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MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR *
Dei

Donmnuhaă 1. P. Lliude, revisore scolar,
Manuscriptul de Pedagozii elaborat de Domnia-vostră, dându=
se în examivarea uiei comisiuni ad- -hoc şi găsindu- -se bun, Minis-

— terul audind şi pre Consiliul permaninte de instrucțiune, vă face .
“cunoscut, că a şi luat disposiţiuni a-l iniprima cu fondurile Stalu- a, într'un număr de ună miiă (A(No. 1000) exemplare, eClt etc.
|
Ministru, D: GUSTI,
Bucurescl 22, Aueist 1867, No.
4 8404.

D-ha 1. ? Eliuce, vevisore scolar, .
Suh- seamatul, audind pre Consiliul permaninte al lasteueţiunii,
axe ondre a vă face! cunoscut că manuscriptul D-vâstră ,„Elemente
de Pedagogit şi Metodologiă = sa înapoiat imprimeriei Statului
- pentru a-l tipări în o mită, No. 1000 exemplare. -Am încuviinţat
preţul fixat de leă noul cinci exemplarul şi am invitat pre directorul împrimeriei Statuiul a popri pentru acoperirea cheltuielelor, NU-.
"mărul necesar din o miiă exemplare, iar cele-alte exeniplare le veţi
desface în profitul D-vostră. |
|
'Tot-d'o-dată am dat ordine â vi se linera uun maidat de 50 gal

-_beni ca încuragiare pentr u munca şi inteligința cu care ați Incrat
“ "acâștii curte, ctc., etc.

“ Ministra, D. GUSTI,
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Lipsa ce ozistă în limba nâstră de am op metodic şi practic, care'să preciseze - principiile - fundamentale ale unei “bune
“şi reale educați, și care să arâte metădele cele măă neme- .
vite la propagarea “anoscinţelor scolare; mă a dati curagiul
a face us de ezperiiița dobândită într” aaa timp îndelungat, ca
înstitutore, ca director de pensionat si
ş ca revisore scolar; şi, -

"condus de preceptele şi opiiinile mat multor scriitori ger-..
“mană și francest, Omeni distiuşi în acestă sciinţă, a come
„acest op şi al da la lemină,
Ia
- Nam pretenţiunea a fi'scris o operă ori inalti scii de a fi:
- formulat un cod complect de. educațiune şi instrucţiane ; se

„Român de ori-ce treptă socială, 'a o înțelege şi a profita de
preceptele salutare prescrise într'ânsa, relativ la educaţiuneu

E junimel.

Aa

:

A

linţele mele aă avut numai de scop a aduna principiile cele
„măt propril la' cducaţiunea şi instrucțiunea jormimel române,
a le coordina înt>"un op, şi a conduce ast-fel pre ptrinţi şi
- învățătoră la împlinirea consciinţidsă a difeitei însă mule iîm
portaniei, lor misiuni.
" Aceştă scriere însă, fiind destinată a serti tutor claselor
societăţi, nvam credut dator. a o scrie într'o limbă populară,
- întrun stil usitat, .ca să pătă ast-fel fiă-care părinte, fiă-care

ste de prisos, cred,« face aci oezpunere de diversele mateii tractute într'ensa; fiă-care onorabil lector pâte vedea
înainte, planul după care am urmat, şi silința ce am depus,
de a îndeplini eziginţele unei bune Pedagogă şi Metodologii.
Importanța înst şi dificultatea subiectului pe care nam în-

cereat ai tracta, 'mi dă dreptul, dica nu voiii fi veuşit în totul, a compta pe indulgința dommilor lectori, a% ruga ca, prin

o critică seridsă, însă tot-d'o-datii. ecitalilă şi bine-voitore,
30% facă justele D-lor obsertaţiuni, şi în fine a le oferi: a'securavea, că voiă sci a profita de dânsele, urmiirind nobila
- Fintă ce îmi am propus : Educaţiunea şi Instrucţiunea junimil.
AUTORUL.

PREFAȚA
LA A 3-a EDIȚIUNE.
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Educaţiunea şi instrucţiunea, sunt incontestabil, aspira-

țiunile cele mal supreme ale secululă presinte, ambiţiunea

P.

cea ma! legitimă a menilor de bun simţ. — Sacrificiile de .
tot felul, ce se fac pentru aceste Divinitâţi mântuitore, precarţiunile sincere ce se iati, pentru.a se redica pe Vase sicure.
- Altarul lor, constată acâsta pe deplin. Una din aceste tendințe a provocat şi elabora ea,1. opaluă
mesi „Elemente de Pedagogia |si Metodologia,“ destinat a fa-

cilita părinților şi învețătorilor, dificila misiune de educatori
şi instructori az junelor lăstare, ce Provedinţa şi Societatea le,
ati confiat. Acestă operă a apărut pînă acum în două mii ezemplare, şi acesti Dlentori aă junimet,

geloşi a nu

neglige

nimic, din cea-ce pote fi folositor mare! lor misiuni, doritori
“a vedea tot, a augi tot, sprea culege apol. şi a 'şi apropria

acea ce * ar putea conduce, cu mal multă siguranţă, către
marele scop ce urmăresc, constatară şi cu acestă ocasiune devotamentul lor sincer pentru Educaţiune şi Instrucţiuve, făcând

a se desface întrun tim destul de scurt ambele cdiţiună,şi
a'Y mai veni o sumă
Buna- voinţa der
rința de a nu lăsa
al edita pentru a

de comande, fără a le putea satisface.
cu care s'a primit opul în cestiune, şi domicko cerere nesatisfăcută nPa determinat
treia 6ră, însă după ce mai dntâiă lam

supus la 0 corectură radicală, introducând întrânsul
îmbu=

nătăţirile reclamate de sciinţă şi experiență.
Opera presentă, cuprinde 3.părţă :
I. Pedagogia sc cursul educativ;

-.

II. Invăţătorul şi şeola;
pi
„III. Metodologia scai Didactica.

aa

aa

|

După primirea excepţională ce s'a făcut primel
or ediţia,
mem voiă mat permite a face 9 recomandaţiune
specială pentru acesta. D-niă Părinţi cart sunt petrunşi
de marea deto-

“viăce le impune titlul de părinte, D-niă învăț
ători cari au
„ocaţiune pentru misiunea D-lorşi siu voesce
aşi îndeplini însărci

+

narea numai de dâtoriă, vor apreţia impor
tanța acesteă
scrieri, şi'şi vor apropria consiliele salutare
coprinse într'în-

sa, ca msce precepte consacrate mu
de mine ci
cet mal acreditaţi ay Germanie, Franci
ei şi Românie,

de pedagogi

a

IP,
1.
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„INPRODUCȚIUNE.
i

GATRA ISVEZIATORII PRIMARI.

“Ay ţi o fr um6să şiş i sublimă, misiune, VOL. cară1 sunteţi chitmaţi a:
supraveghia şi a conduce primil paşi ai junimii. Vicţa vostră o petreceţi în. miglocul, vioilor şi veselilor copii; în fi =care di vedeţi
- vealisându-se speranţele. ce puneţi pe aceste mică fiinţe, şi în fine,
“după ce vă împliniţi corisciințios datoria,. după ce reuşiţi a le cultiva spiritul şi ânima;:. după ce semânţa ce “depuneţă în acest pă„ment roditor, produc fiori şi fructe, „voi ve, oteţ! recompensa, cu.
€

acestă ideiă consolantă :

”

„Acesta este opera mea ; acesta esto Toductal miihcet mele, a
preocupațiunilor mele, a devotamenţului meii, a paciinţei mele.* „Voi sunteţi învățătorii poporului! . Voi sunteţi cei aleşi a educa.
i şi a instrui acest popor, "acestă generaţiune uăscândă, în care zace
| forţa societăţii şi prosperitatea naţiunii întregi!. Puteţi der dorialt rol mai nobil, altă misiune mai sublimă. de' cât acesta la care Vo
„ saţiunea vâstră va chiămat ?
„
e

„Sci pr6 bine; stimaţi confraţi, că posiţiunca vostri în sociotate
|
-

m are nimic de invidiat. Un forte mic număr de spirite alese înţe- .leg. şi recunosc devotamentul vostru, pentru interesul cel mal pu-

tinte al umanităţii, pentru educaţiunea şi instrucţiunea poporului.
„Maţi putea prin urmare descuragia, aţi putea da mai puţină importanță. misiunii vostre, sstii pote, a vă şi desgusta. Permiteţi-mi
.

- |
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ea

der a vă adresa, câte-va, cuvinte şi a vE aminti importanţa şi demnitatea ministerului vostru :
Fit-care om este primitor de educaţiune; fii-care om are dreptul la educaţiune, cum are dreptul şi la vicţă. Nimeni, nici ca individ, nică ca membra unui corp social, nu "şi pote îndeplini, într'un mod cuviincios detoriile, decă nu 'şi va desrolta:mat întâi
facultăţile și decă nu va dobândi diverse cunoscințe. Fără educațiune şi firă instrucţiune, omul este incapabil a înţelege destinaţiunea sea.și raporturile ce urmeză a avea, către cele-alte creaturi.
A neslige der educaţiunea junimiăi este a degrada pe om în parti-cular şi societatea în general. Din: contra, cu cât un stat se va sili

a mări numărul cetăţenilor învăţaţi, cu cât va depune ma! mult
zel la educaţiunea şi instrucţiunea lor, cu atât pote fi mal sigur de
prosperitatea sa.

”

-

Graţiă Provedinţel, ideia „de cducaţiune şi instrucţiuneggeneralii
a atins şi orizoutul' României. Inaltul nostru guvern a recunoscut,
că nu mal este de ajuns a avea cu mari spese, instituţiuni sciinţifice în centrul țărei, ci că este indispensabil pentru prosperitatea
şi binele ei, a întinde instrucţiunea primară, instrucțiunea poporului, în tote unghiurile țărel; şi aşia, sati şi creat scoli în tote urbele, târgurile, şi în mai multe sate ale ek, iar voi aţi fost, aleşi
a oficiă pe altarele rădicate oducaţiunit şiș instrucţiuni, acestor
divinităţi Dine-făcătâre. :
Omenii de sciinţi şi de bun simţ. sunt de acord a recunâsce înportanţa unci funcțiuni, după binele ce ea, este chiămată a face umanităţii;

după cum ea,

adecă,

contribuesce, may. mult sâii mai

puţin, la fericirea şi perfecțiunea genului uman. Vulgul însă judecă
adesea cu totul alt-fel; pentru dânsul bine-făcător este acela care,
prin misiunea sea, este în stare a'Y face servicii evidinte-şi imediate,

Admiraţiunea mulţimii se fixeză în genere asupra aceluia, care com-:

plectzi, care termină un'edificiă ; ea se arâtă ingrată, să cel puțin nepăsătâre către acela care a preparat materi ia, care ă pus basa : ca cum acesti. operaţiune Wântâiii mar avea adesea mat mare
i

.
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merit şi mai mult drept la succesul obţinat în urmă, ca aceia care
i-a succedat! :
SE
__

Sprea putea însă cine-va apreţia fâră părtinire, importanţa u-

nei funcțiuni 6re-care, ar trebui să se întrebe mal ântfiii,. în ce
stare s'ar fi găsit societatea, decă, nimeni n'ar fi voit a se devota

pentru acea
cari, sfii din
fi fost apţă.a
acesta, a se

profesiune, sii deci ea,
caracterul lor, s6ii din
o indeplini cu succes?
introduce prosperitatea

ar fi fost exercitată de persone '
nesciinţă şi incapacitate, mar
Ar fi fost 6re posibil, în casul |
în ȚŢeră, fericirea, în familii,

încrederea şi onestitatea în relaţiunile sociale?

Unde

ar fi ajuns

bunurile cele mai sacre ale omului : Yeritatea, justiţia, bunele mo“ravuri, etc.? Răspunsul acestor întrebări va demonstra valorea
funcțiuni! sâii profesiuni! în cestiune, adesea fOrle puţin considerată în ochii vulgului; şi acest respuns relativ la profesiunea de care
ne ocupăm aci, va fi fârte mulţămitor pentru ministrii săi. — Fiă-.
vă dâr acesta o dulce recompensă pentru devotamentul vostru, şi nu
vă mil plângeți în contra nobilului mandat, ce Societatea v'a confiat.
Intră în atribuţiunile învățătorului de a se ocupa cu mici creaturi, care nu Şâcă âncă un rol în lume, şi acâsta, este prima, causă

pentru care profesiunea sea, nu pote părea destul de iimportantă.
Tot ce se face în sfera, copiilor, se pare Omenilor mari, de o importanță aşia de mică, de un interes aşiade neînsemnat, în cât nu
este de mirare, dâcă acestia nu pot. recun6sce şi apreţia,, după a- devărata sea valre, meritele aceluia, care se devoteză penru i instrucţiunea acestor mici fiinţe.
- Adesea se, confi iază,, îngrijirii învățătorului, copii simpli , Ca să
nu dic idioţi; ei înv6ţă cu mari anovoinţe lucruri, pe carii părinţii
lor, mal puţin norociţi, m'aii avut ocasiunea ale audi, scii şi decă
le ai audit, le aii uitat de mult, Aceşti părinţi nesocotesc cunosciuţele ce înveţă copil lor, prin urmâre şii pe învățătorii cari " ini- .
ţiază în aceste cunoscinţe.
3

„Dâcă vom adăoga, pe lângă acestea, şi ideile mărginite ale unor
pers6ne asupra învățământului ; pr ejadiţiul lor relativ la, avanta-

160
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gi eJe instrucţiunii ; situaţiunea precariă i starea tristă în care se
găsesc mai multe din sc6lele nostre primare; vanitatea şi mânăria
anor persne chilimiate a, exercita funcțiunea, de învăţător, vom avea
un tabloi exact de causele principale, cari
e luptă în defavorea corpulu profesoral întreg.
a
Acest tabloii, drept vorbii, mare nimic de invidiat; îusă mavein 'de cât a întârce f6ia, spre “a opune altul
ale. căruia colori
sunt mult, mal frumâse,
o.
:
“ "Tocmat asupra acestor. mici fiinţe, încredințate îngrijiri!rave
torului, zace speranţa viitorului. De.la învăţători: depinde în' genere binele” scii răul, ce copii vor face o dată în societate ; învăţătorul este acela care, prin direcţiunea, ce va, sci a da primilor Ipr
paşi, le va însenma- fiitorea carieră.

|

|
|

ERCE

Importanţa funcţinniă învățătorului der, numai aceia o o pot nega,
cart uită că fundamentul este-partea, cea mâi principală a ver-că=
„rui edificii; cari nu sciii că o basă solidă este siugura rață a
“ adevăratului progres.
|
„
Educaţiunea,de şi se pronunţă cu uşurinţă de. ua mare număr
de persâne, nu este însă o'vorbă vagă şi fără sens; ea, este bunul
cel mai preţios al. “umanităţii: Ivăţătoral | are un frumos rol
aci.
E nu vine â restaura un edificii; care din nesoliditatea fundamentelor amenință ase surpa: nu, el pune singur basa, edifică
de jos
în sus, şi actsta i asigură. durata operei. s6le. EI cultivă, îu tâtă
puterea cuvtatului un: pământ roditor „un pământ care s'ar fi
negligiat, pâte, de tt lumea, decă el nu sar ocupa'de densul..
Mi-:
Siunei sea prin urmare este a cultiva ger menile binelui
şi al fru-. po
"mosului ce (ireatorul a depus în ânimele copiilor.
EI este, ca să die:
aşia, părintele elevilor săi; el este pentru e%, acea
co chiar. părin=*.
ţii lor'nu pot fi pentru denşii. urăţătorul
singur “i înv6ţă acea ce
le este necesar: pentru fiitârea lor carieră
; şi cu tote că el se mărginesce a, începe acea, ce „timpul urmâză a
termina, cu tote acestea,
gic, el le asigură fiitorui lor Succes.
Diver se circumstanţe neprevăjute însă,
pot nimici speranțele
.
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învățător ulul, puse pre cutare s€ii cutare elev. Se pte întâmpla ca
un copil, care s'a bucurat de o bună educaţiune, să se abată din
regulile ci, să devină risti. Cu tote acestea, dâcă hasa educaţiunii "
sele va fi solidă, mal curând s6ă mal târgiii, el va fi în stare-a se

er caeeei
=

orienta şi a reveni din rătăcirea sa. Lupta între bunele şi relele
sentimente se pote înturna, pentru un moment, în avantagiul celor

9
9)

A

din urmă, însă nici o dată ca nu va putea desrădăcina de tot pe
cele bune. Der chiar în -cas contrariii, bunul învăţător nu trebue a
se descuragia pentru câte-va, excepţiuni cari
ar încela speranţe=
le : ele nu sunt nici destul de numerdse, nick destul de puternice
spre a modifica ideia, ce trebuesce sti'şi facă cine-vă de importanţa
educațiunii şi instrucţiunii. |
Să privim pe agricultor; grindina a pred holdele sâle; în-

târgia-va el pentru acesta a face nouă semânături? Nick de cun,

ci, în' speranță, că în anul venitor va reeşi mai bine,. reapucă cu
. încredere şi ardore lucrările scle.
'Trebue der ca şi învățătorul, precum şi tot omul, care ia parte
activă la aceştă mare Iucrare ă educaţiunii, să privescă, din acest

“punct de vedere, misiune: sa. Prin urmare' să depărteze de la sine
or-ce reflecțiuut vane şi interesate, cari slăbesc amorul şi, devota- mentul pentru acestă nobili profesiune; căci toemai acest amor,
acest devotament produce curasiul, puterea şi activitatea, atât de
necesare învățătorului, spre a lupta cu succes în contra obstacole=
„lor din întru şi din afară, ce tot-d'auna va întempina în exerciţiul
„funcțiunii sele.
Ne
.
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DEFIȚIONEA ŞI PRINCIHILE FONDANENTALE ALE BovcAȚI.

pe

COABITOLOL IL

PUNCTUL DE PLECAREŞI NECESITATEA EDUCAȚIUSII. .

“TI ŞL — Etimologia. — > Definiţiunea. — Stopul.
“Vorba educaţiune este formată din două vorbe latine : 0, — afară de — şi ducere, — a conduce. De aci, educere, educare,
adecă a conduce, din întuneric la lumină, din ignoranță la sciinţă,
din nimic la existenţă, ” Educaţiunea der, în propriul sui înţeles, este acţiunea cresceril
unui copil, şi desvoltârit facultăţilor sele fisice, intelecteiale şi
morale:
„Ea are prin urmare de scop a aduce pe copil în stare să'şi potă
împlini o dată bine detoriile sele şi a face dintr'6nsul acea ce tre-

„bue să fii, adică: om sănătos, moral, raţionabil şi bun cetăţen.

20
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Ş II. — Punctul de plecare. al educațiuni!
„Mai mulţi părinți sunt de opiniune că copilul nu este primitorde
educaţiune, de cât din momentul când inteliginţa sa va fi dobândit
destul tact, destulă rațiune, spre a putea preţui val6rea faptelor stle,
şi prin urmare binele sâii reul ce trebue să resulte din ele. Asemeni
părinţi nu cunosc, de cât două megii de a influinţa asupra copiluluy : pedcpsa pentru greşeli, şi recompensa: pentru bunele fapte.
EX însă iniluinţeză ast-fel numa! asupra instinctului şi nici de cum
asupra inteligiuţei; iar resultatul, diu punctul de vedere moral,
este de o nulitate absolută.

'

|

Acestă opiniune este combătută de toţi pedagosii distinși. Toţi
aii admis că, onuul, de la nascerea sea încă, este dispus a se supune la infuinţa ce urmeză a'l pregăti pentru fiitârea sea destina=
țiune. Der find că aceste destinațiuni sunt de o varietate infinită,
în cât este curat imposibil a se determina, întrun mod absolut,
influinţa: ce trebue să se exercite asupra copiilor, spre a" conduce

spre cutare sii cutare direcţiune, de acea se socotesce de ajuns,
a se pune la disposiţiunea părinţilor numai armele wenerale, cu

cari să potă combate şi înlătura relele ce sar pun6 în calea lor.

Ş III. —

Cine ure datoria a cresce, a educa pe copil?

Să urmăm calea-naturală ; ea nu ne supune niscendu-ne,

nici

la ingrijirile pedagogului, nici la veghiările filusofulul ; ea ne încre-

dinţeză din contra, amorului unei june şi tandre mame şi ne dotâză
cu tot ce este mai frumos şi mat sublim, pe pământ şi în natură :
cu senul unei manie pentru repausul nostru ; cu dulcea er căutare
pentru liniştea ndatră, şi cu amorul stii pentru instruirea. n6stră,

ces obligaţiunile ce sunt strâzs legate de acest frumos titlu,
cesti-

unea de la începutul acestut paragraf ar fi resolvată.

o.

Aşia dâr mama, cu deosebire, are dreptul şi datoria de a, începe

educaţiunea copilului şi a! însenina, calea ce trebue să urmeze.Ânima sea "1 va fi o călăusă sigură, şi amorul stii va tempera, severitatea, unor aspre Iecţiuui. Privirea, surisul şi vocea ei vor fi radele cari pătrund inteligința copilului, cari "1 desvâltă simţibi
litatea, cari "1 luminză consciința: şi fac a rodi în ânima sea, semânța
virtuţii. Prin urmare, decă tote mamele ar fi mame în adevăra
tul
iuţeles al vorbei; dică tote mamele “ŞI ar putea îndeplini
cu suc-.-
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Aceste casuri însă sunt forte rari. Câte mame, din contra, nu
pârtă de cât numele de mumă, umbra vani a marei lor misiuut?
Câte femel nu intră orbesce în sacrele legături ale căsătoriei, fâră
ai cunsce datoriile, fâră a avea cea mat mică ideiă de obligațiunile ce contracteză? Creste ânsele în iznoranţii,. de părinţi fără
educaţiuue, fâră instrucţiune, cum ar putea transmite copiilor lor
acea ce ele” mail putut primi de la părinți? Da, lumea. este plină de asemene mame nenorocite şi de altele, tari, sub diferite pretex-

te, se deelară incapabile de a cresce, dea educa pe couii lor! De.
acea şi familiile sunt adesea silite a chitima în adjutorul
lor pe ministril sciinței. Nu pote însă fiă-cine a alerga la aceste ajutâre;
mediile pecuniare nu permii futor părinţilor de a ţine pelângă copii lor un guvernor. Ast-fel, cet mal mulţi dintre copit remân fâră
acsstă primă educaţiune, și prin urmare abandonaţi în propriele
lor instincte naturale, până ce vin în vârstăde a, putea frecuenta
scâlele publice. Acestea, prin urmare, fiind singurile medii de edu„caţiune pentru marea, majoritate a naţiunei, aii sacra datoriă a

“veni în ajutorul tutor familielor cari alerg la densele'; şi prin Ministrii lor, a împărţi copiilor o educaţiune şi o instrucțiune curiinci6să, solidă şi potrivită cu iitorea lor condiţiune socială.
:

!

"ş IV. - - Nevesitatea: educaţiunii.
Să fi 6re educațiunea necesară omului? — Întrebaţi. pe- grădinar, ce ar deveni mul
sii părul selbatec, abandonat propriei
s6le naturi, şi nesupus Ja nică o culturi?— Deci horticultorul nu
sar grăbi a dirige crescerea. sea puternică; deci cosorul şi ferăstrăul nul își ar îndeplini misiunea lor, acest măr stii păr, desroltându'şi peste mtsură vegctaliunea, ar deveni un arbore tare şi mare;

ar umbri în lat și în lung piimântul ; der war produce fructe, sci
şi d6că ar produce, ele n'ar putea, fi de nici un folos stăpânului stil,
Într'un asemenea raport se găsesce şi educaţiunea omului. Dâcă
| eâncatorul nu s "ar sili a combate relele disposiţiunt ale copilului
cultivând pe cele bune; deca şcâla şi familia nu 'şi ar îndeplini
consciințios misiunea, în acâstii importantă lucrare, copilul încli-

--nând către relele sfle disposiţiuni, va putea deveni un om, va pu-

tea vegeta în lume, der de sigur nu va putea “deveni folositor s0cictâții.
„Omul der este dator, pe de o parte, a se forma prin educaţiune
pentru irebuinţele societăţii, spre a! şi putea îndeplini o dată bine
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rolul la care Proredinţa ?1 va chiima; iar pe de alta, educaţiunea .
"i este necesariă, spre a, desvolta facultâţile.scle fisice, intelectuale
şi morale şi a le aduce la cel mai înalt grad de perfecţiune, de care
sunt accesibile...
Sa
„i
Istoria ne dă probele cele mai paipabile despre influinţa salutariă a Educaţiunei; n'arem însă nevoe a alerga la dânsa, câci
este destul a arunca ochii asupra celor ce se petrecîn natură, spre
a ne forma cea mai fermă convicţiune despre necesitatea ei. Natura ne arâtă diferinţa nemăginită, ce cultura puneîntre două pământuri
"alt-fel destul de asemănate. Unul, fiind-că este abandonat, remâne

*

brut şi selbatec, şi se âmple de spinişi mărăcini; cel-alt, fiind-că
„S'a cultivat, produce seminţe şi fructe, se împodobesce cu o plăcută

|

varietate de flori, întrunesce, într'un mic spaţii, tot ce pote fi mai

frumos, mai rar şi mai delicios în natură, şi devine ast-fel, prin
îngrijirea Domnului săi, un buchet măreț de tote frumuseţile ano-

timpilor şi diverselor regiuni. — Ast-fel'se întemplă şi cu spiritul
nostru : el ne recompenseză cu prisos pentru şilinţele ce ne dăm

- de al cultiva. Educaţiunea prin urmare este un fond real; pe care:
fii-care om, ce ţine la chiămarea şi destinaţiunea sa, este dator

a-l capitalisa,
|
a
|
Ma
Deosebit de acesta, şi statistica ne dovedesce, că în tâte locurile

unde educaţiunea este în decadinţă, crimele şi viţiurile se îmulţesc,
şi din contra acolo, unde se cultivă cu seriositate, casurile criminale sunt în pre mic număr. Date positive şi autentice vin a, con-.
firma, că ignoranţa este viciul, este crima; iar educaţiunea este
parasiciul, este paracrima, este singurul mediii în fine, care re apără de aceste rele înjositâre. Resulti, der şi de aci, că educațiu-

nea, este indispensabilă omului ca şi aerul, ca şi lumina.

CAPITOLUL 1.
(+

4 PRINCIPIILE FUNDAMENTĂLE

ALE EDUCAȚIUNII.

ŞI. — La educaţiunea copilului trebue să se
observe legile .
co urmez

ă matu
în destol
ra
tarea fisică şi intelectuală a
omului, .

E

„ Educaţiunea, considerată ca, sciin 4, nu
trebue să-aibă alt rol
de cât să execute planurile natur el : ea urmeză
să fie pe lângă aas

41
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_câsta, mare artistă, acea ce este un lucrător abil pentru un mare

-_axtist, pentru un sculptor de geniii, spre exemplu. Nu-trebue prin
“urmaresă ne silim a, inventa legi nouă, adecă o nouă natură; nu
„trebue să silim juna plantă Ja o maturitate pre timpuriă, sii, spre
a ne bucura mat curând de fidrea, sa, să-i forţim. deschiderea, bo-"
bocului îmainte de timp. Un medic experimentat, când reuşesce a
“vindeca o maladiă

periculosi,

nu atribue acesta artei sâle, ci

„ naturei; ast-fel şi la. educaţiune, nu trebue să perdem din ve-

dere, că numa! natura pâte desvolta facultâţile; sciinţa se mărgi- -

nesce a indica mediile, cari provâcă şi înlesnesc acâstă desvoltare. .
Aşia: der rolul educaţiunii trebue să se mărginescă în a susținea,
a urma şi a ajuta natura în acţiunea sa. — Yok der, cari sunteţi -

înstrcinaţi cu acestă nobilă misiune, luaţi sema la indicaţiunile na-

turel şi Ia calităţile individuale ale copiilor ce vi s'aii confiat; nu
adimiteţi nici o dată reguli absolute; studiaţi, analisaţi şi apreciaţi
individualitatea lor; căutaţi acea, ce se pote face dintr'6nşii, acea
ce ci sunt chiămaţi a deveni,şi apoi, ţintnd compt de disposiţiunile
ce-i
lor naturale , aşedaţi-i în sfera, ce le convine, în condiţiunile
şi
vostru
scopul
ast-fel
atinse
putea
a
spre
mult,
mal
favoriseză
chiămarea lor.

„

ENI

$Ş II. — Să mu se dea copilului o educaţiune exclusivă,
Spre a'şi îndeplini cine-va, bine datoria ce'% impune titlul săi de

părinte sâi de învăţător, trebue să se siliâscă a, desvolta în copil- -

toţi germenii ce Creatorul a depus în ânima sa, şi a pune în activitate tote puterile şi facultăţile scle. În loc de a, se ocupa.exclusiv cu fisicul copiilor lor, d'a le exercita memoria, seti spiritul, imaginaţiunea, sii voinţa, părinţii şi învățătorii înţelepţi şi luminaţi
le vor forma simultaneii corpul şi spiritul. EX vor evita, cu cea mai
mare îngrijire tot co-le pâte provoca o dorinţă pre vie, de a do_Dândi, a avea, stii a poseda;

tot ce le pbte inspira un gust prea

pronunţat pentru jocuri, petreceri şi plăceri; tot ce le pâte favoisa tendința la dominaţiune, la mândriă, etc. Cu un: cuvânt, educatorit, cari înţeleg şi voesc. sincer norocirea, elevilor lor, ai datoria a fortifica, şi a dirige simultanei, tâte facultăţile fisice, intelec““--tmale şi morale ale copilului, într'un mod, ca acţiunea combinată a
cât se va putea mai mult, de viit6- .
„acestor facultăţi, să1 apropie,
rea sa destinaţiune, preparându-l tot-do-dată şi pentru viţa so-

cială, unde este chiămat a juca un rol. Câci decă vom examina pu-.

-
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țin natura omului, înclinaţiunile sâle, vicța sa, vom recun6sce lesne,

că el nu
care om
diferite
stare a

esto creat, exclusiv pentru sine, ci şi pentru societate. Fieeste membrul acesti corp, căruia este dator a procura
servicie : și ca într”un concert musical, cl trebue să fie în
susținea, bine rolul sii, spre a produce armonia perfectă.

Ş IUL. — Nimic nu este fără însemnătate în conduitu
o

_

IE

copilului.

0 greşslă neinsemnată în aparenţă pote deveni isvorul unui vicii

„grav şi periculos. Decă der iubiţi pe copiii vostri, pe elevii vostri,
nu închideţi ochi! nii chiar asupra greşelelor lor celor mal nelnsemnate. Fiţi pacienţi câtre dânşii, însă mustraţă tot-d'a-una abaterile lor. Imitaţi pe medic, care nu cedezi nici o dată la capriciile
bolnavului, ci adesea întrebuinţâză chiar medir neplăcute, spre ai
reda sănătatea. „Acela, care astăgi fură un oii, mâne va fura un
boi,* dice uu proverb popular; siuiți-v& der a combate ori-ce viciii,
ori-ce erdre' chiar de la început.
a
$ IV. — Exemplele educatorilor, sunt pentru copiă învețăturu
Sa

cea nai eficace.

În genere copiii observă, cu o urunciătură de ochiii, faptele şi manierile părinţilor scă educatorilori:lor, şi apoi, judecându-le din |
punctul lor de vedere,

se silesc a le imita: Vorbele,- fie ele cât de

elocinte, nu vorfi în stare a însuşi copiilor virtutea şi:a"% depirta
de vicii; exemplele singure vor; face acesta. '— Dâcă dâr nu voiţă

ca semânţa cea rea, smtnţa viciului şi corupţiunii, să incoiţiască
în ânima copiilor vostri; dâcă nu voiţi ca acestă plantă venin6să
să albiască, fără vreme, perii capului vostru şi să âmple de ruşine
şi amărăciune bătrâneţea vostră , siliţi-vă a încongiura cu Gmeni
virtuoşi şi morală; aduceţi-le exemple vit de efectele virtuţii ; depărtaţi de la, donşii tot ce'i pote încuragia spre fapte vici6se, şi fiţi
val cel Vântâii oglinda, în care voiţi să se reflecteze faptele lor
MtOre.

-

i

*
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Şt. — Să ui se pronatnțe în fața copiilor, nică o vorbă con-

trariă adevărului şi onestitâțiă..

-

Cea mal mică vorbă, care ne scapă din întâmpla re; străbate până
N

|
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în fundul ânimei copiilor; dâcă este rea şi nesocotită,
'ea provâcă

în spiritul lor, maf curând, sei mai târgiii nisce idei, cari le amenință viitorul; ea desteptă în et sensațiuni şi pasiuni cari, numai
cu greii, pot fi în urmă combătute. Este dâr de o mare importanţă,

ca educatorul în opera sa să aibă în vedere, ântiti de a inspira copiilor simţimente de o adevărată ondre, şi a le infiltra iubirea de
înţelepciune, virtute, dreptate şi sinceritate; şi al doilea, de a-i feri
de o primă răticire, de o primă ciidere. -— Fiţi prin urmare totd'a-una şi, mat ales în faţia copiilor, franci şi sinceri,şi nu vă permiteţi nici o dată cea mai mică rorbă, care ar avea umbră măcar
de minciună. Câci cum aţi putea pretinde de la cojilul vostru adevărul, şi cum "i aţă putea recomanda acdstă virtute, d6că vol enşi-

vă aţăfi mincinoşi? .

.

Ă

-

N

e

|
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Ş VI. — Să nu se degradeze eine-ra în fația copiilor, prin
fapte să vorbe necuviincidse şi vesbunătăre. ,

Păzindu-se cu religiositate acâstă regulă, se vor sfărâma multe
deprinderi fârte comune, fârte respândite, însă forte urtcise şi cari reclamă t6tă atenţiunea părinţilor; Trebue să se evile, dicen, şi aparinţa unci dorinţe de resbunare; de acea blamâm cu euergiă
pe educatorii aceia cari,

când copilaşul lor st lovesce de o bancă,

„s6u de o masă, se cred detori, spre a
face să înceteze din plâns, a bate masa
nevinovată a răului. În chipul acestanu
cât aplecare la violință, la r&sbunare şi

împăca 'pe copil şi spre ai
scă banca, causa cea mai
se pote inspira copiilor de
la crudime, pe câri le vor

“şi practica îndată ce vor ajunge în stare de a face să-se simţă greu-

tatea mânilor lor, — Să se feriasci der educatorit de a, cădea în
asemeni greşeli şi de a permite copiilor, chiar în etatea lor cea mai

fragedă, de a alerga ia răshunare, scii de a rădică mâna asupra lor, -

câci o asemenea tentativă, or şi cum ar proveni, este primul aten- |

tatce star comite în contra respectului și amârei
ce că le datoreză.
Ş VII. — Să se feriască copiiă de a augi eăpresinnt necuviinciâse, sei de a vedea gesturi contrarie modestiei.

Dificultatea de a preveni la timp şi tot-d'a-unao necuviinţă aşia
de gravă, ca cea sus citată, este forte mare; ivindu-se dâr un a
semenea, caz, ne 'vom grăbi a'areta, curat şi fără sficiă, apiniunea

n6stră asupra rorbelor sâă actelor ecivoce întemplate. — Nu cău-.
;- ,
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taţi der a ascunde, a acoperi veninul lor, cu gând de a lua pe viitor măsuri, spre a apăra pe copii! în contra pernici6sei sale influințe;
mai bine, şi:o repetâm acâsta din convineţiune, spuneţi curat copiilor, că asemeni expresiună nu convin 6menilor onești şi virtuoşi;
că, prin urmare, este ruşine a ţinea cine-va un asemenea limbagii,

scii a face asemenea gesturi. Iar dâcă circumstanţele nu v'ar permitea face acesta, atuncinu vă remâne alt, de cât a vă abţine de
a da ork-ce semn de aprobare şi de a vă sili. să dirigeţi conversa=
țiunea asupra unui subiect mai cuviincios,
Ș VIII. — Să nu se.tolereze copiilor a pronunţa Enşile vorbe

necuviincidse, sâi a minţi.

N

Ă

.

a

.

Vorbele urite şi necuviinci6se trag după sine viciurile: Când der
audiţipe copiit vostri minţind, exprimându-secu uşurinţă s6ă repetând vorbe necuviinci6se şi glume urite, blamaţi-i şi ţineţi-t de'
Y&u chiar în momentul când comit necuviinţa. Spre a'i opri însă de”
2'Şi însuşi asemeni rele deprinderi, trebue să-i supraveghiaţi serios, “să-i ocupați cuviincios şi să-i sustrageţi de contactul altor
copii văii crescuţi. „Acela, care este capabila minţi, a dis Fândlon,
nu este demn a se prenumăra între 6menj.E. .
.

Ş IX. — Să mu cedeze cine-va cu uşurinţă la capriciile
E

copiilor,

:

„Nu permiteţi nici o dată copilului să facă acea te vrea micul săti
aţi intergis. Feriţi-vă mat cu s6mă a ceda, la, plânsul săii, la ţipecap, Şi nu-i toleraţi, sub nici un pretext, să facă acea co o dată!

tele scle, la îndărătnicia sa în fine. Insă când S'ar afla bolnav,
sii
ar avea vre un motiv real, -grăbiţi-vă a-i sterge lacrimele şi a-l
consola, spre a-i proba, că durerile scle sunt şi pentru
vol adevărate sulerințe. .
|
AIE
Dă
Nu trebue sii se dea copilului acea ce el cere cu stăroinț
ă, şi
mai puţin încă, când voesce a dobândi. acesta cu
plânsul. Este 'adevărat că copilul trehue să fii liber de a face
cunoscut părinţilor
necesităţile sâle, şi că părinţii trebue să le
execute cn tâtă bunavoinţa; însă alţ ceva, este a ice
: mamă "mi e f
'şi
mamă dă-mi prăjituri.
i
|
e, Se a în
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„Ş X: — Copilul trebue tot-d'a-una, încuragiut şi stimulat.
Orologiul, când nu se îitâree la timp, se opresce din mersul săi
şi stă pe loc; copilul, deci se lasă în voea sa şi nu se stimuleză,

se dă lenei şi nu face” nimic. Decă prin urmare voiți, ca copilul
vostru să fiă exact şi activ în implinirea datoriilor sale, nu trebue.
să-l abandonaţi proprielor sale inspiraţiuni şi aplecâri ; din contra
sunteţi datori a-l dirige cu înţelepciune, a-l face să simţi supra-

veshiarea ce apasă asupra faptelor sâle' celor mat neînsemnate, a-l
iuboldi când domolesce mersul stii, şi în fine a-l manţine pe calea, cea bună, când ar încerca să se abată de pe dânsa.
,
Emulaţiunea ar fi fâră îndoială nefolositre, când: 6menii ar
„..Y0i, S6ii ar putea să lucreze, îndemnați numai de amorul datoriei;
îusă, de 6re ce miseriile omenesti sunt netăsăduite, datoria ocupă

adesea un loc secondar în, decisiunile şi Jucrârile nâstre. — Dâcă
„dar simţul datoriei nu pâte manţine uici chiar pe adulţi pe calea
„cea dreptă, ce putem aştepta de la dânsul în educaţiunea copiilor.
- nostri ? — Aprâpe nimic! — Nimenea însă, nu s"a gândit până a"cum & nega înfluinţa salutariă a bunelor exemple; der pe acestea
cine le provâcă, dâcă nu: Emlaţiunea? — Usaţi prin urmare de
acest mediii dciplizar şi ÂţI sigur, că ostenelele vâstre se vor
'Tecompensa cu prisos.
E
Ea
puii

PARTEA:
_EDUGAȚIUNEA PISICĂ.

OAPITOLUL 1
-

|

DESVOLTAREA

TREPTATĂ

A CORPULUI

UBtAnE,

Educaţiunea fisică are de scop de a face din copil, om sânttos
şi robust şi de a-l apăra tot-d'o-dată, de tâto accidentele care-l
pot sluti..

-

Ingrijirea pentru educaţiunea fisică a cozilulul, ar trebui st pre-.

câdă nascerea sa.

Grădinarul, pentru semănâturele sale, nu tntrebuințeză, de cât .

28
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semânta cea mai sănătos, cea ma! bună ; economul care se ocupă

cu erescerea vitelor, exclude din grajdurile şi livedile sale, tote individele diformeşi defectudse;
ar fi de dorit, ca şi omul, conformându-se cu uesstă regulă indicată de natură, să ia măsuri, ca legăturile nunţei să nu mai uniască, de cât. fiinţe aflate în cele mai

favorabile condițiuni fisice. Porte des în adertr, calităţile, saii viciurile părinților se reproduc asunra copiilor; tot asemenea şi defectele lor fisice, exercită asupra lor o acţiune forte puternică.
Doctorul Roesch a observat în privinţa acesta, că nici un vicii
nu inftuinţiază. aşia de vătămător asupra descendinților, ca beţia
„părinţilor. Copiii unor asemenea, nenorociţi, sunt slabi şi răutăcioşi,
când de o simţibilitate excesivă, când de o apatiă absolută. — Nisce
asemenea, viciuri pirintescă prin urmare, fac a degenera succesiv
familia şi comuna; a se demoralisa, şi a dispărea adesea popâre
întregi! Să veghiăm der.

:

i

aa

Ne vom mărzini la acestă observaţiune. X'avem întenţiuneu de
a regulamenta, desvoltarea

omului

înaintea nascerii scle ; de a e-

amina iufluinţa ce exercită muma asupra copilului ei, mat înainte
ca acesta să vâgi lumina; de a analisa raporturile fisice statornicite între părinți şi copiii lor. Vom cerceta der desvoltarea sa după

nascere.
,
„Primul nutriment al copilului, laptele, pornesce desvoltarea cor-

pului stii. Supus influinţei aerului, plumonii săi încep a funcţiona.

- Stomachul săi încă forte strimt, se desvoltă. Sistemul circulator
se modifică și se măresce ; iar ficatul procede regulat. la separaţiunea sângelui şi a veninului,
,
Muschii moi, slabi şi fâră consistenţă până aci, încep de o dată

cu crescerea, a dobândi energii şi elasticitate. Sistemul nervos, în

întregul săi, constitue deja o' masă resistinte; nervii îusă, luaţi
separat, mail încă de cât o consistență gelatinâsă : de Şi forte iritabili şi forte simţibili la impresinnile de tot felul, ci nu le con=
servă, decât pre puţin timp.
|
„Simţurile omului se desvâltă treptat : vederea şi pipăitul se manifestezii mai ântâiii, însă forte imperfect ; câci copilul deschide
ochil să îndată ce a respirat, der nu. vede încă;
el primesce

numai
impresiunea bine-făcătore a dilei. Nesăţios de lumină,
copilul o ca-

ută îndatii ce deschide ochii, iar somnul săti cel mult
*] garantâză
de 0 impresiune
pre viă, care "! ar vătima, acest organ

încă slabit
şi imperfect,
. Simţul pipăitului se manifesteză, asemenea,
îndată după nascere.
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Copiii simt temperatura, biiile calde, faşea, şi orce produce irita“țiuni asupra corpului lor.
”
pi
Copilul ande ântâiii pre puțin ; ; trebue un- mare s zomot spre at] -

descepta din somn ; însă mai târdiii, pe la a şesea septenâni, acest organ devine mai perfect,
Gustul întârdiază asemenea, şi în cele d'â inteiia septemânt copi-

lut înghite tot ce i se presintă, fii dulce, fiă amar; în a doua lună
însă, cl distinge deja alimentele cele bune : el primesce bucuros lucerurile plicute şi dulci şi respinge tot re este amar scii neplăcut:
Şi mirosul se exercită ântâiit într'un mod fârte imperfect, din
causă că în acea fragedă etate cavitâţile nasale ale copilului sunt

forte puţin desvoltate, Cu tote acestea se asigură, că mal terdiii
copilul recunâsce, numai după miros, senul mamei sale, și nu se
pâle încela, nică în cel mai deplin întunerec de a suge alt pept:de
cât acela al nutricei sale ordinare, Jr
|
»

a

"CAPITOLUL II
NECESITÂŢILE

ep,

ANIMALE.

