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Εκπαίδευση

μάθηση στην οποία οι γνώσεις και οι δεξιότητες μεταφέρονται μέσω της διδασκαλία

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν
σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη
σκέψη , στο χαρακτήρα
και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, η εκπαίδευση είναι η
διαδικασία με την οποία η κοινωνία μεταδίδει σκόπιμα τη συσσωρευμένη
γνώση
, τις δεξιότητες και τις αξίες από τη μια γενιά στην άλλη.

Αποσπάσματα Επεξεργασία
ταξινομημένα κατ' αλφαβητική σειρά ανά συντάκτη
- Ό,τι είναι η γλυπτική για ένα όγκο μαρμάρου, είναι η εκπαίδευση για την ανθρώπινη
ψυχή ~
Τζόζεφ Άντισον
- Οι ρίζες της εκπαίδευσης είναι πικρές, αλλά ο καρπός της γλυκός ~ Αριστοτέλης
- Όσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί ότι η τύχη των κρατών
εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση των νέων ~
Αριστοτέλης
- Της παιδείας οι μεν ρίζες πικρές, οι δε καρποί γλυκείς ~ Αριστοτέλης
- Τρία πράγματα χρειάζεται η εκπαίδευση: τη φύση, τη μάθηση και την άσκηση ~ Αριστ
οτέλης
- Μορφώνεται κανείς καλύτερα με τη συνδιάλεξη, παρά με το διάβασμα ~ Πολ Βερλαίν
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- Η παιδεία είναι η μόνη από τα αποκτήματα που δεν αφαιρείται και όσο ζει ο άνθρωπος
και όταν πεθάνει παραμένει ~
Μέγας Βασίλειος
- «Παιδεία μόνη τών κτημάτων αναφαίρετον καί ζώντι καί τελευτήσαντι παραμένουσα»
- Με πέταξαν έξω απ' το πανεπιστήμιο, επειδή αντέγραφα στις εξετάσεις
Μεταφυσικής: κοιτούσα την ψυχή του διπλανού μου ~
Γούντι Άλεν
- I was thrown out of college for cheating on the metaphysics exam; I looked into the soul of
the boy sitting next to me
- Η παιδεία για τους ευτυχισμένους αποτελεί στολίδι και για τους δυστυχισμένους
καταφύγιο ~
Δημόκριτος
- Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες οι
ευκολίες. Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια ~
Δημόκριτος
- Η παιδεία είναι για τα παιδιά σωφροσύνη, για τους φτωχούς πλούτος και για τους
πλούσιους στολίδι ~
Διογένης
- Ενώ τα περισσότερα παιδιά είναι έξυπνα, οι περισσότεροι ενήλικες είναι κουτοί. Άρα
θα πρέπει να φταίει η εκπαίδευση ~
Αλέξανδρος Δουμάς (υιός)
- Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης,
το μέγεθος των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκομιδών, αλλά το ήθος των ανθρώπων
που ανατρέφει η χώρα ~
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον
- Το μυστικό της ανατροφής βρίσκεται στον σεβασμό προς τον μαθητή ~ Ραλφ
Γουάλντο Έμερσον
- Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει ό,τι νομίζει πως ξέρει ήδη ~ Επίκτητος
- Η βασική ελπίδα ενός έθνους στηρίζεται στη σωστή εκπαίδευση της νεολαίας του. ~
Έρασμος
- Τούτο είναι που ανατρέπει όλη την οικουμένη. Η αμέλεια που δείχνουμε για την
ανατροφή των παιδιών μας ~
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
