό πλαίσιο. Έτσι, τα Μαριανά έργα θα βρίσκονται σε κοινωνία µεταξύ τους, θα µοιράζονται το ίδιο 
πνεύµα, θα βιώνουν τις ίδιες αξίες, πέρα από σύνορα φυλής, γλώσσας και πολιτισµού. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την δηµιουργία αυτού του 
κειµένου, και ιδιαίτερα  τη συντακτική οµάδα: τον κο Josep Buetas, συντονιστή (Καταλονία),  την κα 
Σοφία Λασκαράτου (Ελλάδα), τον Αδ. Pau Tristany (Ουγγαρία) και τον Αδ. Henri Vignau (Γαλλία). 

Το κείµενο αυτό ας είναι η πηγή ζωής για όλα τα Μαριανά έργα της Επαρχίας. 

F. Maurice Berquet, Έπαρχος        

 

1111    Εισαγωγή 
 
Ένας από τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασµού της Επαρχίας για την τριετία 2009-2012 είναι να 
τεθεί σε εφαρµογή ένα σχέδιο µαριανής επιµόρφωσης. Το σχέδιο αυτό θα είναι κοινό για όλη την 
Επαρχία,  θα προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε χώρας και θα έχει ως στόχο να 
δηµιουργήσει,  µέσα σε κάθε έργο,  ένα πυρήνα ανθρώπων, οι οποίοι θα διασφαλίζουν και θα 
εγγυώνται τη διατήρηση του µαριανού πνεύµατος.  Προκειµένου να προχωρήσουµε προς αυτήν την 
κατεύθυνση,  παρουσιάζουµε ένα κοινό πλαίσιο για την αρχική µαριανή επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών της Επαρχίας L’Hermitage, που θα αποτελέσει το πρώτο βήµα εµβάθυνσης στο µαριανό 
χάρισµα. 
  
Αυτό το κείµενο εκπονήθηκε από µια οµάδα ατόµων που συνδέονται µε τα µαριανά έργα των χωρών 
που απαρτίζουν την Επαρχία.  Η οµάδα αυτή έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στη διαφορετικότητα και την 
ποικιλοµορφία που υπάρχει ανάµεσα στις οµάδες των εκπαιδευτικών των µαριανών έργων.  Πρέπει, 
επίσης, να λάβουµε υπόψιν τις συνθήκες που διαµορφώνονται στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία γίνεται 
ολοένα πιο εκκοσµικευµένη και πολυφωνική. Οι εκπαιδευτικοί µας αποτελούν µέρος της κοινωνίας 
αυτής και την αντικατοπτρίζουν.  
 
Παρ’ όλα αυτά,  η σπουδαιότητα του θέµατος που µας απασχολεί απαιτεί µιαν απάντηση σαφή,  
ειλικρινή και ουσιαστική, η οποία θα επιτρέπει στους νέους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν σταδιακά 
τη µαριανή αποστολή και το µαριανό χάρισµα.  Αυτή η διαδικασία πρέπει να δίνει στους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αναζητήσουν ένα χώρο όπου θα ζήσουν και θα αναπτυχθούν 
προσωπικά, µέσα στα πλαίσια της µαριανής αποστολής.  Αυτή η πορεία γνώσης και εµβάθυνσης θα 
επιτρέψει να συνδυαστεί η εκπαίδευση µε τη µετάδοση του µηνύµατος του Ευαγγελίου και θα 
ξαναδώσει ζωή σε αυτό που ο Μαρκελλίνος Champagnat είχε θέσει ως σκοπό της αποστολής µας:  «να 
κάνουµε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό». 
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Η ανάπτυξη αυτού του κοινού πλαισίου θεωρεί την επιµόρφωση ως µια διαδικασία και όχι ως ένα 
σύνολο µεµονωµένων ενεργειών.  Σε αυτή τη διαδικασία,  δεν εντάσσονται µόνο οι προβλεπόµενες 
εκπαιδευτικές δράσεις,  αλλά και δραστηριότητες που συµβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και οι 
οποίες είναι δυνατό να εφαρµόζονται σε καθηµερινή βάση:  καθοδήγηση,  σχέδια και προγράµµατα, 
ανταλλαγή,  συναντήσεις,  κλπ. 
 