ŞI. — - dera

-,

-.

Omul. îu tot cursul vieţei sale „ are necesitate iiispensabilă de

aer. Fâră acest element, el nu pâte exista, precum nică pescele nu
pâte trăi fâră apă. Copilul primesce singur din atmosferă acest pre„țios element. A respira este primul stă act spontaneii, prin care ia
posesiune de lumea exteridră, inirebuiiţâud ast-fel forțele sele fisice, spre a-şi conserva vicţa. Acest aer însă trebue să fiă:curat :

de acea părinţii şi toţi uceia cari sunt chiimaţi a priveghia stint-

„tatea copiilor, aii o datoriă imperi6să de a-i ţine într'o cameră destul de spaţiosă şi a depărta dintr'ânsa, tot ce pote strica aerul.
“că în privinţa acesta câte-va regule:

a.. Copiil trebue depriuşi, cât mai “civend, cu aerul liber. De acea, când timpul este frumos, trebue, să-i seten afară din casă,
să-- preeâmblim prin curte, prin grădină si pe câmp. şi când se
vor face mai mari, să-i lisâm în voia lor a se juca pe icrbă, s€ii
pe nisip. Îndată colârea feţei lor, vioiciunea, veselia şi sănătatea -

30.
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" “lor vor proba, că omul,ca şi plantele, prosperă şi se fortifică mai.
E
a
o
Dino în aer liber...
d. In toţi timpii anuluisă so deschidă, de mai multe ori pe qi,
ferestrele camerii lor, spre a se înprospăta aerul.
|
€. Copiii fiind sănătoşi, să se lase chiar icrna a alerga puţin, prin
curte, prin grădină sâi pe câmp, a, se juca cu nâua, şi a se deprin=
“de ast-fel cu: schimibârile temperaturei şi cu frigul ; însă acâsta, să
se facă cu multă prudenţă şi judecată , ferindu-se copiii de curen“tele de aer, şi de transiţiunile repegi de la frig la căldură şi viceversa, câci nu toţi sunt în stare a resista la asemenea încercâri.
d. Sala clasei unde copiii, deveniți scolari, sunt obligaţi a şedea

câte cinci ore-pe di, trebue să fii spaţi6să, lumin6să şi bine aera„tă. Să se depărteze din ocolul ei ori-ce lucru care ar. putea, strica,
aerul. Invăţătorul nu va, permite a se usca rufe în aceste, sale, sii
alăturea cu ele, şi ra stărui cu diu adinsul ca scolarii să-şi ştergă
bine picidrelela intrarea, lor în clasă. Pe lângă acestea el nu va
primi în sc6lă nici un copil atins de veri o b$lă lipici6să, şi va, îngriji a se curăţi în fiă-care gi bine localul. RE
SIL

—

Nutrimentul, |

Organele digestive ale copilului , sunt încă forte slabe,
de acea
trebue să i se dea un nutrimenţ uşor şi forte lesne
de mistuit. Doctorul Ritter dice : „Substanțele nutritive, în primul period
al vie:
ţel copilului, trebue să fiă acelea; pe cari '% le
ofer; pe cari % le
„prescrie natura, 'adecă, laptele mamei sal.
«
După ivirea dinţilor însă, copilul intră în period
ul copilăriel propriii disă, şi se face capabil a mistui un nutrim
ent mat solid; atuncă, după opiniunea doctoruluy Sovet, '% se
pâte da bucate semilicide şi compuse de legume bine ferte,
de bulion şi de puţină carne.
Apa curată este băutura sa cea mai bună,
e
„Să nu crâdi cine-va, că copilul, cu câtv
a mânca mai multă carue şi va, bea mal mult vin, cu atât va
deveni mat forte şi maj să- :
nătos. Nu, din contra, mâncarea multă
şi mai cu scmă carnea p6mele necâpte, prăjiturile şi dulceţuril
e, vor slăbi. puterile stomachului săi şi ror da nascere la mult
e maladii. Xumat exerciţiul şi
aerul curat, pot întări corpul săi,
şi numar regularitatea în mâncare X pote fortifica stomachul. Acest
ă, regularitate însă nu se pâte
întroduce de o dată, ci cu încetul.
Așia pe laal şeptelea an se p6ta

-
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regula mâncarea copilului de peste di la trei oră sâi mult patru,
însă la ore hotărâte.
-.
„Pe la al patru-spre-decelea an, copilul-june trebue: să, se supună
regulelor comune tutor, Smenilor ;; cu.t6te acestea el va fi acum

bine priveghiat spre a nu abusa de băuturi spirtâse şi de mfâincări

.

iritante, cari Par împinge către felurite excese,

Terminâm acest paragraf prin câte-va consideraţiuni pelagogice, recomandându-le cu din-adinsul celor interesați. .
|
Copiii să se depringă a nu mânca de cât mâncări curate; a avea.
tot-d'a-una tacâmul
lor bine spălat ; a înţelege că spre a mistui bi-ne, nu trebue să mănânce nick pre mult nici pre iute. Să li se explice lămurit şi prin exemple, pericolul în care s'ar afla, mâncând
ceva necunoscut sâii bând pe când sunt înferbâniaţi; să ji se cite-

ze adesea anecdote sprea le demonstra până la evidenţă, inconrenientele co pot decurge din călcarea acestor regule; în fine, să se

deprindă a mânca şi a bea ori ce li se pune: înainte de mai marii .
lor şi care nu le ar contraria natura. Dmna

Campan da din timp,

în timp pensionarelor. sâle băuturi amare şi neplăcute, spre a 16
deprinde ast-fel de a lua în timp de maladie medicamentele cu înlesnire. Acâstă măsură este forte prudinte. Câţi copil nu se perdpe tâtă dioa, din causă că refusă a, lua medicamentele. ce li se pre"scrii de medic, şi detin asi-lel victima complesenţei părinţilor lor! .
.
|
z
Ş III. a Zn doămauintea,
EA
Copiit, mai cu sma când stai în aer diber, trebue să fii totWa-una, bine îmbrăcaţi. Corpul lor delicat, cere imperios o tempe-" .
ratură moderată; o dată dar eşiţi din aşternut că ai necesitate de.
- îmbrăcăminte. -

Hainele ce sunt destinate pentru prima etate a copilului, nu îrebue să fiă nici pre căldurâs6, nică pr6 strimte. Moda nu trebue lu- . ati în consideraţiune aci, Sunt părinţi, cari cred, că o îmbrăcăminte şi o încălțăminte strimtă, pot fasona corpul copiilor lor. Acestia sunt forte încelaţi! Să lăsâm nature tugrijirea de a ne
forma, corpul; 'ea lucreză cu'0 perfectă exactitate; iar noi să în- grijim a avea respiraţiunea liberă şi âmbletul negenat. Cravata este
o gătelă forte nefolositâre pentru copil, mal cu semi vera. Căciula
bănită provocă mai multe bâle la cap. Ar fi prin urmare recoman- .
dabil pentru copil, să âmble vera 'cu capul şi picidrele g6le. Decă
vrei, dice D. Sovet, ca copiii tel să fie frumoşi, sănttoşi şi forţi, nu

|
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DTD Dee

suferi în giurul lor nici corsete,

nici cordâne, nică îmbrăcăminte

s6ă încălţăminte pre strimte, şi observă, mai cu semă n6ptea, ca
capul şi gâtul lor.să fii neacoperite şi libere de ori-ce strimtorare.
Fi maii trebuinți a-şi acoperi capul, de cât pe timp aspru; sci sere
a se apăra de arşiţa sorelui.: Destinaţi-le der pentru v6ră păsării
de paie, destul de comode şi pentru icrnă boneturi de postav, seii
pălării de mătase. Deprindeţi-I a avea tot-d'a-una hainele curate,
şi nu le toleraţi a âmhla cu ele rupte; feriţi-vă însă de a-i face să
er6qi, că hainele frumâse le dai o superioritate asupra celor-alţi
copil mai răi îmbrăcaţi. Din nenorocire, în timpul de faţă se vtd
mulți copii îmbrăcaţi cu haine elegante, cari nu sunt nici de cum
potrivite. cu starea sociali, a părinţilor lor! Semnalăm acest răi,
care contribue fârte mult la progresul sirăcici.
Rolul sedlelor, în acestă materiă, se mărginesce în a profita de
i6te ocasiunile spre a face pe scolari să înţeleg, că ei, sunt datori
a avea mare îngrijire pentru vestmintele lor; şi spre a le proba;

atât prin teorii câtşi prin exemple, că omul nu trebue să fii considerat, după haina sa, câci adesea, sub o haină urâtă și prostă bate

o ânimă bună,
„Mat înainte
ar trebui să se
„maă conformă

nobilii şi senerâsă..-:
AR
de a termina, observăm încă, că în scolele de fete
dea învăţamântului de lucru de mână, o direcţiune
cu trebuinţele .vieţei reale.. Adesea s'aii vădut pro-

" ducându-se aci tablouri minunate, lucruri de artă şi-lux; iar juna

artistă, al cărcă ac ingenios s'a distins aşia de mult, la aceste vanităță, nu scie să facă, s6ii să cârpiascăun ciorap, să croiască şi să
e6să o cămaşă. seiio rochie) A
”
,
.
|

SIN.

— Somnul,

*

Somnul este o necesitate indispensabilă lumii întregi. şi cu deosebire copiilor. Acestia, în prima lor etate, dorm de mai multe ori
în cursul unei gile; mai târdiă însă somnul nopţii le este de ajuns. .
In cât privesce timpul ce trebue să dormă copiii, spre a se repausa
„de ajuns, D. Sovet dice : „Către ul treilea an al etâţii copiilor,
somnul lor trebue să fii, două-spre-gece ore pe gi; ei va diminua
îm urmă cu o oră iai la fii-care
ân, şi pe la al sâptelea stă optulea an va deveni de cpt peng la nouă ore. În t6te epocele, capiii:să
se depringă a se culca de vreme ; la şepte ore sâra până la altreiiea an şi la opt ore până la al şeselea stiial şeptelea an.:
Este forte bine a se culca copiii de vreme şi a se scula de dimi-

|
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n6ță ; de acea ei nu trebue duşi la nici o serbare, la nici o serată,
„care ar putea provoca călearea, acestel regule. Se va obserra, ase-

|.

menea, ca copiii si nu se culce imediat după mâncare, câcă- acesta

le ar aduce un somn neliniscit,
Copilul culcându-se, trebue să aibii tot-d'a-una mânile sale afară
din aşternut : acesta pentru a depărta de la dânsul contractarea
unor rele obiceiuri, ce pot doveni funeste pentru viitorul s&ii. Spre
a se justifica însă în faţa lui acestă măsură, i se va spune, că mânile,

cară se aduc adesea în somn pe la gură, urmâză să se ţină curate,
şi acesta, nu se pote, de cât âvendu-le tot-d'a-una afară din aşternut.
Aşternutul pote fi de ptr de cal, de Jană curată, de paie, scii de
foi de porurb, însă nici o dati de pene, sail de fulgi. :SV. — - Brorcițiul

Higiena recomandă aa se suplini la copilaşi, incapabili încă a se.
mişca, singuri, acâstă neputinţă a lot, purtându-i în braţe, preum- blându-i în căruci6re, sc supunându-i la diferite alte mişcări. Cu
tâte acestea părinții vor recomanda cele mal mari îugniijiri persânei

însărcinate cu purtarea nicului copil, câcă 6sele sale fiind forte: cru=
- de, se poi lesne strâmba stii rupe. Este de prisos, credem, a adăoga, că, dâcă ochiul materu.nu va, priveghia de aprâpe tâte acestea,

îutemplările neplăcute şi chiar grave, nu se Tor putea evita cu deserârşire,

e

.

Prima, mişcare ce copilul încârcă, este umbletul ; cu tâte acestea
să ne ferim de a obosi prea, tare micele sale pici6re, forte slabe încă.
Niemeyer dice : „Alişearea, cea maj ordinară cea ma! bine-făcătâre.
şi care n'ar trebii neglisetă o singură di, este umbletul.. Acesta,
făcut în.tâte gi.ele m: X cu sâmă pe “câmpii şşi deluri şi fără a se lua
„ în consideraţiune starea timpului şi a drumului, exercită şi întă- .
resce corpul, desroltând în copiil nostri şi sentimentul frumuseţelor
naturei. Aceste preumblări şi excursiună însă trebue să le facem
cât se pote de variate, ca să gonini ast- fel uretul, care se agaţă de *
ori-ce lucrare monotonă, *
„Sunt părinţi, cari se incânti vădend că copiil lor sunt forte linisciţi, şi, cum gic ei cu 6re-care mândrie, forte întelayţi. Acesti
părinţi nu sciii, că mişcarea, este salutariă, necesariă, neapărată
primei etâți a copilului;

că sănătatea, Jur depinde de la dânsa;

că

un repaos absolut nu este natural, şi că sub acestă linisce apa-
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DD
DD

i

pere

- rentă zace ascuns
un viciit necunoscut încă, der care nu va întâr-

dia a se manifesta.
e
.
,
” Tndată ce copilula ajunsîn stare să umble şi să fugă, este bine
sii se scOță în tâte gilele la, aer liber, -şi săi se permită a se juca
diferite jocuri, cari cer 6re-care mişcare. Inaintând însăîn etate,
el se va supune la gimnastica propriii disă. Aci sub priveghiarea
unei pers6ne competinte , va face treptat diferitele mişcări şi 0v0luţiuni ce fortitică corpul; însă nu i se va permite nici o'dată a
abusa de micele s6le forţe, şi a, face încercări pre îndrăsneţe, periculâse
şi tot-A'o-dată nefolositâre.
o
|
Adesea atât în familii,. cât şi în sesle copiii petrec orele lor libere, scii într'o lene absolută, sâii în societăţi stricate, sii în jocură neplăcute. Decă aceste ore s'ar consacra gimnasticei, elevil ar
fi de sigur mai mulţămiţi, iar mlădiosul lor caracter ar profita

îsrte mult, i! -:

Si

a

Ş VI. — Curăţenia.

i

o

Di

Mijlocul cel mat sigur şi mai eficace, de a-şi menţine cine-ra, pelea
în stare de a putea funcţiona, regulat, este curăţenia, corpului şi a
„hainelor. Nu este de ajuns ca, un copil să-şi spele adesea mânile şi
obrazul ; el trebue încă să-şi spele şi corpul întreg, făcând din când
încândhâ.
Me
|
„=
Băile, cart pot fi la început căldicele, se vor face în fii-care di
mal reci, câci experienţia a, dovedit că întrebuinţarea,
apei reci devine atât de folositâre copilului,
ca şi mâncarea, ca, şi băutura.
Cu tote acestea, cu cât apa va fi mai rece, cu atâta durata bâii
trebue să fiă mai scurtă. Se va, băga însă de smă, ca, aceşte bâ1să se facă tot-d'a-una înaintea; mâncării, sâti cel puţin 4 ore după
mâncare.
i,
„Ne am ocupat până aci de ingrijireace trebuesă se dea
copiilor îi casa, părintescă ; în scâlă învățătorii vor observa regulele
următâre

:

Sa

a

19. 'Tot copilul care se presintă în sc6lă, trebue să fiă
de o curățenie perfectă. Se vor trămite a casă, fără milă,
toţă aceia cari
vor fi murdari pe obraz şi pe mâni, sâă carinu
vor area părul lor
bine' peptănat.
a
Du

„20,

Elevii sunt datori a păstra hainele şi cărţile lor în bună
stare; Acela care ar contraveni la acestă datorie,
sâii cari ar mânji
3
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lucrurile conscolarilor sti, se va: supune 18 o pedâpsă progerționată
cu greutatea greşelei sâle.:
38%. Mobiliarul clasei şi aspectul interior şi. exterior al scâlet să
însuşiască culitățile cerute: spre-a inspira scolarilor iubirea de curăţeniă. Câci deci din contra, sc6la ar fi în desordine; decă clasa
ar remânea nemăturată ; - decă băncile ar fi fărămate seii pline de :

_ noroiii şi praf; decă gemurile ar fi sparte scu înlocuite cu hârtiă;
decă chartele, geografice, ar fi acoperite cu un strat de, ulbere, etc.,

cum S'ar putea pretinde de Ia scolari, ca ei să cregă serios acea ce
le spuneţi voi, învățătorii lor, relativ la importanţa curăţenie)?.
40, Ca să poti scolarii aprețui adevărata, valâre a curăţenie, :
trebue.ca învățătorii lor să le pună, înainte adesea exemple vii, trebue ca, €ă singuri să fii bine îmbrăcaţă şi curaţi, câci alt-fel consiliile lor nu numai că mar fi ascultate, dâr încă şi meprisate. . . :
59, Se va permite scolarilor, de a-şi îndeplini necesităţile lor
naturale, la timp. În sc6lele mixte se:vor fiza alte locuri pentru
EI băeţi şi. altele pentru fete; cu tote acestea nu li se va permite a
„sta, mult timp afară. In fine se va priveghia ca şi acolo să dom-

niasc ordinea şi curăţenia. Tr |

SVIL — aimea.
“Heroenzother, îîn exceleutul stii op asupra, educaţiunil, se exprimă aprâpe în acesti termeni : „ Zotă activitatea: seriâsă, care :
tinde la un scop 6re-care, se numesce manră. O datăce puterea c0pilului s'a desroltat şi fortificat, într'un timp 6re-care prin exercițiuri, jocuri, ete., el trebue să intre atunci într'o activitate se-

ri6să': chiar trebuințele vieţei cere acâsta. Care este însă epoca
când copilul trebue să abandoneze jocurile, spre a se apuca de lu„ceru? Respunsul este lesne :-chiar în-momentul când în urma, jocurilor sâle,. a venit în stare de a putea executa o lucrare 6re-care,
cât de mică; el trebue atunci obligat a o face, câci alt-fel ar deveni un leneş, Se înţelege că la început acâstă muncă nu pâte î
seri6să, sâii productivă; cu tâte acestea, când copilul a făcut ceva
bine, şi mal cu sâmă când iubirea de lucru s "a manifestatla el fără
impulsiunea stiperiorilor să, densul trebue încuragiat cel puţin prin
câte-va cuvinte bine-voitore.
“- Ducrul de mână devine adesea și o ocupaţiune intelectuală ; copilul, spre a inventa, a combina şi a uplica acea ce el ar dori, cugetă, şi ast-fel irinesco activitatea, spiritulul sti. i
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Ocupaţiunile cele mai cuviincise pentru copil, sunt fâră îndoială acelea, cari dati ocasiune la multă mişcare şi cară nu cer nică
mare desroltarede putere, nici prea mult timp, nici întrebuințare
de instrumente. Este de prisos a, mai adăoga,, că sunt de preferat

acelea cari se pot face în aer liber.

i

Fiind-că copilul trebue să termine tot-d'a-una lucrul început, câci
alt-fel s'ar favorisa, distracţiunea, de acea consiliăm pe conductorij copiilor să nu le permită nicio dată a începe o.lucrare care ar
trece preste puterile lor fisice, sâă care ar reclama prea mult timp.
Este bine să mergă cine-va progresând de la facil la dificil, de la
simplu la compus,în proporţiune cu desvoltarea, corpului şi spiritului săi...
:
e
a
Până a nu fini acest paragraf, adăosim că munca impusă cu ra-ţiune junilor copii, este menită a-i apăra de multe cugetări funeste, cari adesea i ar putea conduce la, viciuri fisice şi morale şi prin
urmare la ruină. Ocupaţi der timpul de prisos al elevilor vostri,
însă siliţi-vă tot-d'o-dată a, li-l face plăcut : să brereze jucându-

se şi să se joce lucrând. |...

Ei

Ş VIII. —— Joced..
Jocul, considerat din punctul de vedere al educaţiunit, are o mult
mal mare importanţă, de cât i se atribue în general. Mulţi părinţi

şi chiar mulţi învăţători mu daii nici o atenţiune acestei petrecery

a copiilor : ef nu cunosc influinţa salutariă ce ea pote exersa, asupra desvoltării fisice, asupra sănătăţii copilului. Fiti-ne der permis

a consacra şi acestui subiect câte-va rânduri, spre a provoca ast-

fel atenţiunea celor în drept, asupra, acestui punct important, fă-

condu-i să-l aprecieze după adevărata sa valdre.
|
.
___Nol înţelegem prin joc o ocupaţiune Jiberăşi voluntariă, a copiilor, care are de scop o pliicută. petrecere a timpului, şi 0 nevino-

vată recreațiune. Jocul este pentru copil.un isvor abondent de plă-

cere şi veseliă. EI se simte fericit când se joci; ochit sti sunt, plini

de bucuriă ; plăcerea ce gusti se reflectii pe faţa sa; în acest moment nu-i lipsesce nimic; este în culmea dorințelor sâle; el se bu„cură pe deplin de existenţa sa. A-l lipsi de aceste jocuri,
ar fi a-l
răpi combra cea mal precisă ; ar fi a face dintr'ânsul un
misantrop; ar fi a-l fura suvenirile copiliiriei, cari adesea, în amărăciu=
nile_vieţei viitore, devin mânsăcrea, sa, cea, mat dulce.

Cităm în acestă .materiă frumâsele vorbe ale lut. Sailer : „Jocul
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copiilor, sub o înţeleptă conducere, este fârt contradicere adeviratul profesor al copilăriei ; el ocupă postul stii într” un mod admirabil, fâră discordiă şi fâră gelosiă ș el. desv6ltă spiritul şi rațiunea
copiilor, face să se nască în ei gustul frumosului şi le inspiră Sen- :
“timentul binelui. Acesta, este un midloc de a preveni urâtul; o oca-siune de a-f abate de la multa mâncare; în fine un remedii efica-

ce în contra, pasiunilor cari omâră cor pul şi spiritul. «
O dată der ce am recunoscut cii jocul presinţă atâtea, avantagie.
“pentru copii în genere, trebue să convenim asemenea că el este încă
de un folos şi mal mare pentru scolari: Acestia. cu corpul lor. fraget, cu inteligința lor puţin desvoltati, sunt siliţi a şedea cinci ore
pe fie--care di pe băncile scâlei şi a fixa tâtă, atenţiuuea lor asupra
„ lecţiunilor ce li se propun. Negroşit acestă stăruinţă i obosesce, le
" răcesce ardârea la. învățături şi-i desgustă de studii. Spre a le
reda elasticitatea înteliginţei şi a corpului, spre a le anima activitatea, a le deştepta,. atențiunea, şi a le nutri plăcerea peniru studii,
mijlocul cel mai sigur este a varia jocul cu studiul. .
Copilul în jocurile sâle se arctă aşia cum este; el ur meză după inspiraţiunile sâle naturale ; el îşi dă pe faţă toti ânima, Sa, tot sufletul săi.: Învățătorul găsesce prin'urmare aci 'ocasiunea, cea mai
favorabilă de a, studia caracterul elevilor săi, după care apoi trm6ză a-şi forma modul stii de acţiune.
- Ca să, “fă însă jocul adevărat folositor, ei nu trebue privit ca, o
simplă petrecere de timp, ci ca un exerciții propriii a desvolta cor-. '
„pul şi prin urmare inteligința. Dirigeţi der cu maturitate - jocurile
- copiilor: vostri, şi proscricţi tote câte maii: nici un Scop În perspectivă, să cari ar putea comproinite viitorul lor fisic şi moral.
Nu le toleraţi, sub nici un cuvâut, jocurile la noroc, precum cărţile,
lotăriile, ete. ; câci acestea degenerat adesea în pasiuni, cari trep-

tat-pot conduce la escrocheriă, la hoţii. Der şi voi părinţi şi învăţători, cari sunteţi înstireinați a dirige copilăria, feriţi-vă de a-l
- expuna. înşi-vă la asemeni tentaţiuni pericul6se,, de a-l Ancuragia
înşi-vă prin exemplul vostru. Depărtaţi-ră der copiii din adunările
v6stre, mai cu semă, când vă petreceţi timpul cu jocul de cărţi sii:
cu alte asemenea, cari pot avea o inhuinţă, funestă asupra viito-rulul lor,
“ În fine, recomandăm o justă apreţiare, a timpului, ce trebue să
se consacre jocului. Şi aci, 'ca în t6te lucrurile, excesul este vătă- '

mător, Prea multă muncă ohosesce spiritul, inst prea mult joc faco
pe “copil mâle, apatic şi-liinspiră desgust şi neplăcere' pentru Pr
dz

:
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_- OAPITOLUL III
| DESVOLTAREA:

m

SINȚURILOB.

|

SIL. — Vederea.

|

". Precum desroltarea, membrelor corpului, asemenea şi acea a sim“țurilor, reclamă neapărat t6tă îngrijirea, t6ti precauţiunea,

t6tă

atenţiunea nâstră. De la perfecțiunea simţurilor depinde imediat
desvoltarea facultâţilor. intelectuale. Spre a se putea opera transmisiunea sensaţiunilor cu facilitute , cu certitudine, trebue să îngrijim ca aginţii acestei transmisiuni să se afle: în cea. mat bună

stare posibilă,

SIE

„Experienţa a dovedit că, în epoca, copilăriei, când facultâţile intelectuale sunt încă în amorţire, simţurile sunt mai fine, mal age-

re şi mai impresionabile ; ele,
ca nisce agiuți de tot; noui, depuno
activitate extraordinară, iar acţiunea lor, pe care nimic n'o slăbesce, se arată mai drâptă şi mai energică. Ast-fel şi la. populil
selbatecă
sâi necultivaţi, simţurile mirosului, augului şi vederii se găsesc ajunse la un grad estraordivarii de fineţă şi forţă.
Fericit este omul care din copilăria sa încă, are simţurile bine
organisate, bine desvoltate. In asemeni condițiuni el se va putea
bucura pe deplin de existenţa sa..
RE

Este der de datoria părinţilor şi educatorilor de a convinge pe

copiii scii eleviii lor de importanţa şi val6rea nepreţuită a, acestor

„daruri ale naturei; de a-i consilia să le conserve în bună stare, şi -

„Să nu întreprindă nimic care ar putea slăbi” sâă vătăma ver-unul

din aceste organe precise. .

|

ae

Ă

> Vederea este fâră îndoială simţul cel mat scump. Ca 'să corespungă însă cu destinaţiunea sa omul trebue, cu ajutorulcă, să p6tă
vedea şi distinge curat obiectele ce i se presintă într'o distanţă 6recare.De acea fii-care părinte este dator a face tot ce pâte spre a
întări vederea copilului săi. Va deprinde der de timpuriti ochil săi

cu impresiunea aerului; va, familiarisa acest organ cu lumina: di-

le; i-l va, face însă să repauseze
din cândîn când procurându-i

plăcutul aspect al grădinilor, câmpiilor şi pădurilor. Pe de altă parte
se va

feri, de a-l expunela 0 lumină pre vii, ca acea a sorelui,
Sci la privirea unor -obiecte prâ strălucitâre'; asemenea nu-i va
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„permite a scrie, a cel şi a împleti stra, stii întri un.i loc puţin lumiuos.
-Spre a combate” însfiu uşurinţa caracterului copiilor, care nu-i
lasăa privi mult timp la un loc, sâii la un obiect, şi a exercita
ast-fel şi a fortifica” puterile” ochilor lor, este recomandabil a, se |
provoca, între dânşii, din când în când, un fel de concurs, stabilind

/

recumpense pentru acela care într'un spaţii mărginit va putea Ye-

dea cele mai multe mici obiecte, deosebind atât, “forma cât şi cu16rea, lor,
“Nu este însă destul ca octiul să disting numai forimele şi CUlO= |
vile, este neapărat ca el:să sciă a descoperi şi frumosul; pirinţit
dar şi educatorii sunt datori a, deprinde treptat pe copiii şi elevii
lor, să distingă acea ce este adevărat frumos, de acea ce u'are nici
un gust; a atrage, la fiă-care ocusiune, atenţiunea lor asupra

„părţilor celor mal distinse ale unui obiect, semnalând tot-d'o-dată
şi părţile sale cele mai neînsemnătore ; şi în fine, trecând de la examenul parţial la cel general, a concor da părţile sale cu totul.
“Finind, adăcgăm că, spre a desvolta gustul şi mai mult şi spre
"a face să so născă în copil sentimentul frumosului, trebue să mai
„ cerem ca. hainele sale să fiă tot-d'a-una tn cea mal perfectă stare
de ordine şi vurățeniă. Şi aci însă, voind să în ascultați, urmeză
să le servim nol inşii de model.
i
EI

ŞI. — Anei.
„Acest, organ, care se: află în legătură strinsă cu vorbirea, este
tot atât de împortant, pentru desvoltarea, facultâţilor intelectuale,
„ca şi acela al vederii. Prin urmare, urechia, care este conductorul |
“sunetului,. trebue ferită cu îigrijire” de or-câ întâmplare, care ar,

putea-o face incapabilă 'de a funcţiona. Ea se va ţine într'o stare
: absolută de curățeniă ; se va îngriji a nu intra nimic într'6nsa şi
a nu fi isbită de sunete prea violente, Audul copilaşului este în ge„mere preste măsură fin şi acestă fineţă trebue nu numaă mnbroținu„tă, dar încă şi perfecționată.
Se va deprinde dar copilul a audi şi a distinge bine sunetele; a
judeca drept, despre armonia stii disonanţa lor; a fisa obiectul care produce sunetul şi locul de unde emană : decă adecă vine de departe scii de aprâpe, de sus sii de jos, din drepta seii din stânga;
a distinge în fine într*o amestecătură de sunete, o voce hotărâtă,

s€ă nisce cuvinte pronunţate încet. Ast-fel acest” simţ se va per-
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fecţiona, treptat, iar copilul, sub o conducere înţelâptă va ajunge
,

a asculta cu plăcere numai sunetele acelea, cară produc o sensaţiune plăcută asupra, acestui organ preţios. N
E

,

SII. — Porvirea.

N?

„. POnă în momentul când copilul începe a.vorbi, grija părinţilor
săi se va mărgini în priveghiarea organelor vorbirei, ca ele să remână

sănătose şi nevătămate.

Îndată însă, ce copiii aii început

a vorbi, că vor fi deprinşi a pronunţa bine şi curat cuvintele ce
rostesc,
OO
,
a
„Mal mulţi dintr'&nşiă găsesc o adevărată greutate de a pronunţa,
bine unele sunete, precum te, re,.se, venindu-le mat uşior a substitui pe de, le, şe, stii je, în locul lor; cu tote aceștea cu puţină
energiă şi stăruinți din partea educatorilor,ei vor. ajunge îâră

mare greutatea, întrebuința bine şi curiincios organele lor, spre a

se esprima, cu precisiune.
Pa
Sunt iar alţii, cari, mai cu s6mă în sedle, se exprim cu o mono- |
toniă adevărat nesuferită ; cari cântă când vorbesc; „cari rostesc

lecţiunile lor cu o înţâlă ce nu se pâte califica; tâte acestea, însă
cu puţini stăruință din partea învățătorului, se pot lesne îndrepta.

Spre a-și însuşi însă copilul un accent curat,.o vorbire plăcută, -

el trebue să augă tot-M'a-una vorbindu-se bine şi corect. În scolă
declamaţiunea este un exerciţiii eficace de a perfecționa organele

- Yorhirei.

=

SIY.

— Pipăitul,

|

„ŞI Pipăitul are importanţa, sa, de şi nu este în stare, ca vederea
şi audirea, a procura copilului o ideiă curată şi precisă
de obiec-

tele ce-l încongidră. —- Avend însă, la orbit din nascere, o probă

netăgăduită despre gradul de perfecţiune la care pâte
ajunge pipăitul, trebue să ne silim a-l perfecționa şi la copiil
noştri. — „Ecă după un autor mal competinte ca noi în asemene
a materii
mijl6cele proprii a desvolta acest Sim:

„Se va pune în mâna copiluluy diverse obiecte necunoscute
lul

spre a le putea privi şi pipăi de tote părţile.

ork

|

Pe cât timp însă copilul, nu va-putâa umbla
singur, cl va fi dus
unde va cere,

şi, decă se:pote, i se va da în mână tâte obiectele ce va dori, spre a le putea vedea, şi
atinge. Ast-fel el se fami-
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liariseză cu tot ce-l înconjâră.' Nu trebue însă, să se arate cinera

prea nemânşăiat, decă din întâmplare copilul sar frige, stii star răni
puţin, puntnd mâna la facăra luminării sei pe cuţit; el se deprin-

de în acest mod a preţui sinzur însuşirile diferitelor corpuri; face:

experienţe utile, şi devine curagios şi prudent, «
.
Spre a preîntempina, o pr€ mare simţibilitate a nervilor, medicii
recomand în unanimitate, să se deprindă copiil ase scula de di-minţă, a se juca şi chiar iarna, afură în aer liber, şi a se spăla

tot-d'a-una cu apă rece. Preste acestea, că trebue deprinşi a, suferi
cu răbdare durerea ce înşi-le 'şi-aii causat, sei care li s'ar fi oca-

sionat, de veri-unul din camaragii săi.

|

SV. — Mirosul.
Mirosul şi gustul sunt priviteîn general ca nisce simţuri de al
- duoilea ordin, şi se crede că, spre desvoltarea lor este destul a ţine organele acestor simţuri în cea mai perfectă curăţeniă. Hergenrother însă nu se unesce

cu acâstă opiniune;

el acârdă tutor

simţurilor acelaşi rang, şi afirmă că mirosul ca şi gustul sunt primitOre de desvoltare, ca, orl-care alt simţ. Cu acestă din urmă 0- .
piniune ne unim şi poi, şi recomandăm acelora cari se ocupă cu 0- "
ducaţiunea junimii a acorda şi acestui simţ t6tă atenţiunea lor şi
a lua tote măsurile necesare, spre a nu se slăbi, spre a nu se împuţina. Tot-d'odată proscriem tabacul, locurile unde se cultivă .
flori, sâi acelea unde se respândesccu exces mirosuri, ca nisce

cause cari slăhesc simţul mirosului.

e

Ş VI. — Gustul.
Şi gustul trebue să se perfecţioneze ptnă la 6re-care grad; câci civilisaţiunea cere pentru-om un nutriment bun, sinătos şi hrănitor, care să difere de al animalelor, nu numa! prin varietate, dâr
şi prin preparațiunea sa...
e
o.
i

Aci-este locul a accentua o cestiune importantă : Fetele cari sunt

chiămatea deveni o dată mame de familiă, sunt, după noi, datâre
a poseda cunoscinţele trebuincidse într'un menagiii. Din nenoro=
cire, acest punct s'a negligiat cu totul la-nol În sc6lele nâstre se
învţă a scrie, a ceti, a împleti, a câse, a broda, etc., însă nimeni
nu se gândesce ale da şi câte-va noţiuni de economia domestică, ,
de şi acesta, după cum nu sep6te contesta, ar contribui forte mult la
.
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— Ar fi dâr timpul, dâcă
sinătatea, nâstră, la binele nostru general.
în adevăr dorim prosperitatea nâstră, a da sc6lelor de fete o asemenea direcţiune.
Sa
|
|
'Terminând, recomandâm să se deprindă copiii a mânca, însă fără
lăcomiă, oră-ce li se-va da de părinţii lor, şi a nu aspira la bucate,

alese; să li se explice bine acstă maximă salutariă : Fii-care om
mâncă ca să trăiască, şi nu trăeşte ca, să mânce. „Xe

"PARTEA IL
| EDUCAȚIUNEA INTELECTUALĂ.

CAPITOL UNIC
DESVOLTAREA

s IL. —

FACULTÂRILOR

INTELEOPUALE.

Consideraţiuni generale.

Iateliginţa pătrunde lucrurile cele mai abstracte şi cele mai complicate ; face pe om capabil pentru diversele ocupaţiuni sociale şi-i
pune în stare a se exprime corect şi a-şi sărerşi afacerile sâle cu.
regularitate. .
ae
a
Se
Inteliginţa este camera, obscură, unde realităţile după *'mpregiur
depun imagina, lor ;-oglinda care reflectă figurile; echoîn fine, care
repetă sunetele.
|

Dâcă cine-ra întrâbă : „Inţelegi acesta2* scii mal bine : „Mal *

înţeles?

Acesta ar fi ca cum ar dice : „AY ajuns în fine, sc prin

intuiţiunea obiectului, sti prin naraţiunea ce ţi-am făcut, s6ă prin
figura ce ţi-am desemnat, a-ţi face 0 representaţiune interidră,
clară, precisă şi exactă de acest obiect?

.

i

Spiritul, după val6rea şi însemnătatea, vorbei este facultatea care
își apropii scă 'şi formeză o ideii, o închipuire despre un obiect

Ore-care; resultă de aci, că spiritul se numesce şi facultatea, re-

presentațiunilor generale stii a ideilor, adecă întrunirea Yepresentaţiunilor diverselor calităţi ale unui obiect „ Spre a So forma, o sin- gură representaţiune scii o singură ideiă.
Aa
In actul prin care ajungem să ne facem o ideii, se disting mai
multe operaţiuni. Facultatea, prin care ne representăm , prin
con-
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cursul memoriei, obiectele, ne pune înainte o mulţime de imagine, . pe cari îinteligința, la rândul stii, vine a, le clasa, şi a le aşeda, în
ordinea, cuvenită. Ast-fel ea Incepe prin a compara, adecă a aprecia asembnările şi deosebirile obiectului; şi spro a-şi înlesui acâstă
lucrare, ea pătrunde succesiv: tâte calităţile lui, omogene şi eterogene. Aceste diverse operaţiuni constituesc acţiunca gândirii ; așia
der a gândi, este a coordina, a examina, a găsi, a compara, a judeca și a conchide, spre a stabili armonia Şi, ordinea şi a găsi astfel adevărul.
“După cele ce s'aii gis, result, evident, ci a forma spiritul este .
a aduce facultăţile intelectuale în stare, de a putea face' aceste di„ verse operațiuni cu siguranţă, cu înlesnire şi mai cu s6mă cu precisiune, -De a avea, cine-va spiritul viu şi pătrungător,. mar fun
folos pr6 mare, dâcă nu l-ar area şi drept. Perfecţiunea unei pen-.
dule nu stă în a merge iute, ci în a umbla regulat. Educaţiunea
prin urmare, trebue să contribue spre a face pe.“copil capabil, de a
mattea cugeta şi cugeta drept ; spre a ajunge însă aci, pare de

cât a da impulsiunea, mare de cât apune maşina în mişcare, spre:
a merge apoi singură, fâră altă forţă. Acum trebue să ne întrebăm
în ce stă acâstă impalsiune, şi ce regule trebue să observăm după . .
principiile pedagogice, spre a deprinde pe copil să cugete şi să cu_gete drept?
Spiritul: copilului este desteptat din momentul când recunâsce pe
mama, sa, stii pe or-care altă: persnă ; din momentul când deosibesce un obiect, „6re-care. În prima, sa privire se manifestă deja
dorinţa de a înțelege, dâcă sar putea, lumea întrâgă. Acestă do“ rinţă care emană dinti'uu instinct natural, trehue să se satisfacă ;

"-câri cu cât ne vom sili a o îndestula, cu atat ca va. cresce şi se va
mări, întocmai ca o sete mistuitâre, care cu cât căutăm a o stin-

ge, cu atât devine mal argătâre.. Este der o datoriă pentru cducatori de a cuta mijlOcele cele mai proprii, nu numai spre a se satisface într'un mod cuviincios, acestă necesitate a spiritului copiilor; dâr încă a o şi hrăti,.
Precum însă la desvoltarea fisică, copilul arere brebuinți de 0 înană uşi6ră şi lesne de mistuit, asemenea şi la desvoltarea înteligin- ţei, hrana sa spirituală -trebue si se compună de materii lesne de
- înţeles, şi cari să nu împovăreze de loc spiritul săii. Ori-ce defini-

iuni în termeni abstracţă, ori-ce regult complicate, trebue să fiă

cu totul proscrise; câci a începe de aci cducaţiunea intelectuală,
ar fi asemenea, ca când o mamă ar da copilului stii noii văscut,
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pâne în loc de lapte, fâră să se gândiască că cu acesta Par putea

îmeca. sf

a

PR

Formaţiunea spiritului propriă disă, trebue să înc6pă şi să mârgă, ca să dic aşia, de mânăcu desvoltarea şi formarea limbei. Însă,
copilul să se deprindă a nu vorbi despre lucruri,de cât după ce le
a vădut şi şi-a făcut o ideii drâptă despre densele, Semnele cele
mal sigure de un spirit niiscând sunt multele întrebări ce el face :
Cum se numesce acâsta? Ce este asta? De unde provine acâsta?
„La, ce servă asta? etc. Mulţimirea ce el arată, îndată
ce i s'a îndestulat curiositatea, şi tăcerea ce observă după acâsta, probeză
îndestul că el cugetă serios-la respunsurile'ce a primit.
” Piind-că curiositatea copiilor. provine mai. mult din doriuţa ce
aii de a cundsce obiectele ce-i încongidră, de acea, şi noi trebue să
ne silim a hrâni acâstă curiositate, ca un mijloc sigur de a le risipi nesciinţa, şi ca un semn, care ne dă dreptul a .avea cele mai
bune speranţe pentru aceia cari o manifestii. Cu t6to acestea să nu
se aştepte cine-va a putea respunde la tâte întrebările copiilor;ei |
fac adesea cestiuni curise şi vor a afla lucruri ce nu li se pot explica, fâră a expune moralitatea lor. Într'un asemenea, cas Îi se va

spune numa! acea ce pot afla, fâri dauna moralei ; iar cât despre
întrebările îndiscrete li se va dice simplu : inteligința vostri nu
este încă destul de destoltată spre a putea, înţelege acâsta, şi cu un asemenea, pretext vom putea, ocoli un :respuns care,

în oii-ce cas,

mar putea avea resultate folositâre." Adesea-ori iar, 'ci fac cestiuni numai pentru plăcerea, de'a vorbi, cerând explicațiuni ce li

s'al dat deja; atunci

li se va.aduce

acesta

aminteşi nu li se va

respunde din noii;
ci îşi vor da atunci puţină ostenâli, de a se
gândi singuri şi vor extrage ast-fel din memoria
lor acea ce 0 dată.
"ai audit. .
DI
aa
e
,
Spre a forma der inteliginţa, spre a desolta spiritul, 6că după
opiniunea mal multor pedagogi, mijlocul cel ma! principal, cel
mat

nemerit, :

a

pi

„Faceţi pe copiil vostri să se gândescă vorbind şi Să vorbâscă
gândindu-se, și veţi îndeplini. o datoriă imperidsă către
d&nşii şi .
către aceia cari vi i-ai încredinţat. +
Da

Aci este locul, terminând,să arătăm nisce necuviinţe

ce adesea
se întâmplăîn stâlele nâstre.'— Sunt unil învăţători
cart
p'aii nici o încredere în capacitatea intelectuală, a elevilor
lor Şi se cred în
drept a-X face si înveţe şi să reciteze tote lecţiunile
lor pe din afară; micele capete alo scolarilor nu sunt
în ochii lor, de cât nisce

..
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şi pe cari n'aă de cât să le res-

" târne spre a regăsi acea ce aii depus. 0 asemenea, metodă, care ţine spiritul copiilor în amorţire şi nelucrare, seâte în general 6meni
| necapabill a gândi şi cari prin urmare devin echoul altora. — Alti
. prmare, nu mai puţin condamnabilă, este că unil învăţători găsind
în elevii lor facultâţi alese, uită că, datoria lor nu este a-i smulge
din sfera lor, ci de a-i învăța, si onoreze şi să înalțe cond.ţiunea în.
care se găsesc, întrebuinţând facultăţile lor destinse, în foloşul ei
şi pentr binele lor Şi, al Societăţii.
.
Ş 1 — Mijlâce de a face pe copil atenti
[i

Jacotot şe exprimă ast-fel :: „Succoşalta instrucțiune aste unu fapt
produs prin concursul atenţiunii. = Aşia der acest precept, care este
şi al nostru, ne arată că instrucţiunea nu se pâte dobendi de cât
numai prin atenţiune.
_. Sa arătat, mai sus cum trebue să se prorâce curiositatea copii-“
lor şi să, se dirigă atenţiunea lor asupra tutor obiectelor ce-i înconj6ră. Acesta, este un mijloc sigur de a atrage atenţiunea, DU Însă, şi de.a o fisa asupra unui obiect. Ca să ajungem aci, trebue să
combatem cu energii disposiţiunea lor naturală la d:stracţiune, |
care în t6te împrejurările vieţey exercită o influință vătămătore asupra lor ; să-i silim la supunere saii ascultare, câci acesta aflându-se în raport drept cu atenţiunea, cere toti stăruința nsiră, |
Din lipsa atenţiunii, scolarii execută datoriale celi se impun, numai
cu negligență şi uşurinţă,
"De câte ori, când mustrăm po scolari, cari din lene sait din nesocotinţă nu şi-aii ficut datoria, nu primim un respuns ca acesta:
Nu mam gândit la asta; am uitat; etc.; şi unii învățători, mulţimiţi cu acest răspuns, le justitică negligeuța saii nesupunerea,
aruncând culpa asupra slabei lor memorii. 0 asemenea urmare este
cu totul greşită, câck cu acest mod, în loc de a face pe scolari atentivi, se încuragiază distracțiunea şşi nesupunerea.
,
Resumându- -ne, ne credem datori a conchide : Negligiând a deprinde pe copil sati scotarii nostri de a fixa, atenţiunea lor asupra
totulul ce se întâmplă în juru-le, acestia nu vor deveni nict o dată
capabili a face reflecţiuni seri6se asupra viitorului lor, asupra ten-:
dințelor. lor, şi prin. urmare nu or profita nimic nici din învăţătura
ce primesc i] sc6lă.
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Astfel d&r una din primele datorii ale educaţiunil este a priveghia, a fixa, şi a dirige atenţiunea copiilor.

