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óvódák I napközik I általános iskolák I fejlesztő iskolák
n Minden állami és magánintézmény csatlakozhat a PILGRIM-hez
n meg kell nevezni az adott intézményben egy PILGRIM illetékest
n csapatot kell építeni egy konkrét projekthez

I gimnáziumok és szakközépiskolák I mező- és erdőgazdálkodási
iskolák I pedagógiai főiskolák I egyetemek I üzemek és
vállalatok

n be kell vonni diákképviselőket, osztályokat vagy kollégákat
n megalapozni az intézmény fejlődésre való készségét

A kiindulási pont a PILGRIM számára a „fenntartható fejlődés &

n az „adatlapot” minden év január hó végéig beküldeni

vallás(ok) – egy zarándokút” címő kutatási projekt volt 2002/03-ban,

n évente legalább egy tantárgyakon vagy intézményeken átívelő

melynek egyik eredménye a fenntartható fejlődés „negyedik” dimen-

projektet – beszámolóval együtt – kivitelezni
n a helyi vallásokat aktívan bevonni
n legalább öt évig együttmőködni a PILGRIM hálózatban
n az idevonatkozó oktatási rendezvényeken részt venni

ziója, a spiritualitás meghatározása. Ebből kiindulva fejlesztette ki
és alapította meg a Bécsi Érsekség akkori Valláspedagógiai Intézete
2003/04-ben a PILGRIM-iskola koncepcióját. 2007/08 óta a „PILGRIM
baráti társaság egyesülete” vette át a mőködtetést.

n a PILGRIM szemléletét az intézmény profiljába beépíteni
n az éves „projekt beszámolót” adott év április hó végéig beküldeni
n részt venni az évi tagsági rendezvényen (május/június)

Miért jó PILGRIM tagnak lenni?
n adminisztrációs támogatás a „PILGRIM baráti egyesület”-től
n a kutatási projektek tudományos támogatása
n együttmőködés helyi civil kezdeményezésekkel
n a PILGRIM intézmény más minősítéseket is hordozhat
n részese lenni a PILGRIM hálózatnak

Minden PILGRIM intézmény hivatalos oklevelet kap.
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Az ember keresi a választ a honnan, hova és miért kérdésekre. Minden korban a megélt, a tanult és a reflektált vallásból
ered a világ mély értelmezése, melyből spiritualitás születik. A
spirituális látásmód negyedik dimenzióként tájékozódási pontot
ad az életben a gazdaság, az ökológia és a szociális dimenzió
ütközési pontjaiban.

PILGRIM intézmények

Oktatás a PILGRIM

A PILGRIM intézmény a „tudatosan élni – jövőt építeni” mottó

n paradigmaváltásként fogja fel a „fenntartható fejlődésre és

alatt összekapcsolja a fenntartható fejlődésre való oktatást a
vallásos etikus filozófikus képzési dimenzióval. A tekintetet
a biztosan fenntartható jövő felé fordítja, miközben újfajta

Az környezettan ennek tükrében a világra való rácsodálkozás
valamit az ember helyéről és feladatáról való gondolkodás.
A gazdaság eszerint feladat és adomány. A munka pedig
szolgálat az Istennek és embertársainknak.

cselekvésre bátorít és erősíti a jelenbe vetett bizalmat.

Céljaink

emberre a maga méltóságában és Isten képmásaként tekintsen.

ésszerű gazdálkodás

n új megvilágításba helyezi a nevelést és a személyiségfejlesztést
n ösztönzi az önálló és felelősségteljes cselekvést
n az oktatás vallásos dimenzióját minden területen megragadja
n hozzájárul a tantárgyak és oktatási területek

összekapcsolásához
n szorosabb kapcsolatra törekszik az oktatási intézmények

n a világra mint Isten teremtésére tekinteni

A szociális dimenzióban az az ember feladata, hogy minden

spiritualitásra való oktatást”

n a teremtéssel, az emberekkel és minden élőlénnyel tisztelettel

és felelősséggel bánni
n a gazdaságot az élet és embertársaink szolgálatába állítani
n a globalizációt nagyobb fokú szolidaritásra való esélyként

felfogni
n pozitívan állni saját életkörülményeinkhez

között
n ösztönzi a tudományoktól és kultúráktól való tanulást
n kezdeményezi a vallások közötti párbeszédet
n közremőködik kutatási projektekben, pl.:

UmiS, Sparkling Science, ProVISION
n elősegíti az intézmények minőségbiztosítását és fejlődését

Értékek

n tisztelni magát az életet és az élet misztériumát

A PILGRIM oktatási tevékenysége támogatja azokat a viselke-

spiritualitás

Alaptanok
n Ökumenikus bázeli nagygyőlés 1989: „igazságosság, béke és

a teremtés megőrzése”
n Európai Egyházak Konferenciája, Strasbourg 2001:

„charta oecumenica”

környezettan

népjólét

n Ferenc Pápa, 2015: Enciklika „Laudato Si’ - Áldott légy”
n Európa Tanács „A vallási dimenzió az interkulturális

A spiritualitás mindeközben a legkülönbözőbb oktatási területeket gazdagíthatja és kapcsolhatja össze, az egész embert áthatja
és elősegítheti az elköteleződést a fenntartható fejlődés iránt. Aki
ismeri a célt, az képes a hozzáállásán is változtatni.
„PILGRIM” – ó-német/angol: a zarándok (vándor), a földön élö
vendég

nevelésben” 2003 és 2008
n UNESCO: A fenntartható fejlődésre nevelés akcióprogramja,

2015-19

désmódokat, erényeket és értékeket, amelyeket minden vallás
kifejez és megél.
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n ENSZ, 2015: Fenntartható Fejlesztési Célok

felelősség

n ENSZ, 2015: COP 21 Egyezmény, Párizs 2015
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