- Η σημαντικότερη απόρροια της εκπαίδευσης είναι η ανεκτικότητα ~ Έλεν Κέλερ
- Το υψηλότερο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι η ανεκτικότητα ~ Έλεν Κέλερ
- Άριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα
πιο αναγκαία ~
Θουκυδίδης
- Της παιδείας οι μεν ρίζες είναι πικρές, οι δε καρποί γλυκοί ~ Θουκυδίδης
- Το σχολείο σήμερα διδάσκει τη "γραμματική" του συστήματος ~ Καργάκος Σ.
- Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι
πάντα μάταιη ~
Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντυ
- Η καλλιέργεια του νου είναι τόσο αναγκαία, όσο η τροφή για το σώμα ~ Κικέρων
- Άνθρωποι που ήπιαν παραπάνω απ' όσο τους επέτρεπε η δίψα της μάθησης,
αποτελούν μάστιγα για την κοινωνία ~
Karl Kraus
- Ό,τι χωνεύουν οι δάσκαλοι, το τρώνε οι μαθητές ~ Karl Kraus
- Στη γερμανική παιδεία, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η επιστήμη της αποστήθισης ~
Karl Kraus
- Ο άνθρωπος γεννήθηκε βάρβαρος, εξαγοράσθηκε δε από τη μοίρα του με την
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εκπαίδευση και μόνο ~
Αλφόνς ντε Λαμαρτίν
- Εάν δεν ήμουν λειτουργός του Ευαγγελίου, θα ήθελα να ήμουν δάσκαλος σχολείου ~
Λούθηρος
- Η εκπαίδευση είναι το δικαίωμα, η ανάγκη και η ευθύνη όλων μας ~ Λούβαρις Ν.
- Πρέπει να γνωρίζει κανείς μερικών πραγμάτων το όλον, όλων δε των πραγμάτων ένα
μέρος ~ Μακώλεϊ
- Ανυψούντες τις ιδιότητες της ψυχής, εκμηδενίζουμε, κατά μέγα μέρος, την πλάνη των
αισθήσεων ~
Γκρέγκορ Μέντελ
- Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα δάσκαλο είναι να μπορεί να πει: Τα παιδιά τώρα
δουλεύουν σαν να μην υπάρχω ~
Μαρία Μοντεσόρι
- Η αντιγραφή στις εξετάσεις είναι τις πιο πολλές φορές η νόμιμη άμυνα που
αντιτάσσει ο εγκέφαλος του παιδιού εναντίον ενός στραβού και απάνθρωπου εκπαιδευτικού
συστήματος ~
Στράτης Μυριβήλης
- Ο σκοπός της μόρφωσής μας θα έπρεπε να είναι, να μας μάθει να αρκούμαστε σε λίγα
~
Ντενί Ντιντερό
- Ο κακός δάσκαλος προσφέρει την αλήθεια, ο καλός μαθαίνει πώς να τη βρεις ~
Ντίστερβεργκ Α.
- Η εκπαίδευση είναι κεφάλαιο για τον φτωχό και συμφέρον για τον πλούσιο ~ Οράτιος
- Η εκπαίδευση είναι ένα θαυμαστό πράγμα, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε καμιά φορά
πως τίποτα που αξίζει να γνωρίσει κανείς μπορεί να διδαχθεί ~
Όσκαρ Ουάιλντ
- Κάθε φορά που διδάσκουμε κάτι ένα παιδί, το εμποδίζουμε να το μάθει μόνο του ~ Ζαν
Πιαζέ
- Η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση είναι αυτή που αφήνει το παιδί να παίζει με
όμορφα πράγματα ~
Πλάτων
- Με κάθε νέο δίδαγμα αποκτάμε και νέο μέσο θεραπείας κατά των δεινών και του
χρόνου ~
Πλάτων
- Μην κάνεις λοιπόν χρήση βίας, στη διδασκαλία των παιδιών αλλά να τ' ανατρέφεις με
παιχνίδια, για να μπορέσεις κι εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο αυτό για το οποίο το
καθένα τους είναι γεννημένο ~
Πλάτων , Πολιτεία
- Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση ~
Πλάτων
ς
ς

