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ELEMENTE DE METOD
—

A

PREFAŢĂ
cu formulele lor sen„Vechile tractate de Metodică,
erative și fără nici 0
tențioase, cu principiile lor imp
au astăzi prestigiul cejustificare științifică, nu mai
toţi

vut pentru

cei

deprinşi

cu

analizei

minuţiile

și

re în actualele cercecari întrevăd rezultate hotărâtoa
tări experimentale.
de investigare,
De altă parte, cu noile mijloace
adună zilnic un nămol de
specialiștii din toate ţările
material

de

observaţie,

a cârvi importanţă

este

negre-

din cauza volumului şi
şit nepreţuită, dar care, chiar
doa noutăţii

lui,

nu

nat şi sistematizat
congresele

speciale,

a putut

în

şi nu poate fi încă

coor

principii imediat utilizabile.

chemate

să

cearnă

observaţiile

lar
şi

normele directive, au 0
să fixeze prin autoritatea lor
radică pentru a putea resactivitate cu mult prea spo
punde nevoilor zilnice.

VI
De

aici

a se ținea

nale

greutăţile întimpinate de acei cari caută

în

curent

dăscălești.

—nici

cu

progresele

practicei

profesio-

Ei nu pot găsi în literatura specială,

chiar a ţărilor în cari asemenea

studii sunt mai

cultivate, ca Franţa, Germania, Italia— decăt sau călăuze fără nici o justificare științifică, sau monografii
prea ample și minuțioase, întunecate de expresii tehnice variind de la un cercetător la altul. Nici o lucrare
însă sistematizată, în curent cu ultimele cercetări psihologice, complectă şi tot-o dată in proporţiile cerute
de

modesta

carieră

Spre

a răspunde

a da

la

todică,

de

învăţător.

acestei

necesităţi, m'am

hotarât

lumină în lucrarea
ţinut

la școala

de faţă cursul meu de Menormală de institutoare din lași

între anii 1895—1904. EI are de bază nu numai controlul conştiincios al cercetărilor altora, făcut asupra
elevelor școalei de aplicaţie în curgere de mai mulți
ani, ci și numeroase

cum şi cercetări
urgente

ale

observații

proprii acolo culese, pre-

noi de analiză,

unor şcoli fără

provocate

tradiţie

de nevoile

și ale programelor

în continuă prefacere.
Pe aceste date am căutat să
stabilese principiile metodice călăuzitoare, ţintind pretutindeni a le da și justificarea lor psihologică. Dacă această explicare nu va fi totdeauna acceptată, tendinţa
statornică de a îndrepta mintea viitorului institutor înspre cercetări psihologice, deprinzândul cu nevoea unei scrupuloase analize, să slujească drept compensare.

A

VII
Aceste împrejurări explică, cred, pentru ce, spre
lucra-.
a preveni pe cetitor, atunci când am destinat
rea

pară,

de

faţă

publicităţii,

am

fost

nevoită

să

las

să a-

poate prea adeseori, subiectivitatea autorului.

A. C.K.

Iaşi, Octombrie 1905.

METODICEI

OBIECTUL
în

studiile noastre

pedagogice

de pănă

acum

am

primul loc
văzut cum se desvoltă sufletul copilului, în
ndu-se trepcum se desfăşoară activitatea-i mintală, arătâ
estările ei.
manif
tat tot mai complexă și mai variată în
poate deveni
Am văzut că totalul eunoștinţilor de dat
a intelitot mai mareși mai rodnie pentru desvoltare
țiuni mai logenţii, cu cât asimilarea se face în condi
Pe de
copilului.
gice şi mai uşurătoare pentru mintea
de căpitenie ale Pealtă parte ştim că una din ţintele
misirea puterilor
dagogiei moderne este eruțarea, econo
sufletești,

pentru vremuri

şi

situaţii

viitoare,

pe cari

prevecei mai prezumţioşi dintre noi nu le-ar putea
capital și
dea. Mai știm că cunoștințile de dat, drept
pentru folosirea
pregătire în viață, se aleg nu atâta
întărirea uzilnică, cât mai ales pentru exercitarea şi
pentru formarea de
neia sau a mai multor facultăți,
morale, fie numai indeprinderi sufleteşti anumite, fie

telectuale.
nu este îndestulăDar această pregătire teoretică
El are nevoe să-și exertoare pentru viitorul dascăl.
citeze meseria în toate amănunţimile ei multă vreme—
sub conducerea
și cum ar face-o mai cu folos decât

—
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unui călăuz experimentat ?—pănă să deprindă a observa sufletul cu multele-i manifestări denviorare și
continuă propăşire, pănă să surprindă nuanțele cari alcătuese o individualitate și să se poată sluji de învăţământ, uneltă de perfecționare pe cât de admirabilă, . pe
atât de primejdioasă în mâni neîndemănatece.
Trecerea de la pregătirea teoretţică la practica
zilnică a profesiunii de învăţător, de la învăţarea din

carte la aplicarea izbutită a principiilor

științifice

asi-

milate, o dă Metodica.
În această parte a Pedagogiei
“institutorul vede apropiindu-se de dânsul marile prin-

cipii

călăuze întâlnite în Didactică, vede luminându-se

în aplicare chestiunile discutate în Pedagogie, poate
vedea modificându-se sub mâna lui fondul de cunoștinți din fie-care lecţiune potrivit nuanţelor şi tipurilor
sufleteşti cu cari Pa familiarizat Psihologia.
Aici el
„va deprinde să analizeze chestiunile de învățământ, să
„cerceteze valoarea procedărilor de întrebuințat, să-și
justifice ori-ee schimbare de metodă. Acesta fiind cu-

prinsul Metodieei, noi am
delor de predare

defini-o astfel:

studiul meto-

în însăşi aplicarea, lor.

În ţara românească alegerea și ţermurirea chestiunilor de învăţământ, distribuirea lor în timp și alte
„multe nevoi pedagogice, sunt atribuţiunea exeluzivă a
autorităţilor școlare. Dascălului !îi rămâne mai puţin
de făcut. EI are deci și mai puţine merite când face

„bine, dar și o mai mare vină când, cu puternicile
ajutoare din afară, activitatea lui în școală este neimdestulătoare.

Vom

analiza

fondul

de

cunoștinți

ce

alcătuese

instrucțiunea, noastră primară în ordinea impusă obiec-

—

programul

de cătră

telor de învățământ

nu e

ordine

această

male, deși
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școlilor

cea mai

nor-

potrivită

cu

nevoile normalistului în momentul când începe practica
pedagogică. Din analiza aceasta vom afla şi
de pregătire ale fie-cărei lecţiuni și motivarea
gică a fie-cărei ordonări de cunoștinţi; sau,
zis mai sus, și metodele de predare ale fie-cărui
învățământ şi justificarea lor știinfifică.

CAP.

normele
psiholocum am
obiect de

1.

LIMBA MATERNĂ
Şcoala noastră primară cuprinde învăţarea unei
A cunoaște însă desingure limbi, a acelei materne.

plin limba noastră însamnă :
a)

a

o

și

vorbi

înţelege

în

bogăția

toată

și

fineța ei;
b) a ști so citim;
c) a ști s'o serim în forma ei corectă și adevărat

românească.
Iar pentru
învăţăm:
a)

cuvintele

b)

regulele

la

ajunge

a

acest rezultat

trebue să

(vocabular);

după

cari

acestea

se leagă în

poziţii și fraze (gramatică) ;
c)

scrierea

exactă

ortografie);
d) înjghebarea

pro-

a

cuvintelor

(seris—citit

frazelor în totaluri de gândire

și

mai

desvoltate și mai complexe decât fraza, în serisori, hârtii
de afaceri, cărţi didactice, opere literare ete. (stilistică).
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În predarea limbii, mai

mult

nevoe să ţinem samă de felul

decât ori unde,

cum

avem

a propășit mintea.

Omul a produs întăi, a creat, și apoi și-a dut samă de
felul cum a creat, adică de normele și procedările urmate
în producere.
Întăi a vorbit, a construit fraze şi opere

și numai mai târziu a simţit nevoea să privească îndărăpt și să cerceteze cum a făcut de a ajuns acolo.

Așa trebue să procedăm și noi în școală.
Iată de
ce limba maternă este obiectul cel mai greu de predat

în clasele primare, cel care cere dascălului o mai mare
ascuțime de minte și mai mult tact metodic. Copilul

trebue să se trezească că posedă limba și numai din
când în când să înjghebeze regule cari să-i ordoneze

materialul limbistie. Cât mai puține regule și cât mai
târziu formulate ! Iată principiul general în predarea

limbii materne.
Multă citire, seriere multă, câștigare
de cuvinte și de locuţiuni din practică, scriere exactă,

ortografică, și stilistică de la început.

Cele patru părți constitutive ale studiului limbii
nu se pot deci face succesiv, ci paralel și sprijinindu-se

necontenit între ele.

Copilul nu învaţă cuvinte singu-

vatece, ci. în propoziţii și fraze, și nu le învaţă

le și

scrie.

Așa

că învățând

vocabulanul

el

fără

face

să

şi

ortografie şi stilistică și gramatică,
—şi viceversa.
Mijloace didactice pentru dobândirea limbii avem :
citirea, convorbirile, memorizările, copiatul, dictarea şi compozițiunile.

Ş 1.
VOCABULARUL
Copilul vine de-acasă cu un capital mai mic sau
mai mare de cuvinte, din cari unele rău rostite, iar cele

— 5 —
mai multe rău întrebuințate.

Îndreptări îi trebuese

la

fie-care pas. La cuvinte avem de considerat:
8) rostirea;
b) intonațţia;
e) scrierea sau forma grafică;
d) înţelesul.

Cu cât rostirea va fi mai bună,

mai răspicată,

cu

atât auzul elevului îi va da ajutor la scrierea ortografică.

Intonaţia are de asemene însemnătate, făcând o

trăsă-

tură caracteristică după care se distinge un strein de
un român.
În ce priveşte forma grafică a unui cuvânt, e bine
ca atunci când copiii știu serie, să nu li se deie cu-

vinte nouă decât prezentate de odată sub ambele forme :
văzută şi auzită.
|

Înţelesul
Acest din urmă

cuvintelor

poate

fi propriu sau figurat.

intervine mai rar în şcoala primară.

Când învățătorul vorbește limpede, lămurit şi fruMos, elevii prind cuvintele mai ușor și le păstrează
mai îndelung.
O sensaţie auditivă clară și plăcută se
întipărește totdeauna mai puternic în minte.
Să bă-

găm de samă la muzică:

melodiile cari ne-au fermecat

ne stăpânese amintirea vremuri îndelungate.
lată de
ce este neînțeles faptul ca să se găsească în învățământ
oameni cu vorba defectuoasă.
Și cu cât mai dăunătoare este infirmitatea
streine !

aceasta

când

e vorba

de

limbi

În ce privește cuprinsul cuvintelor, nu putem cere
elevilor de școală primară înţelesuri bine definite și
logic țermurite. Ne vom mulţumi cu urele numai aproximative, iar când noţiunile sunt abstracte, nu vom
pretinde copiilor decât o exactă întrebuințare a cuvintelor
în proposiții date. Dar la aceasta trebue să ținem numai decât!

—
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Cu cât dascălul va vorbi mai precis, mai
nu zie și concis, aceasta nu este

primară—cu
curată,

o

calitate

cât cărţile didactice vor avea

un stil

mai străveziu

exprima ceva,—nu

și

mai

exact—
de

școală

o limbă mai

luminos

și

vor

vor fica pănă acuma înșirdri de vor-

be goale.—cu atât și elevii vor prinde mai ușor înţelesul,
vor pune cuprins la cuvintele învățate și nu se vor în-

şela asupra întrebuințării lor.
Când vin copiii la școală, cuvintele lor nu pot fi decât
nume de impresiuni primite prin simţurile exterioare.
Stări sufletești ei aproape nu cunosc, iar idei au prea
puţine.
Activitatea simțurilor și mn special a ochiului
fiind lucrarea de căpitenie. pănă pe la 10—42 ani, urmează
că vorbele cari pot rămânea definitiv şi cu folos în
mintea copiilor, sunt numai numele fiinţilor, a obiectelor şi a însușirilor acestora.
lată de ce se zice de cătră metodici că cel mai bun mijloc pentru învățarea vo-

cabularului este învăţământul intuitiv, iar ca

motivare

am adăogi: cuvântul trebuește asociat cu o imagine vizuală, forma mintală care se păstrează cu maximum

de intensitate în minţile copilărești.
Tot pentru

acest motiv

exercițiile

de gramatică

cu

cari putem începe, nu pot fi decât variaţiunile de formă
ale substantivului, ale adjectivului și ale verbului.
Mai putem învăţa cuvinte şi din citire. Aci vor-

bele se ţermurese ca cuprins, capătă înţeles mai concret, mai determinat, prin legătura lor cu celelalte cuvinte din propoziţie, se apropie deci mai mult de felul
de pricepere al copilului.
În citire cuvintele se întipărese în memorie
și
grație formei lor serise.
Așa dar
pentru învăţarea
vocabularului avem

două

mijloace didactice

intuitiv și citirea.

mai

însemnate:

învățământul

7 —
„Dar nu este de ajuns să-i ştim unui cuvânt înţelesul şi forma, ne trebue să-l întrebuințăm lesne, repede
şi la momentul vroit. Ușurința aceasta în mânuirea
& limbii,

cuvintelor, această mecanizure

pătă prin reproduceri

și

dese

sau în scris, extemporală

sau

am

sub toate

numi-0,

se ca-

formele:

orală

în compuneri,

cuIată de unde rezultă regula metodică că ori-ce
spre
elevi,
vânt nou trebuește des întrebuințat de cătră

a rămânea definitiv în capitalul lor limbistie.

ş 2.
GRAMATICA
Se deosebese la Gramatică, de obiceiu, două părţi:
a) Etimologia sau studiul cuvintelor singuratece și
anume studiul variaţiunilor de formă în legătură cu
variaţiunile lor de înţeles, și
b) Sintaza sau legarea și așezarea cuvintelor în

întregi de gândire, în propoziție și frază.

Un cuvânt singuratec are un înţeles mai larg şi mai
nețăvmurit de. cât atunci cînd stă într'o propoziţiune,
iar un întreg inteligibil pentru minţi primitive sau
măcar puţin pregătite, îl formează numai propoziţia, iar
Pentru aceste motive exemnici decum vorba izolată.

plele gramaticale se dau de preferinţă în pro poziţiuni,
ia Gramatica o începem cu sintaxa și nu cu etimologia, mergând

a părţilor

lui.

Şi fiind că fraza este

desvoltată, prea complexă

ţia ei,

la

acea

o gândire

prea

astfel. de la cercetarea intregului
şi prea

variabilă în construc-

sa luat ca punct de plecare în studiul Grama-

ticei propoziţiunea.

Copiii știu

alcătui

propozițiuni de

la

exerciţiile

— 8 —
pregătitoare pentru seris-citit.
Întăile deprinderi adevărat gramaticale vor consta din:
1) deosebirea din practică a propoziţiunilor simple de cele desvoltate ;
2) formarea propoziţiunilor eu subiecte sau cu
predicate date ;
3) formarea lor fără nici un jalon;
4) analiza lor în privinţa părţilor constitutive:
a) despre cine se vorbește.....

b) ce se spune.....
Mai departe analizăm subiectul
(ce poate fi...) și
predicatul (ce arată.....)
Aceste exerciţii, fără nici o valoare practică, au
rosiul de a deprinde pe copii să-şi dea samă de actul
gândirii lor, să-și controleze așa zicând mintea în însăși lucrarea ei, ceea ce-i absolut trebuitor pentru
a pricepe Gramatica.
Ele mai dau prilejul de a întrebuința
vorbe și construcţii corecte.
Pe baza celor arătate mai sus elevul poate distinge
rolul cuvintelor în propoziție (analiza logică) şi poate
clasifica cuvintele după înţeles (analiza etimologică),
ceea
ce impropriu se numește «a deosebi părţile vorbirii».

În clasa a III-a ns întoarcem iarăși la întregul no-

stru, propoziţia, îl desvoltăm

cu atribut

și compliment,

pentru a-i putea deosebi toate patru părţile constitutive.

Dacă

mai

putem

distingem complimentul

începe

terminațiunilor

studiul principal
variabile.

drept de cel nedrept,

din etimologie, acel al

Iată și distinețiunile ce trebue

să facem de rigoare pentru a seri şi vorbi corect:
1) substantivele comune de cele proprii ;
2)

formele

3)
4)

formele celor trei genuri ;
|
pronumele personale faţă de cele nepersonale,

variațiunile

singuritului

de formă

de-ale înmulțitului ;

a celor dintăi ;

9 —
5) genul şi numărul la adjective;
6) câte-va din formele verbului, modurile și timpurile cele mai des întrebuințate de la verbele regu-

late, adică formele-tip.
Pe baza acestora
de conjugare, absolut
rectă. Declinările se
nici o definiţie nouă,

facem exerciţii de declinare și
trebuitoare pentru o scriere copot face fără nici o teorie şi fără
numai pe baza cunoștinţilor de

sintaxă de pănă acum.

De exemplu:

În propoziţia X....subst.

A
0
CA

CV
Ze
«

4
«

Tot astfel putem reduce
Totul este

via conjugărilor.

A. ..... subiect, se scrie aşa.

la un

atribut, se scrie așa.
compl. nedrept, ete.

minimum

să rostim bine

și

teo-

terminaţiile

şi să le serim măcar din când în când pe tablă sau
|
pe caet;
La exemplul de mai sus schimbăm apoi singuritul
în înmulțit, punem substantive femenine în locul celor
masculine, arătăm

cum

variează acestea şi stabilim ast-

fel câte-va tipuri după cari declinăm un număr de exemple. Acelaș lucru cu verbele.—Esenţialul este să nu
lăsăm pe copii să ghicească, ci să le spunem noi terminaţiile și să variem

cât mai mult exercițiile : unul

îl în-

semnăm pe caste, altul îl serim pe tablă, pe un al tueilea îl facem oral, ete. În loc să perdem vremea seriind
acelaș exemplu odată greşit și odată corectat, să facem
exerciţiile tot cu alte cuvinte și să luăm toate măsurile
ca copiii să nu

greşască.

Nu vom intra în analiza fie-cărei chestiuni.
gramul

şi bunul

simţ ne pot călăuzi îndestul.

ProPrinci-

pala ţintă a dascălului este ca elevul să distingă că n
gramatică are de-a face numai cu cuvinte, cari pot fi
de mai multe feluri (subst., adj. ete.) și pot face diferite

—
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slujbe în propoziţie, și ca el să mânuească vorbele cu
terminaţiile lor cuvenite, construind propoziţii și fraze

corecte, fie că vorbește, fie că serie.
În acest scop sunt necesare multe exerciţii orale.
Cele serise iau multă vrome şi cer o muncă disproporționat de mare față cu rezultatul dat. Dar cum e nevoe mare să variem cuvintele, învățătorul va trebui să
ajute copiilor în căutarea exemplelor.
Nu folosim nimic învârtindu-ne în acelaș cere de vorbe și de construcţii sub pretext ca elevul să-și găsească singur e-

Să nu perdem din vedere ceea ce căutăm,
xemplele.
chiar când ar fi să ne ademenească principii sănătoase. În etimologie nu-i vorbă de pricepere, prin uimare și de posibilitatea de lucrare proprie, ci pur și

simplu de primirea și păstrarea neștirbită a unor forme
văzute

și auzite ; aci tot procesul

de gândire nouă

și

proprie se reduce la analogie. Dacă putem lăsa
sama copilului lucrarea de analogie, formele trebue

pe
să

le dăm
sească

noi.

Care ar fi însă folosul ea elevul

exemplele ?—Întreţinerea

sului în

elas?—Da,

viociunei

dar la aceasta putem

şi

să-și găa

intere-

ajunge

nu-

mai cu condițiunea să nu cerem prea mult efort.
Iată
de ce ziceam mai sus că învățătorul va ajuta pe elevi

în căutarea exemplelor.
Lecţiuni de teorie avem foarte puţine. Numim
astfel pe acelea în cari elevul are a generaliza, a formula
o regulă sau o definiţiune. lată, ce avem de deosebit în asemenea

leeţiuni :

a) exemplul model al dascălului;
b) exemple analoage date de elevi, dintre cari
cele tipice se scriu pe tablă;
c). observaţiunile elovilor-- generalizarea (regule
sau definiţii);

d)

|

exerciţiile de aplicare.

Dascălul se va feri să nu-și facă un tipice după.
Nimie nu e mai neprocare să-și ordoneze lecţiunea.
i eristaliduetiv, mai sec, mai antipatic ca acele planur

a doua
zate pe cari elevii le-au cuprins cu mintea de la

lecţiune și a căror structură
curiozitate şi ori-ce interes.

ori-ce

le înăbușă

simplistă

feluri :

Exereiţiile de aplicare pot fi de mai multe

ai definit
a) de recunoaștere, am zice (după ce
vorbe, enusubstantivul bunăoară, Pai deosebit de alte

cele

meri un şir de vorbe din cari elevul să aleagă pe
cerute) ;

b)

cele

6)
d)
))

“«
«
«

În acelaş
etimologie.

date de

copii, după

normele stabilite.

luate din cartea specială,
de citire,
«
«€
«a
dintwo bucată memorizată.
«

chip

se

tratează

ori-ce

chestiune

Prin
a fi

În clasa ultimă avem la sintaxă fraza.
nalogie.cu metoda întrebuințată pănă acum,
procedăm mai întăi analitic:

de

asă

să luăm fraza, s'o descom-

punem și să studiem felul cum se leagă părţile ei.
Mai potrivită însă cu felul de gândire al copilului
este procedarea sintetică, adică să desvoltăm propoziţia.
pentru a construi fraza.

Părţile componente

vor fi ca mai” sus:

ale

unei

lecțiuni

exemplul model,

de

sintaxă

construirea

prin

analogie de cătră elevi, generalizarea, aplicarea.

geDin cele ce preced am putut vedea că metoda

—
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neralminte întrebuințată astăzi, este acea anali
tico-sintetică. Cea pur sintetică e condamnată absolut,
iar cea

analitică e părăsită de toți
multă ordine în gândire.
Nu

bine ca
dintrun

vom

câţi

simt

de

mai

intra în discuţiile metodiștilor, dacă e mai

exemplele să se ieie dinti
întreg

nevoe

de gândire

bine

bucată citită, adică

constituit, sau din con-

vorbiri libere. După noi amănuntul acesta rămân
e absolut
secundar. Principalul este ca exemplele să înaint
eze

mintea copilului, dacă nu și ca, fond, ea formă
numai decât!
Vorbe de clacă nu ne trebuese. Vorme noi şi
multe, rostite sau serise, iată esenţa lecţiunilor
de gra-

matică. Și dacă în loc să spunem banalităţi ca, :"cuco
șul cântă, vaca rage etc., putem repeta cu prilej
ul e-

xercițiilor gramaticale

fondul

de cunoștinți din alte

biecte de învățământ,—eu atât mai bine!
Gramatica este
unor regule cari au
oase.
Noi trebue să
prea mult!
Pentru

o-

însă numai formularea, constatarea
nevoe să ne fi intrat în carne și
sevim corect fără să ne gândim
a mecaniza cunoștințile noastre de

limbă nu ne sunt însă deajuns exerciţiile de
gramatică, ori-cât ar fi ele de multe și de bune, ci avem
nevoe
de citire și de vorbire multă și corectă. Învăț
ătorul va
fi deci tot: atât de riguros cu expresiunea elevil
or, ros-

tită sau

serisă, ori-care ar fi obiectul

de învățământ

de

care se ocupă întrun moment dat. Dacă noi Româ
nii
serim așa de rău limba noastră, aceasta se
datorește
și faptului că ?n școlile noastre secundare și super
ioare,

numai dascălul de limba română are preten
ţii la corectitudinea vorbirii—și încă !—toţi ceilalți abia
de mai ţin

samă de fonq!
Un bun mijloc pentru învăţarea limbii este citirea cu glas tare, făcută bine înţeles în condiţii metod
ice.
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$ 3.
SCRIS—CITITUL
bit.

Timp de veacuri scrierea și citirea s'au făcut oseDe abia în secolul al 18-lea s'a băgat de samă cât

de mult sar sprijini ele reciproc.

Întăile

unire le-au făcut dascălii germani
lantropiştilor».

din institutul

încercări

de

«Phi-

În serierea noastră fie-care sunet are semnul lui
numit literă. Literile, spre distingere între ele, se pot
numi; fiecare fie cu sunetul pe care-l reprezintă, sau
cum se zice, cu «valoarea lor relativă din cuvânt, fie
cu

nume

convenţionale.

Așa

literei r i s'a zis rr, re, er,
chirilie,

râță.

Sistemul

bunăoară

iar

de a

pe
numi

în

vremea

românește

alfabetului

literele cu

sunetul

conrespunzător e numai din veacul al 19-lea și se numește sistem fonic sau fonetic, spre osebire de celalalt
zis

nominal.

N'avem

nevoe

de

stăruit

asupra

văditei

superiorităţi a sistemului fonie asupra celui nominal.
Cărţile speciale pentru învăţarea elementelor citirii și a serierii se numesc abecedure și se crede că întăiul abecedar în Europa ar fi fost făcut de cătră

Martin Luther.
De când învăţarea citirii se face cu pretenţii de
metodă, de ordine, de sistemă, și pănă în zilele noastre,
Yau succedat două şerii de metode, unele

tele analitice.
o metodă

sintetice,

al-

În ulţimii 30—40 de ani s'a generalizat

analițico-sintetică,

după

ce

se

făcuseră

în-

cercări cu una sintețico-analitică.
O diferenţiare de făcut încă, între metodele

seris-

cititului încercate pănă acum, este dacă se fac copilului
cunoscute mai întăi literile de tipar, ochioase și clare,

sau cele de mână.

În cazul

din urmă,

copilul

învaţă

citirea din propria lui seriere și metoda se numește scriptolegă, în cel dintăi se numeşte legografă.
Nu vom intra în istoricul chestiunii, ci vom trece
deodată la metoda generalminte adoptată astăzi «metoda
cuvintelor normale», sau a lui «/acotot- Vogel», după numele

celor doi metodiști cari au întemeiat-o.
Jacotot este cel

mai

mare

|

inventator

în metodica

seris-cititului. De unde pănă la dânsul procedarea
absolut sintetică, el încearcă una absolut analitică.
ceiași reformă

o va introduce

mai

era
A-

târziu Diesterweg în

studiul limbii.
Şi să nu uităm că Jacotot se slujește
de analiză in veacul al 18-lea, atunci când ea este absolut necunoscută ca metodă de învăţământ și de abia
încereată ca metodă de cercetare.
Idea
lui Jacotot o perfecţionează Vogel, autorul
recunoscut al metodei «cuvintelor normale».
Trăsăturile

distinetive ale acestei metode sunt:

|

1) combinarea scrierii cu citirea; (Vogel propune
forma legografă, metodiștii mai noi preferă cu drept
cuvânt pe cea scriptolegă);
2)
mersul analitico-sintetic în fie-care lecţie;
3) ori-ce cuvânt normal este reprezentat printro
icoană, menită să deștepte numai decât o imagină în

mintea copilului,

spre a-l deprinde a nu vorbi fără să

gândească ;
4) numeroase exerciţii de scriere şi de citire
fie-care lecţie, bine gradate şi bine proporţionate

timpul și puterea de muncă
În

limba

noastră sunt

în
cu

a copiilor.
multe

abecedare

după me-

toda cuvintelor normale. Cele mai bune au remas însă
și pănă astăzi ale d-lui Th. Speranţă, ale d-lui învăţător
Popovici şi mai ales al d-lui C. Meissner.
De

oare-ce

simultaneitatea

învăţământului

este o
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condiţie esențială pentru școala primară, seris-cititul
după “metoda lui Vogel are nevoe de o pregătire specială, care constă din o serie de exerciţii pentru citire,
Exerciţiile de seriere deprind
şi o alta pentru scriere.
pe copil cu elementele literilor,—linii drepte și culeate,
subțiri și groase,—cu osebită stăruință asupra direcţiei
în care se mişcă mâna la fie-care, și a executării lor
în tact.

