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Comenius (n. Jan Amos Komenský la 28 martie 1592, Uherský Brod, Moravia, 

Imperiul Habsburgic, azi în Cehia - d.15 noiembrie 1670, Amsterdam, Țările de Jos) a fost un 

filosof, gramatician și pedagog ceh. Membru al sectei Frații Moravi, Comenius s-a ocupat 

întreaga viață de perfecționarea metodelor pedagogice. 

Opera sa îl face să fie considerat, în momentul de față, părintele educației moderne. 

A realizat o delimitare a pedagogiei ca un sistem de sine stătător care studiază educația. 

A abordat toate problemele importante ale pedagogiei legate de metodă, conținuturi, de ideal, 

inclusiv a ajuns la concluzia că pedagogia elaborează niște norme care se exprimă prin principii 

didactice. A elaborat 27 de principii didactice, dintre care cel mai important este „principiul 

instituției”. A afirmat că „Viața e o școală”. 

Data sa de naștere, 28 martie, este comemorată în Cehia și în Slovacia prin Ziua 

Profesorilor. 

Didactica Magna este una dintre cele mai importante cărți ale lui Comenius. Am 

descoperit cartea, în format electronic, în biblioteca virtuală a Liceului Petru Poni din București, 

având  traducere, note, comentarii și studiu de prof. univ. Iosif Antohi. Cartea are un număr de 

212 pagini și 33 de capitole și se încheie cu un material ilustrativ. 

Didactica Magna debutează prin explicația pe care Comenius o dă cititorilor referitor la 

ce anume prezintă această carte: „arta universală de a învăța pe toți totul: un mod sigur și 

excelent de a înființa asemenea școli în toate comunele, orașele și satele oricărei țări creștine, în 

care tot tineretul, de ambele sexe, fără nici o deosebire, să fie instruit în științe, călăuzit spre 

moravuri bune și prin evlavie, iar în acest chip să fie îndrumat în anii tinereții spre toate cele 

necesare vieții prezente și celei viitoare, și aceasta concis, plăcut, temeinic. […]”  

Cartea „are drept proră și pupă să cerceteze și să găsească un mod prin care învățătorii, 

cu mai puțină osteneală, să învețe mai mult pe elevi, în scoli să existe mai puțină dezordine, 

dezgust și muncă irosită, dar mai multă libertate, plăcere și progres temeinic, în comunitatea 

creștină să fie mai puțină beznă, confuzie și dezbinare – dar mai multă lumină, ordine, pace și 

liniște.” Urmează o rugăciune către Domnul, o rugăciune de început de lucruri, cerând Domnului 

binecuvântare și bunăvoință pentru a-i  arăta pe pământ calea (lui și tuturor oamenilor) și a 

mântui toate neamurile acestui pământ.  

„Dumnezeule, îndură-te de noi și ne binecuvântează! Luminează față ta spre noi ca să 

cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta.”(Psalmul 67 1,2). 

În salutul pe care îl adresează cititorilor îi invită (avertizează, îndeamnă, conjură 

stăruitor)  pe aceștia să verifice toate  lucrurile mari promise în această carte de pedagogie și să 

nu se descurajeze dacă prima încercare nu le izbândește imediat. Prin lucruri mari, autorul se 

referă la arta de a-l forma pe om „cea mai instabilă și cea mai complicată dintre viețuitoare” în 

vederea „fericirii comune a neamului omenesc”. Acest țel nobil merită atenția, osteneala, 

judecata tuturor. 

Mărturisește că îndemnul de a merge mai departe i-a fost dat de Johann Valentin 

Andreae, cel care dezvăluise în scrierile sale racilele bisericii, ale statului, ale învățământului, 

încercând remedii ale acestora. Iar cum grația divină  cere ca esența oricărui lucru bun să fie 

împărtășită, fiind în deplin consens cu legea umanității potrivit căreia când cineva poate oferi 

ajutor aproapelui aflat în situații dificile să nu neglijeze să-l dea, oferă cartea (de inspirație 

divină)  spre a deveni un bun comun. Ivită cititorii să facă aidoma lui, să pună în slujba 

oamenilor talentele lor, astfel ca acestea să se înmulțească și să slujească oamenilor, căci „munca 

începută întru Domnul nu va fi zadarnică” . 

Adresează „tuturor diriguitorilor lucrurilor omenești: conducători de stat, păstorilor 

bisericilor, directorilor de școli, părinților și tuturor copiilor” o binecuvântare „Grație și pace de 

la Dumnezeu, tatăl Domnului nostru Isus Hristos în sfântul spirit !” , urmând a prezenta 

importanța învățării tineretului, „nestematele cele mai de preț ale lumii”,  prin cuvintele Sfintei 

Scripturi și pilde revelatoare. 
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Mesajul se încheie cu rugăciunea către Dumnezeu, ca acesta să se îndure de cei ce își 

închină viața educării tineretului, desăvârșind opera Domnului și să îi lumineze. 

Sunt prezentate apoi foloasele aceste arte didactice. Părinții, prin această carte realizată 

cu ajutorul Domnului, vor cunoaște o metodă sigură de educație, învățătorii  nu vor mai irosi 

timpul în căutarea metodelor eficiente, elevii vor avea parte de o învățare plăcută, sub formă de 

joc și glumă, școlile vor deveni locașuri ale bucuriei și atracției. Dar și statul va avea un 

beneficiu, căci fundamentul unui stat îl reprezintă însuși tineretul lui, biserica, căci din rândurile 

educaților se vor alege „propovăduitorii erudiți” și chiar cerul deoarece prin educație se formează 

precis și cuprinzător spiritele. 

A învăța tinerele generații este un scop nobil, nimeni nu trebuie să-și sustragă gândurile, 

dorințele, forțele și mijloacele de la acest sfânt scop, să disprețuiască sfaturile altora și să se 

îndoiască de succes. 

 

Capitolul I 

Omul este cea din urmă, cea mai completă și cea mai perfectă dintre creaturi 

Primul capitol este de fapt un elogiu adus omului. Omul este încoronarea absolută a 

creațiilor lui Dumnezeu, doar lui i s-a dat esența, viață, simțuri, rațiune. Doar omul este părtaș la 

eternitate Domnului. Însuși Domnul s-a dăruit omului, contopind natura divină cu cea 

omenească, pentru eternitate. Astfel omul este însuși „locțiitorul lui Dumnezeu” și „coroana 

gloriei dumnezeiești”. 

A forma oameni, concluzionează autorul, este o responsabilitate uriașă, educatorul 

trebuie să tindă spre a trăi potrivit acestei înalte demnități și a depune un imens efort pentru a 

atinge acest minunat scop - educația tinerilor. 

 

Capitolul II 

Scopul ultim al omului se află dincolo de viața acestuia 

Comenius explică de ce scopul ultim al omului se află dincolo de viața acestuia. Omul 

duce pe pământ o întreită viață: vegetativă (în pântecele mamei), animală (pe pământ) și 

spirituală (în ceruri), fiecare fiind o pregătire pentru următoarea. Dacă în pântecele mamei 

dobândește viața și începuturile mișcării și simțirii, în cel de-al doilea viața, mișcarea, simțirea și 

începuturile cunoașterii, în ceruri omul dobândește “absoluta plenitudine în toate”. Deci scopul 

oamenilor nu poate fi pe pământ, moartea este doar o trecere. Acest lucru este confirmat de 

însuși Hristos, fiul lui Dumnezeu, care a fost conceput, născut, umblat printre oameni, mort și 

înviat la cer, unde moartea nu are nicio putere asupra lui. 

 

Capitolul III 

Viața aceasta nu este decât o pregătire pentru cea eternă 

Confirmarea faptului că viața aceasta este doar preludiul vieții adevărate o avem prin 

noi înșine, prin lume și prin Sfânta Scriptură, afirmă și demonstrează Comenius. 

Prin noi înșine: trupul copilului se formează pentru a fi lăcaș și instrument al sufletului. 

Se naște apoi, dacă din vina oamenilor nu este zvârlit morții. Viața în uter nu este decât o 

pregătire pentru viața pe pământ. 

Prin lume: Scopul lumii, este acela de înmulțirea, nutrirea și exersarea speciei umane. 

Pentru acesta oamenilor li s-a dat timp pentru a se înmulți, li s-a extins cerul și a fost prevăzut cu 

soare, lună și stele, le-a fost creat pământul, iar acesta a fost  înconjurat cu apă, udat și înzestrat 

cu plante și animale. Toate acestea pentru ca această lume vizibilă să-i apară omului ca o oglindă 

a puterii, bunătății, înțelepciunii infinite a lui Dumnezeu astfel încât să fie atras în admirarea 

creatorului, stimulat în cunoașterea acestuia și atras în iubirea lui, pregătit astfel pentru o viață 

eternă. 

Prin Sfânta Scriptură: Dumnezeu mărturisește că însuși cerul e creat pentru oameni: 

„Cerul (e creat) din cauza pământului, pământul din cauza grâului, a vinului și a untdelemnului – 
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iar toate acestea pentru oameni” (Osea 2,21,  22). Viața aceasta e denumită în Sfânta Scriptură: 

cale, călătorie, poartă, așteptare. Scopul acestei vieți este reprezentat de purificarea sufletului, în 

vederea accederii la viața eternă. 

 

Capitolul IV 

Cele trei grade ale pregătirii pentru eternitate 

După cum ne dezvăluie Comenius, menirea omului este fericirea veșnică în comuniune 

cu Dumnezeu, dar subordonat acesteia există scopuri specifice acestei lumi: omul este o creatură 

rațională, este pus să stăpânească celelalte creaturi și a fost creat după chipul Domnului, spre 

desfătarea acestuia. Aceste scopuri formează temelia vieții acesteia și a celei viitoare. 

A fi o creatură rațională înseamnă a te dedica cercetării, denumirii și înțelegerii tuturor 

lucrurilor. A fi stăpânul creaturilor înseamnă „a ști să conduci cu prudență pornirile și acțiunile 

externe și interne, proprii și străine”. A fi chipul Domnului înseamnă a imita prototipul 

perfecțiunii sale.  

Cerințele înnăscute ale omului: să cunoască toate lucrurile, să fie stăpân peste lucruri și 

pe sine, să raporteze totul și pe sine însuși la Dumnezeu pot fi exprimate prin Erudiție, Virtute 

sau Moralitate și Religiozitate sau Pietate. În aceste cuvinte constă întreaga măreție a omului, ele 

alcătuind temelia vieții actuale și a celei viitoare. Pentru a putea să te apropii de scopul final al 

vieții noastre trebuie să ne străduim să devenim erudiți, virtuoși și evlavioși. 

 

Capitolul V 

Germenele celor trei (erudiție, moralitate și pietate) se găsesc în noi de la natură 

Fiind alcătuiți după chipul și asemănarea Domnului, oamenii au trăsăturile acestuia, 

deci și atotștiința - mintea omului nu are margini, poate cuprinde orice. Datorită vederii, auzului, 

mirosului, gustului și simțului tactil spiritul poate cunoaște lumea. Omul înzestrat cu simțuri și 

rațiune poate cunoaște și înțelege lumea.  

Este înzestrat de asemenea cu pofta de a munci și cu rezistența necesară.  

Totul se găsește în om, lucru demonstrat de autodidacți.  

În om există și rădăcinile armoniei și o caută pretutindeni: în frumos, în artă, în muzică, 

în arta culinară, în virtuțile altora. Omul însuși este armonie atât în ce privește corpul cât și 

sufletul său. Corpul seamănă cu un mare orologiu (inima-motorul, greutatea care provoacă 

mișcările – creierul, roțile – membrele, nervii – cordoane de acționat roțile). În mișcările 

spiritului voința este roata principală, greutățile: dorințele și afectele, zăvorul – rațiunea. Omul, 

ca orice mecanism poate fi restabilit în armonia sa prin puterea lui Dumnezeu. 

