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„A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera

în învăţare, de a-ţi organiza propria învăţare,

inclusiv prin managementul eficient al timpului

şi al informaţiilor, atât individual, cât şi în grup.

Această competenţă înseamnă acumularea,

procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi

abilităţi... Motivaţia şi încrederea sunt cruciale

pentru această competenţă.”

Official Journal of the European Union, 

Bruxelles: 2006







„Noi suntem ceea ce cunoaştem, ceea ce

simţim. A cunoaşte ceva înseamnă a te identifica

cu acel ceva... Autocunoaşterea înseamnă

realizare, cunoaşterea înseamnă să fii.”

Osho









„Încrederea în corpul, mintea şi spiritul

nostru ne permite să căutăm noi

aventuri, noi direcţii în care să creştem

şi noi lecţii pe care să le învăţăm –

despre asta este viaţa.”

Oprah Winfrey







NOU









„În umanitate tu eşti un om: acest om nu

este al tău, ci în tine. Gândeşte-te deci

întotdeauna că îţi eşti încredinţat ţie însuţi,

că tu trebuie să te supraveghezi pe tine

însuţi şi că nimeni nu ţi-ar fi putut

încredinţa ceva mai de preţ decât fiinţa

umană care este în tine. ”

H. Waltz



NOU





„Examinează-te şi vei găsi în tine o

comoară pe care, dacă vei şti s-o

utilizezi v-a produce fără sfîrşit.”

Marc Aureliu







„Vei fi atât mai stăpîn pe tine,

Cu cât te vei cunoaşte mai curînd.”

Marc Aureliu







„ Nu există nimic care să nu poată fi

făurit de o muncă perseverentă şi de

o grijă încordată şi atentă.”

Seneca











„Încrederea, ca şi arta, nu vine din

faptul că avem toate răspunsurile, ci

din faptul că suntem deschişi la toate

întrebările.”

Earl Gray Stevens















„Educaţia este cea mai mare

problemă şi cea mai grea, care s-a

putut da spre rezolvare omului.”

Immanuel Kant















„Dacă am face lucrurile de care

suntem capabili, ne-am uimi pe noi

înşine.”

Thomas Edison
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„Acea şcoală este bună, care te

învaţă înainte de toate a învăţa.”

Nicolae Iorga 
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