Exereiţiile citirii,
rii, sunt mai grele.

bine zis ale

ori mai

Copilul

trebuește

şi să distingă elementele lor, sunetele.
Iată mersul în aceste exerciţii. Din
asupra unui fond de tot ușor și cunoscut,

facă

propoziţii

să dis-

osebească de propoziții

tingă cuvintele ca întregi, să le

copiii să

seris—eiti-

deprins

întregi,

adică

să

convorbiri
deprindem

construiască

gândiri simple. 'Ajutându-ne apoi de simţuri, de văz
şi de auz, desfacem propoziţia în cuvinte și anume : re-

prezentând

fie-ce

cuvânt pe

tablă cu o linie mică, în

aceiași proporţie cu linia, mare care ne amintește propoziţia, în care cuvântul se află faţă de întregul de
scos; sau rostind rar vorbele și asociind
“unde Pam

fie-care din ele cu o bătae, cu un sgomoi.
Când copiii despărțese fără greșală cuvintele din
propoziţii, trecem mai departe, desfacem vorbele in si-

observa ca atât numile tehnice
labe şi sunete. Vom
cât și definiţiunile de rigoare să vie în totdeauna după
exercițiulde analiză, adică mumirile cele nouă să vie în
urma, ideilor conrespunzătoare:

Când copiii sunt stăpâni
putem trece la abecedar.

pe desfacerea

în

sunete

Din complexele forme în cari dascălii germani imbracă o lecţie de seris-citit, noi n'am păstrat decât strictul necesar. Convingerea noastră este că esenţialul unei
atari lecţiuni este multă scriere și citire multă și că
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umpluturile, bunăoară desemnarea pe tablă a literilor
de tipar și a figurii ce ilustrează cuvântul normal, sunt
numai

o perdere

de vreme

și de

muncă.

Iată punctele unei leeţiuni de scris-citiţ:
1) întuirea figurii de pe carte, atât numai cât e
necesar ca să adunăm minţile copiilor și să deșteptăm

idea reprezentată de cuvântul normal ;
2)

analiza pe cuvinte

se

află

în

silabe și sunete;
3) scrierea, literei noi :
a) în întregime,

acel

a unei propoziţiuni

cuvânt normal;

în care

descompunerea

b) pe elementele ei componente,
6) reproducerea literei de cătră
aer și pe plăci.

acestuia

copii,

în

Pentru a asigura scrierea în tact copiii sunt ţinuți să spuse în cor felul liniilor ce seriu sau să numere
bucăţile din cari alcătuese fie-ce literă ;
4)

scrierea

cuvântului

normal

dat,

a unor

şi propoziţii în cari intră litera nouă ;
5) citirea celor scrise, citirea paginii
zătoare

din

vorbe

conrespun-

carte ;

6) litera nouă de tipar, exerciţii
tere a acelei litere, comparaţie cu altele ;

de

recunoaş-

7) citirea exerciţiilor cu litere de tipar.
Un dascăl chibzuit se distinge de unul prost prin
aceea că citește şi serie mult întro oră și nu părăduește vremea cu vorbe de prisos ori cu amănunte cari
imprăștie mintea copiilor la cele patru vânturi.

De oare ce

lucrăm

cu

foarte

mulți

elevi

odată,

nu-i revine fie-căruia decât puţină vreme.
De aci necesitatea ca toţi elevii să urmărească, pas cu pas, ce se
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citeşte de cătră fie-care, precum și nevoea citirii în eor.
Bine inţeles, citirea în cor trebuește făcută în. tact și
Dealnumai după ce toţi elevii au citit individual.
tren'ar
ce
mintrelea ea e o procedare primejdioasă,
bui îngăduită decât dascălilor cari cu adevărat iși dau
Ea se face în
samă de toate mărunţişurile didacticei.
vederea mecanizării citirii, dar să băgăm de samă, că

ea ne poate duce și la tâmpirea copiilor!
Nu e metodice ca copiii să citească de

multe

plimentar : de mașini de citit, de litere
benzi sau pagini scrise anterior de cătră

mobile,
dascăl,

ori

aceiași lecţie, căci ei memorizând ușor se ntâmplă o
ingrămădeală de erori și o confuzie groaznică în mintea
lor. De altă parte trebuese numeroase exerciţii de eitire. lată de ce avem nevoe de material de citire su-

ceva în felul foilor d-lui Borgovanu, ete.
Cu cât putem face exereiţii mai multe, mai

mai neprevăzute , cu atât copiii

noi

deprind citirea mai

de
de

și

re-

pede și mai lesnieios.

Ş 4.
SCRIRREA
e
Când copilul cunoaște toate elementele, literil
mici şi cele mari, citirea și scrierea se despart pentru a rămânea fie-care o îndeletnicire independentă. Cea
a
din urmă devine caligrafie sau o lucrare de aplicare
multora dintre obiectele de învățământ.
se mai
__O discuţie între dascăli este dacă scrierea
tatea înpoate face şi trebue să se facă în tact. Simultanei

752//

dar
vățământului se datorește în mare parte tactului,
ocuprea adesea acesta încurcă și distrage copiii de la
2
:a

e

OTE Day

pația principală. De altă parte cu tactul uniformizăm
mișcările copiilor și lendreptăm spre o vitesă normală :

grăbim copiii înceţi și leneși, dar mai ales oprim
nervoșii să ajungă la acea, repezeeiune în muncă
caracteristică celer vioi și deștepți, dar dăunătoare
din toate
punctele de vedere, când se ajunge - prea
curând la
dânsa. Noi socotim că scrierea în tact ar trebui
menţi-

nută

la

caligrafie

în toate

clasele primare,

dar nu

am

admite-o la exerciţiile gramaticale, deși lucrul
se practică

în multe școli germane, pănă prin anul
al treilea.
scrierii

VP

Despre metodica
la caligrafie.

vom

vorbi

mai

îndelung

5.

CITIREA
Citirea este mijlocul

bii și unul din

cele

mai

de căpitenie în învăţarea lim-

însemnate

pentru

asimilarea

cunoștinților de ori-ce natură.
Ea este instrumentul de
muncă ce-l încredințăm copiilor cu gându
l să le slu-

jească la desăvârșirea culturii dată de școală
,

Citirea însamnă însă căpătarea conoștinți
lor de la
alții. Sar cuveni să nu vecurgem la
dânsa decât după

ce vom fi cules tot ce ne poate da propr
ia-ne experiență. Ea ar avea volul să desăvârşească
și nici decum să reprezinte întreaga noastră educa
ție.
Cam
aceasta este şi concepția lui Rousseau. Și
totuși citirea
a format, ba formează încă și astăzi, punct
ul de plecare
şi temelia ori-cărei instrueții, iar pentru
marele număr,
singura

cultură.

Avem
presupun

pe

de osebit la citire trei forme, din cari două
cealaltă,

la

a

căror

armonică

va ținti învățătorul in fie-ce lecţi
une:

contopire
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a)

citirea mecanică, curentă, curgătoare, atunci când

împreunarea literilor în cuvinte se face fără greșeli,
iar trecerea de la un cuvânt la altul, fără hopuri și
pauze nepotrivite;
b)

citirea logică când cele serise deşteaptă în minte
ideile conrespunzătoare tuturor vorbelor, cu înțelesul și

lărgimea de gândire,

dar și

înyrădirile date de cătră

cu

scriitor ;

€) citirea estetică,
butesc să ne deștepte

când pe lângă idei, vorbele izsimţirile de cari fuse însuflețit

acel ce-a scris, subinţelesurile și perspectiva întrezărită
de dânsul, bogății cuprinse în ori-ee bucată literară cu
adevărat artistică.
Cărţi anumite pentru citirea în șeoală, așa numite
În vremuri copiii
clasice, avem de cât-va timp numai.

își învățau literile şi-și deprindeau ochii la repedea înjshehare a cuvintelor
pe cărţile bisericeşti.

pe

operele

marilor

seriitori sau

Cartea de citire este luerul de căpitenie în școală.
Ea ne 'nvaţă vocabularul și gramatica,

cu ea deprindem

instrumentul

ortografia și stilul, ea este

principal în

desvoltarea, culturii.
Limba întwebuinţată trebue să fie potrivită cu putevile și nevoile copilului.

Nu

sub pretext

că”l învăţăm

româneşte, să-i punem din clasele inferioare modelele
Coşbuc, cronicarii și ceimoastre de limbă: Eminescu,
Jimba
lalţi. Copilul de școală primară nu are nevoe de
literară, ci de limba curent vorbită, simplă și obișnuită,
cu condiție numai să fie corectă. Nu din licenţele lui

Eminescu şi nici din arhaismele ori cât de colorate, ale
cronicarilor, are să izbutească el să înjghebe o seriȘi trebue să
de închiriere.
soare sau un contract
Oare punctele culminante ale
ținem samă și de fond.
literaturii românești să convie unor copii între 44
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ani ? Cronicile
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cari au nevoe de comentarii

şi de atâtea

explicări de cuvinte, că nu lenţeleg tot-deauna
dascălii, să fie oare potrivite pentru elevi? Nu se
în destul samă de un fapt: absolventul de școală
mară are. nevoe să se știe sluji de limba zilnică

nici
ține
prişi se

ințeleagă, ceea ce zilnic îi cade în mână. Accidentalul
și
neprevăzutul, noul și interesantul nu sunt de domeniul școalei elementare.
Să nu raţionăm ea unii saVanți eminenţi cari se ilustrează din când în când
ea
examinatori pe la școalele noastre: «Ei! Tot
oase şi
câne... și stejar... S'o vedem pe candidată : este
ea în
stare să'mi vorbească jumătate de oră despre o
coajă de

nucă?

Atuni...

zic

și eu!»

Sau un altul:... «cilindru,

con, piramidă... prea e banal!
Să dăm o lecţie asupra
parabolei sau helicei.» Nu mai există loc,
mă rog, pen-

tru chestiunile banale, nici în şeoalele primare
!...
A.

Cartea

S'a statornicit de cătră

de

citire

metodiști că mai

bun

mij-

loc pentru realizarea concentrării în învățământ
nu poate

fi de cât cartea de citire. Ea va trebui pentr
u fie-care
clasă să oglindească întreg capitalul de
cunoștinţi cerute de program.
Cunoștinţile din punct de vedere al fondului
sunt
de două feluri: științifice și literare. Grup
ăm în această din urmă categorie atât cunoștinţile
istorice cât
şi pe cele geografice, cari, mai ales în
școlile inferioare,
punând în joe imaginaţia, au nevoe de
calități de stil

absolut artistice. Alegerea, succesiunea chestiunil
or din

fie-care

căreia

obiect de învățământ și desvoltarea

din

program.

ele

sunt

fixate în școala

Munca autorului

este

de dat

românească

fie-

prin

astiel simţitor ușurată,
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iar învățătorului nu-i rămâne de cât să constate conformarea sau nerespectarea programului și să se hotărască în consecință.
Pactul metodic al autorului unei cărți de citire se
poate totuși vedea din succesiunea pe care o dă el chestiunilor din obiecte de învățământ osebite— dacă se ajută sau nu una pe alta — și din depărtarea ce o pune

între

cele de

aceiaşi

ramură

de

învăţământ.

Copilul

are nevoe de varietate, dar în acelaș timp cunoștințile
asimilate trebue să i se lege prin toate raporturile posibile, dacă ţintim ca ele să-i rămâe definitiv în conștiință,
Adevărata greutate și deci adevăratul merit în alcătuirea unei cărţi de citire este însă limba. Cuvintele,

adevărat. românești, să fie propii în întrebuințarea lor,
clare şi transparente, aşa ca gândirea să reiasă luminoasă. Construeţiunile să fie simple și firești, ușoare şi
caracteristic românești. Pentru

să ne fe-

aceasta trebue

rim de stilul jidovit al ziarelor și al literaturii eftine,
trebue să alungăm vorbele de mahala cari lasă să străbată înţelesuri și rostiri sehimonosite și pervertesc gustul cel atât de ales al poporului românesc; dar trebue

să nu ne lăsăm ademeniţi nici de stilul dichisit al celor
ce se inspiră numai din cânticele populare și din urice.
Hainele de bal-maseat nu au ce căuta în şcoală! În a-

fară de vorbe cu adevărat plastice și colorate, cari conrespund însă unui capital restrâns de cunoștinți, literatura
populară

nu

ne

poate

fi de cât o călăuză

în

privirea

mersului gîndivii „—simplu și desăvârșit firese-—în privirea
construcţiunilor sintactice, dar atât numai. Un veşnic

model de imitat, nu!
Bucăţile cu cuvrins științific, istorie şi geografie se
pot lua din scriitorii noștri cei mai buni. Autorul cărții
de citire va alege pe acele în cari stilul e mai plastic,
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descrierea mai colorată, dar in acelaș
timp numai pe
acele în cari tabloul sau totalul gândirii
se prezintă

simplu. Belșugul de. amănunte, așa cum

ni”l dau mulţi

din eroniearii și istoricii noștri, cere
o putere de închie-

gar6, de întregire, pe care copilul de
ș:oală primară nu
o are. Iată de ce aș zice că folosirea
marilor noștri autori cere mult meșteșug. Nu ori-cine
să se încumete a

0 face!
În privinţa literaturii propriu zise
sunt multe de
considerat. Ne folosim de literatură,
pentru desvoltarea

sufletească a copilului ? Sau i-o dăm
numai ca un model

de limbă ?
bucăţilor.

Răspunsul

Metodiștii

e hotărâtor

și pedagogii

au

în

privința

stabilit

că

alegerii

literatura,

care trăeşte mai ales din sentimente,
este şi cel mai puternic şi cel mai sigur mijloc de
care dispunem pentru
educaţia simţirilor omenești. Iubirea
de cămin, de moșie,
de părinţi, de natură, de muncă ;
mila, entuziasmul pentru faptele măreţe, limpezirea
simțului de conștiință,

slăvirea datoriii, ete. ete., pot fi sădite
sau măcar vinjos imputernicite cu ajutorul literaturii.
Și nam vorbit
de rolul ei binefăcător, de puternica
mângâere pe care
0 dă în multe momente grele din
viaţă; dar astfel de
daruri nu le dă literatura de cât acelora
cari o cultivă
indelung ! Iata deci întăia normă
în privirea alegerii
bucăţilor literare : fondul moral,
Pentru ca acest fond moral să se'mplânte
în suflet,

el trebuește

pătruns.
mente,

în imagini

cari pe lingă puterea

ducativă.
menită

înveșmântat

și ?n idei uşor de

Limba și valoarea literară a bucăţilor sunt
Mintea

de cât

lor artis'ică

omului e leneșă, ea nu se lasă

de muncea

prin

mare

mulţumire cu cheltuiala

avem

de a face cu minţi

mai

ele-

au și una

care poate avea

e-

ade-

cea mai

cea mai mică. Şi cu cât
primitive,

mai nediseipli-
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nate, mai neorinduite, mai lipsite de deprinderea muncii, eu atât legea aceasta e mai adâne stăpânitoare.

Astfel ne explicăm de ce numai marii artiști s'au impus
ca modele şi capi de şeoală, numai ei suut clasicii în
toate artele, numai ei au stăpânit mulţimea.
didactice mai

Din punct de vodere

avem

de consi-

derat încă ceva : potrivirea eu puterile și nevoile sufleteşti ale copilului, atât a fondului cât și a formei bucăpentru care

e motivul

ților alese. Acesta

sa năpustit

dascălimea noastră asupra literaturii populare. Ea li s'a
impus în mod firesc.
Atât numai

că fondul

de

sentimente-—vorbim

de

cel folosit pănă acum în cărțile noastre şcolare—nu e
indestul de variat, și mai ales nu totdeauna moral. Prea
Ar
multe jertfe pentru elementul distractiv şi glumeț.
adâne
mai
trebui studiată literatura noastră populară
După
şi folosită din acest punct de vedere, educatie.

care sar
mine, un astfel de studiu ar fi cel mai preţios
putea face asupra literaturii populare românești.
po”
Să nu se pară că ne contiazicem. Literatura
moral
fondul
cu
pulară dată ca atare, în originalul ei,

său în
ceruf de sufletul copiilor, este absolut la locul
că poşcoalele inferioare. Ea este şi o de:fătare sufleteas
nostru
irivită şi o adâneire, o reimprospâtare a fondului

sufletesc naţional. Este împuternicirea pe care Fât-Frumos în lupta eu Zeii, o capătă de câteori atinge pământul ! Dar
cuprins

imitarea

pe care

populare în bucăţi cu un
nostru na Pa gândit încă, ni se

limbii

poporul

pareo contrafacere, o copiare nefirească și de. prost, gust.
B.

cițiu.

Metodiea

citirii

multul exerO citire mecanică bună se capătă din
zarea
Însă

pentru

a evita

pe

de o

parte

memori

—
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repede a vorbelor, pe de alta, lipsa de intere
s

Și ca uL-

mare deprinderea copiilor de a gândi aiurea de
cât la
cele rostite,
nu trebue să ciţim de multe ori aceiași bu-

cată. Exerciţiile de citire, ca toate exerci
ţiile școlare,
sunt bune numai atunci când se repetă adesea
, „dar se
și sfârșesc înainte de a se fi ivit osteneala.

Să ţintim de la început ca copilul să ciţească

]o-

gic, adică să gândească la cele rostite şi numai la ele,
iar

pentru

aceasta

totdeauna rar.

el

va

trebui

Să nu uităm

deprins

să

că o trăsură

citească

în

carateristică

a

minţii copilărești este gândirea înceată, iar
cea repede şi înfrigurată, când nu e caracteristică
unei minţi cu adevărat superioare, este dovada unei
apropiate istoviri.

Cum

putem

ideile exprimate

deprinde

de cuvinte

copiii ca
și nu

să

gândească

aiurea?

Cum

la

îi pu-

tem ajuta să se adâncească
în gândirile spuse şi
să nu se mulțumească cu sunetele
vorbelor sau cu
defilarea literilor în fața privirilor
lor
? — Respee-

tând cerințile metodice de a
da vocabularul de preferință cu ajutorul învățământului
intuitiv, de a nu ne

sluji de cuvinte izolate, căci ele nu
spun mare lucru copilului, și în fine de a explica fie-ca
re cuvânt citit, a-l
explic
a, cum

ziceam

mai

sus,

întrebuinţându-l

întao
propoziție, sau înlocuindu-l cu altul
echivalent ori măcar
.

aproximativ

le face

echivalenţ

cunoscut.

Aceste

explicări

dascălul de la primul exercițiu de
seris-citit cu
toate cuvintele, la rând și nu
pe

presupuse

necunoscute.

sărite numai cu cele
Căci noi nu urmărim ea copilul

să înveţe vorbe nouă, ci ca el să gânde
ască pe

cele

cunoscute, să cucerească ințelesul
tuturor vorbelor date
de carte.
Când copiii nu sunt încă stăpâni
pe citirea mocanică,

profesorul le poate veni întrajutor
dându-le pe
scurt cuprinsul bucății de citit.
Aceasta o face el la

—
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finele anului în clasa I-a și la începutul celui de-al doilea. Înţelesul in parte cunoscut ajută la citirea curentă, dar mai ales la cuprinderea cu gândul a celor
citite. Procedarea aceasta este o îndrumare folositoare
spre citirea logică.

Un obiceiu care trebue să dispară din clasele primare inferioare este citirea model a dascălului. Un
model—dacă se poate găsi —nu are rost decât atunci

când citirea capătă pretenţii de artă, adică în bucăţile
adevărat literare—proză sau versuri-—și numai cu Copiii cari, meșteri în citire, pot gusta câte ceva din a-

artistică.

ceastă lectură
citirea, mecanică,

din

vorbe,

el memorizează

citirea dascălului,—totdeauna

lui proprie cari

nu

numai

la împreunarea vizuală a

pe

Când copilul nu-i stăpân
mai

că nu-i ajută

literilor,

chiar cu copiii mai înaintați

etc.

intonaţii,

a

repede decât
întru

nimic

dar îl încurcă. Dar

și chiar când citirea das-

călului este bună,--la examenul de definitivat am întâlnit
cazuri, când era mult mai proastă decât a elevilor-—eitirea dascălului nu slujește decât să grăbească mintea,
să o peardă în digresii și să o zăpăcească.
„Citirea estetică are necontestat nevoe de modele.
Noi însă n'ar trebui

să stăruim prea mult

asupra

fine-

țelor de intonaţie de cât după ce copilul ajunge în stare

să-și asimileze singur cuprinsul
de proză ceva mai grea.
riscăm să nu

facem

nimie

de idei dinti'o

bucată

Când facem prea multe odată,
bun !—

Nu intră în această critică însă rorectarea ca întoelev.
nație a fio-cărei fraze greșit accentuată de cătră

"În

privința

următoarele :

semnelor de punctuație avem de spus

nevoea

pauzelor

și

a deosebirii

lor

ca

la ordinea
lungime, o capătă copilul în primul loe de
și în răspe care dascălul o pune în vorba lui proprie
la deprindepunsurile copiilor. În al doilea loc, de

—
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vea pe care profesorul le-o dă de a se sluji de
punctuaţiei

nu

de la cel dintăi

îngăduim o

citire

în

cuvânt

care

nu

semnele

seris pe tablă.

se respectă

Să

toate

pau-

zele arătate.
Mijlocul mecanic de a pune elevii să
numere sau
să bată cu piciorul, ca să determine
variațiile de duvată ale virgulei, punetului și celelal
te, este stupid.

Vroim

să

deprindem

mintea

și

urechea

copilului

cu

pauze, adica cu tăceri ea hotare între idei-—ș
i ne slujim
de umpluturi, de sgomote fără niei un
rost, cari împrăş-

tie mintea, copiilor!

În fie-care lecţie de citire noi urmărim
mai multe
lueruri : asimilarea unui fond de idei,
deșteptarea gustului de a citi și a se instrui prin muncă
proprie, per-

fecţionarea limbii și câte altele. Iată de ce
o bucată de
citire se va tracta și se va prelucra cu
cea mai mare
stăruință și băgare de samă.
Dasealul va căuta mai

vorbe necunoscute

întăi

să

vadă

dacă

sunt

şi le va explica de la început, cât mai

succint, dar și mai exact, pentru a
nu întrerupe firul
gândirii şi a nu provoca in cursul citirii
digresii dăună-

toare.

O bucată, literară mai ales,

organism
fără

mintal

ştirbiri

am

și fără

zice, care

este un

trebue

întreg,

un

inţeles, asimilat,

adaosuri.

Obiceiul de a întreba pe copii: «cari sunt
vorbele

necunoscute

întâlnite

în cursul

citirii» şi a le explica

numai pe acestea, mi se pare lipsit
de seriozitate. A ști
să deosebești elar și conștient ce ştii de
ceea ce nu știi,

este o fineţă intelectuală

la care puţini oameni

ajung!

Noi

luminat

fie-care idee a copilului,

când

facem

educaţia

intelectuală

avem

maturi
avem

de

de pus. miez

în

dreptul fie-cărui cuvânt rostit de cătră
el, de ce

să ne

transformăm în dicționare ori în anuare
de adrese, de care
să se folosească elevul numai întrun
moment de bun place?

—
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Daeă. bucata se prezintă cu oare-care complexitate
sau dacă este extrasă dintr?o lucrare de proporții mai
mari, dascălul va trebui să pregătească priceperea copiilor printi”o explicare scurtă dar clară a întregului.
Aceste două lucrări, explicarea, vorbelor noi şi aîntăia treaptă formală:
cea a cuprinsului ar forma
pregătirea.
Când bucata de citire e măricică, ea se imparte în
atâtea unităţi metodice, câte sunt ideile generale desvoltate întmânsa. Unităţile metodice să nu fie prea mari,

dar mai

ales să nu fie

prea mici.

ele-

întăi

În cazul

vul ar perde din vedere prea multe din amănunte, de
care mintea lui are nevoe, în cazul al doilea reproducerea ideilor nu sar distinge de memorizarea vorbelor.

Numărul şi mărimea unităţilor variază după clasă și
mai ales după desvoltarea copiilor. Cu fie-care unitate,
devenită un întreg la rândul ei, mai ales când este bogată în idei, se fae două reproduceri: una amănunțită,
în mod extemporal—scoţând și izolând între ele toate
ideile de amănunt și stabilind astfel atârnarea lor reciprocă,—o vom numi reproducere pe întrebări. Alta, reproducerea succintă a întregii unităţi în fraze corect
construite, care poate fi urmată de scoaterea ideei generale cuprinsă în toate

unitatea;

0 vom

numi

repro-

ducerea a doua, sau a totalului. După ce toate unitălecţiunea
țile metodice au fost tractate astfel, întregim
cu generalizarea propriu zisă, adică cu scoaterea, ideilor
mai cuprinzătoare din întreaga bucată de citire.
Se obişnuește să se scrie pe tablă ideile generale
scoase din fie-care unitate metodică,—așa zisele titluri—

e bună
drept jaloane la generalizare. Această procedare

şi
cu condiţiunea expresă să nu se transforme în tipie
îmcuprins
cu
să nu se folosească de cât în bucăţile

belşugat şi complex în cari

ideile

generale

sunt

re-
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lativ

greu

de aflat. De tigoare

nu e însă nici aici, gene-

ralizarea putându-se face de-a dreptul din bucata citită.
- Reproducerea

a priceput

întăi are

copilul.

menirea

Foarte

adesea

să

ne arăte

dânsul

cum

reproduce

fără greșală bucata citită, iar dacă îl descoși
cu întrebările, vezi că înţelegerea lui este cu desăvârșire
greșită. Această reproducere mai are drept ţintă
să deprindă pe copil a gândi, adecă a despărți
şi împreuna
ideile după raporturile lor logice. Reproducer
ea pe între-

bări este adevarata disciplinare intelectuală

în citire.

Reproducerea a doua, care se practică
singură în
cele mai multe din. şcolile noastre,
când nu-i precedată de cea pe întrebări, este o simplă
memorizare
greșit tractată. Făcută la locul ei, este
un excelent
exerciţiu de stil.
Nu am, ered, nevoe să spun că generalizare
a poate
lipsi în -unele lecţiuni şi că cele două
reproduceri nu
au aceiași însemnătateîn ori-ce bucată
de citire. Învățătorul ușor va distinge osebirile acestea
.

La citirea estetică vorbele și expresiile de
explicat

sunt de obiceiu şi mai multe şi mai

del a profesorului se impune,
generală

a bucății

riozitatea elevilor.

grele.

pentru a

și chiar pentru

Citirea mo-

da

tonalitatea

a ațița gustul

și cu-

trebue,

după

La ciţirea estetică nu

părerea mea, să facem generalizări.
Valoarea și frumuseța unei bucăţi literare este toemai
în desfășurarea amănuntelor, ideile generale sunt mai
toate banale.