Ş III. —' Desvoltarea memoriei.
Pâră memoriă, nici o ideii nu s'ar putea statornici în noi; fâră

memoriă, ori-ce cultură intelectuală, ori-ce cunoscinţe istorice ar
fi imposibile. Memoria der fiind una din cele mai preţidse facultăţi
ale omului, urmeză ca desvoltarea el să începă din prima etate a

“copilăriei, câci cu înaintarea vârstei ea, devine din ce în ce mai pu-

țin primitre de cultură.
aa
|
|
Mijlocul cel mai bun dea perfecționa memoria şi imaginaţiunea,
care este urmarea naturală a celei d'ântăiii, este negreşit exerciţiul
prin intuiţiune, repetat cu stiruință şi cu mare prudenţă. Se va
proceda, îusă, după principiile didactice, de la cunoscut la necunos“cut, de la simplu la compus,

evitându-se încărcarea memoriei cu

materii confuse.
“
N
i
Pe de altă parte este stabilit, că spre a se putea întipări un lucru în memoria copilului, acesta, trebue să aibă o ideii lămurită şi
precisă de dânsul. De aci resultă principiul : Copilul trebue să înțelegă bine acea ce voim a, confia memorie! sele, câcă alt-fel nu
-0 va putea ţine minte.
e
|
Dim aci câte-va reguli ca mijlbce fârte propriia perfecționa, memoia:
.
i
„Să se depringă copiii a, privi cu bigare de s€mă, şi a observa
bine obiectele ce întâlnesc.
:
i
„Să se deprindă a cugeta asupra, tutor acestor obiecte, şi a asculta cu bucurii explicaţiunile ce li star face: „Săli se vorbescă la început numai de lucrurile presinte ; să se
-procâdă însă aşia, ca după un timp Gre-tare; că să recunâscă aceste

obiecte, şi să-și reamintescă explicațiunile ce deja li sai dat,

„Să nu li se facă menţiune de obiecte depărtate, de cât numaț
după ce se va grava adânc în memoria, lor, lucrurile presinte
:

" numeie, calitatea şi destinăţiunea lor...
e
„Când le daţi vre o însărcinare, obligaţi-i să repete din curânt
în cuvent, acea ce le recomandaţă să dică.
ae

„Fiind că copii simt o plăcere nespusă a asculta istoridre
, profitaţi şi de acestă disposiţiune a, lor, spre a le forma
memoria. Spu-"
“neţi-le

der din timp în timp câte o istoriă, obligându-i tot-d'o-

dată
de a o repeta şi denşii, narând cel puţin, faptele cele
mat însemnate,
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Poet

Nu trebue însă să fim pre pretenţioşi relativ la expresiunile lor.
Va fi timp şi mal în urmă a le perfecționa limbagiul şi a le imbunătăţi stilul.
Pe lângă acâsta pitrinţin scii învățătorii” trebue sti eserciteze în fiă-care di memoria copiilor, şi nu numai a acelora, cari a puţină, der şi a acelora, cari, de şi învâţă, uşor, însă uită lesne. —Dâcă
are cine-va mai mulți elevi, trebue să prorce între dânşii, din când
în când, un fel de concurs, un fel de luptă a memoriei : ast-fel se
pâte destina un premii pentru acela care va repeta mai corect o
serii de nume proprii, o seriă de numere, o serii de date istorice,
ce li-s'aii spus o dată; se pâte destina un premii pentru acela ca-.
re a înveţat mal curend şi a recitat mai bine o strofă din ver-o
„poesiă, un period din ver-o scriere 6re-care; etc. Asemeni exerci-

“ ţiuri sunt forte folositsre, Şi contribuese, după cum S'a dis, fârte
„mult la desroltarea memorie. X.
.
re
"Ş W. —_

Imiginaţiunta.

Imagionţiuuea este facultatea prin mijlocul căria ne aducem aminte şi combinim imaşinele obiectelor, cari aii atras atenţiunea:
ndstră,
Este der.de cea may mare importanţi, a Tm bine“ imaginile
ce acumulim în memoria copiilor (1), a priveghia cu cea maimare |
| îngrijire ideile ce semănim în acest pământ fertil, desvoltând pe
unele şi înăbuşind pe altele, şi în fine a nu permite ca semenţa cea
- rea, să se amestece cu cea bună, în paguba acestei din urmă,

Cultura imaginaţiunii trebue să începă- cu mult timp înaintea

! educaţiunit literale; iar recreaţiunile sunt în genere prima putere,
care o mişcă. La acâstă operaţiune însă trebne să fim cu multă bă'gare de semă, câci adesea voind a deştepta acestă facultate, o putem stinge, stii cel puţin reduce Ia, pasivitate;. pe când alt dată,
am putea-o încăldi pre tare, am putea-o aprinde, — Suntem dr
datori a nu per mite,. ca silință de a se gândi, să obosiască pr mult
pe micul elev; a evita, cu o îngriji e par iculară, vcoreaţiunile pr6
(1). Memoria reproduce trecutul; imaginaţiunea pttrande viiterul; prima repetă,

secunda crează;

una conservă,

alta combină;

ună primesce în. *

deposit achisiţiunile spiritului, cea altă îmbracă, după placul stii, cu'mii de:
colori obiectul la care asviră; prima este fundată po obicinuinţă, forţa sa
consistă în alegerea ce-si impune, secunda este spontaneă, şi puterea sa constă.

în libertate,

. De Gerardo.
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lungi, cari ar provoca acelaş resultat; a proporționala forţele s6le
„ intelectuale, hrana spirituală ce-l propune -, şi în fine a, dirige ima-

„. ginaţiunea, acâstă facultate preţi6să, de la care în mare parte, de„_pinde existenţa fericită scit nenorocită a copilului, cu tâtă atenţiu“mea nâstră,
p
a
o
Urstul, umiliaţiun
ea, şi relele tratamente sting imagi. miseria,
națiunea; exageraţiunea, speranţele ambiţi6se şi îndrăsneţe, desor-

dinea, lectura romanelor şi urstele adunări o corump.
Pe lângă acestea, imaginaţiunea, ca tâte facultâţile cu cari sun- |.

tem dotați, fiind forte dispusă a se rotăci, urmeză, a fi supusă la o
severă disciplină ; câci ea visezi adesea, la lumina gilei, şi trecând
preste realitate, urmăreşte

fantome. vane,. în dauna visătorului,

a acelora, ce-"l înconjâră şi une-or! chiar în acela al Societâţii. —
Afară de acesta, imaginaţiunea când nu este bine disciplinată, mal

p6te produce imagine amăgitore,

cari împing voinţa.

către răi şi

strică ânima; pe când în cas contrariii, ea este capabilă a ne combina altele, cari înalţă sufletul, îl inobilese şi-l fortifică pentru bine.
Scopul educaţiunii prin urmare este de a păstra, de a întări,

a forma, acea ce natura a dat fiă-cărui individ; nu trebue însă desă
se uite

că facultatea în cestiune, nu pâte avea o infiuiuţă salutariă, de cât în condiţiune de a se găsi în echilibru cu cele
alte puteri ale spiritului, Dâca s'ar lăsa, fâră îrâii, ea ne ar expune
la felurimi de neajunsuri. — Aşia dar spre a ne resuma,
educaţiunea,
trebue după casuri, sc a, aţița imaginaţiunea, scă
a o modera,
căutând singură, mijlocele cele mai nemerite-de a
ajunge la scop,
şi obiectele asupra cărora să se dirigă acestă facultate
,. spre a-i
procura un exerciţii salutari, .
|
|
!

8

V.— Desvoltarea rațiuni.

Lângă memoriă şi imaginaţiune, spre a opri
rătăcirile lor, se
-presintă raţiunea. Rolul stă este a căuta motiv
ul
acţiunilor şi 0- .
pinianilor nostre. Este dar de o importanţă
netăgiduită a ne ocupa cu seriositate de formarea, acestei facultâţi,
a o dirige cu pru-denţă, şi a împedica abaterile sale. „Rați
unea, gice Niomeyer, ocupă rangul cel mai înalt între facultâţile
intelectuale; ea este ca să
dic aşia, regina celor-alte facultâţi ; ea
controleză pe t6te, cerendule compt de lucrările lor ; în fine ea nu
nejustificat, şi proscrie toţ; ce găsesce admite nimic. neexaminat,
în contradicţiune cu legile
ce Dumnegeii singur
a dat raţiunii nâstre.«

Ia
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“ Educaţiunea” nn pote avea de scop dobândirea unei raţiuui premature, în paguba celor alte facultâţă ale sufetului, ci prepararea “copilului de a deveni o dată capabil să se gândeseă şi să lucreze raţionabil. Decă în copilăria nâstră, s'ar fi depus mal multă
silință la formarea raţiunii nostre, şi mai puţină la ornamentul
spiritului nostru, noi am fi astăgi dispuşi spre bine, ma) drepţi către

semenii nostri, şi mai exacţă în datoriile nâstre,
.
Părinţii der şi învăţiitorii sunt datori a priveghia raţiunea născendă a copiilor, deprindându-o a căuta, a descoperi causele şi a-şi

da socotelă de efectele produse prin o acţiune Gre-care. Numai astfel vom ajunge în stare a sfărăma acea indiferință letargică,, cu
care cei mal mulţi 6meni privesc lucrurile cele mai importante:
vom scăpa, societatea, de acele fiinţe apatice şi necapabile a avea.o

opiniune propriă a lor, şi ne rom deprinde în fine a „avea voinţa
n6stră personali, za
Da
Ş YI. — Gener aliaţi asupra facultăţilor intelectuale.
Spre a termina acea ce am avut de dis asupra educaţiunii intelectuale, nu va fi, credem, nefolositor „ & atrage atențiunea educa-

torilor asupra marei deosebiri ce întâlnim în Înteligințele copiilor,
precum. şi asupra rapârtelor. variate ce constatăm între: dânsele.
„Şi de dre ce aceste deoschiri şi variaţiuni trebue să determine siinţele şşi lucrările D-lor, să je aducen aminte, că este de datoria, fiă-căruia, a cunâsce cât se pote de exact diversele disposiţiuni in.
i
dividuale ale junimil, şi .ţin6nd socotâlă de dânsele să se silescă a
desvoltaşi a cultiva pe. acelea, pe cari natura le-ar fi favorisatmai
puţin. Aak tote facultăţile intelectuale pot fi perfecţionate prin e- ,
- xerciţiii. Cu cât natura, a făcut mat: puţin pentru aceste facultâţi,
cu atât trebue să ne silim a le cultita mai mult. O disproporţiune . între ele, spre exemplu Intre memoriă şi rațiune, trebue să ne fiă

un advertismeut de a lucra pentru stabilirea unui raport mai drept,
domolind pe una şi deşteptând pe cea altă; saii cel puţindea hrăni mai puţin pe acea, care se desv6ltă peste măsură. Un june cu.
spiritul rece, nu trebue să fii neîncetat ocupatcu abstracţiuni şi
subtilităţă; şi iarăşi un june cu capul ferbinte ar deveni un exaltat, dâcă am oferi imaginaţiunit sele ardătâre o hrană pre substanţială, Nol trebue st avem ferma convincţiune ; că aceste deosebiri
intre diversele facultâţi, ascund înţelepiele prevederi ale Creato- |
_rului; să profităm der do dâusele preparând pe copil pentru cariera
4

|
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pentru care manifestă aptitudinea cea mai pronunţată.

În sc6lă,

învățătorul va trebui să facă, adesea o abnegaţiune complectă. de
sine; şi studiând neîncetat facultâţile copilului, să se ferâscă de a
cultiva, în paguba celor-alte, numai pe acelea, pe cară el le prețuesce mai mult, câci dâcă ax cădea în acestă erdre, ar perde tim-

pul şi silințele s6le, riscând tot-o-dată a înăbuşi alte disposiţiuni
tot atât de preţi6se, ca şi acelea pe cari el a preferat ale cultiva.
Dă

„PARTEAW
“EDUGAIUNEA MORALĂ.

CAPITOLUL1
scoPuL

EDUCAŢIUNII

MORALE.

„Aceo, ce ridică pe om: mai pre sus de tâte cele alte. creature, este
âră îndoială, sentimentul moral. În adevăr, cunoscinţele omenesc,

cele mai întinseşi cele mal desvoltate, mar fi de cât o perfecțiune
închipuită, dâcă spiritul ar voi să opereze fâră controlul rațiune.

„Resuită de. aci învederat, necesitatea neapărată a: Educaţiunii
morale,
o
a
În natura omen6scă, predomină o fatală aplecare pentru e, care,

pote altera forte lesne puţinele bune disposiţiuni
ale copiilor. Părinţii der şi învățătorii sunt datori a lucra cu asiduitate, spre a
face să încolţescă aceste semințe bune, în locul spinilor şi miriicinilor ce pot cresce cu atâta, abondenţă pe acest pimânt roditor.
“Fiind că educaţiunea în general, se consideră ca un mijloc dea
apropia pe om de destinaţiunea sa, fiind-că ea, este, opera omenescă
cea mai sublimă, continuațiunea operei divine, creaţiunea suiletului, urmn6ză că scopul ei nu se pâte considera ca atins, de cât când
vom reuşi a inspira copilului fapte, cari-l apropii de fiinţa, divină.
Dâcă Iustrucţiunea, mar avea alt scop,. decât a forma Gmeni
pentru litere şi sciinţe ; decă ea star mărgini în a-i face numaiabl elocinţi şi indemănatici pentru afacerile lor; dâcă, cu un tu„vânt, cultivând spiritul ar neglige de a nobila Şi ânima,, opera sa
ar fi atunci forte necomplectă şi problematică.
Examinând puţin natura omului, înclinaţiunile sele, vicţa, sea,

-

.
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Yom recunâsce lesne, că el nu este creat numai pentru sine, ci şi

pentru societate. Providența Pa, destinat a. juca aci un rol. Este
membrul unui corp, căruia este dator diferite servicii; şi, ca în-

tun

concert musical el trebue să fiă pus în stare de a susţine

bine partea sa, spre a face armonia perfectă,

Virtutea singură face pe om capabil de a-şi îndeplini bine îndatoririle ce-i impune

posiţiunea sea socială. — Virtutea

singură i '

pote procura, amârea pentru: 0 glorii adevărată şi solidă ; ea numai
i pâte inspira amorul de patriă şi. neinteresarea de a prefera. tot-.
da-una binele public, binelui propriii. Virtutea singură este care-l
- conserră liber;- care-l ridică mat pre. sus de. tote” linsuşirile,

de

tâte amenințările şi de tăte nenorocirile; care-l opresce a ceda, la
nedreptate, ori-cât de puternică şi ingrozităre ar fi; care-ldeprin-

de în fine, ca în t6te pasurile sâle, st ocolțscă o glorie mincin6să
"şi vană, ce se eraporeză ca fumul,
De, “fină că educaţiunea singură nu pote stârpi de tot semen-

ţa răului şi produce o fiinţă perfect morală, fiind-că viţa omu-

lui virtuos, nu este de cât o luptă continuă în contra neamicului interior al binelui, de acea trebue să procurăm copiilor. armele
"necesare, ca să poti susţine cu succes acestă luptă. Nu se pâte însă
birui acest neamic perpetuii, de cât opunându-i o forţă superidră :
Religiunea.
Religiunca, prin amenințările şşi tnsinnirile scle, corige erorile,.
reprimă viciurile născânde, iucuragtză pe suferind! şi face să domnescă ordinea şi pacea în societate. Când religiunea va; lipsi din
“ânima, copilului, el va, cădea, de sigur, stii într'o licenţă extremă,
ssii într”o servitudine ruşin6să, sâii tntr'o desperare funestă. - .
„ Aşia der, spre a reuşi. în acâstă educațiune, trebue să admitem
„ca principii "pedagogice următorele : .
„Să depărtăm rel din ânimele copiilor, task tot=d'o- dată să ne
silim a introduce binele în loc.
„Să admitem, . ca basă a Moralei, Religiunea, şi să îm siguri că
“numai prin veligiune se pote întări morala unui Popor.
„

E
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coii 8ă sr DiseăNă copu:ur, sent A COSTRACTA BUNE MORAVURI.
:

. Ş 1.:-— Activitatea.

.

“ Defectul principal al celor mat mulţi scolari, este lenea, care
„alt-fel nu resulti, din desgustul lor pentru muncă, ci mai mult din
T6ua deprinderde de a nu face nimic. .. .
PR
„ Decă aceste vorbe sunt adevărate, — şi nimeni nu le pâte con-

„testa, — apol nu mai avem necesitate a alerga şi la alte probe
spre a demonstra că un bun educator trebue să deprindă pe elorii

"sti la o vidţă activă, la muncă. .

N

”

Munca, corpului, întăresce şi mlădi€ză membrii ; lucrarea spiritu-

lui înalţă inteligenţa şi dă putere voinţei. Trândăvia, slăbesce corpul mai mult ca o muncă moderată; ca moleşesce sufletul şi rădică
caracterului vigârea, spiritului pătrunderea şi ânimel frăigedimea.
Ea, facesă înbătrânescă înainte.de timp corpul şi sufletul, şi conduce atât pe unul, cât şi pe cel-alt la o neputinţă complectă. Decă
tândăvia ne doteză cu atâtea viţiuri, munca din contra ne învcţă
multe virtuţi. Ea, ne face pacienţi, statornici şi serioşi; ea ne
procură plăcere pentru multe lucruri bune şi folositâre; ea ne
înalță, sufletul mai pre sus de vanităţile -vieţei; ea ne luminezi
spiritul, ne apără de corupţiune şi închide ânima omului pentru
acele plăceri cari-l-linguşesc, degradându-l. Nimic der nu este
mai preţios pentru un june, ca, o' muncă măsurată, care să-I ocupe
tâte momentele libere, şi să nu-i lase timpul a se sândi la plăceri

neertate şi necuriincitse,
o
Acestao dată demonstrat ,. datoria nâstră este a întreţine: şi a

nutri acestă activitate, a o însufleți la timp, şi a o ațiţa fiind ne„cesitate. Pe lângă acestea, să profităm de tâte ocasiunile spre a
demonstra copilului
sai elevului nostru, că prin o astiritate inteligintă, el contribue Ia binel semenilor sti, la fericirea sa propriă,
"şi că prin urmare pote deveni ast-fel folositor şi societăţii intregi. ”

i

|

Ş II. — Ordinea şi exactitatea.

Si

"Un loc pentru fiă-care lucru, şi tot lucrul la locul stie
Acestă regulă, care ar trebui să fiă scrisă cu litere de aur în.
.
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fiă-care casă; o recomandăm cu din adinsul tutor familielor. Să, de-

prindem der şi pe copiii nostri a avea cea mai perfectă ordină în
maniera lor'de a trăi, a împărţi bine timpul lor, a arangia metodic
lucrurile lor, şi a le pune iarăşi la loc după ce le-aii întrebuințat.
„Dâcă copilul nu iubesce erdinea, dice Bân6k€, dâcă nu-şi ingrije- sce bine lucrurile sâle, să n'aibă Timeni voiă a i le îngriji, câci cu

acesta s'ar favorisa aplecarea sa la disordine; din contra întrun
asemenea cas, este mal bine a-l lăsa să le perdi şi în urnă a-l Indatora să le caute şi să le găsscă,< ! . .0 lucrare 6re-cure trebue să se execute aşia cum s'a, prescris şi
ordonat ; nici un pretext, afară de ver un motiv grav, nupâte jus-

tifica amânarea ek, nu pâte dispensa pe copil de dânsa. Cu t6tea-.
cestea să ne ferim. de a fi pr6 exageraţă în pretenţiunile n6stre, câci
sunt unele nature, unde un exces de i ecisiune rel înţeles, ar î
f6rte. vătămător..
a
a

..

|

ti

“$ IL. — Buna-cuziinţă,
Când stăruim cac “copiil nostri să fă amabili şi graţioşi cu 6tă
lumea; când cerem de la denşii să nu intre în conversaţiunea 6me- nilor mari, să aştepte la masă a, fi serviţi de superiorii lor fâră a E
__cerecera, st nu pronunţe vorbe triviale şi necuviinci6se, etc. nu facem.
alt, de câti deprindem la buna-cuviinţă, desteptână, tot-d'o- dată .
utrcnşii şşi sentimentul moral:
.
Să ne ferim însă a merge cu pretenţiunile nostre - îr6 departe ;e
„să ne aducem tot-d'a-una aminte că avem a face cu copil; să nu-i
desnaturăm ; să le lăstim .naivitatea şi vioiciunea lor. Un copil care
stă grav şi serios lângă mama sa, şi-şi dă aerul unul om mare, pe
când camaraşil sti se daii la pliicerile jocului, sâmenă ca un fruci
pripit i copt Îiînaintea, timpului sti.
m
SV. — : Pudărea..
- Educaţiunea trebue să depringă: pe. copil la “pudâre , recomandându-le a nu dori, nu face lucruri, pentru carl omul-moral ar
trebui să roşâscă; acţiunea sa însă, să nu se mărginâscă aci. Aceia cari iai asuprii- le xesponsabilitatea de a dirige junimea,, tre
bue să profite de tâte ocasiunile, spre a desvolta în elevii lor. sen-.
timentul pudârei; vor depărta, dar de la dânşii tot ce'i pote blesa ;
i vor deprinde să acopere cu îngrijire părțile ascunse ale corpului
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lor, şi ni le va tolera, cea mai mică expresiune echivocă, etc. Or
ce abatere în contra, acestor regule, se „va pedepsi aşia după cum

s'a, făcut, adecă în secret, d6că fapta a fost comisă în ascuns, şi în
public, dâcă ea a fost ficută faţă cu mai multe pers6ne. — Sprea

“întări şi mai mult pe copii în acestă virtute, educatorii sc vor serri

adesea, cu exemple vii, citându-le faptele 6menilor cari s'aii distins
în acestă virtute, şi încheiând tot-Wa-una, cu cuvinte ca acestea, :
Când sunteţi singuri, feriţi-vă de a comite fapte pe cari vaţi ru-

şina, a le mărturisi părinţilor voştri; câci Dumnegeii este lângă voi
şi vă observă; la'ce s'a decide el, când war vedea, făcând fapte
-

necuriinci6se şi culpabile?

-

E

ae

_ $V. — Binceritatea.
Copilul din natura sa este franc şi sincer ; rolul educaţiunii prin
urmare trebue să se mărginscă în a conserva aceste disposiţiuni
eminente, aceste calităţi preţise.
.
|
TIn copil bine educat, se arată tot-V'a-una aşa cum este, adecă

-

fâră vicleniă, fâră fiţărnicii, fâră prefăcătorii. Indată însă ce va
“comite o acţiune ruşin6să, îndată ce va avea pe ânima sa o faptă,
rea, pe care, de frica unci reprimande, n'ar îndrăsni a o mărturi„Si, din acel moment el:va deveni reservat, ascuns. ::
e
„ Piind că copilul nu pote fi infailibil, st ne silim cel puţin a nu
„perde încrederea
sa; câcă. pe câtă vreme.el nu ra fi speriat printr'un despotism orb şi neînduplecat;
pe câtă vreme va, vedea în
conductorul sti, un părinte afectuos, un amic adevărat şi dulce, iar

nu un jude aspru şi fâră indulginţă, cl nu va avea motiv de a ascunde acea, ce se petrece în interiorul stă, şi de a nu spune adevtrul. Fiţi dar plini de iubire şi bună-voinţă pentru elevii vostri, şi
puteţi fi siguri că ci se vor încrede vot fâră a sta pe gânduri,

şi

vor suferi fâri murmură chiar pedepsa de care nepărtinirea vâstră
nui-ar putea scuti
o.
i
|

"* SVL — Amabilitatea.
Acestă calitate este pregătirea cea mat buni pentru punerea în

lucrare a principiului fundamental din religiunea,-chrestină : „A
ama, pre apr6pele nostra.“ Copii dâr trebue să se deprindă a ajuta şi a servi pe orl-cine cu o desinteresare. absolută şi a searăta amabili şi câtre: străini ;: fâră chiara fi provocaţi. Nimic
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nu” şâde
' mai frumos la. un copil, :ca o dorinţă neobosită de a
face serriciuiri la pers6ne mat învârstate. Acesta se coordoneză,
du-

pă cum s'a dis şi cu religiunea nâstră, cu sublima doctrină a lui *
Christ : Amaţi pe aprâpele vostru, care este or-ce. om, ca pe
"ob înşi-ve; faceţi apropuluă vostru acea ce ați dori să vă facă

"şi el coă: acea ce 0€ nu vă place, nici voi altora nu faceţi.“.
„.Este o necesitate imperi6să,şi în epoca în care trăim mai mult
ca or şi când, de ase întipări profund în ânima junimiă, sentimeutul dreptăţii, probităţii şi ecităţii. — Spre a ajunge aci, vom face
“pe copil a se pune în posiţiunea aceluia-care cere ajutorul nostru,
şi le vom face întrebare: „Ce aţă face voi, decă aţi găsi întrun
asemenea cas? Ce aţi fi simţit voi, decă s'ar fi făcut voă acea ce
__xof aţi avut intenţiunea a face altuia? Aţi consimţi roi bucuros să
„fiţi loviți în drepturile vâstre26
o
Ş VIL. — Supunerea.
Este iun principii adoptat, astăgi,de toţi pedagogi, că: fâră
supunere nu pote fi educaţiune. Cu vorba însă de supunere nu
trebue să înțelegem o ascultare 6rbă, nedemnă, înjositre, ci o primire liberăşi voluntari a consiliurilor şi a părerilor aceluia câtre
“care ne trage ânima nstră, Adevărată supunere nu este o umilire,
ci o putere de caracter; mobilul stii nu trebue să fiă frica, ci a-

-

morul. —. Prima condiţiune a supunerii, este raţiunea: a fi supus,
este, în alţi termeni, a fi raţionabil ; supunerea, deră este rațiunea,
este deprinderea, de afi raţionabil; prin urmare a deprinde un copil la supunere, este a-l deprinde la rațiune.
Sa
„ Supunerea singură pâte, esercita şi dirige voința. Fâră acâstă
virtute, ea se deprinde a, nu face, de cât acea ce-i place; perde astfel caracterul stii, şi în locde a fi oiganul datoriei, ea devine acela

tote acestea supunerea nu esto servitudinea ; din conal plăcerii.:Cu.

tra ea previne şi face imposibil acest defect înjositor.
„După ce am demonstrat importanţa acestei virtuţi, ne rămâne
a arăta cum trebuie să se proc6dă spre a deprinde pe copil la supunere. Aci însă ne vom mărgini în urmitârele cuvinte : Deprindeţi-vt a domina, a comanda cu iubire şi afecţiune şi fiți siguri că, prin o consecinţă naturală, supunerea iuferiorilor vostri se va manifesta spontaneii, cu respect şi devotament. Acolo,. unde iubirea
comandă, supunerea este uşidră ; câci ea confundă la un loc voiinţa
aceluia ce iubesce, cu a aceluia ce este iubit. Deră când, din contra,
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vin a comanda amorul proprii, egoismul, pasiunea, arbitragiul sc
nedreptatea, atunci, nu numai că este greii, dâr aprâpe imposibil a
se supune : câci într'un 2semenea cas, inferiorul care cedeză tremurând la un ordin nedrept, are numai aparinţa supunerii.
Pe lângă acestea, spre a însuși copiilor mai cu înlesnire acestă
“virtute preți6să, mai adăogăm şi următorele regule : |
-„Nu restrângeţi fâră trebuință hbertatea. copiilor; dr din mo- -

mentul când aţi recunoscut, trebuinţa de a le impune,
. sit refusa
"ceva, nu mai staţi la îndoială : fiţi ferm).
N
„Nu trebue să recompensaţi pe copil pentru supunerea sa alt-fel,de
cât. făcându-l să simţă mulţumirea xâstră.. Dâcă aţi deprinde a-l
răsplăti pentru acâsta cu bani, bomb6ne, fructe, s6i ver o distincţiune

Gre-care, aţi îi expuși a-l vedea mal tergiit negoţiând cu vol, spre
ase învoi la un act de supunere. ; „La cea V'ântti încercare de nesupunere a copilului, să i se opună
o fermitate neclintită, precenină astfel 0 a doua încercare.

„Când daţi ver un ordin copilului, câni îl opriţi de la ceva, feriți-vă de a intra cu densulîn -explicațiuul. Să raţioneze singur şi

„Să se supună.

E

PI

A

- „Ca să fiți ascultați fâră murmură, trebue să vă siliţi de a ră
atrage şi conserva întrâgu sa încredere. Fiţi. der biângi şi afab.Iă
cu densul şi siliţi-vă a-l convinge că pedepsa ce'i s'ar aplica după

vreme, n'are de scop a'resbuna o abatere făcută, ci a-lapăra de
a

maj, greşi pe viitor.

.-

IE

CAPITOLUL UI

a

CUAL SE POTE SCĂPA COPILUL DE DEFECTELE SELE
MORALE.

SL. — Reflecţiumă generale | >

|

x

Fiă-care viţiii, fii-care urâtă deprindere urmâz
ă a se considera
ca 0 maladii morală, care numar prin educaţiune
se
Precum la o maladii corporală, medicul urmâ pte remedia.
ză
a căuta, origina
„Sa, asemenea şi educatorul, spre a putea
vindeca un viţiii, trebue
să caute isvorul stii. Nu este destul a se
opune .manifestațiunelor
şi tendinţelor nemorale o stavilă Gro-care;
ŞI aprope nimic; trebue, din contra, spre acesta ar fi prea puţin
a fi remediul radical, să
*

+
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so distrugă cu totul viţiul+ să se extermine acestă urâtă buruiană -.
smulgându-se din rădăcină, şi să se cultive în locu- i altă plantă cu
totul contrariă : Binele.
Nu putem trece aci în revistă, tote viţiurile ; nu putem examina
îdte abaterile: copilăriei şi propune pentru fiă care în parte, mijlce de

îndreptare. Ne mărginim der a atrage atențiunea învăţiătorilor şi a
tutor educatorilor asupra vițiurilor “celor mai principale ; asupra”
acelora cară pătrund ânima copilului cu veninul lor, cari-l turmentă mai mult, şi cari prin urmare devin “pentru -om un: isvor
nesecabil de griji, necazuri şii remunşcări. - N
:
pf:

r

SIL: — - Sensualitatea.

Contra unei manitestațiiat lacome şi prea timpurie. aa instinctu“tului sensual, educaţiunea trebuie să se lupte cu îâtii puterea. Causa
principală a aceste grave rătăgiri este iritabilitatea sistemului nervos; educaţiunea, fisică prin urmare nu trebue să pârgă din vedere
acestă împrejurare importanti. Vom chiăima der în ajutorul nostru”
exerciţiile: gimnastice, 'săriturile” şi alte jocuri proprii a ohosi -corpul şi a lăsa imaginațiunea întrun repaus relativ. Îndată ce vom

simţi că copilul a început să se desguste de aceste jocur i, vom in-.
. venta altele; rom căuta a-l atrage către alte petreceri,şi nu-l vom
lăsa nici un repaus, chiar de ar “trebui să sacrificm ocupaţiunilă
sele cele mai importante. Cu încetul şi pe nesimţite imaginațiunea,
sa, care din lipsa timpului nu s'a mal hrinit, va începe a sertci; ..
. atuncă este timpul, ca prin .precepte înțelepte şi lecţiuni morale;
"* să-l încuragiim a combate cu t6tă energia pasiunea ce-l domină.
"Toţi medici! sunt de acord a răcunâsce că o desvoltare prea tim„puriă a acestei sensațiuni este vătămătâre la desroltarea, fisică şi
intelectuală a copilului. Isvorul acestui viţiii, este moliciunea, “1e-

nea, o constitnţiune iritabilă, o imaginaţiune: prea viă ; combiitend E
pe cele d' ântâiii, prin o activitate inteligintă, facem şi pe cele diu
„Urmă a-şi perde efectul lor. — Nu cruţaţi der. nică un sacrificii
„spre a x lupta cu succes în contra acestui răii, care ameninţă ss0- cietatea şi care cobâră pe om în rondul animalelor. |

SUL: — Dgioinfa.

A

i ..
Aldoilea isvor al răului moral, ce descoperim la copii, este uşurinţa caracterului şi tendinţa la o schimbare continuă a: ideilor,

«
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opiniunilor și sentimentelor lor. Uşurinţa, ca companionă obicinuită
a sensualității, produce şi ca un număr nemărginit de rele şi de

deprinderi funeste, cari nu se pot desfiinţa alt-fel, de cât sleind cu

“totul isrorul lor. Ast-fel, la nestatorniciă, la uşurinţa spiritului,
la, distracțiune, se va opuue, ca remedii eficace, obligaţiunea de a
fi ateutiv, şi de a fixa gândul stii asupra unui obiect, Cu cât un
copil se ra-artta mai uşurel, mai distract, cu atât mai mult trebue să fiă silit la esactitudine, Ja precisiune.
e
Fiind-că un copil cu caracterul uşure privesce lucrurile numai
superficial, iar. memoria sea nu sonservă imagina lor, de acea învățătorul va face ca lecţiunile scle să fiii îmbrăcate în forme sim-

ple, uşidre şi plăcute. Pateriorul blând şi manierele afabile ale învăţătorului aii aci o mare influenţă : acestea, sunt nisce puteră cari
- înipiug pe scolar, fâră să simţi,

la studii.

invăţătorul

însă este

dator să se explice lămurit şi cu precisiune, şi, ca să atragă şi mat
mult pe elevă la învățătură ,--să le arate folosul fiă-cărui obiect,
atât în raportcu “cultura intelectuali, .cât şi: cu relaţiunile lor
sociale.
a
a
Până a nu fini, recomandăm celor în drept, a nu acorda, sub
nici un cuvânt, scolarilor din acestă, categorii, recreaţiune, mai

înainte de a-și fi terminat, după cuviinţă, îndatoririle:
lor; câcă
ait-fei li s'ar încuragia, uşurinţa.
a
DE
ă ŞI.

— Lenea.

Ca a treia causă a răului moral, vom cita tendinţa copiilor la

ntactivitate, la lene. .

A

a

Acestă tendinţă este fârte pericul6să din punctul de vedere mo- ”
ral; ca nutresce şi întreţine sensualitatea şi moliciunea, prima
causă a îutor viţiurilor.:
7
ă
„Rolul educaţiunii, spre a preveni acâstă funestăi aplecare a co-

„Piilor, se înţelege lesne : Sub nici um pretext ca nu va favorisa acestă, moliciune,

acestă

inerţiă;.
din contra,

cu cât trândăvia va -

tinde a domina pe copil, cu cât acesta din urmă: va manifesta, dorința de a, so întări mai mult, cu atât învățătorul sâi educatorul va întrebuința tot zelul stii, tote miji6cele sele, ca contrariând a„cestă aplecare a sca; să provâce şi să întreţiniio activitate resula-

tă într*ânsul..

IN

a

o

Obicinuinţa va face în acestă privinţă totul. Deprinăeţi dâr pe
copil a se atla tot-d'a-una ocupat, Şi. a-şi termina datoriile
s6le
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lângă acesta să li se explice lămurit, că lenea, este mama tutor vi- ţiurilor; că ca este isvorul veninat al multor tentaţiuni ; că ea este
neanicul declarat al virtuţii, mârtea suletului şi origina tutor relelor; că ea, în fine, face pe om nefolositor petru sotitate şi pentru sine însuşi.
$ V. — Lipsă de! curagiii.
“Acestă urâtă disposiţiune a caracterului se nasce, stii din causa
unei constituţiuni neperfecte, stii din causa unei educaţiură ggreşi- .
te. În casul d'ânttiii vom întrebuința remediuri fisice, iar în cel d'al
douilea vom repara, erorile silindu-ne a face pe copil mai robust şi
mai curagios şi deprindându-l a suporta cu pacienţi durerile fisice.
'Tot-d'0- dată ne vom feri a da importanţă or-cărui mic accident,
- cei S'ar putea întâmpla; nu ne vom artta prin urmare, în faţa lui

- prâ compătimitori pentru or-ce lovitură, pentru or-ce durere şi-ar
causa, însuşi ; iar când ver-un obiect. 6re-care "i-ar. însufla, frica,

însă fâră temeiii, îl vom pune imediat sub ochii lui, în mânele lui,
spre a-l demonstra ast-fel absurditatea temeri! ce a manitestat. Pe

lângă acestea vom deprinde pe copii, prin diferite exerciţii, de a
întreprinde şşi brava acea ce ânttii li se părâa grei şi preste puterile lor, şi a înţelege adevărul cuvintelor urmăităre : “La or-ce întemplare, tricosul cste supus la mai mare pericol, ca curagiosul.
Ş VL. — Fgoismul, amorul-prăpriă, vanitatea.
Cele mai multe rele, cele mai grare viţiuri decurg din egoism,
sii din acel amor prepriii, care, ca un microscop, măresce în ochii
„copilului propriele scle calităţi şi defectele altora.
Egoismul nesocotind, :că adevărata mărire nare necesitate de

înjosirea altora, blamâză şi înegresce pe alţii, cu singurul scop, de
a se ridica preste ruinele lor; presumţiunea,, mândria şi ambiţiu- nea, unită-cu un spirit: despotie şi tiranic, calcă în picidre, spre
a-şi ajunge scopul, or-ce sentiment de umanitate „ de drept ate şi
de “moralitate. o

Şi acest fenomen este forte natural. Diu prima moment al
viețel. sele copilul n'a încercat de cât mecesitiţi personale;. pe
cari, însă, "toţi din jurul stii sait grăbit a le satisface. Dorinţe-"

le sâle ali: "fost ordine, iar. voinţa sa, lege pentru toţi. Câci, des-
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voltarea organelor sele produce adesea în interiorul stii, agitaţiuni,

turburiră şi irităţiuni iar sâncele parcurând acâstă organisațiune
necâptă încă,,: provocă o îritațiune. nesimţiti pe din

afară,

der a

căria. acţiune continuă întreţine în copil o supărare pronuuţată, de
care crede a se scăpa prin plâns, şi prin țipete.. Însă fiind-că la o
asemenea demonstrațiune, i se respunde tot-d'a-una, prin diferite
amabilități, resultă că micul despot se deprinde a reclama neîncetat atenţiunea exclusivă a îngrijitorilor săi. De aci înainte el va
pretinde ca o datorii, acea; ce.i s'a acordat până atunci de milă sii
indulginţă ; iar ast-fel se va stabili în ânima, sea, egoismul, amo-

rul-propriii şi vanitatea, aceste viţiuri urîci6se, cari se măresc repede şi cari fac pe om nesuferitîn juneţe, şi periculosla maturitate.
“Spre a apăra;pe copiii noştri de asemene defecte, trebue să-i deprindem încă cu prima educaţiune a apreţia lucrurile după adevărata lor
val6re, şi să combatem tote pretenţiunite lor nedrepte şi tâte' prejudiţiile cari s'ar putea nasce în spiritul lor. Cu cresenda lor inteligință
însă, să ne siiim a-i face să îiţelegă, că tâte Incrurile ce intră în dome-

nul întâmplării, precuni bogăţia, nascerea, frumuseţea, etc. ; nu contribuesc de loc la demnitatea omului, ci că, din contra, numai moritul personal, precum înteliginţa desvoltată, spiritul culțivat, sen-

timentul nobil, etc., i pot asigura valrea morală. Pe lângă acestea
să-i deprindem a fi modeşti, să-i învăţăm a stima inteligința, şi
experienţa persânclor mai mature, şi în fine să nu încetiima le Liuda

modestia,.ca cel mai frumos ornamental junimii. ... -

Ş VII. —. Înderătuicia.
Nu este personă care în prima etate a copilăriei sâle să nu fi fost,

până la un Gre-care grad, îndărătnie. Diferinţa în mai mult
sâi mai

puţin provine, sâii din causă de temperament, si din causa,
pri„DĂ educaţiuni a copilului care a fost mai bună, sti ma! rea. Gând

copilui se încredințâză, că prin plângerile, prin ţipetile scle,
pâte:
dobândi tot ce voesce; când vede, că cei din jurul săi, spre
a-i
usca
lacrimele, se grăbesc a-i da tot ce cere, el useză pe deplin
tă, armă; se arată din ce în ce mat încăpăţinat ; pretenţ de acâsiunile sele
devin din ce în ce mai mari.
De
E
„Spre
Spre a prevenini acest
acest
1 n'av eni de cât să cultivăm
ră,
ŞI Sil scim a, refusa, ferm tâte cererile nesoco
tite

supunerea

ale copilului;

să .
facom a se respecta ordinele nâstre fâră discu
ţiune, şi să-i impu=
nem tăcere, când .s'ar încerca a face obiecţ
iuni.. Dâr când râul a
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prins deja rădăcini, trebue să întrebuinţim mijl6ce mai aspre, mai
simţitOre, spre a-l combate. Vom alerga atuncă la pedepse mai serere : ?] vom aresta, nu-l vom „primi la masa n6stră, nu-i rom permite a sta într?o cameră cu no, şi în casuri grave i vom măr gini
hrana la pânie şi apă. - ..
Îndată însă ce micul rebel va reintra în datoriile scle, îndată ce -

va începe a se supune superiorilor să), acestia se vor arăta dispuşi
a uita trecutul lui culpabil, tractându-l cu bunătate.-şi blândeţe.
„A

S VIII. — Ambiţiunea,

mândria, presonjhmea,

Copilul ambițios, tingend câtre o direcțiune rea, nu va itârgia,
de a deveni mândru, presumţios şşi crud, impregiurările exteridre,

precum nascerea, bogăţia şi alte privilegiuri,. favoriseză acestă
tendință funestă. După un pământ însă, unde cresce mândria şi „a
roganţa, va peri neapărat moralitatea şi pietatea.
Presumţiunea nu pdte intra în natura copilului, de Gre-ce ea a a
_runcă afară din sfera sea, şi-i rădică naivitatea şi nevinoviiţia etăţii
s6le. Copilăria este etatea egalităţii perfecte, absolute. ea nu tre-

. bue a cundsce nici rang, nică privilegii, nici demnitţi. Potă diferinţa,, :t6tă superioritatea ce există între fiul unut principe, şi-al
unuf lucrător, care-şi câştigă pânea; de tâte dilele cu sudorea Îrun-.
ţii, esto că primul găsesce în posiţiunea sea strălucitii, garanţia unei educaţiuni mat perfecte. Nu vom dice mal multe asupra acestui
punct : Fii-care va înţelege lesne trebuinţa, de a nu tolera la copil, or-care ar îi, posiţiunga sea, social, nică mândria, mică aro.
ganța.
ilijlocul, cel mal bun de a preveni aceste defecte, cste ca pe lan.
gă desvoltarea sentimentelor morale, si, ne silim a descepta, în copil dorinţa vii, de a coopera şşi densul la binele public; să-l con-"
vingem că fiii-care individ mare valre, de cât în mijlocul altor
indivigi, şi că din momentul în care-se isolză,, locul ce-l ocupa,
pînă atunci se reduce la nimic ;.în fine să dirigem tendința Sa anlbiţidsă către o ţintă demnă. de omul moral şi care să reciane tote
silințele sale. În modul acesta, ambiţiunea sa va urniri un scop
“ nobil, mare şi bun, şi va deveni o calitate, un ornament, nuu numai
pentru copil, der şi pentru Om.
|
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Ş IX. — Spiritul de dominaţiane. ;
Copilul din natura, sa are o tendință pronunţată spre a domina;
i place mult a-şi însuşi în casa părintescă nisce drepturi, pe. cari
“numay pirinţii s6i superiorii săi-le pot avea, acelea adecă, de a
comanda celor chiimaţi a se supune. Acâsta însă să nu fiă tolerat;
copiii nu trebue să-şi ar6ge dreptul de a comanda servitorilor ; din
contra, să li se declare curat, că aceştia din urmă mai datoriă să

se supună lor. Făceţi-I să înţelcgă, că Omenii nu sunt făcuţi spre
a fi serviţi de alţii; că este o mare erdre a crede, că unii sunt născuţi spre a flata lenea si mândria altora; că servitudiuea prin
urmare fiind stabilită în contra egalităţii naturale a omului, tre-.
bue să.sc uşurezeşi să se îndulcescă, pe cât se pote. Convingeţi-i
în fine, că denşii ca, copil nu sunt încă nimic în societate; că din
contra, eX se afli puşi la intrarea unei cariere, unde numai între-

buinţând bine timpul juneţii lor, pot deveni ceva, II

_ŞX. — Interesul, aviditatea, avariția.

