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พระคุณเจ้า คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ ท่านผูม้ ีเกียรติ
่ ที่น้ ี เพื่อพูดกับท่านนักการศึกษาผูร้ ่ วมอุดมการณ์ การพูดครั้งนี้ มุ่งที่จะ
นับเป็ นเกียรติอย่างสู ง ในฐานะนักการศึกษาคาทอลิก ที่ได้มีโอกาสมายืนอยูณ
นาเสนอว่า สังฆมณฑลแซนด์เฮริ สต์ ออสเตรเลีย ได้นาเอกสารเตรี ยมสมัชชา ‘Educating Today & Tomorrow: A Renewing
Passion’ มาปฏิบตั ิอย่างไร ในภารกิจประจาวันของนักการศึกษาคาทอลิก
การนาเสนอจะอรรถาธิ บายเรื่ องนี้ในมุมมองด้านอัตลักษณ์และพันธกิจคาทอลิก ตลอดจนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน อีกทั้งวิธีการที่เราพัฒนาและรักษา
คุณภาพสูงของโรงเรี ยนคาทอลิกที่แท้จริ ง
ตลอดเกือบสองร้อยปี ที่ผา่ นมา การเดินทางของการศึกษาคาทอลิกในออสเตรเลียได้ผา่ นการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร ทั้งในด้านมุมมอง โครงสร้างและ
โฟกัสของการจัดการศึกษา เมื่อเราหันมองย้อนหลัง เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาให้กบั เยาวชนใน
ประเทศของเรา
ครั้งเมื่อกัปตันเจมส์ คุก ก่อตั้งออสเตรเลียในปี 1770 ดินแดนนี้กว้างใหญ่ไพศาลและมีชนพื้นถิ่นตั้งรกรากอยูก่ ่อนแล้ว การตั้งอาณานิคมเกิดขึ้นในปี
1788 คนที่มายึดครองส่ วนใหญ่เป็ นนักโทษจากอังกฤษ การตั้งรกรากของเสรี ชนผิวขาวเกิดขึ้นในปี 1800 กว่า
การศึกษาพื้นฐานยังเป็ นสิ่ งที่ยากจะเข้าถึง โดยเฉพาะสาหรับเด็กหญิง โรงเรี ยนคาทอลิกอย่างน้อยสองแห่ งได้ก่อเกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 19 แต่ก็อยูไ่ ด้
ไม่นาน ในปี 1833 เริ่ มมีโรงเรี ยน 10 แห่งทัว่ ประเทศ ช่วงเวลาตั้งแต่ตน้ จนปี 1860 กว่า โรงเรี ยนคาทอลิกได้รับการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ
จากรัฐ ในรู ปแบบต่างๆ การรณรงค์เพื่อ ‘การศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า’ ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ
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ระหว่างปี 1872 ถึง 1893 ทุกรัฐในออสเตรเลียได้ออกกฎหมายยกเลิกการช่วยเหลือโรงเรี ยนเอกชน นี่เป็ นจุดเปลี่ยนของโรงเรี ยนคาทอลิกและ
ประชาคมคาทอลิกทั้งออสเตรเลีย สังฆราชและสัตรบุรุษพยายามรักษาโรงเรี ยนคาทอลิกเอาไว้ เมื่อขาดเงินที่จะจ่ายครู บรรดาพระสังฆราชได้เรี่ ยไรเงิน
จากคณะนักบวชในอังกฤษและไอร์แลนด์ เพื่อจะได้รักษาการจัดการศึกษาเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างการให้การศึกษาด้านความเชื่ อ
ช่วงเวลานี้ ไม่มีการอุดหนุนใดๆ สาหรับโรงเรี ยนคาทอลิก แต่จากกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 โรงเรี ยนคาทอลิกยังคงเปิ ดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้นกั เรี ยน
สามารถเข้าถึงการศึกษาแบบความเชื่อคาทอลิก โรงเรี ยนเหล่านี้ มีครู ที่เป็ นนักบวชทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนักบุญมารี ยแ์ ห่ งกางเขน แม็คคิลล็อบ นักบุญชาว
ออสเตรเลียองค์แรก ท่านเดินทางไปตามชนบทและที่ห่างไกลเพื่อรวบรวมสตรี ให้มาร่ วมในคณะนักบวชของเธอ ซึ่งปรารถนาที่จะซื่ อสัตย์ต่อพระศาสน
จักรและทุ่มเทให้กบั การเปิ ดและสอนในโรงเรี ยนคาทอลิก เพื่อให้การศึกษาเด็กหญิงที่ยากจนและด้อยโอกาส
ในไม่ชา้ นักบวชชายหญิงได้เดินทางมาออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น ระบบโรงเรี ยนคาทอลิกเติบโตอย่างรวดเร็ ว โรงเรี ยนคาทอลิกเจริ ญขึ้นอาศัยกระแสเรี ยก
ท้องถิ่น มีการตั้งคณะนักบวชใหม่ๆ ขึ้น อาทิ คณะภคิณีนกั บุญโยเซฟ คณะภคิณีซามารี ตนั ที่ดี ทั้งหมดนี้ ร่วมกันประกอบพันธกิจการจัดการศึกษา
คาทอลิกในออสเตรเลีย โดยมีฆราวาสร่ วมงานเพียงเล็กน้อย
คณะนักบวชเหล่านี้ ร่ วมกับฆราวาสส่ วนหนึ่ง ได้ร่วมก่อร่ างสร้างการจัดการเรี ยนรู้และวัฒนธรรมออสเตรเลียกว่า 150 ปี ในอดีต ในฐานะที่เป็ น
ประเทศ ออสเตรเลียได้รับอานิสงส์อนั ใหญ่หลวงจากอิทธิ พลที่กว้างขวางของคริ สตศาสนาซึ่ งหลัง่ ไหลมาจากระบบโรงเรี ยนคาทอลิก พื้นฐานมัน่ คงได้
ถูกวางไว้แล้วโดยโรงเรี ยนคาทอลิก เพื่อจะเจริ ญต่อไปในออสเตรเลีย

การสู้เพื่อความยุติธรรมด้านการศึกษา
แม้จะมีความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนของผูน้ าพระศาสนจักรและฆราวาส การขออุดหนุนการศึกษาคาทอลิกจากรัฐก็ยงั คงล้มเหลวจนปลายศตวรรษที่
19 ความรู้สึกต่อต้านที่ทวีข้ ึนในหมู่คาทอลิกต่อการไม่อุดหนุนของรัฐทาให้ก่อเกิดสหพันธ์คาทอลิกขึ้นมาในปี 1911 เพื่อสร้างแรงกดดันทาง
การเมือง ขณะนั้นเอง
พรรคประชาธิปไตยก่อตัวขึ้นในรัฐนิวเซาธ์เวลส์เพื่อให้ได้ที่นงั่ ในสภา ความพยายามครั้งนั้นล้มเหลว สหพันธ์คาทอลิกสลายตัวไป ความพยายามที่จะขอ
ยกเว้นทางภาษีในช่วงหลังของทศวรรษปี 1930 ก็ลม้ เหลวเช่นกัน จนกระทัง่ หลังสงครามโลกครั้งที่สองการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของสาธารณะชนเพื่อ
การก้าวหน้าจึงเกิดขึ้น
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ยุคหลังสงคราม
ประชาคมออสเตรเลียเริ่ มอะลุ่มอล่วยต่อโรงเรี ยนคาทอลิกมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แม้เหตุแท้ๆ อาจไม่ชดั เจน แต่ผลของการสงครามที่ตอ้ ง
รวมพลังกันและความก้าวหน้าทางความคิดของคนออสเตรเลียคงเป็ นปั จจัยเสริ มอย่างไม่มีขอ้ สงสัย
ระหว่างช่วงหลังของทศวรรษปี 1950 ถึงช่วงต้นของทศวรรษปี 1960 โรงเรี ยนคาทอลิกในออสเตรเลียขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ผลมาจากการเพิ่ม
ทารกแรกเกิดหลังสงคราม และการหลัง่ ไหลของผูอ้ พยพจากอิตาลี มัลตา เลบานอน เวียตนาม และซูดาน กระแสเรี ยกนักบวชตกตา่่ลง การอุดหนุน
ของรัฐยังไม่เห็นเค้าลาง ยกเวันความช่วยเหลืออย่างเป็ นกระสาย เช่นในรู ปแบบทุนการศึกษาของรัฐควีนส์แลนด์ ในห้วงเวลานี้ นนั่ เอง ที่การศึกษา
คาทอลิกเริ่ มมองหาภาวะผูน้ าของฆราวาสเพื่อสานต่อและเติบโต
ในปี 1930 ได้เกิดจุดหักเหขึ้นในวงการการศึกษาคาทอลิก พระสังฆราชผูช้ ่วยของสังฆณฑลแคนเบอร์ ร่า-กอลเบิร์น ได้อนุมตั ิการปิ ดโรงเรี ยน
คาทอลิก 6 โรงในเมืองกอลเบิร์น นิวเซาธ์เวลส์ โรงเรี ยนปิ ดตัว 6 สัปดาห์ก่อนปิ ดภาคเรี ยน และนักเรี ยน 2000 คนได้รับการแนะนาให้เข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนรัฐบาลใกล้บา้ น ประเด็นความขัดแย้งคือ รัฐคงยืนยันคาสั่งตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาให้ปรับปรุ งส่ วนห้องสุ ขาของโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่ งหนึ่ง
เหตุการณ์น้ ี สร้างความโกลาหลและความโกรธเคืองในหมู่ผปู ้ กครองซึ่ งไม่มีที่ให้บุตรหลานเรี ยน เพราะว่ามีเพียงนักเรี ยน 640 คนเท่านั้นที่โรงเรี ยน
ของรัฐสามารถรับเข้าเรี ยนโดยคานึงถึงความรับผิดชอบของรัฐ เหตุการณ์น้ ี เป็ นการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการอุดหนุนของรัฐ ขณะเดียวกันโรงเรี ยน
คาทอลิกย่อมมีสิทธิอนั ชอบธรรมในการจัดสรรให้ผปู ้ กครองได้เลือกรู ปแบบและสถานที่การให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน สิ ทธิที่จะเลือกของ
ผูป้ กครองยังคงเป็ นปัจจัยวิกฤติในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
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ในทศวรรษต่อๆ มาการอุดหนุนของรัฐได้เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทาให้โรงเรี ยนสามารถเติบโตและขยายตัวอย่างที่นกั บวชในสมัยแรกเริ่ มไม่มีวนั
คาดคะเนได้ ความทุ่มเท ความอดทนของพวกเขาในภาวะที่ยากลาบากบ่งบอกถึงความใฝ่ ใจรักของพวกเขาในการสอน และความใฝ่ ใจรักสาหรับ
การศึกษาคาทอลิก โรงเรี ยนของเราต้องไม่ลืมสิ่ งที่ผบู้ ุกเบิกเหล่านี้ ได้ประสบ และได้ยนื หยัดต่อสู ้ จนกระทัง่ เราได้มาถึงจุดที่เรายืนอยูเ่ วลานี้
โรงเรี ยนคาทอลิกของเราทุกวันนี้ ได้เจริ ญรุ ดหน้า เป็ นศูนย์แห่ งการประกาศพระวรสารและการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะนาเสนอเป็ นลาดับต่อไป
หลังสังคายนาวาติกนั ที่สอง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาคาทอลิก ฆราวาสเริ่ มเข้ามาเป็ นบุคลากรผูส้ อนในโรงเรี ยนคาทอลิก นักบวชไม่
เพียงแต่ถดถอยลงในงานสอนในโรงเรี ยนเท่านั้น แต่ถดถอยออกจากคณะด้วย นี่เป็ นเรื่ องน่าประหลาดใจสาหรับหลายคน และขาดการเตรี ยมตัวเผชิ ญกับ
สิ่ งนี้ในระดับองค์กร
การสอนคาสอนขาดหายไป และไม่มีการทดแทนด้วยวิธีการใดๆ ที่มีนยั สาคัญ เหมือนตุม้ ที่แกว่งไปด้านหนึ่ ง รอเวลาที่จะแกว่งกลับมา ต้องอาศัยการขบ
คิดถกปัญหากันอย่างลึกซึ้ง กว่าที่เราจะฟื้ นฟูตน และต้องใช้เวลาหลายปี ทีเดียวกว่าที่บรรดาพระสังฆราชออสเตรเลียจะสามารถนาพาการศึกษาคาทอลิก
ให้จดั การศึกษาด้วยหลักสูตรคาทอลิกคุณภาพที่เข้มข้นและมีพลัง ขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้เป็ นและยังคงเป็ นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดที่จดั
การศึกษาในออสเตรเลีย จาเป็ นต้องมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนและรอบคอบเพื่อเราจะเจริ ญก้าวหน้าอย่างเป็ นระบบ