După ce s'a analizat toată bucata, în amănu
nțimi,

ar fi bine-venită citirea din noua
tât de cătră dascăl câţ şi de cătră

întregii bucăţi, aelevi. Dealmintre-

lea o citire a întregului în urma analize
i, ca încheiere,
ar avea înțeles chiar la citirea logică,
ea ar fi poate mai

folositoare

decât

Un sfat pe

chiar insăși generalizarea.

care-l

dau

cu

osebire

profesorii

de
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limbi,

este

acela

de

a

sili

pe

copii

să

memorizeze

expresiuni frumoase, versuri, sentințe ete., pe cari să le
folosească apoi in exerciţiile de stil. Pentru cursurile supe-

vioare poate că lucrul să nu fie absolut nepotrivit. Nu

mă pronunţ. Întrebuinţarea expresiilor poetice, a licențelor eminesciane, a vorbelor în icoane, în compunerile
și vorba copiilor de 10—15 ani însă, este pentru mine,
ceva necalificabil. După cum găsesc de neînțeles tendința
profesorilor de a amesteca în așa zisa analiză literară
expresii, impresii şi experienţe personale, în loe de a
lăsa mintea copiilor să se adapteze direct gândului și simțirii poetului, tot așa găsesc nepotrivită şi transportarea
aceasta cu duiumul în limba obișnuită a construeţiunilor

poetice. Literatura este expresia de zile mari a unor simțiri rari în viaţă! De ce am folosi în fie-care elipă și
pentru ori-ce stare sufletească o îmbrăcăminte de sărbătoare, mai ales când nici nu-i a noastră proprie ?!

Însemnată, după mine,

este deosebirea

intre felul

de grupare a ideilor de amănunte, după cum este vorba
de citirea logică sau de cea estetică. Pe când în cea
dintăi urmărim gruparea noțiunilor în jurul unei idei
principale, subordonând pe cele dintâi aceştiea din urmă,
în scrierile literare ar trebui, cred eu, ca gruparea amănuntelor să o facem în icoane și tablouri. Am avea atunci atâtea unităţi metodice întrun întreg literar, câte
tablouri se pot desface din el. Bunăoară în legenda
lui Dragoş ar forma o unitate descrierea regiunii unde
se desfășoară acţiunea ; o alta, infăţoșarea lui Bogdan ;
o a treia, icoana zinei etc. etc.
Esenţialul în citire, după

"mine,

este

urmărirea,

strictă a gândului autorului, fără adausuri, fără vorbiri
și fără întreruperi. Această adâncire a minţii noastre

în gândul unui autor este adevărata disciplină intelectuală, cea mai

Viumnă.

Şi

cătră

dânsa

trebue

să ţintim

|
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de la început. Pentru gândirea prop
rie are copilul aiurea loc: la învățământul intuitiv
, la știinţi. Nu trebue să încurcăm

și să amestecăm

domenii

osebite.

Ş 6.
Exerciţiile de liberă

reproducere

şi de memorizare

Programul nostru mai prevede
exerciţii de reproducere liberă şi memorizare.
Cele dintăi, ca exercițiu
special de limbă, cuprind narațiun
i, adică desfăşurări în

timp, cari compleetează foarte bine
invățămânţul intuitiv tot numai din descrieri. Povestir
ile deprind copiii
cu

logica, succesiunii, dacă ne-ar fi
îngăduită expresiunea aceasta, dându-le și o bună
îndrumare în câștigarea limbii.
O chestiune didactică discutată
de institutorii francezi este dacă sunt de ales pove
stirile scurte cari se isprăvesc într”o lecţie, sau acele
cu urmare dinţr'o zi
întralta.
Cu bună samă ea alegerea unui
singur» fel ar
fi cea mai puţin potrivită,
Povestirile nau nevoe să fie numa
i decât așa zise
istorioare morale.
Ori cât ar fi acestea de folositoar
e,

abuzul lor trebuește înlăturaţ, O
fetiță de 7 ani zicea:
«știu ce are să spue Doamna: o
poveste cu copii cari
Sau cumințit fiind-că.... Eu cuno
sc o mulțime de copii

cari nu-s

cuminţi

şi tot nu păţese nimica W

consecuentă, fetița nu mai
era vorba de povestiri.

era

ȘI... foarte

atentă ori de câte

ori

Se pot folosi în acest scop basm
e, anecdote ete.
cu condiție ca fondul lor să fie
potrivit cu vrâsta copiilor.

Dascălul,

împarte

bucata

care

trebue să aibă haz la povestit,

în unități

metodice,

își

îndestul de mari ca

ele să-și păstreze caracterul de narațiune şi să nu detie o
buchereală mecanică, şi cere să i se reproducă bucata, când

extemporal, când în formă narativă, observând ca limba

să fie totdeauna corectă, ușoară, curgătoare.
Exerciţiile de memorizare ţintese să eristalizeze în
amintirea. elevului idei şi tablouri, vorbe și construcţiCele mai bune exereiţii de memoriuni gramaticale.

zare ar fi cele făcute cu proză. Numai ea cuprinde materialul. limbistie curent, numai ea poate da ideile cele
mai trebuitoare în viaţa zilnică. Foarte în
câte-va, decenii în urmă, memorizarea prozei

cu desăvârșire părăsită.
la

să nemtoarcem

versurilor,
rimă,

uşurată

este

deo

Şi cu toate
Întăi

dânsa!

fiindeă

utilitate

mediocră;

mică decât o presupunem

memorizarea

ritm și

nu tocmai

fiindcă

al doiledă

copilului o muncă
noi. Atât numai

să lăsăm să se memorizeze vorbe goale,
în vremuri

trebui

acestea va

mult de elementul muzical,

memorizarea în genere cere
mai

favoare cu
este astăzi

cum

îndepartate,o să ajutăm

cu mult
cin

se

loe

făcea
copiilor

să cuprindă înţelesul deplin al cuvintelor și să și lentipărească în minte numai în legătură cu ideile
punzătoare. lar pentru a cruța munca, nu vom

2—3 feţe de tipar

conresda câte

odată, ci 4—6 rânduri, arătând copi-

lului cum să memorizeze mai ușor.
Ori-care ar fi bucata de învăţat pe de rost, ideile
cuprinse trebuesc amănunţit explicate și reproduse de

cătră copii extemporal, înainte de a se începe lucrarea
memorizării. În clasele I-a și a II-a memorizarea se face
numai în clas. Învățătorul rostește rar, deslușit, cu
intonaţiile cuvenite și numai pe gândiri complecte, iar reproducerea elevilor o ajută cu întrebări cari să le în-

drumeze gândul. Repetarea cuvânt cu cuvânt după spusa
dascălului este nepermisă. Memorizarea să fie un ajutor
dat copiilor

ca să-și exprime

ideile nou

asimilate, iar pici
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decum o inșirare

de vorbe

care să toceaseă plasticitatea

crierului lor. |
De asemenea nu-i la locul ei seandarea versurilor
sau ori-ce alt mijloc mecanic, care în adevăr ușurează
urechea și memoria muzicală a elevului, dar care în-

depărtează mintea de la cuprinsul bucății.
Reproducerea în cor a celor memotrizate nu se
poate face, decât după ce toţi copiii cunose bucata. Eu
însă găsesc această procedare absolut condamnabil.
Cu dânsa distrugem propria noastră muncă, căci numai.
cât întunecăm fondul de idei pe care eu câte-va minute
mai înainte ne-am muncit să-l prezențăm clar și distinet.
Aici mavem nevoe de mecanizarea cunoștinților, ca,

la aritmetică,la citire sau la scris, iar rostirea

în cor nu

poate avea alt rost decât mecanizarea.
În ultimele două clase, după ce s'au memorizat

te-va

rânduri în clas drept model, se poate

ca lucrare proprie să memorizeze
cuprinsul a fost bine înţeles.

mai

da

.
câ-

elevilor

departe,

dacă

$ 7.
ORTOGRAFIA
Scrierea

corestă a sunetelor se sprijină în primul

loc pe auz și pe văz. Tipurile intelectuale auditi
ve se
iau mai mult după forma auzită a vorbelor, cele
vizuale
păstrează în minte forma lor grafică, iar cele
normale
se sprijină aproape deopotrivă pe ambele simţuri
.
|

„ Cerinţa metodică de căpitenie este ca elevul să
nu

vadă, aș zice, de cât vorbe serise corect
și să nu i se
ingădue de la 'nceput. nici o greșală de
ortografie în
nici unul din exerciţiile lui grafice. Pentru
aceasta tre-
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bue părăsit obiceiul de a cere copiilor să ghicească forma

corectă a unui cuvânt. Ori-ce vorbă nouă se serie pe
tablă şi se rostește răspicat. Însemnat lucru mai este
ca să nu lăsăm copiii să citească repede.

Regulele ortografice se dau în legătură cu Gramatica şi nu slujesc de cât să legitimeze, așa zicând, serierea, corectă căpătată din uz.
Exerciţii speciale de ortografie avem două : copiatul

şi dictarea. Cel dintăi, de mare folos, se face după carte
sau după un model scris pe tablă. EI se dă de preferinţă

asupra bucăţilor cunoscute ca fond.
Dictatul este un exercițiu de control. Cu el copilul
nu învaţă, ci dovedește

vorbelor întâlnite

pănă

dacă

a păstrat forma

atunci.

Dictatul

mai

grafică a

slujește

şi la mecanizarea cunoștinților ortografice. Dictările—
ghicitori, eum se făceau pănă acum și cum din nefericire

le practică profesorii de limbi streine, sunt o anomalie
didactică.

Profesorul dictează numai

foarte uşoară ca fond.

dintio bucată citită sau

Ori-ce cuvânt necunoscut

îl serie

pe tablă. El dictează de se poate pe propoziţii întregi,
în tot cazul pe gândiri și nu vorbă după vorbă, nu prea

repede, ea: copiii să nu sară unele cuvinte, nu prea rar,
ca ei să nu aibă vreme să întreţese şi idei streine de

şcoală. Dascălul să se silească ea copiii să gândească cele
scrise, alttel dictarea lui rămâne timp perdut.

În ce privește îndreptarea greșelilor, cari totuși se
pot strecura, e de prima necesitate, cred eu, ca ea să

se facă în aceiaşi lecţie, atunci când copilul e sub aceiași impresie sufletească intensivă. Să nu lăsăm formelor
eronate

vremea de a se statornici în memorie.

Numai

în acea clipă elevul este impresionat de numărul greșelilor lui, mai târziu nu le mai bagă în samă! Iată de ce
aș stărui din toate puterile,

ca exerciţiile grafice

să nu

3
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dureze mai

mult de 15—20 minute, iar restul timpului să

fie întrebuințat la corectare.

Îndreptarea se face astfel. Un elev citește în întregime bucata, rar şi distinct, spre a reînvia îti mintea
tuturor gândirea exprimată de cele scrise, cu care prilej
elevii ceilalți îndreaptă cuvintele lipsă și greșelile de
punctuație. Se citește a doua oară, tot la șir și nu pe
sărite,—altfel e cu neputinţă să avem ordine și simultaneitate în luerare—răspicând vorbele, desfăcâna silabele
și stăruind mai ales asupra acelora cu greutăţi orto-

grafice. După ce sau făcut îndreptările, profesorul trece
cu ochiul asupra fie-cărui eaet, ca ultim control, căutând

să se asigure dacă elevul și-a îndreptat conştiincios și
cu bună credinţă greșelile.
Schimbul eaetelor între elevi este o procedare cu
multe urmări morale condamnabile. Ea trebueşte părăsită.
Corectarea acasă este o muncă pe care institutorul o
face fără nici un folos pentru nime.
|
Un exerciţiu școlar excelent este dictarea din me-

morie. Această

formă a dictării, foarte

la modă în ul-

tima vreme, folosește nu numai ortografiei, ci punctuaţiei,
stiluluiși deprinderii de control propriu asupra gândirii.

Elevul serie bucăţile memorizate
cât mai

căutând să le reproducă

exact.

Ş 8.
PUNCTUAŢIA
Punctuaţia

se capătă

prin uz ca şi ortografia. Re-

gulele ei speciale, cari ţin absolut de Gramatică, nu pot
fi pricepute de cât târziu. Totul este să deprindem pe
elevi de la ?nceput cu folosirea exacţă și respectarea
semnelor ei.

-

—
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Iată două exerciţii speciale pe cari le-am văzut uti-

lizate eu oare-care izbândă de cătră cunoscutul profesor
|
şi literat, Miron Pompiliu:
scopul
care
în
a) se 'nvaţă pe de rost o bucată,

și se
principalminte urmărit sunt semnele punetuaţiei,
scrie din memorie ;
de
b) se dictează ceva înlocuind toate semnele
anaapoi
punetuaţie cu câte o linie verticală ; se citeşte
cuvenite.
e
semnel
pun
se
și
lizând gândire cu gândire
se poate
iu
exerciţ
Trebue să spunem că ultimul
primară; el
întrebuința abia în ultima clasă
greu
rămâne pentru cele secundare.

$ 9
COMPUNERILE
Stilul se capătă

citire

teşte prin

prin mult exercițiu, dar se pregă-

Citirea cu glas tare, rar și cu

multă.

dintre gândiri bine pronunțate, este cel mai eficace

pauzele

exercițiu de stil pentru ori-ce vrâstă. Rămâne

să varieze

de sigur alegerea modelului.

Toate exerciţiile de limbă de cari vorbirăm

acuma

slujesc și la formarea

stilului.

Luerări

pănă
speciale

avem așa numitele compuneri.

În ori-ce compunere sunt de deosebit fondul, ideile

şi forma

sau

limba.

oare-ce e mai ușor de căpătat

De

forma de cât fondul, compunerile de dat în şcolile primare şi cele secundare inferioare ţintese în primul loc
la căpătarea limbii. Compunerile în cari este dat fondul, lăsând

drept

muncă

elevului

numai

potrivirea formei se numesc reproductive.

În darea fondului

alcătuirea

sunt însă două lucrări mai

și

în-
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semnate de osebit: a) căpătarea ideilor,
lor întrun “tot, ordonarea întrun întreg,

amănuntelor

b) orânduirea
subordonarea

secundare în jurul noţiunilor de căpitenie,

întrun cuvânt organizărea ideilor. Pe când asimilarea ma-

terialului

poate fi o lucrare

imaginaţie,

organizarea

numai de memorie sau de

lui cere

putere

de

reflexiune,

cere cugetare, cere maturitate intelectuală. Compunerile
în cari elevul are să-și caute şi să-și organizeze singur
materialul, se numesc inventive.
“Deosebirea compunerilor în inventive și reproduetive este cum vedem pur didactică. Tot din acest punct
de vedere în compunerile inventive putem distinge mai

multe

trepte

de greutate,

după cum

mult sau mai puţin nou, după

cum

fondul

este mai

el a cerut o muncă

de asimilare osebită, și mai ales după cât ajutor se dă
elevului în orânduirea lui. Cu cât avem de-a face cu
inteligenţi mai copilărești, cu atât ajutorul nostru va
fi mai mare.

În școlile primare

nu

se poate

vorbi

de cât de

compuneri reproductive, de ele ne vom ocupa deci exclusiv.

Tot din punct de vedere didactice mai putem face
o deosebire, după cum forma compunerii este aproape
fixă sau deplin liberă. Scrisorile de afaceri, contractele,
chitanţele, telegramele ete., sunt din întăia categorie. Ast-

fel de compuneri sunt lăsate pentru ultimele luni ale
clasei a IV-a, ea unele ce au mai mult o valoare practică de cât educativă.
Fondul este științifice, atunci când ideile nu se

pot lega

decât

în

anumite

siune aproape impusă,

tică,

Geometrie,

raporturi

și

ea în compunerile

Ştiinţi, Geografie.

În

?ntr”o

de

succe-

Aritme-

limba noastră

școlară astfel de compuneri le numim teze sau lucrări
scrise speciale și le considerănr mai mulţ ca un control
al asimilării, dar nu e numai acesta rostul lor! Avem
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minții
apoi compuneri, să le zicem literare,în cari se lasă
mai multă libertate în gruparea ideilor,
deserierea unei
nararea unei întâmplări,

ete. În teze

cum ar fi:
escursiuni,.

predomnese noţiunile, în compunerile lite-

ri. ; în cele
rare pot predomina icoane, sensaţii, tablou
principalul, în
dintăi controlul riguros al cugetării este
naţia atotcele de-a doua categorie poate rămânea imagi

nu se înstăpânitoare.—Copiilor de şcoală primară însă

gădue

itate
să le cerem de cât exactitateîn idei şi verac

|
în impresii.
privitoare la
aceia
este
încă
O distineţie de făcut
,— în forma
timp
succesiunea ideilor, a legării lor în

ară,
de gândire narativă și diseriptivă. În povestiri bunăo
.
pțiuni
diseri
în
cât
de
,
succesiunea este mai puţin liberă

desfășurări

Naraţiunile,
asociaţiuni

de

cauzalitate,

în

timp,

cer

cuprind

reflexiune

mult

mai

mai

multă,

i. Ampe când descrierea se razămă mai mult pe simțur
că în
așa
bele forme de gândire însă se. complectează,
compuneri ambele forme trebue folosite alternativ.

Metodica.—Vom

deosebi întro lecţie de compunere

2) prepatru lucrări : 1) darea fondului şi organizarea lui,
ei.
gătirea formei, 3) redactarea compunerii, &) eorectarea
e
uner
Fondul poate fi dat în însăși lecţia de comp

sau întwuna

anterioară. Ne putem

folosi în acest scop

învăde ori-ce obiect de învățământ: citire, geografie,
idei să
țământ intuitiv ete., cu condiţie ca totalul de

fie reimprospătat prin întrebări în momentul când ne
trebue. Numai idei clare şi puternice pot izvodi o ex-

fipresiune cuviincioasă. Succesiunea dată ideilor se
xează pe tablă în câte-va titluri;—ecari vor fi cu atât mai

generale cu cât avem copii mai desvoltaţi;— după
a
elevii să se orienteze.

cari
|

O-dată fondul bine asimilat și ordonat, începe premult
gătirea; formei: Asupra acestei părți. stăruim mai

sau mai

puțin,

după

cum

elevii

sau mai înaintați, mai vioi

sunt mai

sau mai

începători

slabi.

Ce

utili-

tate poate avea această pregătire a formei? Sa zis
de cătră dascăli că compunerea trebue să rămâe o lucrare proprie a copilului, în care să se oglindească
originalitatea,

felul lui special

de a gândi.

La

aceasta

Sar putea obiecta

multe. Ne vom mărginisă amintim

deocamdată

școala

că

nu fondul de

?n

primară

idei, iar limba

nu

urmărim

îngădue

limba

și

originalitate

de cât celui ce o posedă definitiv. Dar ca să ajungem
aici, în loc să lăsăm pe copii să creeze expresii şi construcţii gramaticale caraghioase de cari va trebui să-i

desbărăm mai târziu,

e mai bine, ered, să luăm

toate

precauţiunile ca ei să scrie deodată bine şi să nu lăsăm
să se cristalizeze în mintea lor de cât forme corecte.

Cum

o putem

face

aceasta?

Iată

cum o fac

eu.

După ce s'a reamintit fondul, profesorul cere mai multor elevi să desvolte oral fie-care titlu ca şi cum Par

scrie, căutând să nu spue toţi la fel. Dascălul îndreaptă,
dă

trecerea frazelor de la una la alta, ceea ce e relativ

greu, și îndreptările în vederea punctuaţiei. Prin faptul
că aceiași idee generală s'a desvoltat

în 3—4

feluri cel

puţin, elevul nu poate memoriza o anumită construcţie

—altfel compunerea sar transforma întrun exercițiu de
memorizare—dar nici nu se poate prea mult îndepărta
de formele enunțate, adică de expresiile corecte.
După ce sa pregătit forma întregii compuneri, în-

cepe redactarea. În acest timp daseâlul observă ce seriu
copiii și previne alte greșeli, în loe să citească sau să

viseze, cum

se face de obieiu.

Corectarea e mult ușurată de faptul că forma nu
poate varia prea niult și nici greșeli multe nu sau putut strecura. Câţi-va elevi citesc pe bucăţi mari, nu pe
fraze, dascălul face cuvenitele îndreptări, întrebând cum
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elevi
s'a mai spus altfel aceiași idee. Dacă sunt mulţi
oare.
în clasă, corectarea continuă şi în lecţia următ

greO astfel de corectare, chiar dacă ar rămânea mici
i
întreg de
şeli în unele caete, e mai folositoare clasei
cât acea

făcută de dascăl

acasă, ori cât

de îngrijită ar

tul
fi. Elevul--o repet—trebueşte prins în momen
l,
dă însemnătate lucrului făcut de dânsu
când i-a dispărut din minte totul.

CAP.

nu

când
atunci

II

ARITMETICA
O cerinţă a minţii copilărești este

ca toate cunoş-

etă.
tinţile să se prezinte sub o formă cât mai concr

De

te, de aci prinaci necesitatea de a face socoteli cu obiec
se facă intuitiv.
cipiul ea întăile exerciţii de calcul să

Obiectele de întrebuințat trebuese să
nebâtătoare la ochi,—beţe, linii, chibrituri,

fie simple,
ete.—şi ab-

r dat. Este
solut identice în formarea fie-cărui numă
atât pentru
totuşi nevoe să le variem îndestul de des,
şi legitimă,
scă
trebuinţa de schimbare, trebuinţă firea

abstracţie cecât mai ales pentu a grăbi procesul de
nt. Un
vută imperios de această ramură de învățămâ
cu
ajutor ni-l dă în acest sens și numărarea
absente, cum o recomandă pedagogii italiani.

obiecte

tiv,
La calculul cu obiecte, numit de metodiști intui
rile
mișcă
e de observat ea copiii să vadă deplin toate
invăţătorului : că scoate și cât scoate, că adaoge şi ce
o-dată
adaoge. Ori-ce eroare se îndreaptă arătând încă
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gruparea obiectelor. Nu trebue uitat că noi ţintim ca
copiii să asocieze fie-care mame cu grupa de unități conres-

punzătoare și că ochiul este cel maibun sprijin în ori-ce
asotiaţie de idei.
Calculul mintal, Yam numi mai bine abstract, în
seria 1—10 nu este propriu zis de cât amintirea gru-

părilor văzute la obiecte.
rea de căpitenie

Mai târziu

și o operațiune

el devine

lucra-

pur intelectuală.

Cal-

culul seris rămâne în tot lungul clasei I-a o simplă consemnare, o fixare în semne văzute a celor aflate oral.

Adevărată socoteală în scris avem în clasa a Il-a abia,
când începe și teoria.
Am deosebit deci la calcul trei forme didactice :
calcul intuitiv, mintal sau abstract şi scris, cari forme nu
au o egală însemnătate în cele patru clase primare. În

cele dintăi trei luni lucrarea de căpitenie este calculul
intuitiv, mai târziu cel mintal, în ultimii doi ani,

cel scris.
Să

este

|

observăm

formarea

că

|

ceea ce este greu

numerelor

și nu cele

în Arimetică,

patru

operaţiuni

fundamentale.
Vom zice chiar că, aceste din urmă rezultă din. lucrarea dintăi.
Iată de ce sistemu) aidactie
al lui Grube,
așa numitul sistem individualist, a fost
îmbrățișat cu atâta entuziasm de intreaga dăscălime
inteligentă.
Programul școlilor noastre primare cuprinde o minunată distribuţie a materiei de Aritmetică.
O singură

învinuire i s'ar

putea

aduce:

timpul.

asimilarea seriei 1—100 e prea scurt, când

cu: copii: de

în doi ani.
„Să

7—8

ani;

Germanii

urmărim acum materia

prevăzut

pentru |

avem de-a face

face materia

aceasta

|
clas cu clas, trimestru.

cu trimestru și. să analizăm fondul de cunoștinți
cari,
aleătuesc materialul acestei însemnate ramure de învă-
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ţământ.

Din analiza' noastră însăși vor decurge

1egu-

lele metodice conducătoare.
În clasa I-a programul hotărăște formarea numerelor

de la 1—100; în clasa a II-a formarea seriei 100—1,000,000
şi teoria celor patru operaţiuni fundamentale ; în clasa
a IIl-a sistemul metric şi deci cunoașterea numerelor ze-

cimale ; în clasa a IV-a câte-va noţiuni asupra fracțiunilor ordinare, complectarea sistemului metric cu unitățile de suprafaţă

principalele

și volum

ei aplicaţiuni

și reducerea

practice:

la

unitate

cu

dobânda, scontul,

rabatul, asociaţia.
ŞA1
Formarea

Numerele de
a) 1—10 pentru
doilea, e) 50—100
Să observăm

numerilor

de la

1—10

la 1—100 sunt despărțite în trei serii:
trimestrul întăi, b) 10—50 pentru al
pentru cel din urmă.
că aşa zisele patru operaţiuni, pe cari

după sistemul lui Grube le facem cu fie-care număr în
parte, sunt în realitate cinci şi că ele se pot grupa

astfel : a) operațiuni de compunere (le-am putea numi
sintetice) : adunarea şi înmulţirea ; b) operaţii de descompumere (analitice) : scăderea și împărțirea, care la rândul

ei are două forme: distribuţia și cuprinderea.
Cuprinderea, este cea mai grea de conceput de oare

.ce noțiunile conrespunzătoare sunt, numai

dică noţuni din cele mai

abstracte.

raporturi,

a-

În gândirea: & se

cuprinde în 32 de 4 ori, noţiunea principală 4 e noțiunearaport dintre alte două noţiuni și ele abstracte. Rezultă

deci că această formă a împărţirii va să rămâe cea din
urmă de tractat şi că nu poate avea un rost de cât atunci

—
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când copiii sunt deplin stăpâni pe înmulţire și cu
atât
mai mult pe adunare. Temelia socotelilor în cele
dintăi

luni trebue

să rămâe

adunarea

și scăderea.

Mai este de observat că exerciţiile pe cari le
putem face în cadrul fie-cărui număr pot fi
simple ca:

2+3,4—1,92x%, 6:3, sau complexe:
4:3 față, de
4:2; 2+4—1 faţă de 2+3, ete. Ne
vom conforma
principiilor didactice stabilite, dacă vom
merge de la cele

simple cătră cele complexe Și nu invers.

Exerciţiile de făcut cu fie-care număr

A.

Formarea

numărului

(compuneri)

a) din precedentul + 1,

:

b) din alte numere,
e) formarea prin înmulţire,
d) scrierea cifrei conrespunzătoare

B.

şi a câtor-

va din compunerile făcute.
Traetarea numărului prin descornpunese:
a) scăderi,

b) suprinder

6) cuprinderi, | fără, şi cu rest.

C.

Pănă aici am considerat numărul individual,
izolat de altele.
Considerăm acum numerele între ele ca mă|
rime relativă:
a) recunoaștera, din ochi și din

D.
E.

pipăit a fie-

cărui număr : care e 5, care 2 ete. Aparatul lui Tillich e cel mai bun în acest scop.
b) compararea prin diferență: 6>2 cu 4.
c) compararea prin cât: 62
de trei ori.
Compuneri și descompuneri indirecte :
4+2=6;9+3=9;9—9
= 5, ete.
Exerciţii amestecate: 4+9—1 =? 9Xx5—4=?

—
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Considerăm fie-care număr nu ca grupă de unităţi ci ca un întreg el însuși pe care îl putem lua ca element component, sau îl putem
|
fracționa;:
un 5, am doi de 5 ete.
a) ca întreg. Am
b) care e !|, lui 8; |; lui 9? ete.
Aceasta e materia triluniei întăia dacă ne mărginim la exerciţiile cu numerele de la 1—10, şi nu e prea
În toate aceste exerciţii trebue să
puţină. Din potrivă.
F.

observăm ca predarea să meargă de la exerciţii mai u-

şoare cătră cele mai grele şi să respecte riguros şirul na-

tural al numerelor. Socoteala pe sărite nu poate veni decât după ce elevii sunt stăpâni pe succesiunea fireasă
a numerelor și după ce sa formulat şirul sau seria numerelor de la 1—10.
Av fi o eroare grosolană să învăţăm pe copii mai

întăi să numere, zicând vorbele, şi'n urmă să socotească.