Aceste trej viţiuri aii aceaşi origină; tâte trei purced din ego-

ism. Educaţiunea trebue să, întrebuinţeze remediuri active în con=
tra lor. Caritatea către

aprâpele,. derotamentul către: umanitate,

tote mobilele sentimente cari ne îndemnă a contribui la binele se-

menilor noştri, se sting din-ânima 6menilor, îndată ce avariţia ai

prins loc întrânşa,

E

DE

A

-Fiă-care scie, cât e de tristă viţa, acelora cari aii devenit sclavi

al avariţici. Exemple de asemenea natură se văd din nefericire pe
t5tă, Qiua. Trebue der să ne silim a combate din tâte puterile n6s-

„tre acest viţiii uricios;

să ne ferim însă de a, distruge absolut, do-

vința de a poseda şi a favorisa peste măsurii risipa.
a
Mijlocul eficace de a corige la copil acest viţiii, este de a planta
în juncle lor inimi afecțiunea şi simpatia ; de a-i deprinde să, se
iubescă şi să se împrumute între sine cu jucăriele lor, cu obiectele
lor de scoli, etc. Când se va observa, la ver-unul cea maj mită, dis„Posiţiune la aviditate,. se vor lua de la dânsul şi chiar lucrurile
scle, demonstrându-i-se că este. nedemn a poseda, aceste.
obiecte,
de vreme' ce nu scie a face o întrebuințare, cuviiuci6să

de donsele.

„ Bducaţiunea trebue să demonstre copiilor pânăla evidenţă
şi diferinţa

ce există între economiă Şi avariţii. —Avariţia este cumulul
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şi posesiunea bunnrilor, fâră nici un scop logic; economia, din contra, se numesce buna întrebuințare a acestor bunuri, atât în folosul proprii, cât şi în profitul aprâpelui nostru. Aşia der combătând avariţia,să ne ferim a încuragia risipa; t6tă lucrarea n6stră
să tingi a dirige pe copil.către o economiă bine înţelesă.
-

ŞĂL — Invidia.
La un mare număr de copii, invidia se pare a fi un viţiă înăscut,
iarla alţi'o pasiune provocată prin reua direcţiune dată educaţiuni lor. 'Decă este bine, a se atrage atenţiunea scolarilor uşureişi
leneşi asupra meritului colegilor lor de clasă, nu este. prudinte a
se împinge acestă comparaţiune până la umilință.
Spre a, stăbi tendinţa invidiei trebue, pe de o parte a, semăna în

ânima, copilului simânţa bunei voințe, a simpatiei, a afecțiunii, a
carităţii, iar pe de alta a provoca într'ânsul amorea, sciinţei şi zeJul studiului. Mijlocul cel-mai eficace însă pentru stirpirea răului
este a, pune pe invidios în contact cu cel-alţi scolari şi a stabili între
dcisul şi acestia o comiinitate de existinţă.şi studiii. Decă acest
remediii rămâne fâră efect, se va întrebuința sistemul contrar, adică se va depărta din societatea camaragilor săi, făcându-se

să

inţeiegă ca cu asemenea urâte sentimente nu merita a trăi în societate şi a se bucura de plăcerile şi bucuriileci. Pe lângă aceste-a
se va întipări în mintea copiilor invidioşi, următorele frumose cuvinte ale lui Cormenin :
Sa
„Nu giceţi, comparându-ră cu cet bogaţi, că Providinţa a făcut

să fiți născuţi într*o condiţiune aspră şi. miserabilă; că destinul
acelora este demn de invidiat, iar al vostru demn de plâns. Nu este
aşia, copiii. mel! Natura n'a dat lor nici două guri, nici două stomacuri, nici gece simțuri; nimic mal mult peste ce v'a dat şi vouă.
Nu invidiaţi der aparinţa strălucită însă amăsitâre a unei fericiri
ce nu există, şi aduceţi-vă tot-da-una aminte că adevărata fericire
constă numai în muncă, sciință şi virtute.“ > 1.

Ş XIL“— Răutatea, cruglimei.

Manifestaţiunea acestor viţiuri denotă
; îar causa care le provâcă nu pâte
aspru
mise lă educaţiune. Ele sunt mai cu semă
Jelor esemple, în contra cărora părinţii şi

un caracter selbatec şi
î, de cât erori grave coefectul pernicios al reînvățătorii n'a luptat,
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cu destulă energii. .A remedia aceste rele, nu este un lucru uşor;
cea dW'ântţiii grijă: însă a educatorilor
va fi a depărta de la. coțil

„tot-ce produce şi întreţine asemenea disposiţiuni, Decă răul a fost
provocat-printr'o indulginţă pr6 mare, atunci rom începe a-l de„prinde să se. supună şi să urmeze: un regim de'ordine şi regularitate. „Dică din contra, aceste urâte disposiţiuni ale caracterului stii
sati ivit în urma unui tratament pr6 sever şi riguros, atunci ur- mâză să ne servim cu blândeţe spre a putea recăpăta încrederea sa.
=. Regula principală, a cărei observaţiune este recomandată de toţi
„pedagogii, este acâsta : Nici o acţiune

comisă din răutate, nu tre-

+

"buc considerată ca neinsemnătâreşi tractată cu indiferinţi.. Se va
face copilulsă înțeldei, că există o mare diferință între o acţiune
comisă cu uşurinţă scii slăbiciune, şi între un act provenit din răutate.
În casul din urmă părinţii sci învățătorii vor manifesta îndată, desaprobarea
lor ; vor arăta un fel de dispreţ pentru autorul acelor
fapte; îl vor ocoli, şi-l vor evita, der nu-l vor respinge cu totul.
Decă însă după acesta,

el revine la alte sentimente maj nobile, dâcă

începe a areta simptome de umanitate, de sinceritate şi de gene„ Tositate, din acel moment educatorii-l vor tracta cu amabilitate şi
afecţiune. Şi fiind-că, omul din nascere este dispus a imita acţiunile
altora, de acea vom feri pe copil, cu totă seriositatea, de a, vedea
tratamente urâci6se, brutalităţă şi crudimi,
câci şi acostea pot îme
petri ânima lui împingendu-o la, crugime.:

„SUL

— Minca

i

Înaiute de a-termina, acca-ce privesce cducaţiunea: morală , ne
rămâne a vorbi încă de un 'viţiii fârte'grav si forte răspândit , de
un viţiii care înjosesce speța omenâscă,. de minciună. Causele cari
o produc sunt nenumărate ; înţelepciunea şi pătrunderea $menilor
celor mai capabilt maii putut preveni tot-d'a-una nascerea Şi des-

voltarea acestui răi.

a

e

|

„Ca si-l putem vindeca, trebue să cunâscem mai ântâiii causa
care Pa provocat. Minciuna din obiceiii este greii a se desrădicina;
ea este mai tot-d'a-una, însoţită de alte viţiurt, pe cari copilul se
crede dator a le ascunde; acestea trebuesc mat ântâiti stărpite.
0 dată ce consciinţasa va fi curată, el nu va mal avea trebuinţă
a se preface, și ast-fel una din principalele cause ale minciunei,
va fi dispărută. Adesea însă” minciuna: se. pote nasce la copil şi

“dintr'un. tratament pr6 aspru : având temerea de a nu-şi -atrăge
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nemulțămirea severilor să superiori printr'un adevăr neplăcut, el,
alergă la minciună cu scop de a-,mulţăni, de a-i împtca. Să ne
ferim. dâr a fi not causa acestuirăii; să întrebuințăm. mai mult”
blândeţea şi numai la, casuri grave, severitatea ; în or te cas să
- ne silim a câştiga încrederea lor.
„Un.remediii radical şi complect. pentru. acest iți nu
+ este posi-

bil, de cât cu condiţiunea de a desvolta, din ce în ce mal mult în
copii, sentimentul moral ; de,a le demonstra penă în ce grad, mincinosul devine meprisabil în ochit Gmenilor raţionabili, şi cum lanțurile.cele mai sacre ale sâcietăţi se slăbesc, sâii se rump în urma
unei neîncrederi mutuale produse prin obiceiul minciunei. Se va imprima, în fine în ânima copiilor. acest mare adevăr: Acea-ce este ascuns menilor, nu este Ascunss luă Dumnegeă, care este iîn-,
. suş adezerul.
.

i

jiu:

.

PARTEA v,,
învcăgunys A, RELIGIOASĂ.
CAPITOLUL I, BASELE. nruiozuxzi

CEREŞTINE.

SL. — - Scopul educaţiunit roligitse.

.

--

Educaţiunea considerati ca o instituțiune proprii. a dirige pe. om
către nobila sa destinaţiune, nu p6te priri opera. sa ter minată,. de
cât când-vă fi ajuns a însuşi junimil nisce principii, cark, puse în

Incrare, să o apropiă din ce în ce mal mult de Dumnegett. Nu este
dâr de ajuns omului de a-şi fi desvoltat,, în.cel may înalt grad,
facultăţile sele fizice şi intelcetuale ;- cducaţiunea sa, va fi numal

atunci complectă, când “şi va, fi cultivat Şi voinţa, basa modului de

a cugeta şi lucra..

Educaţiunea fisică şi intelectuală, “adecă educaţiunea corpului şi
a spiritului, nu trebuie să fiă privite de cât ca o preparaţiune pen-

tru .educaţiunea ânimel, care este mult „mal importantă. Acesta
din urmă este Incoronarca operei; cele-alte două, nu sunt:de cât
5:
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nisce condițiuni esteridre. “Corpul este instrumentul spiritului, iar
!

facultatea cugetării, facla care lumin6ză adevărata cale a vieţei. ”

". Lipsa totală de principii religi6se în educaţiune, este foarte pericul6să. “A lucra de a face poporul mai luminat, fâră a căuta să-l
facem mai religios şi prin urmare mai moral,ar fi a cădea într'u-

„na din cele mai mari erori:

ce se pot comite în dauna societăţii;

ar fi a aprinde torţe după întâmplare, cari, în loc de a lumina întunericul din calea sa, ar putea provoca un incendii vast.
-. Să ne silim, prin urmare, a da junimii un conductor mat solid,
un sprijin ma! eficace de cât acel pretins bun-ton, de cât acele gise .
bune-maniere.

Fâră o educaţiune morală-religi6să, eu nu va avea

puterea necesara de a suporta miseriile vieţei şi de a traversa pe'ripeţiele periculse, în cari singurul conductor sigur” al omului "este Religiunea.
iu
Se
pu
Îndatiă der ce raţiunea copilului începe a se deştepta,, manifestând dorinţa de a cunâsce motivul acţiunelor sele, este timp, înainte de tote,

a-i vorbi

de Dumnedeii, care a creat tot ce există,

care iubesce pe toţi copiii, pe toţi 6menil buni şi înţelepţi, care va
'resplăti o dată pe cei bunt, şi care va pedepsi pe cei răi; de acel
Dumnegeiicare
, pote tot, vede tot, aude tot şi scie tot.
Acâsta este doctrina, elementară pentru micul copil ; o recoman"dăm cu deosebire mamelor; ele sunt chitmate a da copilului primul nutriment spiritual ; ele sunt datore a-t însuşi amorea către
Dumnegei ; ele sunt obligate a-l face să cunâscă un amic, care nu-l

va abandona nică o dată, care va fi mângăerea sa în tâte împrejurările grele ale vieţii, şi care-i va însufla credința, speranţa şi
caritatea.
-*
- Ca să reuşim însă pe depliu în acestă educaţiune, trebue să fim
şi nok înşi-ne religioşi.' Câci în adevăr, cum am putea pretinde ca
învăţăturile nâstre să fiă încoronate. cu succes, dâcă

copiii noştri

nu ne ar'vedea nici o-dată împlinindu-ne datoriile religidse; deci
am considera pe 6meni numai după stare şi avere; dâcă neam uita .
îutr'atât, în cât am meprisa. pre servitorii bisericei şi une-ori chiar

ceremoniele cultului; decăîn fine, prin conduita n6stră, am demon-

stra copiilor, ca frecuentarea bisericei se cuvine numaj poporului
şi masei ignorante? Spuneţi-mi voi părinţi şi învăţători, în 'asemeni împrejurără,şi când copilul vostru n'ar găsi în casa
părintescă şi în şe6la cea, mal mică simptoma de pietate , am putea noi
6re spera,ca ânima sa să se deschidi rer o dată la vocea
religiunii? Negreşit că cu asemenea triste exemple, nu. Să
ne silim der

|
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a face din casa nâstră, din şe6la n6stră, un sanctuar,

unde copiii

să aibă înaintea ochilor cele mai frumâse exemple, şi să fim siguri
că acestea vor rodi ma! mult, -ca tote învăţăturile teoretice.
Ş II. Credinţa, sperauța şi caritatea.

Credinţa, speranţa şi caritatea, aceste trei virtuţi sublime, cart
y
devin adesea singura mângiere
acelor nenorociţi, trebue însuflate,
încă din cea mai fragetă etate, în ânima copiilor,

* .

-...:

„Că să putem însă ajunge aci trebuesă inerijim a le desvolta
maj ântâiii sentimentul religios, care, din origina'sa, este în inti-

mitate unit cu sentimentu: filial. Educăţiunea religi6să prin urmare

trebue să fii basată pe principiul amârei, încrederii, recunoscinţet -

şi supunerii copiilor către părinţii şi învăţăitorit lor ș sei şi mat bine încă, aceste sentimente trebue să fii, punctul de-plecare al educaţiunei

religi6se. Câcă decă este iesne a desvolta, a perfecționa şi
ţine afecțiunile copiilor către părinţi, autorii dilelor-lor,
semenea, uşior a le dirige către Dumnedeii, autorul lumei
Ecă câte-va regule, spre a ajungela acest scop =:
„A facesă se. observe datoria, adesea forte negligetă,

a întreva fi a-.
întregi. .
Rae
în gilele

“nostre, de a se recita dimincţa şi sera, înainte şi după prânz; îna-

inte şi după clasă, rugăciunile cuvenite, însă cu bună cuviință şi
respect. Rugăciunea are o influinţă extraordinară : ea face ânima
veselă şi senină şi stringe legitura care tindea uni pe om cu Creatorpl stă.
a
A conduce pe copil în tâte Dumivicele şi sărbătorile mari la pi-

„serică, unde liniştea solemnelă, cântările şi rugăciunele, ceremoni"ele cultului, şi tâte tn fine concur a, le înălța mintea

către Dum-

negeii şi.a le impune respect şi veneraţiune pentru cele Sânte.
"A ne sili să desrădăcinimii din ânima copiilor, -s6ii elevilor
nostri, mândria, minciuna, avariţiu, hipocrisia, pisma, mânia, resbunarea şi a le înlocui cu bunătatea, sinceritatea, blândeţea, îrartcheţa, caritatea, compătimirea, activitatea şi adevărul
; să. fim în
„ochil lor, acea ce voini să devină şi că o dată. Să-i prireghiiim şi
să-i apărăm de.or-ce alianță vătămătâre, silindu-ne a. conserva

ânimi lor în deplină curăţeniă şi să fim siguri că religiositatea, că
credinţa, speranţa şi caritatea se vor inrădăcina într'ânsa,- — Die
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“OAPIDOLULII.
CREDINȚA,

ŞI.— Ce este credința.
X

”

-

.

„A
simţi pre Dumuedei în interior şi a fi convins de existinţa
sa, fâră a-l vedea cu ochii şi:a-l înţelege cu spiritul, se numesce
acrede în Dumnegeă,

:

o.

a

"Este lesne de înţeles că nu pote cine-ra, în nici un mod altul,
dobândi convicţiunea despre existenţa lui Dumnegeii ; -or-care altă
demonstraţiune, or-care alt raţionament, spre a proba acestă existenţă, sunt nefolositâre şi de prisos,
o.
"Credinţa este lumina, prin care omul devine capabil a resolve :
misterele timpului şi ale eternităţii.. Prin acestă lumină el cun6sce
destinaţiunea sa, demnitatea'sa, valdrea sa, precum și a celor-alte
creature din jurul stă. “Fâră acdstă lumină, n'ar putea fi nici virtute, |
nică mângăere pe pământ. Cu cât acâstă lumină este mat viiă, cu
cât adecă credința omului -este mai mare, cu-atât el se legă mai
intim cu Dumnedei, Creatorul săi.
:-:
ae
„Credinţa este actul, cel mat profund şi mai măreț al 'constiinței
omenesci, — Omul credând, face, un act de suveranitate ; câci el Su- :
Blinesce, prin puterea voinței sele, acea-ce inteligința sa:nu este

“în stare a pătrunde,

e

“Acela care scie, este'convius, adecă învins. Acela care crede,
crede find-că voesce şi cât; timp voesce; lumina uderărului ?] lu-

min6ză
, der nu-l orbesce. Qamenit credincioşi sunt prin urmare, 6meni forţi în voinţa lor. Obicinuinţa la credință desroltă în et acâstă -preți6să calitate, câci: spre a nu înceta de a-crede , UrmM6ză

„a continua să voâscă.

ÎI

Credinţa1n fine, este telescopul inteliginţei, care apropiă obiec-

tele; îndola ca un microscop, le măresce, însă le exagerâză; Şi di-

fcultăţile,

-

e

N

va

a

e

a

e

II

SUL.

—: alijtăce de a deşteptă şi fortifica credinţa, -

- Necurăţenia ânimei «ste, spre a dice ast-fel, o atmosferă reninată, un aer stricat în care lumina crediuței nu pâte exista.
—
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Omul necredincios nraşte lumina

fiind-că, se teme a nu se da pe

faciă relele sâle acţiuni, ficute în întuneric; acela însă

care fa-

“ce binele iubesce şi chiamă lumina, :;câci faptele sâle sunt; făcute
la lumina dilei şi în faţa tutulor. Urmeză de aci, ci spre a face
sti se nască în ânima copiilor credința , trebue să le însuflim

mai

ânt'âiii aplecarea spre bine, încongiurându-l cu exemplele cele mai
virtudse; în urmă însă să le procurăm şi hrana necesariă spre a
provoca, mări şi fortifica credința.
o
e
Aşia dâr copilul trebue a avea în părinţii şi învețătorii săi un
exemplu permanent de cea mai perfectă religiositate; 'el trebue îna"inte de tote, să credă cu fermitateîn buna voinţa lor, spre a putea
ajunge în urmă să aibă şi în Dumnegeii o credinţă fermă. Acea- ce părinţii fac pentru copil, nimeni altul nu face pentru

d6usul ;

„urmeză dâr, ca.acestia trebue să fii în ochit lui însă-şi bunătatea .
şi raţiunea, înșă-şi prevederea

şi . experienţa, .Acdstă -confienţă a

copilului în părinţii săi, prov6că acea credință 6rhă şi necalculată,
care se desv6itii de o dată cu inteligința, şi care nu încetâză, de
cât din momentul când, acestia prin faptele lor .nesocotite, ar forţa schimbarea acestui sentiment: -— Tot asemenea vine şi credinţa
în Dumnedeii. Cine este may mare, mai puternic şi ma! bun ca Creatorul nostru? Cine ne dă tot ce netrebue, cine este refugiul nostru -.
în tâte nevoile, cine ne tvămite mângăere în desperarea n6stră,
dâcă nu Dumnedeii? Nu suntem d6ră datori pentru atătea bine-faceri a avea totă încrederea şi t0tă credinţa într'ensul? -Negreşil
că da câci alt-fel neam arbta mal puţin recunoscători lui, ca, părinţilor noştri,
«ei
Să ne silim der din tote puterile a provoca. acestă credinţă în
copiii, seii şcolari! nostri, şi să fim siguri, că. conformându-ne şi
cu preceptele sântei n6stre religiuni, am pus basa principalăla fericirea lor viitâre.:

3

...:

e,

o

Ş IIL..— Necredinţa.

Necredinţa este consecinţa funestă a unei rătăciri de idei sei de

fapte.- Nimeni nu se nasce incredul, der pâte deveni în timpul des-

voltării facultâţilor sâle intelectuale, când. adecă întelisinţa, în loc
de a:rimânea supusă raţiunii, —.cum se cuvine unei facultâţi

inferidre,— pretinde a se urca mal pre sus de densa...

Să nu nite dr părinţii şi învățătorii copiilor, că acestia sunt
î6rte dispuşia se îndoi despre tot.ce nu înţeleg, despre tot ce-trece
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preste: puterea lor de a înţelege. Să eritim, prin urmare, a le
vorbi despre lucruri obscure, ma! înainte.de a îi ilesvoltat bine facultâţile lor intelectuale;
câci neputându-le înţelege, i-an sili not
- înşine să deviă iucreduli. _ae
"Se întâmplă câte o dată ca şi omul matur să devii incredul:
„credinţa '] geneză în urâta sea conduită, iar religiunea ?1 înspăimentă prin amenințările s6le; st silesce dir a se depărta, de la dânsa spre a scăpa. ast-fel de un control aspru. Acesti necredinţă
însă esteca o beţii momentană,
care lipsesce pe om de usul facultâţilor, der care nu pâte înăbuşi de tot vocea, consciinței sâle; necre- .
'dinţa absolută nu pâte exista la om. *
“ Spre a pune o stavilă sigură necredinței,: păriuţii şi învățătorii
sunt datori să fii înşi-le credincioşi, împlinind cu cea mai mare
scrupulositate datoriele lor religidse; să stăruescă, cu seriositate,
mal cu s6mă în etatea, când pasiunile încep a se ivi, ca, copiil lor

„să asculte cu bună cuviinţăîn tote Duminiceleşi sărbătorile mari
oficiul divin şi să se împărtăşâscă regulat. cu sântele: Mistere; să-I
ferescă în fine de contactul societăţilor rele şi periculâse, de citirea
.
„cărţilor scandal6se și de tot ce ar putea .conrupe “Anima lor; câci |
corumpţiunea este isvorul cel mai mare al necredinţei.

$ IV. — Superstiţiunea.
„A dona rătăcire contrariă credinţer: superstiţiunea., este consecinţa imperfecţiunii şi neputinței inteliginţei umane de a-şi da s6-

ma de un lucru, ce trece peste poterile. sâle. In.acâstă îndodlă

„Spiritul omenesc se agiţă de tot ce-l pare posibi
;- lar: voi să înţelgă tot, însă,

incapabil de a pătrunde secretele naturei, este ne-

încetat expus a se încela în apreţierile se.

Este fârte trist
tremurând, numaj
găsit la masă în
” urâte, etc.; frica,

..

. --

a vedea cineva 6meni, alt-fel inteliginţi şi pioşi,
că se gândesc la morte; alţii îngălbenind că sait
număr de irei-spre-dece, si că: aii avut, visuri
de tote aceste prevestiri imaginare, este un ră-

mas al păgânismului.:
eee
,
„Faceţi dâr pe copit'să înţelegă vanitatea şi ridiculul superstiţi
unilor -Deprindeţi-ia augi-cu nepăsare vorbindu-se de mrte;
a ve: dea fâră turburare patul mortuar, pe bolnav : murind:
şi chiar pe
morţi. Xu este permis-uriut chreştin a filaş. .a
„Ajlocul cel mal elicace de a stârpi superstiţiunea, este
a da copiilor noţiuni curate şi precise, asupra puterilor,
legilor şi fenome-
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nelor nature). Să ne ferim însă, făcând acesta, a nu smulge stă slăbi rădăcinele adevăratei credinţe. Mal recomandăm părinţilor şi
învăţătorilor, de a nu permite nici o dată copiilor a audi de acele -

istoriGre ridicule, cari răticese ânima şi capul lor.

.

Se

"CAPITOLUL II
” SPERANȚA. E

a
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d

— Ce este speranţa 2

Speranţa, este convicţiunea fermă şi încrederea absolută în pu_terea, înțelepciunea, bunătatea şi dreptatea lui Dumnegeii, în oricare condiţiune s'ar găsi omul. - .
e
Încrederea, suposâză la omul care o posedă o trebuinţă, o supt“ vare, 0 nevoe în fine, şi la acela în care şi-a pus încrederea, o fa-

cultate, o putere de a ajuta, unită cu roinţa de a veni în ajutor.
Urmeză de aci, că încrederea nu este âlt-ceva, de cât speranţa de

a obţine un ajutor de la cine-va, care este în stare şi are voinţă
de a ajuta. Dâcăse va aitoga la acestă încredere și o satisfacţi“une 6re care internă, ea se va putea numi speranţă.
„ Speranţa dâr este aşteptarea sigură şi inbucurătore a unul bun,
care satisface trebuinţele ndstre, şi care este în oposiţiune cu tot ce
p6te turbura, sâii distruge liniştea, mulțumirea şi fericirea n6striă.

e

ŞI. — Cum se nasce speranţa în copil ?

Să privim pe copilaş aplecat la peptul mamei sale: Îndată; ce se
satură, el îndrepteză câtre mama-sa priviri voi6se şi vesele,ca
cum ar voi să mărturisâscă mulţumirea sea,. Acost sentiment, confus la început,se desv6ltă de o dată cu etatea şi în proporţiune cu
„bine-facerile ce el primesce de la părinţi, se. măresce-şi recunoscinţa, sa. Îi ochii copilului, părinţii sti par puternici şi buni : puternici, spre a-l ajuta în tote împrejurările ; buni spre a îngriji
de tote trebuinţele lut.— 'Pot aşa, îndată ce copilul va învăţa,
prin îngrijirea; nâstră, se înțelege, a cunâsce pe Dumnedeii, pe a-

cest tată, preste măsură puternic şi bun, el nu ya putea face. mai

73.
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| puţin din ce face pentru. părinţii săi lumesck; ra depune
der totă încrederea într'ensul şi va spera tot-ajutorul stii.
ma
Ş III — Cum se pute fortifica speranţă 2
Tot. ce pâte provoca în spiritul şi ânima copilului ideia, că Damnegeii este tati! tutor omenilor ; tot ce este propriii a-l convinge,

„că moi depindem de o: putere. ;superidră, tote acestea, gicem,
pot deştepta şi fortifica speranţa.
„.
Să nu uităm însă a adăoga, că, spre a tortifica încrederea filială
în Dumneeii, educaţiunea trebue să prireshieze, cu deosebire, conservarea nevinovăţiei în . copil., Nevinovăţia este isvorul adevăra-.
„tului curagiii, a acelui curagiii care nu se aplcă, de cât înainte-a
unei idei: de a.nu displace lhă: Dummnedeii. "temerea de a displace luj, este singură compatibilă cu speranţa chreştină ; or-care
- altă temere, ca şi mândria, năbuşesc acestă virtute, smulgându-i
ultimile rădăcini,
i

0

CAPITOLUL IV
„ŞI. —. Ce este-caritatea..

|

p.

Basa, fundamentală a. or-cărei educaţiuni este afecțiunea, este
iubirea. 'Tâte silinţele nâstre sprea educa un copil, trebue să decurgă din acest isvor şi. să aibă de motiv. şi scop iubirea. Preenm
tâtă educaţiunea are ca punct de. plecare iubirea şi se” dirigede
iubire, asemenea și acesti nu-şi pote găsi resplătirea, de cât tot
în

- Tubire,

A

E

e

„ Severitatea și zelul ce se întrebuinţeză în cducaţiune, nu pot fi
de câto severitate

şi un zel de iubire. Precum. primă-vâra, dulcea
“ influință a zefirului reanimeză natura. întregă, precum.
vegetaţiu-.
„nea renasce şi se desvolti, la căldura ssrelui, la acţiunea
ploi! şi
- aerului, asemenea şi copilul se desrâltă la. ragele
bine-făcătâre ale
iubirei materne. .......
.
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Încă din cea mai fragedă etate, copilul roind a-şi mânitesta a-

fecțiunile s6le câtre părinţi, privesce pe muma-sa, care-l nutresce
cu un suris dulce, şi întinde micele sele mâni către tatăl sti, spre
„a-i proba'şi lui recunosciinţa şi încrederea sea. Graţi6sele demonstraţiuni ale copilului către tot ce-i face plăcere, sunt primul act al

iubirei sâle născânde.

|,

|

a

e

Îndată acestă stminţă se desvoltă şi-şi face trecere din familii
în societate, câci şi societatea caută a se apropria de dânsul, apă„. rându-l de tot ce-l pâte fi neplicut. De şi el nu posedă încă nimic,
de şi tot ce are datoreză bunătăţii altuia, i place însă a fi generos
şi a împărţi cu alţii acea-ce dobândesce. Este fericit cână găsesce
ocasiune a face ver un mic serviciii părinţilor să. Vorba amabil,
*
asupra căria s'a deprins a fi cu băgare'de semi, fâră a o înțelege, devine din: ce în ce mal importantă pentru dânsul, câci începe |
a'şi face o ideii mai precisă de însemnarea el: De aci. decurge
dorinţa, sei voinţa copilului de a fi lăudat, şi acesta desvsltă într'ânsul tote calităţile şi tâte virtuțile cari-l fac bun şi amabil.
Casa părintescă şi cercul consoţilor săi de joc devine un loc pre :
strimt pentru aplicarea sentimentelor sele argătâre. Precum dores-ce să fiă lăudat, iubit şi stimatde totă-lumea, asemenea doresce a
întinde stima, şi afecțiunea, sea asupra totului ce-l înconjoră..
Atunci este timpul a se îndrepta, iubirea sea, către cea mai supremă ființă, către Dumnedeii. Iubirea, sea filială va deveni o-iubire -chreştină, care consistă în a iubi pe Dunmegleii mat pre
sus de tâte lucrurile din lume, iar pe apropele nostru ca însu-şăpe noi.
e
DE
a
pe

„8

II. — Cum pitem provoca caritatea..

| -. 3

„ Precum prin bine-facerile“ce primesce, copilul se deprinde a iubi
pe părinţii săi, asemenea trebue să se înveţe a iubi şi pe Dumne-.
deii. Sunt dâr datori educatorii a-l face -să vedă» neincetat binefacerile, cu cari Dumnedeii "1 doteză pe fiă-care di; şi el, care a
fost recunoscător către- părinţi, de sigur nu va fi ingrat câtre Creacare: iubesce pe părinţii str,. se supune. lor;
torul stii. Copilul.
acela, care iubesce pe Dumnedeii, ascultă şi împlinesce poruncile lui.
Să ne silim der a face:pe copil; prin exemplele n6stre, să iub6scă pe Dumnedeii, şi scopul nostru va; fi ajuns ; vom fi făcut să se

nască într*enşii caritatea chreştină ; le vom fi însuflat acea iubire,

TM
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în care, ca să gic aşia, se coprind maj tâte virtuțile omenesci, acea
iubire, care este proscrisă în cele deceporunci
date nouă de Dumnedeii pe muntele Sinaia : „Să iubescă pe Domnul Dumnegeul tă
din t6lă ânima ta, din tot sufletul şi cugetul tei şi din totă

virtutea. ta ; iar pe apropele tăi, care este or-ce om, că pe tine
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PATRIE.

i

Patroddueţiune

+ Desvoltarea sontimentulur de naţionalitate marită ; fară con-

tradicţiune, o atenţiune specială a, tutor acelora, cari ŞI-aă însuşit

dificila misiune de a face

educaţiunea junimii.

Individul, trebue,

din acest punct de vedere, considerat ca făcând parte dintr'o na-,
„ţiune determinati, dintr'un tot, în care şi el se confundă;. educațiunea prin urmare nu trebue să se mărginescă a face din
copil
numai un oz, ci şi un cetățân, gata a contribui cu tote mijlâcel
e
scle la binele societăţii din care face parte, şi dispus a
sacrifica
interesul săi personaj, fericirii generale. Montesquieu ice:
aş sci ver un lucru folositor mie, însă prejudiciabil familiei „Decă
mele,
“Paş face să dispară din spiritul. mei ; d6că aş sci
ce-va folositor
familiei mele, însă vătămător țărei mele, m'aş socoti
criminal.“
„Mal

"nainte de a merge mai departe, ne rom sili a demonstra,

acea
ce înţelegem prin amorul de Patriă.
re
i
Amorul de Patriă este înclinarea nâstră naturală,
desvoltată
prin educaţiune şi instrucţiune, către poporul la
care aparţinem,
Şi din care suntem şi not un membru; câtre locul
unde acest popor "ŞI are şederea, şi unde, prin legile şi instit
uţiunile sele, "şi a

dat o formă exteridră caracteristică; către
care: este locul > nasceril nâstre şi prin urmare Patria nâstrățâră,
naturală şi teatrul

e

i
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esistenţei n6stre.: Amorul de Patriăi
este întermediăruil între amorul pentru pământul natal, şi amorul pentru umanitate. Acelase :
desvsltă prin instinct, pe când acest din urmă este fructul unei bune
-edncațiuni. Iubesce cine-ra ţera natală, nu pentru că acestă ţeră
este cel mai frumos, cel mal bun ţinut din lume, ci pentru că este

Patria sa. — Un copii al desertului transplantat în cel mai înfloritor. ținut din lume, aspiră a revedea, sterpul sii l6găn. Acestă
înclinare către pământul natal este înăscută

omului.

Mărindu-se,

acest amor se desv6ltă, se întinde preste tâtă ţera şi devine amor
de Patriă, adică amor de tot ce aparţine aceluiaşi popor, de: tot
ce are aceleaşi instituţiuni, aceleaşi moravuri, şi de tot ce vorbesce aceaşi limbă.
Sa
a
|
„„Patria,* dice Cormenin, „nu este numai câmpiile scii livedile
nâstre, pădurile sâă viele nâstre, turnurile bisericilor. sâi
fumul
coşurilor n6stre, rirfurile arburilor, sii cântecele monotone ale

păstorilor nostri; patria este era care vorbesce limba nostră, este
acea, ce face să bată ânimâle nâstre, este unitatea teritoriului nostru şi a suveranității nâstre, este loria părinţilor nostri, este li

bertatea n6stră ; patria este azurul cerului nostru, este, dulcele
s6re care ne lumineză, frumâsele vălcele care ne răcoresc, pădurile
la cari ne umbrim, pământul roditor care se întinde sub paşii noştri; patria este toți concetăţenii noştri, bogaţi şi săraci, mari şi
mici; patria, în fine este națiuneape cart toţi suntem datori să o

iubim; să:o onorăm, să o servim şi să o apărămcu tote facultâ-

țile înteliginţei nostre, cu tste puterile braţelor nostre, cu ttă e- .
îm
nergia n6stră şi cu tot amorul ânimei nostre.“
Ni se va gice însă, că deck sentimentul naţionalităţi este inăscut
- omului, nu mal avem trebuinţă, a alerga la educaţiune spre a-l des-

. Not von respunde, că intervenirea educaţiunii este necesașolta.

a preveni desroltarea acei idei greşite, meschine şi egoriă, spre

iste, a unei naționalități “exclusive “care din nenorocire se mani-

festă forte des printr'o ură neraţionati în contra totulul ce nu este
Si
din aceaşi ţeră şi de aceaşi naţionalitate...
de
sentiment
acest.
ca
priveghia
a
der
" Datoria educaţiunei este
altor
fața
în
netoleranță
şi
ară
în
degenereze
nu
să
patriotism
“popre'sâti-altor ţări, câci acesta ar fi un patriotism despotic şi învidios ; acesta n'ar mal fi o virtute ci un viciii.
Afară de acdsta, cine s'ar putea, îndoi de eticacitatea educaţiunei
pentru

desvoltarea şi întărirea amorului “de patriă, când vede pe
-

7
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tâtă Jiua atâţia 6meni indiferinţi pentru interesul public şi apatici pentru binele general al Patriei?

:..

a
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Ş 11. — Cum se destdltă în anima copihilui amorul de
Sa
o
patriă2
Yom resuma,
să se nascăşi să
şi spiritul. public.
- trucțiunea, cară
Educaţiunea,
„a

ajungela

în câte-va linii, mijlOcele cele mai proprii de a face
se dosvâlte în ânima copilului, amorul de patriăAceste megii sunt : 10 Educaţiunea şi 20 Inssunt chiimate a-şida un sprijin mutual. ...
dirigtă cu-prudinţă, contribue forte mult, spre

acest scop.În aderăr, adevărata. perfecţiune a âni-

mel şi a spiritului, este apreţierea exactă şi cunoscinţa. perfectă a
fiinţei stle, a valârei sele minime, a iznoranţei şi a neputinței s6le..
Omul, ajuns la acest înalt grad de perfecţiune intelectuală şi morală, apreţieză t6tă slăbiciunea sea şi Simte:prin urmare necesitatea de a o fortifica prin cooperaţiunea semenilor săi. — Instrucţi- „-unea ne pune în stare, a observa, acea-ce lipsesce fiă-cărui individ, luat isolat; amorul.singur însă pote. restabili echilibrul dând
pe de o parte, acea, ce primesce pe de alta.
Cu cât omul va fi
mai instruit, cu cât oriziontul stă va fi maj întins, cu atât va înţelege mai lesne, ci. binele individual nu pâte exista, de cât prin
„prosperitatea tutora, a societăţii întregi,şi ca binele. general tre-

bue să se considere mai pre sus de cât cel individual, de cât cel particular.. Ecă dar prima, regulă do urmat : Daţi Instrucțiunii o for-

mă, care să desvâlte ânima şi spiritul.în t6tă puterea cuvintu-

lui, şi fiţi siguri că realisând acâstă: mare operă, 'aţă pus, primele
base ale unui amor de patriă ardent şi ale unui spirit public înţelept. Și ca să no. facem pe deplin datoria,.vom examina şi mijl6-

cele speciale, prin care instrucţiunea face să se desr6lte aceste
vir-

tuţi în ânima copilului,
„Religiunea merită a ocupa şi aci un loc
rinţă mare nimic comun cu patria terestă.
» însuşi Christde a iubi.pe aprâpele nostru

ÎI
însemnat, de şi în apa—-Însă nu ne: orâ6nă
ca însuşi pe noi, de a-i

face tot, ce am voi si ni se facă şi' nouă, de a ne
sacrifica chiar

vicța pentru fraţii noştri?. Nu ne-a arătat cl într'un:
chip admirabil, că fii-care om este dator a-ŞI iubi era sea,
2. Nu. s'a sacrificatel pentru poporul stii, pentru fraţii
săl ; n'a suferit, n'a vărsat lacrimi pentru nenorocirile cari"1 ameninţaii
în viitor ? Pe de
>

-
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altă parte nu sa rădicat el preste sentimentul naţional, aşia, de exclusiv la naţionalităţile antice, chiămână la sine, la ânima sea plină de ambre, totă lumea, lumea întregă,şi arătând ast-fel care
trebue să fiă legătura între elementul naţional şi acela al umani_ tăţii, tutre amorul pentru patriăşi acela, pentru lumea, întregă?
Pe lângă acestea, religiunea nâstră nu. abundeză. ea şi în alte învățăminte, cu totul speciale, asupra acestei materii ? Vechiul tes-

tament, de la Doise pot la Macabei, şi de la acestia până la
Ioan fiul lut Zackaria nu este plin de exemplele cele mai frapante
de patriotism şi spirit naţional? Să profite der învățătorii de densele, spre a; descepta şi desrolta, în ânima junimii, acea: înclinare
nestrămutată către ţera, sea şi instituțiunile ei, care:nu este altce-va de cât amorul depatriă. n
+ Alt mijloc şi mai eficace de'a ajungela scopul. nostru este în-

vățitura, geografică 'naţionale şi istoriei Patriot. ' Cunosciinţi

pământului natal, industriet s€le, comerciului săi, istoriei s6le, ne

|,

conduce cu siguranţă la desvoltarea sentimentului naţional în popor.
“Spre a ajunge însă cu 'înlesnire aci, ne.credem datori a adăoga,

saii istorice urmeză să se facă:prin intuică exerciţiile geografice,

ţiune : să se conducă, der. copilul prin-vecinătatea locului -stă na-.
şi să se pună în
tal, să se familiariseze cu instituţiunile comunale
stare de a apreţia bine-facerile ce decurg dintr'6nsele pentru. fiăcare membru al con:unei, şi datoriele ce sunt impuse prin-ele fiă
căruia, ete. Decă apol-s'ar-puteascâte copilul. din acest cerc restrâns,:spre:a-l conduce; întrun ţinut mai mare, şi a i se arăta un
tot mal întins : Patria, el ar.profita. considerabil, câct printr'acesta

_

al de-"
S'ar stihge într'6nsul tendinţa, la egoism ; isvorul principal
pravaţiunei. Arttându-l pe lângă acesta instituţiunile Patrici şi
raporturile lor între dânsele, utilitatea, unci.administraţiuni regulatea Statului şi a Bisericii, drepturile de cari se bucură cetăţenil şi datoriile ce fiă care are a îndeplini, spre a-manţine ordinea .
şi prosperitatea generală, vom deştepta.de sigur. sentimentele s6le
patriotice.

i

pn

i,

- Naraţiunile şi istoridrele care no pune înainte fapte de patriotism şi generositate; poesiele şi cântecile naţionale cară ne amintesc heroismul părintesc ; datinile şi costumele, proverbil şi expre- -

siunile poporului, cart ne pun în starea cunâsce vicța sa; monu-

gloria străbună, . tâte a- mentele publice în fine, cari ne rechiamă:
sunt atâtea enepretenţisă
şi
înţel6să
limbă
cestea expuse într?o
„d
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lemente fârte proprii a anima învățământul şi a-l face roditor pen“tru scopul nostru...
SID
a
E:
a

„Animaţă pe elevi, =. gice Cormenin, „printrun tabloit viii şi a-

devărat, de t6te-faptele.mari şi heroice ale naţiunei vâstre. "Lăsaţi

să -vorbescă faptele, der citați numele Gmenilor mari, arătând fâră
multe explicaţiunt,- acea ce aii făcut. Istoria şi Biografiile vor fi
isvorul de unde veţi adăpa, pe elevii vostri. 'Trebue însă, să înţiros
pătați adesea în memoria lor, faptele heroilor şi Gmenilor mari,
"pentru cari Patria şi Libertatea preţuia mai mult ca viţa
lor propriă.. Brenimentele recente ne aii învățat ci naţiunile moder
ne, nu

sunt ma! îndărătnice la chiămarea Patriei ca vechi! Eleni şi Roman
i.