ในฐานะที่เป็ นระบบคาทอลิก เรามองดูและหาแนวปฏิบตั ิจากเอกสารของสมณกระทรวงว่าด้วยการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ของพระศาสนจักร เอกสาร
เหล่านี้ทาให้เราต้องหยุดและไตร่ ตรองถึงพันธกิจที่แท้จริ งของเรา และยืนยันให้เรามัน่ ใจว่าเราซื่ อสัตย์ต่อวิสยั ทัศน์และพันธกิจของเราหรื อไม่ เอกสาร
เหล่านี้เขียนในรู ปแบบที่ฆราวาสสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ (หน้า 5) เอกสารเหล่านี้ สร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งในตัวเรานักการศึกษา สานึกในตัว
เราเตือนใจเราเสมอมิให้ลืมเป้าหมายแก่นของเราในขณะที่เราพยายามเข้าใจว่าทาไมเรามีโรงเรี ยนคาทอลิก และเข้าใจถึงของประทานศักดิ์สิทธิ์ที่เรานัก
การศึกษาคาทอลิกได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะประกอบพันธกิจของเราอย่างเต็มบริ บูรณ์ เราต้องไม่ละสายตาจากจุดเรื่ มต้นของเรา และมรดกที่บรรพชน
มอบแก่เรา
ภาพของการศึกษาคาทอลิกในปี 2016
ในออสเตรเลีย เรามีคณะกรรมการการศึกษาคาทอลิกระดับชาติ ซึ่งมีภาระงานในการเจรจากับรัฐบาลในเรื่ องการอุดหนุนและการตกลงนโยบาย เนื่อง
ด้วยออสเตรเลียให้ความสาคัญต่อการศึกษาเป็ นอย่างสู ง บทบาทของการศึกษาคาทอลิกและการอุดหนุนจึงอยูใ่ นความสนใจของสาธารณชนโดยตลอด มี
พรรคการเมืองบางพรรค เช่น เดอะกรี นส์ ที่มีนโยบายให้เลิกการอุดหนุนโรงเรี ยนคาทอลิกและการปิ ดโรงเรี ยนคาทอลิก โชคดีที่พรรคนี้ เป็ นพรรคเล็ก
จึงยังไม่เป็ นภัยคุกคามเราในขณะนี้ แต่ประเด็นนี้ ก็ทาให้เราต้องตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพสู งและอัตลักษณ์ของเรา เราจึงต้องเป็ นประจักษ์
พยานต่อความเชื่อคาทอลิกของเรา มิใช่เพียงแค่มุ่งเป็ นโรงเรี ยนที่ดี ที่ถ่ายทอดคุณค่าที่ดี การศึกษาแบบนี้ เข้าถึงได้แบบให้เปล่าในระบบโรงเรี ยนรัฐบาล
ตามข้อมูลปี 2014 ผูป้ กครองโรงเรี ยนคาทอลิกจ่าย 3,100 ล้านดอลล่าร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน เงินจานวนมหาศาลนี้เรี ยกร้องให้
เราจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมีประสิ ทธิผล
มิเพียงแต่จานวนโรงเรี ยนคาทอลิกทัว่ ประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ วเท่านั้น แต่จานวนนักเรี ยนในแต่ละโรงพร้อมๆ กับจานวนบุคลากรก็ขยายตัวตามด้วย
ใน 5 ปี ข้างหน้า เรามีแผนที่จะเปิ ดโรงเรี ยนคาทอลิกใหม่ 70 โรง นี่จะเป็ นการวางแผนการลงทุนครั้งสาคัญ ในขณะที่การขยายตัวเป็ นเรื่ องสาคัญ เรา
ต้องมัน่ ใจว่าสามารถทาให้บุคลากรที่ทางานในโรงเรี ยนคาทอลิกของเราเข้าใจ ‘เรื่ องราวคาทอลิก’ และมี ‘การรู้’ คาทอลิก Catholic Literacy
(หน้า 6) ที่จะทาให้พวกเขาสามารถจับใจความของสิ่ งที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของเรา และวิธีที่เราได้รับแรงบันดาลในการทุ่มเทเต็มกาลังกับศักยภาพ
มนุษย์ อันได้รับแรงดลบันดาลจาก ‘เรื่ องราวคาทอลิก’ ของเรา
เราตระหนักอยูเ่ สมอว่าการศึกษาคาทอลิกเป็ นการศึกษาแบบองค์รวมและมีสมดุลย์ และยิง่ กว่าในยุคสมัยใด ในยุคปัจจุบนั เราให้ประกันว่าเด็กๆ จะเรี ยนรู้
และเจริ ญพัฒนาในสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย เราแข็งขันในการแนะแนวทางให้นกั เรี ยนของเรามีเข็มทิศศีลธรรมที่แกร่ ง เพื่อช่วยให้พวกเขาทาการตัดสิ นใจ
ที่ชาญฉลาด ขณะเผชิญโลกซึ่ งพยายามจะสัน่ คลอนสิ่ งที่พวกเขาเรี ยนรู ้วา่ เป็ นคุณค่าพระวรสารที่สร้ างสมดุลย์ชีวิต ในโลกปี 2016 นี่เป็ นการรบที่
หนักหน่วง
ในชีวิตประจาวันเยาวชนต้องตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นภัยคุกคาม นี่เป็ นเหตุให้เราต้องขันแข็งในการสนับสนุนให้พวกเขาเดินทางชี วิตอย่างมี
สมดุลย์ รู้จกั ตัดสิ นใจเลือกอย่างรอบคอบ ประพฤติตนอย่างถูกต้อง
ความแตกต่างหลากหลายของประชากรนักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่เราปรารถนาและโอบรับด้วยความยินดี นี่เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีคาทอลิกของเรา เป็ นเรื่ องน่า
ตื่นเต้นยินดีที่จานวนนักเรี ยนชาวพื้นถิ่นและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท กาลังเพิ่มทวีข้ ึน เมื่อก่อนมีอุปสรรคด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายเป็ นอย่างมาก
การทาความเข้าใจคาสอนคาทอลิกด้านสังคม และการผลักดันของมโนสานึ กทาให้เรามีมุมมองแบบองค์รวมมากขึ้นว่า เราเป็ น ‘ใคร’ จึงมารับใช้ณ ที่น้ ี
และ ‘ทาไม’ เราจึงมารับใช้ณ ที่น้ ี ดาเนียล โอเลอรี่ เตือนเราว่า ‘หน้าที่ของนักการศึกษา (หน้า 7) คือการนานักเรี ยนทุกคนให้คน้ พบความรับผิดชอบ
ที่มอบหมายจากพระเจ้า เพื่อตระหนักรู้พระองค์ในทุกๆ ที่.....เพราะแต่ละประสบการณ์ลว้ นเป็ นธรณี ประตูสู่พระเจ้า’
โรงเรี ยนของเรามีนกั เรี ยนและครอบครัวที่ไม่ใช่คาทอลิกทวีข้ ึนเรื่ อยๆ ขณะที่เรายินดีตอ้ นรับครอบครัวเหล่านี้ ดว้ ยความเต็มใจ แต่ก็นบั เป็ นความท้าทาย
สาหรับเราที่ตอ้ งรับประกันว่า เรามิอาจทาให้สิ่งที่เราเชื่อและยืนยันต้องเจือจางลง ในสถานการณ์เช่นนี้ เรายิง่ ต้องประกาศอย่างชัดเจนมากขึ้นถึง
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของเราในฐานะที่เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก และเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้ เป็ นที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในบริ บทที่กว้างขึ้น เราจาต้อง
ตระหนักอยูต่ ลอดเวลาเช่นกันว่า การศึกษาถือเป็ น ‘ความดีส่วนรวม’