Le-am întipări în minte vorbe goale și apoi i-am munci
să asocieze fie-care din cuvintele fără ințăles cu ideea

numărului conrespunzător.
nefericire prea adeseori.

Această greșală se face din

Ea e singura

copii

pricină că

spun un număr drept altul. Numele, la cifre ca și la alte
noţiuni nu trebue să fie decât în tovărășia ideei pe
care o reprezintă și a formei ei scrise (cifra), dacă vroim ca asociaţia dintre ele să se cristalizeze definitiv.

Am spus

că

mai mult amintirea

seria 1—10

ealeulul mintal în
grupărilor

văzute.

Totuși

este

formele

indirecte ale operațiunilor, precum și exerciţiile ameste-

De aceia și
cate sunt lucrări aproape pur intelectuale.
Să nu abuzăm de dânsele.
sunt ele foarte ostenitoare.
Calculul seris e, simpla transcriere a celor gândite.
Formulele de întrebuințat trebuese alese dinti acelea

cari oglindesc mai exact mersul gândirii
fel la înmulţire noi vom

lua primul

la copil. Ast-

factor ca înmulțitor
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și nu pe al doilea.
Pentru

mula cea mai
și

Ex:

6X2îl vom citi: de 6 ori 2.

cuprindere, care este 0 formă

procedării

a

împărțirii,

adecuată felului de gândire
intuitive

este,

după

mine,

for-

a copilului
următoarea:

6=—2X3, pe care o vom citi: în 6 găsim 2 de câte 3, sau

de 2 ori pe 3.
Di
Scrierea în tact a cifrelor (numărarea liniilor constitutive) întrebuințată încă în multe școli germa
ne, eu
am părăsit-o.
Găsese că îngreue munca. copiilor pro-

ducând confuzie.

Simultaneitatea

scrierii,

în

vederea

căreia se întrebuința, se poate căpăta din însăși
dictarea cifrelor, fie-eare din. ele putând servi ca
unitate de
timp în bătaia tactului.
e.
e.
Ce noțiuni se pot câștiga din exerciţiile prece
dente 2

Cu exereiţiile făcute pănă acum urmărim ea elevul
:

a). să cunoască
relativitatea exactă
a fie-cărui număr faţă de celelalte ;

b)

să surprindă procedeul-—pe

care

de

mărime

nici

o expli-

care de pe lume nu'i-l poate da-—sâu felul
de gândire
special fie-căriea din operaţiunile fundamenta
le ;
c) să capete puterea de atenție în urmărirea
unei

idei compleete,
cărei gândiri.

precum

și

nevoia

de

întregire
|

a fie-

Noţiunile. de Aritmeotică elementară sunt
cele mai
potrivite pentru disciplinarea minţii în acest
ultim sens,

fiindeă ele sunt mai ușor de coboiât la: ori-ce
nivel
intelectual și fiindcă se prezintă de Îa început com-

plecte, pesfect țermurite

și totuși simple, așa de simple : în-

cât pot izbi inteligența ţeea mai primitivă.
Pentru a
deprinde însă copiii să gândedseă complect,
cu întregi

de gândire, este novoe să le pretindem ca ori-cg&
propozițiune aritmetică să fie dată absolut întreagă. Nu-i
bine
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ca atunci când

întrebăm:

răspundă numai cu rezultatul.
fi nu numai

Un

răspuns

de cât efectul întâmplării,

să

elevul

cât fac 3+2-—1?

bun poate

deși nici această

posibilitate nu este exclusă, dar fiind chiar acel al unei cugetări exacte și depline, noi ţintim totuși mai departe:
ţintim ca copilul,—pănă la deplina pricepere a distincțiuilor de gândire dim cele patru operaţiuni fundamentale—
să-și dea samă de mersul gândirii lui proprii. Altfel el nu
va putea rezolvi probleme și nici înțelege teoria calcu-

lului seris.

Ori-ce răspuns al elevului cată deci să cu-

prindă atât rezultatul cerut cât şi datele exercițiu, am
zice gândirea şi, cu motivarea ei. Mai târziu, când mintea este stăpână pe procedeurile socotelii, în clasa a
III-a şi a IV-a, nu mai avem nevoe de acest pedantism. Ba e chiar folositor ea mintea să lucreze mai în

uşor, mai la suprafaţă,

aceasta stărui-

căci reflexiunea

toare, această gândire în adâncime, este peste seamă
de ostenitoare.
Un amănunt asupra căruia trebue insistat, când
avem în vedere disciplinarea aceasta a judecății și a
atenţiunei, este întregirea gândirilor în exerciţiile amestecate, este ceea ce am putea numi motivarea rezultatului.

De exemplu în exerciţiul 4+5—92+ 3= 10 copilul va zice:
4+5=—9, 9—9—7, 1+3=10 şi nu 44+5=9—9—14+3=10.
Dacă

exerciţiile arătate mai sus

au

fost

bine

fă-

cute şi îndestulător sprijinite pe intuiţie, copilul a înţeles mecanismul celor patru operaţiuni și cunoscând
seria și procedeul de formaţiune al numerelor de la 1—10,
are să înțeleagă cu cea mai mare ușurință tot şirul urmă-

tor de numere. E vorba de o simplă analogie.—Ne
rămâne încă ceva de făcut: mecanizarea, calculului. Omul
tmebue să stăpânească socotelile fără să recurgă la
multă gândire. Iată un șir de exerciţii
rea acestui resultat ultim:

bune în

vede-
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1)

2)
3)

—

numărarea înainte și înapoi ;

numărarea din doi în doi, trei în trei, ete, înainte și înapoi ;
desfacerea unui

număr

trei : 2+3=5, 4+1=5,
4)
5)

în alte

două,

în

alte

3+-14-H4=5 ete. ;

desfacerea în mărimi egale: 2+9,
desfacerea în două mărimi egale
gală : 2+2+, 3+-3+1, 4+4+1,
Toate aceste exerciţii nu sunţ decât
știute, făcute însă sub un raport nou, lucru

3+3 ete;
şi una neeete.
operaţiunile
ce deșteaptă

interes mai mult de cât repetarea socotelilor
sub forma

cunoscută.

Din cele spuse pănă acum reesă deci că învăţă
torul trebue să distingă, din punct de vedere
metodie,

două

feluri de lecţiuni de Aritmeţică : unele de
pricepere,

la cari intuiţia joacă primul rol, şi altele de mecani
zare.

E o mare greșală
celor dintăi.

Un

când

acestea

din

urmă

iau

locul

principiu psihologic pe care trebue să-l amin-

tim aici este că lucrarea de discernământ,

cum

o

nu-

mește Bain, de deosebire (a unei noţiuni de alta, ete.),
se face numai pe baza comparaţiunii; de aceia număr
ul

cel mai greu de conceput pentru copii este 1.
Eu socot că numai în comparaţie cu 2, 3 se poate el
da și
și că procedarea lui 7illich
generalizată în școlile

noastre, e absolut factice. Pentru acelaș motiv, înmulțirile și împărțirile cu 1 nu trebuesc să vie decât cele

din urmă

în seria operaţiunilor respective.

Ş2
FORMAREA

NUMERILOR

DE LA

10100

În seria de la 10-—100 avem de deosebit, din punet de

vedere al complexităţii,

două categorii de

numere:

a)

—"B-
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cele formate de unităţi de acelaș fel, numai

sau numai

din zeci, b)

cele

formate

din unități

din zeci și uni-

tăți. Această distincţie trebue so simtă și s'o surprindă
copilul, de oare ce noi nu i-am putea-o da cu nici o explinenudacă nu se repetă de
care. Chiar intuiţia,

mărate ori, rămâne

un mijloe neindestulător.

'Trebuese

făcute numeroase exerciţii cu fie-care categorie, paralel
cu aceleași exerciţii dar eu numere din cealaltă categorie.
Vom începe cu formarea numerelor numai din zeci,

ca fiind mai simple:
10410, 20410... 100-—10, 90—10 ete.
20 +20, 30-40 .......... 2X20, 4X20.... ete.
Apoi fixăm șirul zecilor: 10, 20, 30... când

dăm

şi forma grafică a noilor formaţiuni. Ca exercițiu de
mecanizare, numărăm cu zecile înainte și inapoi.

Observarea teoretică că în 10, 1 e pus în locul zecilor, O în locul unităţilor, observare pe care o face Tillich
și după el toţi institutorii noștri, e prematură.

Cel mai

bun lucru este să scrim noile semne pe tablă, cum am

seris şi pe cole de mai nainte, fără nici o explicare, ia
pentru fixarea lor în memorie, ca și pentru litere şi pentru ori-ce semne văzute, să facem exerciţii de recunoaștere (de citire pe tablă), de reproducere (scriere după
dictat), mai întăi în ordinea în care le-am aratat şi apoi
pe sărit. Observarea teoretică de mai sus so amânăm

pănă în clasa a II-a când începe teoria adunării. Pănă

a-

tunei să ne sprijinim numai pe memoria vizuală a copiilor.
La formarea numerelor cu zeci şi unități este nevoe
de foarte multă intuiţie. Trebue să rămâe în mintea co-

piilor o imagine puternică « deosebirii de mărime între zece
și unitale,

unităţi.

între

acelaş

număr

Fără această imagine

de zeci şi

acelaşi

număr

de

vizuală, fără acest sprijin

al memoriei ochiului, nu putem ajunge cu copiii la o conCăci
cepție exactă a raportului respectiv de mărime.
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nu trebue uitat că raționamentul,

care ar fi şi el un spri-

jin bun, nu apare în conștiință decât mult mai târziu.
Se formează pe rând numorele 41, 12 ete. tractându-se fie-care individual,

adică făcâna

în cadrul fie-că-

ruia toate operaţiunile posibile: 1041, 9+2, 5+6, 1-A,

1M1+4

10—20.

ete.

Când

ajungem.

la

'Tot astfel procedăm

1941

formulăm

seria

pănă la 100, formând

merele individual pe cât e posibil și orânduind
din 10 în 10, după fie-care orânduire de serie

nu-

seriile
făcând

respectivele exerciţii de mecanizare. Un bun
mnemotehnic este formarea unui tablou în care

mijloe
să se

treacă fic-care serie de zece numere pe măsură
ce s'a
formulat în clas. Așa după trimestrul întăi
se scriu

înt”o coloană

orizontală numerele

1,2... 10.

Când

sa

format seria 11—90 se adaoge a doua, coloană
orizontală la tablou, observând ca 11 să vie sub
1, 12 sub 2
ete. Tot așa pănă la a zecea coloană.

De oare-ce timpul nu ne îngădue să tratăm
100
de numere individual,—de la un timp nici nu mai
e nevoe, (fiindcă toată gândirea se reduce la analogie,—putem lua câte patru-cin >i numere într”o lecţie. Cu unul
facem unele exerciţii, cu al doilea altele și aşa mai
departe.
În seria 1—100

mai

acel al înmulţirii, care
sfârșitul anului.

multe zile.
coloanele.
1
2

Acest

avem

de format un tablou,

nu se poate alcătui decât
tablou

se

construește

pe

cătră
în

mai

Într'o lecţie facem înmulțirea cu 2 și avem
2
4

345
7 6
8 9
6
8 10 19 14 46 18

10
20

În altă zi facem inmulţirea cu 3 și adăugim
coloana :

3
6
9 19 ete.
Numai după ce s'a constituit

începe

mecanizarea,

acest tablou

putem

sau ceea ce obișnuit se cheamă

Vățarea pe de rost a tablei de înmulţire.

în-
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ş 3.
CALCULUL MINTAL
La operaţiunile cu aceste numere se ivese greutăți
pe cari intuiţia nu le poate rezolvi singură. 20 + 30==50
95+4=—29prin analogie
prin analogie cu 2+3=5;
Dar noi avem cazuri mai grele: 97+8
cu 5+4=—9.
sau 389 — 19.
sau 97 + 18; 36—9
Aici este nevoe de judecată și raţionament, fiind
că intuirea ar fi o încăreare zădarnică a memoriei.
Din numeroase exerciţii cu meșteșug prezintate de

învăţător, copilul trebue să surprindă procedeul după
care se fac astfel de operaţii și înadins zie să surprindă,
fiindcă o explicare

De altă

parte

sistematică

nici un folos.

n'ar avea

învățătorul va trebui

să deie pro-

codeul cel mai simplu, cel mai firesc, cel mai apropiat
de puterea și felul de gândire al unei inteligenți pri-

mitive şi

să

nu-l

rezultatul e acelaş.

schimbe
Numai

necontenit,

sub pretext că

matematicii lipsiţi de ori-ce

cultură psihologică pot gândi altfel. Noi urmărim să
se cristalizeze în mintea copilului un fel de gândire, un
procedeu și nu ca el să mmemorizeze rezultate. Deosebite
procedeuri pentru unul și acelaș final ar fi un lux intelectual pe care nu trebue să ni-l permitem cu copiii de
Economia de forță mintală este prinșcoală primară.

cipiul care trebue să primeze
Pentru a afla procedeul

față cu toate celelalte.
cel mai firese în calcule,

să băgăm de samă cum socotesc ţăranii noștri cari n'au
învățat carte. Ei zic așa:

29+ 8; 29 pănă la 30,1 şi cu 7 rămas, face 37.
29 4-18; 929 pănă la 30, 1 şi cu 17...
36 — 9; 36 scot
30 — 19; 36 scot

6 fac 30; scot încă 3 =
10 fac 96; scot încă 9=—
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La înmulțire, la împărţire, ei desfac unul din termeni, pe înmulţitor sau pe mmulţit după cum le vine
mad

aȘor.

Iată deci că pentru calculul mintal trebue

să pro-

cedăm altfel decât pentru cel seris. _Metodiștii: disting
chiar norme essbite; regule distinete pentru aceste două.

forme ale calculului.

Este o eroare

comit

matematici,

cei mai

culul mintal
zuală.

mulți

'neertată, pe care o
de a transforma cal-

întrun simplu exereițiu de

Așa ei zic:
«10 X Deea,

Cum

memorie

senmulțeşte

cu

vi10

?

Se pune un 0...... ete.»
;
Aceasta este o greșală fundamentală—o repet. Aritmetica

cere

să 'se sprijine

cât

mai

puţin

pe

memorie,

dar cu asemenea calcul mintal, noi o sprijinim numai
pe memorie ! Ce-i de mirare atunci ea copiii sănveţe pe
de rost pănă

şi la Aritmetică ?
Observaţiuni

teriei

mărunte

Mai avem de adăugit, pentru a sfârși cu analiza made clasa I-a, următoarele:

A)
Ceva care contribue mult la ușurarea muncii
noastre ulterioare este ordinea eu care trebuese serise exer-

ciţiile de aritmetică. Copiii să serie unul sub altul exer-

ciţiile de aceiaşi natură (aceiași operaţie), și'n coloane osebite operațiunile de natură osebită. Pe nesimţite ei se vor
deprinde să distingă fără şovăire formele de gândire o-

sebită, așa zisele operaţiuni fundamentale, şi nu vor. în-.
mulți în loc sămpartă, nu vor aduna în loc să scadă,
cum li sentâmplă de atâtea ori candidaţilor la definitivat,

|

B)

Cea. mai

mare

grijăa profesorului

să

fie ca

copiii să nu serie. nimic greşit. Reproducerea fiind o lucrare mai complexă și de activitate proprie, fixează în

ca mult mai mare putere decât
Exerciţiile greșite de reprodu-

memoria lor impresiunile
simpla primire din - auz.
cere

sunt

pricina

statornice pe

erorilor

care

copiii

le re-

petă ani de zile şi cari fac tortura dascălului. lată de ce

mu se dictează elevilor, nu li se vor da să scrie acasă, decât
exerciţii făcute de nenumărate ori oral. Iar în vreme ce

copiii scriu, învățătorul e cu
Să nu

preveni ori-ce eroare.

pentru a

ochiul Ja dânșii
uităm, calculul

scris e un

adevărat exercițiu de mecanizare, față de cel oral, şi ca
atare nu se poate face decât cu un fond perfect cunoscut
şi exact asimilat.
__0) Corectarea celor serise, când sunt totuși greşeli, să se facă imediat, şi pe cât se poate de copil însuşi,

pentru ca forma greșită să nu fie lăsată să se fixeze în
memorie.
D) Cât mai puţin de Juovat acasă și cât mai
mult în clas.
E) Întrebările învățătorului nu trebue

să

se les

influențate de formula serisă a calculului, ci să varieze
adesea, să fie simple, fireşti și înțelese.

SA
MATERIA

CLASEI

_Numerile pănă la un
face după principiile

văzute

A DOUA

milion, a
mai sus,

căror

formare

se

se împart în trei

serii mari:

“A.

400-—1,000
2) 1002400...... 2.X 200... 100: 2...
b) 100 -F 10: 2 X 910...
c) 100 + 1..... 140 2 Anca
B. 1,000 -—10,000
diviziuni.
1,00000, oo) cu aceleași sub
0.0000-— — 1,0
C.4„10,00
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După formarea seriei A se dă teoria celor patru operațiuni fundamentale,

cari

operaţiuni

se repetă

in sinul fie-căriea din seriile următoare.

apoi

Iată ce avem de deosebit la fie-care din cele 4 operaţiuni aritmetice :
1) înțelesul operaţiunii, distineţiunea ei de altele;
2) numirile tehnice;
3) regulele relative la așezarea numerelor;
4)
»
>
» efectuarea operaţiei.
De oare ce avem numere mai simple sau mai complexe, învățătorul va băga de samă ca exerciţiile cele

mai grele să vie treptat mai la urmă.
Așa zisele cazuri însă, la adunare,
celelalte,

înmulţire și

nu, trebuese distinse decât de cătră dascal, pen-

îru ași impune lui o ordine
cătră copii, pentru
nici un rost.

cari ele ar

în predare, nici o-dată de
rămânea

subtilităţi fără

Înţelesul operaţiunii se găsește numai din analiza
unor probleme ușoare. Jată de unde rezultă regula metodică ea ori-ce teorie aritmetică să fie precedată de analiza amănunţită a câtor-va probleme simple și clare.
Cu cât aceste probleme vor fi mai ușor de rezolvit—
absolut oral bine-înţeles — cu atât copilul va surprinde

mai lesne procesul de gândire special operaţiei date.
După analiză vin numirile tehnice și definiția. Apoi
se așază în seris problema pe tablă, cu eare prilej dascălul
atrage atenția asupra locului ocupat de fie-ce număr,
și se lucrează pe cât se poate împreună cu copiii. După
co se rezolvă în chipul acesta 2 —3 probleme, învăţătorul ajută pe elevi să formuleze ei însuși regulele aşezării și ale executării. E de preferat să se deosebească

două regule, cum

am zis,— cea dintăi

mult pe văz, cea de-a doua mai mult

se

razămă

mai

pe raționament,—
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după

decât să se unească într'o cugetare kilometrică,
cum obișnuese autorii noștri de cărți didactice.

La aplicare e de dorit să alterneze problemele cu
exerciţiile propriu zise: unele silesc pe copii să gândească, cele din urmă îi due mai lesne la mecanizare.
Iată și cazurile ce le-am putea distinge:
a) Adunare, scădere... în care ambii termeni au
câte o cifră ;

(.... în eare cel puţin unul are

«

b)

cu îm-

două cifre. Scădere
prumut

trei cifre.
La înmulţire

numărul care decide

împărţire, impărțitorul.
Și ?n clasa II-a 'avem
lecţiuni:

de

teorie

distineţiunea

dă productele

zurilor este înmulţitorul,——el

cele

etc;

€.... în care cel puţin unul are

€

))

de deosebit tot două
sau

de pricepere,

ca-

parţiale—la

cele

feluri de
de

apli-

care sau de mecanizare.
O distineţiune mai însemnată însă este acea dintre
lecţiile de text sau de teorie, adică acele în cari urmăvim un procedeu, o regulă generală, o cunoștință largă
de care elevul se va servi în diferite împrejurări, și lecțiunile de problemă, exerciţii de analiză, de perspicacitate, de pătrundere, adevăratele exerciţii de ascuţirea
minții. Despre cele dintăi s'a vorbit îndeajuns. Să cercetăm acum metodica celor din urmă.

$ 5.
PROBLEMELE
În afară de problemele
în cari mintea

se orientează

ușoare,

străvezii

am

lesnicios și de cari

zice,
ne fo-
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losim sau ca material de analiză la predarea, teoriei sau
ca aplicare a ei, avem probleme dificile, complexe, unde
firul gândirii este greu de urmărit.
În ori-ce problemă
aritmetică ni se cere ca pe baza unor raporturi dat6

dintre noţiuni, de obiceiu concrete, să găsim una sau
mai multe noțiuni, foarte îndepărtate câte o-dată de
datele problemei și pentru a căror aflare avem de multe
ori nevoe de raporturi şi lucrări intermediare, pe cari o

minte mai

superficială nu le voate

surprinde.

Iată de

unde vine obișnuita credinţă că pentru a rezolvi probleme se cere talent. Și cu toate aceste nici o ştiinţă

nu are nevoe de mai puţin talent pentru a ne duce la
rezultate bune, de cât Aritmetica. Dovezi am putea găsi
o sumă. Să ne mulţumim numai cu una: Aritmetica
este prima știință creată de om, aceea deci care conrespunde mai exact cu prima fază de propășşire intelec-

tuală,

adică cu

faza la

care a ajuns și poate ajunge

mai mare număr de indivizi |
„O pregătire pentru orientarea

exactă

cel

în rezolvirea

de probleme o poate căpăta copilul numai din formarea
inteligent făcută a numerilor și din deprinderea de a-și
intregi totdeauna gândirile.
Ce avem de observat înt:o problemă ?
Esenţialul—și aceasta nu trebue nici când uitată, —
esențialul esto ca elevul să vadă întregul de gândire, să-l
țermurească bine, să-l hotărnicească, pentru ca apoi să-l
poată desface, să-l poată desghioca în părţile lui con-

stitutive. A da o problemă

bucăţică

fac unii profesori, este o procedare
blema trebue dată toată și așa de

cu bucăţică,

cum

absolut falșă. Prolămurit prezintată

în cât elevul să simtă că nici nu i se mai pot adăogi
apendice, dar că nici nu-i lipsește nimic. Problemele—
șarade nu au ce căuta ca exerciţii de școală. Rămâe jocuri de societate!

-* Dar pentru ea elevul să înţeleagă - întregul, treDue să cunoască toate noţiunile din problemă și de aci
necasitatea așa numitei analize logice. E de preferat ca
această analiză să se facă înainte de a da enunţul, de-

şi nu ar fi o greșală să vie și pe urmă.

Enunţul trebue lămurit cât mai bine, dar nici 0dată seris pe tablă. Elevii nu mai pot urmări—afară de

rari cazuri—inţelesul

abstract al problemei, ci se lasă

ispitiți de însușiri grafice: felul de scriere, ortografie,
punctuație, adică amănunte cari le 'ndepărtează mintea
de la ţintă. Simţurile sunt așa de puternice la copii, în

cât o activitate pur

intelectuală

ţinea piept, dacă au apucat

nu le poate nici când

a intra în joc.

Enunţul va fi bine și răspicat lămurit. Nu e nevoe

să facom economie

de vorbe,

n'avem

doar

motivele au-

torilor de cărţi didactice !

Datele problemei le serim pe tablă, pentru a nu cere
copiilor eforturi de memorie fără nici un folos ; le serim

cât mai în ordine, pentru ca prin însăși așezarea lor să
ajutăm la pătrunderea raporturilor ce urmărim. Apoi cevom elevilor să reproducă enunţul, pe cât se poate schimbând ordinea de succesiune a ideilor—atât cât mersul

logice al' gândirii o îngădue—și insistăm ca ei să-și deie
bine samă

cere.

de ceia

ce este dat și mai ales

Cu această 'distineţie începe

de ceia ce li se

partea a doua. a cer-

cetării' noastre, adică analiza matematică. Din cântărirea

celor două gândiri, soluția pede o parte, ceia ce este dat
pe de alta, are să găsească elevul operaţiunile și gân-

dirile intermediare.
„Principalul
sul problemei,
insă ei nu o pot
tică este ajutată

este ca elevii să afle singuri tot merfără ajutorul ' dascălului.. Pănă târziu
face aceasta. Iată de ce analiza matemade întrebările dascălului, iar ideile prin-
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cipale rezultate din această analiză se

fixează pe tablă

în ceia ce tehnic numim, titluri.
După ce s'a desfăcut în părţile ei întreaga problemă,
începe rezolvirea sau a treia parte a cercetării.
Rezol-

virea se poate face în scris sau numai oral, după complexitatea

mare

să

numerelor și a operaţiunilor.

reamintim

cu

prilejul

Este

problemelor

teoretice.
Astfel de digresiuni obosese mintea
un folos și o împiedică de a concepe cât mai

întregul problemei, care e, cum am mai zis-o,

o greșală

regulele
fără nici
puternie

lucrarea

de căpitenie.
Ca generalizare se schiţează enunţul și mersul problemei.
Mult meșteșug trebuește ca să se facă o generalizare bună la probleme. Când e prea generală,
nu
mai seamănă a nimic; când e oglindirea amănunţ
iţă,
repetarea problemei
cu ?ntreg mersul rezolvirii, 'e o
muncă inuțilă.
Numai inteligenţile cu adevărat fine poi
eși din această înfundătură.
Sa propus de cătră unii matematici o metodă

nouă pentru

probleme

zisă metodă

inductivă.

Numirea

e greșită, iar valoarea ei foarte îndoelnică.
Iată în ce
constă.
Înainte de a da enunţul unei probleme grele,

se dau una sau mai multe probleme ușoare cuprinzând
gândirea

principală, nodul celei date ca temă,

prezintaţ

însă sub forma cea mai simplă, cea: mai sensibilă, cea
mai vizibilă așa zicând. Și astfel, prin simplă analogie,
copilul înfrânge greutăţile problemei complexe date ca
temă principală.
O asemenea ușurare eu nu o găsesc priincioasă disciplinării intelectuale și de aceia condamn metoda inductivă cu desăvârșire. Cu dânsa am introduce o formă,
elementară și nesigură de raționament, analogia, tocmai
în ramura de învățământ eminaminte proprie pentru
diseiplinarea și împuternicirea spiritului de deducție.
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Ş 6.
MATERIA

S cau.

CLASEI

"A

A TREIA

Teoria numerelor zecimale este o cunoștință relativ abstractă, ea trebuește dedusă din întrebuințarea, sis-

temului metric. Din clasa a II-a copiii cunose unităţile
de măsură, metrul (temelia sistemului), litrul, kilogramul
(luat ea unitate și nu ca multiplu) și leul cu subdiviziuÎn clasa a Il-a trecem la multiplii
nile lui obişnuite.

şi

tre-

măsuri

aceste

Toate

acestora.

submultiplii

buesc folosite în fața copiilor, numerele aflate, scrise pe
tablă cu semnele lor convenţionale, ca numere întregi ;

apoi se caută raportul de mărime al fie-cărei subdiviziuni
cu întregul şi numai

numeroase

după

exerciţii, în mai

multe lecţii, se serie fracţia și se ajunge la noțiunile
abstracte de zecime, sutime, ete. Cum vedem, submultiplii se pot da după multipli, sau cel mult paralel cu
cei ce le conrespund, ca raport, față de întreg. —Raporturile

fraețiunile

dintre

reciproce

nu are ce căuta

de fracţie zecimală

acestea—dintre

fac și mai târziu, iar definiția

zecime și sutime, ete—se

decât în clasa a IV-a,

când vom distinge cele două sperii de fracţii: ordinare
şi zecimale. Esenţialul în lecţiunile clasei a III-a este să

mu ne grăbim, să mu ne plictisească exerciţiile numeroase
de măsurare şi de seriere și să nu țintim prea curând a
despre

întregi cunoștinţile

vețe a se sluji de măsuri,
țiunilor,

cu

lucru pentru care se cere timp,
puţin

mai

atât

ceste din urmă

două

de fine de an,

sau

de

cel

proprietățile fraclor.

definițiunea

cunoștinţi pot

ceadă imediat regulele

noțiu-

Copilul trebue să în-

nu are nevo& de

iar pentru aceasta

cu

fracțiile zecimale,

nile generale ce ar putea rezulta.

forma

ale

A-

încheierea

mult cunoștința care
teoretice

N

te.

