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ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
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ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ – ОСНОВА ВИХОВАННЯ ТА
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Виховати людину інте
лектуальною, не виховавши її морально, – означає виростити загрозу для сус
пільства

Навчання – це процес створення нових духовних
цінностей, сумарним виразом яких є слово Для справи
потрібні сподвижники, як повітря, як сонце – вони збуджують, облагороджують,
дають гарний приклад людям у боротьбі за добро

Місія
школи, наше з вами найважливіше завдання, дорогий колега,  боротися за людину,
подолати негативні дії і давати простір позитивним. А для цього необхідно ,
щоб особа вчителя робила найбільш яскравий, дієвий і благотворний вплив на
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особу учня

Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а світильник, який
треба запалити, а запалити світильника може лише той, хто сам світить

Бережіть дитяче довір’я, бо воно – це і є любов дитини до педагога – якраз
у цьому осереддя мудрої влади педагога над дитиною. На цьому довір’ї три-
мається прагнення дитини знаходити і знайти захист у вихователя. Дорожіть,
як неоціненним скарбом, цим дитячим прагненням. До того часу, поки дитина
дивиться з надією на вас і вірить у вас, ви – справжній вихователь, наставник,
ви – учитель життя, ви – авторитет, живе втілення життєвої мудрості, ви – 
друг, товариш Ні про що не турбуватися – значить, не жити, а бути
мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рух

Знання – ніщо без розуміння їхньої сутності Нам недобре
від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо найпотрібнішого: самих
себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам’ятали те, що живе
в кожному з нас, то життя наше було б зовсім інше». «Шукаємо щастя по
країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді, так і ми в ньому,
і воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде від того, що воно скрізь. Воно
схоже до сонячного сяйва – відхили лише вхід у душу свою»

У істини проста мова». «Ми повинні бути
вдячні Богові, що Він створив світ так, що все просте – правда, а все хибне – 
неправда»

«Знання – добро, незнання – зло».
«У діалозі народжується істина».

 «якщо один з співбесідників вважає себе розумнішим, то
він повинен допомогти іншому знайти істину. Для цього він рекомендував
прийняти позицію опонента і разом з ним довести її помилковість»
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обличчя народженню

маєвтикою акушерська справа людина має знання від
народження і по життю здатна їх згадувати
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