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Vzdělávání podle Komenského
Důležitou součástí
vzdělávacího procesu jsou
poznávání přírody, získávání
vědomostí, a také smyslu pro
morálku, víru a vyšší principy.
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Jan Amos Komenský
Vzdělání a víra jdou ruku v ruce

Jan Amos Komenský ve svém díle Obecná
porada o nápravě věcí lidských nastínil
svou představu o cestě k nápravě
člověka. Všeobecná náprava se týká tří
základních vztahů člověka ve světě – vztah
k přírodě, k ostatním lidem a k tomu, co je
nad člověkem. Od toho odvozuje potřebu
reformy vzdělanosti, politiky
a náboženství.

"Má-li se člověk stát člověkem,
musí se vzdělat.“
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby
člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost,
znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“
„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni
se rodí pro lidskou společnost.“
„Existují věci nepoznané, ale
neexistují věci nepoznatelné.“

Biskup Jednoty bratrské
Učitel národů
Byl prostoupen úctou k člověku
a vírou v jeho dobrou a neomezeně
vychovatelnou povahu, vírou
v lidský rozum a vírou v Boha
a díky tomu si přes těžká
zklamání uchoval neotřesitelnou
víru ve světlou budoucnost
národa.

„Vše na tomto světě se dá napravit jen
jemným teplem lásky, poněvadž jinak
je to nemožno.“
Komenský

Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal
i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky
je mi to k ničemu...Nyní nám zůstává víra,
naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich
je láska.
(Bible - 1. Korintským 13,3.13)

„Jediný jest stvořitel všech věcí, Bůh,
a proto stejnou řečí musí mluviti tři
knihy boží - kniha přírody, kniha
mysli lidské a kniha Písem.“
Komenský

Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho
rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo
uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání.
Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal
neslyšen
(Bible - Žalm 19,2-4)

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej
rád, možno-li celému světu. Sloužiti
a prospívati je vlastnost povah
vznešených.“
Komenský
"Mistře, které je největší přikázání
v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina,
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou
duší a celou svou myslí.' To je první a největší
přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého
bližního jako sám sebe.'
(Bible - Matouš 22,36-39)