..

înmulțirii

să preşi

ale

N

"A

BY

—
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Î
m

împărțirii zecimalelor.
Avem un an de zile pentu a
a ajunge la dânsele, să ştim bine întrebuința vremea

pănă atunci!
Materia

SI
cu

adevărat

nouă,

e

migăioasă

şi

emina-

minte utilă, este, cum ziceam, sistemul metric. Cunoștințile relative

se sprijină însă mai

mult pe simţuri. Copi-

lul trebue să mânuească el însuşi măsurile, să le mânuească multă vreme, pănă să ajungă să nu mai aibă

nevoe de dânsele: să cunoască dino singură privire cam
ce dimensiuni are un corp din faţa lui, să simtă ţinându-l
în palmă ce greutate are, să-şi dea samă cu ochii închiși ce fel de monedă i sa dat.
De sigur toate aceste :

aprecieri au să fie cu aproximaţie, dar numai o aseme-

nea deprindere
omului,

este

cultură

cu

adevărat

folositoare

$ 7.
MATERIA CLASEI A PATRA
Ca și în clasa

I-a

avem

aci materie

prea

multă

pentru un an. Noţiunile de fracţii ordinare, ori-cât
ar fi ele de reduse prin ultimul program, cer numeroase

exerciţii intuitive pentru a se cristaliza, ceea ce însamnă
vreme indelungată. "Tot așa cu celelalte două categorii de cunoștinţi: măsurile de suprafață și de volum,
regulele de dobândă, scont și celelalte.

Prin intuiţie se dau copiilor cunoștinţi de !|,, [43
“la ete., adică fracțiuni anumite.
Acestea se scriu, când
se dau și numirile tehnice, se compară între ele și din

numeroasele

exerciţii intuitive, anume potrivite de das-

căl, observă . copiii proprietăţile lor particulare și numai
după aceasta se trece la cunoștinţile teoretice și la
de-
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finiţiile conrespunzătoare. “Cum ziceam, 'exereiţiile acestea cer timp, fiindcă nu e practice să dăm mult întm?0 lecţiune.
|
de idei, este și aparatul

Sistemul: metrice
suprafaţă

Tillich.

lui

unităţile

de

tot prin intuiţie și

tot

se complectează: cu

cari se dau

și volum,

ordine

de folosit, în această

Un material intuitiv

prin măsurări reale.
Reducerea la unitate și aplicaţiunile ei, dobânda,
scontul ete., sunt necesare, în afară de valoarea lor
practică, ca gimnastică intelectuală, cu condiţie să nu ne
Noi urmărim în școlile primare și
folosim de formule.

secundare ca copiii să gândească, să-și. desvolte

justă, nu “să-și

economicos

cristalizeze

judecata

cunoștinţile, eu

mult prea puţine încă pentru plasticitatea crierului
lor! Şi apoi formulele, cari memorizate greșit pot fi un
isvor nesecat de erori, sunt o

economie

bine-

mintală

făcătoare numai pentru cine le poate ori-când controla
și reetifica, nu și pentru minţile inculte.
Ori-ce problemă de reducere la unitate va trebui să
rămâe, pentru elev, o greutate de învins numai cu judecata și tăria atenției lui, și singure varietatea și boexerciţiilor

găția

să-i

ușureze

munca,

ajutorul strein al formulei. .
Problemele de analiză şi lecţiunile

priu zisă se tractează

după

metodica

iar

nici

de

de teorie

cum

pro-

celor de clasa a

doua şi a treia.

Ş 8.
OBSERV

AȚIUNI

GENER ALE

Pentuu ca elevii să lucreze toți și la exerciţiile
serise ca și la cele orale, dascălul va cere ca în clas să se
1)
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a
m

vorbească, rar, înţeles, tare, răspicat, despărţind între ele,

așa

zicând, gândirile

să serie
ascultă.

esenţiale

și silind ca toţi școlarii

cele dictate de dânsul sau de elevul pe care-l

Nu

va întreba

dar mai ales nu-i
să scrie pe tablă.

prea

multe

pe un singur

elev,

va preumbla prin clas sub pretext ca
Şeolarii seriu pe plăcile lor, iar pe

tablă serie dascălul, —totdeauna în urma elevilor și numai ca un model după care aceștiea au să-și. poată
îndrepta erorile. În caz când șeolarii sunt osteniţi,
îi

poate chema spre preumblare la tablă,

dar

aceasta va

constitui o distracțiune şi nici cum o lecţie
serioasă.
2) Lucrările ce se dau acasă să fie scurte,
analoage și relativ mai ușoare de cât acele făcute
în clas.

Să nu silim copilul a recurge la ajutor strein.
3)

Lucrările

scrise să se corecteze

pe câtse

în clas, cu toţi școlarii şi cât mai curând
după
cutarea lor.
|
4) Să ne oprim cu exercițiile de mecanizare
inte ca copiii să se plietisească, căci de îndată
ce

poate

exeînale-a

dispărut grija și interesul, ei fac erori de
cari cu greu
îi vom dezbăra.
5)
Problemele să fie reale și bine gradate ca
greutate.
Cărţile noastre didactice păcătuese toate
în
privința ultimei cerinţi: unele
cuprind numai pLo-

bleme ușoare, altele numai probleme foarte grele.
Gradarea și potrivirea cu forțele copilului lipsesc la
toate.
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CAP.

III.

GEOMETRIA
Geometria cuprinde în şcoala primară cunoașterea
formelor regulate cele mai simple și măsurarea suprafețelor şi a volumelor celor mai des întâlnite în viaţă.

Ea are drept pregătire câte-va lecţiuni,de desemn geo-

metric, pregătire foarte ncindestulătoare, de oare-ce tot
desemnul se reduce la câte-va figuri plane, cari nu in-

teresează pe copil,

nul

cum

după

interesează

nici o

abstracţiune fără legătură cu viața.—Volume nu se desemnează, din cauza fineţei de observaţie şi de judecată
pe care o cere reproducerea lor, decât in anul ultim, și

atunci numai pentru desăvârșirea teoriei. O pregătire
mai bună ar da-o exerciţiile intuitive, fie cu obiecte
reale, fie cu simple concepţii geometrice exteriorizate în
carton

sau în lemn,

și să vadă

în

condiţie

cu

nenumărate

să le

ca copilul

rânduri

pipăe

la

acele figuri, iar

observarea obiectelor din natură, să se facă o continuă
apropiere între forma

fie-căruia cu acea geometrică

con-

vespunzătoare. Asemenea exerciţii ar familiariza pe copil cu elementele geometrice : suprafață, muche, volum
ete., cu mult maj bine

cubului în 2—3

decât

lecţiuni,

observarea

sistematică

după cum o cere

a

programul

nostru.

În afară de distingerea formelor una de alta, pe care

la urma urmei ne-ar putea-o da și învățământul intuitiv,
chiar fără ajutorul unui material școlar anumit, noţiunile

de Geometrie rămân cunoştinți de construcție și ca atari nu

—
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se pot înlănțui în mintea noastră de cât de la simplu
cătră complex. Nu putem deci proceda cu ordine și deșteptând totuși un continuu interes în asimilarea materialului geometrie, decât mergând sintetic. Prin aceasta nu înțelegem ca geometria să devie o ştiinţă abstractă.
Din potrivă, noi credeni.kă; în școala primară
Geometria trebue să rămâe o concepere de imagini, din ce
în ce mai îndepărtate de îmtuiție, în care demonstrația. şi
întrebuințarea formulelor
nu au ce căuta.
Absolventul celor patru elase primare nu are nevoe să ştie mai mult

de cât țăranul care-și măsoară din practică ori-ce volum
şi ori-ce

suprafață întâlnite

în

viață;

atât

numai

că

cunoștințile lui se cere să fie mai sistematice, mai clare,
mai bine orânduite și mai ușor de controlat una prin alta.
Dar întoenmai ca și țăranul, elevul trebue să- și găsească
singur elementele de măsurare. Profesorii noștri transformă Geometria în o simplă aplicare a Algebrei în şeo-

lile secundare, a Arimeticei în cele primare, uitând
că ea este o știință practică aproape veală. Problemele

lor de Geometrie

sunt

va date

să

sa

se cere

aratat,

sau

probleme

afli, să

de caleul.

deduei

mâi bine zis ți

altele,

câte-

după. ce ţi

s'a spus, în ce

stau elementele geometrice între ele.
fiind atât, să se afle suprafaţa sferei,
de la țară însă și ori-ce om

Din

relaţie

Ex.: diametrul
ete. Locuitorul

în viața zilnică nu are ne-

voe de astfel de socoteli de diletante şi nici nu are posibilitatea de a păstra o viaţă întreagă formulele ime-

morizate. El trebue

să'și

caute și să'și găsească

singur,

pentru fie-care caz special, toate elementele “necesare
măsurării. lar acest fel de exerciţii nu se fac îndestul în

școală, pentru ca elevul să poată mecaniza practica absolut trebuitoare.
Copilul să vadă pe teren straturi, ogoare, cari pot
avea o formă regulată sau nu; să le măsoare și să

constate

“cum e mai uşor.

măsurat

de

; să afle singur

fie-care

de-a dreptul ce elemente are de căutat în
anumit

de

şi

caz

:

măsurare.

În felul cum se învaţă astăzi Geometria, copilul la

fe-care dată trebuesă se silească să reducă forma reală
din faţa lui: gireadă,

monument,

copac,

ete., la o formu-

şoară. văzută când-va pe tabla şcoalei ; să-și aducă aminte
cun și ce a măsurat la ea, și apoi prin deduceri kilome-

trice să'și găsească formula de care are nevoe. Şi nu vorbim de cazul când formula—care nu se sprijină pe nici

o impresie sensuală,—s'a memorizat pe dos, ori sa altevat în minte, lucru foarte obișnuit la copii, de.oare ce
dânșii nu au nici o posibilitate de a se controla.——Geometiia șeoalei noastra primare

cu materialul

artificializat, cu formulele ei cari numai

ei didactic

săcătuesc inte-

ligenţa, cu calculele ei de amator, rămâne

o disciplină

. fointelectuală absolut factice și fără nici un rezultat
lositor.
Geometria ar fi să se predee fără carte, și numai
ca aplicaţii de măsurare; iar pentru educarea ochiului, a mânii, pentru întărirea facultății de imaginare, de

plăsmuire, ar fi să deslipim din ea, ca un exerciţiu absolut independent, desemnul geometric.

le
Cum ar fi mai bine să senlănțuească cunoștinți
?
volum
de
cele
de Geometrie ? Cele de suprafaţă întăi, ori
atâta
Eu socot că ambele sisteme, susținute cu
nu
vreme
câtă
e,
greşit
râvnă de propunătorii lor, sunt

categorii de lecțiuni
vom distinge în sinul Geometriei două
a fiperfect osebite : 1) lecţiuni de distingerea una, de alta
gurilor. şi a elementelor

lor

constitutive ; 2) lecţiuni

de măsu-

rate. Cele dintăi se razemă exclusiv pe simţuri, cele de
nament.
al doilea cu. mult maimult pe judecată şi rațio
În categoria

I-a nu

putem

proceda

decât

conform

mersului firesc al minţii : de la comp
lex la simplu, adică
de la volume cătră suprafeţe ; în
categoria aII-a e mai
firese și mai lesnicios mersul
de la simplu la complex,
de la suprafețe la volume.
Lecţiunile

de

cunoașterea

figurilor,

cari

ar putea

desemn.

lar pen-

preceda chiar cu un an pe celelalt
e, s'ar face ca toate
lecţiunile de obiecte, pe baza
intuiţiei ajutată—și aci
lucr
ul

e mai

ușor

decât

îru ca ele să deie cel mai

ori unde—de

mare folos, putem desemna fi-

gurile după model, din mem
orie și din închipuire (vezi
Cap. IX, $ 2). Vom începe
cu volumele și treptat ne
vom sui la abstracţiunile
de suprafaţă, punct și ce-

lelalte.

În categoria

a Il-a, măsurarea suprafețelor

cede pe acea a volumelor.

pătratul,

mul.
mente

vom

începe

în adevăr

păitului în mărimi
de

cu dreptunghiul

Ca să se distingă lungimea
trebuese

chestiunea,

ca unitate

de

osebite.

şi

cu

paralelogra-

și lățimea, aceste ele-

să so prezinte

ochiului

și pi-

Să nu ne lăsăm influențați

respectivă din Aritmetică
:

măsură,

va pre-

Decât, în loe să'ncepem

Noţiunile

„metrul pătrat

conrespunzătoare

din
Aritmetică sunt mai abst
racte și mai convenționale
decâţ
acele din Geometrie ;
acestea trebuese ractate
în
urmă
și nici decum

paralel cu celelalte, după
cum se face.
Copilul măsoară multe lung
imi în jocurile lui, înainte
de a cunoaște mărimea conv
ențională luată drept unitate. Tot așa el va treb
ui să știe măsura suprafeţ
ele
inainte de-a cunoaște ce-i
metrul pătrat.
„Paralel cu aceste lecţiuni
practice, cum ziceam, ar
fi să se facă în clasa

să mănție

legătura

a IV-a desemnul geometri
c,
dintre ele și teoria Geom
etriei,

care

Tocmai ea şi Aritmetica,
Geometria ne
cu preciziune și exactitate
în gândire, cu pond
ciziune în expresie.

Dar

ea dă mai

mult

deprinde
ere şi con-

decât Aritme-

|

—
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tica și Algebra: dă claritate şi preeiziune în imagini,
dă deprindere cu forme cari îmbogăţese închipuirea şi
puterea de combinare.
Prin efortul pe care-l cere abstracţiei şi concepției, ea dă minţii mai mult avânt. Dacă

intuirea figurilor se face în mod

inteligent,

Geometria

poate contribui foarte mult la cultura imaginaţiunii și
a sentimentului estetice. lată de ce vom zice că din punet
de vedere educativ, Geometria este cu mult superioară
Aritmeticei.

CAP.

IV

GEOGRAFIA
Geografia, în care se poate îmbina

atât de

fericii

știința exactă cu jocul fantaziei, este unul dintre obiectele
de învățământ cu cari se pot face lecţiunile cele mai
frumoase. Ea are o varietate și o bogăţie de cunoștinţi
şi de procedeuri ca nici unul altul și o valoare educativă
fără samăn.
Toate aceste calităţi au însă nevoe pentru a fi puse
in valoare, de oare-care artă în expunere.
Geografia trebue să ?nceteze dea fi un lest al
memoriei cu nămolul ei de amănunte. Ori cât de interesante și de exacte ar fi cunoștinţile ei, n'au nici o
valoare de'ndată ce nu le putem păstra și mai ales când
ele nu slujesc la prelucrarea, la făuvirea unor aptitudini

intelectuale ale copilului.
Dacă cercetăm
marele număr sunt

cunoștinţile de Geografie, găsim că
concrete: măsurări, așezări, direcții5
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ete. Acestea toate se dau în deserieri. Însă în loc ca
descrierea să fie o simplă înşirare de amănunte fără a-

legere, cu un început şi un sfârşit arbitrare, ea să se facă
pe tablouri, adică pe ?ntregi de gândire

în cari amănuntele fără relief să
numai celor plastice, iar acestea
imaginația

în joc,

vor remânea

bine

organizaţi,

dispară, lăsând loc
prin faptul că pun

ea zugrăvite

în mintea

copilului.
Chestiunea de căpitenie este aci alegerea cunoștinților. Toate nu pot fi păstrate și nici nu au aceiaşi îaseomnătate. Programul nostru țermurește în trăsături

generale capitalul de dat în școlile primare,—dar el este
de obiceiu greşit înţeles. Dascălii noștri se mulţumese
cu cât li dă cartea de clas, ceea cee insuficient, nu nu-

mai ca material

de descriere,

de desfăşurare

artistică,

dar chiar ea cunoștinți pozitive. Când cunoştinţile sunt
prea multe se pierd din memorie, dar și când sunt prea
puţine și nu au nici un sprijin, iarăși se pierd! Cu

câți-va ani în urmă, se cerea copiilor prea mult,
astăzi i se cere prea puţin și rezultatul este acelaș.
Nu socot trebuitor un spor de cunoștinţi în cărţile

de școală,—deși nu sunt de admirat toate
nici în această privință—dar aș dori ca dascălul să aibă
de unde

culege material descriptiv, interesant şi pitoresc,
cu care

să-și măestrească lecţiunea. Ce farmec poate
avea o explicare aidoma cu textul elevului? Că
acesta va perde
multe din amănuntele date, neregăsindu-le
în carte, nu
face nimic. Inteligența lui a fost pusă
în joc în momen-

tul explicării şi aceasta e ținta de urmărit în
primul loc.
Cărţi de Geografie interesante cunose
multe în limba

franceză, mai puţine în limba germană.
tră încă

sau

făcut

câte-va

încercări.

În limba noas-

De recomandat

cu

osebire volumele d-lui Jorga—deși alcătuite
“
în alt scop—

și «Judeţul Neamţ»

al

d-lui Calmarsehi.— «România

pito-

—
rească» a poetului

nostru
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Plăhuță

este

o

serie

de

im-

presii prea subiective si lipsite de plasticitate.
Cunoștinţile cu adevărat greu de explicat sunt acele

de Geografie politică. Analogia, de care ar fi să ne servim, după îndemnul metodiştilor, e un simplu punct de
plecare de 2—3 lecţiuni.
Ar fi o chestiune de discutat însă dacă copilul de
școală primară are nevoe de aceste distinețiuni amănunţite și subtile, cari alcătuese fondul Geografiei politice. Eu mă "ndoese. Ar fi destul de mult și îndestulător ca el să ştie și să priceapă cum se face administrarea ţării lui.
|

Singurul principiu conducător în tractarea acestor
lecţiuni ar fi: să ne sprijinim ca punet de comparaţie
pe ceva bine

cunoscut

și să alegem

numai

însuşiri, a-

mănunte, cari pot izbi imaginaţia. Copilul ca să priceapă
trebue mai mult să-și închipue.
Geografia economică este ușor de asimilat când cunoştinţile ei se pun în legătură logică cu ceva şi mai
ales când ne folosim de figuri. Cea matematică are în deajuns material de coneretizare, așa că nu mai întimpinăm
greutăţi mari în explicare. Totul e să reducem noţiunile

abstracte, de pricepere, cât mai mult la elemente descriptive, figurative, cu cari să închipuim, să zugrăvim,
să plăsmuim

lucrurile.
O greutate în Geografie sunt numerele. Având în
vedere că nu toate au aceeași însemnătate pentru oricine, sa statornicit de cătră pedagogi următorul prin-

cipiu metodie : se aleg din Geografia ţării câte-va numere însemnate, populaţia câtor-va centre, înălțimile

mari, suprafaţa ţării, etc, cari se memorizează cu cifre
rotunzite. Acestea servese de jaloane, de punete de comîntregii
paraţie, de unități de măsură pentru numerele
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Geografii.

Cu chipul acesta punem

ceva imagini

în ]o-

cul abstracţiunilor pure arătate de numere.
Trebue să mai

distingem

în fine un

material, brut

i-am zice, numele proprii. Acestea cer o puternică
sfor-

țare de memorie. Să nu uităm că ori-ce nume
nou trebuește scris pe tablă, citeţ și ochios, pentru
ca imaginea
vizuală să sprijine pe cea auditivă. Cum să-l
scrim însă ?

Cu

ortografia

lui

proprie

sau așa cum se

rostește?—

Aceasta este o chestiune foarte mult discut
ată. Eu socot
că fie-care nume trebueşte rostit și seris
in limba din
care e luat. Pentru a ne putea folosi
de cunoștinţile
noastre școlare în viaţa zilnică, trebue,
pe cât se poate,
să nu existe deosebiri de rostire în
numele
fondului
geografie comun. De ce să zicem Minich,
Viena, Dresde,

când

pe scrisorile

ce ar fi să trimitem în acele

orașe,

va trebui să serim altfel ? În nici o călăuză
de căi fe-

rate, in nici o hartă de drumuri de
fier nu
mele din cărţile noastre de şcoală.

găsim

nu-

Ar trebui, cum ziceam, să serim numele eu
ortografia

lor și să le rostim deslușit.
mare, dar numai o singură

Copilul ar avea o greutate
dată pentru totdeauna.

Materialul didactie al (Gxeografiei este foarte
bogat
și interesant. Locul de căpitenie îl ţin
tablourile : ve-

deri pitorești, monumente de artă,
mustre industriale,
agricole... tipuri omenești după rasă,
naţiune ete. Cu
căt tablourile sunt mai mari și mai
artistic lucrate,

cu atât au o valoare didactică mai mare.
Vin apoi
hărțile, atJasurile, globurile și aparatele
didactice speciale Geografiei matematice. Hărțile pot
fi murale sau
de clas, mute sau scrise, plane sau în relief.
Fie-care fel

iși are calitatea

lui. Harta murală

dă o idee

mai

lumi-

noasă de așezarea relativă a fie-cărui punct, cea
de clas
indeamnă pe elev la muncă proprie.
Tot așa au merite egale, deși osebite, fie-care din
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instrumentele didactice arătate mai sus. Folosindu-ne
din când în când de fie-care, putem face ca lecţiunile
să fie pururi variate și atrăgătoare.
.
O deosebire mai temeinică este de făcut între hărțile de mână și cele tipărite, cele dintăi prea mult folosite.
Ori-ce hartă nu ne dă de cât așezarea, întinderea
și, dacă considerăm și pe cele în relief, înălțimea unei

porțiuni de pământ sau de apă față de alta sau de altele.
Ea este deci o simplă schemă de relativităţi, care nu
poate avea măcar pretenţia de a rezuma totalul de cunoștinţi dintrun întreg de gândire. A ne sluji de hărțile de mână în fie-care lecţie, cum o facem astăzi, este
a incătușa belșugul de cunoștinţi rodnice şi atrăgătoare,
cum ar putea să ni-l dee o descriere liberă și măestrită,
a-l încătuşa, zice, înt”o simplă sehemă care nu spune
copilului nimic. Dar mania profesorilor desemnatori.a
schimbat centrul de greutate al învățământului geografie. Harta din simplu procedeu de ajutor, a devenit
însăși ţinta leeţiei. Profesorul desemnează toată vremea,
reducând gândiri, puternice și figurative la linii și puncte,
elevul copiază ce-i pe tablă și... nu gândește nimic!
Îi rămâne să memorizeze a doua-zi pe de rost textul, iar

peste o săptămână a uitat despre ce fuse vorba!
Cu harta

înlocuim o lucrare

de imaginaţie, fecundă,

printi”o simplă memorizare vizuală, anume amintirea
câtor-va puncte văzute întro așezare anumită și botezate
cu vorbe ce se confundă.

Hărțile de mână

sunt o simpli-

ficare a Geografiei, o reducere la formule, un mijloe
simplist şi aproape mnemotehnic. L/am putea folosi cel
Şi mam xelevat relele cari rezultă
mult ca rezumat.
din abuzul

hărților.

Munea

istovitoare

cerută

de

exe-

sistematice spre mincutarea lor îngrijită, îndemnul
ciună: elevii copiază harta pe geam sau se folosese de

munea altora, ete. ete.

—
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Cum am zis, pentru cunoașterea Geografiei, folosul
hărților de mână este foarte mărunt, foarte redus. Ar fi
să nu le utilizăm decât sub forma de schițe mute, sin-

gurele cari pot da clară ideea

întregului.

Vorbele serise

pe tablă când în sus, când în jos, sunt o continuă

dis-

tracție pentru elev și o zădărnicire de fie-ee clipă a lucrării lui de sinteză. Profesorul își va despărţi deci
tabla în două printro linie verticală, pe o parte va
schița harta, pe alta va serie numele în cea mai bună
ordine.
Mai presus de toate mijloacele însă despre cari sa vor-

bit sunt călătoriile și exeursiunile. Impresiile juste culese de individ și potrivite deci puterilor lui de primire,
preţuiesc cu mult mai mult decât plăsmuirile închipuirii,

și nu

numai

pentru capitalul

înu întreaga-i cultură morală.
cea mai

sănătoasă

și mai

lui geografie, ci chiar pen-

Plimbari

prețioasă

în natură, iată

petrecere

ce

putem

oferi elevilor noștri ; iată şi cel mai puternie ajutor dat
culturii lor științifice.
Metodica—Am deosebit în trăsături generale două
categorii de cunoștinţi în Geografie: unele, mai mult sau
mai puţin concrete, (graţie mijloacelor de concretizare)
cari se pot înfinge în memorie și dăinui, altele abstracte.
Întro descriere meșteşugită care să aprindă închi-

puirea elevilor, profesorul poate strecura elementele
abstracte indispensabile. Acestea în puterea asociaţiei

cu imagini se păstrează cât-va timp în amintire. Dacă
mai intervin și alte mijloace didactice, ca repeţirea, ta-

blouri comparative, ete, ele pot remânea pentru totdeauna la îndămâna copilului.

lată o schemă după care aș indemna eu să se facă
cele mai multe din lecţiunile de cari vorbim, deşi Geo-

grafia
pune

este

obiectul

un anumit

mers

căruia

se

poate

de explicare.

mai

Pentru

puţin

im-

a “înţelege

însă această schemă şi a o motiva, trebue să ne amintim
că Geografia, în afară de utilitatea ei practică, are chemarea să ne desvolte imaginaţia, să ne lege multe din

cunoștinţile despre natură in

raporturi

logice și reale,

Pentru a atinge ţinta
să ne exerciteze raționamentul.
această dublă, cunoștinţile ei aşa de complexe și de
variate, vor trebui să se sprijine între ele, vor trebui
prezintate în totaluri de gândire cât se poate de artistice. Înfine, din belșugul acesta de cunoștinţi, unele
esenţiale, temeinice dar abstracte, vor trebui repeţite
de mai multe ori și în fie-care dată sub o formă nouă.
Iată schema propusă :
a) descrierea, succintă, dar interesantă și puternică a întregului. Folosirea materialului concret care

poate ajutora închipuirea

elevului ;

b) analiza amănunţită a chestiunilor de căpitenie. Folosirea hărților cerute de subiect ;
c) desemnarea hărţii, cu care prilej se rezumă întreg materialul desfășurat.
Mersul de gândire, metoda cu alte cuvinte, din

fie-care lecţie, care câte o-dată poate fi analitică, câte
o-dată sintetică, cele mai de multe ori este analitico

-—sintetică.
Materia, prevăzută de programul
vom despărţi din punet de vedere

nostru
metodic

primar 0
în două

grupe:
Cunoştinţi propriu zis geografice,
Cunoştinţi pregăhtoure.