„ Resfoiţi istoria şi veţi săsi mat mult de o mamă,

care la

vederea
fiulu) săi mort pentru ţâră, exclamă: „Pentru acesta
i-am dat vicţa,*

scii pe alta, care, vădându-l întorcându-se învins,
i stigmatisa, laşitatea cu aceste teribile cuvinte : „Tu nu poţi
fi fiul meii, câci atunci,

s6ă af fi biruit, să al fi muriţe (1); veţi găsi taţi
gata a
da sângele celui din urmă copil al săi pentru
apărarea Patriel;
ete. —. Conduceţi pe copiii voştri şi înaintea monum
entelor rădicate în memoria 6menilor mari şi fiţi siguri
că ast-fel veţi deştep„ta într'6nşii entusiasmi pentru patria, lor.&
ji
-* 'Trebue încă -să arătăm copilului, că nu
numai persânele , cari
ocup .un loc destins în administraţiunea, ţărei,
sunt în stare a face
binele şi a deveni folositori Patriei, der
că şi fiă-care cetățean, în:
sfera sa, pote manifesta patriotismul săi
şi lucra pentru binele comun al ei. Să ne silim a-] convinge, că
ţera nu pote prospera, de
cât cu condiţiune, ca. fiă-care. cotăţen,
fâră deosebire de stare şi avere,
să-şi impuie îndatorirea de a contribui,

la opera comună,

o...

după puterile se,

a

E
Spre a termina vom adăoga că serbătorile
şi cântecele naţionale
exercit o influinţă fârte salutariă asupra
ânimey şi caracterului copiilor. Acestea din urmă contribuesc
încă a tecrea pe scolar în întervalul. vieţei sâle scolare, şi a-i asigu
ra o amințire plăcută pentru
vicța sa xiitâre. Decă pe lângă tâte
acestea vom reuşi a deprinde
pe copii la ordine, la exactitate,
la regularitate; la aplicaţiune, la
Supunere,la sinceritate, la probitate,
“tea, scote din juna lor ânimă veninu la generositate ; decă von pul egoismului, invidiej, velosiei,
amorului propriii, calomnici ; deci
în fine, părinţii şi învățătorii se
vor arăta tot-d'a-una dispuşi
..
a se asocia, la, fericirea: Patriei,
şi a
(1). Cum făcu şi mama lui
Stefan ce] mare.
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compătimi la miseria ej, atunci de sigur dintro o asemenea familiă,

dintr'o asemenea selă, nu pot eşi de cât cetățeni devotați cu to“tul Patrieă lor, car, atât în feri icire cât şi în nenorocire, vor fi.
sprijinul ex cel mai puternic, cară vor suporta cu curagii tote sa-

„crificiile pentru gloria Patriei, şi în a căror ânimă vor fi scrise
cu litere neşterse, aceste cuvinte : » Unirea face tăria.“
.
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“PEDEPSELE,

SI. — Natura pedepselor...

Puterea, de a aplica pedepse este o adevărată autoritate judiciară;
câci ea coprinde în sine, pe lângă dreptul de a apreţia şi judeca
modul de a cugeta şi a lucra al altora, şi dreptul de a aplica, la
„acest mod de gândire şi lucrare, o pedepsă proporționată. Dumnedeii fiind singurul jude al 6menilor, dreptul de a, pedepsi trebue să
fă considerat, ca emanând de la dânsul. — Prin urmare părinții
şi învățătorii, în acestă acţiune a lor, nu pot fi considerați, de cât
ca Iocoţiitorii săi, ca, executorii sentinţelor sele.

- Să se ferescă der învățătorul a se constitui în jude Suveran stii

a da pedepselor caracterul uneY resbunări umane, unei usurpațiunt
de competinţă , sâii unul abus de posiţiune. În acest cas, pedtpsa
mar mat avea caracterul unei acţiuni legitime; învățătorul sar
„Părea că a renunţat Ja mandatul săă divin; iar scolarii simțind
şi
înțelegând acesta, vor contesta învățătorului dreptul ce ar voi să

TSD
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exercite asupră-

le, De aci va decurge suptrarea, mânia, desgustul,
.
revolta şi ura scolarilor contra învățătorului. Răul va, cresce
din
di în gi şi va produce un efect cu totul opus aceluia la câre
voiaii

a ajunge cu pedepsele: în loc de a-i îndrepta, i-ar demoral
isa,

Acesta va fi resultatul, când învățătorul n'ar voi a, fi privit ca,
- executorul voinţei divine. Consilitim der pe toţi învățătorii a se feri
„bine, să nu scaridaliseze pe ver-unul din scolarii săi. şi.a nu
uita,
că mandatul lor, înceteză de a, fi legitim îndată ce vor pretind
e a-l

exersa în propriul lor nume.

ÎN

a

Ş IL. — Scopul pedepselor.
Pedepsele în educațiune trebue să aibă de scop a face pe copil
să înţelegă, că, prin infracțiunile sele Ia legile ce-l privesc, şi prin

necuviinci6sa sa conduită către societate, a meritat disgraţia-su- .
periorilor săi şi prin urmare a lui Dumnegeii.
Acesta este, după-noi, scopul pedepselor; şi nu ne putem uni cu

aceia, cari văd într'ensele numai un mijloc de a feri pe copil, .prin
frică, de or-ce acţiune urâciosă ; SG de a răsbuna o abatere deja

făcută. Nu putem admite acestă teorii, câcă pe de o parte, după
cum am gis, am usurpa drepturile Dumnegeirii constituindu-ne în
judecător suprem ; iar pe de alta, am nesocoti scopul: cel maj real,
cel mai ver, cel ma! nobil, acela care absârbeşi întrunesce pe tâte

cele-alte : Jlovala şi Religiunea.

Sa

Cea d'ânttiii pedepsă ce trebue să simță un culpabil este mus-

- irarea consciinţei sele: Der cînd acest simţimânt

nu - este destul

de desvoltat, atunci negreşit: trehue'să alerge cine-va la o pedepsi

esteridră, spre a suplini ast-fel lipsa acestui aginte activ şi puter-

uic. Cu î6te acestea, nol.nu putem privi pedepsa exteriâră ca za
mijloc de a ajunge la. scop; considerăm însă pe cea interidră şi ca
scop şi ca mijloc. .
aaa
Ia
Mulţi învăţători se mulţumesc că ati dobendit afecțiunea elevilor .
lor; sunt veseli când. pot dice : „Eletăă mel aă pentru mine o
zid înclivare şi. me iubesc forte,“ 6 nu se preocupă de loc, dâcă
I tubesc şi pe Dumnegeii. Acesti învăţători de sigur nu vor odea în erorile elevilor lor, de cât. nisce abateri: făcute în contra
propriei lor pers6ne; de acea. în observaţiunilece le vor face, se :
vor mulţumi a le pune înainte numai necuviințele ce şi-aii -permis

în contra iubitului lor- învăţător. — 0 asemenea urmare este cu
totul greşită. : Învățătorul să nu lase nici o crore a elevului săit ne.
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„observată; iar când acesta s'a-făcut, în contra personei s6le;nu
"este destul a-l ubserva 'că conduita sa a, fost în oposiţiune cu a-.
- fecţiunea, ce o dată i-a asigurat; nu este destul a-l convinge că
l-a -ofensat călcând consiliile sele; e! este dator a merge -niai de-

parte şi a-i demonstra, că cu acâsti abatere a ofensatşi pe Dunnedeit, călcând una din preceptele scle, care prescrie, că copiit sunt .
datoria se supune părinţilor şi învețătorilor lor.

.

.

„$ II. — Pedepsele şi aplicaţiunea lor.-

Tate pedepseie exteriore.
noi semnaiăm :
„I. Penalitatea printr'un semn Gre-care. . - E

Acest semn pote fi stă prevestitor sâii îndemnător.. Este trâha

părinţilor şi a învăţătorilor a-l da însenmarea ce vor voi şi a manifesta printr'6usul mulţumirea, sc nemulţumirea , lauda seii reprimanda...
e
RE
a
Câtă influinţă nu pâte exercitaîn unele ocasiunto privire veselă,
sii severă, o simplă ameninţare cu degetul, un semn din cap al
învățătorului! In acest om atât'de modest şi tot-d'o-dată atât de
imposant, copilul vede idealul autorităţii. A deveni plăcut lui, este
pentru densul o fericire nemărginită.

11. Pedepsele cu cuzântul. a
e

„Acest cuvânt pote fi sâi.0 îndemnare,0 rugăciune, prin care
învăţătorui caută a dirige voinţa, copiilor către bine, s6ii un advertisment prin care să li se ardte tristele urmări ce pot. decuree din
nrâta lor. acţiune, sâă o ameninţare prin care să li se prevestâ
scă
pedepsa ce li se va aplica în cas de recidivă,

-

a

Să nu-şi imagineze cint-va că trebuie vorbe multe şi 6xpresi-

uni forte severe, sprea produce efectul dorit.. Adesea câte-va,
cuvinte, gise cu gravitate ,-însă cu o voce simpatică, produc”
asupra

spiritului lor, o impresiune profundă, şi le inspiră respectul
şi supunerea cuvenită,
cc
e

111. Pedepsele prin acte.

j - LI

|

|
Acestea pot fi scii negative s6ii positive. | Ta prima "categ
orii "ŞI

.
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Tare

pâte avea locul lipsirea de o faxâre săi de ) distincțiune, dre- care:
pote cinie-va, spre exemplu, a-și retrage de la elev încrederea ce-l
acordă ; pote restrânge liber tatea sea, pote împuţina hrana sa, etc;
In categoria. a' doua uumbrarăm notarea
ţiunea înaintea: conscolarilor sti, oprirea
Este evident că educatorul trebue să facă
carea acestor penalitiţă. Pentru fii-care

rea, reprimanda, umilia
de a. vorbi şi arestul.
o nemerită alegereîn apliabatere se pâte șgăsi o pe-

nalitate specială ; şi datoria persânei însărcinate cu educaţiunea Şi,
instrucţiunea copilului este de ao cânta cu prudinţi șşi consciință şi
a o aplica cu stricteţă, însă fâră pasiune.
Justiţia fiind o datoriă imperi6să pentru educatori, le recoman="
- + dăm următârele principit, fâră însă a, prelinde că am dis tot, na a-

„cesti materii importanti +:
“a. A examina faptvl în sine însuşi fâră a avea în cedeve.
împrejurările şi; consecințele intâmplătăre pe cai copilul a

„de a putut pr oveilea, şi a lege, podâpsa, cea mat potrivită cu.
vina comisă.

E

- Pedepsele trebue să fiă în raport. intim cu.abaterile comise;
în cât elevul, suferindu-le, să le privesc ca 0 urmare naturală
„abaterilor sâle.
a

Fleo:l negliginte, spre exeimplu, nu se va: putea, doge, dâcă, :
pentru negligenţa
sea, va fi condamnata
lucra în timpul recre «fiunil.

Dinemosul nu va avea nimic de dis deci ii se va impunea declară în faţa clasei întregi minciuna sea, şi dei i-se ra retrage
pe venitor încrederea, de care se bucura până atunci,

Leneşul va găsi drepta pedepsă ce l-ar oşri de la mânc: re; nu
trebue să mânce acela care refusă-a.lucra, .. - :
.
- Fuvul nu se va plânge, dâcă se.va indatora,, spre jedepsă, a
| plăti. valdrea obiectului furat, Și se va mustra în fața conscolari- .
lor săi. :
:
A
Acela care, curându- seo deo favâre,-va. f i abusat de densa, nu
pâte fi nemujţumit, când i se va retrage pe viitor.

Flecarul va recunâsce că, spre a se îndr epta, urmeză asa rat. de camaragil să, ete...
Dâcă elevul n'ar recunâsce drojtitea sentinţel pedâpsa, cei
„Sar aplica, l-ar irita şi l-ar face încă şi may râii. AY este severitatea, ci justiţia care asigură seresul. De acea no! cânsiliim
- pe imațiori, a nu alerga la cuvinte, când un simplu semn ajunge;

î
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a nu ameninţa, când un advertisment scii un consilii, pot fi tot a-

tât de eficace;

a nu aplica o pedepsi. positivă, când cea negativă

pote avea acelaşi resultat; în fine, a nu iniluinţa asupra. simţuri-

lor, când se pote exercita d iniluinţă mai salutariă asupra spirituIul şi ânimei.
îi
e

„D.A lua în considerațiune individualitatea aceluia, care
merită pedipsa.

o

i

DI

-

“Se xa examina scrupulos: disposiţiunea morală a culpabilului în
“momentul când a comis greşela. Fapta în sine este mai puţin condamnabilă, când nu.va fi resultatul unei intenţiuni urâte. O abatere
comisă din uşurinţă, din imprudinţă, din nehăgare de S6nă, me-.

rită o pedepsă mult mai uşâră, de cât una care este resultatul unci

premeditațiună.. 0 erdre comisă de copii” fârte jună, nu pote atrage

- aceaşi penalitate ca, una atribuită Ia copii mai în etateşi mai ra
ționabili. — Să se distingă asemenea bine, dâcă abaterea este co-.
* misă pentru-prima dată, scă în recidivă; decă ea este râsultatul .
unei uşurințe momentane, unei nebăgăiă de sâmă, scii deci, decurge
dinta”o- tendinţă înrădăcinată, dintr'o deprindere incarnată ; dâcă
culpahilul a greşit fâră intenţiune, sâii dicăa căutat, ocasiunea. a...
manifesta spiritul stă de revoltă ; dacă a cedat îndemnului verzunui

camarad, sei d6că a ereşit din propriul stii îndemn, fâri intervenire
streină, —. In casurile din urmă, pedepsa trebue să fiă tot=d'a-una,
mai serisă, mai severă ; câcă ar fi forte nedrept a o aplica în ambele |
aceste casuul tot cu:o măsură.
e
SE

ed
uea în vedere situațiunea morală a copilului, după
» ce a comis abaterea, adecă a exaiina pânăla ce pitnct culpa-

bilul are cunoscința abaterii stle, . * : -.

a

Pedepsa, după cum am dis, are unica țintă de a protege majes= .
tatea legilorşi de a face pe 'culpail să înţelegă critica posiţiun
e,
„ în care se arunci călcându-le ; de aci resultă că o pedâpsă devine!
:
„"nefolositâre, îndată, ce copilul, recunoscând sincer vina sea,
mani- |
fes
o- tă
părere de.răi profundă şi adevărată.
PI
aa
Legea esţe satisticută prin "0 căință” sinceră, mai
cu sâmă când
culpabilul, recunoscând gravitatea abateri sâle, se silesce
din tote - :
puterile a o. repara, Vrmeză dâră, că pedepsele
exteridre sunt
numaie complivire a celor interidre; ele nu pot fi aplicate de
cât”,
„»
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numai acolo, unde nu se pote admite reieşirea acestor din urmă,
scii unde se presupune o ânimă rebelă la infinința lor. --

CAPITOLUL 1.
RECOMPIX

Ia

S L E:

ŞI. — Scopul lo). -

Se găsesc încă scdle, în cari nu se ennoc alte mijl6ce,
ținerea ordinii şi disciplinei, de cât pedepsele; în cari
hesce de recompense de cât o dată pe an, cu ocasiunea
unii premiilor, şi în cari cele-mai mici ereşeli atrag după

spre meunu se voidistribuţisine bru-

talități, lovituri, etc. Însă, după cum s'a constatatîn capitolul pre-

"cedent, asemenea pedepse, mal cu sâni: când sunt pre des aplicate,
=.” produc un efect cu totul contrarii celui dorit. a.

|

„_

-

Spre a preveni der asemeni

necuriinţe şi spre a încuragia

tot-

d'o-dată frumâsele fapte, noi cousiliim pe toţi educatorii a întrebuinţa cu preferinţă recompensele; Să se deosihescă însă bine o faptă
adevărat frumâsă şi bună, din una provenită din întâmplare, sei .
din natura copilului. Geniulși talentul
nu pot merita copilulat nict
0 farâre, afară numai-când el s'ar sili a desvolta şi a cultiva cu

deosebire aceste daruri preţi6se. Pe de altii parte, slăbiciunea fa- cultăţilor trebue să aibă mai mult drept la compitimirea, de cât la

- - severitatea nâstră.
|
„_- Dorinţa dea fi aprobatşi temerea de a nu fi blamat, sunt peu- ten copil nisce. sentimente forte de dorit. Trebue dar să ne silim a
le conservaşi a le dirige în folosul moralității caracterului
lor.
Aprobarea 6menilor virtuoşi trebue să se pară copiilor forte prețiosă şi de dorit, iar blamul lor o ruşine, pe care, cu or-ce preț, ar.
trehui să o ovite. Să me ferim însă dea le inspira amorea pen-.
tru 0 gloriă vană.' Un învățător inteliginte va cunbsce lesne, când
va trebui să domolscă
.sci să, provâce' sentimentul ondrii;.nu va
|
uita însă să-i deprindă a meprisa, la casuri, opiniunea lumii şi a nu
i.
„ tolexa victoria el asupra consciinței lor. . î. -."ŞI, — Felul recompenseloy.

“Recompensele pot fi de diferite uatuzi; noi semnalim urtiătârele: -

N
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„A manifesta satisfacţiunea sea prin câte-va cuvinte încuragiătâre, adresate scolarilor în timpul clasei; m
N
„A tusărcina, pe scolari cu o funcţiune 6re-care onorifică în clasă. .
Acesta trebue să fii privită de scolari tot-d'a-una
ca o distincţiune;
„A înscrie înti*un tabloi, numit tabloul de on6re, numele sco-

larilor cară s'aii deosebit la învăţătură şi bună conduită;
„A înscrie întrun registru special, destinat a conserva menţi-

unile onorabile, lauda acordată scolașilor ;
N
„A distribui atestate hebdomadare şi semestriale ; din: care un
număr Gre-care, cu note eminențe, să dea. copilului dreptul de a
primi, de la, învățător, o recompensă 6re-care, care alt-fel nu tre-

bue să fiă de valtre mare.

. .

.

.

Cu tâte acestea, trebue să ne ferim, făcând aceste recompense
celor în drept, anu le proroca mândria, vanitatea şi alte aseme-

nea viţiuri, cari prind aşia, de lesne rădăcină în ânima copiilor, şi

„i pun în stare, a nu mai lucra de datorii, ci numat pentru amorea

uncă glorie vane. Asemenea vom îngriji ca aceste recompense a-

cordate unora, să nu devină un motiv de umiliriță pentru cek-alţi;
câcă acesta, în loc de a le stimula .emulaţiunea, ar fi în stare a le

deştepta invidia, ura şi gelosia către cel distinși.
Este dâr de datoria învăţătorilor a preveni acest răii și a face ca.
aceste recompense să devină cu adevărat folositâre şi. nici -într*un - chip vătămătâre,.

E

a

„CAPITOLUL III

e

.

STABILIREA ŞI MENŢINEREA DISOIPLISEY îN SCOLA.

ŞI. — Regulamentul.

Prin disciplina scolari, înţelegeni t6te condiţiunile ce trebue să

însuşescă sc6la,

spre a feri
pe- copii
: de or-ce ajlecare către nere-

sularitate şi desordine. — Regulamentul scolar ocupă primul
loc
între

aceste condițiuni.

a

Invăţătorul dă la fiă-care clasă, scii şi la'sc6la întrâgă,
gulament verbal, care însă trebue să fiă aprobat mat anteiii un rede superiorii

săi. Acest. reguament se comunică li totă clasa,
scă la tâtă
_Sc6la în genere, şi apul şi la tot scolarul noă venit;
el însă va co-

|

SE
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prinde numai reguli generale, şi sub nici un cuvânt nu va enume„..- ra tote abaterile ce s*ar putea comite de un scolar; a face contrariul ar fi a atrage atenţiunea lui asupra, uutor lucruri, pe cari pote,

penă atunci nici nu le a cunoscut. Cu tâte acestea, dâcă star co-

„mite o abatere neprevăguti în regulament, învățătorul pe deo par-

“te nu o va lăsa neobservat; iar pe de alta, va prevedea pe viitor
- şi pentru acestă erdre, un articl
- disciplinarii
u în regulamentul
"scolar.
SI
e
a
:
Regulamentele scrise sunt după noi, ne admisibile pentru cuvântul,că ele nu pot îi de cât necomplecteşi tot-o-dată compuse întrun sens forte vag, forte general; în cât tot-d'a-una vor avea ne-

cesitate de esplicaţiuni orale şi de excepțiuni numer6se.

Cu tâte acestea, decă învățătorul crede necesari a da sedletun

regulament scris; o pote face; însă atunci ?] consiliăni ca acesta să
se mărginescă în câte-va legi generale, în câte-va, sentinţe,la cari

până la 6re-care punct, să se p6tă reduce tâtă conduita, copilului.
No) citim ca un exemplu, următârele :
* „Luhiţă pe Dumnegei şi pe aprăpele vostru; .

2

„Fiţi
„Ta
„Th
Fih

activi;
:
O:
supuşi;
cu băgare de semă;
oneştă;* ete,

“

|
.

”

DI
|
a

|

|

-- Aceste sentințe scrise cu litere mari, spre a se” putea vedea, de
“departe, pot fi aplicabile mai la t6te abaterile scolarilor. -

Ş II. — Distribuţiunea recompenselor şi pedepselor.
Aplicaţiunea recompenselor şi pedepselor în sc6lă este lucrul cel
mai demn de atenţiunea şi meditaţiunea acelora, cari sunt chiă- maţi a o dirige. Am vorbit despre acesta mal înainte, ne mărginim

der aci a mal face câte-va observaţiuni.
|
Da
Recompeusa trebue să fiă, considerată numaica o aducere aminte
plăcută a unei bune acţiuni; scopul ei este de a conserva în spiri-

tul celut recompeusat, aprobarea ce un superior a acordat bunei
s€le conduite. Val6rea materială a recompensei este der de o fârte

mică importanță.

- -

ae

a

Între mijlâcele de incuragiare noi nu admitem lucrarile de mâncare, banii şi or-cari alte obiecte, ce n'aii de cât o val6re mate-

rială,

|

e
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Consilii aci pe învățători a îi la împărțirea: generală a-pre„miilor cu cea mal mare băgare de stimă, câci s'a vădut adesea premiându-se leneşul, sâi scolarul cel, mat puțin înţelept şi cel mai
puţin modest dia clasă. Decă voiți ca aceste recompense să dea fruc„te salutarii, acordaţi-le numat: aceloru din elevi, cari, Prin conduita ..
şi silinţa lor, le merită întradev ăr şi nici de cum unei capacităţi
-. fisice s6ii intelectuale. Acela care are un spirit slab, nu trebue să.
şi din contra, acela care
x

fii pedepsit pentru acest defect natural;

-este dotat de Dumnegeii cu disposiţiani distinse, nu merită tot-

„ Fa-una lauda învățătorului săii ; câcă primul, de şi pote silitor, în- |
„să nu-l ajută facultăţile sele de a reeşi; iar secundul, de şi mai leneg însă fiind inteliginte, se distinge în tote lecţiunile sele.
Rendu dice în acestă privinţă : „Numai meritul, zelul şi aplicâţiunea continuă, pot da. dreptul, la recompense, şi nici decicum darurile naturale, *.
Prudenta aplicaţiune a pedepselor este un lucru fortei impor tant,
"pentru un învăţător; de acea, pe lângă cele dise înainte, ue simţim datori a.mai face şi aci câte-va observaţiuni, sancţionate, din tâte punctele de vedere, prin practică.
„Precum când este vorba de Teconipensă, asemenea şi când vine
Ja rond pedâpsa, învățătorul trebue să se “desbrace de Ver-ce Con- sideraţiune personală.
n
„Invăţătorul va alego, pentru fiii-care abatere, penalitatea cea
„maj potrivită, cea mai cuviineidsă, aderă acea- ce i se va,a părea mai

eficace.
:
!
„Penalităţile. trebue șsă fă cât-se vaa putea mai variate.
„Invăţătorul nu va întrebuința pre mare grăbire în sentinţele şşi
decisiunile sâle.
„El trebue să sciă a, stăpâni mânia sea; anandu--s0. într”o - ase
menea, stare, se va feri a executa ver o podepsă, - „Învățătorul nu trebue să rămână rece, indiferinte şi nesimţitor,
ci va manifesta tot-d'a-una compătimirea şii plrerea sea de răi,
când se va vedea silit a pedepsi.
.
„Invăţătotul trebue să fiii consecinte, şi prin urmare să: execute
cu strictoţii pedepsele ce o dată a decretat, «
“4
Intre diversele pedeș:se, sunt; unele. pe cară le. declar im ca mendmisibile în scâlă ; acestea "sunt

„Ver-ce pedepsă care, direct: sc indirect, mai mult Sci i mal pu| ţin, lovesce îu siinătatea elevilor...
-

SI

e
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„Ver-ce pedepsă câre, prin caracter ul st, rănesco simţul de onâre al elevilor.
„ Ver-ce pedepsă care n'aravea a altă țintă, de cata înjosi pe col;
„Ver-cepeiâsă în urma căreia conscolarii elevului pedepsit, star
" erede autorisaţi a se purta cu dânsul puţin cuviincios;
i
„ Ver-ce pedepsă care ar fi vătemiitâre desvoltării intelectuale a.
copilalut.
„ Ver-ce.pedâpsă care :ar putea i itimitore: demnități! ii auto:
rității învățătorului;
„Ver-ce' pedâpsă care uri consiste, săi într'o' “amendă pecuniară,

sc” în confiscarea obiectelor prâprit ale elevului. «
Cu tâte acestea, învățătorul are lă disposiţiunea sea încă destule
| mijlâce de a.pedepsi. 0 prudintă aplicare a pedepselor prevădute
„Ma jos, va produce efectul dorit şi tot-d'o-dată 7] va feri şi pe

densul de a intra în neînțelegere cu părinţii seolarilor, şi de a-şi
compromite ast-fel autoritatea sea.
„:
Pedepsele ce se „pot recomanda sunt următârele i
pă arunca 0 privire severă scolarului, care nu $ "ar purta cu-

viincios ș
Al blama, chiămându-l pe numele su
„A-I face o reprimandă severă, în fața cinscolaziler să ;
"A J da notă rea în catalogul lunar, stii şi în matricula, anuală ;
"A. lipsi pe scolar de tot ce-l face plcere: ai întergice recrtaiuiea, jocurile, etc.

„A-l sili să stea în picidre, sci la locul stii,săi în mijlocul da
„sei, stii în: dosul uşel, etc. .
A ] separa de camaraţit săi, „De an comp: mai mult: Sâ mai
„puţin lung.
„A-1 obliga să rământ după casti. în scâlă, scii, în cas de al
solută necesitate, a--l închide singur într'o sală, unde însă să nU- şi

-pâtă face ver un rii.
ând elevul s'ar pur ta fârte că Şi mar - naat fisperanţă deudreptare, să se conșilieze, sc să se şi. silescii a părăsi scola, “
+

- $ Ti -—_ Dire 'se mei pontru menţinerea, disciplina în scula,
sro a stabili şi menţine ordinea şi disciplina în scol, învățătorul pote recurge şi la ajutorul părinţilor copiilor, şi. chiar la a“cela al scolarilor sti. Spre acest sfârşit, el va transmite, din timp
în timp, părinţilor: însemnare. exactă de conduita și silinţa copiilor,
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şi va coreca şi denşit'să-t
dea socotelă de conduita lor a casă şi
să-i justifice or-ce absinţiă a. lor de la sc6lă. In modul acesta, copiii
fiind supuşi, atât în scâlă, cât şi a casă, la un control aspru, se Tor

deprinde ncaptrat cu cez mai perfectă ordine şi disciplină.

..

Ecă şi ajutorul ce p6te avea, învățătorul în acâstă materiă de la,

„scolarii-sti. E] alege între dânşii pe cei. mai buni şi mai înțelepță
şi-l obligă a supraveghia, pe conscolarii lor, atât; în se6lă, în orele
când dânsul lipsesce, câtşi afară din sc6lă, când ies. sc vin, şi a-l.
reporta ă nume pe aceia, cari vor avea o urâtă conduită. Acesti:
elevi reghiitori prin exacţitatea lor şi prin bunele exemple ce sunt
datori a da, ror întreținea în scâlă un spirit de ordine excelent,
Ie

pe
St:=

CAPITOLUL IV
DISOIPLIXA APARĂ
Ş 1. —

DIN 506 LĂ.

Menţinerea e

o

“ Invăţătorul având misiunea de a prepara pe copii şi pentru vicţa:
socială, el nu pste rămânea indiferent în privinţa conduitei elevi-

lor sti afară din scâlă. .

.

a

|

Invăţătorul care se mulţămesce numai tu.acea, ce facă în sc6lă
şi malcu semă în orele de clasă, constati că nu este la: înălțimea

misiunei sâle. Un învăţător demn de misiunea sea, iubesce pe elevii
sti şi afară din sc6lă. E nulipsesce prin urmare a, priveghia tot-

Wa-una şi în tot locul conduita lor. şi a avisa:la mijlâcele prin cari”
crede, că va putea contribui la fericirea lor. Dâcă toţi câţi pârtă

frumosul titlu de învăţător ar lucra ast-fel şi din t6tă. ânima, ju-"
nimea ar fi mai bine-dirigctă ; iar-ei şi-ar asigura dreptul la mul-

ţumirea publică, ca unii ce-şi îndeplinesc datoria consciincios iar
nu numai de meseriă,
IE
a
:
„
Bste de datoria învățătorului a supraregiha, după cum s'a, dis, pe:
elevii sti şi afară din scâli, şi a face să i se raporteze tâte necuviințele, ce acestia ar face , de Ja sc6lă până a casă Şi vice-rersa,

1 biserică, în locuri publice, ete. Abaterile se vor pedepsi după
gra- vitatea
lor.

Acelea însă, cari se vor întâmpla; în casa părintâscă,

se vor judeca,
tot acolo, şi numat după expresa cerere a, părinţilor,

9%
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copiil vor putea fi traşi şi în sc6lă la respundere pentru „asemeni
abateri. Urmând alt-fel s'ar micşora autoritatea părinţilor şi tot-Vo-dată star da scdlei aparinţa ame? case de corecţinne,
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GENERALITĂȚI ASUPRA LOCALULUI SCOLAR.

ş 1 — Consideraţi generale.
„Pe lânsă învăţător.şi scolari, mat avem trebuință, spre'a, con-

stitui o bună sc6lăşi de un local comfurtabil şi sinttos, care să garanteze copiilor adăpostul cuvenit, şi de un mobiliur îndestulător,
care să asigure buna organisațiune a claselor. Pâră aceste elemen-

te, scâla nu se pote înţelege.
- Yom

vorbi dâr despre

e

localul sc6lei, aretând pe scurt acea ce

trebue să fii în raportul higienic şi didactic. Să fiă însă bine înţeles că nu cerem imposibilul; noi-propunem idealul nostru, comudin lipsa de fonduri,
mele însă vor face acea ce ver putea; şi d6că
total acest ideal, să
în
realisa
putea
vor
nu
ri,
împrejură
alte
stii
să nu-amâne pe
chip
se'silâscă cel puţin a-l apropia; d6r în or-ce
a
E
.
lut..
- un timp nemărginit clădirea
"Pot în acest sens-vom vorbi şi despre mobiliar; vom areta 0piectele, cari, dupe noi, sunt indispensabile'la o bună scâlă, nu rom
fi însă prea pretenţioşi, de a le cere cu or-ce preţ; ne von mulţue
mi la nevoe şi cu mai puţin.Aceste gise să abordăm subiectul nostru.

"ŞI. — Eteriorud sedlel.
Locul ales pentru clădirea sedlei, trebue să fiă uscat, expus la
_s6re şi în apropierea unei ape bune de btut; la sate să aibă o po-.
. sițiune rădicată şi isolată, şi la urbe, să fiă cât se pâte de separat

_
+
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a

ntre

„de locuinţele vecine; -el trebue în finesă fiă depărtat de ov-ce lo-.
calitate, care pâte infecta acrul..
i
Întinderea locului, să fiă-în proporţiune cu populaţiunea scâlei,
socotindu-se câte trei metri pătraţi de srădină, pentru fiă-care c"lev. Ferestrele, destinate a lumina salele, trebue să fii expuse, cât”
se va putea, către sud-est; s6ii nord-vest, spre a apăra ast-fel sa-

lele, atât de un frig pr6€ mare, câtşi de o căldură excesivă. Intrarea, în clase va fi, tot pentru acest scop, apărată printr'un peristil.

ş II. = Interioiul scălei.
Dimensiunea, salelor trebue să fii, asemenea în proporţiune cu
"numerul elevilor ce ele sunt destinate a primi. La rigore se crede
"de ajuns pentru un copil o capacitate cubică de 5—6 metri, s6ii o
suprafaţă pătrată de 64 decimetre, fâră însă a se socoti aci și spațiul ocupat de catedra învățătorului. Ferestrele claselor trebue să
fiă prevădute, spre purificarea aerului, cu ventilatâre, ca să nu fim
“siliţi a deschide, pentru acest scop, în tâte gilele, diminsţa,la prânz
şi sera, uşile şi ferestrele lor: «o

“Ş IN. — Curtea stii grădina sedler.
„Curtea, care trebue să fiă bine închisă, spre a'se putea ține în-

ti”o perfectă-curăţeniă, pste servi, mai ci sem la ţeră unde locul

mare 0 pr6 mare valdre, atât ca câmpde cultură stii ca pepinieră,
cât şi ca loc de exerciţii
sei: de gimnastică.
a
În orele de: recreaţiune, copiii vor fi deprinşi, sei la mici lucrări - câmpenescă : a semăna, a sădi,a stpa, a altoi, ete. ; s6ă la gimnastică. Pentru exerciţiul din urmă se va, putea lesne improvisîna

tr'un colţ al grădinei, nisce aparate gimnastice simple şi eftine,

„Precum scara, trapezul, barlele, tranversalele ete. unde

copiit vor

giisi cea mal favorabilă și plăcută ocasiune a-şi întări puterea.
lor

fisică.

»

N

e

Ia

Ş V. — Localul de comoditate.
Comoditaţea trebue să âibii mai multe despărţivă, adecă,

pentru
fiă-care
25 “copi, una
La, sc6lsle
. mixte, cele destinate pentru fete, .
să [iă separate,

de cele pentru hieţi: Comoditatea să

fii construită
ast-fel în cât să nu se infecteze aerul din jurul
scâlei, şi să potă
-
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fi priveghiate cu succes de învățător, “din Jocul. unde şâde în clasă.
Spre acest, sfârşit so recomandă a se face uşele ast-fel ; în cât să. .

se polă vedea de afarii partea de jos a pieisr elor copilului. In modul acesta, el se va feri a face din acest loc un refugiii pentr mproiecte scii fapte nemorale. Ş necuviincâse,
*

“CAPITOLUL Îl:
GENERALITĂȚI ASUPRA SCOALEI,.

ȘI

— » Mobiliarul.eă. NI

i

e

Mobiliarul indispensabil la d las

-

line organisată este cel ur-.

Ta
mător:
1. 0 catedră pentra zavăţător; ;
2. Bincile necesare pentru olexi;
3. Un dulap pentru arliva. sedlet;
.
SR
a
4. 0 iconă a Mântuitorului nostru, la băeţi, şi a sântei Fecidre,
Da
i
la fete;
„5. 0 tablă ncgră pentru calcul;
6. 0 numerităre pentru sistema numeraţici ;
:
.
7. 0 colecţiune de măsuri şi greutăţi pentru şistemul metric;
3. 0 colecţiune de tablouri din Istoria Naturali, aşedată prin

sedlă, spre a deprinde pe începăteni, prin intuiţiune, cu elementele,

acestei
'9,
10.
1.

cunoscinţe; .-..
Chartele necesare. 1a înv dţiitura geografici ;
Un vas pentru apă;. - i
Unorologii;.
1.

12. Un'sigilii al scâlei ; i

|

-

:
13.'Treă cadre spre'a se afişa într'ensele :CE
Teeţiuograma
pr
României,
Donuiloralui
S6le
“Portretul Mirici
nilor şi regulamentul.scolar.
: . «Pe langă acestea. se recomandă a se colora clasa cu verde Stil cu
galben, câici albul obosesce ochii copiilor, şi este puţin durabil ; iar .

pe păreţi să, se scriă cu negrâlă, pe o par te,. alfabetul mare şi mic, a
iarre de alta, numerile Ara)e şi Romane.

:
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s IL. — Regularea scolarilor.
"cu

Da

Fiă-care scoli primară, fii urbană cu trei institutori, fiă rurală
unul. singur, urmeză a avea, patru clase, sii divisiuni.-Tote lec-

- ţiunile prescrise pentru aceste scâle, sunt distribuite pe aceste clase şi destinate a fi trecute în curs de patru ani.
BE
"Acâsta n'ar întempina o mare greutate, dâcă toţi copii! âr intra
de o dată şi la începutul anului scolar, în se6lă ; dâcă toţi ar avea,
„aceaşi capacitate şi aceleaşi facultâţă - întelectuale. Der fiind că o* mogenitatea din urmă nu se pote găsi îutr'o scâlă, si ne silim cel

puţin a face să dispară primul inconvenient. Astădi când avem înscris în legea instrucţiunei principiul 'obligavităţii, cu care putem
sili pe toţi copiii, ajunşi în etate legiuită, a frecuenta sc6la, chiar
de la 1 Septembre, nu ne mai pţitem justifica cu acest prefext, Să.
ne împlinimdâr
. și acestă datoriă
și sii fim siguri că, pe de o parte, prin progresul ce tom face, ne von atrage mulţuinirea superiorilor noştri, iar pe de alta, ue.vom înlesnişi noă-munca, scăpând
ast-fe! de nepliicuta obligaţiune de a repeta,-mai cu semi în clasa.
“I-a, aceaşi lecţiune de dece oriîn cursul unui an.
Da
În modul acesta, şi: decă învăţiitorul 'ŞI va face consciinţios datoria , executând şi prorgama scolară în spiritul şi litera ci, el ra

putea promora pe fiă-care an, într'o clasă may superidră, 2;5 cel
„puţin din totalul scolariloi să, cu 'cari sar putea împăca tote pretenţiunile,

- -
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0 SIL — Matpiedele (1,

a

e

Îndată după intrarea în scâlă a copilnlui, învățătorul '] înscrie, .
„conform art 54 din legea instrucțiunei, întrun registru “special
(matricula), notând data şi locul nascerii, cu data vaccinării sâle;
religiunea sa, profesiunea părinților săi, şi numele corespondinte= 10% stii; apoi pe fiă-care lună în part
va e,
trece numărul
săi de
ordin, conduita -sa, absinţele. sâle do la scolii şi gradul la învăţăt
ură. Pe lângă aceste însemnări, învățătorul va adioga şi resultat
ele
celor două examene semestriale; precum şi acela al anului
întreg.
(1) S'a credut de-prisos a se mai propune un model pentru
matricula sco-'
arilor ce frecuenteză secolele, de v Teme ce acesta
cărei sesle,de onorabilul Minister respectiv; der se trămite imprimat fiă- .
s'a propus modelul No. 1,
pentru copiii cari nu urmeză

la Sel,

-

-

x
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„In acestă matriculă, care este. destinată a perpetua conduita şi
aplicațiunea, junimil, trebue să se pună notele forte exact şi cuprecisiune; câcă numat ast-fel vom reuşi a face dintr'ensulşi un mijloc de disciplină scolari. Scolarii cei buni, rădend conduita şi silin-

ţa lor recompensată, se vor încuragia şi mai mult Ja Vine pe vi.

-ca să nu fiă în tote luneleşi în toţi anii
itor, iar cel răi şi leneşi,
râii notaţi, se vor vedea siliţi a se îndrepta. Decă însă .n'am pune
- „noțele constiincios, efectele ar fi cu totul contrarii. -

_ Pe lângă acâstă matriculă însă, unde după cum s'a vădut, să trec
scolarii îndată ce aii intrat în clasă, noi am dori ca fiă-care sc6lă

să mal înfiinţeze o a doua, unde să matriculeze şi-pe cel-alţi copil =
din acea circumseripțiune, în etate.de la 8 până la 12 ani, cari nu
frecuentâză se6la publică. Ac6sta, divisita în mai multe col6ne,: va

coprinde, conform modelui No. 1, anexat]a sfârşit, numeleşi pronumele copiilor ; numele părinţilor scii tutorilor, domiciliul lor, profe- . _siunea lor: data şi locul nascerit copiilor, motivul pentru care nu frecu-

_enteză sedla publică, ocupaţiunea la care sunt întrebuinţaţi; nu“mele stăpânului la care sunt angagiaţi, domiciliul săi; observaţiuni. Acesti matriculă, ţinută cu regularitate, pe de o parte va în-

lesni forte mult executarea obligativităţii instrucţiunii şi formarea
"unei statistice complecte şi exacte; iar pe de alta ne va pune înposiţiune a ne face o ideiă precisă, de starea intelectuală a generaiuni! actuale şi de speranţa ce putem pune pentru. viitorul ei. .

-S1Y. — Catalâgele (1)...

-

Pentru fiă-care lună a anului scolar, înrăţătorul va forma şi va
ţine în bună stare, conform art. 51 din legea instrucţiunei, un
“ catalog special pentru toţi scolarii din clasa sea, în care va însemna.cu precisiune:

numele şi pronumele scolarilor;: conduita,

aplicațiunea şi absinţele lor; gradul lor la învtţătură în. cursul *

lunei, 'ete.

Un estract după acest cătalog se-va trece la fAuele lu-

nci în matricula preserisă la paragraful precedent, însemnându-se

conduita, totalitatea, absinţelor lunareşi gradul îuvăţiturei din ca-

talog, în rubrica unei corespungătore din matriculă. - Aceste catal6ge, precum şi matricula, scolară se va păstra pentru tot-d'a-una Ă
a
“în arhiva see,
(1) Pentru catalogul preseris în acest paragrafii se propune modelul Ko.
”
2; formatul săi însă pote fi în mărimea unei cdle, (sedi la fine.)
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Pe lângă acestea , se observă ca notele la conduită, aplicaţiune

"Şi gradul învăţăturei se vor însemna cu numerile de la 1 până la
10: 1—3=—reii; 4-—6=—medioeru;

7—8—hine;

9—10—=foute

"bine; iar absinţele scolarilor se vor riota, înainte de amiagi cu
semnul — , şi după amiagi cu semnul

|, ast-fel ca absinţa înda-

iti dinti”o di-să fie notată cu semnul =.

Si

ea

a

ŞV. — Biblioteca (1).