Πρέπει να αναφέρουµε επίσης ότι το παρόν κείµενο περιλαµβάνει τα απολύτως απαραίτητα κοινά 
χαρακτηριστικά της αρχικής επιµόρφωσης, που αφορούν αποκλειστικά το µαριανό χαρακτήρα της. 
Είναι προφανές ότι µία διαδικασία αρχικής επιµόρφωσης θα πρέπει να εξετάσει,  επιπλέον,  το θέµα 
από τη φιλοσοφική - ανθρωπολογική του πλευρά,  από τη διάσταση της κλήσης, καθώς και από την 
επαγγελµατική, αλλά και τη χριστιανική σκοπιά. Όλα αυτά δε θίγονται στο παρόν κείµενο.  Όµως, είναι 
πολύ σηµαντικό κάθε χώρα να συµπεριλάβει αυτές τις πτυχές στο σχεδιασµό της αρχικής 
επιµόρφωσης, τον οποίο θα πρέπει να εκπονήσει λαµβάνοντας υπόψιν αυτό το κοινό πλαίσιο. 
 

2222    Αρχική µαριανή επιµόρφωση  
 
Θεωρώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση οι νέοι εκπαιδευτές να γνωρίζουν και να σέβονται τη 
χριστιανική διάσταση που εµπεριέχεται στην εκπαιδευτική πρόταση των έργων µας,  η αρχική 
επιµόρφωση των νέων εκπαιδευτικών στο µαριανό «τρόπο» έχει ένα βασικό στόχο:  να τους παρέχει τις 
γνώσεις και τα «κλειδιά», για να ερµηνεύσουν τις εµπειρίες τους, ούτως ώστε να µπορέσουν να θέσουν 
, µε τον κατάλληλο τρόπο, το εκπαιδευτικό τους έργο µέσα στο πλαίσιο της µαριανής αποστολής. 
 
Τίθεται επίσης, ως µεταγενέστερος στόχος, η επιθυµία να µπορέσουν προοδευτικά να βιώσουν το 
επάγγελµά τους  και την κλήση τους ως εκπαιδευτικοί µέσα από την προοπτική της αποστολής,  
εµπνευσµένοι από τη µαριανή πνευµατικότητα. 
 
Στις µέρες µας,  κατά κύριο λόγο,  τα σχέδια επιµόρφωσης και, γενικότερα, όλες οι διαδικασίες που 
σχετίζονται µε τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού,  στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων. ∆ηλαδή, 
προτείνουν την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, η οποία θα βασίζεται σε κάποιους καθοριστικούς 
τοµείς, που θα συνδράµουν το άτοµο στην άσκηση των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων.  Η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων σχετίζεται µε την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει,  να πράττει και να 
ζει τη ζωή του σε συµφωνία µε αυτούς τους καθοριστικούς παράγοντες.  Θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο 
και εποικοδοµητικό να πορευτούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.  
 
Ένας καθοριστικός παράγοντας  για το µαριανό εκπαιδευτικό είναι η ικανότητα του για δέσµευση στη 
µαριανή αποστολή και στο τάγµα.  Όπως προαναφέρθηκε,  αυτή η δεξιότητα σχετίζεται µε τις γνώσεις 
του εκπαιδευτικού,  µε τον τρόπο που δρα και ενεργεί, καθώς και µε τη στάση και τη συµπεριφορά του, 
η οποία πρέπει να εφαρµόζει στην πράξη τις µαριανές αξίες. 
 