A)
B)

Cunoștinţile geografice propriu

zise, atât de nume-

roase, să le reducem noi pentru simplificarea muncii noas-

tie de dascăl, la câte-va categorii, adică atâtea câte sunt
de

și punetele

vedere

după

cari

considerăm

noi lumea

geograficește :
1)

aşezurea faţă de punetele

cardinale

şi faţă

de puncte

luate arbitrar: la Resărit, la Sud, la dreapta

Rinului,

la nordul Franţei ete;
2) relativitatea de mărime: întindere de teritorii, înălțime de munţi, lungime de fluvii, etc;
3) caracteristica regiunilor ca producțiune— calitatea, cantitatea și eftinătatea produselor naturale ori

industriale—și mijloace de exploatare;
|

4)

caracteristica regiunilor,

individualizate

sau

nu politicește, ca populație: rasă, religie, limbă, obiceiuri, aptitudini, aspirații, ete:
5) organizarea politică—State, legile lor funda-

mentale

de organizare.

Toate aceste idei ar fi cu mult prea grele pentru
mintea copilului de 83—12 ani, fără ajutorul cunoștinţilor

pregătitoare din clasa a II-a. lată de ce am zice
că
temelia instrucției geografice este materia din clasa a
Il-a
primară.
Ee este inițiatoarea, ea este călăuza minţii în
domeniul stufos al Geografiei.
Descrierea şi desemna-

rea

străzilor

pe

care

zilnic

trece

copilul, au de scop

să-l deprindă a vedea și mai târziu a-și închipui
cun
pot fi așezate regiunile îndepărtate.
Aptitudinile și
obiceiurile locuitorilor dintr:un oraș cu dănsul,
îl ajută

si osebească popoarele.

Şi aşa mai departe.

Dar dacă nu no-am da samă cât de departe ţintim
cu fie-care lecţie din clasa a Il-a și nu am lucra
în consecință, aceste exerciţii remân o corvadă pentru
dascăl

și un non-sens pentru copil.

Materia clasei a II-a, cum ziceam, cea mai însemnată,
și cea mai interesantă, trebue să se sprijine
absolut pe

experiența copilului, ea trebuește culeasă numai
din intuire directă, iar dascălul nu va perde din
. vedere nici

un moment, viitoarea noţiune geografică
în vederea căriea adună atâta material conereț.
Ca să-și poată dascălul găsi oari-cari
jaloane în

—

73—

tractarea Geografiei de clasa II-a ca să se poată el însuși
orienta în materia aceasta, dezordonat prezintată de
programul nostru și de cătră autorii de cărți didactice,
am deosebit mai sus acele cinci categorii de cunoștinți
geografice. În vederea acestor categorii de gândire în-

văţătorul

îşi

va

pregăti

şi își

va

aduna

materialul

trebuitor.

CAP. V

ISTORIA
Istoria, a cărei mică utilitate practică este cu belşug compensată de cea formală, este marea educatoare
Ea mai

a sentimentului patriotic.

este un puternic. a-

jutor al culturii morale precum și al afinării inteligenţii în formele ei cele mai superioare.
Bain consideră

Istoria,

şi poate

nu fără

dreptate,

ca un obiect de învățământ absolut fără rost în școala
elementară. Urmărirea evoluţiei, fie chiar a unui singur neam,

cere mai

multă

maturitate

intelectuală, cere

o subtilitate de pricepere care lipseşte minții copilărești.
De când lumea

Sa

școlară

statornicit pentru

şi-a dat samă

programul

de aceste cerinți,

școalelor

elementare

numai Istoria țării, pe când cea universală a fost lăsată
claselor secundare. Forma admisă cu necesitate este
cea biografică. Istoria pragmatică cum o numese metodiștiii germani, remâne școlilor superioare.
Forma, biografică este o procedare de care ne vom
folosi numai cât e strict necesar. Ea conrespundo ce-i
dreptul felului de gândire al copilului, este prielnică

—
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cultivării lui morale, dar îi poate înriuri greșit
concepțiunea despre valoarea, și puterile individuale.
Înlănţuirea, succesiunea faptelor istorice se
poate

face, după părerea

pedagogilor,

în două

feluri:

fiind

chestiune

de la

timpurile cele mai vechi spre vremurile
noastre, sau
invers.
În cazul întăi mersul este cel logic, cel
real și
se numește progresiv; în cazul al doilea
el este artificial, factice și se numește regresiv. Aceasta
este deosebirea cunoscută în şeoală sub greșita numire
de Metodele Istoriei. Zie greşită, fiind-eă prin metod
ă înțelegem
pedagogicește ordinea de stabilit între cunoșt
ințile unei
lecţiuni date, sau între două lecţiuni ce-și
urmează una
alteia, şi nici decum succesiunea și legare
a întregului
„material dintro știință.
Aceasta din urmă este de do-

meniul Metodologiei, al Logicei,

organizare
numeşte

și nu

metodă

regresivă a

plă procedare pedagogică,

factice.

o

de

de vulgarizare, iar ceea ce obișnuit se

Argumentul

Istoriei, nu-i

și aceea,

pe

cum

de

ziceam

care se sprijină

cât

o

mai

sim-

sus,

cei ce o sus-

țin ca pe o norocoasă inovaţie este următ
orul : „mergând
de la noi spre cei vechi, mergem de la cunosc
ut la necunoscut“.

Dacă faptul invocat de acest argument
poate fi adevărat înti”o școală de adulţi, nu mai stă
astfel lucrul
cu copiii. Acestora li e tot atât de necunoscută
viața
socială a contimporanilor ea și a celor din trecut.
Mai
mult. Cu cât ne "ndepărtăm de vremurile actual
e, cu

atât putem da de organizări sociale mai simple
și deci
mai ușor de cuprins cu mintea simplistă
a copilului, de
stări sufletești mai unitare, mai primitive,
mai puțin
depărtate de felul lui de a simți. Dacă
principiul lui
Auguste Comte este adevărat-—că fie-care
individ în evoluţia lui oglindește seria stadiilor prin
cari a trecut o-

menirea—atunci

nenai vremurile primitive le-ar

putea

—

pricepe

școlarul

claselor
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primare,

când

nici

pe

cele

moderne.
Un argument și mai puternic se poate chema în
potriva procedării regresive. Istoria nu se poate bucura
În acestea din
de privilegiile Știinţilor experimentale.
urmă, unde legătura de la cauză la efect este bine cu-

noscută, ea fiind experimental

determinabilă, este indi-

ferent, din punet de vedere logic, dacă în expunerea
Și când
unui fenomen mergem progresiv sau regresiv.
mersul regresiv conrespunds felului de a gândi al co-

pilului, iată

că el ni

se impune de la sine.

În Istorie

însă faptele sunt rezultatul nu a uneia ci a unei multi-

de multe

plicități, a unei complexităţi

ori

nepătrunse,

de cauze. A studia Istoria regresiv însamnă a falșifica
adevărul, însamnă a atribui în mod arbitrar unei cauze

efectul produs de mai multe.
Ne putem sluji desigur de fapte contimporane, întâmplător cunoscute de cătră copil, în asemănările, în
analogiile noastre, dar atunci faptele acestea nu mai
pot avea valoare științifică, ci sunt un simplu material
concretizator.
Istoria are multă asemănare cu Geografia în ce
priveşte fondul de idei. Acelaș belșug de amănunte

con ete, cari se grupează în imagini și tablouri, aceiași
bogăţie

de

numere

şi de

nume

proprii,

amândouă

în

stare să deie avânt închipuirii, să încordeze atenţia, să
desvolte raţionamentul.

Istoria cere însă

o inteligenţă

mai susținută, cuprinsul ei fiind raționamente mai largi
şi gândiri mai complexe. lată de ce cu ea se merge
mai greu

în școala

primară

decât

cu

Geografia,

deși

amândouă cer dascălului aceleași calități artistice.
Materialul didactice cel mai bun ni-l dau muzeele
istorice, în lipsa lor tablourile. Acestea nu trebuese folosite de cât după expunerea lecţiei. Altfel impiedicăm
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lucrarea închipuirii,—fapt de căpit
enie în lecţia noastră,—înlocuind-o eu amintirea, cu
memorizarea vizuală
a tabloului.
|
|
Procedarea, esențială în Istorie este
descrierea. Cu
cât aceasta va fi mai plastică, mai
figurativă, cu atât
va fi mai eficace pentru desvoltarea
imaginaţiei și pentru fixarea în memorie a ideilor
abstracte, ghibaciu asociate cu elemente interesante.

În privința numelor proprii și a nume
relor ne vom
călăuzi de normele de predare ale
Geografiei.
Și lecţiunile de Istorie pot fi desvolta
te după principiul treptelor formale, cu condi
ţie să nu scoatem și
de

unde nu-i o asociație și o aplic
are.
Citirea textului
drept treaptă din urmă, nu e
bună.
Ea înlocuește lucrarea imaginaţiei, urmărită
de dascăl, prin o reproducere a textului, care, cu cărțile
actuale de şcoală, poate

fi esl mult o lusrare de pricepere.
nici o deosebire între lecţia

pe când noi trebue să diferențiem,

voltăm

ei.

inteligenţa

Dealmintrelea

țiunile

unde

Dar atunci nu există

de Istorie

și cea de

dacă voim

citire,

să

des-

în toate formele și ?n toate nuan
țele

aplicarea

sa ajuns

nu poate fi de cât în lec-

la o formulă,

la o

maxi

mă, ce
trebuese când-va, desfășurate și
folosite de elev în alte
împrejurări de cât, cele expuse în
clasă,
Bucăţile de citire, cu cuprins istorie,
se vor folosi

ca citire, cât-va timp
propriu zisă.

după

ce au fost tractate ea istorie

Materia prevăzută de programul
nostru este tipul
organizării după principiul cercurilor
concentrice. Nu-.
msi Limba maternă și Aritmetica
mai oglindesc un în-

iveg şir de cunoștinți atât de
bine organizat.
Ca și la
Geografie,
deosebim un material pregătitor
, Legendele, şi unul propriu zis istor
ic. Pentru clasa a II-a
s'au

ales legende în versuri cari cântă
faptele de căpi-

—

ŢI—

tenie cuprinse între întemeiarea Principatelor și timpurile contimporane și cari se tratează ca bucăţi de memorizare. Ele îndeamnă pe copil spre vremurile de

mult trăite, căci cu forma

lor

de

poveste

le

farmecă

lesne mintea.—Acesta e materialul pregătitor.
În clasa a III-a facem întreagă Istoria ţării, de la
formarea poporului român pănă în zilele noastre, amănunţind de preferinţă epoca eroică.
Înta IV-a clasă
complectăm cu noi amănunte cadrul cunoscut și stăruim
cu osebire asupra vremurilor contimporane, a celor de
giabnică și spornică propăşire.

Ca metodică, avem de recomandat, încă o-dată,
o stăruinţă statornică în a forma tablouri cu descrierea
noastră şi a le deosebi elare și luminoase în legendele
unde le găsim.
Istoria din școala primară are menirea
să ne?ncălzească sufletele pentru neam și ţară și numai
punându-ne în joc înehipuirea işi poate ajunge ţinta ei.

CAP. VI

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

INTUITIV

x
Învăţământul
intuitiv nu conrespunde unei ştiinţi
anumite, el este o creațiune pedagogică, ca urmare a

împământeninii metodei intuitive în școală, este un obiect
de învățământ absolut artificial. Francezii îl numesc
Legons de choses, Germanii,
— Anschaiingsiinterricht.

Acest învățământ creat de Pestalozzi a făcut revoluţie în școală. Pănă în secolul XIX toată învăţătura,
cultura toată, consista în a cunoaște cuprinsul cărţii,
adică pur și simplu observaţia și experiența altora. Pes-
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talozei, printre cei dintâi, pune alătureu cu învățarea
din

carte, alăturea cu exercitarea priceperii. și a închip
uirii,
dar mai "nainte de cât 'dânsele, învățarea prin
propria-ne
observaţie, prin propria muncă a simțurilor
noastre.

Principiul pus de Pestalozzi nu este însă niei astăzi

urmat în totul. În înțelesul

exact al cuvântului, învăţă-

mântul intuitiv ar fi să cuprindă

numai, dar și tot ceea

ce se capăti din conlucrarea simţurilor.
A cunoaște natura de pe tablouri, chiar deslușite şi
complectate prin
spusa dascâlului, nu este adevărată intuiţ
ie.
Pestalozzi a creat învățământul intuit
iv dar nu la
țermurit și nu Pa sistematizat, Aceas
ta fu opera urma-

șilor lui, în primul

pedagogului elveţian,

domeniul

loc a lui Diesteriweg.
învăţământul

Ştiinţilor asupra naturii

După

cugetul

intuitiv pătrunde în

și formează punctul

de plecare al tuturor îndeletnicirilor
şcolare, acel al
Aritmeticei, al Geometriei, al Desem
nului, ete. Urmașii
lui Pestalozzi i-au statornicit hotare
le față de Știinţi şi

au stabilit principiile după cari au
a se alege cunoștin-

țile ce”] alcătuese.
„După concepţiunea

metodiștilor actuali învățămin-

tul intuitiv cuprinde cunoștinți
de Botanică, Zoologie
şi Mineralogie pe de o parte; de
Fizică și Chimie apli-

cate, de alta; de Higienă

și gospodărie,

de Geografie

și
viață socială. Din Știinţile naturale
întră în învățămîntul intuitiv indivizii —animale, vegeta
le sau minerale—

din regiunea unde trăește școlarul
; din Fizică, fenomenele cele mai frecuente în aceiaşi
regiune ; din Chimie,

fabricatele folosite zilnic, ete. Principiul
conducător în
alegerea materialului a fost deci următ
orul : copilul să
cunoască cele ce-i pot cădea sub simțuri,
dar numai ca

individualități ;

ori-ce

încălcare în domeniul
În

tendință de generalizare

Știinţilor.

capitalul de cunoștinţi

ce alcătuese

este o

învățămân-
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tul intuitiv sau propus diferite ordini de grupare, așa
sa propus ordinea după natura și înrudirea cunoștin,
se
pur logică,
ților: Fizică, Chimie, ete.: Această ordine

*ndepărtează prea mult de felul de gândire al copilului
şi este cu drept cuvânt combătută de pedagogi. O altă ordine închipuită de Diesterueg este ea totalul cunoștinţilor
să se grupeze pe anotimpuri, adică după probabilitatea

dea le simţi

mare

mai

plântele

nevoea:

de

conrespunzând

și ale grădinii

câmpului

vară, lucrările

copilul

acelui răstimp, ete, să formeze o unitate ; cele de toamnă, cu cari va

unitate, ete.

școlarul, o altă

să înceapă

Ordinea aceasta remâne în vigoare numai în liniala alta însă

Succesiunea de la o cunoștință

mari.

mente

are a se de determina prin tactul dascălului. Un principiu stabilit pe care nu trebue să-l uite acesta este
ca

să meargă

de

cunoscute

în parte

Pentru

la ?ndepărtat,

la apropiat
spre cele

pedagogii

de la cele

cu totul noi şi necunoscute.

cari au propus învățământul

in-

tuitiv drept centru de învățământ, istorioarele morale
încă intră în cadrul lui. Am deosebi deci în acest obiect de 'nvățământ,

multe

categorii de

prinse,

după

de predare

chestiuni,

după

natura

limita pe care o urmărim,

întru

metodice, mai

din punct de vedere

cât-va

ideilor cu-

după

osebită și cu necesitate

metoda

altfel

nuanţată, pe care o cere fie-care subiect.
Întăia categorie cuprinde indivizii, (animale, vegetale,
anumite fabricate, obiecte casnice anumite, etc.) Metoda,

de predare este cea intuitivă propriu zisă: a) observarea
intregului, a însușirilor lui caracteristice și cari isbesc
mai mult simţurile ; b) analiza amănunțită a părților
ce i se pot osebi;

c) reconstituirea întregului, cunoaște-

vea altor însuşiri caracteristice, mai abstracte.
A doua categorie o formează cele câte-va
generale

sau abstracte, generalminte

cunoscute

noţiuni
şi folo-
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site: metal, animal, plantă, pom, legumă, ete. Aceste no-

țiuni sunt rezultatul unor inducţii insuficiente, ele nu pot
fi clarificate şi luminate de cât prin nefoda propriu zis inductivă : a) observarea unui număr» de indivizi de
acelaş
fel, de preferinţă în trăsăturile lor comune şi esenţia
le;
b) o încereare de generalizare, deși fără pretenţ
ie de

absolută rigurozitate ştiinţifică.
A treia categorie cuprinde fenomenele fizice. În în-

vățământul intuitiv nu poate fi vorba de explica
rea fenomenelor, de cunoaşterea lor rațională, întru cât
delimitarea cauzei cere o putere de abstracţie puţin
obișnuită
la copii. Cu şeolarii din clasele I-a și a
Il-a poate fi
vorba mumai de cunoaşterea empirică a fenomen
elor, adică
de atât cât li dă simţurile lor și anume
: distingerea
unui fenomen de altul cea aspect, ca înfățișa
re, ca loc
unde se produce, ca durată, ea înriurire asupra
noastră.
— Metoda remâne cea pur intuitivă.
S'a pus adeseori următoarea chestiune în
discuţie:
să aștepte dascălul ca fenomenul să se
producă în na-

tură, spre a vorbi de dânsul, să-l provoace
pe cale experimentală,—când se poate-—sau să-] descrie,
îndemnând copiii să-l observe la ocazie?
Ultima alternativă cade de la sine, dacă
este să
ne ţinem de principiul intuitiv. A doua alterna
tivă va
cădea, cred, deasemenea. A produce ceva
experimental

față de copii mici, ori cât de puțin complicate
ar fi
aparatele, este a perde vremea. Copiii nu
au puterea

de a subordona impresiunile lor, ei se
lasă înriuriţi
tot pe atâta de amănuntele secundare
și accidentale
cât și de cele esenţiale. La fel îl impresionează
pe copil
și instrumentul: de care ne folosim, și
faptul că ne frigem cu el, ca și fenomenul asupra căruia
stăruim să-i
atragem băgarea de samă. Altfel se *ntâmpl
ă însă când

fenomenul

atrage de la sine atenția copilului.

Și cum
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fenomenele fizice de studiat în școala primară sunt puține, aș crede mai nimerit ca dascălul să nu vorbească

de dânsele de cât când s'au produs din întâmplare.
Categoria a patra o formează cunoștinţile de Higienă
și gospodărie, cari se vor tracta tot incidental și tot
empiric. Metoda intuitivă devine aci și arătătoare, cunoștințile de dat trebuesc puse zilnic în practică spre a
deveni deprinderi.
Categoria a cincea cuprinde istorioarele morale, despre
cari, incidental, sa vorbit în Cap. 1.
Materialul

didactic al învățământului

intuitiv este

foarte bogat: tablouri intuitive, obiecte în miniatură, musto de tot felul de producte, erbare, colecţii de animale,
instrumente pentru

muzeul
terial

experimentat, ete. Cu unele aleătuim

școlar, cu altele
didaetie

laboratorul. Cel mai bun ma-

sunt obiectele

însuși

lor în miniatură, în al treilea rând

sau

reproducerile

abia vin tablourile.

Reproducerile în volum cele mai bune sunt cele mai
simple, acele pe cari le înjghebăm noi înși-ne în momen-

tul și potrivit nevoilor explicării.
didacţie cu

care

se tinde

a se

Nămolul

înzestra

ră, are ceva autificial, ceva factice,

de material

școala

prima-

care artificializează

mintea şi o îndepărtează de la isvorul unic, sănătos şi
nesecat, natura. Nu-i totul să observăm! O chestiune
de căpitenie—cu tot respectul cuvenit lui Rabelais, care
e do altă părere—este și ce observăm. Intuirea mate-

vialului didactie şcolar, a materialului cum e astăzi sistematizat și ordonat, poate fi o pregătire științifică folositoare celor ce se vor destina Ştiinţii, dar ea remâne
absolut factice şi neîndestulătoare pentru cei ce ţin să
rămâe numai oameni,—dar... oameni cu adevărat!
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CAP.

VII

ȘTIINȚILE
Știinţile se sprijină pe pregătirea dată de învaţământul intuitiv, după cum Geometria, pe desemnul geo-

metric, Istoria, pe Legende

şi aşa mai departe.

Organizmul școlar primar, oglindind întwaceasta
principiile stăpânitoare din școala franceză,
reprezintă
o suprapunere de două trepte de cunoștinţi : una,
absolut

pregătitoare,— în clasa I-a şi a [l-a — cealaltă,
cunoștințile socotite ea neapărat trebuitoare culturii
generale

a massei cetățenilor.—Instrueţia științifică

nu-i

așa

decât, o complectare a celei date de învățământul

dar

intu-

itiv. Ea cuprinde cunoașterea ceva mai
amănunțită a
faunei, a florei și a bogăției minerale din
tara proprie,—
cu numeroase aplicări la agricultură,
pomicultură şi
altele;— cunoașterea rațională a unor
fenomene fizice,

fabricarea unor producte
igienice cu cunoștinţi

în sprijinul lor.

de

industriale şi câte-va precepte
fiziologie și anatomie

cari vin

Științile au o mare valoare educativă.
În afară
„de cunoştinţile zilnie folosite, ele cuprind
explicarea
atâtor fenomene cari ne isbese imaginaţ
ia și ne predispun la credinţi greșite, turburătoare
și adesea imorale. Ele sunt şi cel mai sănătos
mijloe de desvoltare al inteligenţii.
Literatura, cu așa puternică înriurire, ca instrument de educaţie,
poate fi un cuțit cu
două tăiușuri: mulţe inteligenţi le
aprinde peste samă,

multe lendeamnă pe drumuri greșite !
Din potrivă, Şti-
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ința—hrană insuficientă pentru minţile cu avânt sintetice
şi temperamentele pasionale—este o educatoare bine-ve-

nită pentru toţi. Ea ne desvoltă percepţia și judecata, ne
împuternicește memoria, adună material facultăţii de
plăsmuire și așază temelie pentru rodnice raționamente
viitoare. Dacă Matematicile sunt o gimnastică, Știinţile
sunt cel mai bun tonic al inteligenţii: cele dintăi ne
disciplinează, cele de-al doilea ne hrănesc mintea. lată
de ce ar fi ca programul și oarele lor de studiu să nu
se împuţineze nici o-dată în folosul celor dintăi!

Cele spuse cu prilejul învățământului intuitiv despre materialul

didaeţie

se pot repeta

pănăla un punet

și pentru Ştiinţi. Materialul cel mai bun este acel nou,
improvizat, luat din natură, adunat de cătră elevi, dacă
se poate în chiar momentul când avem a ne folosi de
dânsul. Va trebui să facem excepţie pentru instru-

mentele necesare experienţelor, cari instrumente ori-cât
de puţine, nu pot fi înlăturate cu totul. Aceste instrumente vor fi însă cât mai simple, așa caatenţia elevului să rămâe în întregime absorbită de cătră tenomenul produs.
Metoda, ca formă, ea nuanţă, ca aspect, variază de-

sigur cu felul chestiunii și cu

procedările

de cari

pu-

tem dispune întwun subiect dat; ea fond însă e mai
bine să rămâe. pururi inductivă.
Când cunoștinţile pot

fi adunate de cătră elev prin simplă observaţie, metoda
va fi intuitivă ; când fenomenul se produce prin expeviență, metoda ia numirea, cam nepotrivită, de eaperimentală. Metodiștii pedanţi mai descopăr în Știinţi o metodă arătătoare, una inductivă propriu zisă, ete. Toate acestea sunt forme didactice, figuri, le-am zice, ale inducției.
Fenomenelor fizice cunoscute empiric în clasele pre-

cedente, din învățământul intuitiv, le dăm acum o explicare. Cunoaşterea lor devine deci rațională.
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Cum vom ajunge însă aci? Expunând condiţiunile
în cari se petrece, arătând deci cauza fenomenulu
i și apoi

amănunțindu-l în tot

aspectul lui?

vând fenomenul ca înfăţişare şi apoi
țiunile de producere cauza lui ? Vom
cătră efect, sau de la efect cătră cauză
numește progresiv, al doilea regresiv.
și face

economie

lul de a

de timp.

gândi al omului,

Cel

de-al

Sau

invers, obser-

scoțând din condimerge de la cauză
?—Mersul întăi se
Cel întăi este logic,

doilea

oglindește fe-

e mai adevărat psihologicește

și e deci de preferat când avem de a face cu
copii.
Iată de ce se spune că metoda didactică proprie
Știinților fizice este metoda regresivă.

CAP. VIII

RELIGIA
Educaţia religioasă a copilului se face
cu mult mai
mult pe alte căi decât cea intelectuală
și cu ajutorul
altor mijloace decât învăţarea Religiei.
Sentimentul religios, așa cum trebue să-l
urmărim,
nu este o stare sufletească unică, simpl
ă; el cuprinde
mai multe elemente şi numai din împu
ternicirea tutu-

ror acestora poate rezulta sentimentul relig
ios în forma

lui cea mai puternică: concepția
Divinităţii în sensul
creștin, cunoașterea moralei impus
e de dânsa, iubirea
adâncă de Divinitate, frica de
atotputernicia ei, credința în sprijinul ce ni-l poate
da în vremuri grele,
vecunoștința pentru toate câte ni
le-a dăruit, admiraţia
și slăvirea pentru toate câte le
poate făptui, ete. Numai
când școala a ştiut, să desăvârșească
în suflețul copilu-
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lui toate aceste nuanţe, se poate zice că i-a făcut educaţia religioasă.
Mijloacele de căpitenie sunt preumblările în natură
şi admirarea frumuseţii ei, literatura şi muzica religioase—de cari ducem mare lipsă,—apoi practica cultului
şi învățarea dogmelor.
Indiferenţa.
care înlocuește la noi sentimentul religios nu vine, cum s'a spus, din răspândirea unui eurent de ateism, ea însamnă pur și simplu lene și frică
de a nu ne cheltui sufletește. E aşa de simplu să negi
ori-ce ! Ba ai şi prilejul să faci și spirit! Atât numai că
spiritul nu este de cât o formă în care se pot îmbrăca
și gândiri prea puţin rodnice în propășirea unui neam.
Ateismul merită negreşit toată
stima noastră,
când este rezultatul unei convingeri la care s'a ajuns
după cunoaşterea şi compararea tuturor dogmelor reli-

oase și a teoriilor filosofice, atunci când reprezintă o
muncă uriașă și a devenit el însuşio teorie filosofică,
—dar niei de cum când el nu este decât negaţiunea

a unei minţi leneșe, care fuge de ori-ce
ori-ce efort intelectual!

primă

frământare, de

Trebue să recunoaștem însă, pentru a fi drepţi, că
indiferentismul Românilor în chestiune de Religie este
o boală veche şi că Religia ortodoxă s'a mulțumit prea

adese numai cu practica cultului, ceea ce este absolut
neîndestulător ca educaţie.
Sentimentul religios îl soarbe copilul din mediul
în care trăește ; profesorul ori-cât ar fi el de circumspect
în această privinţă, nu poate face singur mare lueru.
Iată cam cu ce ar putea el contribui în sensul dorit: 1)
deprinzând copiii să-și facă rugăciunile eu cel mai adâne
xespeet şi nu de mântueală ; 2) povestind istorioare interesante și sguduitoare ; 3) ajutându-i să admire perfecțiunea tuturor făpturilor și frumuseța măreață a naturei :
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4) alegând bucăţi literare și muzicale puternice ca sentiment, luminoase ca gândire; 5) căutând ca'n vorba
lui să pue veşnic cât mai multă căldură şi ton convingător.
Învățământul religios cuprinde în clasa I-a câte-va
rugăciuni în versuri și Tatăl nostru.
Obiceiul generalizat la noi de a da rugăciunea domnească cu ajutorul
unui cârd de istorioare morale mi se pare nesocotit. Cu
cât o rugăciune— necontestat că ea va trebui să fie lă-

murită și înțeleasă!—se va împrăștia mai puţin în min-

tea copilului

și-și va păstra

forma

ei intensivă

treg, cu atât o socot eu mai suggestivă.
îru e prea greu

ua!

pentru

Ce ?nsamnă

însă

clasa I-a,

ca

în-

Dacă Tatăl nos-

rămâe

atunci

de

pentru

când

a do-

copilul trebue

să-și concentreze tot sufletul într”o rugăciune, să-i re'nvie
în imaginație personajele celor 8—10 istorioare auzite
?
Rugăciunea

este

ea nu îngădue
În

o

comunicare

nici întreruperi,

clasa

a II-a

programul

uni din vechiul Testament,
toria poporului

evreu.