Și rădăcinile pietății se află în om, acesta fiind după chipul Domnului creat. Copiii sunt 

puri, însuși Hristos spune că: „împărăția cerească le aparține copiilor”, cerând oamenilor să se 

întoarcă și să devină aidoma copiilor, dacă vor să intre în împărăția cerurilor. 

Comenius concluzionează că omului îi este mai ușor și mai natural să devină înțelept, 

cinstit și sfânt, prin grația Sfântului Spirit, prin întoarcerea la esența sa, doar fiind atenți la 

„înțelepciune”, „la cultură”, decât să stagneze, să nu progreseze, ca urmare a corupției sale. 

 

Capitolul VI 

Omul ca să devină om trebuie să fie format 

Știința, virtutea, credința se dobândesc prin rugăciune, învățare și activitate, căci doar 

aptitudinile pentru aceste îi sunt înnăscute omului. Cu adevărat om poți deveni după ce a-i fost 

învățat să acționezi ca om. În sprijinul celor afirmate Comenius ne înfățișează cazurile copiilor 

crescuți de animale și care ulterior integrați în societatea omenească învață să meargă biped, să 

vorbească.  

Cei mărginiți au nevoie de disciplinare, dar mai ales cei deștepți au nevoie de 

disciplinare pentru că mintea lor se poate îndrepta spre lucruri periculoase chiar („vanitoase, 

bizare, întru totul păgubitoare”), putând ajunge cauza propriei sale pieiri. 
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Atât săracii cât și bogații, cei frumoși, conducătorii, precum și supușii au nevoie de 

învățare, nefiind nimic fără de ea. 

Concluzia la care ajunge Comenius în acest capitol este că „oricine ajunge cu atât mai 

departe cu cât este mai bine exersat decât altul”. 

 

Capitolul VII 

Formarea omului poate începe cel mai bine și trebuie să înceapă de la prima vârstă 

Comenius ne prezintă omul în comparație cu pomul roditor. Pentru ca omul să devină o 

ființă deșteaptă, inteligentă, morală și pioasă trebuie să i se implanteze altoiul înțelepciunii, al 

onestității și al pietății, aidoma pomului ca să poată produce fructe gustoase și dulci. 

Formarea omului trebuie să înceapă de la prima vârstă  din mai multe motive: 

- Din cauza nesiguranței acestei vieți: timpul prezent este dat omului pentru a se 

pregăti, pentru a afla grația divină; 

- Pentru că viața trebuie petrecută prin activitate, astfel trebuie să fim îndrumați cât 

mai de timpuriu spre acțiunile vieții, trebuie deschise simțurile omului spre contemplarea 

lucrurilor; 

- La vârsta fragedă copiii se pot forma mai ușor, ca de altfel tot ce se naște; 

- Creierul copilului este mai potrivit decât al adultului pentru a recepționa imaginile 

primite, este mai impresionabil și se imprimă mai ușor, tendoanele mâinii sunt mai moi la copii 

și mâinile se pot exersa pentru activități artistice și manuale. De asemenea pentru muzică, pentru 

înțelepciune, pentru pietate copiii trebuie formați de mici. 

- Dumnezeu a dat omului suficient timp pentru creșterea sa, care trebuie folosit în 

scopul educației, al formării, al desăvârșirii; 

- Ceea ce se dobândește la prima vârstă este solid și persistent; 

- Este foarte periculos a –l înzestra pe om din leagăn cu regulile salutare ale vieții, 

tocmai datorită impresionabilității mari a copilului. 

Autorul trage un semnal  de alarmă tuturor autorităților care au in inimă salvarea 

neamului omenesc: să se grăbească să îngrijească ca „răsadurile cerului să fie sădite la timp, să 

fie copilite, udate și să înceapă să fie conduse la fericita propășire în știință, morală și pietate”. 

 

Capitolul VIII 

Tineretul trebuie să fie format laolaltă, pentru aceasta e nevoie de școli 

Comenius amintește că părinților le revine datoria de a-și îndruma copiii spre o viață 

rațională, onestă, sfântă. Dar cum mulți părinți nu au cunoștințe sau timp, copiii sunt încredințați 

unor persoane pregătite științific, morale (perceptori, magiștri, învățători școlari sau profesori), în 

localuri destinate anume acestor îndeletniciri. Este în interesul întregii creștinătăți ca în fiecare 

comunitate să funcționeze o școală ca loc de educare în comun a tineretului. Acest lucru este 

necesar deoarece: 

- Ca specialiști, profesorii vor educa mai bine copiii, purtând de grijă astfel întregii 

comunități.  

- Tineretul se educă mai bine împreună, într-un grup mai mare, deoarece 

interacțiunile din cadrul grupului, concurența, imitația, fac ca rezultatele muncii și plăcerea să fie 

mai mari. 

- Așa cum există instituții specializate în diferite activități și școlile pot fi destinate 

aprinderii, întreținerii, răspândirii luminii. 

- Școlile sunt asemenea răsadnițelor - loc ideal de creștere pentru soiurile bune, 

asemenea heleșteielor pentru pești sau grădinile pentru pomi. 

 

Capitolul IX 

Tot tineretul de ambele sexe, trebuie încredințat școlilor 
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Toți copiii trebuie să frecventeze școala indiferent de originea lor modestă sau nu, de 

sex, de locul unde trăiesc, de cât de greoi și prost de la natură este copilul. Pentru toți, profesorii 

trebuie să fie asemenea soarelui ce luminează, încălzește și însuflețește, pentru ca tot ce poate 

purta rod, să își împlinească datul. Nu trebuie lipsit de educație nimeni cu minte și rațiune, 

sfătuiește Comenius. 

Trebuie avută grijă ca tinerilor să li se ofere cărți din care să extragă adevărata 

cunoaștere, pietate, adevăratele virtuți a lui Dumnezeu. 

Prin instaurarea unui învățământ legal pentru toți (muncitori, țărani, hamali, femei), nu 

vor mai duce lipsă de materie necesară gândirii juste, opțiunii, aspirației sau chiar acțiunii, vor 

învăța să îl vadă pretutindeni pe Dumnezeu. Vor fi mai evlavioși, deși mai ispitiți. Își vor face 

prin lauda și îmbrățișarea permanentă a lui Dumnezeu, mai plăcută viața obositoare pe care o 

duc, și vor avea mai mare speranță în cea viitoare. 

Autorul se întreabă, în finalul capitolului, dacă biserica nu ar putea să reprezinte, aici pe 

pământ, raiul, atât cât este posibil acest lucru. 

 

Capitolul X 

Învățământul din școli trebuie să cuprindă totul 

A cere de la toți cunoașterea științelor și artelor (amănunțit) nu este util și practic este 

imposibil, afirmă Comenius, deoarece viața este scurtă. Ce este util a învăța pe toți, este ceea ce 

te face să devii om de acțiune, adică fundamentele, cauzele și scopurilor celor mai importante 

fapte și evenimente. 

În școli și ca urmare a școlilor, întreaga viață trebuie cultivate dispozițiile prin științe și 

prin arte, să fie perfecționate limbile, să fie formate moravurile în vederea deplinei onestități, să 

fie sincer adorat Dumnezeu. Școlile trebuie să-i facă pe oameni înțelepți la minte, prudenți în 

acțiune și cucernici la inimă. Comenius explică această afirmație prin aceea că intelectul, voința 

și conștiința, care constituie unul și același suflet nu pot fi despărțite. 

Oamenii au venit pe lume spre a-i servi lui Dumnezeu, creaturilor și lor înșiși, spre a se 

bucura de plăcerea care emană de la Dumnezeu, de la creaturi și de la noi înșine.  

Creștinii trebuie să fie formați în școli, după exemplul lui Hristos: „luminați în spirit, 

sfinți în sârguința conștiinței și puternici în fapte (fiecare după vocația sa)”. 

Pentru că de vârsta și educația copilăriei depinde întreaga viață, în școală toți trebuie 

instruiți în toate ce se referă la om, indiferent dacă aceste lucruri le vor folosi sau nu în viitor. 

 

Capitolul XI 

Școli care să corespundă întru totul scopului lor n-au fost până acum 

Deși școala ar trebui să fie „atelier al oamenilor”, Comenius ne mărturisește că până 

acum o astfel de școală nu există.  

Deși doctorul Luther în Chemarea către orașele Germaniei, în 1525, subliniază 

necesitatea înființării în fiecare localitate, indiferent de mărimea ei, școli pentru tinerimea de 

ambele sexe și își dorește o instruire a tinerilor prin metode atractive, acestea rămân doar dorințe. 

În realitate, numărul școlilor lasă de dorit, tot atât cât lasă și metodele de instruire, care sunt mai 

degrabă sperietori. Moralitatea și pietatea au fost neglijate, nu s-a tins în școli către o viață 

model. 

Metodele de predare actuale, afirmă Comenius, sunt greoaie, bazate pe memorare, 

studiul limbii latine o imposibilitate pentru mulți – este în asentiment cu doctorul în teologie și 

profesor la Academia din Rostock, Eilhard Lubinus, pe care îl citează.  

Comenius îți exprimă regretul pentru că anii nu-i permit să poată să facă mai multe 

pentru acest scop măreț - educația tinerilor. Pentru tot acest haos din școli, singura îndreptare 

văzută de autor, este ca oamenii de valoare, mințile luminate să ajute pe urmașii lor, arătându-le 

calea prin care greșelile pot fi evitate. Acest lucru, în mod cert, se întâmplă în numele și sub 

conducerea lui Dumnezeu. 
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Capitolul XII 

Școlile pot fi reformate în mai bine 

Comenius făgăduiește o nouă organizare a școlilor, în care: 

- Să fie instruit întreg tineretul cu mintea întreagă, în tot ce îl face pe om înțelept, 

bun și sfânt; 

- Pregătirea pentru viață (formatura) să se termine înainte vârstei adulte; 

- Formarea să decurgă fără constrângere, pe cât posibil plăcut și aproape de la sine; 

- Erudiția să fie autentică și temeinică (omul trebuie să fie învățat să gândească 

critic); 

- Formarea să fie ușoară 4 ore/zi, pentru exerciții comune, iar numărul de elevi 

aferenți unui profesor să fie de 100 (nu fiecărui elev să îi corespundă un învățător, cum se 

obișnuia). 

Comenius crede că lumea va fi sceptică în ce privește eficiența noii organizări. Aduce în 

sprijinul inovației sale exemplul lui Arhimede, al lumii noi, al prafului de pușcă, al scrisului – 

mari descoperiri tratate cu același scepticism. 

În demonstrarea faptului că această nouă organizare este una eficientă, amintește forța 

naturii de nestăvilit, iar cum semințele erudiției, moralității și pietății sunt în om de la natură, nu 

trebuie decât un impuls ca ele să rodească. A nu crede în instruirea tinerilor, ar fi de râsul 

dresorilor de animale, care deși împotriva naturii, le pot învăța diverse lucruri. 

Deși lumea crede că este greu să se învețe și că sunt mulți care nu pot fi învățați, marele 

pedagog le răspunde contrariul. Nimic nu poate fi greu - în natură toate lucrurile se pot oglindi 

daca sunt puse într-o lumină potrivită. Majoritatea lumii poate fi educată (firile inapte pentru 

cultură sunt foarte rare) – cu greu există o oglindă atât de murdară încât să nu recepționeze 

imagini. Dacă oglinda este murdară, mai întâi va fi curățată. 

Comenius enumeră aptitudinile oamenilor.  

Cei zeloși și mlădioși sunt cei mai potriviți pentru studiu. Cei ageri, asidui, dar totuși 

molatici au nevoie de un impuls pentru a învăța. Cei pătrunzători, dornici să știe, dar feroce și 

nemaleabili, deși considerați ca pierduți, se pot ridica drept mari oameni, dacă primesc o 

instrucție justă. Cei ascultători și lacomi de învățătură, dar greoi și mărginiți trebuie ajutați, cei 

mărginiți, leneși și indolenți se pot îndrepta cu prudență și răbdare. Proștii și cei zăpăciți și răi de 

la natură sunt de cele mai multe ori nerecuperabili, dar trebuie încercat. 