Με αφετηρία αυτή την προοπτική,  προτείνουµε λοιπόν µια διαβάθµιση στην απόκτηση και στην 
ανάπτυξη αυτής της καθοριστικής δεξιότητας σε τρία επίπεδα: 
 

Βασικό 
επίπεδο 

Γνωρίζω τα σηµαντικά γεγονότα της ζωής του Μαρκελλίνου Champagnat.  Κατανοώ 
τις µαριανές εκπαιδευτικές αξίες.  Υιοθετώ µια στάση αποδοχής και εµπιστοσύνης 
απέναντι στα παιδιά και τους νέους.  Ευαισθητοποιούµαι µπροστά στα προβλήµατα 
των λιγότερων ευνοηµένων της κοινωνίας.  Είµαι πρόθυµος να εργαστώ οµαδικά.  
Είµαι δεκτικός και διατεθειµένος να ανακαλύψω τα βασικά χαρακτηριστικά της 
µαριανής αποστολής.   

Υψηλό 
επίπεδο 

Γνωρίζω τη µαριανή πραγµατικότητα της Επαρχίας. Επιµορφώνοµαι και εµβαθύνω 
στα χαρακτηριστικά της µαριανής αποστολής.  Εντάσσω τις µαριανές αξίες στη σχέση 
µου µε τα παιδιά και τους νέους,  ιδίως αυτούς που βρίσκονται σε µεγαλύτερη ανάγκη.  
Κατανοώ τις έννοιες της εκπαιδευτικής κοινότητας και του µαριανού δικτύου.  
Προχωρώ πέρα από τα στενά πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατος. 

Πολύ 
υψηλό 

επίπεδο 

Γνωρίζω την αφετηρία, τις ρίζες και την ιστορία του µαριανού Τάγµατος.  Μαθαίνω 
την πραγµατικότητα της Επαρχίας και βλέπω την παγκόσµια διάσταση του Τάγµατος.  
Βιώνω την κλήση του εκπαιδευτικού σύµφωνα µε την πνευµατικότητα του 
Champagnat.  Αισθάνοµαι συνυπεύθυνος για τη ζωτικότητα του µαριανού χαρίσµατος. 
Εµψυχώνω και να προωθώ τη µαριανή αποστολή. 
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Το σχέδιο της αρχικής µαριανής επιµόρφωσης, που θα καταρτίσει κάθε χώρα, πρέπει να επιτρέπει 
στους νέους εκπαιδευτικούς να κατακτήσουν το βασικό επίπεδο.  Μέσα από άλλες ενέργειες και 
προτάσεις, θα πρέπει να ενθαρρύνει την απόκτηση και την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων σε 
υψηλότερο βαθµό. 
 

3333    Χαρακτηριστικά της επιµόρφωσης     
 
Η διαδικασία της αρχικής µαριανής επιµόρφωσης που θα εφαρµοστεί σε κάθε χώρα θα πρέπει να έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Να είναι ανοικτή σε όλους και να µην αποκλείει κανέναν:  Να είναι ανοικτή σε όλους και να µην αποκλείει κανέναν:  Να είναι ανοικτή σε όλους και να µην αποκλείει κανέναν:  Να είναι ανοικτή σε όλους και να µην αποκλείει κανέναν:  να αποδέχεται και να εκτιµά την 
πολυφωνία, υιοθετώντας µια στάση που εκφράζει σεβασµό και ανοιχτό πνεύµα.  Να προωθεί 
τη δηµιουργία δικτύου και κοινότητας και να προσκαλεί τα άτοµα να δεσµευθούν.  Να 
προτρέπει τα άτοµα να κάνουν δική τους τη µαριανή αποστολή και το µαριανό χάρισµα και 
να συνδέσουν την πίστη µε τη ζωή τους.  Να τους βοηθάει να ζουν το επάγγελµα τους µέσα 
από την προοπτική της αποστολής. 

• Να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου:Να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου:Να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου:Να συµβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου:  να ευνοεί και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

• Να έχει ως αφετηρία την εµπειρία:Να έχει ως αφετηρία την εµπειρία:Να έχει ως αφετηρία την εµπειρία:Να έχει ως αφετηρία την εµπειρία:  να προωθεί µια µορφή γνώσης συνδεδεµένης µε την 
πραγµατικότητα, όπως ερµηνεύεται και εσωτερικεύεται από το άτοµο.  Να θεωρεί 
αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας την εµπειρία της οµάδας. 