โรงเรี ยนคาทอลิกในออสเตรเลียมิอาจคาดหวังได้อีกต่อไปว่า ครอบครัวจะนาเด็กๆ มาเข้าเรี ยน เพียงเพราะมันเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก ในกลุ่มโรงเรี ยนที่
ไม่ใช่ของรัฐ มีโรงเรี ยนนิ กายอื่นที่จอ้ งอยากมีโอกาสจัดการศึกษาให้เยาวชนเช่นกัน ดังนั้นเราที่จดั การศึกษาคาทอลิกไม่เพียงแต่ตอ้ งรู ้ว่าเรายืนยันถึงสิ่ งใด
แต่ตอ้ งสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนด้วย
ในฐานะที่เป็ นโรงเรี ยนที่ตอ้ นรับทุกคน ขณะนี้โรงเรี ยนของเราภาคภูมิใจที่มีนกั เรี ยนพิการเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน นักเรี ยนเหล่านี้ มีสิทธิอนั ชอบธรรม ทั้ง
ด้านกฎหมายและด้านศีลธรรม ที่จะสามารถเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนกระแสหลัก ครู ของเราได้รับการฝึ กอบรมและมีเทคนิคเสริ ม เพื่อรับประกันว่าเด็กๆ
เหล่านี้จะได้รับโอกาสทุกอย่างที่พวกเขาสมควรจะได้รับ โรงเรี ยนของเราต้อนรับทุกคน เปิ ดกว้างสาหรับผูเ้ รี ยนที่หลากหลายในศตวรรษปัจจุบนั ใน
ออสเตรเลีย เราพบกรณี ของการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของนักเรี ยนที่ปรากฎอาการมากน้อยของโรคออทิสติกหลายปี ที่ผา่ นมา จานวนนักเรี ยนที่มาเข้า
โรงเรี ยนของเราและมีอาการโรคนี้ ได้ทวีข้ ึนอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน เราจาต้องสนับสนุนครู ของเราให้สามารถช่วยเหลือนักเรี ยนเหล่านี้ ได้อย่าง
เหมาะสม
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งที่เรากาลังประสพในโรงเรี ยนมัธยมของเราคือ จานวนนักเรี ยนที่มีปัญหาสุ ขภาพจิตก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก นี่คือสิ่ งที่เรา
กาลังเผชิญและปรับตัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนเหล่านี้ ในลักษณะที่ให้ความเคารพและให้การต้อนรับ การที่จะซื่ อสัตย์ต่อ
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของเราได้ เราต้องหาวิธีที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนและครอบครัวเหล่านี้
ทุกวันนี้ นักเรี ยนออสเตรเลีย 1 คนใน 5 คนได้รับการศึกษาในโรงเรี ยนคาทอลิก นับเป็ นเปอร์เซ็นต์ที่มีนยั สาคัญ เราจึงมีความรับผิดชอบในการหาครู
คุณภาพที่เข้าใจบริ บทคาทอลิก และสามารถเป็ นบุคคลต้นแบบที่ให้คาปรึ กษาที่ดีแก่เยาวชนของเรา
(หน้า 8)
หากปราศจากเงินอุดหนุน เราคงไม่สามารถประกอบกิจการที่เป็ นระบบในโลกปั จจุบนั ได้ ยิง่ กว่านั้น รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรเงินอุดหนุนเป็ นรายหัว
ประจาปี ให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษา ขณะที่มีเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานจานวนหนึ่ งให้นกั เรี ยนเป็ นรายหัวไม่ว่าเขาจะเข้าเรี ยนที่ไหนก็ตาม แต่เงินอุดหนุน
โรงเรี ยนคาทอลิกยังตา่่เมื่อเทียบเงินอุดหนุนทั้งหมด ผูป้ กครองจึงต้องช่วยสนับสนุนเพื่อเราจะจัดการศึกษาได้ ส่วนที่ขาดในระบบอุดหนุนนี้ผปู ้ กครอง
จึงเสริ มให้โดยจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยน เราจึงมีนโยบายให้เด็กในครอบครัวที่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรี ยนได้ตอ้ งมีที่เรี ยนในโรงเรี ยนคาทอลิก
(หน้า 9)
เรื่ องราวของแซนด์เฮริ สต์
ออสเตรเลียมีสงั ฆมณฑลทั้งสิ้ น 22 แห่ง อยูใ่ นที่ต้ งั แต่ที่เปลี่ยวไปจนถึงที่ประชากรหนาแน่น ดังเช่น ซิดนียแ์ ละเมลเบริ น แซนด์เฮริ สต์เป็ นหนึ่งใน 4
สังฆมณฑลของรัฐวิคตอเรี ย ในสังฆมณฑลแซนด์เฮริ สต์ ซึ่ งตั้งขึ้นกลางศตวรรษที่ 19 โรงเรี ยนแรกตั้งเป็ นของคณะนักบวช อาทิ คณะภคิณีแห่ ง
นักบุญโยเซฟ คณะภคิณีแห่ งการถวายองค์ในพระวิหาร คณะภคิณีเมตตาธรรม คณะคริ สเตียนบราเดอร์ส์ คณะมารี สต์ เป็ นต้น
(หน้า 10)
ปัจจุบนั สังฆมณฑลของเรามี 57 โรงเรี ยน ประถมศึกษา 42 โรง มัธยมศึกษา 12 โรง 1 โรงเป็ นประถมและมัธยม เรามีโรงเรี ยนทางเลือก 2
โรง คอยดูแลนักเรี ยนที่ถูกไล่ออกจากโรงเรี ยนระบบต่างๆ
โรงเรี ยนของเรามีขนาดตั้งแต่นกั เรี ยน 18 คน ไปจนถึงเกือบ 2000 คน ที่วิทยาลัยคาทอลิกในเบนดิโก ทุกโรงเรี ยนมีบุคลากรผูบ้ ริ หารและผูส้ อนที่
เป็ นฆราวาสทั้งหมด
ทาไมเป็ นเช่นนี้?
ครอบครัวจานวนหนึ่งต้องการการศึกษาคุณภาพให้บุตรหลาน ระบบครทอลิกได้รับการยอมรับว่าเป็ นระบบที่ให้สิ่งนี้ โรงเรี ยนของเรามีภาพลักษณ์ที่ดี
ตามที่เราเองได้ต้ งั เป้าหมายไว้ เรามีผลสัมฤทธิ์ท้งั ด้านวิชาการและการพัฒนาครบทุกด้าน ทาให้นกั เรี ยนเข้าสู่ สงั คมอย่างมัน่ คงและมีส่วนร่ วม
เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ บางเวลาเราก็ถูกทดสอบเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเงินอุดหนุนหรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่ งสาคัญอยูท่ ี่ว่าเราตอบการทดสอบ
อย่างไร ในออสเตรเลียพระศาสนจักรต้องเผชิญกับการเป็ นที่สะดุดเรื่ องการล่วงละเมิดทางเพศ คณะกรรมการที่ต้งั โดยรัฐบาลได้พบเรื่ องราวที่เป็ น
โศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าของการล่วงละเมิดและการปกปิ ด มีโอกาสที่เรื่ องนี้ จะทาให้ภาพลักษณ์การศึกษาคาทอลิกต้องหม่นหมอง แต่ดูเหมือนว่าไม่เป็ น

เช่นนั้น ครอบครัวต่างๆ ไม่ได้เห็นว่า ‘บาป’ ในอดีตจะเชื่อมโยงมาถึงโรงเรี ยนในปัจจุบนั โรงเรี ยนของเรายังคงเต็มและมุ่งทาหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด
เท่าที่จะดีได้ บทบาทของครู ในโรงเรี ยนของเราคือการมุ่งทาหน้าที่ในการเรี ยนการสอนอย่างดีที่สุดภายในบริ บทของธรรมเนี ยมคาทอลิกของเรา
เป็ นดังที่ ยอหน์ ฮาตติ จากมหาวิทยาลัยโอ็คแลนด์ได้เตือนเราไว้วา่ ‘อยูท่ ี่ครู ที่จะเป็ นผูท้ าให้เกิดความแตกต่าง’ ครู ของเราต้องเป็ นครู คุณภาพ ที่ให้สิ่งที่ดี
ที่สุดของตนเอง ความท้าทายคือทาอย่างไร? เราต้องการคนที่รู้และเข้าใจบริ บทของเราในฐานะนักการศึกษาคาทอลิก และรู้วิธีที่จะอบรมกล่อมเกลา
เยาวชนของเราอย่างเหมาะสม นี่เป็ นมิติที่สาคัญที่สุดสาหรับอนาคตของเรา
เราจะรักษาคุณภาพการสอนคาทอลิกได้อย่างไร และไม่ปล่อยให้วิธีการของเราย่อหย่อนลงไปได้อย่างไร? เราจะใช้อะไรเป็ นมาตรวัดสาหรับเราเพื่อมิให้
เราตกอยูส่ ถานการณ์เหมือนบางประเทศ เช่น เบลเยีย่ ม หรื อเนเธอร์แลนด์ ซึ่งโรงเรี ยนยังเรี ยกตนเองว่าคาทอลิก แต่ในโรงเรี ยนเหล่านี้ เรามิอาจมองเห็น
ลักษณะในแบบเดียวกันกับที่เรารู ้วา่ โรงเรี ยนคาทอลิกเป็ น ระบบการศึกษาคาทอลิกที่นนั่ เป็ นไปในทางโลกจนกระทัง่ ถึงจุดที่ไม่สามารถสวดบทภาวนา
ในโรงเรี ยนได้ ไม่สามารถตั้งรู ปเคารพทางศาสนาได้ นักบวชต้องรับเงินเดือนจากรัฐ เราจะต้องไม่สูญเสี ยอัตลักษณ์คาทอลิกของเรา ตราบใดที่เรายัง
เป็ นบริ กรของการศึกษา
สิ่ งนี้เป็ นเรื่ องที่ยากและเป็ นเรื่ องที่เราต้องตื่นตัวอยูเ่ สมอ เราทาได้อย่างไรโดยมีบุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นฆราวาสทั้งหมด? บุคลากรฆราวาสในโรงเรี ยน
ของเราทุ่มเทอุทิศตนในการเป็ นผูน้ าในการเรี ยนรู ้ โดยมัน่ ใจว่า (หน้า 11) จะส่ งต่อสารของพระคริ สต์ในฐานะประจักษ์พยานของพระองค์ พวกเขา
เข้ารับการศึกษาเรี ยนรู้ทางวิชาชีพด้านวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านศาสนศึกษา พวกเขาใส่ใจในพัฒนาจิตวิถีส่วนบุคคลในการฟื้ นฟูจิตใจ พวก
เขาศึกษาต่อในด้านวิชาความรู ้ที่จะช่วยตนสามารถสอนศาสนศึกษาด้วยความเชื่ อมัน่ และอย่างถูกต้อง
ครู ของเราจาเป็ นต้องเข้าใจคาสั่งสอนของพระศาสนจักร ทั้งด้านคาสอนและข้อความเชื่ อ พวกเขาจาเป็ นต้องรู้เพื่อจะสามารถสอนหลักสูตรศาสนศึกษา
สามารถอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังคาสัง่ สอนเหล่านั้น แม้ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดของคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ครู จาเป็ นต้องรู้
แหล่งที่หาความรู้ เพื่อจะสามารถนาทางและหล่อเลี้ยงนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิความเชื่ อ นี่ไม่ใช่เรื่ องความรู้ แต่เป็ นเรื่ องประสบการณ์
ครู ตอ้ งช่วยนาทางและสนับสนุนนักเรี ยนให้รู้จกั เผชิ ญสถานการณ์ที่ถูกประจญและท้าทายในชี วิตเยาวชน นี่เป็ นภารกิจที่ยากลาบากสาหรับครู ดังที่
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า ‘ผูใ้ ห้การศึกษาแต่ละคนจาต้องเผชิ ญสถานการณ์ที่มาพร้อมการท้าทายใหม่ๆ ที่ยากต่อการทาความเข้าใจได้’ เราต้อง
รู ้จกั สมดุลย์ระหว่างการให้การศึกษาเชิงบูรณภาพที่นกั เรี ยนต้องการ และขณะเดียวกันช่วยสนับสนุนพวกเขาให้มีเสรี ภาพส่ วนบุคคลในการเติบโตสู่ วฒ
ุ ิ
ภาวะ
บทบาทและธรรมชาติของพระศาสนจักรคาทอลิกในออสเตรเลียทุกวันนี้ :
เอกสาร ‘Educating Today & Tomorrow: A Renewing Passion’ บอกเราว่า แม้บริ บททางวัฒนธรรมจะแตกต่างกัน แต่
ลักษณะสาคัญบางประการจาเป็ นต้องมีในโรงเรี ยนคาทอลิก อันได้แก่:

-

ความเคารพต่อศักดิ์ศรี และความเป็ นเอกลักษณ์ของปั จเจกบุคคล
ความหลากหลายของโอกาสต่างๆ ที่เยาวชนจะเติบโตและพัฒนา
การให้ความสาคัญอย่างสมดุลย์ต่อมิติดา้ นสติปัญญา ความรู้สึก สังคม วิชาชีพ จริ ยะ และจิตวิญญาณ
การสนับสนุนให้นกั เรี ยนแต่ละคนพัฒนาพรสวรรค์ในบรรยายกาศของความร่ วมมือและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
การส่งเสริ มการศึกษาวิจยั ซึ่ งแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ แสวงหาความจริ ง
ความเคารพต่อความคิด ความเปิ ดกว้างต่อการเสวนา ความสามารถที่จะปฏิสมั พันธ์และทางานร่ วมกันในจิตตารมณ์ของเสรี ภาพและการใส่ ใจ

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ โบสถ์ทวั่ ประเทศของเราอยูใ่ นภาวะถดถอย บ่อยครั้งมีแต่ผสู ้ ู งอายุเท่านั้นที่ร่วมพิธีกรรมในโบสถ์เป็ นประจา ครอบครัวมา
โบสถ์เพือ่ ศีลล้างบาป ศีลกาลัง และศีลสมรส ในหมู่ประชากรส่วนใหญ่ของผูท้ ี่มีชื่อเป็ นคาทอลิก การร่ วมพิธีในโบสถ์ไม่เป็ นเรื่ องปกติ การสารวจ
สามะโนครัวของรัฐบาลทุกๆ ห้าปี พบว่า จานวนผูท้ ี่แสดงตนเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาถดถอยอย่างรวดเร็ ว รวมถึงผูน้ บั ถือคาทอลิกด้วย จานวนผูแ้ สดงตนว่า
ไม่นบั ถือศาสนาใดทวีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว
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แล้วทาไมจานวนโรงเรี ยนคาทอลิกยังคงขยายตัวและผูป้ กครองยังมุ่งหาโรงเรี ยนครทอลิก?
ก่อนอีก โรงเรี ยนของเราเป็ นโรงเรี ยนที่ดีโดยพื้นฐาน นักเรี ยนที่เข้ามาจะได้การศึกษาคุณภาพที่ช่วยให้พวกเขาเป็ นพลเมืองที่ดี มุ่งสร้ างสังคมด้วยหน้าที่
การงานและความสัมพันธ์ที่ดี
ทาไมครอบครัวที่ไม่ร่วมศาสนกิจในโบสถ์จึงยังนิ ยมโรงเรี ยนคาทอลิก? เหตุผลสาคัญคือ คุณค่าและสารแห่ งพระวรสารที่ออกมาจากการเป็ นประจักษ์
พยานในโรงเรี ยนคาทอลิกเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ กครองทุกคนต้องการให้บุตรหลานได้รับ เป็ นสิ ทธิ์ของผูป้ กครองที่จะเลือกการศึกษา และผูป้ กครองก็เลือก
การศึกษาคาทอลิก ลูกๆ ก็จะได้การศึกษาที่ตนเองเคยได้สมั ผัส อีกทั้งไว้ใจว่าครู จะเป็ นบุคคลต้นแบบของคุณค่าของพระคริ สตเจ้าที่ตนรู ้ จกั และยอมรับ
การที่โรงเรี ยนมีอตั ลักษณ์คาทอลิกก็เท่ากับว่าโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนที่ดี อัตลักษณ์คาทอลิกยังแสดงออกทางการกระทาและสัญลักษณ์ต่างๆ แบบเต็ม
ภาคภูมิ โรงเรี ยนคาทอลิกต้องเป็ นมากกว่าโรงเรี ยนที่ดี หรื อมีคุณค่าที่ดี มีโรงเรี ยนเช่นนี้มากมาย แต่เราต้องหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์คาทอลิกของเรา และให้
ประกันว่า ทุกคนที่เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรี ยนจะเข้าใจและยอมรับสิ่ งที่เราพยายามอย่างยิง่ ที่จะจัดสรรให้
ในสังคมที่เป็ นไปในทางโลกมากขึ้นนี้ เราต้องปกป้ องสิ่ งที่ถูกต้อง แต่เราต้องยืนหยัดในสิ่ งที่พระเยซูทรงสอนเรา และทาให้คาสอนของพระองค์เป็ นแนว
ปฏิบตั ิของทุกคน โรงเรี ยนอาจสูญเสี ยอัตลักษณ์คาทอลิกได้อย่างง่ายดาย เพราะหลายคนอาจถือว่าอัตลักษณ์คาทอลิ กไม่สอดคล้องกับโลกการศึกษา
ปัจจุบนั
อัตลักษณ์คาทอลิก:
โรงเรี ยนของเราหลายแห่ งกาลังพยายามกลับมายึดโยงกับอัตลักษณ์คาทอลิก ทางพรพิเศษของคณะนักบวชที่ได้ก่อตั้งโรงเรี ยน โรงเรี ยนเหล่านี้ พยายามใช้
‘เครื่ องหมาย’ อัตลักษณ์คาทอลิกอย่างไม่ละอายใจ เพื่อเป็ นเครื่ องประกันว่าผูท้ ี่เข้ามาในโรงเรี ยนได้สมั ผัสบรรยายกาศความเป็ นคาทอลิกอย่างแท้จริ ง
เครื่ องหมายอัตลักษณ์คาทอลิกหมายถึงอะไร มันเป็ นป้ายและสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงอดีตกับปั จจุบนั และนาทางไปสู่ อนาคต เครื่ องหมายอัตลักษณ์
คาทอลิกเหล่านี้ ไม่ใช่แค่รูปปั้นหรื อพระธาตุของหรื อผูต้ ้ งั คณะนักบุญ แต่เป็ นป้ายและสัญลักษณ์ที่มีชีวิต เป็ นเครื่ องเตือนใจของสารแห่ งพระวรสารที่ยงั
เจริ ญอยูใ่ นโลกปั จจุบนั
มันอาจจะเป็ นในรู ปของงานปั้น วงกต อุทยานภาวนา หรื อป้ายพระวาจาติดผนัง ที่เป็ นเครื่ องเตือนใจให้ไตร่ ตรองการเดินทางชี วิตไปด้วยกันของเรา
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https://www.youtube.com/watch?v=GSKbY3Mxzms
แม้วา่ เวลาได้เปลี่ยนไป คณะนักบวชอาจไม่ได้อยูใ่ นชุมชนผูส้ อน ครู ฆราวาสก็ได้โอบรับเกียรติยศของการเป็ นบริ กรแห่ งพระวรสารเพื่อรับใช้เยาวชนที่
อยูใ่ นความดูแลของตน ในฐานะผูพ้ ิทกั ษ์ ครู เข้าใจถึงความยิง่ ใหญ่และความสูงส่งของภารกิจที่ตนได้รับเรี ยกให้ดาเนิ นการนี้
โรงเรี ยนคาทอลิกของเราต้องเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีองค์พระจิตเจ้าสถิ ตอยู่ ความจริ งนี้ ควรประจักษ์แก่สายตาของผูค้ นด้วยบรรยายกาศโรงเรี ยนที่
อบอุ่น เปิ ดกว้าง ที่ๆ ทุกคนอยากเป็ นส่วนๆ หนึ่ง บรรยายกาศเช่นนี้ ควรซึ มซาบด้วยคุณค่าพระวรสารที่มีชีวิตทั้งในวาจาและกิจการ
ครู ทุกคนในโรงเรี ยนคาทอลิกออสเตรเลียทุกวันนี้ ตอ้ งได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนในโรงเรี ยนคาทอลิก หรื อมีใบรับรองเพื่อสอนศาสนศึกษาใน
โรงเรี ยนคาทอลิก ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดการอบรมครู ในด้านศาสนศึกษา แม้วา่ มหาวิทยาลัยคาทอลิกจะเปิ ดหลักสู ตรศึกษาศาตร์ แต่ก็ไม่มีการ
กาหนดเป็ นวิชาบังคับที่นกั ศึกษาต้องได้หน่วยกิจวิชาศาสนศึกษา
เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานครู ตอ้ งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นในด้านจิตวิถีและเทววิทยา ครู จึงจะสามารถถ่ายทอดสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับตนนี้ ไปยัง
นักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง หลักสู ตรนี้เปิ ดดาเนินการอยูภ่ ายในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ บุคลากรส่วนหนึ่ งก็เข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
ด้านศาสนศึกษาและเทววิทยาด้วย
สานักการศึกษาคาทอลิกเองก็ส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ และให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยหนึ่ งในสามของค่าหน่วยกิจ ในสังฆมณฑลแซนด์เฮ
ริ สต์ เราปลาบปลื้มที่ครู เป็ นจานวนมากขวนขวายแสวงหาการรับรองมาตรฐาน ครู บางคนที่กาลังศึกษาปริ ญญาโทในมหาวิทยาลัยคาทอลิกออสเตรเลียก็
ได้หน่วยกิจด้านศาสนศึกษาแล้ว ทาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยอัตโนมัติ การริ เริ่ มของพระสังฆราชออสเตรเลียเรื่ องการรับรองมาตรฐานนี้ มี