Toți oamenii pot fi tratați cu aceeași artă și metodă. Toți trebuie conduși spre aceleași 

scopuri de înțelepciune, moralitate și evlavie. Toți oamenii au aceeași natură și dispun de 

aceleași organe. Diferențierea aptitudinilor oamenilor este o abatere și o eroare a armoniei 

naturii. 

Didactica Magna se ocupă atât de mințile mijlocii (pentru care este potrivită), dar și 

pentru cele „subtile” pentru care a conceput „piedici” care să le scutească de istovirea înainte de 

vreme, dar și pentru cele greoaie, pe  care le îndeamnă și le stimulează. 

 

Capitolul XIII 

Fundamentul îmbunătățirii școlilor constă în respectarea ordinii în toate 

Ordinea este sufletul lucrurilor – totul își menține starea neschimbată, atâta timp cât își 

menține ordinea. Comenius explică această afirmație prin exemplul lumii (fiecare făptură rămâne 

în cadrul limitelor sale în natură), a firmamentului (timpul se scurge în intervale regulate), 

exemplul insectelor(ce lucrează cu atâta exactitate), al corpului omenesc (proporția membrelor 

fiecare în parte și luate ca întreg), al spiritului omenesc (spiritul dirijează corpul și activitățile 

sale), a conducerii prudente a statului (regele și supușii sunt legați prin ordine), mașinii lui 

Arhimede (ansamblu ordonat de role, macarale și funii), exemplul tunului (montarea pârților, 

combinarea nitratului cu sulful, încărcarea corespunzătoare, ochirea bună -  oricare lipsește strică 
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ordinea). Un alt exemplu este cel al tipografiei (există o ordine în tot ce se face pentru 

multiplicarea cărților), căruței, corabiei , ceasului. 

Va concluziona prin faptul că totul depinde numai de ordine. Definește arta de a învăța 

prin „o distribuție ingenioasă a timpului, materiei și a metodei”. Ca urmare propune să se 

înființeze, în numele Atotputernicului, școli cu o structură ca a unui ceas (ingenios făurit, elegant 

împodobit, cu un aparat complex). 

 

Capitolul XIV 

Ordinea precisă a școlii trebuie împrumutată de la natură: astfel ca să nu o poată 

frâna nici un impediment 

„Arta nu poate fi nimic fără imitarea naturii”, ne spune Comenius. Dă exemple 

elocvente din realizările omului imitând natura: înotul, corabia au imitat modul de a se deplasa al 

peștilor, instrumentele de suflat au fost realizate după tubul prin care animalele produc sunete, 

praful de pușcă are aceeași compoziție cu ceea ce produce explozii în natură, conductele de apă 

s-au realizat pe baza observației că apa „formează întotdeauna același nivel”, orologiul e alcătuit 

pornind de la succesiunea ritmică a anotimpurilor, date de mișcarea stelelor pe cer, iar multe 

dintre componentele sale au ca model mecanisme din natură. 

Ca o concluzie Comenius afirmă că în domeniul artei didactice trebuie să imităm 

fenomenele naturii. În spiritul acestei afirmații îl citează pe Cicero: 

„Dacă urmăm naturii conducătoare, nicicând nu vom greși.”  și 

„Nu ne putem rătăci nicicând dacă ne conducem după natură.” 

Există cinci motive care fac ca foarte puțini oameni să acceadă la culmile științei. Viața 

este prea scurtă, spiritul cuprinde o varietate de lucruri pe care intelectul nu le poate cuprinde, 

sunt prea puține ocazii de a învăța artele frumoase (atât în tinerețe când jocul primează, cât și 

mai târziu). De asemenea oamenii rămân la suprafața lucrurilor, există confuzie atât a spiritului 

cât și a judecății noastre.  

Împotriva acestor motive există suficiente remedii date de către însuși Hristos: durata 

vieții omului este direct proporțională cu perioada în care oamenii se pregătesc pentru o viață 

mai bună, există multe lucruri diverse cu care oamenii pot exersa, pe care le pot studia, ocaziile 

sunt lăsate așa deoarece oamenii trebuie să le valorifice atunci când li se oferă. Un alt remediu 

este faptul că experiențele trebuie să fie înșelătoare pentru ca oamenii să scotocească lucrurile 

mai adânc, iar judecata oamenilor trebuie să fie temeinică) nu totul trebuie să fie ușor de înțeles 

pentru că nu ar mai exista satisfacție la găsirea adevărului. 

Piedicile pot fi îndepărtate prin: prelungirea vieții, scurtarea preocupărilor, prinderea 

ocaziilor, deschiderea minții și crearea un ei baze de nestrămutat și infailibilă (în locul unor 

observații vagi). 

 

Capitolul XV 

Principiile prelungirii vieții 

Vina pentru că viața nu ne ajunge pentru realizarea celor mai importante lucruri, în 

concepția marelui pedagog, aparține oamenilor. Personalități ca Alexandru cel Mare, Pico della 

Mirandola, însuși Hristos nu au trăit mult, dar au realizat lucruri minunate.  

Împotriva plângerilor că viața e scurtă oamenii au două remedii: corpul trebuie păzit de 

boală, iar mintea trebuie îndrumată încât să execute totul cu înțelepciune. Corpul este în același 

timp locuință sufletească și instrumentul sufletului, de aceea este atât de important. Pentru a-i 

păstra vigoarea alimentația trebuie să fie sănătoasă (hrană cumpătată și simplă), trebuie să 

beneficieze de mișcare și acțiune și de asemenea în munca zilnică să intervină odihna activă: 

conversații, joc, glume, muzică. Toate aceste sunt necesare omului aidoma copacului ce are 

nevoie de apă, respirație și înviorare și de perioade de liniște.  

Și școlile funcționează pe aceleași principiu: justa împărțire a muncii și a repausului, a 

ocupațiilor și a timpului liber, a vacanțelor. 
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Timpul destinat lucrului trebuie împărțit judicios, pentru ca activitatea lui să aibă un real 

progres. Comenius propune următorul program: opt ore somn, nevoile exterioare (conversație, 

masă, îmbăiere, odihna cuviincioasă) alte 8 ore, și alte 8 ore muncii serioase. Orele de muncă 

serioasă, cumulate, sunt un adevărat tezaur de erudiție. Deci viața este suficient de lungă și 

trebuie folosită pentru realizarea celor mai importante lucruri. 

 

Capitolul XVI 

Cerințele generale ale predării și învățării, adică ale predării și învățării în așa fel 

încât efectul să fie sigur 

A preda este o artă aidoma semănării unei plante. Metoda învățării trebuie să se 

fundamenteze pe potrivirea dintre acțiunea artei cu normele fenomenelor naturii. 

Principiile naturii se regăsesc în artă și ar trebui să se regăsească în școală. 

Primul principiu: „Natura acționează la timpul său.” 

Așa cum pasărea se va înmulți numai primăvara, când vremea este propice , grădinarul 

nu întreprinde nimic ce n-ar fi la timp pentru copacul său, arhitectul trebuie să observe timpul 

potrivit pentru fiecare etapă a construcției așa ar trebui să se procedeze și în școală. Numai că 

aici nu se alege timpul potrivit pentru exersarea spiritelor, iar exercițiile de mai târziu nu sunt 

gândite încât totul să progreseze impecabil în succesiunea potrivită. Autorul deduce de aici că: 

- Formarea omului trebuie să înceapă în primăvara vieții, adică în copilărie; 

- Orele de dimineață sunt cele mai potrivite pentru studiu; 

- Tot ce trebuie învățat trebuie să fie distribuit corespunzător treptelor de vârstă 

astfel încât să nu se predea nimic din ce ar depăși capacitatea de înțelegere respectivă. 

Al doilea principiu: ”Natura însă prepară materia, înainte de a începe să-i redea forma.” 

Atât pasărea care primește sămânța dintr-o picătură de sânge, cât și grădinarul, pictorul, 

arhitectul care își pregătesc inițial materialele până să se apuce fiecare de lucrul său, așa ar trebui 

să procedeze și școlile. Dar acestea duc lipsă de instrumente, cărți, table, modele, imagini și 

altele.  

În cărțile existente în școli nu este respectată ordinea naturală ca materia să preceadă 

formei: limbile se predau înaintea lucrurilor, studiul limbilor începe cu gramatica în loc de un 

autor oarecare sau un dicționar complex, artele premerg științelor și cunoștințelor, se avansează 

reguli, urmând ca după aceea să fie explicate prin exemple. 

De aici, pentru a îmbunătăți metoda trebuie: 

- Să fie pregătite cărțile și celelalte materiale de învățământ; 

- Să se formeze capacitatea de cunoaștere înaintea limbilor; 

- Limbile să fie învățate din autori potriviți, nu din gramatică; 

- Științele reale să premeargă regulilor. 

Al treilea principiu: „Natura își alege pentru prelucrările ei un obiect corespunzător sau 

ca să-l facă în mod sigur corespunzător, îl pregătește mai întâi cum trebuie.” 

Din nou Comenius dă exemplu pasărea care va cloci doar propriu ou, arhitectul care își 

pregătește lemnul ales prin uscare , cioplire, tăiere cu ferăstrăul, pictorul care își netezește pânza 

pe care va picta, grădinarul are grijă de lăstarul său, altoindu-l la timp. 

În școli acest principiu este încălcat: copiii nu sunt încredințați școlilor pentru a li se 

desăvârși formarea, școlile vor să inoculeze copiilor știința, moralitatea, pietatea înainte de a 

deștepta dragostea pentru învățătură a acestora iar spirit copiilor nu a fost eliberat de ocupații 

inutile și adus la ordine. De aceea trebuie ca: 

- Oricine este încredințat școlii să persevereze; 

- Spiritul elevilor să fie pregătit pentru tot ce se va preda acolo; 

- Tot ce ar putea împiedica pe elevi să fie îndepărtat. 

Principiul IV 

”Natura nu acționează de-a valma ci rezolvă distinct fiecare lucru în parte.” 
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Nimeni nu lucrează concomitent la mai multe lucruri odată, în școli însă materiile se 

predau deodată, ceea ce creează confuzie. În susținerea principiului să autorul aduce în discuție 

exemplul lui Josephus Scaliger care s-a ocupat de un singur obiect de studiu, însușindu-și astfel 

patrusprezece limbi și toate artele și științele care sunt accesibile spiritului uman. 

În școli elevii trebuie să fie ocupați în același timp numai cu un obiect de studiu. 

Principiul V  

”Natura începe orice acțiune din interior.” 

 Mai întâi se formează organele păsării, grădinarul altoiește adânc pentru ca altoiul să se 

prindă, copacul se hrănește prin vase interioare, animalele prin stomac, deci acest principiu 

verificat în natură ar trebui să se aplice și școlii.  

Formatorul tineretului trebuie să se ocupe de intelect, doar atunci forța vitală va trece în 

memorie și vor apărea dibăcia limbilor și practica lucrurilor. Aici se greșesc unii învățători care 

pun accent pe memorizare și dictare și nu pe înțelegerea lucrurilor. Trebuie ca învățătorul să 

folosească orice mijloace pentru deschiderea minții și folosirea ei corectă. 

Principiul VI 

”În tot ce formează natura începe cu ce este general și abia la urmă face ceea ce este 

special.” 

În natură formarea unei păsări se face global mai întâi, urmând dezvoltarea fiecărei părți 

până la perfecțiune. Arhitectul construiește după un plan, pictorul schițează inițial întreg 

portretul, sculptorul cioplește mai întâi în mare statuia, grădinarul alege altoiul în funcție de cum 

vrea să fie copacul. De aici rezultă că trebuie să fie predată inițial o privire generală asupra 

tuturor cunoștințelor, apoi să urmeze predarea științelor în detaliu. Studiul artelor, științelor, 

limbilor trebuie să se facă după ce au fost însușite elementele lor de bază. După ce se vor însuși 

elementele generale, se vor introduce regulile, exemplele, apoi excepțiile și comentariile. 