- Η εκπαίδευση (μάλλον με την έννοια της παιδείας) είναι ένας θησαυρός ~ Πλούταρχο
- Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, αλλά μια φωτιά για άναμμα ~ Πλούταρχο

- Η παιδεία χωρισμένη από την αγιότητα, γίνεται μια τραγική ματαιοπονία ~ Ιουστίνος
Πόποβιτς
- Δυο φορές βλέπουν εκείνοι που μαθαίνουν γράμματα ~ Γεώργιος Πωπ
- Αναζητήστε την αλήθεια και δε θα την βρείτε, κτυπήστε την πόρτα της και δε θα σας
ανοίξει, όμως αυτή η αναζήτηση θα φανεί χρήσιμη για να μάθετε να κάνετε
Ζακ
Ρανσιέρ
- Ο παλαιός δάσκαλος δεν ικανοποιείται ποτέ βγάζει μια μάσκα, χαίρεται αλλά η χαρά
του διαρκεί λίγο. Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι η μάσκα που έβγαλε κρύβει μια άλλη και αυτό
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συνεχίζεται μέχρι το τέλος όλων των αναζητητών της αλήθειας. Την αφαίρεση των
συσσωρευμένων μασκών την ονομάζουμε ιστορία της φιλοσοφίας ~ Ζακ Ρανσιέρ
- Παιδί μου από τη νεαρά σου ηλικία επέλεξε την υγιή μόρφωση και έτσι θα βρεις την
αληθινή σοφία ~ Σοφία Σειράχ στ?18
- Παιδείας αντέχου (Να έχεις υπομονή για να μορφωθείς) ~ Σόλων
- Η πολιτική είναι το μοναδικό επάγγελμα για το οποίο δε χρειάζεται εκπαίδευση ~
Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
- Όταν ένας σπουδαστής αλλάζει το ρου της ιστορίας, κατά πάσα πιθανότητα δίνει
εξετάσεις! ~
Φράνκλιν Τζόουνς
- Δεν άφησα ποτέ τη σχολική διδασκαλία να αναμειχθεί με την εκπαίδευσή μου ~ Μαρκ
Τουαίην
- Ποτέ δεν επέτρεψα την κρατική εκπαίδευση να εμποδίζει την μόρφωσή μου ~ Μαρκ
Τουαίην
- Άλλο να φέρεσαι στους ανθρώπους ίσα και άλλο να προσπαθείς να τους κάνεις ίσους
Φρίντριχ Χάγιεκ
- Δώσε στον άνθρωπο ψάρι και θα τον χορταίνεις μόνο μια φορά. Μάθε τον να πιάσει
ψάρια και θα είναι χορτασμένος όλη του τη ζωή ~ Κινέζικο ρητό
- Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως ~ Αρχαίο Ελληνικό Ρητό
- Μη φυλακίζεις τα παιδιά μες στις δικές σου γνώσεις, γιατί σ' άλλους καιρούς
γεννήθηκαν ~ Κινέζικο ρητό
- Οι αμόρφωτοι μόνο κατά τη μορφή διαφέρουν από τα θηρία ~ Αρχαίο ρητό
- Η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος φρουρός της ελευθερίας, παρά ο διαρκής στρατός
- Καλύτερα να μαθαίνεις, έστω και αργά, παρά να παραμένεις αμαθής
- Μόρφωση σημαίνει προσαρμογή της ανθρώπινης ψυχής προς τις μεγάλες αξίες του
παρελθόντος
- Ο κόσμος μπορεί να σωθεί μόνο από την πνοή των παιδιών του σχολείου
~

Ρητά Επεξεργασία
Ανώνυμων Επεξεργασία

Διδασκαλία

Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό
την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση.
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Αποφθέγματα Επεξεργασία
- Η διδασκαλία πρέπει να γίνεται γιατι μπορει έτσι ώστε ο μυγιαγκιχτος μαθητής να
αγαπάει το μάθημα και όχι τον δάσκαλο [Μπέικον Φρ.]
- Κανένας δεν διδάσκει καλύτερα από το μυρμήγκι, που δε λέει τίποτα [Φράνκλιν Μπ.]
- Μέσα σε ένα άδειο κεφάλι χωράει πολλή γνώση [Kraus Karl]
- Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τα πιο σύγχρονα) Δημόκριτος
- Ο κακός δάσκαλος προσφέρει την αλήθεια, ο καλός μαθαίνει πώς να τη βρεις
[Ντίστερβεργκ Α.]
- Ο καλύτερος δάσκαλος του ανθρώπου είναι η φύση Παυσανίας
- Όποιος μπορεί ενεργεί. Όποιος δεν μπορεί, διδάσκει. Όποιος δεν μπορεί να διδάξει,
διδάσκει τους δασκάλους [Μπάροου Α.]
- Τέχνη δεν υπάρχει μόνο στη γνώση ενός πράγματος, αλλά και στον τρόπο της
διδασκαλίας του
Ήρων