• Να εµπνέει:  Να εµπνέει:  Να εµπνέει:  Να εµπνέει:  να καλεί τα άτοµα να εφαρµόζουν καθηµερινά όσα έχουν βιώσει και κατανοήσει˙ 
να τα παροτρύνει  να καταστήσουν επίκαιρη σήµερα τη µαριανή αποστολή, µε ενέργειες που 
πηγάζουν µέσα από την καρδιά τους.        
      

4444    ∆ιαδικασία 
 

• Στόχος της αρχικής επιµόρφωσης είναι να επιτρέψει την απόκτηση, σε βασικό επίπεδο, της 
ικανότητας δέσµευσης στη µαριανή αποστολή και στο τάγµα. 

• Η αρχική µαριανή επιµόρφωση περιλαµβάνει µια φάση ένταξης – ευαισθητοποίησης και ένα 
πρόγραµµα που διαρκεί το µέγιστο τρία χρόνια. 
 
I.  Ένταξη – ευαισθητοποίηση 

 
Α)  Περιεχόµενο 

• Ιστορία του κέντρου (του σχολείου).  Τοπική πραγματικότητα. 

• Εκπαιδευτικό σχέδιο του κέντρου.  Ιδιαίτερος χαρακτήρας. 

• Η εργασία σε ένα καθολικό και μαριανό σχολείο. 

• Σημαντικά γεγονότα της ζωής του Μαρκελλίνου Champagnat. 

• Βασικά γνωρίσματα του μαριανού εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

• Οργάνωση των εκπαιδευτικών έργων της χώρας. 

 

Β)  Αποδέκτες 
• Όλοι οι νέοι εκπαιδευτικοί και το νέο προσωπικό πρέπει να λαμβάνουν μια επιμόρφωση 

ένταξης. 

 

Γ)  Κείµενα 
• Απλή βιογραφία του Champagnat,  εκπαιδευτικό σχέδιο. 

• Κάθε χώρα καθορίζει τα κείμενά της, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο που 

έχει σκοπό να παρουσιάσει. 

 

∆)  Τρόπος 
• Μία συνεδρία το λιγότερο δύο - τριών ωρών. 

• Σε επίπεδο τοπικό ή σε δίκτυο. 
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ΙΙ.  Πρόγραµµα 
 
Α)  Περιεχόµενα 

• Μαριανή παιδαγωγική και εκπαιδευτικός χαρακτήρας.   

• Η ζωή του Μαρκελλίνου Champagnat.  Η αντίδρασή του στο κοινωνικό,  πολιτικό και 

θρησκευτικό πλαίσιο όπου έζησε.  Η πρότασή του για την εκπαίδευση και τη μετάδοση 

του μηνύματος του Ευαγγελίου. 

• Μαριανή παρουσία και δομές εμψύχωσης:  πραγματικότητα της χώρας,  η επαρχία 

L’Hermitage,  πραγματικότητα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

• Μαριανή εκπαιδευτική αποστολή:  αποστολή, που έχει ως σκοπό τη διάδοση του 

Ευαγγελίου, είναι παρούσα σε πολλούς τομείς  και είναι κοινή για τους αδελφούς και τους 

μαριανούς λαϊκούς. 

• Μαριανή πνευματικότητα και χάρισμα. 

 
Β)  Αποδέκτες 

• Στη διαδικασία αρχικής επιμόρφωσης πρέπει να συμμετέχει ο μεγαλύτερος δυνατός 

αριθμός εκπαιδευτικών. 

 
Γ)  Κείµενα 

• Βιογραφία του Μαρκελλίνου Champagnat.  Μαριανή εκπαιδευτική αποστολή.  Κείμενα 

που αναφέρονται στο μαριανό εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στην ταυτότητα του μαριανού 

εκπαιδευτικού. Κείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε χώρας. 