Principiul VII 

”Natura nu face salturi, ci procedează treptat.” 

Totul în natură se face gradat: pasărea își hrănește și încălzește singur până acesta este 

gata să zboare singur, casa este construită respectând o ordine bine stabilită. La fel grădinarul 

trebuie să respecte o succesiune de operații pentru  a-i reuși lucrarea. În școală însă nu se 

stabilește scopul, mijloacele de realizare și ordinea de urmat. De aici: 

- Întregul material de studiu trebuie distribuit cu grijă pe clase; 

- Timpul trebuie cu grijă împărțit astfel ca fiecare unitate de timp să aibă 

încărcătura sa; 

- Diviziunea muncii și a timpului trebuie strict respectată pentru a fi păstrată 

ordinea de parcurgere și ca nimic să nu fie trecut cu vederea. 

Principiul VIII 

”Când începe ceva natura nu se oprește până nu termină.” 

În natură totul are o finalitate. Pasărea nu se oprește din clocit până nu ies puii. Pentru 

ca în tablou culorile să fie în acord, pictorul nu se oprește din pictat până nu termină tabloul. 

Execuția unei case nu se sistează pentru că atunci soarele, ploaia, vântul o va degrada. 

Grădinarul doar atunci când altoiul este prins își ia mâna de pe plantă. 

În școală educația nu trebuie întreruptă, nu trebuie începute mai multe lucruri care 

rămân nefinalizate. De asemenea, este dăunător când învățătorul nu se ocupă și nu prelucrează în 

fiecare oră ceva precis din întregul propus, astfel încât să se apropie de scop. 

Recomandările autorului referitoare la respectarea acestui principiu sunt: 

- Să nu se dea elevilor decât cărțile prevăzute pentru clasa lor; 

- Cărțile să fie izvoare de înțelepciune, moralitate și pietate; 

- Să nu se tolereze relații ușuratice în școală și nici în afara ei. 

 

Capitolul XVIII 

Principiile predării și învățării lesnicioase 
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Instruirea tineretului se poate face ușor dacă: 

- va începe devreme, înainte ca mintea să fie coruptă, 

- spiritul va fi pregătit în vederea instruirii, 

- se va proceda de la general la special, 

- se va proceda de la ușor la greu, 

- se va evita supraîncărcarea cu materie, 

- peste tot să se procedeze lent, 

- să nu existe constrângere, 

- totul să se predea având suport intuitiv, 

- și pentru utilizare prezentă, 

- metoda se aplică permanent și continuu.  

Primul principiu: Natura începe întotdeauna cu ceea ce este curat: pasărea clocește ouă 

proaspete, arhitectul va construi pe un loc viran sau unde a fost demolată clădirea existentă, 

pictorul pictează cel mai bine pe o scândură goală sau curată și netezită, alifiile scumpe sunt puse 

sunt puse de păstrători în recipiente noi sau curățate, grădinarul plantează lăstari tineri sau 

curățați. Deci, cu cât instrucția începe mai târziu, cu atât se întâmpină greutăți mai mari, iar 

copiii ar trebui educați de un singur educator pentru a nu-i zăpăci. Nu în ultimul rând trebuie 

început în formarea copiilor și adolescenților cu studiul moralei.  Deci: 

- Formarea tineretului să înceapă cât mai devreme; 

- Același elev pentru aceeași materie să aibă un singur învățător; 

- Înainte de toate formatorul tineretului trebuie să realizeze armonia morală. 

Principiul al II-lea: ”Natura pregătește materia spre a primi forma.” Puiul păsării după 

eclozare primește toate darurile naturii, însă într-un mod treptat, planta trebuie îngrijită pentru a 

putea crește cu bucurie. Este rău să constrângi un copil să învețe împotriva voinței lui. În copil 

trebuie aprinsă deci dorința de a ști și de a învăța. Aceasta se poate realiza de către părinți (prin 

laude, îndemnuri, recompense, când afirmă buna lor părere despre învățător, prin implicarea 

copilului în relația părinte – învățător: copilul este trimis la învățător cu treabă sau cu un mic 

dar).  

Aprinderea dorinței poate fi realizată de către învățător: dacă aceștia sunt afabili și 

blânzi, dacă laudă pe cei silitori, dacă trezește entuziasmul pentru ce se va preda, dacă trimit 

părinților câte o înștiințare prin copii, deci dacă tratează cu dragoste pe copii. 

Școala trebuie să fie un mediu atrăgător: înăuntrul școlii să fie o cameră luminoasă, 

curată și împodobită cu picturi;  împrejurul școlii, să fie un teren liber pentru plimbare și jocuri 

comune, o grădină. 

Materiile trebuie să atragă tineretul: să fie corespunzătoare vârstei elevilor, predate clar, 

însoțite de observații plăcute. 

Metoda trebuie să fie mai întâi naturală, să poată atrage spiritele (să se predea într-un 

mod plăcut). 

Autoritățile, edilii școlii pot stimula la știință dacă participă la viața școlii. 

Principiul al III-lea 

”Natura scoate totul din începuturi, care sunt mici ca mărime, dar mari cu privire la 

forțele interioare.” 

Spre deosebire de natură, în școli majoritatea învățătorilor oferă elevilor concluzii, nu 

elementele fundamentale, ceea ce este o imensă greșeală.  De fapt ar trebui ca: 

- fiecare artă să fie delimitată în regulile cele mai simple și mai precise; 

- fiecare regulă trebuie exprimată cu cele mai scurte și mai clare cuvinte; 

- fiecare regulă să fie urmată de cât mai multe exemple, spre a se evidenția sfera de 

aplicare a acesteia. 

Principiul al IV-lea 
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”Natura pășește de la cele mai ușoare la cele mai grele.” Formarea oului începe cu 

miezul. Acesta este învelit de o pieliță, ulterior de o coajă tare. Dulgherul va învăța inițial să taie 

lemnul, până la construcția unei case trebuie să învețe să cioplească și să îmbine lemnul. 

În școli se predă ceva necunoscut prin altceva tot atât de necunoscut. Dar lucrurile se 

pot îndrepta dacă: 

- învățătorul și școlarul vorbesc aceeași limbă; 

- toate explicațiile se dau în limba cunoscută; 

- când gramatica și dicționarul limbii străine se adaptează limbii cu ajutorul căreia 

se învață limba străină; 

- când studiul unei limbi noi progresează treptat (întâi înțelegerea, apoi scrierea, 

urmând vorbirea limbii respective); 

- dacă se face legătura limbii latine cu cea maternă (de limba maternă fiind 

cunoscută se vor lega noțiunile limbii străine); 

- materia trebuie ordonată ca elevul să învețe mai întâi ceea ce îi este apropiat, apoi 

mai îndepărtat și la urmă ceea ce este foarte îndepărtat; 

- mai întâi trebuie exersate simțurile copiilor, după aceea memoria, capacitatea de 

înțelegere, apoi puterea de judecată. 

Principiul al V-lea 

”Natura nu supraîncarcă, ci se mulțumește cu puțin.” Dintr-un ou natura nu cere doi pui, 

iar grădinarul nu altoiește un număr mare de altoi pe un portaltoi, ci maxim doi, dacă trunchiul 

este puternic. Așa și în școală este o dispersare a spiritului dacă se dau mai multe obiecte de 

studiu în același timp. 

Principiul al VI-lea 

”Natura nu precipită, ci procedează lent.” Totul se face în natură cu măsură, nimic nu 

grăbește ritmul firii, nici pasărea nu-și îmbuibă puii să crească mai repede, nici arhitectul nu 

clădește în grabă zidurile, nici pomicultorul nu cere fructe pomului din primul an. La fel și 

pentru tineri orele multe de studiu, la care se adaugă și orele particulare apoi memorizarea, 

dictarea, exercițiile în cantități imense le forțează, apasă puterile. 

Studiile vor deveni mai plăcute dacă:  

- li se va fixa maxim 4 ore pe zi în școală și tot 4 pentru preocupări particulare; 

- vor fi memorate doar lucrurile fundamentale; 

- totul va crește direct proporțional cu vârsta și cu avansarea în studiu. 

Principiul al VII-lea 

”Natura nu forțează și scoate numai ceea ce s-a maturizat singur în interior și vrea să 

iasă la iveală.” Nicio floare nu-și va lepăda fructul până când acesta nu e pregătit și protejat de o 

pieliță. În școli copiilor li se impun cunoștințe pentru care nu sunt pregătiți, li se cere să 

memoreze sau să execute fără o expunere pregătitoare. De aceea trebuie: 

- să nu se întreprindă cu cei tineri nimic altceva decât ceea ce permite și cere vârsta 

și aptitudinile; 

- să se memoreze numai ceea ce a fost bine înțeles mai întâi; 

- să se dea să se execute ceva numai atunci când s-a explicat suficient forma și 

regula după care trebuie să se efectueze. 

Principiul al VIII-lea 

”Natura se ajută singură prin toate mijloacele de care dispune.” 

Berzele își ajută puii luându-i în spinare și purtându-i în jurul cuibului, iar puii bat din 

aripi, doicile ajută copiii de la ridicatul capului, la a vorbi. 

Însă în școli copiii primesc teme fără explicații și nu sunt ajutați în încercările lor. 

De aceea ar fi bine ca: 

- Nimeni să nu fie bătut din cauza învățării; 

- Tot ce trebuie învățat pe de rost trebuie să fie atât de bine expus și lămurit 

elevilor; 
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- Trebuie apelat cât de des se poate la simțuri. 

Principiul al IX-lea 

”Natura nu creează nimic al cărui folos să nu fie imediat și evident.” Tot în natură are 

un folos clar, vizibil. 

Munca elevului se ușurează când i se arată ce folos are în viața de zi cu zi ce i se predă 

să învețe. Nimic nu trebuie să se predea decât spre folosul actual. 

Principiul al X-lea 

”Natura acționează peste tot în mod invariabil.” Doar în anumite împrejurări există 

devieri, de regulă fiecare specie de animal are același mod de a naște. 

În școli deosebirea de metodă zăpăcește tineretul și face ca studiile să fie complicate. 

Pentru aceasta trebuie: 

- să fie una și aceeași metodă la învățarea tuturor științelor, artelor, limbilor; 

- în aceeași școală să existe aceeași ordine și aceeași măsură pentru toate exercițiile; 

- editarea cărților pentru același obiect să fie pe cât posibil aceeași. 

 

Capitolul XVIII 

Principiile predării și învățării temeinice 

Instrucția obișnuită este un lucru superficial deoarece școlile se ocupă de lucruri 

nefolositoare și de prisos, iar elevii uită ce au învățat. 

Tot metoda naturală, ne spune Comenius, este cea care ne oferă remedii pentru aceste 

situații: 

- ”se vor transmite numai lucrurile de folos permanent; 

- în totalitatea lor fără omisiuni; 

- așezându-le pe o bază solidă; 

- această bază să fie cât mai profundă; 

- tot ce urmează mai târziu să se sprijine pe această bază; 

- tot ce se poate deosebi se va distinge cât mai amănunțit; 

- tot ce succede se va baza pe ceea ce precede; 

- tot ce este coerent se va lega permanent; 

- totul va fi organizat pe măsura minții, a memoriei și a limbii 

- toate se vor consolida prin exerciții continue.” 

Principiul I  ”Natura nu începe nimic nefolositor.” O grădină, un ogor, o vie ca să dea 

rod nu se însămânțează cu neghină. 

În școli ar trebui să se trateze numai ceea ce poate fi de folos permanent, atât pentru 

viața pământească cât și pentru cealaltă, iar ceea ce se dă pentru nevoile acestei vieți nu trebuie 

să stea în calea mântuirii. 

Al II-lea principiu  ”Natura nu omite nimic ce crede util pentru corpul ce-l formează.” 

Școlile ar trebui să formeze omul în întregime, atât pentru sarcinile acestei vieți cât și a celei 

veșnice. Deci trebuie să se învețe nu numai științe, dar și moralitate și pietate. 