Μαθητής
- Δώσε στον άνθρωπο ψάρι και θα τον χορταίνεις μόνο μια φορά. Μάθε τον να πιάσει
ψάρια και θα είναι χορτασμένος όλη του τη ζωή
Κινέζικο ρητό
- Η εμπειρία είναι ο χειρότερος δάσκαλος. Σε εξετάζει πριν παραδώσει το μάθημα Λάϊ
Β.
- Θέλεις να μαθαίνεις, μίλα. Θέλεις να μάθεις, άκου Τοϊσιμπέκοφ Μπ.
- Κάποτε οι άνθρωποι σπούδαζαν για να τελειοποιούν τον εαυτό τους. Τώρα
σπουδάζουν για να προξενούν τον θαυμασμό των άλλων
Κομφούκιος
- Μ' εκείνα που χώνεψε ο δάσκαλος, τρέφονται οι μαθητές Κράους Κ.
- Μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος. Σκέψη χωρίς μάθηση είναι κίνδυνος Κομφ
ούκιος
- Ο μαθητής πρέπει να έχει μια καρδιά καθαρή όπως ο κρύσταλλος, ένα μυαλό φωτεινό
όπως ο ήλιος, μια ψυχή πλατιά όπως το σύμπαν, ένα πνεύμα μέγα όπως ο Θεός κι ένα με
τον Θεό
Άγνωστος
- Ο πολυμαθής: η δεξαμενή γνώσεων, αλλά όχι ο πίδακας ιδεών Νόρτκοτ Τζ.
- Ο φοιτητής πηγαίνει στη Δύση στον καθηγητή και ο μαθητής πηγαίνει στην Ανατολή
στον Δάσκαλο
Όσσο
- Αν δεν ήμουν λειτουργός του Ευαγγελίου, θα ήθελα να ήμουν διδάσκαλος σχολείου Λο
ύθηρος
- Δεν υπάρχει σχολείο για τη συνείδηση Πάλεϋ
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- Εκεί όπου αναγείρεται ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή Ουγκώ
- Εμπειρία: σχολείο όπου ο άνθρωπος γνωρίζει πόσο ανόητος ήταν πριν Σω Χ.
- Επιστήμονας γίνεται ο μαθητής που δεν κατάφερε να μάθει όλες τις άχρηστες
γνώσεις που του έδωσαν στο σχολείο
Ιόκελ Ε.
- Η διαμονή μου στο σχολείο είχε επιφέρει μεγάλη ζημιά και καθόλου όφελος: ήταν ένα
οδυνηρό τράβηγμα της παιδικής ψυχής μέσα στις ακαθαρσίες
Σω Μπ.
- Η εκπαίδευση που παίρνουμε από τις περιστάσεις είναι ανώτερη από τη διδασκαλία
των σχολείων

Όποιος μπορεί κάνει. Όποιος δεν μπορεί, μαθαίνει
τους άλλους Σω Μπ.
Σχολείο
Σχολείο* Μιντ Μ.
- Η μόρφωση είναι ο πιο σίγουρος δρόμος προς την ευημερία. Αλλά πολύ λίγοι δάσκαλοι
των σχολείων είναι απόδειξη αυτού του ισχυρισμού
Άγνωστος
- Λαός που παραμελά την υγιεινή του σχολείου, υπόκειται τις πολύ σοβαρές συνέπειες
Λουστιγ (Δρ.)

Ρ.

-

Ο ιδρυτής ενός σχολείου είναι ανώτερος από τον κατακτητή μιας επαρχίας
Ο πρώτος σκοπός της κυβέρνησης έπρεπε να είναι το δημόσιο σχολείο Ναπολέων
Όχι μόνο τα όπλα, αλλά και τα σχολεία κέρδισαν τις μάχες μας Λεβέκ
Σχολείο: μέρος που γυαλίζουν τα χαλίκια και καταστρέφουν τα διαμάντια Ίνγκερσολ