ความสาคัญมากในการประกันคุณภาพของครู ในด้านศาสนศึกษาได้เป็ นอย่างดียงิ่ นอกจากนี้ เรายังมีบุคคลกรสานักการศึกษาคาทอลิกที่เปิ ดหลักสู ตร
Ministry of Catholic Schooling ที่ได้รับหน่วยกิตด้วย ซึ่งครู สามารถเข้าศึกษากับอาจารย์ในวันสุ ดสัปดาห์หลายสัปดาห์ หลังจากนั้นก็
ส่งงานซึ่ งจะแสดงถึงระดับความเข้าใจของตน ครู ตื่นตัวเข้ารับการอบรมเป็ นจานวนมาก เป็ นการประกันตนว่าแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อพร้อมที่
จะเป็ นครู คุณภาพที่มีประสิ ทธิผลสูงในห้องเรี ยน ความริ เริ่ มดังกล่าวถือได้วา่ กลายเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการประกันคุณภาพด้านเทววิทยาและศาสน
จักรศึกษา ซึ่งจาเป็ นสาหรับครู ในโรงเรี ยนของเรา
(หน้า 15)
โรงเรี ยนคาทอลิกในออสเตรเลียวันนี้ :
ดังนั้นแล้ว โรงเรี ยนของเราเจริ ญรุ่ งเรื องโดยที่คงสัตย์ซื่อต่อวิสยั ทัศน์และพันธกิจอันเป็ นปณิ ธานแน่วแน่ของเราได้อย่างไร? ตราบที่การยึดมัน่ ในแก่น
ความเชื่อคาทอลิกยังอยูอ่ นั ดับต้นๆ ในบรรดาความมุ่งมัน่ กระทาให้สาเร็ จทั้งหลายทั้งปวงของเรา ตราบนั้นเราจึงจะเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาคาทอลิกที่แท้จริ ง
หากสิ่ งนี้ ไม่เกิดขึ้นจริ ง ก็เท่ากับว่า เราได้ยตุ ิภาวะของการเป็ นองค์กรที่ส่งต่อสารแห่ งพระวรสารอย่างถ่องแท้และหนักแน่นโดยทางการจัดการศึกษา
คาทอลิก
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชา “การฟื้ นฟูความกระตือรื อร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่” ก็ให้แนวทางที่สาคัญสาหรับงานของเรา ทั้งสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าของงานธรรมฑูตและประกาศพระวรสารของ
การศึกษาคาทอลิก มิติน้ ีสาคัญอย่างยิง่ สาหรับเรานักการศึกษาคาทอลิก ทั้งในออสเตรเลียและทัว่ โลก
ในปี 2007 บรรดาพระสังฆราชในรัฐนิ วเซ้าธ์เวลส์ได้ร่วมกันออกจดหมายอภิบาล ‘โรงเรี ยนคาทอลิกณ.จุดทางแยก’
เอกสารชิ้นประวัติศาสตร์ ฉบับนี้เรี ยกร้ องทุกคนที่มีส่วนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ งในการศึกษาคาทอลิกออสเตรเลียให้เสวนาหาคาตอบว่าอะไรทาให้โรงเรี ยน
ของเราเป็ นคาทอลิกอย่างถ่องแท้? เรารู้ได้อย่างไรว่าเรามีการศึกษาคาทอลิกคุณภาพที่เป็ นศูนย์การประกาศพระวรสารใหม่อย่างแท้จริ ง? หลักสูตรของ
เรา (หน้า 16) เข้มข้นในการถ่ายทอดคาสัง่ สอนของพระศาสนจักรได้เป็ นอย่างดีหรื อไม่ และทาให้เกิดความเข้าใจมุมมองต่างๆ ด้านหลักความเชื่อ
ของเราหรื อไม่? เหล่านี้คือองค์ประกอบของหลักสู ตรคาทอลิกคุณภาพ
จดหมายอภิบาลฉบับนี้กล่าวว่า: ‘ระบบโรงเรี ยนคาทอลิกคือ “เพชรยอดมงกุฎ” ของชุมชนคาทอลิกในเขตของเรา มันได้จดั สรรการศึกษาคุณภาพสู ง
ให้กบั เยาวชนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ถือได้วา่ มันเป็ นอ้อมแขนของพระศาสนจักรที่โอบกอดเยาวชนเอาไว้ โดยอาศัยโรงเรี ยนของเราหลายต่อหลายชี วิตได้รับ
ผลกระทบเชิงบวก เราผูอ้ ภิบาลของสังฆมณฑลเขตนิวเซ้าธ์เวลส์ปรารถนาจะแสดงความชื่ นชมต่อทุกคนที่ได้ร่วมสร้างและร่ วมรับใช้ระบบโรงเรี ยนของ
เรา ไม่ว่าจะเป็ นนักบวชหรื อฆราวาส ผูป้ กครองหรื อชุมชนวัด พวกท่านคู่ควรแก่การรับคาขอบคุณจากพระศาสนจักร
ขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงการช่วยเหลือสนับสนุนของรัฐบาลหลายรัฐบาลรวมทั้งประชาคมต่างๆ เราได้รับแรงบันดาลใจจากความมัน่ อกมัน่ ใจที่พวก
เขามอบให้โรงเรี ยนคาทอลิก ความไว้วางใจของพวกเขามีนา่้หนัก: โรงเรี ยนคาทอลิกได้มีส่วนในการเสริ มสร้างสังคมด้วยการให้การศึกษาแก่ส่วน
สาคัญส่วนหนึ่งของเยาวชนของสังคม ทาให้เกิดตัวเลือกหลายหลายในด้านการศึกษา บทบาทและความรับผิดชอบของโรงเรี ยนคาทอลิกได้ปรับเปลี่ยน
ไปตามกาลสมัย โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ต้งั ขึ้นในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนในการจัดการศึกษาให้ลูกๆ และส่ ง
ต่อความเชื่อและวิถีชีวิตคาทอลิก บางครั้งแม้แต่ในบริ บทสังคมที่เป็ นอริ ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 การปฏิบตั ิศาสนกิจยังอยูใ่ นระดับสู ง วัฒนธรรม
แวดล้อมยังเป็ นวิถีคริ สต์โดยกว้าง ดังนั้นการถ่ายทอดความเชื่อเกิดขึ้นในสังคมภายนอกโรงเรี ยน ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 เราพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้คนจนไม่ได้เป็ นประชากรนักเรี ยนส่ วนใหญ่อีกต่อไป ตัวเร่ งอีกตัวหนึ่ งคือการทวีข้ ึนของผู ้
โยกย้ายถิ่นฐานและผูอ้ พยพ
ในขณะที่ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนของเราพยายามที่จะไม่ให้มีนกั เรี ยนคาทอลิกคนใดถูกปฏิเสธจากโรงเรี ยนด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรี ยน เราพบว่า
ความกดดันทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ ยังคงส่ งผลให้ผปู้ กครองเลือกที่จะส่ งลูกๆ ไปเรี ยนในโรงเรี ยนอื่น เยาวชนหลายคนแปลกแยกจากพระศาสน
จักร นอกจากนี้ แล้ว ยังปรากฎว่าครอบครัวที่ไม่ใช่คาทอลิกหลายครอบครัวกลับนิ ยมส่ งลูกๆ มาเข้าโรงเรี ยนคาทอลิก ดังนั้น ขณะที่โรงเรี ยนของเรามี
หน้าที่รับผิดชอบด้านศาสนศึกษาและการเรี ยนการสอนอื่นๆ เหมือนเดิม ทว่าเวลานี้ โรงเรี ยนต้องพบกับนักเรี ยนที่ผสมผสานหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่
ก่อนแต่มีการช่วยสนับสนุนน้อยลงจากภายนอกโรงเรี ยนในด้านพันธกิจทางศาสนาโดยเฉพาะ วัฒนธรรมแวดล้อมที่ทรงอิทธิ พล อาทิ สื่ อ เทคโนโลยี
ใหม่ ก็ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่ องนี้ นอ้ ยลงเช่นกัน นับว่าโชคดีที่ผนู ้ าและบุคลากรโรงเรี ยนมีความเป็ นมืออาชี พและผูอ้ ภิบาลสู ง พร้องทั้งมีทรัพยากรดีกว่า
แต่ก่อน อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง – ซึ่งหลายคนเป็ นอดีตสมาชิกของหรื อได้รับการอบรมจากคณะนักบวช – กาลังจะเกษียณจึงต้อง

