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BoldogassBoldogassBoldogassBoldogasszony zony zony zony 

IskolanővérekIskolanővérekIskolanővérekIskolanővérek    
Az iskolanővéri nevelésrőlAz iskolanővéri nevelésrőlAz iskolanővéri nevelésrőlAz iskolanővéri nevelésről    

Az itt látható logóAz itt látható logóAz itt látható logóAz itt látható logó nevelési elveink összefoglalása: nevelési elveink összefoglalása: nevelési elveink összefoglalása: nevelési elveink összefoglalása:    

A nyA nyA nyA nyitott könyvben olvasható szavakitott könyvben olvasható szavakitott könyvben olvasható szavakitott könyvben olvasható szavak    ((((„Erény és tudás„Erény és tudás„Erény és tudás„Erény és tudás””””) nevelési szándékunk holisztikus = teljességre ) nevelési szándékunk holisztikus = teljességre ) nevelési szándékunk holisztikus = teljességre ) nevelési szándékunk holisztikus = teljességre 

törekvő jellegét fejezik ki.törekvő jellegét fejezik ki.törekvő jellegét fejezik ki.törekvő jellegét fejezik ki.    

Az ERÉNY szó arra utalAz ERÉNY szó arra utalAz ERÉNY szó arra utalAz ERÉNY szó arra utal,,,, fontosnak tartjuk a szív képzését. Ez azt jelenti, nevelésünk során úgy tekintünk  fontosnak tartjuk a szív képzését. Ez azt jelenti, nevelésünk során úgy tekintünk  fontosnak tartjuk a szív képzését. Ez azt jelenti, nevelésünk során úgy tekintünk  fontosnak tartjuk a szív képzését. Ez azt jelenti, nevelésünk során úgy tekintünk 

tanítványainkra, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett személyekre, akik azt a küldetést kapták, tanítványainkra, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett személyekre, akik azt a küldetést kapták, tanítványainkra, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett személyekre, akik azt a küldetést kapták, tanítványainkra, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett személyekre, akik azt a küldetést kapták, 

hogy Istentől erhogy Istentől erhogy Istentől erhogy Istentől eredő ajándékaikkal, képességeikkel másokat is segítsenek teljes kibontakozásukban.edő ajándékaikkal, képességeikkel másokat is segítsenek teljes kibontakozásukban.edő ajándékaikkal, képességeikkel másokat is segítsenek teljes kibontakozásukban.edő ajándékaikkal, képességeikkel másokat is segítsenek teljes kibontakozásukban.    

A TUDÁS szó arra utal, oktatásunk célja a korszerű, átfogó és sokoldalú ismeretek nyújtása. Szeretnénk, ha A TUDÁS szó arra utal, oktatásunk célja a korszerű, átfogó és sokoldalú ismeretek nyújtása. Szeretnénk, ha A TUDÁS szó arra utal, oktatásunk célja a korszerű, átfogó és sokoldalú ismeretek nyújtása. Szeretnénk, ha A TUDÁS szó arra utal, oktatásunk célja a korszerű, átfogó és sokoldalú ismeretek nyújtása. Szeretnénk, ha 

tanítványaink olyan tudásra tennének szert, amely alapján megértik,tanítványaink olyan tudásra tennének szert, amely alapján megértik,tanítványaink olyan tudásra tennének szert, amely alapján megértik,tanítványaink olyan tudásra tennének szert, amely alapján megértik, az emberiség minden tagja felelősséggel  az emberiség minden tagja felelősséggel  az emberiség minden tagja felelősséggel  az emberiség minden tagja felelősséggel 

tartozik tartozik tartozik tartozik egymásért, egymásért, egymásért, egymásért, Földünk ökológiai egyensúlyáért,Földünk ökológiai egyensúlyáért,Földünk ökológiai egyensúlyáért,Földünk ökológiai egyensúlyáért, és arra törekszünk, neveltjeink váljanak érzékennyé és arra törekszünk, neveltjeink váljanak érzékennyé és arra törekszünk, neveltjeink váljanak érzékennyé és arra törekszünk, neveltjeink váljanak érzékennyé    a a a a 

teremtett világ szükségletei iránt.teremtett világ szükségletei iránt.teremtett világ szükségletei iránt.teremtett világ szükségletei iránt.    

Az ERÉNY és TUDÁS együttes birtoklása teszi képessé tanítványainkat arraAz ERÉNY és TUDÁS együttes birtoklása teszi képessé tanítványainkat arraAz ERÉNY és TUDÁS együttes birtoklása teszi képessé tanítványainkat arraAz ERÉNY és TUDÁS együttes birtoklása teszi képessé tanítványainkat arra, hogy merjék vállalni az , hogy merjék vállalni az , hogy merjék vállalni az , hogy merjék vállalni az 

igazságosabb és emberibb világ építését. igazságosabb és emberibb világ építését. igazságosabb és emberibb világ építését. igazságosabb és emberibb világ építését.     

        