- Ver-ce sc6lă urmeză a avea biblioteca sea,

mai mare stii maj

mică, după împrejurări. Acestă. bibliotecă, compusă din cărți donate, sâii cumptrate, stă sub imediata păstrare şi rispundere a în-.

vățătorului respectiv. Și

Spre a putea deră acesta justifica tot-d'a-una integritatea acestei
biblioteci, urmâză a înregistra întrun registru special, parafat şi!

sisilat de autorităţile competinte şi numit registra general al bibliotecei, tâie cărţile ce se vor primi,
după vreme, şi a le da numerile de ordin corespundătâre cu-cele din registru. Acesta divisat în
mai multe col6ne, conform modelului No. 3, trebue să coprindă =.
Data, adecă anul; lunaşi gina primirei cărţilor; numărul după
„ordinea lor de primire; numărul corpurilor ; numărul volumelor;
titlul cărţilor; numele autorului ; data edițiunei, numele donatorului ; observaţiuni diverse.

a

IE

i

"A aşeda aceste cărți numai” după ordinea lor de primire, ar fi
” a face din acestă bibliotecă,
mai cu s6mă când ea, va fi numerbsă,
un chaos, un labirint; Ca să se înlesnâscă dâr giisirea or-cărel cărți,
trebue să dividem biblioteca în secțiuni, după felul cărților; aşia secţi- .
unea I-a, spre exemplu, va coprinde cărțile didactice ; secţiunea, II-a,

cărțile istonice; secţiunea III-a, cărțile
foile periodice ; ete. Şi ca să fim şi mal
un registru numit Catalogul 'special al
scrie pe deosebite pagine, t6to secţiunile,

literare; secţiunea IV-a,
regulață, vor forma încă
bibliotecel, “unde vom înîn cari putem divisa bi-

hlioteca. Acesta, divisat, fară-şi în-colâne, va coprinde, conform modelului No, 4, numărul de ordin din -registrul general : numirul de

ordin după secţiune, care trebue să se pună şi pe carte în josul numerului de ordin general; numărul corpurilor ; numărul
volumelor;

„(1) Pentru

registrele vibliotecei prescrise aci, se propun modelele No. 3
şi 4; formatul lor însi va fi în mărime de o jumătate:
coli, (vedi la fine.)
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titlul cărţilor; numele autorului ; “Locul şi data ediţiunit obserrațiuni.

ŞVI. — Cancelaria (1).
: Piă-care sc6lă "ȘI vu forma

neapărat cancelaria sea, iar. învt=

țătorul va ( dator a trece în prescurtare tote ordinele ce primesce
în cursul anului, întrun registru s, ecial.. numit

trare, care va coprinde : Data,
ordinului sc adresei;

numărul

regisrra de in-

udecă anul, lua, diua primirei

propriii al ordinului “s6ii adresei ;

numărul dusarului unde s'a. cusut: autoritatea de la care “emană
ordinul; conţinutul sti abreviat; lucrarea sea. Asemenea va pres- .
curla intalf . registru, numit

registr “de! eşire,

tâte

raportele

.

eşite din cancelaria scâleă în cursul aceluiaş- au. Acest registru din
urmă, va fi divisat asemenea în nial multe co0ne şi va cuprinde : :
Data raportului; numărul săi : număra, dosarului. unde s'a, cusut,
copia raportului ș autoritatea căria se adreseză raportul; conţinutul abreviat şi resnitatul stă.
“Atât ordinele primite, cât şi copiile” după rapârtole înaintate, se
"vor. c0se, dupăcum s'a dis mul sas, în mai multe dosare, după fe-

lui materiilor ce conţin. Ast-fel primul dosar va putea cuprinde,
“spre exemplu, tâte chârtiile atingătâre de materialul sedlei; al doila, diferitele instrueţiunl; al treilea, (te Châr tiile relative la căre

ţile didactice, la salarii, ete.
E

$ VIL. — dtte registre 2)

“Deosebit de registrele aretate maj sus, fiă- care sc6lă datorezăa

avea încă un registru de pres nţă pentru învăţători şi altul, ve„„gistru de inspecție pentru visitatori.
In yrimul se controlezi învățătorul, conform art. 391 din legea

instrucţiunii, pe sine însuşi, trecând în fiă-care di data, şi atestând-priu semnătura sea orele de le a țetrecut în sc6lă, Când învățătorul va lipsi vre-o-dată de la sc6.ă, este dator a arăta la obsorvaţiuni causa care a provocat acestă absinţă. Acest registru der
(1) Pentrn registrele cancelariei prescrise. în acest paragraf, se propun
modelele No

5 şi6; formatul

"(vegi la sfârşit).

lor însă va fi în mărimea unei câle intregi,

(2) Pentru registrele prevtdute îîn acest paragrafă se propnn modelele No.

7şi 8; formatul lor însă, va îi în mărimea unei jumătăţi de c6lă

,
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Va coprinde patru colone : 1, data, adecă anul, luna, giua ; 2,0-

rele de învățături; 3, semnătura învățătorului; 4, Observaţiuni. :
Secundul registru, care va area, numai două colone, una pentru
dată şi alta pentru observaţiuni trebuesă fii numerotat, şnuruit şi
sigilat de autoritatea. competinte. EI în conformitate cu art. $50-din
lege, este destinat a primi într*ânsul resumatul observaţiunilor celor în drept a inspecta sc6la, şi în conformitate cu art. 81, a sta

tot-a-una afipt pe masa învățătorului, ca să fii vizibil pentru Orcine, afară de scolari,

S VUL —

Feamenile. |

aa

“Examenul, fii public, fiă privat, este tot-a-una o sărbătâre
tru copil. Fâră motiv legal, ici un elev nu pote. lipsi de la
mei şi toți suut datori-a asista îmbrăcaţi în hainele lor cele
curate. Caietele și tote lucrurile lor de preste au, ţinute în cea

penexamai
mai

perfecti curăţeniă, vor sta gata a, fi expuse visitatorilor, şi a con-

|

stata, ast-fel progresul făcut do dânşii în cursul anului scolar.
Sunt mulţi învăţiitori, cară ai adoptat viţiosa metodă, de:a obliga pe scolari să prepare, exclusiv pentru examen, altă .caligrafiă,
alt desemn, ete., decât cele lucrateîn cursul anului, şisă pergă cu acesta un timp îndelungat. Noi blamim acest us şi ne grăbim a adăoga : 0 bună scâlă trebue să fii gata în tote epocele anului de
a se supune îa examen;
a
,
Este tolositor elevilor şi permis îuvtţătorului de a: face o repetiţiune generală pentru finele anului scolar; ni-i este însă permis a arangia lucrurile:aşia, în cât copilul si sei mai "nainte, mate-

via Ja care va fi examinat, scii chiar cestiunea ce i se va face. Noi.
amim cu tâtă severitatea pe acela, care îneslii ast-fel pe public,
“pe scolari şi pe sine însuşi, şi-l consiliăm a fi mai loial, cestionând
p6 elevil sti asupra tutor punctelor tractate în cursul anului şi în“dreptând după curiinţă răspunsurile ncexacte..
i

„Invăţătorul se va exprima clar şi va alege -expresiunile sele fâri

pretenţiune; el va cestiona pe toţi elevi do potrivă; fâră a da preferință vre unuia din ei; se va feri de a blesa amorul propriă al
acelora,ce n'ar respunde întocmai după asteptarea sea şi se ra sili
din tote puterile sele a nu face numai un examen de paradă, ci un
examen tare să înenragiuze pe eleri, să stimuleze amorul lor pro-

, SCULA
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pri șşi să desvolte în «i gustul studiului ; un examen în fine, care
să constate păriuţilor, autorităţilor câmpătinte, şi la toli câți Se.
inter esezi de instruțiunea junimil, progresul real al Lele ilor,

C Ai 1001
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” ISVETĂTONRUL ÎN RAPORT GU SUPERIORII SEL.

ŞI. — În ruport cu+ comitatele scolare.
Atingem aci o cestiune delicată; voim să vorbini de raporturile
învăţător ului cu comitatul local, autoritatea scolară cea mal apro-

piată. în interesul bunelor relaţiuni între învăţător şi acest comitat, şi spre n face să dispară diutre dânşii or-ce conflict întâmplător, precisim de la început. dreptusile ce acest; din urmă posedă în
„virtutea legii instrucțiunci din anul 1865.
Art. 87 din acestă lege dice: „Comitatul scolar va avea sub iÎ-

mediata sa priveghiare scola comunală.
|
„El va face observaţiunile necesarii învățitor uluf comunti,
e
când |
s'ar abate de la datoriite'sele, când mar fine scola pe tot timpul
prescris, când ar avea purtăre necuriineisă în comună, sei când

s'ar arăta în or-ce nod nedenm de misiunea sa.“
;Decă aceste observaţiuni remân fâri efect, comitatul stolar se.
va adresa la revisor spre a cere îndreptare.“
„Art. 88. Localul şi lucrarile sc6lei comunale se află sub pri_veghiarea şi respunderea învățătorului și comitatului scolar.“
Art 89. Comitatul îngrijesce ca, toți copiii si mârgă la scolă,
conform regulelor din acesti lege, şi pronunță pelensco intensa
prev ădute. =

Aşia der, după €ce ari arătat raporturile ce Sant stabilite de Inge
între acestă autoritate și învăţător, noi îndemnăm pe acest din urmă a face tot ce prudința șşi echitatea cer, tot ce demnitatea sa permite, spre a stabili și menține: armonia cea mal perfectă între dân-.

şil. Xu va uita prin. urmare, că comitatul este obligat de lege a
priveshia scâla şi pe deasul, în îndeplinirea, datorielor s6le scolare.
Decă învățătorul n'ar voi să cundscă acâsla, stii d&că ar arca pre- tenţiunea ase privi ca de tot independinte în scâla sa, ar ajunse
a vedea în comitat un control ostil al tutor actelor sele şi a uita

100.
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rolul ce i preserii legea, respectivă. EI ar provoca ast-fel diferite

nemulțumiri ; scola ar suferi si scandalul ar fi gata în comună. În
asemenea împrejurări ar putea interveni altă autoritate ma! supe-

“riâră, şi a lua decisiuni puţin favorabile învățătorului. — Decă
însă din contra, acesta din urmă ş-rivesce raporturile ce trebue să
esiste între dânsul şi comitat dintr'up punct de vedere raţionabil;
decă admite că comitatul prin rayorturile sâle cu părinţii copiilor, prin posiţiunea socială a membrilor săi şi prin cunoscinţele sele
practice, este în stare a exercita o iniluinţă salutariă asupra scolei;
- d6că în fine învățătorul consideră că intervenirea comitatului

în

unele afaceri ale se6let, "1 scutescede o mare responsabilitate şi-l
“apără de multe neplăceri, el se va supune cu mulţumire la acea ce
cere de la deusul legea, binele junimei,

cuviinţă.
ŞI.

circumspecţiunea şi buna-

-

aaa

— In raport cu revisoriă şi sub-revisorit.

Învățătorul trebue să recunoscă în aceste persâne

pe represen=

“taţii Ministerului înstrucţiunei; prin urmare să le dea respectul
cuvenit, şi să se arate tot-Va-una gata a aderala avisurile lor.

Noi ţinem cu atât mai mult la acest respect al învățătorului către revisori, cu cât prin acâstă, conduită el'dă copiilor exemplul su“punerii, ce şi dânsul reclamă de la el. Când der sar întempla ca
revisoril si-l semnaleze o metddă propriă a ameliora disciplina şi a
„ favorisa, prosresul scolarilor, el o va punte imediat în executare şi
va constata ust-fel că este cu adevărat, devotat; misiunci scle.

“Adevăratul şi bunul învățător este încă dator a nu face să strilucâscă elevii sti în timaul inspecţiunilor prin exerciţii preparate
“mai dinainte; el se va mulţimi a arăta consciințios situuţiunea reală a clasei sâle.A lucra alt-fel ar fi a usa de o stratagemă

peri- -

culosă; ar fi a întrebuința manopere puţin loiale şi puţin demne
de un om de onâre şi probitate: ar îi a se face culpabil de o con-

duită cu totul opusă misiune! sâle.

-

-

i

DE

Învățătorul va evita asemenea, de-a împorăra autorităţile superiSre cu neîncetate reclamaţiuni. În cisuri însă de absolută nece-

sitate,: el se va adresa la, dânsele şi le va expune obiectul cererii |
s6le cu sinceritate, însă în modul cel mai clar şi cel mai simplu.
rr
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CAPITOLUL IV.
E

IsvEpăroituL îN RAPORT CU pănrsir ELEVILOR,

Ş [. — Învățător ul săs see facă plăcut părinţilor:
Succesul învățător ului în sc6lă, liniscea sa, binele stii, depind.
-în mare parte din bunele sâle relaţiuni cu jărinţii elevilor. Trebue
_dâr să se silescă de a stabili asemeni. raporturi, cari, pe d'o parte, -.

si-i fiă lul Gnsuşi plăcute, iar pe de alta, să-l ajute în împlinirea
“ grelei sâle misiuni; el este încă dator să caute a dobeuidi încrede-.
rea părinţilor, chiar cu sacrificiul sii, der fâră a ceda vre-unul
„ din.drepturile se, Spre a ajunge la acest; resultat, se ra arăta

tot-b'a-una afabil, sincer şi neinteresat; el se va ridica forte sus
în.stima lor, dand probe de cea mal strictă imparţialitate, de cea
maj perfectă ordine,. de un derotament absolut: către junimea, ce-l

este încredinţatii.
.
Dâcă însă vre o dată s'ar giisi în necesitate de a întrebuința m- sură disciplinare extraordinare,

el va încunosciinţa atunci pe pă- |

rinţă, invitându-i a-i da ajutorul lor spre'a îndrepta cutare stii
cutare viciii al copilului. Ast-fel, pe de.o parte va pune cducuțiu-. |
nea scolară în armoniă cu cea de acasă, iar pe de. alta Îşi va asi"gura şi buna-tvinţa părinţilor,
SIL. — funațator "ul să evite a da ocasiune ptoinţitor să se
“plângă i de dânsul:
,
Spre acest sferşit, el nu Ya maltrata Je scolaxt; nică prin vorbe;
„nică. prin fapte; el va cvita a se exprima înaintea clasel întrun mod:

„necuviincios pentru. părinţi, chiar când copii lor ar veni din parte„le cu 6re-cari vorbe neplăcute, căutând a, se scusa, pentru vre
o în“târdiere, pentru vre o absinţă, scii pentr n vre'o negligenţă. EI nu
va Schimba cu nesocotință cărţile şi alte obiecte de studiii ale clevilor,. câci acâsta ar deveni. aulesca 0 povară pre grea pentru părinţi! ma! puţin avuţi.

Este asemenea

puţin cuviincios a propune

„“excursiuni sci preumblări, cari pun pe copiil de clasa de jos în alternativă, sâi a perde timp şi bani,

fâră nică un folos, 6

a re-

nunţa fâră voiă-le la o plăcere de care conscolarii lor, mal favori-

saţi de sârte, se pot bibucura ne deplin.

-

-
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Ş II, — Învețătorul să se feresră « lucru cu grăbire, chiar când părinți -s'ar plânge în contru sa. fără cansiă
fundată.
N
e

intrun asemenea cas învățătorul se va grăbi a convinge pe păvinţă de nedreptatea reclamaţiunelorşi a plângerilor
lor ; şi, spre
a evita or-ce sgomot, el va trata,. tote afacerile de asemenea natură, față în față cu. dânşii,
Ă
E
a
- Când un elev ar veni din -partea

vre-o observație puţin respectudsă,
or-ce respuns, der va trăite vorbă
si-l vorbâscă în acestă cestiune; se
pilului erorea părinţilor stă. Apoi se
şi le va arăta râul ce decurge pentru

(atălui,- sâit

mamei -sele

cu

învățătorul se va abţine de părinţilor, ca să viă el înşii .
va feri fusă de a atribui co-.
va adresa la acesti din urmă
copii din urmarea lor nesoco-

Uită, adiovând că deca pe viitor s*ar mai întempla 'asemeni necu-

viinţe, se va vedea silit-a da copiilor ordine contrarii cu ale lor și
a-l pune ast-fel în critica posiţiune de-a deveni nesupuşi sâii părinților s6ă învățătorului
lor.
.
E
„7
„+

Decă lipsa de respect a părinţilor ctitre- învăţiitor ar merge pre

departe, acesta va apelala superiorii Săi. Când păriuţii ar veni la
„ învățător în timpul clasei spre a-i-cere socotelă pentru pedepsa,; ce
acesta star fi cregut dator a aplica copiilor lor, el i va ruga să vii

după eşirea. din scâlă a scolarilor, Atunci se va purtacu dânşii ca
„un om raţionabil, căutând a-i linişti şi espunându-le adevăratul
motiv, care l-a silit a se purta ast-fel.

va arta temere s6ii frică...

În nică un cas însă,

i

el nu

E

"CAPITOLUL Y .

isvipăront

ŞI. —

îs Baron

CU cotit set

Ch colegă sei din acela

imştitut: i

"Una din condițiunile indispensabile Ja binele şi prosperitatea
W-. >
„nui institut de educaţiune şi instrucțiune; este fâră îndostă şi buna
armoniă şi înţelegerea cordială între persânele -chiimate a conlucra

în acelaş institut, |

a

a:
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Învățătorul se va sili prin tote mijlocele de cari pote dispune, i

stabili între sine şi colegi! sti, între sine şi colaboratorii st,

re-

laţiuni amicale şi cordiale. EI se va pune în acord cu colegii sti
asupra, liniei ce trebue să se urmeze în educaţiuneaşi instrucțiunea

scolarilor din diferite clase ; ast-fel ca lucrarea unuia să fiă o ur-

mare a labârei celul-alt. În adunârile lor, ei 'şi vor comunică opiiunile lor, avisurile-lori, resultatele experiinţel lor, lăsând la o

parte or-ce vanitateşi anior proprii; e! se vor arăta dispuşi a se
lumina fâră a manifesta cea mai mică susceptibilitate, fârăa avea
pretenţiunea de a sci tot; et se vor grăbi a pune în practică consiliile “unui confrate, când acestea s'aii recunoscut de-bune şi raționabile.

e

-

DR

- Învățătorul este dator a profita de tate ocasiunile spre a miri
și întinde stima colegilor săi în comuni: cl va fi tot-d'a-una gata
„a, serviciul lor în afacert scolare. Netiţelegerea ce ar, putea exista

între -membrii familiilor lor, nu trebue să provoce în ânima învă- -

țitorului un sentiment de ură către colegul ştii, nick să facă a în_ceta buna armonii ce domină

între dânşii. În comunele unde lec-

țiunile private pot aduce şi alte venituri, învățătorul nu ra între-

buinţa nici o dată mijl6ce neleale spre a atrage elevil'colegului săii.

“Învățătorul nu trebue să-şi resbune asupra colegului stii, nici
chiar când acesta Parfi detăimat. Când însă neînțelegerile sint
„grave, toi ?] consilitim a se adresa mai bine către superiorii sti, de
“cât a alerga la satisfacţie personală sâii la .judecata membrilor
comunei, St nu se pârgă însă din vedere că o cârtă particulară se în”
"Tătură mal lesne printi?o explicaţiune între patru ochi.

Ș IL — Cu colegiă sein alteteomine.
Raporturile învățătorului: cu colegii să din alte comun, uu pot

cu tote; acestea, nu trefi- aşia de intime ca cu colaboratorii sti;
buc si remâiă indiferent nică către dânșii, Else va sili prin ur-

mare a trăi în bună armoniă, a provoca raporturi amicale, şi a-i
asigura tot-Ma-una de stima şi. consideraţiunea sa. ”

.
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„* CAPITOLUL VI
CUN să se PERFECȚIONEZI: ÎNVEȚĂTORUL ÎN MISIUNEA SA.

„ŞI. — Dijldeclerde reieşire.
- Experienţa a: dovedit că în tote funcțiunile,

acela care nu pro=

greseză, retrogradâză. Acâstă, maximă admisă, învățătorii sunt datoră a căuta tâte mijlâcele, ca să mergă înainte şi să ajuiigă la gradul cel mal înalt de perfecţiune, ae care sunt susceptibili.

Între mijlOcele cele may. proprii de a ajungela
. scop, “noi reco=".

mandăm pe cele uimâtore e
„1. Cetirea de diverse cărţi seridse şi instructive ;
.
"2, Studiul ma! pe larg al sciinţelor ce se propun în scâlă;

3. Încercarea dă a traduce sc a compune diverse
scrieri;
4. Visitarea sedlelor altor învăţiitori mal experimentați:
„|

„5. Adunările învăţătorilor. cu scop de a se. lumina unii pe alţiă.

şi a deshate stii a desrolta materiele învățământului; - |
„6. Conferinţele prescrise de legea Istrucţiunei, unde, pe
lângă
diverse repetiţiuni, învățătorii vor face cu revisorii,
şi un mic curs

-

“de Pedagogiă şi Didactică.
..
Pa
Cu aceste mijlâce, şi decă învățătorul
nu va voi să fiă în 'scâla: i
sa numal

o maşină; dâcă el nu seva; mulțumi a se menţine
strict
„în strimtul cere al clasel sâle, ci va simţi necesitat
ea; a respira şi
alt aer mul curat; dâcă, cu un curtat; va
dori să sciă Şi acea ce se
petrece în vecinătatea sa, acea ce colegii
săi introduc bun şi noii
în metodele lor, el 6te-fi sigur că se
află la înălţimea misiunet

s6le, că din qi în di merge perfecţionându-se,
şi că pe curând va
ajunge scopul, către care tind tâte actele
nâstre : Progresul.
ct
.

„o
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ȘI DIDACTICA.

0 PARTEA L.
PRISCIPIILE FUNDAMENTALE ALE METODOLOGIEI ŞI DIDĂCTIGEI.
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„..* PEDAGOGIA. — DIDACTICA. — METODOLOGIA. -

Un bun. învăţător trebue să posedănu numai cunosciințe fan- .
damenta!e de studiile ce este chiămut a propune, der şi mijisce şigure de a transmite altora, acea, ce scie el. 'Insă dâcă învățătorul,
„nu trebue să se mărginescăa posede numal cunosciiuţe supericiale,
cu atâta mai puţin nu se va mulţimi a studia metodele numa! teoretic; el va fi dator a le exercita. bine prin practică.!
a
„Metodologia în adevăr, ne arată rincipiilece sunta se observa.

“şi regulele ce
mâătului. Au
numai aceste
supra cărora

sunt a se urma la predarea-tutor materielor învăţăeste însăde ajuns pentru un învăţitor de a poseda
regule; el trebue "asemenea să cundscă şi basele asunt fundate aceste principii şi scopul: către care ele

tind. Invăţătorul trebue încă să fiă convins ca unicul mijloc de a
dobândi în prelecţiunile scle, un resultat mulţumitor, este de a,se:
- conforma Strict cu legile fundamentale ale sciinţei, ce noi numim:

Metodologiă. ? "tite principiile, tâte regulele, ce se întrebuinţeză
la înt&ţămntul primar sunt apropiate naturel spiritului uman.Ai
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„veste principi suni, prin urmare, “conforme, nu numai cu disposi„unite naturale ale copilului, der încă şi cu mijlocele ce se întrehuinţeză la desroltarea facultăţilor scle. Nu pote der: cine-va, nici
într'uu mod, i se despărți de aceste principii : câci decă ar herde
-din vedere aceste base fundamentale, n'ar fi în stare a atinge scopul
educaţiunii şi instrucţiunii.
| Unirea acestor principii şi unirea legilor bazate pre ele, consti
iuesc sciința ce nol o numim prin cusentul de origina gr că 3 Pe-

dagogia, :adecă arta de-a conduce pe copit.
„ Pedăgogia se împarte în donă părţi principale : Sciinta şi arta.
Cea cântat -se ocupă cu cercetarea regulelor, şi coordinâre a lor,
“cu teoria. .

Cea de a doua cu aplicaţiunea acestor regule, ca pr aătica.:
Aşia der, pedagogia ni se presintă sub două fase diferite : puw-

ea sciințifică șşi „partea terhnică.

Experienţa a dovedit că este mult mai uşior a ajunge cine-va la
"un srad de rerfecțiune, la partea numită sciință, de cât la acea
numită artă. Cu tăte acestea uu se pote obţine un succes mulţi
mitor de la cea d'ântâiii, fâră a avea cunosciință de cea de a doua; ele sunt strâns legate una de alta.
Aşia deră, îusăittorul primar care ax'dori să-şi i îndeplintscă cu
demnitate misiunea sea , este dator a se familiarisa cu pedagogia
|
în întregul et,

Fducaţinnea nu se pote înţelege fâră instrucțiune: mijlocul 'cel
mat eficace de a ajunse la o: educaţiune perfectă, este iustrucțiunea ;
ele fiind în raport intim trebue să mârgă împreună:

„Spre a reieşi, instrucţiunea trebue să, fii dată cu o sistemă 6recare. Acela care are misiunea de a învăţa pe alţii, trebue să îi stu„diat principiile, regulele şi legile acestei arte. Sciinţa care unesce
şi combină aceste regule; aceste legi, se numesce didactica.
„Didactica este vo parte a pelazozi iei; ca şi densa, ca se Ampar te

în seiinţă şi în artă.
“ Succesul îti. învățământ e- subordinat la intreuințacea unor Vroceditri particulare ce se numesc metode.
Sciinţa. care tractezi despre aceste diferite procedări, “care le e
seii le aprobă, se numesce mexanindză, le apreciază, le condamnă
todica: stă metodologia.
Ac6sta se divideîn metodologia) sener: a şi în metodolosii specială: : pr ima se mărginesce a semnala, întrun mod general,

|
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diversele procedări întrebuințate la învăţiiment.; steunda determină
calea ce trebue ssi se urmeze în fiă-care ramură a învtţămontului. E
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PIINCIPII DIDAC TICE ȘI DIVISIUNEA Lor.
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Regulele principale, axiomeleai căroror ohservaţiune este necesariă
la or-care învățământ, sunt fundate pre natura omului, si ait ra-.
portele cele mai intime cu desvoltarea sea intelectuală.
Sati stabilit diverse clasificaţiuni ; saii distins principii generale

şi principii speciale, principi! positive şi principii negative. Fâra a
critica acestă divisiune, noi credem că tote aceste principi se bi
clasifica forte nemerit ast-fel :
Principii relative la învăţători,

pr incipit relative la scolari şi

_principit-relative la obiectele învăţământului. -

a

a

OAPMOL
—vaaxcreul

REL: ATIVE

LA

ÎNvEFrăroui

ŞI. — Încăţitor ul este dutor « e Iner a în scolă sa, tot- d'u- aut
„cau au înteres veul.

i

- Învățător ul care voesce binele scolei stie, trehue să sciă a-şi aopri a într eţine şşi a mări în sine acel interes reâl pentru pros-

„peritatea că, fâră de care or-ce sicces € iinposibil; el trebue să arate tot-Ma-una o ardâre şio constanţă neobosităîn împlinirea da- “toriilor 'scle; deci voesce a obține progres.” Nam dis fâră intenţi+ Un€ înteres real; este şi un “interes afectat, care, departe de a fi
- folositor, nu seri vă de cât a tujbura, învăţimentul, "de câtecedispune
pre elevi la lenerire şi moliciuue,
ŞI — = Înioţător ul i cbue să fiii vine prepurat când întră
„în clusă.
-

“Succesul oricărei leeţiuni depinde iîn maree parte de modul cun
Ş

-.
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“a fost preparată şi propusă. Acestă preparaţiune se face în două
“moduri : în preparaţiuni întinse şi în preparaţiuni simple. În cele
Wântâiii învățătorulva studia în fond tote faptele însemnate din
lecţiunea gileă următâre, ca apreţiând din relaţiunile lor, causele
şi efectele, să'le pâtă propune

scolarilor într'un mod

lămurit, în

> cât și acestia să reţină dintr'ensele cu' înlesnire, tot ce le esteîn
realitate folositor. Cea de a doua se intrebuinţeză mai cu semă la
lecţiunile claselor inferidre, unde esplicaţiunea mirginindu-se, pur
şi simplu, asupra lecţiunii de di, preparaţiunea nu p6te avea alt
scop, de cât-a ne aduce aminte acea-ce seularii ai audit în lecţiunile precedinte, spre a le lega, cu cele de asti-dişi a nu lăsa vre"0 lacună în spiritul lor.
E
a
Cu cât învățătorul va depune mat mult zel la preparaţitinile
s6le, cu cât 'şi va da mai multă silinţă de a poseda în fond materia,
ce are să propuiă, cu atât va reuşi a o transmite may cu înlesnire
şi a o-face mai clară şi prin urmare mai-interesantă scolarilor săi.
» Tar d6că din contra, învățătorul nn va fi de loc preparat, sâă deci va fi
„XE preparat, atunci el va fi silit a consulta mereii cartea sa, Şi astfel nu vă fi el care propune lecţiunea, ci cartea. Scolarii "ȘI vor
face o urâtă ideii de un învățător care în tot momentul are nece-

sitate a consulta cartea co ţine în mână; că vor ajunge a crede că
este cel mai uşior lucru a fi cine-va învățător, de vreme ce al lor

„Propune lecţiunile sele, citind numa! materia din carte.

Ş II. — Înveţătorul trebue să apiofiundeze lecţiunile
şi să le
Drop tot-d'a-una sub forme nouă.
Or câtă sciință am poseda, să nu netnerijim astudia fundamen-.
tal şi sh tote fasele s6le materiace voim a propune scolarilor.
Alt

"fel am putea întâlni, li propunerea lecţiunilor, locuri
obscure, pre
cari am fi siliţi să le atingem numai superficial, stă
nici de cum. :
Der unuiînvăţător consciinţios nu-i este permis
a face acâsta ; ci,

în folosul săii şi

ul elevilor, este dator a desrolta'totă materia pre
larg, şi tot-a-una sub forme nnoj. Acela care,
de la încenutul anului şi pânăla fiuele luj, ar trata, un subiect în
acelaş mod, în a= celeaşi

proporţiuni şi pste în aceiaşi termeni, întocmai ca
o maşi"nă, acela, dicem, n'ar fi demn a purta nobilul
nume de învățător.
-

5
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Ş IV. — Înceţătorul să se porte în scdlă tot-Vu-una cu - .
demnitateşi energiă.
„. Acâstă regulă este fârte importanti. Adesea unii învtțăteri.
ca"“pabiă, consciinţinşi şi forte devotați misiunil lor, nu producîn sc6lele lor resultatele,

ce cu drept corent se aşteptă de la dânşii. A-

cest fenomen e lesne de es.licat : aceşti învățători nu întrebunţeziă
în exerciţiul funcţiune lor, nici demnitatea, nici fermitatea cuveuită; ci credândcă pot înlocui aceste calităţi, prin o duicdţă şi o
amabilitate nemăsurată, cure toierâză şi pardână totul, - se înc6.i,
forte. Chiar junimea reclamă de la învăţător o conduită fermă, si-

gură şi denună, câci tot ce este slab, nesigur şi nesfatornic, nu-i
pote impune. Învățătorul dâr, cati să fii tot-d'a-una energic şi
ferm în' decisiuni.e sâle, decă în adevăr doresce binele elevilor săi,

"progresul lor.

.

E

y

ŞV. — Învățătorul să facă, cât se pâte de plăcută,
-

”

lecţiumnea sa.

-

„Maniera învățătorului de a propune-lecţiunea sa, pote contribui
forte mult, a desteptaîn elevi plăcerea pentru studii şi a-l atrage, pe nesimţite şi cu o forţă misteridsă către obiectele. ce voim a

le transmite. Învăţiitorul se pote asemăn: cu un magnet cure are
un pol atractiv şi a:tul repulsiv. — Înțelegerea subiectului şi claritatea expunerii captivâză pe elevi, pe când o explicaţiune confusă

şi obscură i face neatentivi, distracţi şi indiferenți.

.

- Urmâză de aci, că învățătorul are datorii neapărată a nu lăsa

nici un punct întunecos în lecţiunile ce propune elevitor sti; câci
acestia mar avea răbdarea,şi pote nici puterea de a complecta prin
propriu lor cugetare

acea ce mai

înţeles bine,

sii ai înţeles-pe

jumătate. Deosebit de acesta, îuvățătorul are datorii a arăta elevilor şi influenţa bine-făcătâre a deosehitelor ramuri ale instrucțiunei, asupra culturei intelectuale în. general, şi asupra reiaţiunilor sociale în particolur,, câci numar ast-fel instrucţiunea pote - .
deveni o ocupaţiune
de plăcere pentru dânşii.
Ş"VI.. — Înviţătoril mat trebue, sub pretezt că are pre puțină
cleo, a neîngriji datoriile stle.

Precum o familii numerâst,

spre a se întreținea în stare nor-
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njală, cere neapărat o activitate neconteniti,

asemenea şi o scolă

hine populată, sere a-și îndeplinicu sucees misiunea, are trehbuin-

ță de o mână fermă şi neobosită, spre a o divige. Însă, şi la o scolă

mal puțin. frecuenfată, obligaţiunile nu sant mat puţin importante. Învățătorul care star. găsi în acest cas, ar fi forte greşit, dâcă
„ar crede că şi cu mal puţină stăruință ar putea. ajunge la acelaş
resultat ; el trebue să depuiă acelaş zel, aceaşi activitate, ca și
când ar avea scolari mulţi, dâcă în adevăr voesce progresul sc6del ste.

N
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ȘI. — Fzeplicațimile să se fură într"
-şi nu sciințifie.

ELEVĂ,

|

mod elementar
-

Învățătorul, în predarea lecţiunilor scle, e dator,

mai cu sân

în, clasele iuferidre, a considera mulțimea obiectelox ce se presinti
spiritului elevilor sti, a așreţia greutatea

cu care inteliginţa lor

lor,

cu linibagiul

şi le pote însuşi, a proporţiona explicaţiunile sâle cu. înţelege
rea
şi în fine a-şi conforma expresiunile

simplu al

clevilor.
!
Pia
A
Nu este însă aşia de. uşior, pe cât se pote crede, de.a conform
a
cineva explicațiunile s6le, cu modul de a gâudi şi a vorhi
al elevilor. Spre a ajunge aci, învățătorul trebue să uite, în timpul
clasei,
maniera

sa de a cugeta şi a se exprime,

să se scobâre la

acea a
scolarilor sti, şi prin o atențiune continnă, să caute a domina
juuele inteliginţe, ale conduce la cugetareşi a le face
să înţeleaă acea ce şi-a propus a le explica.
a
Der când materia în.cestiune ar aparține, direct
sei. indirect
seiinţei, atunci şi explicaţiunile trebue si fiă sciinţifi
ce: În asemeuea cas se va defini ânteii seiinţa, şi apoi se
va trec
la t6te
e punctele ce o constitnese, adoptându-se un ordin
sistematic. Se va tucepe cu generalitățile, cu totul, spre a ajunge
la particularităţi, la
amiărunte. Spre i lucra însă ast-fel, e neap
ărat
ca elevii să fii bine
preparați şi să, poscdă cunoscințele necesarii, spre
a putea profita
de acest învățământ : eâct alt-fel, adecă fiind
spiritul şi inteligința
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lor puţin desvoltate, asemeni explicațiuni seiinţifice, în Joc de a-f.
-

lumina, i-ar încurca şi mat mult, Ş IN. —

Inceţămentul trebue să fiă soid , iar nu superficial.

_- Învățătorul, după ce a examinat pe-scolarul noii venit Şi s'a usigurat de educaţiunea ce a priimit în casa părintese ; trebue săcugete serios la mijlâcele cele mat proprii de a-l prepara: pentru
lecţiunilece se cuvin a i se da. Spre a pune însă învăţământul în
raport cu gradul

inteliginţei copilului,

învățătorul este dator să

urmeze după principii positive şi recunoscute, şi nici o dată să nu
dibuescă set să mergi după întemplare. Numai ast-fel va, putea ve-

dea pe elerii săi progresând şi învățând tot ce pot şi trebue să sciă.
lar decă învățătorul ar face lecţiunile sâle numai superficial;

dci s'ar miărgini la noțiuni vage, la explicaţiuni generale;

deci

ar neingriji a face oxerciţiuri practice spre a înrădăcina şi fortifica

-în elevii. sti nonele cunoscinţe, el mar fi demn.de misiunea sa; ar

perde, prin ncînsemnatele resultate ce ar produce, încrederea su- .
periorilor stă; ar. perde stima persânelor cani i-ait încredințat bu-

nul cel. mai scump, speranţa bătrâneţellor.
or -.2

Ş III. — Învățământul să să facă căt se pote întrun mod
o
intuitie,
i
“Cea dWântâiii activitate a spiritului e provocată prin simţuri;
intuiţiunea der este mijlocul cel Vânttii, mijlocul cel mai raţionat

de a grăbi desvoltarea intelectuală. Învățătorul, prin urmare, e
dator a se conforma cu acest princiriii. Intuiţiunea se aplică în special la învăţământul elementar, însă ar fi o erdre ncertată, de a
crede

cineva

că' acesta

nu s'ar j:utea aplica şi la o clasă mal su-

peridri. —- Tote lecţiunila sunt. susceptibile de a [i tractate cu
succes prin modul intuit:
=
as,
.
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Ş IV. — Seolavii trebue să fiă dirigeți întrun mod, cu că prin
propriele lor cugetări şi prin ajutorul cunoscintelor deja
dobendite, să-şi potă însuşi nouele noţiuni re voim a le
„ comanira.

Mijlocul de a înlesni exerciţiul cugetării, sunt cestiunile, Ast“fel intuițiunea nuui arhore, unul animal,

unui fenomen natural,

pă
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prin mijlocul ces”

-sâii uncă fapte omenesci va putea cu înlesnire,

tiunilor, a conduce la ideia, la definiţianea arborelui,
pf
"fenomenului, etc., etc.

animalului:

- Este mat uşior, într'adevăr, ca înveţătorul să dicteze lecţiunea
sa, şi apot să facă a se repeta de scolari; noi nu contestăm că, pro-

cedând ast-fel, ar merge mai iute, de cât obligând pe elrvi să cu-

gete. Cu tâte acestea, trebue să recunâscem că, când învățătorul
se va mărgini a recita şi elevii a repeta,

vintele sâle, desvulturea
Iângă acestea, sciinţa, ce
îndestul de bine înțeldsă,
_teridră. Necuviinţa însă

intelectuală a
s'âr învăţa în
ca. când s'ar
cea, mal mare

ca nisce

automaţi, cn-

copiilor va, sta pe loc. Pe
modul acesta, mar putea fi
învăţa printr'o lucrare ina, acestei procedări este că.

inteliginţa , remâind tot-lVa-una în nelucrare, se va tâmji din ce

în ce mal muit, şi va fi necapabilă de a opera, vreo dată ceva, fâră
ajutorul învățătorului,
$ V. — Zrebue să se înrădăcineze profund în memoria

|

"elevilor, acea-ce învâță.

Nu voini a vorbi aci de desvoltarea memoriei propriii dise, sei
de regulele ce trebue să aveni în vedere la cultivarea acestei facul-

tăţi.. Am vorbit despre acesta în aită parte; aci der ne .mărginim
a declari că proseriem cu-totul procedarea acelor învăţători cari
obligă pre scolar a înrâța lecţiunea pre din afară, din cuvânt în
cuvânt, după toxt. fâri a ie lăsa ocasiunea'de.a se mai gândi şi ei.
O lecţiune învățată în acest-mod,'nu pâte fi bine înţelesă
; prin urmare se uită lesne şi nu prinde rădăcinăîn spiritul copilului, Conjurăm dâr pe toți învățătorii a abandona o asemenea sistemă învechită, şi a cerede la scolari înţelesul lecţiuniă, fondul că; punctele cele mai priucipale, exprimate în-limba lor, şi nică de cumlitera, testului.

|

A

e

E

Mai recomandăm , de-a se resura la, finele fiă-cărei lecţiuni în

trase scurte îusă ; recise, punctele principale ce aii fost tractate,
de a, se recupitula la începutul fie-cărei nuof lecţiuni, subiectul des- .
voliat, în lecţiunea precedentă; şi, în fine, de a se face repețiţiuni
septămânale, lunare şi semestriale de totce s'a învăţat în săptămână,
în luna sc în semestrul trecut,
De

-

Decă pre lângă acâsta, învățătorul va fi în tâte rapârtele laînălțimea misiunii s6le; dâcăva sci a convinge pre scolari că prin
instrucţiune, pot deveni apți de a ocupu o posiţiune onorabilă în
.
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societate, fâră îndoială, acestia vor asista cu plăcere la lecţiun; le
vor privi ca o lucrare necesariă, ca o ocupațiune prâpriă a-i con- -

duce la bine, şi se vor grăbi a profita și de rocreaţiuuea los, spre
a cugeta asupra materiilor tractate în clasă,
.
Ş VI. — 'Trebue să se stimuleze copiiă de a studia sin
s mg
„Şi afară din scălă.
Scolaril ai datoria a se ocupa şi afară din orele clasei, cu aceace tvehue să înveţe, cu acea-ce li se propune în scâlă, Bste mp0
i
sibil, mai. cu sâmă în sc6lele tare populate, ca elevii, fâră un asemenca studii particular, să ajunggă a sci şi a se putea servi, fâră |

ajutorul altora, cu acea-ce aii învățat, în Scoli.
+ Este constatat; ca copiii cari se disting în scdli sunt aceia. cari
sc ocupă şi a casă cu acea-ce s'a tractat în clasă, şi dâcă, cu tâte
acestea, unii din elevă, dotați cu disposiţiuni extraordinare, sunt
în stare fâră studii par rticulare,: a respunde bine în clasă, fii-care
învățător esperimentat şi inteliginte va recunbsce că cunosciinţele acestora nu pot fi nici destul de solide nici destul de înriidăcinate.
Fiă-care învăţător e deră dator a desrolta în elevii st gustul .
studiului particular şi a destepta amorul lor propriii, spre a-i deprinde si se ocupe şi! în casa printescă cu materiile învăţate la scâlă.
pa

Ş VII. — Nu true sci se predea scolarilor materiy ce mau,
sunt dîn stare a înţelege, scii cari waă nici o talăre

„pentru denşă.

!

Inteliginţa” nu se pote silui. Spre a putea de elevul înţelege șşi
ţine minte unele lucruri, trebue ca inteliginţa sa să fi dobândit, mal
ântăiii un dre-care grad de maturitate; ca facultâţile scle, desvol-

tate prin diferite deprinderi, să fi ajuus la un punct de perfecţiune.
Nu trebue dâr să se pretindă de la un scolar, de curând intrat în
scâlă, a merge tot aşia de repede, ca unul ce o frecuenteză de mai
mult timp ş el urmeză mai ântăiii a-şi desvolta facultâţile intelec-

" tuale, a primi instrucţiunea preliminară, şi apoi a păşi la învăţământul proprii dis. Ar-fi forte nelogic a inipune unui Scolar redactarea unei composiţiuni, mal înainte de a-l fi familiarisat cu ttimologia şi sistema gramaticală, cu ortografia usuală şi cu pr incipiile punetuaţiunit.
Este asemenea forte nelozic de a învăţa pre copii lucru, ce nu
8

Ă
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le pot fi tolositâre, nici în viâţa scolară, nică pentru cariera lor rii-

tore, şi cari tot-d'o-dată mar avea valbre,
nică din punctul de vedere al 'educaţiunit generale. Acesta, ar fi a le impune o povâră de
“prisos, spre a-l desgusta ast-fel şi de cele-alte lecţiuni de prima
„trebuinţă,

$ VIII. — Să se depringă copii a respunde fâră sfială,
„sincer şi în tâtă libertatea. .
* Este forte important a se deprinde copiil să-şi exprime liber şi .
„ îâră sfi6lă cugetările lor. Ecă, mijlocul cel mai nemerit de a ajunge
la un bun resultat. Învățătorul se apropie de elevii săi cu iubire,
„le vorbesce cu blândeţe, le face mici -cestiuni după puterea lor,
„cere respuns, şi-i deprinde ast-fel a se familiarisa cu dânsul și a
„se convinge că el voiesce a fi pentru dânşii un amic, un adevărat

părinte,
„+

Da

La cas când copilul ar da un răspuns neplăcut, învățătorul nu

trebue să permiti celor-alţi elevi de a ride de dânsul ;. din contra,

el trebue să-l încuragieze, conducându-l, pre nesimţite, de la un
răspuns uşipr la altul mai grei. . .
a
“Cu tâte acestea o cestiune nu pâte fi tot-d'a-una urmată de un
respuus imediat; causele pot fi diverse : i
„a. Si căi copilul n'a fost cu băgare de semă ;

„D. Sâii că ma înţeles bine cestiunea;.