Se

noștri ceva mai bun de cât
nu

are nimic

comun

cu noi.

directă

cu

nostru

prevede

anume viața și învățăturile

naraţi-

adică din Cosmogonia
putea

alege

barbariile
Concepţia

adevărata

lui Crist.

și Is-

pentru

unui

copiii

popor

ce

religioasă ereş-

tină nu are nevoe de această pregătire de
diile propriu zis teologice.
În clasa a III-a găsim

Divinitatea,

nici distracţii.

cât

cultură

Înta

în

stu-

creștină,

IV-a

a-

vem Catehismul ortodox, adică dogmele specifice
Bisevicii de care ţinem noi Românii.
La toate clasele ex-

plicarea serbătorilor mari, a înțelesului lor religios
și a

obiceiurilor caracteristic româneșți cu cari le prăznuim.
Naraţiunile cu subiect religios se tractează ca ori
ce narațiune.
Rugăciunile, considerate ca exerciţii de
meomorizare, se tractează în consecință. Catehismul
este
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acela care are nevoe de mai mult material de coneretizare.

folos

Aci pot aduce

material

Cel mai interesant

în chestiunile de morală.

ales

morale, mai

istorioarele

insă din punct de vedere didactic, este explicarea serÎn explicarea cebătorilor și a învățăturilor lui Crist.

lor dintăi ne putem

folosi

de

observaţia

anterioară

elevului, așa că forma de convorbire ar fi cea mai

La învăţăturile lui Isus elevul

nu

poate

a

bună.

contribui

cu

nimic, dascălului îi trebue oare-care artă în expunere
Când este vorba de o
pentru a face o lecţie bună.

simplu,

parabolă, el va prezinta tabloul cât mai
cât mai plastic,

asupra

cât mai

su ggestiv

învăţăturii,—doar

cel mai perfeet,!— Aceasta,
elevii dacă se poate, ca o
plării, desfăcându-se din
păstrând nici o legătură

nici o

şi fără

parabolele

ni

sunt

dar

şi

anticipare

modelul

rămâne de scos la urmă, cu
pură meditare asupra întâmtabloul de mai sus și ne mai
cu el.

La noi profesorii fae în expunere un continuu amestec între imagini și ideile morale cuprinse, ceea ce
micșorează

şi efectul

artistic al alegoriei

şi pe cel mo-

ral al învăţăturii.

CAP. IX

DEX TERITATILE
Dexterităţile au în școala primară o insemnătate
cu mult mai mare de cât li se atribue obișnuit. Ele sunt

indeletnicirile cele mai potrivite cu felul de a fi al co-

piilor, acele cari răspund mai bine trebuinţilor sufletești

reale ale vrâstei lor ; cu dânsele putem înriuri mai stă-

—
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ruitor asupra mersului firese al desvoltării sufletești,
ele sunt în fine un instrument preţios în diagnostica

individualităţii intelectuale, dacă ru chiar a întregii
mentalități a copilului.
Am observat cu toţii că Ştiinţile, Matematica, Istoria și celelalte, pun în joc cu tărie câte o singură formă

de activitaţe

ționamentul,
numai când

intelectuală,
câte o singură facultate : ra-

imaginaţia, spiritul de observaţie, ete. Şi
dascălul este un dibaeiu mânuitor al me-

todelor, dacă pot Știinţile provoca, să mi se îngădue expre-

siunea, ca o radiare de activitate sufletească. Cerând
însă o astfel de diferențiare, o astfel de îndrumare
a
gândirii spre o direcţie unică și ?nt”o anumită nuanţă,

Știinţile

pretind o putere

pricepere,

o sforțare

firese

să fie

astfel,

de

izolare a modalităţii de -

şi a inteligenţii

de oare-ce ele,

şi a voinţii.

astfel

cum

Și e

le

fo-

losim şi le predăm noi astăzi, sistematizate şi unitar
organizate, sunt rezultatul unei diviziuni a muncii mintale, a unei specializări consacrate de mai multe
generaţii, ele sunt produsul cel mai desăvârșit al inteligen
ților celor mai disciplinate pe cari le-a dat omenirea
în
scurgerea veacurilor.

Când vine la șeoală însă copilul—ecu toată bogata
lui moștenire—nu e capabil de astfel de muncă. Dovadă

că am observat-o cu toţii, sunt numeroasele
exerciţii
pregătitoare, froebeliane sau altfel, pe cari
le-am tot
adunat îmbogăţind programele; dovadă este
prețuirea în
mod deosebit a muncii institutorilor de clasa
l-a și a

II-a. Mintea copilului care n'a simţit încă jugul
ordinii

e ca un fulg care alunecă necontenit, iar
strălucirea ?i
se stânge la întăile adânciri ale unui
raţionament.
Ca să ne dăm samă de felul cum gândește
copilul,

si ne uităm la jocurile lui. Acestea sunţ expresia
cea
mai izbutită și mai caracteristică a chipului său
de a fi
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și de a simţi, fiind activitatea cu adevărat spontanee
a primei vrâste. Copiii cei mai mulţi, nu găsesc plăcere
de cât în jocurile complexe, în acele în cari pot imagina cât mai multe și mai felurite persoane, în cari pot
desfășura cât mai multă mișcare. Sufletul lor cere o
activitate în care muşchii să-și aibă rostul lor tot pe
atât cât și inteligenţa, însă o activitate ușoară pentru

care să nu facă sforțări. Să nu fie aceasta pricina pentru care lor nu le place să fie supravegheați, ba nici
măcar călăuziţi în jocul lor? În adevăr, a urmări gândul cuiva este a-ţi încorda atenţia, și cu cât energia iro-

sită este mai mare, cu atât se

micșorează

plăcerea.

Ei bine, din ocupaţiunile școlare numai dexteritățile pot oferi şi varietatea de exerciţii și complexitatea
de muncă cari le trebuese copiilor. Ele împreună cu învățământul intuitiv și jocurile froebeliane vor face educaţia minţii, ele vor forma trecerea de la felul primitiv

de a gândi al copilului,

fără ordine și fără

împrăștiat,

susținere, la inteligenţa disciplinată, la muncea ordonată
și specializată cum o cer șeoala și învățământul modern.
lată de ce găsim regretabil ca Dexterităţilor să li

se ridice, cum se face obişnuit, ori-ce
Ce sunt dexterităţile,

utilitatea lor, cum

prestigiu.
se pot

clasifica ?

Dexterităţile sunt, am zis mai sus, îndeletnicirile
cele mai apropiate de felul de a lucra al copilului, aș
putea adăogi al omului incult în genere, cât timp el
remâne

alta.

incapabil

de a izola

Dexterităţile sunt

o activitate

cerebrală

ocupaţiuni în cari mușchii

de

lu-

crează alături cu inteligenţa și cari satisface o pornire
sufletească prea adesea neglijată sau chiar înăbușită,
trebuința de a produce, de a exterioriza cele gândite, de a

crea

întrun cuvânt,

dacă

această

vorbă nu ar fi prea
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pretențioasă pentru cazul de față. În ori-ce
dexteritate
activitatea predomnitoare e acea a simţurilor.

Dexterităţile pot avea o mare utilitate practică. Ele

ușurează învățarea unei meserii; lucrul de mână
al fetelor poate contribui la. buna-stare
a gospodăriei şi a
familiei ; Dexterităţile pot deștepta și direeţiona gustul
spre lucrări practice, industrii şi meșteșug, gust care
e cel
mai preţios ferment în propășirea economică a unei
ţări.
Valoarea educativă a Desxterităţilor însă este mai
mare. Ele sunt o pregătire artistică, întru cât
afinează
simțurile și ne încadrează gândurile în forme regula
te!
și simetrice. Ca atari au un însemnat rol
în cultura
sentimentelor. În educaţia generală a indivi
dului, Dex-

teritățile au mai acelaş

Unul

rol ca si învățământul intuitiv.

ne dă abilitatea în mănuirea

inteligenţii,

aceste

din urmă în mănuirea meseriilor și a artelor. Ca
şi învățământul intuitiv ele ne disciplinează atenţia,
prin

faptul că o întreţin fără

să o încordeze,

ne ajută

la în-

țelegerea, la cuprinderea naturei înconjurătoare,
acumu-

lându-ne bogat material sensibil: sensaţ
ii de văz, de
auz, de tact și mai ales preţioasele sensaţ
ii musculare.
Împreună cu învățământul intuitiv, Dexter
ităţile sunt
instrumente de perfecţionare în diferitele
direcţii ce alcătuese activitatea omenească, căci ne dau
chipul, modul,
metoda cea mai ușoară, procedarea cea mai
sigură, în munca
noastră ulterioară. Dar întoemai ca și
învățământul intuitiv, pentru a da tot folosul făgăduit,
Dexterităţile cer

dascălului fineţă, şi meșteșug în mănuirea
lor.
Multe din Dexterităţi au un rol insemnat
în des-

voltarea,

fizică

şi desi în cea morală.— Psihologia

nouă

găsește moralul mai atârnător de fizic de
câţ de intelect.—Cu asemenea, valoare sunt Gimnastica
, Cântecul,

ILmerul

manual.

Gimnastica

sporeşte

volumul

corpului și dă o mai

mare rezistenţă unor organe. Ea dă viociune, insufleţire
mișcărilor deci și diferitelor funcțiuni organice ca respirația, circulaţia și altele; Gă siguranţă și exactitate
mișcărilor, deci și ţinută corpului; iar din ușurința și
naturalul acestuia, rezultă graţie și mlădiere.
Cântecul e un exerciţiu al.-plămâilor, exerciţiu care
poate mări simţitor cavitatea toracică, ceea ce în atmosfera de tuberculoză în care trăim, nu e de despreţuit.
Din Luerul manual sunt îndeletniciri absolut fără

păreche pentru desvoltarea fizică : grădinăritul, strugăria, tâmplăria, lucrul câmpului, ferăria și altele. Nu putem zice tot aşa despre lucrul de mână al fetelor. Acesta nu slujeşte de cât la educația mânilor,
— dând
abilitate, îndemânare, fineţă de pipăit și exactitate în
mișcări, din cari rezultă multe calităţi estetice,—şi la
acea a ochiului, pe carel deprinde cu forme mărunte,

fine, uşoare, regulate, proporţionate și simetrie orânduite.
În ce privește educaţia moralâ, Dexterităţile contribuind la buna noastră stare organică, contribuesc și
la buna şi egala noastră dispoziţiune sufletească ; dându-ne posibilitatea de a cheltui zi cu zi energia toată
de care dispunem,—când mai avem şi cumințenia de
a nu cheltui mai mult: de cât avem în fle-ce moment
dat,—ele ne cruţă de plictiseală şi deci de prilejul de
a fi nesuferiţi celor cu cari venim în contact zilnic.

Dexterităţile

sunt multiple

tracţie,

iar

omul

pentru

semenii

când
săi.

isvoare de plăcere, de dis-

râde, e mai
Ele

mai

pot

puţin

primejdios

înriuri

și

naște

sentimente sociale, cari la un moment dat devin un
derivativ puternic, un sprijin în stăpânirea pornirilor protivnice. Înfine, prin faptul că pun în joe simțurile,

Dexterităţile

ne

dau

o

sumă

de

sensaţii

su-

biective, ne fac cunoscut nouă pe noi înşine şi eu aceasta
ne dau

şi putinţa

şi impresia

de stăpânirea noastră asupra
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noastră. Și ce insemnat rol nu are această
tească în educaţia voinţii !

Se observase de

mult că Gimnastica

dau omului încredere în sine, siguranță şi
gia de a urmări cu stăruință o țintă, şi
mai bun remediu în contra timidităţii.
acesta nu e tot atât de eficace pentru
puţin cert că el ne dă în mare proporţie

vilor.

stare

sufle-

şi sporturile

hotărâre, enercă ele suni cel
Dacă remediul
toţi, nu e mai
stăpânirea ner-

Şi aceasta nu e puţin.
|
Germanii atribue Gimnasticei și sporturilor puteri

extra-ordinare. Așa bunăoară pe aceea de a combate
lâncezirea entuziasmului şi bolnăvieiosul pesimism.
Cu osebire în centrele mici, unde lipsesc mișcarea și
frământările

mulţimii și deei imboldul! puternice al emulaţiei,
exerciţiile
fizice pot avea un folos educativ uimitor. Ar
fi o binefacere pentru
meeze

noi

Românii,

can

fie-care oraș să sente-

societăţi sportive şi să intre în moravurile

noastre

exerciţiile fizice.
După Enciclopediști Lucrul manual are
și un rol
social, acela de a micșora, — dacă devine
o ocupaţiune
generală — distanţele dintre diferitele clase
sociale. Dându-le lucrări și ocupaţiuni comune, Dexterităţile
pun

păturile

sociale

osebite

a se aprecia reciproc.
Pentru învățător

în putinţa

înfine,

de a se înţelege și

Dexterităţile

au o nouă

valoare. Cu ele putem cunoaște mai bine
decât cu
ori-ce alt obiect de învăţământ, particularitatea,
îndividualitatea sufletească a fie-cărui copil. Ele
sunt, ered eu,

jurtl-cel mai bun instrument de cercetare psihologică.

Activitatea

pur intelectuală este o lucrare prea fină
pentru a se
lăsa analizată de cătră ori-cine, cu mult
.prea fină pen-

tru a fi surprinsă de învățător; pe cănd
deosebirile de la
individ la individ, bătătoare la ochi
de la cele mai simple sensaţii primite, și cari sunt temelia
ori-cărei dite-
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renţieri intelectuale ulterioare, se lasă ușor observate.
la» întreaga activitate pedagogică trebue să se razeme
pe cunoașterea amănunţită a fie-cărei individualități
șin special a mijloacelor de asimilare, de îmbogăţire sufletească, particulare fie-cărui copil.
Insemnătatea Dexterităţilor, atât de mare în școlile
primare, se micşorează însă, ca şi acea a învățămân-

tului intuitiv, pe măsură ce ne adresăm la școli mai
înalte, pe măsură ce tindem la o cultură sufletească
mai desvoltată. Atunci când Dexterităţile au să formeze
o specialitate, ele au dreptul, desigur, la aceiaşi consideraţie ca ori-care altă profesiune. Maistrul de desemn,
ori desemnatorul din fabrici, maistrul de gimnastică ori
cel de croitorie, sunt oameni cu o însemnată utilitate
socială și ca atari merită stima noastră tot pe atât cât
şi doctorul în medicină sau advocatul.
Când judecăm
insă pe acești profesioniști ca individualități și puteri
intelectuale, faţă de alte individualităţi și puteri intelectuale, și nu ca elemente ale întregului social pe care
îl slujese şi ei cum pot mai bine, găsim că ocupațiile
lor sunt din cele rămase. în urmă pe scara progresului.
Ele stau pe o treaptă evolutivă mai jos de cât puterea

de stăpânire asupra fenomenelor, cum

o

are savantul,

sau acea de sinteză poetică, întruparea unei epoce de
aspirații sau de glorie, cum o posedă artistul.
Iar dacă considerăm Dexterităţile ea mijloc de cultură, găsim că cu cât am ţinti la trepte culturale mai
înalte şi cu cât ne-am adresa la,inteligenţi mai tormate, cu atât Dexterităţilee remân un instrument inferior şi insuficient.
Să nu confundăm Desxterităţile cu

artele. Cele dintăi sunt numai o pregătire pentru cele
din urmă şi însăși arta, izolată de ori-ce altă activitate,
ar fi neîndestulătoare

pentru

perfecţionarea

armonică
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şi deplină a individului.
Dexterităţile sunt însă inferioare artei, căci nu cuprind idei.
Când sensaţiile se înmulțesc prea tare, ele istovesc elasticitatea minţii, covârșese puterea noastră de
a înmagazina
și astfel ne mnimicesc ori-ce avânt de
gândire ca și ori-ce putinţă de stăpânire asupra fenomenelor. li nevoe ca de la un timp să condensăm bogăţia de sensaţii în noţiuni, în idei din ce în ce mai generale, în legi și formule din ce în ce mai largi şi mai
mult cuprinzătoare.
Se impune să economisim puterea
noastră de a primi, dacă vrem ca progresul intelectual
să rămâe îndelungă vreme cu putinţă.
Ei bine, singure artele și știinţile ne pot folosi în acest sens, iar
dexteritățile, ca şi învăţământul intuitiv, meseriile și

altele, ca să nu fie o piedică a propășirii

noastre,

tre-

buesc reduse la modestul rol de ocupaţiuni recreative.
Pe când în şcoalele primare dexterităţile sunt mij-

locul cel mai propriu ventru desvoltarea firească și
multilaterală a copilului, în şcolile ulterioare, ele devin
din ce în ce un mijloe de cultură neindestulător. De
aci a rezultat

s'au plâns

în mod

firese și

deconsiderarea

dexterităţile în vremurile

sunt ţinute și astăzi chiar.—cu

de

care

trecute şi în care

drept cuvânt.

Dexterităţile se pot clasifica în trei giupe:
Prima grupă o aleătuese acelea în cari munca
zică e mai mare, iar cea intelectuală mai
și Gimnastica.

mică:

fi-

Zarerul

A doua grupă, acele în cari raportul devine invers:
inteligența dă cea mai mare activitate, mușchii cea mai
mică : Caligrafia şi Desemnul,
|
A treia grupă cuprinde numai Muzica, care formează
intermediarul între grupele de mai sus.

VF
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1.

CALIGRAFIA

Cu Caligrafia ţintim la o scriere citeaţă și frumoasă.
de considerat la acest exerciţiu școlar următoarele :
a) materialul de întrebuințat,
b) felul scrierii, după direcţia liniilor,
c) metodica lui propriu zisă.
Materialul cel mai bun este hârtia.
Nu prea lucie, nu prea poroasă, pentru ca mâna să rămâe stăpâna,
condeiului.
Placa nu are ce căuta la Caligrafie. Serie-

Avem

rea pe tablă,

adică pe un plan vertical, încă

e

bună.

Liniatul cel mai bun este cel mai simplu.
inta
noastră e să ne lipsim de dânsul cât mai curând, iar

forma și proporţiile liniilor trebuese să
în mântea

copiilor

Scrierea

şi nu

mare

uităm

însă că

Caetele

de

caetul

se

?ntipărească

lor.

s'a lăsat de-o parte, cea mijlocie

cea mică fiind singurele
nu

pe

cu întrebuințare practică.

igieniștii condamnă

serierea prea mică.

Caligrafie pe cari le vom

acele în cari literile-model sunt

la

şi

Să

alege

începutul

vor fi

fie-cărei

linii. E mai uşor de observat de la ștânga la dreapta
de cât de sus în jos. Asta pentru primele caete.
Seri-

erea profesorului la tablă încă e un model bun.
Scrierea verticală impusă mai dăunăzi de igieniști,
este pentru moment, tot de igieniști, combătută. Chestiunea, fiind în discuţie, s'o lăsăm în suspensiune deocamdată.

Metodica.—Avem

de observat că din

punct

de ve-

dere psihologie, Caligrafia se reduce la deprinderea ochiului cu câte-va forme și proportii, și a mânii cu o exactitate anumită a câtor-ca mișcări.
Ha nu-i prin ur-

mare de cât un complex de mișcări, când simultane,
când succesive.
Ca atare, cu cât aceste mișcări se vor
face mai lin, mai exact de la ?nceput, cu mai mare viociune, și cu cât se vor repeta mai des, cu atât ele vor
fi de mai mare folos.
Elevii vor trebui să serie rar și
lin ; nu

atunci

când

cad de

osteneală,

sau

vin

de

la

vrun
exerciţiu violent ca jocul sau gimnastica ; să
serie puțin, ca să nu ajungă la înțepenirea degetelor
sau la plictiseală ; să repete exerciţiul cât mai des. Un
sfert de oră pe zi e tot ce poaţe fi mai bun ; o jumătate oră la rând e prea mult; doui sau trei lecţii pe
septămână sunt prea puţin.
Ceea ce trebue să urmărim în fie-care dată este
ca elevii să nu se grăbească Și să aibă mişcările sigure.

ş 2.
DESEMNUL

Desemnul geometric, intăiul introdus în şeoală
,
tinde să fie înlocuit de cel după natură. H.
Spencer,
marele filosof, erede chiar că Desemnul cu
colori e de
utilizat la început, ca unul ce răspunde mai
bine unei
trebuinţi reale ale minţii copilărești.— Greuta
tea este că
Desemnul după natură cere o complexitate
de gândire
și un spirit de analiză cari nu se potrivesc
cu puterile
copilului. Sau atunci ar trebui să ne mulț
umim cu de-

semnuri abia aproximative, ca acele ale popoarelor
preistorice, cari desemnuri nu pot avea nici o preten
ţie la
exercitarea spiritului de observaţiune.
Desemnul după natură fără umbre,

cum

sa intro-

dus prin școalele noastre şi care sar putea face sinteti
c,

nu

se osebește

mult

de cel geometrie ; iar de îndată ce

er
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introducem diferențieri de coloraţie, ori-care ar fi procedeul special—cu sau fără colori, în pete sau cu vârfuri ascuţite,—greutatea devine simţitoare.
lată explicarea de ce noile inovări în metoda Desemnului se re-

duc toate la ușurarea procedeului

în

desemnarea umbre-

lor. Căci nici se mai discută că desemnarea după obiecte reale, corpuri în volum, este cu mult superioară

copiatului după

modele

desemnate,

după

fețe

plane,

așa cum se făcea mai din vechi vremuri.
Ultimele neînțelegeri dintre pedagogi sunt deci dacă copilul va
desemna cu sau fără umbre și care e cel mai simplu
procedeu la umbrit.
În chestiunea dacă elevul va face numai desemn
liniar sau și cu umbre, nu putem să ne conducem noi,

dascălii români, de cât după program.

N'avem de ales.

Desemnul geometrie și cel după natură sunt două
genuri, având fie-care rostul și menirea lui osebită. Ambele genuri se fac paralel în șeoalele de toate gradele,
deși nu au pretutindeni aceeași însemnătate, și se com-

plectează unul pe altul.

Cel geometrie este reproduce-

rea unor forme simple, absolut regulate și simetrice,
cari pot servi ca elemente componente în podoabele de
tot soiul: în înfrumuseţări arhitectonice, în desemnele

pe stofe, pe

covoare, pe

ete.

desemne

Aceste

lor toată

mobile,

fiind

e în perfecțiunea

în brodării,

relativ

și

simple,

gingășia

bijuterii,
frumuseţa

execuţiei.

De

aceea se și fac 'cu instrumente ca compasul, echerul
și celelalte.
O procedare didactică folositoare, pe care o recomandăm, este ca elevul să reproducă față în faţă acelaş

model şi eu instrumente şi cu mâna liberă. Cea dintăi
reproducere îi servește de îmboldire pentru a o perfecţiona pe cea de-a doua.

—
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Desemnul geometrie desvoltă ochiul, dă mânii
exactitate în mișcare, iar minţii o însemnată pregăt
ire
artistică.
El este o îndeletnicire de căpitenie pentru
clasa, muncitorilor industriali.
Lui îi datorește Franţa,
după spusa unui distins ministru de instrucție,
superioritatea ei industrială.
Desemnul după natură are o înriurire mai
puternică asupra inteligenţii.
EL ne silește să observăm,
deci să cunoaștem și să înțelegem aşezar
ea şi constituirea, obiectelor din natură, ne impinge
să căutăm cel
mai bun chip de a reda formele așa cum
le-am văzut.

Desemnul

ne cere sforțări de gândire, multă

activitate

proprie, ni dă prilej de cercetare și
de intensive mulţumiri artistice.
Pănă mai dăunăzi Desemnul era
o simplă copiare.
Astăzi nu admitem în școală decât
Desemnul după na-

tură.

Cu toate acestea, pentru minţile mai
puţin înzes-

trate, eu cred că ar trebui folosit
și cel de imitație. Cu
Desemnul după natură nu putem
reproduce fără un
studiu îndelungat, de cât modele
de tot simple.
Un
peisaj, un cap, un grup, cer oare-c
are îndămănare de
meșter.
Și câtă, mângâere înviorătoare n'ar
găsi un om
în eopiarea unui tablou de maist
ru ! Dacă în școalele
speciale copiatul la desemn nu
are ce căuta, în cele de

cultură generală, eu cred că el ar
trebui să-și aibă locușorul lui, alăturea cu Desemnul
după natură. Dacă

unul ne face să gândim exact, celălal
t ne mângâe sufletul : rezultatele sunt echivalente
ca valoare educativă.
Ar fi să deosebim deci trei forme
la Desemn : Desemnul geometrie, acel după natură
și acel de imitație.
Cel dintăi și-ar varia modelele după
scopul şcoalei : brodării, monograme în şcolile de
fete, mașini, etc. în cele
tehnice și așa mai departe.
Desemnul după natură ar cuprin
de în afară de

—
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clasicele figuri geometrice și reliefuri, reprezintarea oricărui obiect; solifar și neinsuflețit. Acel de imitație, o serie de modele bine gradate ca greutate, interesante și

moralizatoare ca fond.
Din punet de vedere didactie Desemnului i-am
deosebi iarăși trei forme, după facultatea intelectuală
pe care o pune mai mult în joc:
a) Desemnul de observaţie sau cu modelul
sub ochi ;

b) Desemnul din

memorie, când reproducerea

se razemă pe o observaţie anferioară
în mână

cu

şi nu merge

mână

dânsa;

c) Desemnul din închipuire, când elevul are
a concepe un model dat în alt plan, în altă poziţie
sau în alte proporții.
|
Dascălului i se cere să alterneze îndestul cu întrebuințarea acestor trei forme,—după cum va trebui să
o facă şi eu felurile deosebite mai sus— pentru a întreținea, pururi viu gustul copiilor. — Nu e nevoe, n'ar fi
nici bine, ca profesorul să hotărască anumite lecţii pe
septămână pentru fie-care formă. Din potrivă.
Să le

varieze cam la întâmplare.
mee pentru
invățământ

Neprevăzutul are mare far-

copii și de oare ce nu în multe ramuri de
ne îngădue programul asemenea puternice

factor sufletese, să

folosim măcar pe unde putem.

În privinţa materialului de întrebuințat la desemn,
am zice iarăși că o variaţie cât mai mare ar fi un exce-

lent mijloc didactic. Nu numai că copiii ar lucra cu mai
mult gust, dar ar avea prilej să facă observaţii proprii
interesante și folositoare, dar sar și deprinde a se sluji
cu spor de ovi-ce. Nu e oare ridicul din punct de vedere
al educaţiei generale, ca omul să nu-și poată fixa o impresie, numai fiind-că nu are la îndămână anumite unelte ? Doar el a făurit uneltele și nu acestea l'au fă-
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cut pe dânsul!

Cridă

albă sau

neagră,

creion, boeli,

cerneală, tot ce-i cade sub mână, să-i
fie bun.
De asemenea nu trebuese deprinși copiii
să desem-

neze numai întrun singur plan.

Cavaletul este vertical,

blocul să”l ţie orizontal sau înelinaț,
Eu o socot ca cel
mai excelent exerciţiu de ochi, și ca
o minunată gim-

nastică a gândirii, această schimbare de
plan.