- Το σχολείο δεν δίνει πάντα γνώσεις, πολλές φορές μόνο απολυτήριο Κασέεφ Ε.
- Το σχολείο είναι ο ταπεινός ναός της σοφίας Φραγκλίνος
- Το σχολείο είναι τόπος λατρείας των προκαθορισμένων απαντήσεων Χολτ Τζ.
- Το σχολείο μας ετοιμάζει για ζωή στον κόσμο που δεν υπάρχει Καμύ Α.
- Το σχολείο σήμερα διδάσκει τη "γραμματική" του συστήματος Καργάκος Σ.
- Τώρα, ένα σχολείο φωτίζει μόνον, όταν καίγεται. Σύνθημα αναρχικών
- Όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης πώς θα είχαν επίδοση οι μαθητές, είπε: σαν τρέχουν
να φτάσουν αυτούς που προχωρούν μπροστά και δεν περιμένουν αυτούς που μένουν πίσω
Αριστοτέλης
- Πολυμάθεια: σκόνη τιναγμένη από ένα βιβλίο σ? ένα άδειο κρανίο Μπιρς Α.
- Στις εξετάσεις εκείνοι που καθόλου δεν έχουν ενδιαφέρον για την απάντηση, ρωτάνε
εκείνους που δεν ξέρουν την απάντηση
Ράλι Ου.
- Το μυστικό της ανατροφής βρίσκεται στον σεβασμό προς τον μαθητή Έμερσον
- Το σχολείο μας ετοιμάζει για τη ζωή στον κόσμο που δεν υπάρχει Καμύ Α.
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Παιδιών ανατροφή