Al III-lea principiu ”Natura nu face nimic fără temelie sau rădăcină.” Așa cum nicio 

plantă nu crește până nu a prins rădăcini așa și în elevi trebuie să se deștepte o dragoste serioasă 

pentru fiecare studiu prin apelul la demnitate, folos, plăcere etc. Înainte de a trece la tratarea 

analitică a obiectului, să se privească în ansamblu acel obiect, cu toate componentele sale. 

Al IV-lea principiu ”Natura își afundă adânc rădăcinile.” Aidoma ei , în mintea elevilor 

trebuie imprimată ideea de a nu trece la sistemului unei arte sau limbi până când reprezentarea 

acestuia nu este complet înțeleasă și înrădăcinată. 

Al V-lea principiu Natura scoate totul din rădăcină și  nimic din altă parte. În natură tot 

ce se găsește este rodul propriei transformări. Deci  în școli trebuie ca înțelegerea lucrurilor să fie 

înlesnită. Elevii nu trebuie încurajați să meargă pe căi bătătorite, ci să aibă propriile opinii. 

Pentru aceasta trebuie schimbată metoda de instruire: 

- totul trebuie să derive din principiile permanente ale lucrurilor; 
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- să nu se învețe nimic pe bază de autoritate, ci totul să se demonstreze utilizând 

simțurile și rațiunea; 

- să se folosească metoda sintetică în permanență. 

Al VI-lea principiu ”Cu cât ceva pregătit de natură va avea mai multe utilizări, cu atât se 

distinge prin mai multe articulații. ” În învățarea tineretului totul trebuie să fie atât de distinct 

conceput, încât și cel care învață să poată recunoaște, fără vreo confuzie, unde a ajuns și ce va 

face. 

Al VII-lea principiu ”Natura este într-un continuu progres și nicicând nu se oprește; ea 

nu lasă să stea ceva anterior început ca să înceapă altceva nou, ci o dată ceva început, îl continuă, 

mărindu-l și perfecționându-l.” Deci în școli : 

- este necesar să se organizeze toate studiile astfel încât să se lege de cele 

anterioare, să se bazeze pe cele precedente, iar studiile ce urmează să consolideze studiile deja 

predate; 

- tot ce s-a predat și mintea a înțeles să fie imprimat în memorie. 

De aici memoria trebuie să se îmbogățească și să se fortifice mai ales la prima vârstă.  

De prima vârstă trebuie să se profite, dar într-un mod rezonabil. 

Al VIII-lea principiu ”Natura păstrează proporția între rădăcină și ramuri, respectând, 

odată cu aceasta cantitatea și calitatea. ” Cu cât rădăcina este mai viguroasă, copacul e mai 

ramificat. În instruire, trebuie consolidată rădăcina internă a cunoștinței și  lărgită in afară, în 

ramuri și frunze. A învăța un lucru pe cineva, se face concomitent cu învățarea de către persoana 

respectivă să exprime sau să-l poată face, sau să-l folosească și invers. 

În concluzie: tot ce se învață trebuie utilizat, ca să nu învățăm zadarnic. Iar tot ce a fost 

priceput trebuie împărtășit și altora pentru ca nicio cunoștință să nu fie zadarnică. 

Al IX-lea principiu ”Natura singură se reîmprospătează și se întărește printr-o mișcare 

frecventă. ” Mișcarea înseamnă viață, evoluție. Instruirea nu poate fi trainică fără o repetare și o 

exersare continuă, stabilită cu îndemânare.  A întreba multe, a reține cele aflate și a preda altora 

cele reținute este taina instruirii. Aflând-o elevul își poate întrece magistrul. În școală se pot 

aplica exerciții pentru a realiza o instruire trainică, prin repetarea explicațiilor învățătorului de 

către toți elevii pe rând, începând cu cei mai capabili, pentru ca și cei mai înceți să-i poată urma.  

Se menține astfel atenția elevilor, se poate verifica modul de înțelegere a celor predate, și cei 

slabi pot înțelege astfel, se trezește ardoarea de a învăța. 

 

Capitolul XIX 

Principiile învățării concise și rapide 

Comenius identifică opt cauze ale dificultăților din școli: 

- Nu au fost stabilite scopuri clare pe anumite perioade de timp; 

- Nu au fost indicate căile care să ducă la aceste scopuri; 

- Nu au fost tratate împreună cele ce sunt unite de la natură; 

- Artele și științele au fost predate fragmentar; 

- Erau folosite o mulțime de metode, în fiecare școală altele; 

- Lipsea o metodă unică, de a învăța odată pe toți elevii aceleiași clase; 

- Existența mai multor învățători, fapt ce dispersează gândirea; 

- Elevii aveau dreptul să folosească în școală și în afara ei alte cărți. 

Circuitul științelor se va realiza ușor și plăcut în scoală, dacă aici se va aplica modelul 

de acțiune al soarelui. 

Acest model implică următoarele recomandări: 

1. Un singur învățător să conducă o singură școală, sau desigur o clasă. 

Elevii făcând parte dintr-o clasă mare (100 de elevi) se vor ajuta reciproc, se vor stimula 

reciproc. Pentru a putea realiza acest lucru elevii vor lucra pe grupe, vor avea drept sprijin 

decuronii, iar învățatul se va realiza pe toți împreună. Captarea atenției, menținerea ei, ține de 

arta și știința profesorului. În sprijinul profesorilor, Comenius face recomandări clare: se va 
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stimula curiozitatea copiilor, se va adopta o postură dominantă prin ocuparea în timpul lecțiilor 

al unui loc mai ridicat, prin întrebări de verificare, prin activizarea întregii clase, prin oferirea 

prilejului ca la sfârșitul lecției elevii să întrebe tot ce vor. Verificările tuturor elevilor se vor 

realiza cu ajutorul decuronilor și prin controlul vigilent al profesorului. 

2. Să se folosească un singur autor pentru același obiect. 

Elevilor trebuie să li se permită să aibă numai cărțile destinate studiilor clasei din care fac parte. 

Necesarul de cărți trebuie asigurat. Ele trebuie să fie elaborate cât mai îngrijit și accesibil. 

Alcătuirea lor se indică a fi sub forma unui dialog, care dinamizează învățarea.  Cărțile, pentru o 

clasă trebuie să aparțină unei singure ediții, pentru a nu exista diferențe privind paginația. 

3. Una și aceeași muncă să se încredințeze în comun întregii clase. Pentru aceasta 

școlile trebuie să înceapă numai o dată pe an, la fel ca și soarele, iar materia să se predea eșalonat 

la fel pentru toți. 

4. Să se predea după una și aceeași metodă toate obiectele și limbile. 

Recomandarea făcută de autor este ca metoda naturală, este una singură, este sigură, eficientă și 

poate fi folosită peste tot. 

5. Totul să fie tratat din temelie, pe scurt și concis, astfel ca minunea să fie deschisă 

ca și cu o cheie și lucrurile să i se ofere singure. Manualele să fie mici ca volum, importante ca 

utilitate. Adică să ofere lucrurile de bază, în precepte și reguli puține, alese și ușor de înțeles și 

din care tot ce urmează să se poată pricepe de la sine. 

6. Tot ce este unit laolaltă să se predea împreună. Orice lucrare trebuie să aibă mai 

mult de un singur rod. Deci ceea ce stă în relație reciprocă să se trateze împreună: citirea și 

scrierea, exercițiile de stil mintale și cele lingvistice să se facă deodată, predarea trebuie unită cu 

învățarea imediată, jocul cu lucrul serios. 

7. Totul să se desfășoare într-o succesiune gradată indisolubilă, astfel ca ceea ce se 

învață astăzi să întărească ceea ce s-a învățat ieri și să netezească calea pentru mâine. Trebuie să 

se alcătuiască manuale pentru școlile clasice, cu instrucțiuni anexate pentru învățător, pentru a-i 

călăuzi în utilizarea justă a acestora, pentru a obține cu elevii permanent și gradat progres.  

8. Se va înlătura tot ce este inutil. 

Tot ce este inutil (ceea ce nu servește niciunei religiozități și nici pietății), nepotrivit 

(acel lucru care nu corespunde dispozițiilor spirituale ale unui sau altuia) și prea special (ceea ce 

este particular, specific) trebuie înlăturat din instruire. 

 

Capitolul XX 

Metoda științelor în special 

Știința este privirea interioară a lucrurilor. Pentru a putea pătrunde tainele științelor 

ochiul minții trebuie să fie curat, să i se prezinte lucrurile aproape, să fie atent și să i se prezinte 

lucrurile pentru privire, unul după altul, conform unei metode corespunzătoare. 

Ochii se pot păstra curați dacă trândăvia și preocupările inutile și zadarnice ale minții 

sunt evitate.  

Lucrurile trebuie prezentate de aproape tineretului, adică trebuie prezentate lucruri 

adevărate, utile, care acționează puternic asupra simțurilor și imaginației. „Totul, pe cât posibil 

să se prezinte simțurilor!” este considerată de către Comenius regula de aur pentru toți 

învățătorii. Argumentează aceasta prin faptul că începutul cunoașterii trebuie să plece de la 

simțuri, adevărul și precizia științifică nu depind de altceva decât de mărturia simțurilor, iar 

simțul este alimentatorul memoriei. 

Folosirea imaginilor în predare  este de un real folos. Modele și imagini ar trebui să se 

confecționeze pentru tot ce este demn de știut și să existe în școli. 

În știință, lumina este atenția: prin ea elevul cu spiritul prezent și larg deschis primește 

totul. 

Obiectele trebuie prezentate simțurilor printr-o metodă eficientă, care urmărește o 

anumită ordine de realizare: prezentare înaintea ochilor, la o distanță potrivită, direct înaintea 
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ochilor, drept, să cuprindă întregul obiect la început, apoi părțile pe rând, până când totul va fi 

perceput.  

Ținând cont de toate aceste lucruri, Comenius, ne recomandă nouă reguli aplicabile în 

arta predării științelor: 

- Tot ceea ce vrea să știe cineva trebuie să i se predea. Învățătorii nu trebuie să 

ascundă nimic elevilor (intenționat sau  din superficialitate). 

- Tot ceea ce se predă trebuie să fie de actualitate și de folos real. 

- Tot ceea ce se predă să se predea direct și nu prin ocolișuri. 

- Tot ce se învață trebuie predat așa cum este și cum a apărut, adică prin prezența 

cauzelor. 

- Tot ce se oferă cunoașterii să se ofere mai întâi în general și apoi în părțile sale. 

- Este necesar să fie cunoscute roate părțile unui lucru, chiar și cele inobservabile, 

fără omisiuni, cu respectarea ordinii, poziției și a legăturii cu celelalte lucruri. 

- Totul să se predea succesiv; același timp, un singur lucru. 

- La fiecare lucru trebuie să ne oprim atâta vreme până ce a fost înțeles. 

- Este necesar ca diferențele dintre lucruri să fie clar evidențiate, spre a se obține 

cunoaștere cât mai exactă a tuturora. 

 

Capitolul XXI 

Metoda artelor 

Artele cer trei condiții prealabile: modelul sau ideea, materia asupra căreia se intervine 

și uneltele cu ajutorul cărora se pot executa obiectele. Și tot atâtea condiții în realizare: utilizarea 

firească, procesarea înțeleaptă, exercitarea frecventă. De aici Comenius recomandă respectarea a 

unsprezece reguli: 

- Executarea se învață executând. Școlile trebuie să fie ateliere în care să se lucreze 

serios. 

- Pentru tot ce se face trebuie să existe o anumită formă și o anumită normă. Elevul 

trebuie să intuiască forma și să o imite, profesorul arătându-i ce are de făcut. 

- Arătarea utilizării uneltelor trebuie să se facă mai degrabă prin fapte decât prin 

vorbe, mai mult prin exemple decât prin reguli. 

- Exercițiul să înceapă ce elemente, iar nu cu lucruri complicate. 