 
∆)  Τρόπος 

• Πρόταση μιας πορείας, η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαρκεί από ένα έως 

τρία χρόνια το μέγιστο. 

• Αυτή η πορεία μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους τομείς και πτυχές που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψιν στην αρχική επιμόρφωση του μαριανού εκπαιδευτικού. 

 

5555    Οµάδα επιµορφωτών,  αδελφών και λαϊκών 
 
Είναι πολύ σηµαντική η σύνθεση της οµάδας, που θα αναλάβει τη δηµιουργία και τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας επιµόρφωσης.  Αυτή η οµάδα αποτελείται από αδελφούς και λαϊκούς.  ∆εν είναι 
απαραίτητο τα άτοµα που οργανώνουν την επιµόρφωση να είναι εισηγητές ή εκπαιδευτικοί. Οι 
εκπαιδευτικοί, όµως, πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:           

• Να γνωρίζουν και να ταυτίζονται µε το µαριανό χάρισµα. 
• Να έχουν την ικανότητα να εφαρµόζουν διάφορες µεθοδολογίες, µε σκοπό την ενεργοποίηση 

των ατόµων. 
• Να εργάζονται οµαδικά και να µοιράζονται απόψεις και γνώµες. 
• Να ενισχύουν την ανανέωση µέσα στην οµάδα των εκπαιδευτικών. 

 

6666    Στοιχεία για την υλοποίηση σε κάθε χώρα 
 
Αυτό το κοινό πλαίσιο αρχικής µαριανής επιµόρφωσης πρέπει να αναπτύσσεται και να υλοποιείται σε 
κάθε χώρα.  Για να πραγµατοποιήσουµε αυτή τη διαδικασία προτείνουµε τ’ ακόλουθα στάδια: 
 

α)  Θέσπιση της διαδικασίας της αρχικής µαριανής επιµόρφωσης 
• να καθορίζεται η διάρκεια, οι τοµείς και τα στάδια της διαδικασίας, 
• να καθορίζονται το περιεχόµενο,  οι στόχοι,  οι αποδέκτες,  ο τρόπος και ο χρόνος κάθε 

σταδίου 
β)  Εφαρµογή της διαδικασίας αρχικής µαριανής επιµόρφωσης 

• να καθορίζει τις περιόδους επιµόρφωσης, αναζητώντας κατάλληλα προσαρµοσµένες 
µεθοδολογίες  

• να εµψυχώνει και να αξιολογεί τις περιόδους επιµόρφωσης          
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Bemutatás 

 
Egy nevelő pályája nem kezdődhet el egy minden területre kiterjedő alapos képzés nélkül.  
A marista értékeken alapuló képzés kedvező alkalom a személyes kibontakozásra minden 
egyes nevelő számára, aki marista intézményben tevékenykedik.  
 
Úgy hisszük, hogy Champagnat karizmája mindenkor aktuális. A marista misszióban való 
fokozatos elköteleződés kivételes eszköz lehet arra, hogy felfedezzük a marista karizmát és 
érvényesítsük azt a konkrét nevelési tevékenységben az állandó változásban lévő világban.  
 
A kezetekben tartott dokumentum kerete a marista intézményekben dolgozó nevelők 
alapképzési koncepciójának. A marista értékekenek ezen megközelítése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy  több erőt és összetartást tudjunk adni a gyerekekért  és a fiatalokért dolgozó 
marista missziónak.  
  
A Tartomány valamennyi marista intézményének kordinációs szervezetét arra ösztönözzük, 
hogy fejlesszenek ki programokat és eszközöket ehhez ezen közös kereten belül. Így 
minden intézmény, egy olyan közösség tagjának érezheti magát, amelyben ugyanaz a 
szellemiség érvényesül, ugyanazokat az értékeket élik meg faji, nyelvi és kulturális 
hovatartozástól függetlenül.  
 