มีคนมาแทน ขณะที่เราภูมิใจในความสาเร็ จทางการศึกษา เราต้องไม่ลืมตัว ขณะที่ทรัพยากร น้ าใจดีและประสบการณ์ในโรงเรี ยนของเราให้โอกาสที่ดี
มากๆ แต่การท้าทายของวันนี้ ก็มหึ มาเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนในจานวนนักเรี ยนของเราได้รับการหล่อหลอมด้านคาสอนและด้านอภิบาลเหมือนแต่ก่อน
โรงเรี ยนของเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและวัดอย่างที่อยากให้เป็ น ผลที่ตามมาคือ ศักยภาพการศึกษาคาทอลิกไม่ได้บรรลุผลอย่างเต็มที่
เพื่อให้โอกาสที่ดีเหล่านี้ บรรลุผล เป็ นเรื่ องสาคัญที่ชุมชนคาทอลิกทั้งหมด โดยเฉพาะผูท้ ี่มีส่วนร่ วมอย่างลึกซึ้ งในการศึกษา (หน้า 17) จะต้องพิจารณา
ไตร่ ตรองอย่างดีถึงสถานะการณ์ เป้าหมาย และเครื่ องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย’
บรรดาพระสังฆราชอธิบายต่อไปถึงอัตลักษณ์คาทอลิกในโรงเรี ยน:
‘เอกสารพระศาสนจักรได้กล่าวถึงอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกหลายที่ดว้ ยกัน ซึ่งเราไม่ขอกล่าวซ้ า แต่จะสรุ ปง่ายๆ ว่า: โรงเรี ยนคาทอลิกเป็ นอ้อมแขน
การศึกษาที่สาคัญของครอบครัว วัดและพระศาสนจักรคาทอลิกสาหรับคนวัยต่ากว่าสิ บแปด โรงเรี ยนมีเพื่อช่วยผูป้ กครองและวัดในพันธกิจการศึกษา
การประกาศพระวรสารและคาสอน อีกทั้งช่วยชุมชนในการบริ การการศึกษาและบริ การสาธารณะ ด้วยเหตุน้ ีพระศาสนจักรจึงทุ่มเทในการให้ประกันว่า
จะมีจานวนนัยสาคัญของนักเรี ยนคาทอลิกในโรงเรี ยนของเรา แม้วา่ เรายินดีตอ้ นรับนักเรี ยนที่มีภูมิหลังศาสนาอื่นๆ เราเชื้ อเชิ ญผูน้ าโรงเรี ยนให้พิจารณา
ไตร่ ตรองถึงวิธีที่จะรับเข้านักเรี ยนคาทอลิกจานวนมากที่สุดที่ทาได้ รวมทั้งเด็กที่มาจากกลุ่มชั้นเศรษฐกิจ-สังคม ชนพื้นเมืองและกลุ่มความต้องการพิเศษ
ที่ยงั มีจานวนน้อยในโรงเรี ยนของเราขณะนี้ โรงเรี ยนของวัดควรแสวงหาและให้อนั ดับต้นแก่เด็กในเขตวัดของตน ตลอดจนเขตอื่นโดยรอบ ต่อจากนั้นก็
เป็ นเด็กคริ สต์อื่นๆ และเด็กที่มีภูมิหลังศาสนาอื่น โรงเรี ยนมัธยมสังฒมณฑลและโรงเรี ยนคณะนักบวชควรปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี สาหรับ
โรงเรี ยนคาทอลิกแท้ นอกจากการรับนักเรี ยนจากครอบครัวคาอลิกแล้ว สิ่ งสาคัญคือ:
+ โรงเรี ยนยึดโยงกับวัดและสังฆมณฑลโดยการเชิ ญพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและผูป้ กครองมาที่โรงเรี ยนเป็ นระยะๆ และโดยการร่ วมงานกับ
ชุมชนคาทอลิก
+ ครอบครัวและวัดสนับสนุนโรงเรี ยนในพันธกิจที่สาคัญนี้
+ ผูน้ าและบุคลากรเข้าใจและทุ่มเทในการส่ งเสริ มอัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรี ยน
+ หลักสูตรศาสนศึกษา (คริ สตศาสนา, คาสอน) มีความถูกต้อง น่าเรี ยน และสอนโดยครู ที่มีมาตรฐานคุณสมบัติผสู้ อนศาสนศึกษา (RE
qualifications)
+ หลักสูตรอื่นๆ มีมิติคาทอลิกปรากฎอยูใ่ นทุกๆ วิชา
+ โรงเรี ยนเป็ นชุมชนศีลมหาสนิทในบริ บทของวัด และหากเป็ นไปได้ นักเรี ยนร่ วมมิสซาและรับศีลแห่ งการคืนดีเป็ นประจา
+ โรงเรี ยนยังคงเป็ นที่แห่งการภาวนา ซึ่งครอบคลุมถึงภาวนาในวัดและที่ประชุม ภาวนาในชั้นเรี ยน ภาวนาในการประชุมบุคลากรและประชุมนักเรี ยน
การไตร่ ตรองพระวาจา ภาวนาบท ‘พรหมถือสาร’ การนมัสการศีลมหาสนิท การเงียบสารวมภาวนา’
ในออสเตรเลีย มีนกั เรี ยนจานวนมากในโรงเรี ยนของเรามาจากภูมิหลังความเชื่ อที่ไม่ใช่คาทอลิก นักเรี ยนเหล่านี้ ควรเห็นบรรยายกาศแห่งการต้อนรับ
ควรมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกรับเข้า (หน้า 18) ถึงความคาดหวังที่นกั เรี ยนทุกคนจะร่ วมด้วยความเคารพในชั้นเรี ยนวิชาศาสนา ชีวิต
ภาวนา มิสซาและพิธีกรรมอื่นๆ
ครู หลายคนในตัวอย่างชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรี ยน จนมีกรณี ที่นกั เรี ยนหลายคนที่ไม่ใช่คาทอลิกได้ขออนุญาตผูป้ กครองเพื่อเข้าเป็ น
คาทอลิก ในการนี้ พลังที่แท้จริ งแห่ งการประกาศพระวรสารของโรงเรี ยนคาทอลิกได้เกิดวิสุทธิ ผล
ในหลายสังฆมณฑลของออสเตรเลียบรรดาพระสังฆราชจัดให้มีการกาหนดวิธีวิทยาที่ใช้ ‘วัด’ ความเป็ นคาทอลิกของโรงเรี ยน ในบางที่อาจมารู ปแบบ
การทดสอบหรื อการสอบที่ให้นกั เรี ยนตอบความรู้ความเข้าใจหลักสูตรศาสนศึกษาในแง่มุมต่างๆ ที่ตนเรี ยนมา
ในสังฆมณฑลแซนด์เฮิรสต์และสังฆมณฑลอื่นๆ ทั้งหมดของรัฐวิคตอเรี ยใช้เครื่ องมือเรี ยกว่า ‘โครงการส่ งเสริ มอัตลักษณ์โรงเรี ยนคาทอลิก’
Enhancing Catholic School Identity Project (ECSIP)
http://www.schoolidentity.net/introduction/ นับเป็ นเวลากว่า 10 ปี ที่เราดาเนิ นโครงระยะยาวนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาทอลิก
เลอแวงน์ The Catholic University of Leuven ในเบลเยีย่ ม โครงการนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อยุคสมัยที่เกิดการผลักดันให้โลก
เข้าสู่ภาวะที่เป็ นโลกียนิ ยม (secularism) ยิง่ ทียงิ่ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ภาวะนี้ ได้ก่อให้เกิดอัตราเร่ งของโลกาภิวฒั น์ที่มุ่งสู่ ปัจเจกนิ ยมมากกว่า
การบูรณการในหมู่ประชากรโลก
มาตรวัดอัตลักษณ์โรงเรี ยน

อัตลักษณ์โรงเรี ยนสามารถวัดได้ในสองระดับ:
1. ระดับตามความเป็ นจริ ง: วิธีปฏิบตั ิปัจจุบนั ในโรงเรี ยน วิธีที่บุคลากรโรงเรี ยนรับรู้และแปลความความเป็ นจริ งในโรงเรี ยนตามที่ปรากฎ การรับรู้เชิง
อัตนัยของผูต้ อบเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิปัจจุบนั ในโรงเรี ยนวัดได้ดว้ ยคาถาม อาทิ
“โรงเรี ยนของฉันเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก”
“ทุกคนในโรงเรี ยนของฉันเชื่อในพระเจ้า”
“ในโรงเรี ยนของฉัน ความเชื่อทางศาสนาเป็ นเรื่ องส่ วนตัว”
2. ระดับเกณฑ์ปกติ: โรงเรี ยนอุดมการณ์ของฉัน มุมมองอุดมการณ์ส่วนบุคคลของสมาชิ กโรงเรี ยนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่สมบูรณ์ของโรงเรี ยน ผูต้ อบ
อยากให้โรงเรี ยนเป็ นแบบใดในอนาคต
“โรงเรี ยนอุดมการณ์ของฉันคือโรงเรี ยนคาทอลิก”
“ฉันอยากไปโรงเรี ยนที่ทุกคนเชื่อในพรเจ้า”
“ในความคิดของฉัน ความเชื่อทางศาสนาเป็ นเรื่ องส่ วนตัว.
ในการแปลความว่าโรงเรี ยนทาให้อตั ลักษณ์คาทอลิกมีชีวิตชี วาได้ดีเพียงใด มีมาตรวัด 3 อย่าง
1. มาตรความเชื่อหลังวิกฤต:
http://www.schoolidentity.net/docs/The%20PostCritical%20Belief%20Scale%20for%20dummies%20(EN)%20v1.2.pdf
(หมายเหตุของผูแ้ ปล: ความหมายของความเชื่อหลังวิกฤต
Post-critical belief : believing in God, despite critical reasons not to believe. After a
restorative reinterpretation, religious contents become meaningful again, despite rational
critique. Post-critical believers are well aware of the many critiques that could be raised
against religion, but nevertheless they keep holding on to their faith: they choose to remain
confident. ความเชื่อหลังวิกฤตคือการเชื่อในพระเจ้า แม้เผชิญกับเหตุผลวิกฤตที่จะไม่เชื่อ หลังจากการแปลความใหม่เชิ งฟื้ นฟู เนื้ อหาทางศาสนา
กลับมีความหมายขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แม้เผชิ ญกับการวิพากษ์ทางเหตุผล ผูม้ ีความเชื่ อหลังวิกฤตตระหนักถึงข้อวิพากษ์หลายประการต่อศาสนา กระนั้นก็ดี
ตนยังยึดมัน่ ในความเชื่อของตน: พวกเขาเลือกที่จะคงความมัน่ ใจเอาไว้)
มาตรความเชื่อหลังวิกฤตใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวัดท่าทีต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่ อทางศาสนาที่มีอยูใ่ นชุมชนโรงเรี ยนคาทอลิก สิ่ งที่วดั ในปั จเจก
บุคคล:
ก. การรับหรื อไม่รับความเชื่ อโลกุตระ
ข. การแปลความตามลายลักษณ์อกั ษรหรื อเชิงสัญลักษณ์
(หน้า 19)
ในความคิดของพอลเลเฟยต์ (2010) ความโอนเอียงของจุดยืนความเชื่ อมีพ้นื ฐานอยูบ่ นความเชื่ อที่ไม่ได้แปลความตามลายลัษณ์อกั ษร แต่มีลกั ษณะ
เป็ นเชิงสัญลักษณ์ เราสัมพันธ์กบั พระเจ้าโดยทางการราพึง (พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ภาวนา ฯลฯ) ความเชื่อหลังวิกฤตมีลกั ษณะสาคัญของกระบวนการ
ต่อเนื่ องของการแปลความใหม่ โดยที่ปัจเจกบุคคลแสวงหาความสาคัญและความหมายทางศาสนาอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเชื่อแรงกล้าในพระ
เจ้า
ในสังคมพหุนิยม ความเชื่อหลังวิกฤตคือรู ปแบบของความเชื่อที่เป็ นผลลัพท์สุดประเสริ ฐของการพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนคาทอลิก
2. มาตรเมลเบริ น:
http://www.schoolidentity.net/docs/The_Melbourne_Scale_for_dummies_(EN)_v1.2.pdf