- Primele exerciții cu începătorii trebuie să se facă asupra materiei cunoscute. 

Trebuie să se evite supraîncărcarea elevilor cu lucruri ce nu corespund vârstei, capacității lor de 

pricepere și condițiilor lor actuale. 

- Imitarea trebuie să respecte la început întocmai forma prescrisă, mai târziu însă ea 

poate deveni mai liberă. 

- Modelele celor ce urmează să fie executate trebuie să fie cât mai perfecte posibil, 

astfel ca cel ce se pricepe să le imite întocmai să poată fi considerat desăvârșit în arta sa. 

- Prima încercare de imitare trebuie să fie cât mai fidelă posibil, fără nici cea mai 

mică abatere de la model. „Cine nu se abate de la drum, acela sosește cel mai devreme. Iar 

oprirea pentru consolidarea corespunzătoare a bazei nu înseamnă întârziere ci mai degrabă un 

câștig, pentru că ceea ce urmează se a asimila mai ușor, mai repede și mai sigur.” 

- Este necesar ca greșelile să fie îndreptate imediat în prezența învățătorului, cu 

explicarea în același timp a regulilor corespunzătoare și a excepțiilor lor. 

- Pregătirea perfectă într-o artă se realizează prin analiză și sinteză. Exercițiile de 

sinteză trebuie să primeze. 

Elevului trebuie să i se asigure modele, să i se prezinte instrucțiuni și reguli care indică 

modul în care s-a realizat ceva, sau urmează să se realizeze, să fie ajutat să evite greșelile, să i se 

corecteze greșelile făcute, să i se dea exemple de exerciții pe care să le rezolve după model, să 

fie pus să execute prin imitație un obiect asemănător modelului și să fie lăsat să cerceteze opere 
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străine prin intermediul regulilor cunoscute. „Exercițiul îl face pe am meșter”, concluzionează 

Comenius. 

 

Capitolul XXII 

Metoda limbilor 

A învăța limbi străine este o necesitate, ele fiind un mijloc de a dobândi erudiție și de a 

o comunica altora. 

Limbile nu trebuie învățate până la perfecțiune, în tot cuprinsul lor, ci atât cât este 

necesar – în măsura în care se pot citi și înțelege cărțile. Este indicat ca învățarea limbilor să se 

facă în paralel cu studiul lucrurilor, ceea ce se poate realiza utilizând aceleași cărți. Limba și 

mintea copiilor trebuie cultivate numai cu lucruri potrivite vârstei lor. 

Sfaturile lui Comenius pentru învățarea diferitelor limbi sunt redate în opt reguli: 

- Fiecare limbă trebuie învățată pentru sine. Ordinea este: limba maternă, latina, 

greaca, ebraica. Doar către sfârșit să se facă comparația lor cu ajutorul dicționarelor și al 

gramaticelor bine elaborate. 

- Este necesar ca pentru învățarea fiecărei limbi să se prevadă un anumit timp. 

- Fiecare limbă să se învețe mai mult prin practică decât prin reguli. 

- Iar folosirea practicii trebuie să fie susținută și întărită prin reguli. 

- Regulile lingvistice trebuie să fie gramaticale și nu filozofice. 

- Norma pentru stabilirea de reguli pentru o limbă nouă trebuie să o dea limba 

cunoscută de mai înainte, încât să nu se arate decât diferența dintre ele. 

- Primele exerciții într-o limbă nouă să se facă cu ajutorul unui material deja 

cunoscut. 

- Toate limbile pot fi învățate după una și aceeași metodă. Metoda folosită este 

practicarea, prin câteva reguli foarte simple ce stabilesc față de o limbă cunoscută și prin 

exerciții pe material cunoscut. 

Pentru limbile care trebuie învățate perfect (limba maternă și cea latină) trebuie să se 

acorde atenție, astfel ca la sfârșitul studiilor ele să fie pe deplin cunoscute. Metoda este să se 

procedeze treptat, în patru trepte: oricum (vorbire specifică celor mici), simplu (specifică 

adolescenței), elegant (specifică tinereții), cu efect (specifică maturității). 

În vederea învățării limbilor trebuie să existe patru didactici: vestibulul (conține câteva 

sute de cuvinte combinate în mici propoziții, anexate tabele de declinare și conjugare), poarta 

(conține cele mai uzuale cuvinte dintr-o limbă, îmbinate în propoziții scurte plus reguli 

gramaticale), casa (conține diferite extrase de fraze cu privire la felurite lucruri, cu varietate de 

noțiuni și înflorituri elegante, cu indicarea autorilor și trebuie să se găsească regulile de formare 

a propozițiilor) și tezaurul (să indice autorii clasici care au scris lucruri importante, din diferite 

domenii, anumite reguli de observare și adunare a diferitelor forme de exprimare). Fiecare 

didactică este însoțită de anumite cărți ajutătoare. 

 

Capitolul XXIII 

Metoda (educației morale) 

Comenius afirmă că moralitatea și pietatea sunt de fapt activitatea principală a omului, 

prin care acesta se apropie mai mult de Dumnezeu. Școlile, pentru a deveni ateliere ale 

umanității, trebuie să se îngrijească de această artă de a infiltra adevărata moralitate și pietate. 

Regulile propuse de Comenius pentru arta de a forma moralitatea sunt: 

- Trebuie insuflate tinerimii toate virtuțile, fără nicio excepție; 

-  Înainte de toate este necesar să fie insuflate: prudența, cumpătarea, tăria și 

dreptatea (acestea sunt virtuțile fundamentale sau cardinale) 

- Prudența și-o însușesc elevii dintr-o bună instrucție, învățând să deosebească 

corect lucrurile după esența și valoarea lor. 
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- Școlarii să fie deprinși cu cumpătarea pe tot timpul educației lor, la mâncare și la 

băutură, la somn și la veghe, la muncă și joc, la vorbă și tăcere. 

- Tăria să o învețe în stăpânirea de sine, ca astfel să-și poată stăvili înclinația de a 

vorbi sau a se juca în afara sau peste timpul prevăzut, bineînțeles strunind și zăgăzuind 

nerăbdarea, crâcnirea și supărarea. 

- Dreptatea o învață neaducând nimănui prejudicii și dând fiecăruia ceea ce i se 

cuvine, fugind de minciună și înșelătorie, fiind serviabil și amabil. 

- Aspecte ale tăriei, necesare mai întâi tinerimii sunt: noblețea sinceră și 

perseverența în muncă. 

- Noblețea sinceră se dobândește prin contactul zilnic cu oamenii cinstiți și prin 

executarea tuturor obligațiilor care le revin față de aceștia. 

- Perseverența în muncă o dobândesc copiii dacă lucrează întotdeauna câte ceva, fie 

în serios, fie jucându-se. 

- O altă virtute înrudită cu dreptatea este de a servi pe alții cu promptitudine și 

plăcere, ceea ce trebuie infiltrat în primul rând copiilor. 

- Formarea virtuților trebuie să înceapă din prima copilărie, înainte ca spiritul să 

cadă pradă viciului. 

- Virtuțile se învață acționând continuu cinstit. 

- Un permanent exemplu luminos de viață regulată trebuie să-l dea părinții, tutorii, 

învățătorii și colegii de școală. 

- La exemple trebuie să fie alăturate precepte și reguli de viață. 

- De asemenea copiii trebuie să fie feriți cu mare grijă de însoțirea cu cei răi, pentru 

a nu se molipsi. 

- Și întrucât nu putem fi atât de vigilenți încât să nu se poată furișa ceva rău, de 

aceea pentru combaterea moravurilor rele este absolut necesară o disciplină severă. 

 

Capitolul XXIV 

Metoda de inoculare a pietății 

Cele trei izvoare de care am putea dobândi pietatea sunt Sfânta Scriptură, lumea și noi 

înșine. Modelul de a dobândi pietatea din aceste trei izvoare sunt: meditația, rugăciunea și ispita. 

Meditația constă în frământarea continuă, atentă și pioasă a operei, cuvintelor și 

binefacerilor lui Dumnezeu. Rugăciunea este suspinarea deasă și oarecum continuă întru 

Dumnezeu, cu implorarea milei sale, pentru a ne ajuta și a ne conduce cu spiritul său. 

Ispita nu este decât o cercetare repetată a progresului nostru în pietate. 

Metoda specială pentru inocularea pietății are 21 de reguli, după marele pedagog: 

- Grija de a infiltra pietatea trebuie să înceapă din copilărie; 

- De aceea, de îndată ce copiii vor începe să facă uz de ochi, de limbă și de picioare, 

trebuie să învețe să privească către cer, să ridice mâinile în sus și să pronunțe numele lui 

Dumnezeu și al lui Hristos, să-și îndoaie genunchii înaintea majestății nevăzute și să o venereze. 

- Când copiii ajung la vârsta de a putea fi instruiți, trebuie să li se inoculeze ideea că 

noi nu suntem aici numai pentru această viață și că țelul nostru este eternitatea, iar viața aceasta 

nu este decât un stadiu de trecere, ca noi să fim pregătiți cum se cuvine ca să intrăm cu demnitate 

în locașurile de veci. 

- Mereu să li se spună că aici nu merită să te ostenești pentru altceva decât spre a te 

pregăti temeinic pentru viața următoare. 

- Apoi trebuie să-i învățăm că există două vieți spre care pleacă de aici oamenii, și 

anume una fericită, întru Dumnezeu și alta nenorocită, în iad, amândouă eterne. 

- Mai departe să li se arate că fericiți, și anume de trei și chiar de patru ori, sunt 

aceia care se poartă în așa fel încât sunt considerați demni de a merge la Dumnezeu. 

- Vor ajunge la Dumnezeu însă toți aceia care aici umblă cu Dumnezeu. 
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- Umblă cu Dumnezeu aceia care-l au întotdeauna înaintea ochilor, se tem de el și-i 

respectă poruncile. 

- De aceea trebuie să se deprindă ca tot ceea ce văd, aud, pipăie, fac și îndură să se 

refere direct sau indirect la Dumnezeu. 

- Așadar, ei trebuie să se deprindă din prima vârstă să se ocupe cât mai mult de ceea 

ce conduce direct către Dumnezeu și anume cu citirea Sfintei Scripturi, cu exerciții religioase și 

cu fapte bune. 

- De aceea Sfânta Scriptură să fie alfa și omega tuturor școlilor creștine. 

- Tot ce se învață din Scriptură trebuie să se refere la credință, dragoste și speranță. 

- Credința, iubirea și speranța să se învețe pentru practică. 

- Credința, iubirea și speranța se vor învăța spre aplicare în practică, dacă copiii (și 

toți ceilalți) vor fi educați să creadă cu tărie în tot ceea ce Dumnezeu a relevat, să execute ceea ce 

a poruncit și să spere ceea ce a promis. 

- Tot ce se predă tinerimii creștine în afara de Sfânta Scriptură (științe, arte, limbi, 

etc.) trebuie astfel subordonat Sfintei Scripturi încât să fie clar că tot ce nu se referă la Dumnezeu 

și la viața veșnică este curat vanitate. 

- Toți trebuie să fie învățași să cultive cu conștiinciozitate pietatea internă și 

externă, pentru ca cea internă să nu înțepenească fără cea externă, iar cea externă să nu 

degenereze în ipocrizie, fără cea externă. 

- Trebuie să îi deprindem corect pe copii să fie atenți asupra lucrurilor exterioare 

oferite de Dumnezeu, pentru că ei să știe că adevăratul creștinism înseamnă 

 să-ți manifești credința prin fapte. 

- Trebuie, de asemenea să-i învățăm să deosebească cu adevărat binefacerile și 

judecățile lui Dumnezeu, în funcție de semnificația lor deosebită, ca să știe să le folosească bine 

și să nu abuzeze de ele. 

- Și mereu să li se spună că cea mai sigură cale a vieții este calea crucii și de aceea 

Hristos, conducătorul vieții, a pornit primul pe ea și invită și pe alții și îi conduce pe ea și mai 

ales pe acei pe care-i iubește mai mult. 

