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A regula
/The Rule/

magyarul beszélő, amerikai dokumentumfilm, 83 perc, 2014 

Leírás:

Newark nagyszerű hely, de sok probléma is akad arrafelé. A lakosság csaknem harmada

szegénységben él, a bűnözési ráták nagyon magasak, és alacsony az iskolázottság. Szerencsére

van ott egy hely, a Newark Apátság, ahol a szerzetesek fantasztikus eredményeket érnek el a

hátrányos helyzetű fiatalok nevelése terén. Amikor a siker titkáról faggattuk őket, az első dolog,

amit kiemeltek, az volt, hogy ezeknek a fiúknak nagyon sok olyan dologra is szükségük van,

amit egy hagyományos iskola nem tud megadni. Ezekre a dolgokra pedig egy 1500 éves

könyvben, Szent Benedek Regulájában található a megoldás. Filmünk arra keresi a választ, hogy

mit nyújthat ez a könyv, hogyan használják a barátok a diákok nevelésében, és hogyan lehetne
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talán az egész város javára fordítani.

Kövessen minket a Facebookon!
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