มาตรเมลเบริ นใช้วดั อัตลักษณ์ทางเทววิทยาของสถาบันคาทอลิก มาตรวัดชนิดนี้รวบรวมข้อมูลของคุณลักษณะและการตอบสนองของสถาบันในสังคม
พหุนิยม มันบ่งชี้วา่ :
ก. สมาชิกชุมชนโรงเรี ยนรับรู้การตอบสนองของโรงเรี ยนคาทอลิกต่อสถานะการณ์พหุ นิยมอย่างไร?
ข. สมาชิกชุมชนโรงเรี ยนอยากให้โรงเรี ยนตอบสนองอย่างไร ในฐานะที่เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก? ฉันควรรู้อะไรบ้าง?
ตลอดกว่า 60 ปี ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมกับคริ สตศาสนาทวีคูณขึ้น วัฒนธรรมยิง่ ทียงิ่ เป็ นไปในทางโลก ยิง่ ทียงิ่ ปฏิเสธธรรมเนี ยมประเพณี ยิง่ ทียิ่ง
เป็ นพหุนิยมมากขึ้น มีทางเลือกต่ออัตลักษณ์ทางเทววิทยา 4 ประการสาหรับโรงเรี ยน
(หน้า 20)
การประกาศยืนยันใหม่เชิงสถาบัน - มีการเน้นย้าธรรมเนียมปฏิบตั ิของโรงเรี ยนคาทอลิก โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนสาหรับคาทอลิก ของคาทอลิก โดย
คาทอลิก
การทาให้เป็ นไปในทางโลกเชิงสถาบัน - บริ บทเชิ งวัฒนธรรมคู่ขนาน: ความเชื่ อคาทอลิกค่อยๆ ผุกร่ อนลง ศาสนาไร้ความเชื่อมโยง พิธีกรรมและ
สัญลักษณ์คาทอลิกสูญหายไป - คุณค่าศึกษาคริ สต์ - ความพยายามที่จะประนี ประนอมระหว่างวัฒนธรรมกับประเพณี คาทอลิก ความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงระหว่างความตระหนักใน ‘ชีวิตที่ดี’ ตามค่านิ ยมทัว่ ไปกับความเชื่ อคาทอลิก
การทาความเข้าใจในบริ บทใหม่ - ความเข้าใจต่อความเป็ นคาทอลิกในการเสวนากับวัฒนธรรมหลากหลายที่มีในโรงเรี ยน ให้ความสาคัญต่อความเชื่ อ
คาทอลิกเป็ นอันดับต้น
3. มาตรวิคตอเรี ย:
http://www.schoolidentity.net/docs/The_Victoria_Scale_for_dummies_EN_v1.2.pdf
มาตรวิคตอเรี ยใช้วดั โรงเรี ยนคาทอลิกในสังคมพหุวฒั นธรรมและพหุศาสนาในด้าน:
ก. การแสดงลักษณะเอกลักษณ์ของตน - อัตลักษณ์คาทอลิก
ข. การแสดงความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับชุมชนโดยกว้าง ฉันควรรู้อะไร?
(หน้า 21)
โรงเรี ยนสามารถรับรู ปแบบเฉพาะ 4 ประเภท:
1. โรงเรี ยนบทพูดเดี่ยว - อัตลักษณ์คาทอลิกมากสุดกับความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวน้อยสุ ด: โรงเรี ยนคาทอลิกแบบดั้งเดิมที่ปิดตัวต่อโลกภายนอก มุ่ง
เฉพาะความจริ งคาทอลิก
2. โรงเรี ยนไร้สีสนั - อัตลักษณ์คาทอลิกน้อยสุดกับความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวน้อยสุ ด: โรงเรี ยนโลกียนิ ยมที่ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการบริ รูปเชิ งศาสนา มุ่ง
เฉพาะการศึกษานิยม
3. โรงเรี ยนสี สนั - อัตลักษณ์คาทอลิกน้อยสุดกับความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวมากสุ ด: โรงเรี ยนโลกียนิ ยมที่เน้นความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในสังคม ทุก
ศาสนาได้รับการยอมรับโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ จึงไม่มีการคุกคามปัจเจกบุคคล
4. โรงเรี ยนเสวนา - อัตลักษณ์คาทอลิกมากสุ ดกับความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวมากสุ ด: โรงเรี ยนที่เน้นย้าแรงบันดาลใจคาทอลิกอย่างชัดเจนโดยการเสวนา
กับสังคมพหุวฒั นธรรม ทาความเข้าใจความเชื่ อคาทอลิกท่ามกลางสังคมร่ วมสมัย
โรงเรี ยนประเภทสุ ดท้ายนี้โรงเรี ยนที่มีอตั ลักษณ์คาทอลิกที่พึงปรารถนา มีพ้นื ฐานทางเทววิทยารองรับ
(Bringing life to faith and faith to life: For a Shared Christian Praxis Approach
http://compassreview.org/spring06/4.html)
ถ้าโรงเรี ยนของเราต้องการเป็ น ‘โรงเรี ยนเสวนา’ เราจาต้องมีความหวังและวิสยั ทัศน์ที่ทาให้เราบรรลุผล เราต้องใช้วิธีการแบบ ‘การปฏิบตั ิวิถีคริ สต์แบบ
บูรณาการระหว่างความเชื่อสู่ ชีวิตและชี วิตสู่ ความเชื่ อ’ วิธีวิทยาดังกล่าวเป็ นรากฐานของหลักสูตรศาสนศึกษาที่เรี ยกชื่ อว่า ‘แหล่งแห่ งชี วิต’ ‘Source

of Life’ ซึ่งเป็ นหลักสูตรบังคับของโรงเรี ยนในสังฆมณฑลของเรา http://www.smshepparton.com/religiouseducation---source-of-life.html
(หลักสูตรศาสนศึกษาของสังฆมณฑลซิดนีย ์
http://www.ceosyd.catholic.edu.au/Parents/Religion/RE/recurr/intro-curr-00-02.pdf)
ครู ของเรากาลังเผซิญหน้ากับผูเ้ รี ยนชนร่ นใหม่ที่อยูใ่ นโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างนัยสาคัญและอย่างรวดเร็ ว โลกาภิวฒั น์ พหุนิยม เทคโนโลยีใหม่
เศรษฐกิจเชิงซ้อน และความห่วงใยด้านสิ่ งแวดล้อมทาให้อนาคตยิ่งทียิ่งไม่แน่นอน ขณะที่ความสัมพันธ์ยงั ต้องเป็ นหัวใจของการสอน แต่วิธีวิทยาจะ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์แบบหน้ามือเป็ นหลังมืออย่างต่อเนื่ อง (หน้า 22) ในสารเตือนใจ "ความชื่ นชมยินดีแห่ งพระวรสาร" สมเด็จพระสันตะปาปาฟรัง
ซิสตรัสว่า ‘ไม่มีใครได้รับความรอดพ้นด้วยตนเอง หรื อโดยอาศัยแรงพยายามของตนเอง พระเจ้าทรงดึ งดูดเราด้วยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
ยึดโยงอย่างสลับซับซ้อนในวงชี วิตของประชาคมมนุษย์’ [EG113] พระองค์ทรงยืนยันอย่างชัดเจนว่าการบรรลุและชี วิตที่มีศกั ดิ์ศรี พบได้แต่ในการ
รับใช้ผอู้ ื่น’ พระองค์ตรัสอีกว่า ‘เราไม่เพียงแต่ตอ้ งประกาศพระวรสาร แต่ตอ้ งได้รับการประกาศพระวรสารด้วย’
ในโลกที่ทวีความเป็ นโลกียวิสยั เพิ่มขึ้นนี้ สิ่ งสาคัญคือเราต้องออกไปสู่ คนจนและคนชายขอบมากกว่าเดิม เราจึงได้ชื่อว่าเป็ นคนที่ปรารถนาที่จะแสวงหา
ความดีส่วนรวม คาจากัดความของความยากจนอาจต้องขยายรวมไปถึงคนที่ยากจนฝ่ ายจิตวิญญาณในการดาเนิ นชี วตความเชื่ อ ในฐานะครู คนแรกของ
เด็กๆ ผูป้ กครองต้องมีบทบาทสาคัญ พวกเขาไม่สามารถโยนภาระให้โรงเรี ยนได้ ขณะเดียวกันโรงเรี ยนก็มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนพ่อแม่ในการ
ทาหน้าที่น้ ี ดังนั้นอาจมีการจัดโอกาสให้ครอบครัวได้พบปะพระเยซูเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ ด้วย
สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ งคือการใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจกันได้ มรดกทางจิตวิญญานแบบคาทอลิกเป็ นรากฐานของภารกิจของเรา เราพยายามต่อไปที่จะ
ออกไปสู่ครอบครัว เชื้ อเชิญครอบครัวเข้ามาในโรงเรี ยนเพื่อสร้ างความเข้าใจและสนับสนุนลูกๆ ได้อย่างดีที่สุด ในประเทศของเรา พูดได้วา่ โรงเรี ยน
เป็ นอ้อมแขนธรรมฑูตของพระศาสนจักรไปโดยปริ ยาย โรงเรี ยนจะใช้โอกาสหลากหลาย ทั้งทางสารโรงเรี ยน เว็บไซด์โรงเรี ยน การพบปะหลังชัว่ โมง
เรี ยน การประชุม ล้วนแล้วแต่เป็ นวิธีที่เราใช้ในการประกาศพระวรสาร และสร้างภาวะผูน้ าทางความเชื่อ
เราวัดอัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรี ยนของเราเพื่อการพัฒนาอย่างไร? ในโครงการธรรมนูญเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนสังมณฑลแซนด์เฮริ สต์ "Charter
of Sandhurst School Improvement" (CoSSI) http://cossi.ceosand.catholic.edu.au มีการอธิบายถึง
กระบวนการตรวจสอบโรงเรี ยน ซึ่ งเราตรวจสอบหาหลักฐานโรงเรี ยนดาเนิ นการอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ที่ได้แรงบันดาลจากความเป็ น
คาทอลิก
เรามองหาในมิติท้งั หมดของการพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่งครอบคลุมถึง:

-

ภาวะผูน้ าด้านอัตลักษณ์คาทอลิก
การเรี ยนการสอน
สุขภาวะด้านอภิบาล
การจัดสรรทรัพยากร