Köszönetet kell mondanom mindazon személyeknek, akik részt vettek e dokumentum 
kidolgozásában, de különösképp a szerkesztő csapatnak: Josep Buetas úrnak, a 
koordinátornak (Katalánia), Sophia Laskaratu asszonynak (Görögország), Pau Tristany 
testvérnek (Magyarorszg) és Henri Vignau testvérnek (Franciaország). 
 
Legyen e dokumentum a Tartomány valamennyi marista közössége számára az élet 
forrása!  
 
Maurice Berquet testvér, tartományfőnök 
 

1111    Bevezetés 
 

A 2009-2012-es Stratégiai Tervezet egyik sarkalatos pontja indult útjára a Tartományi 
marista egységes képzés tervezetével, amely alkalmazható minden országban azzal a 
célkitűzéssel, hogy valamennyi intézményben legyen egy olyan mag, amely felügyeli és 
garantálja a marista szellemiséget. Az ez irányban történő előrelépés első pontjaként 
bemutatjuk Hermitage tartományban a nevelők számára készített marista alapképzés 
keretprogramját. 
 
Ezt a dokumentumot egy olyan csapat dolgozta ki, amelynek tagjai a Tartomány valamennyi 
országának marista közösségeihez kötődnek.  
 
Figyelembe vették a különbözőséget és a változatosságot, amely mindegyik marista 
közösség nevelő testületében fennáll. Egy másik elem, amit figyelembe kell vennünk az 
egyre szekularizálódó és sokszínű társadalmi környezet, amelynek részesei és 
visszatükrözői a mi nevelőink is. 
 
Ugyanakkor a minket foglalkoztató téma jelentősége megkívánja, hogy világos, nyílt és 
elmélyült választ adjunk az új nevelőknek, hogy fokozatosan felfedezhessék a marista 
küldetést és karizmát. Ennek a folyamatnak biztosítania kell a nevelők számára azt, hogy 
megtalálják életterüket, a gyarapodás és személyes fejlődés lehetőségét a marista 
misszión belül. A megismerésnek és az elmélyülésnek ez az útja lehetővé teszi majd a 
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nevelés és az evangelizáció egyesítését, és új életre kelti azt, amit Marcellin Champagnat 
missziónk céljaként megjelölt: „megismertetni és megszerettetni Jézust”.    
 
Ennek a közös keretnek a kidolgozása a képzést folyamatként s nem elszigetelt 
cselekvések együtteseként tekinti. Ebben a folyamatban az eltervezett képzési lépéseken 
túl be kell tervezni azokat a fejlesztési tetteket is, amelyeket napról napra tudunk nyújtani: 
kíséret, tervek, feladatmegosztások, találkozások stb. 
 
Végezetül el kell még mondani, hogy a jelen dokumentum tartalmazza az alapképzés közös 
minimumát a marista területen; nyilvánvaló, hogy egy alapképzési folyamatnak számításba 
kell vennie ezen felül még az antropológiai, hivatás-szakmabeli és keresztény 
szempontokat is, amelyeket ez a dokumentum nem érint. Ugyanakkor nagyon fontos lesz, 
hogy valamennyi ország alapképzésről szóló tervezetében jelen legyenek, és úgy dolgozzák 
ki azokat, hogy e közös keretet figyelembe veszik. 
 

2222    Alapképzés a marista területen 
 
Kiindulva abból a tényből, hogy az új nevelők jól ismerik és elfogadják a mi nevelési 
intézményeink keresztény szellemiségét, az új nevelők bevezető képzésének alapvető célja: 
megadni az alapismereteket és az alapértelmezési kulcspontokat azért, hogy ők 
beépíthessék azt a nevelési munkájukba a marista misszió keretén belül. 
 
Ugyancsak szerepel a tervek között az is, hogy tudják fejlődő módon élni szakmai és nevelői 
hivatásukat a misszió elképzeléseinek megfelelően, a marista szellemiségtől vezérelve. 
 