- Trebuie să avem grijă ca în timpul în care se vor preda acestea toate să nu se 

producă niciun exemplu contrar. 

- Întrucât noi, din cauza coruperii acestei lumi și a naturii, niciodată nu putem 

progresa atâta cât ar trebui și chiar dacă am avansa puțin, aceeași carne coruptă poate foarte ușor 

să decadă în egoism și aroganță, ceea ce constituie pentru mântuirea noastră cel mai mare 

pericol, de aceea toți creștinii trebuie să fie învățați din timp că, din cauza imperfecțiunii noastre, 

strădaniile și faptele noastre nu valorează nimic, dacă nu ne vine în ajutor Hristos cu a sa 

perfecțiune, acel miel al lui Dumnezeu, care curăță lumea de păcate și în care 

 n-a făcut decât voința Tatălui. El singur trebuie chemat în ajutor și numai lui să ne încredințăm. 

Regulile sunt redate cu exact cuvintele autorului, tocmai pentru  evidențierea frumuseții 

duhovnicești  a frazării. 

 

Capitolul XXV 

Dacă dorim reforma școlilor după normele adevăratului creștinism, atunci fie că 

scrierile păgâne se înlătură cu totul din școli, fie că le folosim cu mai multă precauție decât 

până acum. 

Dacă se dorește această reformă după normele adevăratului creștin (și nu îl recunosc pe 

Hristos numai cu numele), trebuie să se înlăture în școli accesul la autori păgâni. Aceasta 

deoarece: copiii sunt născuți pentru cer, deci trebuie formați să devină cetățeni ai cerului, 

Biserica este indicată ca fiind singura școală a lui Hristos, iar vocea lui Dumnezeu este cea mai 

strălucitoare lumină pentru intelectul nostru. Tot în sprijinul ideii de a reforma școlile după 

normele creștinătății, Comenius adaugă:  

- Dumnezeu a interzis în mod expres atât învățătura cât și obiceiurile păgânilor;  
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- Dumnezeu a iertat greșelile poporului său când acesta s-a depărtat de calea 

dreaptă; 

-  Biserica nu a căutat altă școală decât cuvântul Domnului; 

- Atunci când Biserica s-a abătut de la izvoarele lui Israel, a cauzat dezbinări și 

greșeli; 

- Noi suntem copiii lui Dumnezeu și moștenitorii timpurilor viitoare; 

- Dumnezeu a interzis poporului său orice relicve ale păgânismului; 

- Scrierile păgâne sunt idoli; 

- Chiar dacă există creștini pioși pentru care cărțile păgâne citite nu ar deveni idoli, 

este mai bine să se evite citirea lor; 

- Copiii creștinilor sunt acea preoție sfântă și nouă care să aducă jertfe duhovnicești 

plăcute Domnului, mintea lor trebuie umplută cu foc sfânt; 

- Efesenii deja au ars cărțile păgâne, mergând pe calea dreaptă, iar Dumnezeu i-a 

ferit de molima anticreștină. 

Comenius contraargumentează părerile unor oameni vizavi de cărțile păgâne. 

În cărțile filozofilor, oratorilor și poeților este cuprinsă mare înțelepciune, după cum 

rațiunea umană afirmă. Dar și Cicero, și Platon sunt vanitoși, iar scrierile  acestor minți înalte și 

încrezătoare  pot corupe oamenii, este părerea marelui pedagog, om al Bisericii.  

Chiar dacă aceste cărți  nu învață teologie, ele învață filozofie, dar filozofia  nu se poate 

procura din Sfânta Scriptură (cea care servește spre mântuire), este de părere autorul. Adevărata 

filozofie, spune Comenius,  nu este altceva decât profunda cunoaștere a lui Dumnezeu. 

Chiar dacă se vrea să se studieze de dragul stilului anumite opere, este indicat să nu se 

poarte copiii prin taverne, cârciumi, birturi și alte cloace. Sfântul Spirit este cel mai perfect artist 

al vorbirii limbii, nu este nevoie de scriitori profani în instruirea tinerilor. În cazul în care se fac 

trimiteri la scriitorii păgâni este de preferat să se aleagă cei care sunt magiștri ai virtuților și 

bunei cuviințe precum Seneca, Epictet, Plato. 

Unii oameni afirmă că pentru tineri cărțile Sfintei Scripturi sunt prea grele. Dar, ne 

spune Comenius, Dumnezeu a zis: „Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți!”, iar noi trebuie să 

ascultăm voia Domnului, învățătorul și magistru recunoscut al întregului neam omenesc. Iar în 

cunoașterea Sfintei Scripturi se poate înainta treptat.  

Majoritatea cărților păgâne nu sunt scrise pentru copii ci pentru bărbați cu mintea 

coaptă, care acționează pe scena lumii și în for, deci pentru tineri aceste cărți sunt grele și de 

neînțeles. Împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, concluzionează Comenius, nu trebuie să se ridice 

nimeni. 

 

Capitolul XXVI 

Despre disciplina școlară 

În concepția lui Comenius școala nu trebuie să fie plină de țipete, chinuri și bătăi, ci, din 

contră, plină de vigilență și atenție din partea învățătorilor și școlarilor. Formatorul tineretului 

trebuie să cunoască scopul, esența și forma disciplinei, pentru a știi când să aplice severitatea în 

mod corect. 

Scopul disciplinei este ca cel care a greșit să nu mai greșească în viitor. Trebuie 

administrată fără patimă, mânie și ură, cu blândețe și sinceritate, fiind rezultatul afecțiunii 

părintești a superiorilor săi. Comenius compară pedeapsa cu un medicament amar. 

Disciplina se va aplica la moravuri, dar nu la studii și cunoaștere, pentru că acestea 

trebuie să le insufle spiritelor doar dragostea de carte, nu altceva. Dacă este nevoie de stimulente 

pentru studii și cunoaștere, aceasta se face mult mai bine prin mustrări publice, prin laude aduse 

altora. 

În ce privește morala, disciplina pe care trebuie să o aplice profesorii va fi mai severă 

dacă există vreo dovadă de frivolitate, la încăpățânare și la răutate îndârjită, la îngâmfare și 

aroganță sau și din cauza relei voințe și leneviei. 
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Forma disciplinei poate fi luată de la însușii soarele ceresc: totdeauna lumină și căldură, 

adesea ploi și vânturi, rar fulgere și trăsnete. Profesorul va disciplina prin exemple permanente, 

prin cuvinte lămuritoare, sfătuitoare , dojenitoare, dar poate să treacă și la mijloace mai violente 

dacă elevul nu se îndreaptă. 

 

Capitolul XXVII 

Despre împătrita împărțire a școlii după etapele de vârstă și progrese 

Pentru școli trebuie stabilit un timp de studii corespunzător pentru ca după un anumit 

număr de ani, din atelierele umanității să iasă oameni cu adevărat învățați, morali și pioși. Pentru 

aceasta trebuie utilizată perioada de 24 de ani a tinereții. Primei copilării să-i corespundă școala 

maternă, celei de a doua copilării - școala elementară sau școala limbii materne, adolescenței - 

școala latină sau gimnaziul, iar tinereții academia și călătoriile. 

În aceste școli trebuie să se trateze același lucru în moduri diferite, adică tot ce s-a 

propus pentru formarea oamenilor ca oameni, ca învățați, ca adevărați creștini, întotdeauna după 

etapa de vârstă și pregătire anterioară, tinzând mereu spre treapta de mai sus. În școlile inițiale 

seva preda tot ce este general și în linii mari, în celelalte ceea ce este particular și distinct. În 

școala maternă se vor exersa mai ales simțurile externe pentru a-i ajuta pe elevi în deosebirea 

obiectelor înconjurătoare. În cea elementară, simțurile interne, imaginația și memoria, cu 

organele lor executoare - mâna și limba. În gimnaziu se vor exersa priceperea și judecata, iar în 

academii ceea ce revine voinței – adică ceea ce ține de menținerea armoniei. 

Școala maternă și cea elementară cultivă întregul tineret, de ambele sexe, școala latină 

va instrui tineretul care tinde mai sus decât învățarea unei meserii oarecare, academiile vor 

pregăti viitori învățați și conducători. 

 

Capitolul XXVIII 

Ideea școli materne 

Încă de aici, ceea ce vrem să cunoască omul, trebuie implementat: metafizica (totul se 

oferă într-o imagine generală), fizica (cunoașterea unor noțiuni elementare și de asemenea 

denumirea și utilizarea mădularelor corpului omenesc), bazele opticii (deosebirea culorilor 

principale, a luminii, umbrei, întunericului), începutul în astronomie (noțiuni ca cer, soare, lună, 

stele), începuturile geografiei ( noțiuni ca: munte, vale, câmpie, rău, sat, cetate, oraș). De 

asemenea: bazele cronologiei, începutul istoriei, bazele aritmeticii (înțelegerea termenilor de 

puțin sau mult, număratul până la 10, compararea numerelor), geometrie (elemente geometrice, 

măsurători), statică (cântărirea lucrurilor), mecanică (să miște, să mute, să construiască, să 

dărâme), dialectica(copii se deprind să pună întrebări și să răspundă la întrebări), gramatica 

(buna pronunțare a limbii materne, rostirea clară a sunetelor). Și: începutul în  retorică, gustul 

pentru poezie, în muzică (câte ceva ușor din psalmi și cântări bisericești), primele începuturi ale 

economiei casnice, foarte puțin din politică, teoria morală (cumpătarea, curățenia, respectul, 

ascultarea, veracitatea cucernică, dreptatea, caritatea, munca, când să vorbească și când să tacă, 

răbdarea, zelul și devotamentul, maniere civilizate), pot fi introduși în religie și pietate (părțile 

principale ale catehismului, bazele creștinismului). 

Această pregătire trebuie lăsată în grija părinților, deoarece copiii au grade diferite de 

dezvoltare. Pentru această perioadă Comenius propune două cărți: una pentru părinți pentru a-și 

cunoaște îndatoririle și alta pentru copii, cu imagini, pentru a stimula exercițiile din școala 

maternă. 

 

Capitolul XXIX 

Ideea școlii generale 

Comenius are în vedere, pentru această etapă de instruire, o educație generală a tuturor 

ce s-au născut oameni, către tot ce-i omenesc și către toate virtuțile. În susținerea ideii de școală 

generală aduce și faptul că este prematur în al șaselea an de viață să se poată determina vocația 
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copilului și acum nu sunt suficient manifestate nici forțele spirituale, nici înclinațiile sufletești. 

De asemenea, bogat sau sărac nu se poate exclude  nimeni de la educație. 

Scopul acestei școli nu este numai cunoașterea limbii latine, ci și caută în mod egal 

calea de instruire în limba maternă a tuturor popoarelor. Necesare în procesul de instrucție sunt 

cărțile în limba maternă, care conțin denumirea lucrurilor. 

Scopul și țelul școlii generale constă în aceea că tot tineretul între 6 și 12 ani(sau 13) să 

învețe tot ce-i poate fi de folos în viața întreagă:   

- Să poată citi cu ușurință tot ce este scris și tipărit în limba maternă; 

- Să scrie curat, repede, corect conform gramaticii limbii materne; 

- Să calculeze în scris și cu abac; 

- Să măsoare exact cu orice mijloc lungimea, lățimea, distanța etc. 

- Să știe să cânte melodiile curent folosite, cei cu aptitudini și începuturile muzicii 

figurale; 

- Să știe pe de rost psalmi și cântări bisericești; 

- Să știe pe de rost catehismul și cele mai importante istorii și sentențe din Sfânta 

Scriptură; 

- Să cunoască teoria morală, să o înțeleagă și să o aplice; 

- Din relațiile economice și politice să cunoască atât cât este necesar pentru a 

înțelege ceea ce se întâmplă în jur; 

- Să aibă o privire generală istorică asupra creației, coruperii și restaurării, ca și 

asupra conducerii ei, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, până în prezent; 

- Din cosmografie ce este mai important despre bolta cerească; 

- Tot ce este mai important din meserii; 

Mijloacele de realizare ale acestui scop: Efectivul se va împărți în 6 clase, pentru care se 

vor prevedea cărți speciale. Tot ce cărțile cuprind trebuie să fie acomodat capacității vârstei. 

