Aj pre školu v 21. storočí
♣ Učiteľ – to nie je len učiť, ale aj učiť sa ... Reformovať
výchovu, to neznamená len zdokonaľovať didaktiku v škole, to
znamená reformovať život aj nás dospelých: my sme pôda, z
ktorej rastú nové generácie, záleží veľmi aj na nás, či budú lepšie alebo šťastnejšie..., Učiac sa sám, stále sa musím učiť.
Škola je štát v malom... Škola vychováva budúce generácie a
vlastne preto spravuje spoločnosť...
♣ Škola má dieťa vychovávať v presvedčení, že veda, poznanie pravdy je veľká,
ohromná mravná sila, ktorú všetci uznávame.
♣ Každé vyučovanie nemá iba dávať vedomosti, ale má naučiť metóde. Pri každom
učení postup, metóda, je hlavnou vecou. Nielen čo, ale ako sa to robí. Privykať
dieťa metóde.
♣ Naučiť sa myslieť – to je najlepšia príprava pre život... Ide o to, mať ten správny
smer, ten zvyk, nútiaci človeka správne myslieť, postupovať k harmónii a
jednotnosti.
♣ Človek zabudne takmer všetko, čo sa v škole učil, iba záujem vhodne povzbudený
trvá a učí ho pozorovať veci.
♣ Doktorské skúšky a tituly, učenosť, nezaručujú slušnosť, čestnosť ani statočnosť.
♣ Ak chce študent pracovať pre národ, najlepšie urobí, ak bude pracovať pre seba,
to znamená, aby sa svedomito pripravoval svoje povolanie. Netreba si lámať
hlavu, čím prospejeme národu najlepšie. Ak študuješ medicínu, prospeješ národu
najlepšie, ak budeš dobrým a svedomitým lekárom. Ty zase národu prospeješ, ak
budeš dobrým učiteľom...
→ Nad všetko má platiť: pracovať. Iba prácou sa človek stáva
osobnosťou, charakterom, stáva sa samostatným. Bez práce
nemáme nikdy dosť dôvery v seba. Prácou sa vyrovnávame
s vrodenou násilnosťou. Láska k blížnemu, to je práca, aj
láska je prácou...
→ Poznávanie je mravná povinnosť, podobne ako láska a
služba blížnym... Každá pravda je alebo raz bude dobrá pre
život... Pravda nie je nikdy v rozpore s mravnosťou...
Dobre pozorovať a poznávať – na to je potrebná láska... Bez lásky a bez pravdy
nemôže človek poznať človeka... V poznaní pravdy, v mravnom poriadku, v účinnej
láske máme už na tomto svete podiel na večnosti.
→ Dobrý program je dobrá vec; ale okrem toho musí byť preň
čestný, statočný a múdry človek, ktorý má odvahu k
zodpovednosti... Dobrého je v systéme sveta viac; ale to zlé
cíti človek silnejšie.
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