Napjainkban nagyon erőteljes a képzésben és általában minden folyamatban, amely a 
menedzsmentet illeti a kompetencia központú szemlélet. Ez azt jelenti, hogy a 
személyiségfejlesztéshez adnak olyan „kulcsokat”, amelyek a szakmai felelősség 
gyakorlatára irányulnak. A kompetenciafejlesztés kapcsolatban van az ezen „kulcsok” 
szerint való megismeréssel, cselekvéssel és létezéssel. Kedvezőnek és gazdagítónak véljük 
az ez irányú előrehaladást. 
 
Az egyik ilyen szempont/aspektus, amely „kulcs” kell, hogy legyen egy új marista nevelő 
számára, ez az elkötelezettsége a marista misszió és az intézmény iránt. Amint az imént is 
mondtuk, ennek a képességnek meg kell mutatkoznia a cselekvési módokban és 
magatartásokban, amelyek a marista értékeket átteszik a gyakorlatba.  
 
Ebből a perspektívából kiindulva javaslunk egy háromszintű értékelési skálát eme 
kompetencia fejlődésében és elsajátításában:  
 

Alap 

Ismerni Marcellin Champagnat életének jelentős mozzanatait. Felismerni a marista 
nevelési értékeket. Befogadó és bizalommal teli magatartást tanúsítani a gyerekek és 
a fiatalok felé. Érzékenynek lenni a legnehezebb helyzetben lévők iránt. Nyitottnak 
lenni a csapatban való munkára. Nyitottnak és készségesnek lenni a marista misszió 
fő vonásainak megismerésére. 

Közép 

Ismerni a Tartomány marista valóságát.  Önképzés és a marista misszió 
jellemzőinek elmélyítése. Beépíteni a marista értékeket a gyerekekkel, a fiatalokkal, a 
legrászorultabbakkal való kapcsolatba. Nyitottnak lenni a nevelőközösség és a 
marista hálózat iránt. Fejlődni a hivatás gyakorlásában. 

Felső 

Ismerni a marista Intézmény eredetét és történetét. Ismerni a tartományi valóságot 
és Intézmény egészét. A nevelői hivatást Champagnat lelkületével élni. Felelősséget 
érezni a marista karizma életben tartására. Tevékenyen előrevinni a marista misszió 
ügyét. 
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A marista képzési tervezetnek, amelyet minden országnak alkalmaznia kell, lehetővé kell 
tennie az új nevelők számára az alapszint elérését. Más akcióknak és javaslatoknak pedig 
elősegíteniük és fejleszteniük kell a kompetenciák magasabb fokú megszerzését.  
 

3333    A képzés jellemzői  
 
A valamennyi ország által bevezetett alapképzés folyamata legyen:  
 

• Nyitott és integrálóNyitott és integrálóNyitott és integrálóNyitott és integráló: elfogadni és érvényre juttatni a sokszínűséget a tisztelet és 
befogadó magatartás meglétével. Segíteni a hálózat létezését, közösséget 
teremteni, elköteleződésre ösztönözni. Ösztönözni a misszió és a marista karizma 
vállalását a hit és az élet közti összhang megteremtésére. Segíteni a hivatás 
megélését a missziós távlatban. 

• Személyiségfejlődést segítő: Személyiségfejlődést segítő: Személyiségfejlődést segítő: Személyiségfejlődést segítő: segíteni és ösztönözni a nevelők kompetenciáinak és 
teljesítményének növekedését és kibontakozását....    

• Tapasztalatból kiinduló: Tapasztalatból kiinduló: Tapasztalatból kiinduló: Tapasztalatból kiinduló: segíteni az ismeretszerzést a személy által megismert és 
értelmezett valósággal való közvetlen kapcsolat alapján. A folyamat szerves 
részeként értékelni a csoporttapasztalatot. 

• InspirálóInspirálóInspirálóInspiráló:  Alkalmazni nap, mint nap a megértett és megélt dolgokat; Folyamatosan  
és szívből jövőn aktualizálni a marista küldetést. 

