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Αποφθέγματα για την εκπαίδευση, τους δασκάλους και τη γνώση
Στους  γονείς  οφείλομεν  το  ζην,  στους  δε
διδασκάλους το ευ ζην.
Μέγας Αλέξανδρος (356 – 323 π.Χ)

Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή και
η μόρφωση των νέων.
Πυθαγόρας (580 – 496 πΧ) Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Δε  μπορείς  να  μάθεις  τέχνη  ούτε  να
αποκτήσεις σοφία χωρίς εκπαίδευση
Δημόκριτος (470 – 370 π.Χ.) Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Εκεί  που  ανοίγει  ένα  σχολείο,  κλείνει  μια
φυλακή.
Βίκτωρ Ουγκώ (1802 – 1885) Γάλλος συγγραφέας

Αν  σκέφτεσαι  για  ένα  χρόνο,  φύτεψε  ένα
σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια, φύτεψε
ένα  δέντρο.  Αν  σκέφτεσαι  για  100  χρόνια,
δίδαξε ανθρώπους.
Κομφούκιος (551 – 479 π.X.) Κινέζος φιλόσοφος

Δώσε  στον  άνθρωπο  ένα  ψάρι  και  θα  τον
χορτάσεις  μια  φορά.  Μάθε  τον  να  πιάνει
ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη
ζωή.
Μαϊμωνίδης (1135 – 1204) Εβραίος φιλόσοφος

Ο  πραγματικά  σοφός  δάσκαλος  δεν  είναι
αυτός  που σε  σπρώχνει  μέσα στον  οίκο  της
σοφίας,  αλλά  αυτός  που  σε  οδηγεί  στο
κατώφλι του μυαλού σου.
Χαλίλ Γκιμπράν (1883 – 1931) Λιβανός ποιητής

Ο  μέτριος  δάσκαλος  μιλάει.  Ο  καλός
δάσκαλος  εξηγεί.  Ο  εξαιρετικός  δάσκαλος
δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει.
William  Arthur  Ward  (1921  –  1994)  Αμερικανός
συγγραφέας αυτοβοήθειας

Μαθαίνουμε το :
10% αυτών που διαβάζουμε,
20% αυτών που ακούμε,
30% αυτών που βλέπουμε,

50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε,
70% αυτών που συζητούμε,
80% αυτών που βιώνουμε,
95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους.
William  Glasser  (1925  –  2013)  Αμερικανός
ψυχοθεραπευτής

Μια  επένδυση  στη  μόρφωση  αποδίδει  τον
καλύτερο τόκο.
Βενιαμίν Φραγκλίνος (1706 – 1790) Αμερικανός πολιτικός

Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά,
αλλά το άναμμα μιας φλόγας.
William Butler Yeats (1865 – 1939) Ιρλανδός ποιητής

Εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη της
άγνοιάς μας.
Will Durant (1885 – 1981) Αμερικανός ιστορικός

Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται
γέφυρα για  να  περάσει  αντίπερα  ο  μαθητής
του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα,
αφήνεται  χαρούμενα  να  γκρεμιστεί,
ενθαρρύνοντας  τον  μαθητή  του  να  φτιάξει
δικές του γέφυρες.
Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 1957) Έλληνας συγγραφέας

Οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε με όχι
παραπάνω από πέντε-έξι  ανθρώπους που θα
μας  θυμούνται.  Οι  δάσκαλοι  έχουν  χιλιάδες
ανθρώπους  που  θα  τους  θυμούνται  για  όλη
τους τη ζωή.
Andy Rooney (1919 – 2011) Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής

Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το
να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την
αλλαγή.   Η  μάθηση  είναι  κάτι  περισσότερο
από  το  να  αποστηθίζεις  δεδομένα,  είναι  να
φτάνεις στην κατανόηση.
William  Arthur  Ward  (1921  –  1994)  Αμερικανός
συγγραφέας αυτοβοήθειας

Αν  νομίζεις  ότι  η  μόρφωση  είναι  ακριβή,
δοκίμασε την άγνοια.
Derek Bok (1930 – ) Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ
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Η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος ζωής και όχι
προετοιμασία για ένα μελλοντικό τρόπο ζωής.
John Dewey (1859 – 1952) Αμερικανός φιλόσοφος

Ένας  δάσκαλος,  που  προσπαθεί  να  διδάξει
χωρίς να εμπνεύσει στον μαθητή την επιθυμία
να μάθει, σφυρηλατεί ψυχρό σίδερο.
Horace Mann (1796 – 1886) Αμερικανός λόγιος & πολιτικός