อัตลักษณ์คาทอลิกเป็ นหัวใจของกิจการทั้งหมดของโรงเรี ยนสังมณฑลแซนด์เฮริ สต์ อัตลักษณ์คาทอลิกคือจุดมุ่งหมายของเรา คุณค่าของเรา แรงบันดาล
ของเรา ความทุ่มเทของเรา โรงเรี ยนของเราเป็ นคาทอลิกโดยจงใจ มิใช่โดยบังเอิญ ด้วยการแสวงสัจธรรม สร้างสมดุลย์ระหว่างอุดมการณ์กบั ความเป็ น
จริ ง
เราร่ วมกันสารวจความหมายของความเชื่อร่ วมสมัย ซึ่ งให้พลังและดลบันดาลการหยัง่ รู้ที่ลึกซึ้ งต่อตัวตน ชีวิตและความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
(หน้า 23)
เราอุทิศทุ่มเทให้กบั ชุมชน จิตวิถี พิธีกรรม และสัญลักษณ์ เราให้ความสาคัญต่อพระเยซูเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ไม่มีส่วนใดในการจัดการศึกษา
ที่หลุดลอดจากแสงแห่งความเชื่อคาทอลิก

การที่บุคลากรและนักเรี ยนจะพัฒนาและบูรณาการความเข้าใจเหล่านี้ ได้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั สมรรถนะของโรงเรี ยนในการจัดบรรยายกาศการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดเท่าที่
จะดีได้ เรามุ่งมัน่ ที่จะดลบันดาลนักเรี ยน ครอบครัวและบุคลากรโดยอาศัยเรื่ องราวคาทอลิก เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเจริ ญชี วิตที่ชอบธรรม สร้าง
ความแตกต่างแก่สงั คมด้วยจิตตารรมณ์ของพระเยซูเจ้า
https://drive.google.com/file/d/0B6ur0wQMPYaMalB5bFF4N29nbzA/view
หน้าที่ของเราในโรงเรี ยนคาทอลิกคือการให้การศึกษาเยาวชน เราจึงจาเป็ นต้องจัดโอกาสเรี ยนรู้ที่หลากหลาย มัง่ คัง่ ไปด้วยคุณค่าต่างๆ ซึ่ง จะสร้างความ
พร้อมสาหรับภารกิจชีวิตของพวกเขา ครู ตอ้ งสามารถช่วยให้นกั เรี ยนตระหนักรู ้วา่ สิ่ งที่พวกเขาเรี ยนรู ้ในวันนี้ จะทาให้พวกเขาพร้อมที่จะออกไปมี
บทบาทที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวันหน้า นักเรี ยนจึงควรทาความเข้าใจกับดัชนีช้ ี วดั คุณภาพของอัตลักษณ์คาทอลิ กบางประการ อันได้แก่:

-

ชอบธรรม
ครอบคลุม
ศีลศักดิ์สิทธิ์
ให้ชีวิต
สัตย์ซื่อ

วิธีการอบรมร่ วมสมัย:
เพื่อที่จะมีระบบคาทอลิกคุณภาพที่ทางานได้จริ งและบบรลุ จาเป็ นต้องมีการใช้วิธีวิทยาการอบรมที่เหมาะสม เยาวชนของเราเรี ยนรู้ในแบบแผนที่
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการที่พวกเขาเข้ามาในโรงเรี ยนโดยมีการรู ้ดิจิตลั อยูแ่ ล้ว ในฐานะผูใ้ ห้การศึกษาเราต้องจัดให้การศึกษาการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
เตรี ยมพวกเขาสู่โลกซึ่งแม้เราเองก็ยงั ไม่แน่ใจว่าอาชี พการงานในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
ในโรงเรี ยนออสเตรเลียเราถูกท้าทายด้วยการเปลี่ยนสไตล์การสอนดั้งเดิมในห้องเรี ยนมาเป็ นพื้นที่เรี ยนรู ้ร่วมสมัย ที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี เป็ น
การเรี ยนรู้ที่ยดื หยุน่ ประยุกต์ และปรับตัวได้ ขณะที่คุณลักษณะเหล่านี้ เป็ นประเด็นที่ลึกซึ้ ง เราก็ไม่อาจละเลยความเอาใจใส่ ในการให้การศึกษาคาทอลิก
คุณภาพ ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมเช่นใด ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนถือเป็ นเรื่ องสาคัญ หากนักเรี ยนรู ้สึกว่าตนได้รับการสนับสนุน และตน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อกูล เราแน่ใจได้เลยว่าโอกาสของความสาเร็ จเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
(หน้า 24)
ครู ไม่ถูกมองว่าเป็ นแหล่งแห่ งความรู้ทุกประการอีกต่อไป วิธีการร่ วมสมัยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ในอัตราและที่ๆ ช่วยพวกเขาเป็ นผูว้ ิจยั ภาคปฏิบตั ิ
และใช้ ‘อภิปัญญา’ หรื อ การรู้คิด เราต้องการนักเรี ยนที่ใฝ่ รู้และนักแก้ปัญหา เราต้องการให้นกั เรี ยนรู ้จกั ปรับตัวเชิ งสังคมในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
ความสร้างสรรค์และสานึกความเป็ นเจ้าของ การจัดหลักสูตรที่มีความหมาย ใช้ได้จริ ง ขณะเดียวกันการเรี ยนการสอนต้องจัดในสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยด้วย นับเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ได้พฒั นาวัฒนธรรมของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้เชิ งวิชาชี พ Professional Learning
Communities (PLC) โดยที่ครู มาประชุมร่ วมกันในการวางแผนการสอน และและในการไตร่ ตรองวิธีปฏิบตั ิกบั ผลที่ได้ เมื่อดาเนินการใน
บรรยายกาศการเกื้อกูลกัน โครงสร้าง PLC ถือว่าเสริ มสร้างคุณภาพการสอนได้อย่างแท้จริ ง
ในโรงเรี ยนจานวนหนึ่งผูป้ กครองกลายเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้แบบใหม่ ผูป้ กครองเหล่านี้ อยากให้ลูกๆ เรี ยนวิธีที่ตนเคยเรี ยน เมื่อเห็นนักเรี ยนกาลัง
ทางานโดยนอนทอดตัวลงกับพื้น หรื อกาลังนัง่ ในคอกทางานกระจก ขีดเขียนบนผนังกระจก หรื อการไม่มีโต๊ะเรี ยนเป็ นแถวๆ ผูป้ กครองเหล่านี้ อาจ
คัดค้าน โรงเรี ยนพยายามโฟกัสในจุดเด่นเชิ งบวกของวิธีการเรี ยนการสอนเหล่านี้ และพยายามทุ่มเทเพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ดีและเป็ นสุ ข เราอยูใ่ น
ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
ประเด็นที่ยงั ไม่นิ่งในหลายๆ โรงเรี ยนคือเรื่ องการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตลั ในประสบการณ์การเรี ยนรู้ การมาถึงของยุคสื่ อสารสังคมทาให้เกิดท่าที
และพฤติกรรมทั้งด้านบวกและลบในโรงเรี ยนของเรา แม้เราจะก้าวรุ ดหน้าในเรื่ องนี้ แต่หนทางยังยาวไกล น่าเสี ยดายที่การปฏิบตั ิมกั จะก้าวล้ ากว่า
นโยบาย เรื่ องนี้ จึงสร้างความลาบากใจสาหรับผูบ้ ริ หารพอสมควร
เราได้บทเรี ยนอะไรบ้าง?

-

อย่ามองข้ามคุณค่าของมรดกคาทอลิกของเรา
ใส่ใจในอัตลักษณ์คาทอลิกของเรา
ติดตามและทุ่มเทเพื่อวิสยั ทัศน์และพันธกิจของเรา
จัดสรรทรัพยากรของเราอย่างระมัดระวัง
กล้าแกร่ งต่อปรปั กษ์
คงความคิดเชิงบวก
ฉลองความสาเร็ จ

เราต้องใส่ใจเรื่ องอะไรมากที่สุด?
ต้องมัน่ ใจว่านักเรี ยนเห็นความสาคัญของการสอนของเรา และวิธีวิทยาร่ วมสมัยได้ถูกนามาใช้ในลักษณะที่ทาให้นกั เรี ยนถูกเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
ชีวิตหลังจากโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง หากข้อมูลและสภาพแวดล้อมถูกจัดสรรจนขีดสูงสุด เมื่อนั้นเงื่อนไขเพื่อความสาเร็ จจะตามมา เราต้องหมัน่
ระแวดระวังต่อสถานภาพของเราในฐานะที่เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิกที่ถ่องแท้พร้อมกับความรับผิดชอบที่ตามมา
ดังนั้นอนาคตจะเป็ นแบบไหน?
(หน้า 25)
http://www.youtube.com/watch?v=G8xX1H24PKA&sns=em
เราต้องรู้จกั ใช้วิจารณญาณและเอาใจใส่ ในการเตรี ยมตัวผูบ้ ริ หารและครู ให้มีภาวะผูน้ าทางศาสนาเป็ นประการสาคัญที่สุด ไม่เป็ นการเพียงพอที่จะให้พวก
เขาเป็ นผูน้ าทางการศึกษาหรื อผูน้ าทางการเรี ยนการสอน เราต้องติดตามความก้าวหน้าของเราและไตร่ ตรองการปฏิบตั ิของเราอย่างต่อเนื่ อง เราต้องมอง
ให้ออกและกล้าเผชิญหน้ากับพฤติกรรมและวิธีปฏิบตั ิที่ไม่ส่งเสริ มจุดมุ่งหมายของการศึกษาคาทอลิกคุณภาพ เราต้องทาทุกอย่างที่สามารถทาได้เพื่อรักษา
ระบบของโรงเรี ยนที่เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวในความเชื่ อและเป้ าหมาย เราต้องให้กาลังใจแก่กนั และกัน รวมพลังในเวลาที่ยากลาบาก
นอกจากนี้ เรายังต้องเสริ มสร้างสถานะครู โรงเรี ยนคาทอลิกให้เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นกระแสเรี ยกอันสู งส่ ง ไม่เป็ นเพียงแต่อาชี พการงานเท่านั้น กระแส
เรี ยกการเป็ นครู ที่เปี่ ยมด้วยปณิ ธานและฉันทะจะนามาซึ่ งความพึงพอใจและกาลังใจ ให้เราช่วยกันส่ งเสริ มให้สงั คมมองบทบาทความเป็ นครู ดว้ ยความ
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