„de

.

-

SI

c. Sil că se indoiesce asupra răspunsului ce trebue să dea ;

Sil, în fine, că mare destulă capacitate, spre a exprima acea-

„CO Voesce.
ie
a
a
|
:- In casul Wântâiii, sci se va repeta cestiunea, sâi, spre pedepsa
Scolarului nebăgător de semă ;-se va adresa aceaşi cestiune la un

conscolar al săi mai mic.
i.
n
"În casul al douilea, învățătorulva examină în ce i-a fost neîuţe-

16să cestiunea, şi o va îndrepta..

Da

"În casul al treilea, el ra repeta din” noii - cestiunea ,

făcându-o

„mai înţelsă şi mai precisă, spre a risipi or=ce îndoială: -. - ME

“Şi în fine, în casul din urmii; îuvăţătorul se va mulțămi, în loc

de a primi un respuns complect, cu o partea lui, cu câte-va vorbe;
:
destul numai să se pâtă înţelege ideia; ..
"Respunsurile neeracte provin aseinenea tot, din
aceste cause ; se

va observa der şi în privinţa lor aceledşi regule. -.
DE

a
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CAPITOLUL V,,
PRINCIPII

RELATIVE

LA

OBIECTELE

DE. STUDIU.

Ş |. — Zrebue să se coordineze, cu îngrijire, materia ce...
a
se tracleză. |
Învățătorul ra coordina cn îngrijire diversele idei ce implică 0
biectul lecţiunii ce propune, ast-fel ca cele d'ânifiii să prepare, să

explice, si motiveze şi să provâce 6re-cum pre cele următâre.
Spre a facilita acestă lucrare, învățătorul va căuta a-şi aduce .
aminte ordinea după“care aceste idei s'aii format şi s'aii desvoltat
în propriul stă spirit. EI va, pleca, de la cele mai simple, dâcă este |
"sigur că înlesnesce ast-fel înțelesul ideilor celor mai complicate ;
şi din contra, va începe cu ideia generală, dâcă acâsta pâte fi în-

ţel6să fâră greutate, şi dcă. cele secondare potfi o urmare naturală
a acestia. În or-ce cas, el va, reserva pentru fine 6 ideiă principală,
" propriă a provoca în spiritul elevilor o impresiune mai pronunțată. ..
" ŞIL — Să nu trecem uşior preste primele elemente ale in-

tuițiuniă, şi să îngrijim a reteni adesea cu lecţiunile, a"supra primelor principil.

Unii învăţători trec pr răpede peste cunosciinţele elementare şi -

"fac cu aedsta un mare răi elevilor lor. Dâcă cunosciințele fun-

damentale n'aii prins rădăcini în spiritul copiilor, ei nu pot găsi, |
” în stadiile următ6re, sprijinul necesariii, spre a înţelege şi ţine: minte acea, ce înveță. “Timpul consacrat studiului elementar, care *
„adesea se consideră ca perdut, este în realitate timpul cel mat bine
„ întrebuințat. Cu câţ elevii "şi vor însuşi mai solid aceste cunoscine
elementare, cu atâta ei le vor putea lărgi mal lesne prin pro- priul lor-studiii, cu ațâta, prin urmare şi progresul lor viitor. va fi
maj sigur şi ma! sensibil.
.
:
De
Stabilim dar maxima : Repetiţiunea
este mama studiului.
ŞIIL — Să plecăm de la cunoscut, la necunoscut. |

Deci, am transporta pe un individ, cu ochi! legaţi, întrun loc „ necunoscut, acest individ, de şi-l veţi lua legătura de la ochi, nu
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*

va sci nici a se orienta nică a-şi da socotela de posiţiunea sea. Asemenea se va întâmplaşi cu copilul căruia i am propune de o dată
„materii necunoscute şi dificile de înţeles : el sar găsi într”'un-chaos _.
de unde nu s'ar mai putea orienta sţire a eşi la lumină... Este der
o necesitate neapirată a se adopta principiul : a merge de la cunoscut la necunoscut.

-

i

“

.

e

Să

Ş 1V..—. Materiile cele simple şi uşidre să precâdă pre cele
|
„complicate şi grele.
3

-.„0.hrană uşioră se mistuesce lesne. Incepeţi der a presinta spi-.
ritului copilului alimente cară să nu-l p6tă incomoda.
”
0 proposiţiune simplă presintă mai puţine greutăti, şi cere; spre
a fi înţelesă,, mat puţine. explicațiuni, ca o proposiţiune compusă.
0 problemă de aritmetică simplăse vesolvă mat curând, ca o problemă, complicată. ;
e
|
„ Principiul prescris aci este dâr aşia de natural, în cât or=ce..
desvoltare mal întinsă ni se pare de prisos. CE
|
N

Ş V. — Lecţiunile să se eaplice cu. vorbe curat rommesci.
Se va evita
pentru copiă,
şi sciinţă. Să
da mii, mult.

cu îngrijire întrebuinţarea expresiunilor
şi împrumutate sei dinti”alte limbi, s6ii
nu-şi imagineze învățătorul că ci asomeni
farmec lecţiunilor scle, sâii că se.va face

siderat de elevii să.

neînţelese
de la arti
termeni va
mat 'con-

Asemeni expresiuni nu se pot întrebuința, de

cât numai când ele ai devenit populare, să când nu se pot înlocui,

de cât cu frase pre lungi. Cu tote acestea, maniera învățătorului .

„de a vorbi, nu trebue să se scobâre până în punctul de a deveni vulgară, sc trivială. .
SR
a
Nimeni mai mult ca învățătorul de sat, nu este expus a cădea

întrua din acestea două extremităiţi.. Acesta dorind a-şi arăta sci-

inţa sa, mal cu s6mă când vine în contact cu persâne destinse, întrebuinţeză termeni streini, adesea cu un înţeles echivoc, şi devine .

ast-fel ridicul ; altă dată icrăşi, voind a fi bine înțeles de scolarii

sti, scoboră limbagiul stii întrun nivel neertat, şi cade întrun
păcat cu totul opus, care tusi-l conduce la acelaş resultat.. Consiliim der pe confrații nostri a proserie pe viitor. nisce asemenea

.

il
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tendinţe : a isgoni din limbaziul lor, cu tâte vorbele streine şi ue-

înţelese, şi pe cele triviale, şi a nu vorbi de cât curat românesce, însă
-

păzind cu stricteţă regulele stilistice şi gramaticale.

Ş VI. — Costiunile să se fucă întv'un mod determinat

şi înţeles.

-

Cestiunile trebue să fiă, înainte de tdte, scurte, simple şi să nu
coprindă perifrase. Aceste calităţi sunt cu atât mai neapărate, cu
cât inteliginţa copiilor va fi mai puţin, desvoltată. 'Tote cestiunile,
cari reclam dont răspunsuri de o data, sunt, mai cu semă pentru
copiii puţin înaintați în sciinţă, forte desavantagise. Numai într'o
clasă mai înaintată pot fi admise asemeni cestiuni, ca proprii a 6xorcita şi fortifica facultăţile spirituale ale copilului. -

Ş VII. — Înceţătorul trebue să țină socotlă de nonile dlescoperiră făcute în diversele ramură ale instrucţiunii, şi să
se conforme atât cu dânsele cât şi cu metâdele din no
”

Se

dutrodase.

ce
“Am arbtat deja cât e de neapărat de a se pune învăţătura
cu
şi
presinte
lor
ui
spiritul
starea
„dăm copiilor în raport intim cu
condiţiunea lor fiitâre; ne srăbim acum a adăoga,

că învățătorii

ce se *
aii datoria imperi6să de a se ţine în corentul descoperirilor,
cu
mai
şi
iunii,
instrucţ
ale
“ramuri
opereză, dupe timp în deosebitele
:vor
cari
ele
precept
şi
ile
Opiniun
ogiei.
Metodol
smă în acelea, ale
vor
diferi forte mult de cele admise în genere ptnă astă, stă cari
acfiă
să
trebue
nu
,
adoptate
ile
fi în oposiţiune formală cu principi
pruceptate şi aplicate de cât cu o mare reservă şi cu o extremă
ieze
abandon
să
“denţă. Pe de altă parte însă, învățătorul trebue
de
inţă
compet
mal
$meni
de
e
deile ruginite, şi procesările proscris
nici
cât dânsul, fâră a lua în consideraţiune nici comoditatea sa, a
a
.
,
capriciul sti.
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PARTEA II
„FORMELE ŞI MODURILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI.

CAPITOLUL 1
DIFERITELE FORME SEY PROCEDĂRI ALE ÎNVEȚÂNENTULUI.

«

Ş |. — Diferinţa între forme şi mietăde.

Vorbind de metâde,

confunâim adesea detâdele cu formele tn-

văţămentului. — Formele sunt fârte numerâse; însă, spre a area
6re-care ral6re, ele trebue să fiă basate pre regulele metodologiei.
Met6da, se ocupă de interiorul, de partea spirituală a omului, de
imaginaţiunea, de memoria, de inţeliginţa, de raţiunea şi de ânima,
sa; pre când forma învăţămentului are a face numa! cu exteriorul

„sti.

Rolul acestia din urmă se mărginesce în a areta, aexpune,a

asculta, a cestiona şi a respunde. Învățătorul der trbue să se silscă a dobendi facultatea, de a aplica cu abilitate
cel puţin formele
principale ale invățămentului, spre a putea descepta în elevii să

facultâţile sufletului şi a-i pune ast-fel în stare de a înţelege, a ju-

deca şi a, reţine acea-ce li se propune.
Me
a
„Astăgi nu mal e iertat, a învăța pe copil, ca altă-dată mecanicesce şi a-l propune lecţiuni, fâră a lua în consideraţiune vârsta
sea, desvoltarea intiliginţel sele, fâră a examina d6că el pâte face o
comparaţiune logică între acea-ce trebue să înveţe şi acea-ce scie deja; asti-gi nu mal pote fi vorba de a-l părăsi în propriele s6le

puteri şi de a-l lăsa să divineze acea-ce

nu-i este încă destul

de

înțeles; astă-gi se cere cu drept cuvtnt, o procedură sigură şi raționabilă, care se conducă pe: scolar, gradat, de la cunoscutla, necunoscut, într'un mod în cât, regemat pre cele învăţate în ajun, să
Ințelegă perfect acea-ce i se propune astă-di. Este evident, că nu
e destul pentru un învățător a cunâsce numai regulele metodologiei:
. teoria cea mat profundă şi cea may complectă, nu pâte singură
duce resultate mulţămitore ; el este prin urmare dator a-şi pro-.
însuşi

şi abilitatea, neapărată misiunei sâle; care nu se pote dobândi, de

cât printr”o practică neobosită şi continuă.

.
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Pedagogia a clasificat diversele forrie ale thvtţimentului, şi le
a deosebit prin numiri speciale. Prin intrebuințarea unora, elevil:
rămân într'o stare mat mult pasivă de cât activă;

altele isr cer

concursul facultâţilor lor intelectuale,. spre a-şi putea însuşi acea- |
„ce voim a le propune.
" Aceste forme, luate în sensul cel mai larg, se divid în două mari
n
a
clase = acea a expunerii nelntrerupte i acea a espunerel Intrerupte.

suUL —

Fornia ezpumeril neintierupte, stii forma
- acromatică (1).

”

- Acâstă formă a nvățămentulut reclamă. a se comunica elevilor
cunosciințele ce roim a le propune, prin mijlocul: unui discurs.
Succesul. der depinde in mare parte de la elocinţa cu .care profe-.
sorul scie a-şi propune leoțiunea sea, şi. de la atenţiunea Cu care .
este ascultat de auditorul săi.
Forma acromatică se întrebuinţeză iai cu sâmă în sosele Superidre, unde elevii, avend facultâţile lor intelectuale:deja desroltate, sunt în stare a asculta pre profesori cu 0 băgare de semi
continui, şi a ţine minte acea-ce aii audit; în sc6lele primare însă,
unde facultaţile elevilor sunt încă fârte meperfecte, acestă formă,
credem, că nu se p6te întrebuința decât cu mari precauţiuni, şi
mal cu să în "materiile istorice, însă şi aci nică 0 dată exclusiv:
4

ş Iv, — Forma capriieriă intrerupte, sâii: forma
EN
erotematică (2.
Espunerea întreruptă” se note presinta sub teo

forme intre

„cari cele mal principale sunt:
'a. Forma catehetică ;
b. Forma socratică ;
c. Forma repetitâre ;
d. Forma esaminătâre;

-

.

a

"e. Forma lul Bell-Lancaster. .
Forma cea mai propriă în invățimentul elementar, ee acea, care
procede prin cestiuni şi prin respunsuri. Acesta se pote aplica fâră
deosebire la tote materiile tveţămontului, Intr'o0 măsură mal mult
(1) De 1 o rorbă grecă. ce însoranăză : a asculta spre a se instrui.

(2) De la o vorbă grâcă ce însezn6ză a întreba spre.a se instrui.

-!
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.

s6ii mai puţin întinsă. Fiind-că cestiunile sunt basa, formei catehetice şi socratice, fiind că tot-suceesul, ce se aşteptă, de aci, de- - pinde de'le abilitateacu care învățătorul

va, sci a profita de res-

punsurile copiilor, spre a formula, după o ordine şi după un plan |
- 6re-care, alte cestiuni, de acea e fârte important, pentru dârisul de
a avea,.0 cunosciinţă perfectă de modul cum trebue să le facă. Am
dat înainte 6re-cari explicaţiuni în acâstă priviuţă, vom adioga, însă
şi altele cu ocasiunea, desvoltării speciale, ce ne propunem a face
„acestor forme seii procedări. .î- - a. Forma catehetică (1).

.

Forma, catehetică, al cărei element distinctiv, este acţiunea.reciprocă a învățătorului asupra elevului şi vice-vorsa, presupune
- nisce naraţiuni urmate de cestiuni şi răspunsuri. Acâstă, îormi, care are o mare asemănare cu forma socratică şi
cu care s'a confundat adesea, diferi esenţial de acesta. Forma catehetică e principiul care domină pre cen-altă, Ea presupune că
înveţătorul cunsce caracterul, spiritul, modul de a, vedea al: elevilor, şi că e forte în parola sa, în cunoscinţele sâle; că copiii po- .
sedă noţiuni şi elemente primitre de desvoltare,
Forma catehetică nu permite să se comunice copiilor cunoscin-.
țele prin mijlocul unei: expuneri neîntrerupte; ca'are de scop a-i
dirige prin ajutorul cestiunilor progresive şi a-l conduce prin propriele lor refiecţiuni, de a afla, singuri acea-ce voim-a-i instrui ; ea
este prin urmare arta de a descoperi-un adevăr prin usul unei serii
de cestiuni, proprie a conduce pe copii la o vedere clară şi precisă a materiei ce ne propunem a, le însuşi.
i
Spre a se întrebuința însă cu succes arsstă procedare, se cere
de la învăţător a formula bine cestiunile, a apreţia cuviincios respunsurile, şi a deduce dintrânsele cunoscinţele 'ce şi a propusa
desvili, fâră însă a intra în lungi desvoltări.. Trebue asemenea, să
conserve bine în mintea sa, obiectul ce se tractiză, Şi să nu se a„bată de la dânsul prin răspunsurile primite. Acestă atitudine însă,
nu se p6te dobândide cât prin o lungă practică. Aplicaţiunea,
formei catehetice se pote începe de la intuiţiunea obiectelor ce se
pot
pune inaintea copiilor ; ea însă va continua şi la explicaţiuni
mai

abstracte făcându-i să extragă din micele naraţiuni şi istoridre
ce (1) Do la un verb grec ce însemneză a instrui
prin cestiuni.:
.
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NI NODURI UD VOI VOI0 000
SIUI
“Te propunem, deducţiunei morale. De la începători este bine să se
câră de a repeta tot-d'a-una în respunsurile lor, cestiunile ce li sa.
adresezi. Prin modul acesta, elevii se deprind a se exprima corect,

-

limurit şi în termeni aleşi. — Exerciţiile acestea vor continua până
când, acestă formă se va putea aplica cu succes, şi la alte rămură.
ale instrucţiune mai dificile şi de un ordin mai superior.
Spre a facilita însă acestă, operaţiune, vom fixa următârele regule:
1. Învățătorul să evite a cestiona pre elevi dupt o ordine 6re-care;

2. Nici un elev să nu răspundă mai înainte de a-ise da de-înDE
văţător semnalul convenit ;

3. Fiti-care- elev să respundă 'cel puţin o dată în timpul uncă
E
|
lecţiuni ;
duuna
cestiuni
multe
mai
4. Nu se vor adresa, la acelaş elev
e
pă alta ;
|

5. Cestiunea să se facă individual ;

6. Învăţitorul să nu gribescă pe copii,şi să nu le înlesnâscă
_vespunsul dorit, pronunţând singur cea Wântâiii vorbă ; el nu lo va
permite nică o dată a-i adresa, în timpul lecțiunilor , cestiuni de

puţină însemnătate, şi cari mar avea alt scop de cât a-l tăia şirul
a

explicaţiunilor sdle.:

di

Forma socratică (1).

-

e,ele sâle cu ucenicii sti, Gmeni mal mult scii
în conferinț
Socrat
în etate şi adăpaţi în diferite cunoscințe , nu
înaintați
puţin
mai

nara acestora nici o dată acea-ce voia să-i înveţe, sti să-i facă.

a admite ca un adevăr; ci, ca şi tă forma, catehetică, "i dirigea prin
cestiuni înteleginte, a descoperi singuri veritatea şi a o admite, ca

să die aşia, siliţi.

Să

a

Diferinţa între forma, socratici şi cea catehetică nu e însă aşia,
de mică, pre cât ni se pare la început. Socrate avea a face cu 6meni
matură, cu persâne de Gre-cari experiinţe, de şi plini de prejudiţii
şi de opiniuni greşite. Învăţătorii, din contra, ai misiunea a instrui

- numai pre copil, nisce fiinţe mici cari aii o inteligință forte măr-

judeca, singuri. Ată diferinţă, între
ginită , ca să potă raţişiona
e gravitatea, materiilor ce tracta So- .
constitui
_ ambele aceste forme,
(1) Socrate, născut în Athene, 470 ani înainte de era Christiania fost
fiul unui sculptor numit Sophronisma, şi cel mai mare filosof al Eladei.
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crate cu ucenici! să, şi micele cunoscinţe ce se daii copiilor do învăţătorii lor.
E
Resultă de aci că forma; socratică nu-şi pote avea locul în scolele primare. A

Xe. Forma repetităre.
Învățătorul, carea reieşit într'un mod 6re-care.a comunica elevilor săi cunoscințele cerute, nu pâte privi opera .sa terminată,
mal "nainte de a fi întrebuinţăt t6te mijlOcele posibile sprea face
să se întipărescă aceste cunoscinţe în memoria lor. Acest resultat
se-obţine prin repetiţiuni dese şi bine dirigâte. Învățătorul care e
de opiniune a se lăsa aceste repetiţiuni la buna-voinţa scolarilor,
comite o forte mare erdre; câci acestia nu sciă tot-d'a-una cum să
_procsdă spre a-şi aduce aminte şşi-a întipări în memoria lor acea
ce aii audit în scâlă. Este dâr absolut necesari de a stabili, spre acest sfârşit, nisce exerciţiuri speciale, prescrise de forma repetitd-"
„re, cu scop de a aminti scolarilor şi a le face mai clare, prin mijlocul cestiunilor, cunoscinţele ce ei posedă deja.
La aplicaţiunea acestei forme trebue să observăm următârele
regule :

»

„Fii-care parte, ce se pote considera ca făcând un tot, să se repete. necontenit, până ce se ra întipări deajuns în memoria, elevilor ;
însă după ce mai Antsiă a fost destul de bine explicată;
„La finele fiă-căria lecţiuni, se va resuma înţelesul a;
"Lecţiunea următâre să înc6pă tot-d'a-una cu recapitulațiunea
punctelor principale din lecţiunea anteridră ;
„Să se facă tot-da-una o repetiţiune sumară de mal multe capitole. Ast-fei eleril vor veni în stare a-şi forma o ideiă generală

despre cele învățate, prin urmare a; le înţelege mai lesne şi a le ţi-

ne mal bine minte.
.
„Cestiunile, ce sunt a se adresa scalarilor, vor fi în aceleaşi COndiţiun! ca şi la forma catehetică,
Dâcă aceste repetiţiuni s'ar ţine regulat, şi la termene îire; ele
ar dereni şi un stimulant puternic pentru elevi, de a, asculta lecțiunile cu o atenţiune statornică,şi a se gândi serios, şi afară din
clasă, la acea ce li s'a explicat în scâlă.

FORMELE ÎNTETIAMÂSTULUI
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d. Forma examinătăre.
Acâstă formă are simplu în vedere a proroca pre elevi să-şi dea
socotslă, de acea ce aii învățat, ir nici de cum de a întipări şi mal
profund în memoria lor, cunoscinţele dobendite. Examenul, prin
urmare, n'are.alt scop, de cât a se asigura învățătorul despre starea intelectuală a scolarilor st, scii a proba părinţilor, aplicaţiu“nea şi gradul la învăţătură a copiilor lor.
DI
“Este der o diferinţă simțită între a examina şi a repeta. .
Am demonstrat may sus că repetiţinnile proprii dise, sunt necesarii; tot acesta dicem şi pentru examene.
a
|
_ Forma examinătâre se întrebuinţeză, când tn timpul lecţiunilor,
când în ore speciale, destinate pentru examen. Învățătorul procedând ast-fel, se pune în stare a apreţia progresul elevilor săi, a
cun6sce defectele şi lacunele în sciinţele, ce ai dobendit, şi a descoperi acea ce trebue să facă spre a întreţine şi fortifica bunele
disposițiuni ale elevului silitor, seii şi spre a stimula pre uceia cari
manifesteză o tendinţă către negligenţă şi lene.
Cestiunile, ce se adreseză elerului
cu ocasiunea examenului, tre-

bue să fiă în raportcu cunoscinţele ce acesta a dobândit deja, şi
formulate tot ca la forma catehetică.
e. Forma

Na

luă Ball-Lancaster (1).

n

Este, fârte dificil pentru noi de a afla motivul carea putut au-.
torisa adoptarea unei forme de înrtțămtnt sub numele :. Bell-Lancaster. — În acestă formă,
'nu e vorba de.o metâdă de învăţământ,
inventată, şi perfecționată de Bell scii Lancaster, ci numat de o dis" posițiuie relativă la, interiorul scâlet, disposiţiune specială, în
on6rea, căreia, numele lor se găsesc înscrise în analele Pedagogiel.
(1) Anâr6 Bell, născut în Scoţia la 1753, mort la 1882, a servit ca pa-roh în indit ocapându-se şi cu instrucţiunea fiilor stă spiritoali. Întorcânduse în Europa, Bell publică experienţele scle asupra educaţiunii, făcute la
scăla de băeţi din Madras. 1798.
,
Di
Josef-Lancaster, născut către anui 1777 în Euglitera, deveni la 1798 în-

vățător la Londra. El adoptă metoda recomandată de Bell în opera sa și usurpând pentru sine ondrea acestei învenţiani, institui scolele lancasteriene.

După ce s'a bucurat de acest resultat câţi-va ani, trecu în America, şi muri
|
AR
la New-York, în 1838.
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SA

LITIU

Vom vorhi despre acestea în capitolul următor, menit a tracta, des-

pro modurile, scit metodele învățământului.

_

ț nstrucțiunea, dată, după Bell-Lancaster, este mai mult uu e-

zerciţiă maşinal, de cât o desvoltare intelectuală. Ea conducând

pe elevi la o rutină, care amorţesce şi omâră spiritul, nu pote fi
recomandată de cât în sc6lele forte populate, unde învățătorul, prin.
mecanismul ci, pste Gre-cum exercita pre eleșit sti cel slabi, prin
cei maj forţi. -

.

De

:

!

Pedagogii cei mal renumiţi stati unit a stabili că chiar primele noţiuni nu trebue să se propună scolarilor mecanicesce. Nu suntem der not aceia cari am autorisa adoptarea acestei forme în scdlele nâstre.:

-. Yi

.

:

> OMPITOLULI

o

DIFERITELE MODURI SEU METODE ALE ÎNVEȚĂMENTULUL.

Ş 1. — Definifinmea, modului.
5

-

Mod sâii metâdă se numesce maniera, cu care se transmite ins- trucțiunea, avându-se însă în“vedere numărul elevilor, disposițiunea
clasei, şi modul de acţiune al învățătorului. Decă acesta âre a se
adresa la un singur elev, d6că are a se adresa la mai mulţi, dâcă
“în sferşit are a se adresa la un număr aşia de considerabil de scoari, în cât si-l fii imposibil a-l supraveshia pre toţi, va avea negreşit necesitate de moduri deosebite, de metâde Speciale, spre a
transmite învăţătura, sa, în fii-care din aceste casuri. Vom distinge

der următdrele moduri de învăţământ : modal in divideral, modul
simaltaneii, modul mutual şi modul mizt

Ş Il. — Modul individual: _!

“a modul individual, fii-care elev primesce, de a dreptul şi se-

parat, lecţiunile sâle de la învăţător ; fiă-care se portă ca,
când sar

afla singur în scâli; iar învățătorul trece pre rând de la
unul la
altul, preseriindu-le datoriile. e

Ac6stă

metodă, cu care se servă învăţiitorul însărcinat a învăţa
unul scii doui copii, a fost la început forte generic
adoptată : câci

FORMELE ÎNVETIAMENTULUĂ
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toţi se preocupuii de folâsele ce resultaii dint'ensa în cducaţiunea. privată , şi nimeni nu se gândea, că mijlocele ce pot fi eficace înto familii, unde are cine-va a "face cu 2-—8 copii, sunt adesea
neindestulătâre înta”o scâlă fvecuentată de 50—100 scolari. Este
adevărat că modul individual, punând pre învăţător în contact imediat cu fii-care scolar al stil, i permite de a avea necontenit în
vedere disposiţiunile şiş capacitatea lui, de a constata în fiă-care di
progresul săii şi de a-l ajuta cu consiliile sdle, prevenind tâte dificultăţile.. Acest beneficii însă, ce resultă din relaţiunile directe ale
îavățătorului cu elevii săi, dispare, se paraliseză şi devine cu to-

tul imposibil într*o scâlă mai populată.
Pre lângă acesta, într'o scâlă, unde s'a adoptat, acestă metâdi,

copilul g isindu-se într o
l0gă ci, nu pote afla şi
ori işi, având a se ocupa
ghea pre toţi; disciplina
nințale,

posiţiune, ca să dic aşia, isilată, scii ana-:
profita de.nici un stimulant. Învățătorul
cu fiă-care scolar în parte, nu pâte priveşi buna, ordine, prin urmăre, ar fi ame-

şi numai cu mijlOce severe, „Bo cari noi; le proscriem cu

totul, s “ar putea menţine.

a

“SI, — Iodul 'simultaneii.
Metoda simultanee are de scop a face să participe în acelaş timp”
la o lecţiune dată de învăţător, toţi clevii capabili a o primi. Ba
consistă în a împărți, după gradul de instrucţiune, pre scolari în
mai multe divisiuni scă clase, şi a face pre toţi cei dintr'o clasă,
"să citescă, să scriă şi să calculeze împreună, ast-fel ca fiă-care elov si, profite de lecţiunile date celor-alţi. De la cea Wântâiii arun- cătură .de ochi, se vede curat superioritatea acestui mod asupra, ce-.
lut individual]. "Timpul care acolo e consacrat unui singur elev, fu-

rându-se, ca să mă exprim aşia, de la toți cel-alţi, nu mai e aci
într ebuințat de cât în folosul “general. Folosele însă ce pot resulta
din aplicaţiunea acestui mod, presupun unele condițiuni pre cari
le vom artta mai la vale sub. paragraful intitulat modul mist.

s IV. —_ Mod mutual s6îă modul Bell- Lancaster.
Waven intențiunea de a intra nt o desvoltare pre largă a acestei metâde, care e departe de a avea simpatiile nostre; însă acestă metodolosiă, sar socoti pâte necomplectă, dâcă ne am abţine

„a da lectorilor nostri cel puţin primele noțiuni asupra acostul mod,
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care la finele secolului trecutşi la începutul celui presinte, a făcut
ocolul lumei , şi care chiar în acest moment e. privit încă de unii

"6meni învăţaţi, ca singurul şi unicul mijlocde a
rând juna generaţiune de ignoranță. «o.
+ Modul mutual permite a, se instrui simultaneii
de copii, într'un local încăpător şi bine preparat,
“Unil elevă, numiţi pzonițori, sunt însărcinaţi

salva lumea, apt-,
mat multe grupe
pentru acâsta,
a învăţa pre alți

conscolari ai lor lectura, serierea, calcului, etc., conformându-se

în acâstă operaţiune a lor cu instrucţiunile prealabile primite de
la învăţător. Acesta stimul€ză, prin “recompense şi chiar prin pe- depse bine meritate, atenţiunea şi activitatea numerâselor grupe. De

la introducerea acestui mod de învăţimânt de către cei dou 6meni,

numiți în capul acestui paragraf şi ale căror intenţiuni, suntem siliţi a le respecta, aplaudând ţinta ce-şi propuseră : a da instruc-

fiumea cu puţină ostentlă la mulţi copii, de atunci dicem, avest mod a fost supus la 6re-cari modificaţiunt, cari ai contribuit
a-l face mal practic şi mal raţionat.
|
|
Punctele cele mai caracteristice în acest mod de învăţământ sunt
următârele :
i
Si
DR
„A se instrui un mare număr de copii (100—300) prin îngri-

jirea unui singur învăţător,

însă prin

ajutorul

monitorilor

aleşi:

dintre elevii cel mat înaintați, cet mat înţelepţi şi cet mat demni.
„A

forma, grupe de copii egali în sciinţă, cărora monitorii să le.

dea lecţiunile ce Îi s'a explicat prealabil de învățător...

-

„De aci se înţelege, că, spre a dobândi, prin întrebuinţarea acestul mod, un resultat mulțămitor, urmeză : â) ca subiectul materiei
ce este a se propune, să fiă de mai înainte bino determinat, şi ca
monitoriy chiămaţi a înlocui pre învăţător în funcțiunea sea, să
cunâscă fundamentul lecţiunei ce suut chiimaţi a face cu conscolaril lor; b) ca-la alegerea monitorilor, învățătorul să considere nu
numai cunoscinţele lor, der încă şi caracterul şi conduita lor, sprea
putea fi ast-fel sigur,nu numat de aptitudinea, der şi de disposițiunea lor de a face acea ce el le comandă; şi în ne, c) ca învăţătorul să nu pârâă din vedere nici una din grupele scâlei, ci să aibă
tot-d'a-una cunoscința exactă de progtesul lor, spre a putea lua

t6te măsurile necesarii pentru binele scâlei, cu o cunoscință de causa .
perfect

ă. :
„Este adevărat că învățătorul este asistat încă. de-un ajutor, mo- nitorul general, care este dator a pregăti materialul cu care
se

servă monitorii,şi a priveghia tot întrun timp la executarea me- .
-

.
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chanismului după cea mai perfectă ordine ; însă şi acesta nu e mai
mult de cât un copil, care are singur încă necesitate de dirigerea
învățătorului. Luând der în vedete tote câte. stati dis în privinţa
acestui mod, şi făcând abstracţiune de ostenelele fisice ce reclamă
"aplicarea | lu, şi cărora numat cu multă abnegaţiune ar putea resista un tnvăţăitor, trebue să recunâscer, că soluţiunea, problemei
ce-'şi propune, este forte dificilă, dâcă nu imposibilă. Pre lângă a- cestea, 0 instrucţiune dată prin "met6da mutuală, nu contribuesce,
„în nici un mod, la formarea ânimei şi a caracterului, la desvoltarea, inteliginţer ; t6tă lucrarea, sea se mărginesc în a face pre copil să înveţe maşinal 6re-cari cunoscinţe de carte. Singurele resultate mulțumitore ale acestui mod, atât de mult lăudat în Engii- tera, Francia şi America, să resumă prin urmare în desvoltarea me_Morică şi întri 0 disciplină cam militară.

|

.
.
-

>:

SV. — Modudmiat.
Acest mod e o combinaţiune a modurilor. mai sus arătate: sâii
- a modului

simultamei şi a modului

mutual,

sei4 a modulul

|.

simultameă şi a modului individual. Noi am arătat cuvintele
cari ne opresc a recomanda, aplicarea, în.sedlele nâstre, a modului

mutual; credem prin urmare nefolositor a intra în explicaţiuni întinse spre a justifica: preferința ce dăm modului mixt. Ne mărginim dâr a afirma că aplicaţiunea acestui mod de învăţământ procură se6lelot publice, fol6sele cele mai eminente; el unesce la un
„loc tot ce modul individual, mutual, sâă cel simultameii are mai
bun, şi respinge tot ce ele aii răi; el favoriseză emulaţiunea, făcând

să participe toţi elevii la o lecţiune dre-care, şi le procură ocasiunea de a artta toţi ce sciii; pre când cele alte trei moduri, luate
"“fiă-care în parte, omâră emulațiunea şi face învăţământul obositor.
Acest mod în fine, punând pre învăţător în stare de a cunâsce puterea intelectuală a elevilor sti, procură acestora beneficiul de a
augi răspunsurile nemerite, formulate de conscolarit lor ceă mal
„capabili, şi îucurageză ast-fel şi pre cei slabi, sii pre aceia cari,
din timidițate, nu îndrăsuese a răspunde, a-şi amesteca şi ei vocea
cu acea a camaragilor lor.
Aplicaţiunea acestui mod, permite invățătorulu a recurge la ajutorul monitorilor de câte ori este vorba a se recita ce-ra pre din
afară în togmaj dupt text, sâii a se ceti șre-uu pasaşiii, cu scop

-
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de a se exercita scolarii la mechanismul lecturei;.. câcă aci se pote
pâ bine face us de modul mutual. La tote Jecţiunile însă ce se adreseză. de a dreptul inteliginţei şi raţiunei, învățătorul trebue să
opereze singur, explicând materia, simultaneii la toți scolarii de o
dată şi costionând asupra, înţelesului ei, pe fiă-care în parte. Se
înţelege însă ca şi în acest cas, când adecă cestiunile sâle se adreseză unui singur elev, clasa întregt trebue să participe la aceste
lecţiunisc explicaţiuni individuale. Şi să nu se dică că procedând
ast-fel, scolarii cei mai inteliginţă ar fi ţinuţiîn loc de conscolarii lor,
mai puţin favorisaţi de sârtă; câcă acesta nu numai că nu va constitui o pagubă pentru dânşii, der. din contrale va aduce folos, fortificându-i şi mai mult în aceste cunoscinţe, şi fiicându-i capabili
a trece şi.pre cele mai superidre cu acelaş succes. . Noi nu înţelegem, făcend menţiune despre modul individual din
metoda mixtă, ca învățătorul să se ocupe exclusiv cu un Singur
scolar şi si lase totă clasa în nelucrare şi în desordine; nu înţe- ,
legem acâsta, o repetin, ci voim numai, ca atenţiunea sa să se fiseze mai mult asupra elevului cestionat, de cât asupra celor-alți,
fâră însă ca prin acesta si se perdi din vedere: unitatea clasei şi
utilitatea ce trebue să decurgă din explicaţiunile sle pentru toți.
scolarii să. *
|
- Dâcă vom mat adtoza, că acest mod de învăţ imânt, făcând să
se suceâdă modul simultaneii sâii mutual.cu cel individual şi viceversa, face ocupaţiunea copilului plăcută, satisface pre deplin aplicarea sa, naturală la variaţiune şi permite asenienea şi învăţătoului de a fi în raport mai drept cu densul,. credem 'c% am vorbit
destul în fav6rea unui mod, care, după opiniunea nâstră, singur
numai e în stare a pr oluce rosultate „mulțâmităre în scolele omâniei,

-

.
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= CAPITOLUL1 |
PROCEDAREA LA EXERCIȚIILE PRIN INTUIȚIUNE..

SL

— Introdueţiune,

.

-

Exerciţiile prin intuiţiune aii fost introduse în instrucţiunea pri„mară de Pestalozzi. Or=cîne a observat desto'tarea ordinar
a facultâţilor omenesci, s"a convins că. aceste exerciţii constitueseo

- lucrare preţi6să pentru inte,igință,-mal cu-s€mă când sunt
condu-

se cu inteliginţă şi în conformitate cu legile naturale.

Se presintă

copilului, unul după altul, direrse.obieete ce-] înconjâră, şi se
eramin€ză cu atenţiune, prin întrebări şi respunsuri, în tâte amărun
-

tele lor. Memoria sa se îmhogățesce ast-fel din di în di printr'un
numer considerabil de idei precise, şi spiritul săii devine din ce
în
ce mal ast pentru cugetări seri6se şi solide. 'Tot într'un timp elevul se deprinde a găsi şi a stabiii deosetirea , între obiectele
deja
cunoscute şi între cele noul ce i se presintă de învățător; între ide!
„cari s'aă întipărit dejaîn capul săi, şi între idei provoca
te prin i
cercetarea unui alt obiect, ...

:

Pa

.

Se începe natural cu obiectele ce sunt.mak aprâpede -copil, cu

acelea ce-i sunt mal familiare
; acest cere însă se întinde din di tu ; 1

di, urmând după principiul pedagogie, de la cunosrut la necunos
cut. Fiă-care ideiă, fiă-care obiect se va represinta -prin ezpresitină corecte şi precise. Răspunsurile elevilor tusă nu pot fi tot-

d'a-una conforme cu .regulele limbei; adesea, învățătorul va
fi silit

a se mulţimi cu nisce termeni puțin corecţi, sii cari nu vor'putea
determina bine obiectul în cestiune.
Exerciţiile prin intuițiune formeză basa raurilor instrucţiunii.
Ple se divid în ezerciţit morale şi în ezerciți* intelectuale. Cele
d'ântsiti lucrâză asupra ânimer copilului, ir cele din urmă, asupra
spiritului săi, - a
e
La cele mat multe ramuri ale instrucţiunii se disting două lu-

,

9
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ceruri: mijlocii, s6ă obiectele esteridre, asupra cărora țintesce stu- . |

e

diul, asupra cărora operâză spiritul prin mijlocirea simţurilor, şi
vesultatul, stii actele spiritului co staii obţinut prin studiul acestor
obiecte. Ast-fel pentru intuiţiune, spre exemplu, mijlâcele stil 0piectele exteriâre sunt tâte lucrurile ce coșilul pote vedea stii simţi
“îi jurul stii, tote obicctele ce pot atinge unul din simţurile scle;
“iâr resultatul, carese pote numi şi produsul intelectual, sunt Î--.
- deile dobândite prin cercetarea acestor obiecte, sunt representaţiunile ce-şi face de deusele, după cele a observat cu atenţiune.
Solicitudinea învățătorului der trchue să fiă egală asupra mijl6celor : obiectele exteridre, ca şi asupra. resultatelor : produsul in-

IER

telectual.

»

ŞI. —"Obizotele de îmtuițiumei

|

Câmpul, ce-l putem exploata în deprinderile intitive, este imens;
“ nof însă vom mărgini aceste exerciţiuri asupra următârelor puncte generale:

.

ă

e

.

„a. Asupra productelor şi fenomenelor naturale;
ENRaI
-0.“Asupra omului şi producţiunilor sâle;
patriei.
ilor
instituţiun
şi
c. Asupra, vieței sociale

-“Nseste vorbade a tracta fundamental tote materiile” coprinse
în aceste trei mari grupuri;

ar fi o pretenţiune „lipsită de
acesta

, va avea, des- însănte
logică şi de bun simţ ; învățătorul inteligi
tulă pătrundere spre a alege dinti"ânsele părţile cele mat importante

aaa

e

şi prin urmare mai folositore; *. :

Scopul acestui exerciţii este emanciparea, intelectuală a copilului, şi acest scop se obţine,nu prin cantitatea, ci prin calitatea
exerciţiurilor.. Datoria, sedlei fiind a forma Gmeni demni pentru
existenţa socială, trebue să se excludă din exerciţiile prin intuiţiune,

tot ce n'are valbre, tot ce nu e util, din acest punct de vedere; tote:

silinţele învățătorului să tingă a-i pune în stare de a cunâsce, de

a voi, şi de a face tot cee necesariii, spre a ajunge cu demnităte la

"acest ScOp. .

i

.

-

R

ea
.
:

-
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Ş II. — Cugetări asupra punctuluide plecare.
Am stabilit în: paragraful precedent, importanţa unei alegeri -

consciinţi6se în materiilece voim a tracta prin intuiţiune. Acum

adăogăm, că succesul „depinde în mare parte de la punctul de ple-
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„care şi de la ordinea în care vom face să trecă sub” ochii copiilor

obiectele asupra cirora dirigem cugetările lor:' Ca puneti de ple=
cae, după opiniunea nstră, putem admite scâla sâii casa părintâscă,.
Fâră a voi însă să ne pronunţăm într'un mod categoric asupra

„acestei cestiuni, noi preferim ca punct de plecare scâla. Pentru
un copil sc6la e mai bine cunoscută ca chiar casa unde s'a născut.
„2 Pentru un scolar, care a șeţut cât-va pre băncile ci; scâla e centrul în jurul căruia se grupeză tote întâmplările vieţoi sâle.

-..:.

Voind deră .a da câte-va, exemple practice asupra metâdei piin
intuiţiune, vom începe mai ântsiii cu se6la, şi apoi vom urma şi cu
alte subiecte. --,
a
Se
.
.

:

,
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“EXEMPLU PRACTIC ASUPRA METODEI PRIN INTUIȚIUSE,.
„ŞI. — Scopul:

-

.

„A desrolta înteliginţa, raţiunea şi ânima copiilor; a dota memoria
lor cu ide! tolositâre; a-i deprindesă represinte fiă-care ideiă,
fii-care obiect, prin expresiuni corecte şi precise; a le perfecționa
organele vorbirei, şi a exersa simţurile lor.» sr ze
aa
„n

ea

CE

Pr

a

i

ai

“

Pda

t

Ş II. — Prima lecţiune (1). — Subicctul : scOla.«

Inviţătorul. — Copiii mei! Voi aţi venit astă-q! pentru întâia
6ră la sc6lă. Voiii să:văd decă 'cundsce fiă-care numele săii.. Tu,
- (învățătorul artă cu degetul un copil) tu care at venit eri, cum te
dumesci2
i

DR

Ia

!

Elevul. — Mă numesc Ioan, .
De
1. — loan. Der nu mai ai şi alt nume, un nume ce pârtă şi tatăl t&i? Cum numesc 6menii pe tatăl tii? .

„Be — Omenii numescpe tatăl meii, Rommnicâna.

,

(1) Ne simţim datori a observa că, spre a întreţine atenţiunea şi plăce-

"rea copiilor, aceste lecţiuni nu trebue să dareze mai mult de 20 minute. A-.
cesta este motirul ce ne a determinat; şi" pe noi a divide subiectul scdla în

mai multe lecţiuni.

