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Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel 

mai bun şi cel mai aspru. –   Nicolaie Iorga 



Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat 
tot ce ai învăţat în şcoală. – Albert Einstein 



Educația este îmblânzirea unei flăcari, nu 
umplerea unui vas. -  Socrate 



Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm 

copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea 

nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să 

pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este 

educaţia. – Gaston Berger 



Cel care deschide uşa unei şcoli, închide o închisoare. – Victor Hugo 



Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii ; el nu poate şti 
niciodată până unde ajunge influenţa lui. –Henry Brooks Adams 



Şcoala cea mai bună este aceea în care vezi alături de tine 
sufletele care-ţi sunt ca fraţii şi surorile. – Nicolaie Iorga 



Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai 

astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: 

învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine. – John Amos Comenius 



Educația este ceea ce supraviețuiește 
după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.  - 
Burrhus Frederic Skinner 



Cei care îi educă pe copii sunt demni de mai 
multă onoare decât cei care le dau viață; de 
aceea, pe lângă  viața,  dăruiți copiilor și arta 
de a trăi bine,  educându-i.  -  Aristotel 



Educația este cea mai bună provizie pe care o 
poți face pentru bătrânețe.  - Aristotel 



Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie 
pusă in anii școlii primare. -  Ștefan Augustin Doinaș 



Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci 
pentru a cântări și a lua în considerare.  - Francis Bacon 
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