    

4444    A folyamat       
    
• Az alapképzés célja, hogy lehetővé tegye az alapszintű kompetencia elérését a marista 

misszió és az intézmény iránt való elkötelezettségben. 
• A marista alapképzés magában foglal egy fogadó-ráhangoló fázist és egy maximum 3 

évig tartó fejlesztési programot. 
 

I. Fogadás-ráhangolódás 
 

a) Tartalmak 
• Az intézmény története. Helyi sajátosságok 
• A központ nevelési programja. Saját karakter 
• Mit jelent katolikus és marista iskolában dolgozni 
• Marcellin életének fontos eseményei 
• A marista nevelési stílus lényegi elemei 
• Az ország nevelési intézményeinek szervezete 
 
b) Résztvevők  
• Minden új nevelőnek és az új személyzetnek/menedzsmentnek meg kell kapnia egy 

befogadó képzést. 
 

c) Dokumentumok 
• Champagnat egyszerű életrajza, nevelési terve 
• Minden ország rögzíti a felhasználandó dokumentumokat, amelyek megfelelnek az 

elérendő célnak. 
 

d) Képzési mód 
• Minimum 2-3 órás egy foglalkozás 
• Helyi vagy hálózati szinten 

 
 
 



 Descobrir i viure els valors maristes | Μία προσέγγιση µε σκοπό τη βίωση των µαριανών αξιών 

Une approche des valeurs maristes pour en vivre |A Marista értékek szerint való élet                            

17 
 

II. Program 
 

a) Tartalmak 
• Marista pedagógia és nevelési stílus   
• Marcellin Champagnat élete. Válasza saját életterének szociális, politikai és vallási 

problémáira. Nevelési és evangelizációs javaslatai. 
• Marista jelenlét és vezetési struktúra: az ország valósága; Hermitage Tartomány; 

Európa helyzete és a világ többi részéé. 
• A marista nevelési misszió: az evangelizációs misszió sok területen jelen van, 

világiak és marista testvérek végzik. 
• Marista szellemiség és karizma 

 
b) Résztvevők  
• A bevezető képzésben a lehető legnagyobb számú nevelőnek kell részt vennie 

 
c) Dokumentumok 
• Marcellin Champagnat életrajza. Marista Nevelési Misszió. A marista nevelési 

stílusra és a marista nevelő identitására vonatkozó szövegek, minden ország saját 
szövegei. 

 
d) Képzési mód 
• Egytől maximum három éves időtartamig terjedő, különböző szakaszokat magában 

foglaló tervezet javaslata. 
• Ez a képzésirány magában foglalhat más területeket vagy szempontokat, amelyek 

figyelembe vehetők a marista nevelő alapképzésében. 
 

5555    A felkészítő csapat, testvérek és világiak    
 
A képzés folyamatának indításához és lefolytatásához nagyon fontos a felkészítő csapat 
személyi összetétele. Ez a csapat testvérekből és világiakból áll. Nem szükséges, hogy az 
indító személyek a képzésben részt vevők legyenek. Ez utóbbiaknak a következő 
jellemzőkkel kell bírniuk: 

• A marista karizma ismerete és a vele való azonosulás 
• Különböző és aktív módszerek alkalmazására való képesség 
• Tudni csapatban dolgozni, valamint megosztani a véleményeket és látásmódokat 
• Elősegíteni a felkészítők csapatában a megújulást 

 

6666    A megvalósítás konkrét útjai az egyes országokban 
    
A marista alapképzés ezen közös keretét kell továbbfejleszteni és konkréttá tenni az egyes 
országokban. A megvalósításhoz az alábbi lépéseket javasoljuk: 
 

a) A marista alapképzés intézménye 
• Rögzíteni a folyamat időtartamát, területeit és szakaszait 
• Rögzíteni minden egyes szakasz tartalmait, céljait, a célszemélyeket, és minden-

egyes szakasz formáját és idejét; 
 
b) A marista alapképzés folyamatának alkalmazása 
• Meghatározni a képzés szekcióit a legmegfelelőbb módszertan megtalálásával 
• Irányítani és értékelni a képzési szekciókat 


