Profil žáka voršilské školy

„Konejte, buďte aktivní, věřte, snažte se, doufejte, volejte k Němu
celým svým srdcem a bezpochyby uvidíte úžasné věci.“
Sv. Anděla, Prolog k Radám, 16–18

Přehled profilu žáka voršilské školy
Náš cíl
Žáci voršilské školy vyrůstají jako jednotlivci, kteří jsou…
» spojeni v jednotě, spoutáni navzájem svazkem lásky, vzájemným respektem, pomáhají si a snáší se navzájem.
» vděční za vlastní dary, za dar druhých a za požehnání každého dne; jsou uvědomělí ve svých volbách a jejich následcích.
» otevření, naslouchají svým zkušenostem nebo povolání v životě; jsou pozorní
k rozhodnutím, která dělají, a k důsledkům těchto rozhodnutí.
» milující ve svých spravedlivých činech a v odpuštění; ostatním prokazují soucit,
blízkým i vzdálenějším, zejména slabším.
» naplněni vírou a nadějí do budoucnosti.
» odvážní ve svých jednáních a komunikaci s ostatními a odolní vůči výzvám
a změnám.
» nároční a přemýšliví ve svých studiích a dalších činnostech a radostní ve svém
zapojení ve světě.
» příkladem ostatním ve snaze o spravedlnost pro všechny.
» jsou těmi, již vedou své životy, slovy i činy, jako svědci pravdy, kterou je Ježíš
Kristus; jednají bezúhonně a rozvíjejí vztahy založené na důvěře.
» ochotní pomáhat v každodenních životních situacích ve škole, doma, prostředí,
kde žijí, ve světě. Žáci tak aktivně žijí voršilské SERVIAM (ať sloužím).

Voršilské školy pomáhají svým žákům růst...
» povzbuzováním, aby byli jednotní ve svých přátelstvích, třídách, ročnících, školách, místních i světových komunitách.
» povzbuzováním k poznání vděčnosti za všechny jejich dary a rozvoj, aby mohli
být velkorysí ve službě druhým.
» zlepšováním nácviku uvědomělého naslouchání a zodpovědného rozhodování ve
výuce, modlitbách a duchovních cvičeních a prostřednictvím jednání a příkladu
všech učitelů a zaměstnanců.
» vyjadřováním lásky a pochopení, zejména v jejich obtížích, a otevřením jejich očí
vůči těm, kteří trpí chudobou, nespravedlností nebo násilím.
» předáváním živé a věrné tradice Ježíše Krista a tím, že v ně mají nezdolnou víru
a povzbuzují je, aby měli stejnou víru a naději v ostatní.
» poskytováním ochrany a bezpečného prostředí, ve kterém mohou dospívat jako odvážní a poučení občané světa, plně si vědomi důstojnosti člověka
a schopni tak růst jako mladí dospělí, kteří jsou citově i duchovně odolní.
» průběžným rozvíjením charakteristického a uvědomělého ducha voršilské
školy, která jim umožňuje kultivovat svou víru, názory a talent a radovat se
z jejich pohledu a přijímání světa ve všech jeho divech.
» poskytováním příležitostí k vedení v duchu Ježíše Krista, Krále služebníka,
a udržováním spravedlnosti ve smyslu duchovního i školního řádu.
» pravdivým jednáním a soudržností ve vzájemných vztazích a udržováním voršilské tradice usmíření a pokoje.
» vytvářením kultury pevné důvěry, umožňující zaměstnancům i studentům rozvíjet
se a sdílet poznání beze strachu z kritiky nebo pokárání. Tím, že si všímáme druhých, žijeme SERVIAM.

Voršilské školy Římské unie
Severní Amerika
Barbados
Mexiko
USA

Jižní Amerika
Brazílie
Guyana
Chile
Peru
Venezuela

Evropa
Belgie
Česká republika
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Ukrajina
Velká Británie

Afrika
Jihoafrická republika
Kamerun
Senegal

Asie
Indonésie
Thajsko
Tchaj-wan
Timor-Leste

Austrálie