- [Ο Διογένης χτυπούσε τον πατέρα, όταν βλαστημούσε ο γιος] Διογένης
- Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης,
το μέγεθος των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκομιδών, αλλά το ήθος των ανθρώπων
που ανατρέφει η χώρα
Έμερσον Ρ.
- Αν θα τιμωρήσετε το παιδί για κακές πράξεις και το ανταμείβετε για καλές, θα κάνει
καλό μόνο και μόνο για να έχει κέρδος
Καντ Η.
- Αν θέλουμε κάτι να αλλάξει σε ένα παιδί, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε και να
βεβαιωθούμε ότι δεν είναι κάτι σ? εμάς που θα έπρεπε να αλλάξει
- Αν θέλουμε ο άνδρας και η γυναίκα ναα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, να βλέπουν ο
ένας τη φύση του άλλου με αγάπη και να είναι ικανοί να γίνουν αληθινοί σύντροφοι, πρέπει
να θέσουμε τα θεμέλια από τη νεαρή ηλικία
Έλις Χένρι
- Ανατροφή των παιδιών δεν αποτελείται από τις νουθεσίες και κηρύγματα, αλλά πρώτ'
απ' όλα σημαίνει να είσαι μπροστά στο παιδί σου πάντα έντιμος
Οστρογκόρσκι Α.
- Άριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα
πιο αναγκαία
Θουκυδίδης
- Για να γίνονται καλοί άνθρωποι τα παιδιά σου ξόδεψε γι' αυτούς δυο φορές λιγότερα
λεφτά και δυο φορές περισσότερο χρόνο
Μπράουν Χ. Τζέκσον, ο μικρότερος
- Για τα παιδιά η αγάπη είναι συνώνυμη με το χρόνο που τους διαθέτεις Γουίθαμ Α.
- Δεν πρέπει στα παιδιά να κάνουμε υπερβολικούς επαίνους, διότι έτσι αποχαυνώνονται
και καταστρέφονται
Πλούταρχος
- Δεν πρόκειται να δημιουργήσετε σοφούς, αν θα σκοτώσετε του παιδιού τις αταξίες Ρ
ουσσώ Ζ.Ζ.
- Δεν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο καταφύγιο από τη μητρική αγκαλιά Σάνδη
Γεωργία
- Δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση για μια κοινωνία, από το να ταϊζει γάλα τα μωρά Τσ
ώρτσιλ Ουίνστον
- Δεν υπήρχε άλλο τόσο όμορφο παιδί κι όμως η μητέρα του με χαρά το έβαζε για ύπνο
Έμερσον Ραλφ
- Δύο είναι εκείνα, τα οποία διδάσκουν τους νέους: Η τιμωρία εκείνων, οι οποίοι αδικούν
και η αμοιβή, η οποία δίδεται στους ενάρετους άνδρες
Λυκούργος
- Δυστυχώς δεν μπορούμε πια να γίνουμε σαν τα παιδιά. Αντ' αυτού πρέπει να
φροντίσουμε να γίνουν τα παιδιά σαν και μας
Κέστνερ Έριχ
- Εάν μορφωθεί πραγματικά ο άνθρωπος δε θα έχουμε λόγο να ανησυχήσουμε για το
πώς θα διαθέσει το χρόνο της αργίας του.
Παπανούτσος Ε.
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- Είναι πολύ πιο εύκολο να κηρύξετε από τον άμβωνα, να παρασύρετε από το βήμα, να
νουθετείτε από την έδρα, παρά να ανατρέφετε ένα παιδί
Γκέρτσεν Α.
- Ένα φορτίο παστεριωμένου γάλακτος για μωρά, στις τέσσερις το πρωί, προσφέρει
στον πολιτισμό μεγαλύτερη εξυπηρέτηση από ένα φορτίο χρυσαφιού από το
Θησαυροφυλάκιο στις τράπεζες, τέσσερις ώρες αργότερα
Στράνσκυ Σ.
- Έπαινος: παιδαγωγικός γρύλος Κρότοφ Β.
- Η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση είναι αυτή που αφήνει το παιδί να παίζει με
όμορφα πράγματα
Πλάτων
- Η ειρήνη, όπως και η φιλανθρωπία, ξενικά από το σπίτι Ρούσβελτ Φραγκλίνος
- Η εργασία είναι σκληρή τροφός, ανατρέφει όμως γενναία παιδιά Στάελ
- Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα δάσκαλο είναι να μπορεί να πει: Τα παιδιά τώρα
δουλεύουν σαν να μην υπάρχω
Μοντεσόρι Μαρία
- Η πορνογραφία δεν βρίσκεται στα χέρια του παιδιού που ανακαλύπτει τη
σεξουαλικότητά του με τον αυνανισμό, αλλά στα χέρια του μεγάλου που το χαστουκίζει
Μπερτολούτσι Β.
- Η σημαντικότερη απόρροια της εκπαίδευσης είναι η ανεκτικότητα Κέλερ Έλεν
- Η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι πάντοτε έργο της μητέρας του Ναπολέων
- Κάθε αλήθεια έχει τέσσερις γωνίες. Σαν δάσκαλος θα σας δείξω τη μία: τις άλλες
τρεις, πρέπει να τις βρείτε εσείς
Κομφούκιος
- Καλή ανατροφή: η ικανότητα να υποφέρεις την κακή αγωγή των άλλων "Πσεκρούϊ"
- Κανένα παιδί δε γεννιέται έχοντας αγκαλιά ένα βιβλίο. Χρέος της οικογένειας είναι να
βάζει στην αγκαλιά του παιδιού το βιβλίο
Καργάκος Σαράντος
- Με τη βία μην ανατρέφεις τα παιδιά, αλλά διασκεδάζοντας Πλάτων
- Με τις λιχουδιές, τα μπισκότα και τις καραμέλες δεν είναι δυνατόν να μεγαλώσεις ένα
γερό παιδί. Όπως και η σωματική τροφή, η ψυχική πρέπει να είναι απλή και θρεπτική.