Trebuie să fie prevăzute cu titluri frumoase, atrăgătoare, iar termenii de specialitate să fie 

exprimați în limba maternă. Metoda aleasă de a prezenta tineretului aceste cărți trebuie să fie 

ușoară. Zilnic se vor învăța numai 4 ore, două ore înainte de prânz, două după prânz. Dimineața 

este bine să se exerseze spiritul și memoria, după prânz mâna și vocea. După prânz nu se va 

preda nimic nou, se va face doar repetare. Comenius recomandă elevilor transcrierea de mână a 

cărților tipărite pentru că acest lucru servește memoriei și dezvoltă deprinderile de scris. 

 

Capitolul XXX 

Schița școlii latine 

Tinerii care promovează clasele acestei școli vor fi: gramaticieni (toate relațiile în limba 

latină și maternă, în greacă și ebraică, după necesități), dialecticieni, retori, aritmeticieni, 

geometri, muzicieni, astronomi. Pe deasupra: fizicieni, geografi, cronologi, istorici, eticieni și 

teologi. Ei trebuie să dobândească o bază solidă pentru viitoarea erudiție perfectă. Pentru această 

cultură Comenius propune 6 clase  distincte: clasa de gramatică, de fizică, de matematică, de 

etică, de dialectică, de retorică.  

Ordinea acestor clase este stabilită logic și explicată de pedagog cu răbdare. Mai întâi 

gramatica, apoi trebuie să se cunoască lucrurile în loc să se treacă la aprecierea lor și la 

descrierea în cuvinte înflorit. Știința moralei, după cea a naturii care pregătește și cultivă spiritul 

pentru etică. Matematica nu se face înaintea fizicii, deoarece avem nevoie în studiul gradat al 

matematicii de noi elemente din fizică. După fizică urmează  matematica, apoi etica deoarece se 

trece de la esența lucrurilor la studierea minuțioasă a însușirilor accidentale ale lucrurilor, apoi 

despre omul însuși, ca stăpân al tuturor lucrurilor. Urmează dialectica și ultima clasă cea de 

retorică, clasă în care trebuie să se exerseze aplicarea adevărată, ușoară și plăcută a tot ce s-a 

predat până acum. Comenius propune și ca studiul istoriei să se facă în fiecare clasă. Pentru 

aceasta, trebuie să se alcătuiască câte o cărticică cu un anumit volum de istorii pe fiecare clasă: 

Extras din istoria biblică (clasa I), Științele naturale (clasa a II a), Istoria lucrurilor artificiale, a 
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invențiilor (clasa a III a), Istoria morală (clasa a IV a), Istoria obiceiurilor (clasa a V a), Istoria 

universală (clasa a VI a). 

Două ore înainte de prânz elevii se ocupă de știința sau arta după care este denumită 

clasa, iar după prânz prima oră să fie destinată istoriei, iar cea de a doua exercițiilor de stil, voce 

și manuale, în funcție de materia fiecărei clase. 

 

Capitolul XXXI 

Despre academie 

Comenius dezvăluie cele trei dorințe legate de această instituție: 

- Ca acolo să se realizeze efectiv studii universale; 

- Să se întrebuințeze o metodă mai sigură și mai ușoară, pentru asigurarea unei 

erudiții temeinice a tuturor ce vin aici; 

- Să fie distinși cu titluri de onoare publice numai cei care și-au atins cu succes 

scopurile lor și sunt demni și capabili spre a li se oferi cu toată încrederea conducerea treburilor 

omenești. 

Pentru ca studiile academice să fie universale trebuie ca: profesorii să fie erudiți și să 

cunoască toate științele și artele, facultățile și limbile și să existe o bibliotecă aleasă, cu lucrările 

celor mai diferiți  autori, accesibilă tuturor. De asemenea se vor selecta doar cei mai capabili 

elevi printr-un examen la terminarea școlii latine. Mințile excepționale trebuie stimulate către 

toate, încât să nu lipsească oamenii pricepuți la toate, iar cei pseudostudioși nu trebuie admiși. În 

academie trebuie prelucrați tot felul de autori, un excelent folos îl reprezintă extrasele din autori 

deoarece se pot astfel dobândi cunoștințe generale și se câștigă timp. Exercițiile academice pot 

include și cercetări în comun publice. Nimeni nu va obține în academie onoruri fără victorii. 

 Tot în acești 6 ani se întreprind  călătorii, sau la sfârșitul acestui interval. 

 

Capitolul XXXII 

Despre ordinea multilaterală și perfectă a școlilor 

Dorința marelui pedagog este ca arta didactică să fie adusă la certitudinea și eleganța 

artei tipografice (se pot tipări mai multe cărți ce nu diferă între ele, scrise fără greșeli, pe hârtie 

nepretențioasă). Avantajele folosirii metodei perfecte sunt: 

- cu un număr mai mic de învățători vor putea fi instruiți  mai mulți elevi; 

- elevii vor ieși cu adevărat instruiți 

- cu o instruire aleasă, plină de farmec; 

- această cultură vor putea să și-o însușească și acei care sunt înzestrați cu mai 

puține posibilități; 

- vor preda cu succes și cei ce sunt de la natură mai puțin dotați spre a fi învățători. 

Arta tipografică necesită materialul său propriu (hârtia, literele de tipar, cerneala și 

presa), munca sa proprie. Asemenea acesteia în arta didactică hârtia este reprezentată de elevii, 

literele sunt cărțile didactice și celelalte mijloace de învățământ, cerneala de tipar – cuvântul 

învățătorului, presa este disciplina școlară. 

Literele de tipar trebuie să fie turnate, netezite și îndreptate pentru folosire – tot așa 

instrumentele metodei noi trebuie să fie mai întâi create, pentru ca apoi metoda să poată fi 

aplicată. O tipografie completă dispune de tot felul de litere de tipar, așezate ordonat în căsuțe și 

care se așază după o normă. Tot așa și învățătorii trebuie să aibă norme după care să-și 

organizeze munca. Cuvântul învățătorului, precum cerneala de tipar , face totul să devină clar, 

viu. 

Oricine în școală trebuie să se subordoneze disciplinei, așa cum hârtiile se subordonează 

presei. 

Cum cărțile au și spații intermediare distincte și în metoda didactică trebuie să fie 

prevăzute anumite perioade de lucru și odihnă. 



23 

Elevii sunt așezați astfel ca învățătorul să-i poată cuprinde cu privirea, asemenea foilor 

de hârtie înaintea imprimării. Hârtia  se udă și se înmoaie pentru a fi mai aderentă la imprimare, 

elevii trebuie să fie stimulați pentru a fi atenți. Literele se dau cu cerneală în vederea imprimării, 

profesorul explică, ilustrează materia orei respective. Foile sunt puse sub presă și imprimate, 

profesorul după ce a extras sensul corespunzător și a ilustrat prin câteva exemple ușurința 

reproducerii, cere același lucru de la elevii săi. Hârtia se usucă, în școală se aerisește spiritul prin 

repetări, examene și întreceri. Colile se așază în ordine și se verifică, aidoma lor elevii au 

examenele publice la sfârșit de an. 

 

Capitolul XXXIII 

Mijloace le necesare spre a putea trece la aplicarea practică a acestei metode 

universale 

Deși lipsesc oamenii care să stăpânească metoda, lipsesc banii necesari remunerării 

profesorilor, nu se știe cum se poate asigura ca și copiii celor săraci să aibă posibilitatea de a 

frecventa școala, iar vanitatea celor care sunt pregătiți după modelul tradițional trebuie 

înfruntată, realizarea acestei metode didactice este pusă sub semnul incertitudinii doar dacă 

lipsește stocul suficient de cărți panmetodice. Realizarea cărților panmetodice nu poate fi opera 

unui singur om ci trebuie să fie opera unei comunități de muncă colegială.  Este nevoi însă de 

autoritatea și generozitatea unui rege, principe de stat, de un loc liniștit, de o bibliotecă. Iar 

pentru toate aceste mijloace Comenius invită la rugăciune. 

Către marii învățați ai lumii face apel la rațiunea și inima lor pentru susținerea acestei 

metode, iar către autoritățile laice face apel în vederea asumării de către acestea a rolului de 

căpetenii. 

Capitolul și cartea se încheie cu o suspinare către Dumnezeu în care  marele pedagog, 

iubitor de copii, roagă pe Domnul să ofere  tuturor o inimă veselă. 
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Concluzii 

Didactica Magna este într-adevăr o mare carte a artei de a preda, scrisă cu pasiune și a 

luat naștere din marea experiență și iubire de copii a pedagogului renumit. 

Mărimea, complexitatea și valoarea inestimabilă a acestui manual de instruire a tinerei 

generații ne face să credem cuvintele autorului în care afirmă că însuși Dumnezeu a inspirat toate 

acestea cu imensul să har, pentru a oferi omenirii un remediu al vremurilor corupte. 

Cartea se adresează astfel tuturor diriguitorilor lucrurilor omenești: conducătorilor de 

stat, pastorilor bisericești, directorilor de școli, părinților și tuturor copiilor – adică tuturor celor 

direct interesați  ca noile generații să aibă o educație temeinică, științifică, bazată însă pe 

elemente tradiționale, religioase. Necesitatea acestei reformări în educație pleacă de la 

constatarea că în știință, politică și religie există  corupție, iar îmbunătățirea stării lor nu se poate 

face decât dacă educația copiilor se îmbunătățește. În concepția lui Comenius cheia îmbunătățirii 

și fericirii lumii se află în educația noii generații, cea care ulterior va schimba mersul lucrurilor, 

căci în concepția marele pedagog, rolul social al tinerii generații este foarte important. 

Pentru binele general pentru care militează, Comenius propune ca toți cei învățați, să se 

sfătuiască, să cumpănească și să hotărască modul în care se va proceda ulterior. Metoda pe care o 

inițiază insistă să fie pusă sub semnul întrebării, să fie judecată, îmbunătățită – totul în numele 

acestui bine al omenirii. 

Cartea cuprinde idei inovatoare în domeniul pedagogiei, sau reluarea ideilor altor mari 

pedagogi, Comenius recunoscând că duce mai departe ștafeta altor învățați. Adresându-se tuturor 

acestor oameni, inclusiv părinților și copiilor, ideile sunt îmbrăcate într-o formă palpabilă, 

autorul explicând pe înțelesul tuturor, în fraze simple, frumos structurate, exemplificând și 

demonstrând orice afirmație. Acest mod de scriere conferă cărții utilitate maximă, dar în același 

timp o deosebită frumusețe și farmec (pentru că întreaga carte este și o invitație la acțiune, la 

studiu, iar Comenius ca profesor își folosește toate mijloacele pentru deschiderea minții și justa 

ei folosire). 

Datorită vastei experiențe în lucrul cu copiii, în predare, în înțelegerea rostului și 

mersului instituțiilor unde se face educație, marele pedagog  a cuprins în Didactica Magna tot ce 

înseamnă o restructurare a învățământului din temelii: de la formularea unui alt scop al educației 

la tot ceea ce ține de acest vast proces (ce trebuie să cuprindă învățământul, când trebuie începută 

instruirea copiilor, modul de formare al claselor, noi principii de viață, de predare și învățare, 

metode pe diferite discipline, cerințele generale ale predării și învățării, menținerea disciplinei, o  

nouă împărțire a școlii după etapele de vârstă, mijloacele necesare pentru a putea trece la 

aplicarea practică a acestei metode universale și multe altele). 

Și numai această carte și l-ar situa pe Comenius între cei mai apreciați pedagogi al 

lumii! Multe din principiile și propunerile sale și astăzi sunt perfect valabile, lucru ce încă o dată 

certifică imensa valoare a Didacticii Magna. 

 


