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Сьогодні більшість людства сумна. 
Війна повернулася. 
Ми повертаємося до жорстокості та насильства. 
Пам’ятаючи, що це відбувається не так, як у 20 столітті, 
яке було найжорстокішим століттям людства. Будемо 
сподіватися, що ні. Нехай 20 століття буде не таким, як 
почалося. Ми повинні працювати з освітою проти того, 
що ми можемо назвати сучасним насильством.



І це правда, що тема дуже широка і складна, але ми
усвідомлюємо необхідність її звуження, щоб розглянути її. 
І ми вже знаємо, що соціальний контекст важливий і що
на людство впливають питання, які іноді незрозумілі, але
ми не можемо визнати, що насильство продається як
вроджений інстинкт, а агресивність — це не що інше, як
явище, набуте в контексті. Для освітян важливою є 
можливість виховуваності через взаємодопомогу та
турботу про інших.



З цих причин я прийшов до роздумів
про роль, яку може зіграти освіта перед
обличчям усього цього.
Я усвідомлюю, що освіта не може
зробити все і що вона потребує великої
зовнішньої підтримки, але ми можемо
зробити все можливе і неможливе, щоб
зменшити це «сучасне насильство».



І тому я переконаний, що ми повинні 
сприяти освіті, щоб бути кращим 
громадянином, незалежно від того, що 
говорять ті, хто більше захищає мову, 
математику, інформатику чи будь-яку 
академічну дисципліну, які, звісно,   також 
важливі. 
Ключове питання: як боротися з 
насильством, щоб обмежити чи ліквідувати 
його в суспільстві?



По-перше, освіта в демократії, дозволяє нам 
аналізувати, якої демократії ми хочемо для 
громадян, і замислюватися над тим, чи 
повинні ми і як ми щоденно винаходити 
демократію. 
У демократичному суспільстві культура 
миру, соціальна справедливість, 
громадянська освіта чи плюралізм будуть 
основоположними у постійному відтворенні 
демократії.



І це супроводжується вихованням соціальної громадянської позиції. Виховання
солідарності дозволяє нам у цьому світі, повному соціального відчуження та
дискримінації, спробувати створити нову соціальну свідомість громадян, де є 
місце для різноманітності «нас». Йдеться не тільки про запровадження
навчальних елементів, заснованих на риторичних дискурсах, а про включення
в освіту та тих, хто її здійснює в навчальних закладах, до боротьби з бідністю, 
проти соціального відчуження, проти всіх видів дискримінації. на користь
комунікації між особистостями. 
Виховання – це спілкування. Необхідно розвивати комунікаційні механізми, які
дозволяють будувати нові соціальні явища, які допомагають збільшити участь, 
роботу та спільні проекти між людьми.



І не забуваймо про освіту рівності. Це
створення реальності, яка дозволяє
кожному громадянину боротися з 
нерівністю та втручатися, щоб її не сталося.
Звичайно, кожен має право на доступ до
культури, освіти, на краще життя. Пов'язана
з міжкультурною освітою в співіснуванні в 
будь-якому різноманітті.



Сьогодні існує безліч фігур різноманіття, багато з яких 
неправильно розуміються в нинішній соціальній структурі. 
Повага до ідентичності в різноманітті, злиття відмінностей і 
конструктивний діалог між культурами для досягнення 
колективних прав для всіх, а не лише меншості чи етнічної 
більшості, статі, релігії тощо. Розвиток, на основі 
індивідуального та соціального різноманіття, плюралістичного 
бачення, вираження особливостей і відмінностей, вимагає 
виховної роботи.



І нарешті екологічна освіта на планеті, де не 
було поваги до природи.
Людству всіма засобами необхідно заново 
відкрити природу, створити нову етику 
стосунків з нею. 
Освіта може і повинна бути дуже корисною 
в боротьбі за сталий розвиток.



Усе це має спровокувати новий погляд на освіту та 
співіснування людей. Ця підготовка громадян не лише 
має на меті ввести нові навчальні та екологічні 
елементи, а скоріше має на меті, щоб діти та молодь 
сприймали їх як етичне та моральне ставлення, а це 
передбачає новий спосіб бачення освіти та її практики. 
Освіта, яка має привести нас до нової етики 
спілкування, миру та діалогу, що розуміється як 
визнання іншого, а також до зміни розміру чи 
реконфігурації освіти через альтернативні спільні 
проекти, де всі головні герої освіти мають 
демократичний досвід, саморефлексію і самооцінку.



Поліпшення суспільства та ліквідація цього
сучасного насильства відбудеться тоді, коли всі,
хто працює для кращого світу, інтегрують це
громадянство у свою виховну поведінку. Або
принаймні ми повинні спробувати.
Пам’ятаймо, що фашистські ідеї та практики,
ксенофобію, агресію можна вилікувати
багатьма речами, але, перш за все, більшою
освіченістю громадян. Гарний час у цій
несправедливій війні, подумати про все це.



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