Σούμαν Ρ.
- Μέχρι πέντε χρόνων το παιδί σου να το έχεις σαν βασιλιά, μέχρι δεκαπέντε σαν
υπηρέτη, μετά από δεκαπέντε, φίλο σου
Αρχαίο ινδικό γνωμικό
- Μη φυλακίζεις τα παιδιά μες στις δικές σου γνώσεις, γιατί σ' άλλους καιρούς
γεννήθηκαν
Κινέζικο ρητό
- Μην αναθρέψεις το παιδί για να γίνει "κύριος" ή "κυρία", αλλά για να γίνει άνδρας ή
γυναίκα
Σπένσερ
- Μην κάνεις λοιπόν χρήση βίας, στη διδασκαλία των παιδιών αλλά να τ' ανατρέφεις με
παιχνίδια, για να μπορέσεις κι εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο αυτό για το οποίο το
καθένα τους είναι γεννημένο [[Πλάτων ["Πολιτεία"]]
- Μια μάνα είπε κάποτε στο αγοράκι της ότι ο Θεός κάνει τους ανθρώπους καλούς. Και
εκείνο απάντησε: "Ξέρω για τον Θεό, αλλά βοηθούν πολύ και οι μανούλες"
Χουίλερ
Γκ.
- Μπολιάζετε με μίσος τα παιδιά στην πιο τρυφερή ηλικία, για να έχετε μετά την
ευχαρίστηση να τα κρεμάσετε
Μόρουι Τ.
- Να βοηθούμε τα παιδιά μας να ξεφύγουν από εμάς, ποτέ να μην τα επηρεάζουμε, και
να τα συμβουλεύουμε μόνο όταν μας το ζητούν
Άγνωστος
- Να είσαι πάντα καλός με τα παιδιά σου, γιατί αυτά θα επιλέξουν τον οίκο ευγηρίας
σου
Ντίλερ Φίλις
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- Ο δίκαιος άνθρωπος διδάσκει το παιδί του να λέει την αλήθεια σ? όλη τη ζωή του Πλ
άτωνας
- Ο οίκος είναι το κυριότερο σχολείο της ανθρώπινης αρετής
- Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες οι
ευκολίες. Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια
Δημόκριτος
- Ό,τι είμαι, με έκανε η μητέρα μου Έρασμος
- Όλες οι προσπάθειες στην διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι που θα μάθετε τα
παιδιά ν' αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια
Ρέσκιν Δ.
- Ορφανό δεν είναι μόνο το παιδί που δεν έχει γονιό, αλλά κι εκείνο που δεν έχει το
ενδιαφέρον του γονιού
Ευαγγέλου Ι.
- Όσο και να μαθαίνεις στα παιδιά σου καλούς τρόπους, αυτά θα συμπεριφέρονται
όπως ο πατέρας και η μητέρα τους
Άγνωστος
- Παιδαγωγός: άνθρωπος ο οποίος ξέρει πως πρέπει να ανατρέψει τα ξένα παιδιά και
δεν ξέρει τι να κάνει με τα δικά του
Φαλκενάρε Ζ.
- Πιο πολύ πρέπει να τιμούμε όσους ανατρέφουν και διαπαιδαγωγούν καλά παιδιά,
παρά αυτούς που τα γεννούν
Πλάτωνας
- Πού πάτε, άνθρωποι; Τσακίζεστε να αποκτήσετε περιουσίες, και λίγο νοιάζεστε για τα
παιδιά που θα τις κληρονομούν
Σωκράτης
- Πρέπει να μάθεις τα παιδιά σου πως το χώμα κάτω απ' τα πόδια τους είναι οι στάχτες
των προγόνων. Για να σέβονται το χώμα, πες στα παιδιά σου πως η γη είναι γεμάτη απ' τις
ζωές των συγγενών μας. Μάθε στα παιδιά σου αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, πως η γη
είναι η μάνα μας. Οι συμφορές της γης είναι συμφορές και των παιδιών της. Αν ο άνθρωπος
φτύνει στο χώμα, φτύνει τον εαυτό του
Αρχηγός Σιάτλ (περ.1786-1866), φυλή
ινδιάνων Σουκουάμις
- Στον άνθρωπο που η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη χάδια, υπάρχει πάντα μια
ευγενική χορδή.
Έλλιοτ Τζ.
- Τα παιδιά ακούνε πολύ πιο προσεκτικά όταν μιλάνε όχι μαζί τους Ρούζβελτ Ε.
- Τα παιδιά είναι ό,τι είναι οι μητέρες τους Λεβέκ
- Τα παιδιά μεγαλώνουν πιο γρήγορα, όταν τους τραβάς τα αυτιά Ζιμπάμπουε
- Τα παιδιά ντροπιάζουν εμάς τους γονείς τους, όταν μέσα στον κόσμο
συμπεριφέρονται έτσι όπως εμείς στο σπίτι
Άγνωστος
- Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, κυρίως όταν δεν την αξίζουν Άγνωστος
- Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα και όχι κριτές Ζουμπερ Ζόζεφ
- Τέκνα παιδεύειν (Πρέπει να μορφώνεις τα παιδιά σου) Κλεόβουλος
- Το όνομα του παιδιού σου πρέπει να τελειώνει πάντα με φωνήεν, έτσι ώστε όταν θα
το φωνάζεις να φτάνει ο ήχος μακριά
Κόσμπι Μπιλ
- Το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα παιδιά σήμερα, είναι το
να μάθουν καλούς τρόπους χωρίς να τους βλέπουν
Άστερ Φ.
- Τούτο είναι που ανατρέπει όλη την οικουμένη. Η αμέλεια που δείχνουμε για την
ανατροφή των παιδιών μας
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
- Υπάρχουν μερικοί γονείς που εκδικούνται τα τέκνα τους για την κακή ανατροφή που
τους έδωσαν οι ίδιοι
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