Η αποτελεσματική διδασκαλία μπορεί να είναι
η πιο δύσκολη δουλειά που υπάρχει.
William Glasser (1925 – 2013)Αμερικανός ψυχοθεραπευτής

Κάθε  άνθρωπος  που  φτάνει  πάνω  από  ένα
συνηθισμένο  επίπεδο,  έχει  λάβει  δύο
εκπαιδεύσεις: τη μία από τους δασκάλους του
και  την  άλλη  -πιο  προσωπική  και  πιο
σημαντική- από τον εαυτό του.
Edward Gibbon (1737 – 1794) Άγγλος ιστορικός

Είμαστε όλοι μαθητευόμενοι σε μια τέχνη που
κανένας ποτέ δεν γίνεται μάστορας.
Ernest Hemingway (1899 – 1961) Αμερικανός συγγραφέας

Όποιος σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, είτε
είναι  είκοσι  είτε  ογδόντα  χρονών.  Όποιος
συνεχίζει να μαθαίνει παραμένει νέος.
Henry Ford (1863 – 1947) Αμερικανός βιομήχανος

Η παρατήρηση περισσότερο απ’ τα βιβλία, η
πείρα περισσότερο απ’ τους δασκάλους, είναι
οι  καλύτεροι  εκπαιδευτές  μας.  
Άμος Άλκοτ (1799 – 1888) Αμερικανός δάσκαλος

Όταν  ο  άνθρωπος  πάρει  σωστή εκπαίδευση,
γίνεται θεϊκό και πολύ ήμερο ζώο. Κι όταν δεν
ανατραφεί  αρκετά  ή  κατάλληλα,  γίνεται  το
πιο  άγριο  απ’  όσα  γέννησε  η  φύση.  
Πλάτων (427 – 347 πΧ) Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η  εκπαίδευση  και  η  μόρφωση  είναι  το  πιο
ισχυρό  όπλο  που  μπορούμε  να
χρησιμοποιήσουμε  για  να  αλλάξουμε  τον
κόσμο.
Νέλσον Μαντέλα 1918 – 2013) Νοτιοαφρικανός πολιτικός

Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων,
αλλά ή εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται.
Albert Einstein (1879 – 1955) Γερμανοεβραίος φυσικός

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο
που  το  διδάσκουμε,  τότε  πρέπει  να  το
διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.
Maria Montessori 1870 – 1952) Ιταλίδα παιδαγωγός

Τα λάθη που κάνει κάποιος είναι ο δρόμος του
για την ανακάλυψη.
James Joyce (1882 – 1941) Ιρλανδός συγγραφέας

Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο της γνώσης όταν
είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του
όταν θα έχουμε γεράσει.
Φίλιπ Στάνχοπ (1694 – 1773) Βρετανός συγγραφέας

Αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως τους στους
συνανθρώπους σου για ν’ ανάψουν τις δάδες
τους.
Τόμας Φούλερ (1608 – 1661) Άγγλος ιστορικός

Πρέπει να μελετήσει κανείς πολλά για να ξέρει
λίγα.
Σαρλ ντε Μοντεσκιέ (1689 – 1755) Γάλλος φιλόσοφος

Η συναίσθηση της άγνοιας είναι μεγάλο βήμα
προς τη γνώση.
Μπέντζαμιν Ντισραέλι (1804 – 1881) Άγγλος πολιτικός

Μου φτάνει που ξέρω να διαβάζω, γιατί έτσι
μαθαίνω  αυτά  που  δεν  ξέρω,  ενώ  όταν
γράφεις, γράφεις μόνο αυτά που ξέρεις ήδη.
Ουμπέρτο Έκο (1932 – 2016) Ιταλός συγγραφέας

Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο που να είναι
τόσο  αδαής,  ώστε  να  μην  μπορώ  να  μάθω
τίποτα καινούριο από αυτόν.
Γαλιλαίος (1564 – 1642) Ιταλός επιστήμονας

Για το θέμα της παιδείας το μόνο που μπορώ
να  πω,  είναι  πως  το  θεωρώ  ως  το  πιο
σημαντικό  ζήτημα  από  όλα  με  το  οποίο  θα
έπρεπε να ασχολούμαστε ως λαός.
Αβραάμ Λίνκολν (1809 – 1865) Αμερικανός πολιτικός
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