Sala de desemn să aibă, zice-se,
lumină din o
singură parte, de preferinţă din stâng
a și de sus. Această
condiție a salei ușurează munca
elevului, făcând ca
umbrele să se așeze mari și hotăr
âte pe model.
Ca

disciplină intelectuală însă, eu aș

ca din când în când, direcţia
se schimbe.

crede că e mai bine

din care cade

lumina

să

Caetele de Desemn cele mai bune
sunt acele fără
puncte. Prin clasele a III-a şi
a IV-a primară elevii
îvebuese deprinși să desemneze
și pe tablă.
Utilitatea

devie

Desemnului.—Regule

metodice

O tendință nouă este ca Desemn
ul
o a doua

scriere,

să se facă adică

după natură să
așa

lesnicios,
incât el să fixeze impresiunile
noastre mai repede de
cât scrierea. EI sar reduce în
acest caz la schițe, dar
al

avea o mare valoare practică
.
De vreme ce avem
fotografia instantanee la îndămână, e probabil să nu
mai fie nevoe de Desemn

pentru asemenea, slujbă, cu atât
mai mult cu cât

țarea cere de multe

sehi-

ori și pricepere și putere de
subor-

donare a impresiunilor, calitate
mai rară de cât îndămănarea de a vedea întregul
și la care calitate nu ajune de cât
car îndelung
de cât fața!

inteligenţile în adevăr inze
strate sau măcultivate.
Dar atunci aţa e maj scu
mpă

—
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Desemnul geometrie are o mare valoare în deprinderea unor

anumite meserii.

Valoarea cea mare a Desemnului însă este acea educativă. Pe lângă cele arătate în treacăt până acum,
vom adăogi că Desemnul are darul dea preciza şi rectifica multe din cunoștinţile noastre, acela de a le fixa
cu îărie în minte; el ne exercitează judecata şi ne înmagazinează forme din cari vor isvori concepţii viitoare,
e] ne pregătește pentru înţelegerea și gustarea artelor.

Desemnul ne deprinde încă și cu oare-cari modeste calităţi morale:
cu ordinea, curăţenia, cu plăcerea de
a păstra, de a nu părădui.
Desemnul stă în legătură cu o sumă de ocupaţiuni școlare.
El poate fi de ajutor Geometriei și Ştiinților. Multă vreme a fost sprijinul învăţământului intuitiv și al seris-ecititului. În Geometrie și Știinţi Desemnul folosește mult prin aceea că el simplifică şi ușurează priceperea, pe care complexitatea obiectului real. o
rătăcise ; la învățământul intuitiv, din contra, el complică, amplifică, înmulțește greutăţile, pe lângă că consumă o vreme prețioasă.
Învăţătorii cari caută să-și
dee samă de rostul fie-cărei procedări, au părăsit cu

drept cuvânt moda de a desemna pe tablă figurile de cari
au a se ocupa la seris-citit sau la învățământul intuitiv.
În amănunte, iată cam ce are învățătorul de observat Ja lecţiunile de Desemn:

1) modelul să fie astfel așezat încât elevii
să distingă clar toate gradele de umbră, chiar dacă nu
fac de cât desemn

liniar ;

2)

ţinuta copilului să nu

3)

ori-ce

încercare

dată de intuirea complectă

a

de

fie defectuoasă;

desemn

modelului

să fie prece-

în toate

ele-

[N

mentele lui desemnabile (elementele forme; am zice):
părțile: constitutive, așezarea lor între ele, așezarea fie-
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căreia față de
dintre fie-care
4)
-să schiţeze pe

întreg, proporţia de mărime dintre ele şi
şi obiectul întreg ;
în caz când modelul e greu, învățătorul
tablă desemnul, dar să/l șteargă imediat

ce elevii încep a lucra;
5) maistrul
să observe pe copii când htcrează
a-i feri de erori prea grosolane;
6) el nu îndreaptă nimie, ei ajută pe copii
să-și indrepte singuri erorile ;
|
7) corectarea se face chiar atunci când greşala
a fost făptuită;
8) desemnul copiilor să fie puţin, dar bun;
9) modelele să fie gradate ca greutate de
execuţie și 'ndestul de variate;
10)
desemnul să se facă simultan.
Simultaneitatea e o cerință nouă și nu toemai repentra

comandabilă. Nu din pricina deosebirii de aptitudini,
cum susțin maiștrii respectivi, deosebiri mai palpabile
se intâlnese la disciplinele abstracte—- ci din pricină
că

încordează prea mult
gândire caro istoveşte.

tea la Desemnul
făcându-se

cu

atenția și cere o repeziciune de
Ar fi să păstrăm simultaneita-

după natură,

profesorul,

nu

unde intuirea modelului
sar putea

repeta

pentru

fie-care elev în parte, dar so părăsim la Desemnul
cel

geometric

și la cel de imitație.

Ş 3.

MUZICA

Muzica poate fi vocală și instrumental
ă. Cea întăi
ave o valoare educativă cu mult mai mare
de cât cea

de-a doua, Ea formează urechea și mai bine
și mai ușor

de cât cea instrumentală.

Faţă de piano,

orgă şi armo-

— 103 —
nium, ea e de preferat, căci cerând o reproducere imediață cu unicele mijloace ale elevului, provoacă o încordare de observaţie și de atenţie cu mult mai mare.
Faţă de vioară și flaut, iarăși e superioară, căei fiind o
reproducere mai firească a celor auzite este ca atare
mult mai lesnicioasă.

Ştim că muzica vocală poate desvolta plămâii când -

se face în condițiuni igienice.

Desvoltarea urechii nu

după cum

are valoare,

se

crede adeseori, numai pentru cei ce au a se specializa
în Muzică. Ea este o complectare necesară a educaţiunii
generale, este o condiţie de căpitenie în învățarea limsunt convinsă că femeile învață
.
bilor bunăoarăEu
mai uşor de cât bărbaţii limbile străine, graţie culturii
lor muzicale. Această fineţă a simțului, prin posibilitatea ce ne-o dă de a percepe nuanțele în intonaţie, ne
ajută mult la pricepere și deci la imbogăţirea minții.
Cine nu ştie ei la o bucată bina citită, ideile pare că

de o-dată în minte!

se luminează

este singurul

Urechea

organ

care poate disputa

0-

chiului stăpânirea minţii. Nu vorbim de tipurile au-_
ditive la cari tot ce-i gândire e sunet, ci de cele obișnuite
şi normale.

În

adevăr,

mea din afară, după

cele mai

multe

impresii din lu-

ochiu, ni le dă urechea. Și dacă nu

sunt de multe categorii aceste impresii, ele sunt în
schimb foarte distinet și clar nuanțate. În afară de aceasta, Muziea are o întreagă literatură cu care ne poate
oferi senine orizonturi de gândire și prilej de distracţii alese.
Dacă

Muzica

contribue

cu

mai

puţin

de

cât

alte

indeltniciri la educaţia fizică și cea intelectuală, e neîntrecută în acea a sentimentelor. În adevăr nu există
& deștepta
mijloe mai puternice de cât Muzica pentru
urmărim
ori
câte
de
oi
a
sentimente. De aci întrebuinţare

—

o emoție: la
solemnităţi.
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răsboiu, la, înmormântări, la

petreceri, la

Spre lauda Muzicei mai putem zice că nici când
ea nu s'a făcut vinovată de vre-o faptă rea. Prin
însu-

şirea ei de a sta
ciza prea mult, ea
cea mai senină și
omenești! Nici o

vătămătoare !

pururi pe înălțimi și a nu putea preremâne cea mai morală dintre arte,
mai
neîntinată dintre îndeletnicirile
suggestie pătimașă, nici o îmboldire

|

|

Muzica poate deștepta multe sentimente.
Vom alege
pentru școală acele genuri muzicale
cari exprimă sentimentele ce trebuese cultivate : muzic
a religioasă, patrio-

tică și cântece cari

să înveselească

viața copilului.

Să

căutăm rugăciuni scurte şi cât mai
puțin monotone, cântece naţionale al căror fond de idei
să convie copiilor,
și cântece copilăreşti cât mai vesele
, mai sprintene și
mai vioae. Pentru desvoltarea copiilor,
veselia e un tonie
mai bun de cât vinul de chină. Melod
ii jalnice nu au

ce căuta în școala primară.

'

Programul prescrie să se cânte cu
mai multe voci
și în școlile începătoare. Eu cred
că această dispoziţie
e greșită, ea deprinde urechea eu tonal
ități aproximative.
Unisonul curat și limpede e o şcoal
ă cu mulţ mai bună.
Corul trebue lăsat școlilor secundar
e, și încă celor mai
înalt

e, de mar fi de cât pentru a servi
copiilor de atrae-

țiune în viitor și de variaţie

în materie de învățământ!

Mai mult. Cu coruri nu poți înde
stul controla
tatea muzicală a învățătorului. Tonu
rile falșe

totdeauna

pe sama

ansamblului, pe când ele pot

capacise pun

fi în realitate pricinuite de lipsa de stric
teță a dascălului, fie
că el n'aude bine, fie că nu-și
dă osteneala să îndrepte
greșelile copiilor.
Ce instrument

să întrebuințeze învățătorul
?—Dis-
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-

poziţia ca normaliștii să înveţe vioara pentru a se servi
de ea, mi se pare o anomalie. Vioara cere mare acuitate

„de auz şi un foarte îndelungat timp de studiu. Ei bine, dacă
normalistul are auzul bun,el va putea conduce copiii și
fără vioară, iar dacă nu-l are, nici un timp nu va fi mai
rău întrebuințat de dânsul, decât acel jertfit violinei.
Ca să deie tonuri curate, vioara cere vreme multă chiar
celor bine înzestrați de natură ! Să nu ne înșelăm luând
de exemplu pe lăutari. Ei au urechea fină ca moştenire
și apoi seârţiitul celor cari nu muncese serios, nu merită

să-l dăm
ele

de model!

Nu

putem

sunt

cele

vorbi de clavir sau

de armonium,

deși

mai bune susținătoare ale glasului

mai

ales când e vorba

de cor. Ar

fi o nesocotinţă asemenea

luxuri în şcoala primară.
Mijlocul didactic cel mai bun este auzul protesorului, iar ca un călăuz ajutător, diapazonul.
Învățătorul nu are nevoe de glas. Dacă are ureche
bună şi știe ce să facă, poate preda cântecul minunat
de bine fără să cânte el. Are nevoc de o cultură muzicală însă, pe care, dacă vocea nu i-o îngădue, el va
trebui s'o găsească în muzica instrumentală. Nu în vioară
însă, ei în piano sau în armonium. Aceste instrumente

le cred eu absolut trebuitoare șeoalelor normale pentru
educația awrechei celor ce nu pot cânta.

j

Iată cum procedează dascălul care nare glas. Eu am
încereat lucrul de nenumărate ori şi am isbutit totdeauna.

Cânţi elevelor melodia întwun fel de recitativ, punând
bine în relief intervalele și ritmul. Copiii, cari au ureche,
prind melodia mai ușor de cât după vioară. Îi călăuzeşti pe aceştia să ieie nota justă, cerându-li să sue
sau să coboare, pănă când intră exact în ton; aceștia

servesc apoi de model. O repet însă,
să aibă ureche.

profesorul

trebue

Metodica.— Am arătat ce bucăţi sunt de ales ca
cuprins. Aceste bucăţi să fie ușoare și simple ca intonație și frazare, să nu cuprindă intervale prea mari sau

neobişnuite și stranii,

nici note prea

înalte

sau

prea

joase și înfine si aibă un ritm bine pronunțat.
Copilul trebue să respire în mod firesc, dacă voim
ca cântecul să fie o gimnastică a plămâilor; de aci ne-

cesitatea pauzelor dese și prin urmare şi a frazelor mu-

zicale scurte. Cu elevii începători va trebui chiar să
accontuăm puțin lungimea pauzelor precum și caraete-

vistiea ritmului.

Ca, ori-ce simţ la ?nceputul

desvoltării

lui, auzul nu-i încă îndestul de sensibil. Cu timpul ne
apropiem din ce în ce de perfecta exactitate a pauzelor,
precum și de ritmul mai rotund, mai puţin colţurat.
Metoda Muzicei este—pentru a întrebuința o expresie veche—cea arătătoare.
Maistrul cântă ca model,
cântă rar și scoțând bine în relief trecerea de la un ton

la altul. După ce a cântat bucata întreagă, o cântă pe
strofe sau chiar pe fraze muzicale și cere să i se re-

producă individual fie-care unitate metodică de cătră
elevii buni. La ori-ce greșală, profesorul repetă încă o-

dată bucata exact, de la punctul unde sa făcut eroarea

și nu de la capăt. E vorba de o sensaţie greșită și nu
de asociaţia sunetelor,
Numai așa deprindem elevii cu
justeţa sensației și cu justeţa de gândire. Câna elevii știu

melodia, pot cânta mai mulţi sau chiar toţi o-dată. Este

o eroare neertată ca elevii să cânte împreună înainte de
a ști fie-care exact bucata. Cum să cerem să reproducă
copilul ceea ce nu a auzit bine? Îl silim noi înși-ne
să

incurce

pe

ceilalţi

şi să-și

mintă

sie-şi.

Tot așa nechibzuită e dispoziția ca profesorul
să
„cânte cu copiii în aceleaşi condiții— «la-te după
mine»
auzi spunând chiar maiștri dintre cei cu
pretenţii. La
desemn și la ori-ce ocupaţie profesorul caută
ca, copilul
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mai întăi să vadă, să "nţăleagă, cu alte cuvinte săşi asimileze fondul şi apoi săl reproducă. Numai la cântec îi

cerem

să reproducă înainte de a fi observat deplin ! Co-

pilul nu folosește nimic, dimpotrivă, dascălul nu distinge exactitatea, de intonaţie, iar elovii cari ascultă nu

aud de cât sunete

școală

se chiamă

falșe. Aceasta

dacă nu chiar

aproximative,

deplin

de auz!

O altă eroare este să lăsăm să cânte şi pe cei ce n'au
Ce pot aceștia
ureche, sub cuvânt ca să se deprindă.

auzi ? Glasul lor falș alăturea de glasul celorlalţi, adică
o suprapunere de tonuri, cari numai împreună nu pot

sta. Dar nu se ţine samă de procesul psihologie conres-

punzător. Un sunet auzit e o singură sensaţie auditivă;
un sunet reprodus este o asociaţie de două sensaţii, una
auditivă, una, musculară, împreunate cu o serie de mișcări ale urechei şi ale laringelui. Cu cât întră mai multe
elemente componente înţi”o asociaţie, cu atât e mai
greu ca ea să dispară vro-dată din conștiință, adică să
se uite,

sau

să se desfacă ; iar

de

o serie

exerciţii

mus-

culare, când se repetă, devin o deprindere organică. Așa
în cât punându-i să cânte pe copiii fară auz, îi condamnăm să nwl mai capete nici o-dată,!
Toţi știm ce mare însemnătate are pentru clavir

o digitaţiune

bună de la 'nceput.

să nu fie

Cu glasul

acelaș lucru, când e vorba tot de mişcări ?
Maistrul de muzică să'și aleagă dar de lanceput
pe elevii

cari

au

bună

ureche

și numai

cu

ei să

cânte.

Cei fără de auz să tacă şi să asculte! Din când în când

profesorul îi cercetează

și pe aceștia,

să vadă dacă sunt

sau nu în progres. În cazul dintăi îi ia la cântee, în al
doilea, li dă tot mai multe ocazii să audă mult şi bu.
Cuvintele din ori-ce cântec se memorizează înainSerierea versurilor pe
tea melodiei şi numai din auz.

tablă o cred

eu o greşală

psihologică.

Copiii

cari au
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asociat ideile cu forma lor serisă, întimpină

mare greu-

tate lă cântec, când trebue să desfacă totul și să stabilească o nouă asociaţie, de astă-dată numai între

sensații

auditive.

a

Simţul ' auzului se desvoltă și pe altă cale decât
muzica. O vorbă clară, o dicţiune bine rotunz
ită, o intonație mlădioasă a frazei, o accentuare potriv
ită a pau-

zelor, fie în citire, fie în vorbă,

sunt de o valoare

ne-

prețuită și pentru afinarea urechei. Noi
credem că lipsa de talent muzical în rasa saxonă se
datorește limbii
engleze, acestei limbi cu sinuozităţi
întunecate şi tonalităţi umbrite şi cu debitul lipsit
de cadență și de
ritm.
Această caracteristică nu este, după părere
a mea,
o inferioritate, este însă desigur
o particularitate dis-

tinetivă însemnată.
Muzica

vocală

nice :

reclamă

oare-cari

condițiuni
|

igie-

a) sala să fie bine aerată ;
b) elevii să nu cânte în aer
liber pe frig și
pe umezeală;
c) la o lecţie de o oră, elevii să
nu stee toată vremea în picioare ;
d) elevii să nu cânte îndată
după ce au alergat.
La lecţii de cântece mai avem
de observat ca co-

piii să nu ţipe, să nu cântepe nas,
sau din gât, ete.
Teoria

Muzicei,

adică

serierea și citirea

ei,

lipsește cu drept cuvânt din școa
la primară.
Dar atunei
când se face, trebue să se pred
ee după o metodă în totul analoagă cu acea a scris
-cititului.
Așa cum o fae
obișnuit maiștrii noștri de muzi
că, absolut sintetic, ea
remâne numai o abstracţie resp
ingătoare.

GIMNASTICA

Pentru

educaţia

fizică

avem

mai

Cel mai economicos

este Gimnastica.

o serie

simple,

de

mișcări

cari

se

sau mai multe, pentru a pune în
tan, fie succesiv toţi mușchii
ce o mai caracterizează, faţă de
simplicitatea fie-cărei mișcări în
tificială a mișcărilor între ele și

firească.
Din aceste însușiri

multe

mijloace.

Aceasta cuprinde
îmbină

câte

două

activitate, fie simul-

corpului nostru.
Ceea
celelalte mijloace, este
parte, izolarea cam arsistemizarea lor puţin

rezultă

că Gimnastica,

folosi-

toare desigur în multe cazuri, nu poate conveni ca.
hrană naturală ori-cărei constituţiuni.
Mult mai firesc

joe al mușchilor sunt sporturile şi Luerul manual. Sporturile cer însă bani, timp, sau amândouă, și nu pot
conveni
Y

de cât claselor bogate.

Din Lucrul

manual mul-

te îndeletniciri sar putea folosi ca exerciţiu fizic.
Sunt în zilele noastre două sisteme de Gimnastică
în vigoare : cel german, mai vechiu, și cel suedez. Sis-

temele acestea se deosebesc atât în privinţa
alese, cât mai

eu samă în privința

felului

Sistemul întăi cuprinde multe mișcări

mișcărilor
de

execuţie.

căutate,

neobiș-

nuite, cari se grupează în atitudini câte odată... cam
prea soldățești și cari se execută repede, cu tărie și

viociune.
rești,

Al doilea sistem cuprinde numai

obișnuite

în

activitatea

zilnică

muit un joc de atitudini şi se

execută

fără

german,

3

nici

o sforțare.— Sistemul

și

lin,

mișcări
cari-s

rotund

fimai

și

generalizat pe

—

10 —

continent, tinde să fie înlocuit cu cel suedez.
Jocurile
copilăreşti, cu mișcări imitative, pe cari am căutat să
le introducem noi în școala de aplicaţie a școalei normale, sunt în sensul Gimnasticei suedeze.
Dacă sistemul german desvoltă mușchii mai repede,
celalt convine mai bine ori-cărui temperament.
Gimnastica prevăzută de programul nostuu cu-

prinde ca fond două serii de mișcări :
a)

de întărire—individuale,

b)

de

ordine

sau

evoluție— colective.

Din punetul de vedere al
Gimnastica poate fi:
1) fără aparate,
9) cu aparate.
Mișcările individuale

mijloacelor

au menirea

să desvolte

pul. Maiștrii do Gimnastică, în Germania,
tria, sunt ţinuţi

tului,

să măsoare

a braţului

ete,

la

speciale ei,

fie-cărui elev lărgimea

intrarea

lui

cor-

Italia şi Aus-

în

şcoală

piep-

ca și

după timpuri date, spre a constata pas cu pas
progresul în volum. Acoste măsurători servese și
pentru controlarea maiștrilor respectivi,
Din punct de vedere școlar, mișcările gimnastice

se folosesc în două feluri: ea leeţiuni speciale, când
trebuesc făcute pe baza antrenării, în săli speciale
și cu o
durată de '/,—1 oră, şi
două lecţiuni obositoare.

ca

exerciţiu

recreativ

între

Pentru ca Gimnastica să sporească în adevăr buna
stare fizică a elevilor, trebuește făcută cu plăcere.
De
aci nevoea de a combina exerciţiile cu cântec,
cu danţ

și mai ales de-a le varia mulț,
Ori-ce mișcare trebue să înceteze

ajuns

copilul

expue

copiii la receală

la

osteneală.

Gimnastica

sau la primejdii,

înainte

nu

de-a fi

trebue să

de unde nevoea
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unor instalaţiuni speciale, și a unei temperaturi

în localul unde ea se face.
Aparatele cele mai bune

sunt

cele

mai

anumite

simple.

Congresul de higienă școlară din 1904 a redus simțitor
şi numărul lor.
Exerciţiile de evoluţie sunt cele mai plăcute pentru
copii. Ele pot servi ca mijloe de întărirea atenţiei, a

spiritului

de disciplină

și pănă

punct

la un

a senti-

meniului de solidaritate. Asemenea exerciţii nu trebue
însă să degenereze în reprezintaţii teatrale și să nu

dea mai ales prilej la gânduri nepotrivite cu vrâsta copiilor. Gimnastica făcută de fete eu băeţi împreună, întru cât învățământul mixt nu s'a generalizat la noi, este
un joe nesocotit şi primejdios.
Pentru școalele de fete trebuesc încurajate jocurile
Sa făcut un mic început în școala,
imitative cu cântec.
noastră, să sperăm că pornirea nu se va opri aici. Aceste jocuri sunt. mai complexe, pun în lucrare simultan toate puterile copilului, inteligenţă, fizie și simțuri,

de aceea și deşteaptă o mare

plăcere.

Ele sunt înfine

un exercițiu eare ajută cultura muzieală, întărind simțul
ritmului.

Ca metodică, pe lângă cele spuse în
acum,

Numai

treacăt pănă

avem de adăogit următoarele:
1) Mișcările să fie variate.

2) Ele să fie făcute cu drag şi cu ușurință.
astfel pot da copilului o ţinută naturală și miș-

cări ușoare.
3) Exerciţiile să se facă în tact, nu numai
în vederea simultaneităţii și deci a economiei de timp,

ci și în scopul de-a folosi ca exerciţiu de disciplină, și mai
ales pentru a da mișcărilor un factor de mare însemnătate estetică și fiziologică,—ritmul.

1)

Învățătorul să ţie samă de deosebirile in-

dividuale.
Copiii anemici și slabi nu pot fi supuși la
aceleași exerciţii ca cei vânjoşi şi sdraveni.
Sunt cazuri când ei trebuese scutiţi cu totul.
5) Gradaţia exerciţiilor de gimnastică, ţinând
samă de vrâsta și de starea sănătăţei, va fi aceasta:
a) jocuri,
b) exerciţii individuale,
c) exerciţii de evoluţie,
d) exerciţii la aparate.
Cu elevii mai în vrâstă exerciţiile acestea vor
alterna cât mai mulţ,.
6)

Învățătorul

d-o și numărând

arată

elementele ei.

mișcarea, descompunân-

Apoi comandă

și

ele-

vii reproduc.
Procedarea de a. sili copiii să arăte
cu
cuvinte ceea ce au de făcut, mi se pare
de prisos, ba
chiar greșită.
Ea face să intervie inteligenţa acolo

unde nu e mnovoe

de

dânsa.

Dacă

imitația

singură

poate da acelaș rezultat, e de prisos
să cheltuim
pital mintal, atât de trebuitor aiurea.

ne

și ea-

$ 3.
LUCRUL

DE MÂNĂ

Această dexteritate, cea mai resp
ectabilă ocupaţie
școlară ca vechime, cuprinde după
programul nostru în

vigoare următoarele patru feluri de
lucrări:
a) cusuturi

(de la cea mai

simplă,

însăilatul

,
pănă la tighel și punetele de podoabă
trebuitoare albiturilor) ;

b) împletituri cu anârele Şi croșe
t;
c) exerciții pregătitoare de brod
ărie

feston şi altele);

(canva,

— 113 —
d) câte-va

confecţiuni,

teorie,

crocală şi reali-

zare.
Pentru

unele

din confecţiuni,

precum

rile, feţele de pernă și de masă, teoria

sunt prosti-

remâne de pri-

sos cât timp vom păstra obiceiul să ne facem plapomele, pernele şi masa, înainte de a ne gândi la feţele

lor... Pentru celelalte, teoria e nepotriviţă cu vrâsta copiilor de șeoală primară. Dovadă avem absolventele
şeoalelor profesionale inferioare, cari de zeci de ani continuă a coi tot așa de prost ea și femeile cari nau învăţat
tooria. Şcoala primară şi-ar atinge menirea atunci când

absolventele ei ar ști bine coase şi împleti.
De oare-ce

mai

mult

în

asupra

altă

Luerului

parte, *)

de

vom

mână s'a

trece

stăruit

repede

aici

asupra lui.
Iată amănuntele de adăogit:
1) Lucrul de mână este un exercițiu mai mult
muscular și ca atare are nevoe să se repete des și să

nu se prelungească prea mult.
înțepeneală particulară, foarte

El poate da degetelor o
dăunătoare altor inde-

letniciri școlare.
Institutoarele să nu meargă cu zelul
pănă a cere elevelor să lucreze acasă câte 1—2 ore pe zi.
2) Obiectele de lucru să stee la institutoare,
ca copiii să nu poată fi ispitiți a cere ajutor strein.

3) Exereiţiile de lucru pot să alterneze: după
1—5 lecţii de cusuturi să urmeze alte 4—5 de împletit.
Şi tot cam neprevăzut să se facă schimbul. Schimbarea
de activitate e o mare plăcere pentu copii și mai este
incă şi un prilej de observaţii şi comparații ingenioase.

4) Să nu încurajăm copiii să lucreze iute. Pe
lingă că ar perde prin aceasta putinţa de a se perfec*)

Vezi

Scolare

21—99, 17—82, ete.

de

Ana

Conta-Heinbach,

Iaşi

1904,

paginile

8
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ționa, dar capătă și deprinderea muncii înfrigurale,
care
muncă nu numai că remâne de proastă calita
te, dar e
și peste samă de istovitoare. Iată de co simultanei
tatea

la Luerul manual poate
îmejdioasă.

fi, după miue, o procedure

pri-

|

5) Croșetarea, se face în vederea educaţiunei
ochiului. Ea trebue făcută în fie-care an.
Tot aşa să
procedăm cu canvaua şi festonul.

Împletiturile și confebţiunile trebuesc realizate
în
mai multe exemplare, ceea ce e foarte greu când
obiectele au mărimea lor adevăraţă.
6) La țară să nu se

în folosul brodăriilor naţionale.

stingherească

cusutul

Dacă păstrarea mode-

lelor vechi are mare însemnătate pentr
u -arta noastră
românească, igiena este o cerință mult
mai imperioasă !
7) Pentru Lucrul de mână ar trebui
să se
rezerve in fie-ce clasă câte o oră
pe zi. El esto o îndeletnicire care nu obosește, de îndată
ce o sustragem

de la pedantismul simultaneizării, și
are încă un imens
rol în îmbunătăţirea stării sociale şi
igienice a populaţiunii

noastre.

a
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