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Hullámzó élettérben éljük mindennapjain-
kat. Ránk zúdul sok-sok információ.  Saj-
nos életünket hagyományos módon nem le-
het szervezni, de a virtuális térben is lehet
kapcsolatot építeni. Ez nincs megtiltva, vagy
mégis? Van, ahol erre is történtek, történnek

példák… Felméréseink, mindennapi tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy színes az országos a kép a megoldások terén:
van, aki semmit nem csinál – csak azt, amit engedélyeznek,
és van, aki önállóan, kreatívan, a gyermeki érdekek figyelem-
be- vételével elkötelezetten teszi azt, amire úgy érzi szükség
van. E két véglet között sokféle megoldás létezik… ahányan
vagyunk annyiféleképpen próbáljuk átélni ezt a korszakot. 

Sajnos egy közös érzés mindannyiunkban benne van: a
félelem. Ezzel a témával foglalkozik levelező rovatunk. A többi
írás pedig megerősíti, hogy az elköteleződéssel végzett te-
vékenységek milyen sok pozitív eredményt tudnak létrehozni
a különböző területeken. 

„Az elkötelezettség kultúrájának megteremtése azonban
nem egyszeri akció…hiszen másokat lelkesíteni csak az tud,
aki maga is elkötelezett, aki hisz a szervezeti célokban és
az emberekben. Akinek a magatartása ösztönöz, összetart,
stabilizál másokat, bizalmat kelt bennük, egymáshoz kap-
csolja és fejleszti őket.”1

Keresnünk kell azokat a tevékenységeket, amivel meg-
oldható, hogy kibírjuk a kibírhatatlan úgy, hogy hasznossá
váljon amit csinálunk, hogy az előbbre lépés megvalósulhas-
son, hogy emberek - pedagógusok maradjunk minden kö-
rülmények között! Nem könnyű, de menni fog. A tudás, a bi-
zalom és az optimizmus segít. A pedagógusi elköteleződés
alapfeltétel a nevelési és tanulási folyamatok eredményes-
sége érdekében.

Villányi Györgyné Jutka felelős szerkesztő 

Kibírjuk a kibírhatatlant 
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