E

:
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IL —:EA bine, şi tu te numesci asemenea Romhicânu. Spune- i
acum care ţi--este mamele întregii?
E. — Numele.-meii întreg. trebue să fii Ioan Romanieânu.
L.. —

Bine. Der tu, acolo jos,
j
cum te numesci? şi tu? tu? ete,

(Primind respuns- mulţumitor, adaogă).- Acum notaţt bine acâsta:
numele cu care sunteţi numiţi în casa părintescă, și care tot-d'aună, se pronunţă ântâ-ă, ca: loan, Dimitrie, Alexandru etc., este
- nuniele vostru. de botez; numele cel- alt, ca : "Romnicânu, Georges-

„cu, Nisipenu etc., este vumele. vostru de famiiă. —.- Spune- mi acuma tu, care ţi-este numele de botez?
„E. — Nuniele mei de botez e Matei.
|. — şi care ţi-este numele de familii ?
E — Numele meii de familiă este Poienaru. - .
— (Adresându-se icrăşi către altul). Decă der te va întreba
cina de numele tâii, cum trebue să resvundi?
„BE. — "Trebue să respung ast-fel : mă numesc George Costescu.
|. — Pre bine. — Spune-mi acum tu, cel Vântâiă în banca din
urmă, cum se numesce tată] 184?
E. — Tatăl meii se numesce Constantin Albescu,
|. — Der mamă ta? Spune tot tu.
E. — Mamă mea se numesce Maria Albescu.
-

I. — Bine. — Spune-mi acum tu Nicolae, cum numesci pe ta“tal t&ă şi pe mama tă,:cu un singur curent?

= E.-— Fă numesc pe tatăzmeă şi pe mumă- mea

cuvant, părinți.

eat

—
£ —
“1. —
E. —
„..—
i—

a

—
—
—
E. —
tofar,

"L

Câţi
Ani
Der
Am
Aşi

.

fraţi af, Radule?
dont fraţi. -.
surori?
.
tret surori.
der câți fraţi şi câte surori a?

Am doul fraţi şi trut surori.

"Tu, Petre, af putea să- nl spui cr Jucreză tatăl, tou?
Da, tatăl mei luereză la. pantofi şi papuci.
ŞI cum.se numesce omul care face asemeni încă: (iminte?
Omul, care face asemeul încălțăminte, se numesce pan,

— Ce este d6r tatăl tau?
E. —

„L

B.

cu un singur

.

Tată, mei e panzofar.

— Der al tăi Nicolae? .

— Au mei e plugar.

|:

a

|
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„1.

— Pentru ce este tatăl tăi plugar?

E —

.

-

Tatăl meii este plugar, fiind că lucrâză pimentul.

- — Tineţi minte că cel ce Iucreză pămentul se dice şi agrial — Dâr mamă ta George, nu face nimic în casă?
i — Ba da; mama mea lucrză şi densa,
DI

— Poţi sti-mi sput cea ce lucr6ză mamă în?
ie
5, — Mama mea gătesce demâncare, mama țese pânză şi ace
clor, apl, mama spală rulele şi curăţă. CASA ; „ea tor ce; când w are,
alt lucru.
o
L — Să vă mal spun şi ci ceva, copil măi, ns ţineţi bine
minte aceă ce veţi audi.
Tatăl, mama, cu copiii lor former o familii. T6te persânele din=
to buni familii, trebue să se iubâscă forte mult între densele. —
„Părinţii voştri Jucrâză tot-d'a-una peutru vol. Când ef'vor ajnnge
„bătrână și slabi, veţi fi datori a lucra şi vot pentru denşii. Acum.
“însă, iubiţi pe părinţi șoştri, din tâtă ânima vâstră, şi nu uitaţi
că Dumneeit prin a patra porunră vă impune : a resperta pe pă-

rințiă voştri, decă vonţi să ve fiă bineo şi să trăiţi ani munrlță
pe păment.
Acestea am avut să ră spuiii astăgi; nu le uitaţi, copiii mel, şi

mai cu sâmă ţineţi bine minte porunca lui“ I amncgel ce Y am citat în urmă,
[i
s III. — A

-

doua una — - Urmare,
7

Învățătorul. — Aaţ ascultat ert cu atâta atenţirme, în cât am
mare plăcere a convorbi şi astăgi cu 07. 'Trebue însăsă fiţi înţe-.

le. ţi și si-mi respundeţi cât veţi putea mai bine, „la antrebările ce
vă voit face.
Priviţi acum hainele vostre copiil mei, şi spune- -mi tu, Stana

cum se ch:amă ucâsta? (ar&tându-i biusa).
Elevul.. — Acesta, se chiamă-haină.
Î.

— Acesta e un nume general.

-

Ei voesc wusă st- mi spui lu

mele stii pro,riă, numele sei care şă nu'se' "pâtă vaponta şşi ia alte
haine.
|

B. — Da, da, înţeleg; acesta se numesce blusă..

:

1. -— . Care din hainele tele sunt făcute de posta şi care din pan”
ză 9 — Din ce sunt făcuţi ciorapittă, Vasilie?
E, — Ciorapil mei sunt făcuţi 'de lână.

.
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"— Cari sunt hainele. ce se pârtă numai de băcţi? — Cari
sant cele ce se portă numai de.fete? — Cari haine se porti vâra?
—

Cari irna?

.

E. — Blusa, sur tacul sunt haine pentru năcţi. -— — Pustă, rochia
pentru fete. — Hainele subţiri se porti Vera. — Cele căptuşite șşi
rose, precum şşi blănile, i6rna. :
!
— Când te îmbracă „de ordinar cu haine mal curate: şi mai
frunte
IE
e
E. — ME imbrâc cu haine mal currate şiş mal rame Dumineca
şi în sărbătorile mari.
:
— Ce colâre are surtucul tăi „Geor 202
ş

— Surtucul mei are .coldre albastră.

— Ce colâre are cămaşa ta, cravata ta?

a

,

-. :

SS

E. — Cămaşa mea are coldre albi, i6r. cravata, mea, nâgră.n

— Cum trebue să se pârte copilul: ca să- ŞI păstreze hainele
at?
.
_ Copilul, ca,a să-şi pistreze. hainele curate, nu trebue să se

ut

pe. pământ sâii să şedă or undei vine, nică si:alerge prâ iute.
— Și cum trebue săPI fi mânele copiilor spre a nu păta haiasi lorp
i
|
Bi — Iele copiile, spre a nu pla hainele lor, trebue să fiă
tot dWa-una curate. .— Ce trebue să facă copil spre a avea mânile curate?.
+

„—

e

Copilul spre a avea mânie curate, trebue să sese spele des. -

— Şi când mat cu deosebire?“
„ — Mai cu deosebire dimineţa.
"1;
— Cum se numâsce un copil care se vede umblând cu mânile
şi cu obrazul nespălat şi cu. perul nepeptanat sei acela ale cărui |

,

haine sunt murdare ?
E. — Un copil care se vede: umblând: cu mânile

şi cu obrazul

nespălat şi cu părul nejeptinat,. scii acela. ale căruia haine sunt

murdare, se'numesce un. copil murdar...

"1. — Al.xoi 6re să şedi în scâlă Just. un asemenea,a băiat?

E

Nu; n'2ş dori.să şed în scolă lângă un asenienea băiat,

__—"Tineţi der în-cea maj, perfectă. curtiţenie corpul vostru,
masi vostre, fisura vâstră, hainele vâstre, cărţile vâstre; şi a-

duceţi-r tot- Va: -una aminte: istoria copilului murdar, ce am a
Te

povesti. — Ascultaţi der: .
(Aci învățătorul nareză o. istorii, shre a demonstra copiilor ne1
cuviinţele necurățenie),
|
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$IWi— A treia lecţiune. — Urmaie.

Învățătorul. — Ecă-vă în fine, de câte-va dileîn scâlă. Fâră .îndodlă aţi observat diferitele ohicete ce se găsesc în clasa nâstră.

Să

vedem acum. d6că-mi puteţi spune: numele acestor obiecte, —

Cum se numesce ac6sta? (arătând tabla).
“Bleu — Acâsta se numesce tabla de socoti.
-— Şi acesta. cum se numesce ? (arătând catedi 2)
| “5 — Acesta se numesce catediă.-.
n
IL — Numesce-mi,-tu Nicolae, mai,multe abiete cu care se ser-

vă numai învățiitorul.

.

|

.

E. —-Registrele.-. . Catedra. .
i
T — — Numesce-mi altele cari se. “mtrebuiaţezi numa de elevi.
E. =— Creta ca să scriem şi să socotim ; buretele ca să şterge ”
er eta; banca ca să şedem; cărţile, ca să înveţtim:
„a
L — Bine, copilul mei. — Spune- -mă acum bu, Joane, lece Ve-.
.
ni vol la sc6lă?
BE. — — Noi” venim-la, scâlă spre a: tva.”
1. =— Aşia, este; însă ce învățați voi la sc6l4? .
“B. — Noi învăţiim la scâli a citi şi a scrie,
ti
=
Numai atâta? De alt-ceva: nu vi se mai sorhesce?
„E. — Ni se vorhesce încă şi de purtarea, ce trebue să avem. .

Le =— Negreşit.. “— Însă spre 'a -putea, învăţa, ceva cum trebe să în în timpul clasei? — Aţi uitat? —" Aduceţi-vă aminte: ce
Van Spus în dia, Wânteiti când a venit la sed, — „Spune bn,
*.

Dimitrie. -

Bla
diua Vânteiti când am venit la scol, ne: aţi spus , că
- tr ebue să fim tot-d'a-una liniştiţă, cu .băgare de sâmă şi silitori.
“1. — Aşia der.spre a putea. învăţa ceva cum în ehue să fiţi în
timpul clasei?- — Spune tu, George.
ue Bu — Spre a putea învăţa ceva , trebue si fm! în timpul clasei
liniștiți, cu hăgare de semi şi silitori.
[.- -—- Porte bine. — Când aveţi însă vre o datori de: împlinit,
puteţi Gre să ră jucaţi? -it-.
|
„B. — Când aveni vre o datorii de implinit nu putem să ne jua căm, ci mal ântâiti trebue să ne înnplinim bine acâstă datoriă.
IL, pă der urmeză: de aci că nu puteţi avea nimic;ș deci

nu ej. f

+ Cum irebue să să Ioane?

-.
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„

B..— Ca să putem învăţa ceva, trebue să. fim linisciţi, cu băSare de semă şi silitori.
— Porte bine. —. Aşia d trebue să, vă siliți din tâte puteco a dobândi aceste trei îrumâse calităţi : tranchilitatea, , aplicațiunea şi atenţinnea, . ”
Cine p6te acum si-mi spuiă cum
c
trebue scolar ul si, urmeze la
„scolă spre a nu rămânea îndărăt cu:locţiunile?
— Spre a nu rămânea îndărtt -cu lecţiunile, scolar a trebue
“să ucr la scolă în tâte dilele,regulat. .
— Şice se întmplă când cine-ra vine pr targiti la „Sc6lă,
sei când rămâne adesea a casă?
„Be — Scolarul care vine pre târgiii la scolă, sei care vemâne adesea, acasă, nu se pote ţine de conscolarii să şi rămâne îndărit.
IL. — Aşia der un elev silitor va evita.
„ Ce va evita. Alexandre?:
Be — Un cler sililor va ovita de a veni pr targu la. scoli, „stii
-. de a lipsi pre des de la, se6lă.:
Ta Du, Scarlate, spune-n cu ce obiecte trebue să vii un scolar la se6lă?
E. — Un eler trebue să vină la scolă, cu o placăşi cu 9carte. ”
1. — Pentru ce nu. trehue să uite. scolarul aceste obiecte, venind la scâlă?
ie
E. — Scolarul-nu trebue st aie aceste opiccte vehind Ja sclă,
„pentru că uitându-le, mar avea pre ce învăţa şi scrie. .
Î.. — Care e causa că unii elevi vin la: sol. fară a aduce cu
donşii aceste lucruri atât de necesarie?
« Bu: — Causa că unii elevi vin la scolă fâră. a, aduce cu dânşii
aceste lucruri atât de necesarie, este find că nu le pot ggăsi în momentul când plecă la .sc6lă.
].. -— Ce trebue der să facă ca st le elstect or cană Tor
+ axea
trebninţă de densele?
E..— Ca să le găstscă or : când YOr avea - trebuinţăi de densele
trebue să le ingrijescă bine , hotirând un „106 a nume pentru fiăcare diu ele.
[.::— Cum se numesce, Stane,. copilul căruia, nu-i place ordinea, și care aruncă cărțile or undei i vine, :fâră cea, mal. mică băgare de sâmă?

E. — Copilul căruia nu-i “place ordinea: şi care aruncă cărţ le

ori unde-i vine fâră cea; mal mici „băsare de sâmă se numesce un

copil negligent,

.
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L. — Aşia este, şi un asemenea copil nu merită iubirea supe- |
riorilor săi, câci nciugrijindu- şi cărţile şi hainele ete., ele vor fi mai

toţ-la-una murdare şi rupte.:— Spune-mi. acum tu, Petre, pote
dre învățătorul suferi în scola sa un asemenea copil murdari şi ne-

gligent?

E. — Nu; inrețitorul nu pote suleri în soda sa un asemenea
copil murdar şi negligeni,

[. — Aşia der când vi se reconiandii ordinea şi curăţenia, o
„ce trebue să faceţi? - .
H1B. — Când ni se recomandă orâinea şi: cuntțnia, noi trebue
(
să
ne supune
|
— Şi acela, care nu s'ar supuire cee merită?.
,
E! — Acela 'care nu s'ar supune merită a fi pedepsit.
rr
| —$i „după opiniunea ta, Grigorie, cum m'aș purta eii.cu un
copil care sar supune-tot-Va-una şi ar face hucuros aceia ce i-a
,
|
comanda? E. — Ei cred că cu un copil, care s'ar supune tot-da-una şi”
ar face bucuros acea, câ i-ai comanda, D- ta al Î bun şi Val iubi |
for ie mult,
-— Toemat aşia este. — Sliţi-ră der a „fi tot- dra-una linişPa cu Vigare de semă şi silitori şi nu uitaţi nică o dată cuvintele următăre : destinaţi m

loc pentru ficare înterit, şi puteţi

fiăi-care luer a la locul stă.

ŞV.—A4 patra ogiuie. — Uimase:
—— Observ cu pliicere, copiii mel, că cel mat mulţi dintre vol

sal folosit de lecţiunea din urmă : astăgi sunteţi "mat curați, aveţi mai. multă ordine în cârţile:v6stre, sunteţi mal linisciţi în clasă; văd cu bucuriă că mă ascultați cu multă băgare de s6mă şi că
doriţi a învăţa lucruri nouă. — Spuneţi-nul acum , cum numiţi cu
un nume pe copiii ce frecuenteză cu vol acâstă clasti?- aa
i B. —- Copil cari frecuenteză; cu nok acestă clasă, se numesc'conscolarii nâstri, ete, ete., etc.
(Se va continua în' modul acesta pene ce copt Tor ajunge 2 cu-

nâsce tâte datoriile. lor de scolari şi a se familiarisa fundamental
“cu „tote obiectele ce văd lu scoli).
Și

+
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EXEMPLU PR ACTIG aSUPR: A sEropEI

PRIXSECTIO,

ou TABLOURI

ŞI. — Lecţiunea L — Calul,

în

o

”

Ii

— învăţitorul (ar stână copiilor + un taloti cu-un
e
cal: bine desem- _
nat), —

Ce vedi tu, Petre, desemnat pre acest tabloit?

Flevul. — Ei văd pro acest tabloi desemnat un cal. |
|
„L. — Bi, cred, că cunoseeţi toţi ce este calul, şi sciți prin ur=:
mare, că-el este un animal destul de mire. — Numiţi-l un ani
mal mai mic de cât; calul;
E. — Pisica, şorecile câinele sunt animale mat mici de vă
calu. a
— “(Atta cu degetul capul calul —- Cum sse dania accsti parte a calului?

BR. —
|. —
no-mi ce
E
|
—

:

Acâstă parte a, calului se ziuinesce dapul.
a
Arată-mi tu, Alexandre- capul calului; | Aşa spuobservi la densul?..
iu
,
La dânsul obsery urechile, e

— Câte urechi are calul? i. — Calul are două urechi,
AL — Ce are calul în gură?

E. — Calul are dinţi în gură.
|. — La cei serră dinţii? ÎI

E. — Diuţii i servă spre a mânca.

DI
Rae
Ra
ci
.
RR

a
E

o

a

|. — Dâr adesea se giisesci cai ntutăcoşt „ce nat ne, ci a
dinții?
B. — Caii rtutiicioşt 1muşcă cua dinţi.
(Învățătorul. continuă, tot prin utuiţiune șşi tot înîn acest mod,a

explica şi cele-alte păr ur ale calului). : »

:

I. — Care e col6rea acestul cul? |
E „— Col6rea acestui cal este: roşu-închis. .
— Sai mai bine el 6: murg. = Toţi cicaii sunt murgi?

! (1); Aceste tallourt pot representa diferite animale s6i plante
ddin istoria

nâturală, diverse schite
produce an efect oral

-din istoria

patriei i alte fi te
i
i
“e Isorice menite, “

E

|
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E: — Nu; sant şi cai albi, galbeni, negri, de. ta
— Câte picire are calul?
:
E
a
i — Calul are patru. picidre:
ăi
- 1, — EX bine, fiind-că calul are patru piciore se dice patru- ped ; şi tote animalile cari ai patru picidre se numesc. patrupede.
— Acum cine din roi, copiii mel, "mi pâte spune aceia ce înţelege

- prin patruped?
B. — Prin patruped înţeleg 1un animal cu patru picidr e,
1. — Numiţi-mi fie-care câte un patruped. . . .
E. — Vaca e un patruped. — Cânele. — Pisica. =—
: Ursul. etc.1. =— Esaminaţi acuma pici6rele calului, şi. spuneţi-ai «ce vodeţi la, extremitatea, lor ?
|
E. —.La extremitatea piciore elor, calului vedem. „nu sc cum
=
-se ian,
|
—— Se numesce, aceia ce “vedeți la extremitatea. picidrelor.
lt. 'copitele calului. — Repetaţi şi voi aceia ce.wam dis.
B. — Aceia ce vedem la extremitatea, picior elor calului se numese coptă.

— Copitele calului sunt for te tari, sunt) mai tari ca ghetele
ce en noi. Natura-a dat copite calului, „pentru. ae e DENT e + e
- „Spuneţi pentru ce? .. E

—

Natura a dat copite calului pentru a. putea alerga bine.

— Aşa este cum qi, ca sii poti umbla şi alerga pre petre
“1.
fară Să-Şi . “facă xre-un răii ; deră nu numai pentru acesta , ci şi
spre a se: apăra în contra altor animale, sâă în contra 6uienilor:
-T&, cari voiese a-l chinui. Când se supără calul, el di cu piciorul,
: şi s'aii vădut adeseu copil, răniţi fârte greii de nişte asemeni lovituri de picior, — Aşa deră de ce în ebuie să ră feriţi cu deosebire ?
B. — Trebuie sti ne ferim cu deosebire, de a chinui caiă,. câci
greii răni, lovindu--ne cu piciorul.”
Î
eă ne pot torte
ŞI. — -

Laginică II. — Unire. |

Iavăţătorul. — “A xădut, fără indodtt, căt pre dinaintea fort
rielor ; spuneţi-nii pentru ce sunt ei duşi acolo.
Elovul. — Caii sunt duşi acolo, ca să le pună fâre sub: piodre.
:1.:— Aşa este, şi se numesce acestă operaţie a ferarului : a pot„covi calul; îdr poteovele i servesce spre a nu i se toti, scii fărâma
copita umblând. pe- petre. —Arctă-mi acuni, Ilie, pântecele calului,

140.
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spinarea sa. Aşia; spane-mi acun cum se numeșc aceste părţi cu
un singur nume ?

E, —
lulu,
—
- —
—
5, —
Le —

Aceste părţi se numesc cu un: singur cuv tnt corpul ca.
Cum este corpul calălui
Corpul calului este gros şi lung.
Cine-mi p6te spune, “de se adtipostesee u6ptea calul ?$
Calul se -adipostesce n6ptea în grajd.
:
Ascultaţi, copiii mei, sunt mat multe ţări unde nu se a-

dipostese caii în grajd, şi chiar. la noi,

mai mulţi cai r&mân mai.

tot-d'a-una pre câmp, sâii în ogrăgi.—Aţă observat 6re, ce se gă„Sesce în giurul acestor ogrădi ? Be — Da, am observat că sunt garâuri în giurul acestor 0grădi..
1. :— a, ce servi 6re aceste garduri? .
i, —

Ei cred ă aceste garduri

servă ca “să nu potă fugi cail

de acolo.
|. — Aşia este, însă și spre a apăra fr uctele din aceste ogrădt
„de lăcomia Smenilor şi copiilor răi. — Spune-ni acum loane, a observat acea ce mâncă caii? .

"E. — Am observat că caii mâncă ich, fen, ovtz, orz, ete.
“L. — Dâră ce li se dă de băut?
B. — Li se dă de btut apă curată.

1. — Unde se: pun «de ordinar Ea
ce se dai de-mâycare
cailor? :
B. — Grăunțele ce se dat de mâncare cailor se pune de ordinar
în iesle, saii în trăisti,

„1. —.Şi unde se pune apa ce li se-dă de băut?
E.. — Apa ce li se dă de băut; se pune in,vedre, s6ii hărdaie.

|. — Ce fac 6menii cu caii; spre exemplu ce face N.N. Cu ca= lul săă-?
i
E. — N.N. umblă cu calul săă călare,
|. — La ce mal seră cail.: Grigore?

E —
—
căi ?
E. —
|. —
sesc may
E, —

-

Cail mal serră încă a trage care, căruţe şi plugul.
Scil să-mi spul cum se numesce un om care şede pre cal

Un om care ştde pre cal călare, se numesce soldat.
Nu, nici de cum ; el se numesce călăreț. — Unde să găcu sâmă mulţi călăreți? Se găsese mal cu semi mulţi călăreţi în oştire.
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[. -— Aşa este; der

după -mârtea

„cailor se maj

face ceva cu .

pelea-lor.? Cine pâte să-mi spuie? E. — Dupe mârtea cailor se,mai face din pelea lor teletinul.
„1. — Însă trebue să sciți, copiii mei, că acesta nu e aşia de
bun ca acela, care se face din relea vacilor şi boilor.

—' Spune-

ţi-mi acum la ce se întrebuinţeză părul de la c6da şi coma calului?. E. — Părul de la câda, şi coma cailor se întrebuinţză, la perine, saltele, ete.

.

Di

.

a

1. — Vedeţi der, copiit mei, că calul, atât în viţă, cât şi după -

:

mârte, e fârte folositor omului. Este o mare norocire pentru 6meut
că Dumnegeiia creat acest animal, câct alt-fel multe lucrări obositâre; făcute âcum. de cal,ar fi trebuit să se execute de 6meni.

„Cu lecţiunea, viitâre vă voiii spune o frumâsă istoriă despre un
“cal; apoi vom trece pre rând la examinarea celor-alte tablouri ce
vedeţiîn sc6lă, ca să cunâsceţi însemnarea tuturora. . .. .

PARTEA IV.

|
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|

- CAPITOLUL |
PRIAIELE SOȚIUNI ASUPRA LECTUREL.. . Sa

-

81. —
|

Paralelism îitre metoda. prin silavism, şi între:
E
acea prin sunete simyle.

Importanţa, lecturei e netăgăduită,cu tâte acestea nu credem de
prisus a areta şi aci, în câte-vu cuvinte, folosul stii imediat.
Lectura este mijlocul cel nat sigur spre a forma inteligința. In.
tâte imprejurări.e vi: ţei, omul care nu scie a citi se află într*o po-

sițiune dificilă. şi expus'la, mari neajunsuri. Precum conversațiunea cu. ment învățați fa voriseză cultura spiritului, asemenea şi lec-

“tura, care nu este alt-ce-va de.cât o conversaţiune cu, cei absinţi,

influinţeză forte salutariă „asupra, înteiiginţel. Cu cât folăsele ce

resuiltă din cunoscinţa lecturet:sunt mai mari, cu atât trebue să se

inlesnâscă propagarea el. În timpii din urwă s'aii făcut mai multe

O! E

.
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încercări spre a ajunge la acest scop; 6ment competinţi ait căutat,

cu un zel laudabil, de a îulesni studiul lecturei prin metode: mai
raţionate. Din nenorocire însă, numat un mic număr de învățători
ali sciut să profite de 'dânsele; cei mal mulţi n'aii voit nici chiar să
„le încerce; aii preferat să se ţină de'rutiua cea vechii, şi a face
pre copii să reciteze, pre fie-care gi şi în acelaş mod, o pasină imprimată. Există încă scâle;; unde aceste recitări se “fac şi astii-gi ca
în timpil strămoşilor noştri; unde se consideră lecţiunea. lecturel
_ca o recreaţiune, fâră a trece prin gândul învăţătorilor că acestă
„urmare compromite desroltarea intelectuale a junci generaţiuni.

"În interesul” junimiă d6ră,-şi în dorinţa de-a înlesni studiul
lectarei, ne simţim datori a pune sub ochii lectorilor. noştri, atât
fol6sele met6dei prin sunete simple, cât şi: acelea ale metodei prin

silabism.

Ca să probâm însă nepărtinirea n6stră , vom: arăta mat

ânteiu tote fol6sele met6dei prin silabism, şi apot vom păşi la a- părarea celei-alte. .
a
Met6da -prin. silabism este cea. mat vechiă din tâte ; ca se nu-

„mesce şi nominală, din causă că, în acest sistem se pronunţa, literile pre numele lor, în loc de a se arăta prin sunetele,ce se aud
pronunţându-se. :
Sa
,
a
Ecă principalele argumente, ce se pot aduce în fav6rea-i. de cel
mal devotați apărători a să:
e
1. Prin silabism se dobândesce o mai mare exactitate la lectură.
2. Aplicaţiunea metodei prin. silabism este mai uşi6ră ca acea
2 metodei prin sunete simple ; ca cere mar puţină stăruință din
partea învățătoruiui;ai
3; Copilul, după ce a învățat să citoscă prin metoda, sunetelor
simple, tot trebuie să se familiariseze cu silabismul spre
a deșeni
capabil să scrii or-ce i sar dicta.
i
4. Met6da prin silabism înlesnesce” mult

mai

!
bine ortografia

usuală ca metoda prin sunete simple;
a
5. Aplicaţiunea metodei, prin silabism permite învățătorulu
i de
-a
fi ajutat de monitori, pre când acea a sunetelor „Simple
reclamă

acţiunea sa directă.
Ia
e
6. Met6da priu silabism procură păriuților mijlocul de
ainterveni şi dânşii în lucrarea, învățătorului. Met6da, prin
emisiu
nea su- . netelor nu presintă acest avantaziu..
7. Absinţele elevilor şi prin urmare întreruperile
ce ele provâcă, .
ua exerciteză, la întreb

uințarea met6dei prin silabism, o influinţă
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Sa

aşiă, de vătămiitâre asupra progr osului elevilor, cum sarr opera la
„i

intrebuinţarea metodei prin sunete simple.
Sai
.
Acestea sunt argumentele, cu cari se susţine, de cei mai căldu=-

- roşi apărători, metâda, prin silabism. “Acum, dâcă le vom examina
paţin fâră părtinire şi în cunosținţa de causă vom tecunosce lesne, -

ca, cele mai multe sunt numai nisce sofisme, numai -nisce ijusiuni”
în totă puterea curentului. Fiti-cară om compelinte va băga de s6“mă, că cele mat multe sunt în contradicere învederată cu. “faptele; altele sunt; forte” lesne de resturnat print? un simplu examen. Spre
exemplu, care om raţionabil ar îndrăsni să susţină că met6da prin
silabism ; faroriseză "mat bine ortografia, ca metâda; prin sunete
„ Simple? Or--cine cun6sce în fond acesti din urmă metâdă, va găsi
“din contra întrensa, un adevărat; conductor pentru ortogratiă ; des-

compunerea cuvintelor întesnesce forte mult represiutațiunea, care
este resumatul unei părţi esenţiale a ortografiei. :
„ Bxacta pr oniinţare a unui cuvânt, depinde de la pronunţarea e“sacii a sunetelorcari compun acest cuvânt: aşia'deră, pr onunțarea. “mare nimic comun cu met6da prin silabism.:
.
De ce susțineţi, Domnilor partisani at siabismului, că cl este
mai puţin greii ca acela, prin sunete simple? Cari sunt argunen- -

„tele vâstre, cu care voiţi a proba exactitatea acestor asorţiuni ?
Ore să flă ma! uşior elevului a si ântâiii literile şi a, gice:enl-f-0-—Pen=mon, stii me-—-0o—4+-ne-=mon, de cât a pronunţa numai sunetele s. e. m-+-o-+-n=mon? Cel mai simplu “observator,
va putea vedea greşela vâstră ; chiar natura singură procede întun

mod cu totul contrarii” preceptelor vâstre.
.
“În cea mal fragedă vârstă copilul care simte necesitatea de a
vorbi, pronuneiă nisce simple suniete, şi în urmă silabe; şi chiar
dâcă a putut deja lega două s6ii mal multe sunete spre a. forma un :
tot, el nici
o dată nu dice: me-a-me-a, stii em-a-em-a, în loc dor mamă; ci pronuiţă regulat! m-ţ-a-f-al-Fa mama.

Socoțim de prisos a combate şi cele-alte cuvinte, cu cari se susţine metoda silabismului ; tâte sunt tot aşia, de fondate ca şi aces- . „tea cari sali analisat deja. Ne permitem der a expune pre scut
folâsele ce resultă. din metoda n6stră, și adresându-ne către învățătorii practică să le dicem :: examinaţi şiş aleggeţi. acea cevă Convine mad bine,
a. Metoda prin sunete simple e mai natural, adecă ea cores“punde mai bine, ca or-care alta, cu natura copilului. “Nu sunt nu-

mele literilor, ci sunetele lor, cari-i servesc de pasă, Copilul prin
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cu aceste: sunete tot ce-i trebue pentr u lectură.

În adevăr, vorbind cine-va, -uu se aud numele literilor, ci numai
sunetele lor.
- D. Ac6stă metodă. aplicată pine, contribne for te mult la perfec-

_” ţionarea organelor vorbirei. Elevul tind obligat a pronunţa deose"bitele sunete, curat şi limpede, es e silit arşi exercita organele vorbirei..
„6... Urmând acâstă metoâă, copilul Ste să- şi dea tot- da-una S0-

„cotâlă de lucrarea ce: face şi de cuvâutul pentr u care o face. Ea
provâcă cugetarea, desvâltă” intelieginţa,şi preinterpiuă o lucrare
-“ muşinală,
d. Esocutarea. iuteligintă a acestet metode,

Jimbel
trebue
put a
* semne

şi âl ortozrafici. Sunetele, fiind
să încejem studiul ci. Copilul
descompune vorbele în sunete şi
corespungetore, nu. va dipsi a,

înlesnesee studiul

elemeutel limbei, prin ele
care se deprinde, de a încea le exprima prin scriere cu
progresa repede şi în orto-

grațiă. .

“e. Bste asemenea constatat, că prin metoda sunetelor simple, se
câştigă şi un 6re-care-timp. Programa sc6lelor primare, ce se măresce din di în di, şi intinderea ce se dă tutur rumurilor acestel
instrucţiuni, ne impune datoria a ne gândi şşi. la acesta.
f. Acestă metodă este cunfornă -şi cu' principiile didactice cari
cere a, se trece de la cunoscut la necunoscut de la uşor la gril,
de la sim.u la compus.
-g. Metoda prin sunete simple 1nlesnesce învederat şi Studiul: serie=
rii, când iiterile se vor explica cu de amăruntul.:
:
VĂ Studiul,

în genere,

dobendesce

prin

întrehuinţarea

acestei

metâde, o atracţiune particolâră. pentru copii, i€r trecerea de la un
grad la cel-alt, se face lesne şi fâră întrernmpere.
Mat. nainte de a trece la explicarea met6dei prin sunete simple,
-no adresăm din noi câtre învăţători, şi le gicem : cer cați şi alege

acea ce tă convine may

bine.

.-

ŞI. — Disposiţiună preliminar e.
Spre a deprinde pe copil să pronuniţe exact vocalele, Şi consune„le, învățătorul se va ocupa singur şi cât de de des cu scolarii din
noii veniţi. Eva pronunţa sunetele Şi-va face să le repete şi din“şii imediat, însă curat şi exact. Credem că este folositor a adăoga
că punctul din urmă reclamă 0 .mare băgare de sâmă din pariea

METODA ASUPRA PRIMEI LECTURĂ ŞI SCRIERI

O

145.

învăţător ului, nu numar în depriuiderile lecturei, EL şi în acelea,
ale întuiţiunii.
Exprimarea exactă â unei vor be presupune: pronunţarea! exact
a fiă-cârui sunet din care ea este compusă. Ne propunem der a

clasa aceste sunete într'un mod raţionabil, ocupându-ne de formarea fli-cireia dintr ensele Şi de generalitățile. lor.
„a,

“Vocale,

Vocalele sunt: a a, i), e (6, 8, i 0, 0,u, şi 's'se numesc ast.
fel pentru că daii de sine un sunet deplin.
Vocalele a, e, i, o,u, se numese deschise şi simple, ice aâ, ă, 6
6, î, închise şi compuse,

. --.

.

Vocala. a este cea mai sonor din. tote şi cea mal lesne de pro“ nunţat. Ea se nasce dintro simplă scâtere a voce; limba rămâne
în odihnă ; buzele sunt deschise de tot, gura Insă pe jumătate; pre- |
cum : apa.
,
„L are asemenea un 1 sunet curat şi sonor, însă mal puţin plăcut
“ca a; El cere a se lărgi sura şi a se apropia dinții maY"mult ca la,
a : partea superidră a limbet face 0 mişcare către cerul guret, pe
când verful că se atinge de diuţii de jos ; s. e. era, mergere,:cepe..
„:»
Yocalas.este cea mai restrânsă din tote. Ea se produce aseme-=: -

- nea lărgind gura. şi rădicând şi niai mult partea superidră a lim- |
bej, către cerul gurei ; s. e, imagine.

“Vocala o este. după a cea mal plină şi. cea, mal sonoră; ea se
pronunţă, cu limba retrasă spre fund şi cu gura rotundă : s. e. om.
U este o jumătate de o;..la, pronunțarea: lui. circumferința gug
-rei se strânge până unde se pote; s. e. uleiz,

ă, & sunt vocale închise, cari se pronunță din gât aprăpe ca a,
cu deosebire că gura se. deschide mal puţin şi limba face o mică
mişcare ; s..e. văl, răi; cărți, mări..
Vocalele d, €, î, se pronunţă aprope ca ă, &, însi, sunctul lor
iese mat mult:pe nas,
câmp, Tâl,. -

de unde se. “şi numesc masale; s. e. venă,
Me
„.
,

3, Pocăle combinate sefie diiongt. .
Diftong numiri două vocale pronunțate printr'o singuri sedtore ”
de voce, .
“Sunt două feluri de ditongi : proprii şi impropri
10
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Diftougii proprii ait tonul pre ântâia vocală şi sunt : ai, aj, ei,
el, oii, ol, îl, zii, "ul... Bi se pronunță

ca şi vocaiele

din cari sant,

compuşi, cu deosebire că cea din urmăse aude numai pre jumătate ; s. e, stai, stai, mei, boii, ete.

|

aaa

E

„Cei impropril ait tonul.
pre cea din urmă vocală şi sunt : ia, iă,
ie, î0, în, ua, uă, ue, ui, ua. EX se pronunţă asemenea ca şi.vocalele din cari sunt compuşi, cu deosebire, că cea d'ântâiii se audenumai pre jumbtate ; s. e. iad, picior, fuior, ied, iute, ete.

ci

Consune

/

„Ca şi vocalele, 'consunele sunt simple scii combinate. Combina-

țiunea, consistă în legătura î, două consuno::câ să formeze un siugur sunet...

|

Spre a putea pronunța sunetul unet consune, oprim aerul, go2.

-nit prin respiraţiune din pept, într'un loc indicat de organele vorbirii, ast-fel ca acest aer să nu scape nici prin sură, nici priri nas,"
mai naiute de a scâte sunetul ce voim; s. e. m-6sii, c-asă, d-ar,-

»

b-an, etc.

. Terminăm expunerea ce am voit să facem 'asupra, formării di” feritelor. suneteşi „adăogăm ca regulă fundamentală, că, trebue să
aretâm, fuă-cave literă isolată, prin sunetul. ei propriii, chiar! _
„când ar fi ainită cu ună Stil mad multe litere într?o silabă stii -.
îmtrun.cuvânt,

[i

Ş III. — Descompunere
unei silabe
a în litereşi legătura mat"
multor litere înti'o silabă... *
Când copilul a venit; în. stare de a pronunţa fiă-care. sunet luat, ..
isolat, se va exercita a desconipune o silabă , un cuvânt, în sunetele ce-l constitue, şi vice-versa a: lega :mai multe sunete
între

dânsele, spre a-forma o. silabă,un cuvânt. i
Să luim, spre exemplu,. pentru exerciţiul Wânteii; silaba: sc
cuventul om. Învățătorul va pronunţa ântâiii singur pre'0,
apoi .
va face să se repete de fiă-care elev, şi apoi de toţi de o dată,
A-semenea, va urma şi cu m; după acea va pronuuţ:, amândo
uă a-

ceste sunete; când repede, când rar, ast-fel ca,
după
„Cleviă să pstă arăta care din ele s'a pronunțat ântâiti cererea sa,
şi care pre:
urmă. Învăţătoru

1 va. proceda caniîn acești termeni : pronunțaţi
pre 0 când ridic mâna în sus şi pre m când'o las în jos. (Ridi- -.
- * +

ia
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Lungiţi sunetul lui o penă când voiii lăsa mâna

„în jos, 'î6r atunci alăturaţi lângă densul sunetul
lui m ca; &ă se

„formeze o silabă. (Lăsând repede mâna în jos, copiii pronunţ
ă iute
şi pre 7, şi fac ast-fel silaba sei curentul o... m).
Învăţătorul va face încă câte-va întrebări cam în acesti termen
i : |
Câte Sunete augiţi cânid gic om 2
e
Care sunet'se aude ântâii:? Care pre urmă? -

„Der când gic mo, câte sunete augiţi?
- Care sunet se aude: ântâiii? Care pe urmă?
După acestă deprindere va urma cea-altă, care consistă în
a legu
două scii mai multe sunete spre.a forma o silabă, . un
cuvânt. La
acestă operaţiune învățătorul ra proceda precum urmeză
ș
"Cu o şi ap se pâte face o... . 1 să 01, a:
Ce se pâte face cu m=i 2 Cu s-6? Cu

d-a? ete.

i

Copiii să se pună în posiţiune a respunde. Cu 2 şi s se
face sui ;
„CU s şi e se face se; cu d şi « se face da; ete
În principii, acestă legătură de două sunete va presinta la
început 6re-care greutate; pentru copil e mai uşior a desco
mpune0 silabăde câta o compune; de acea învățătorul va: trebui
să răspungă el însuşi la primele întrebări,ce le va face, asupra
acestui
obiect.

|

CAPITOLUL 11
| PRIMELE NOȚIUNE ASUPRA 'ScRIERIL. a
ŞI. — Deprindery pregătitore spe a, forma mână şi ochiul.

„-* În timpul când se va face oral şi în modul arătat ma! sus exer-

ciţiile cuvenite asupra primei legturi, va trebui să se înc6pă şi deprinderile necesarie pentru scriere. ..!.
:
”

Se vor învăţa copiii a cunâsce treptat, linia gr6să, linia subţire,
linia dreptă, linia curbă, liniile. perpendiculare, . obl
şiice
paralele;
a deosebi linia de sus, linia, de jos, linia, din drepta, linia din stân- ga, etc.
5
Ea
Pa
aa
„îs: Acest studii va începe cu cunoscinţa celor patru linii orizon„tale, necesarie la scrierea caligrafică. Spre mai bună înţelegere în.

„.

.

$
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tre scolari şi tuveţători, ne permiteri a da acestora urmetârele .
numiri :

IP

—

——

ata

—p—

(AP
ŞI. —

“Linia extremă de sus.
Linia mediă. de sus.

|

Linia megiă de jos. :-".
“Linia extremă. de jos.

Deprinderi de scriere.”

Scopul acestor deprinăeri esto de a face pe cleri să anţalâgă
“întrun mod precis, formele literilor,

să le deosibâscă line,E să- şi

pâtă da socotâli de osebirea ce există între dânsele; şi să deviă
capabili a le imita, cât se va putea mai exact. Spre a ajunge aci,
învățătorul are datoria st” explice elevilor, nu numai fiă-care par-.
te a, literilor, der şi legătura asestor părți între densele; are da-

toria, comiparndu-le între densele, să ardte copiilor, nu numai
acea ce ele aii de comun,. der şi acea, ce caracteriseză pe fii-care .
dintiânsele,
„Aceste deprinderi, tncepend cu formarea, literei celei mai uşidre,
vor urma treptat de la uşior la greii, în modul arătat la lecţiuni„le practice ce se găsesc mai în urmă
Relativ la menţinerea corpului în timpul serierit, dim următ6rele regule:
Cor pul copiilor să se țint drept şi picidrele în posiţiunea,
lor naturală ; să nu se tolereze a se pune un picior peste cel-alt;
Peptul să se apropii puţin de masă, capul însă să fă depărtat
şi în posiţiune dreptă.
Braţul. drept să se nărepteze: către partea stânet, ir mâna
stângă într'o direcţiune opusă.
Nâna, drepti conduce condeiul: degetul cel mare ap6să

artea

stângă, icr cel din mijloc, partea drepti; degetul arătător. repauseză, asupra condeiului şi dirige mişcarea, sa.
:
_Alal recomandăm învăţător ilor a nu grăbi nimic, a jua lucrurile
„ încet, şi a priveghia pe copii ca să nu contracteze deprinderi urâte,
atât relativ la menţinerea corpului lor, cât şi la ţinerea, condeiului
în mână, ete,

IN

..
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CAPITOLUL III.
| EXERCIŢII SIMULYANEE DE SCRIERE ŞI LEGTURĂ.

Ş IL. — Asupra literilor şi silabelor.

Îndati ce copiii vor fi ajuns în stare a scrie un ș, un & şiun m,

se va proceda, la deprinderi simultanee de scriere şi lectură.

Li se

va dictas. e. să scrii un i şi un n. La un semnal al îuvățătoru-

lui, eievii vor pronunţa toţi împreună acea ce aii scris, adecă :
în
Sia
Sa
„a
NZD,
a
lectură,
şi
scriere:
de
Se va, proceda în urmă la alte deprinderi
silabe
diferite
formând
şi
grei
uşior.la
la
de
urmând tot-d'a-una,
a
E
simple şi compuse; s. €.
a
Cu vocala 4 şi cu cousuna precedentă 2.
z, asci
ș
precedente
vocalele
din
una,
cn
şi
2
Cu consuna
ÎN
Cu consuna,7 şi cu vocalele ș s6ii 2.
Cu vocală e şi cu una din consunele precedente;
Cu vocalao şi cu una din consunele precedente ;
Cu vocala a şi cu una din consunele precedente;
Cu consuna Î şi cu una din vocalele precedente; - -

-Cu consuna 7 şi cu diftongul ei;

“Cu consuna s şi cu diftongul ai; -.
Cu'consuna v şi cu diftongul ai; ete. ete.
Tâte aceste deprinderi trebue tractate în acelaş mod; înrt- ţătorul, după ce explică lămurit diversele părţi ale uncă litere, pusi„me pe copil a-o şi scrie pe tablă, stii pe placă. EL dicteză apoi
domce
ordinea
după
labe sei vorbe, orientându-se în alegerea lor,
a
“mesce în abecedarul dat în mâna copiilor.
ane, şi: apoi le
simult
când
ual,
individ
când
repetă,
le
Acestia
descompu-.
Aceste
e.
conipus
descompune în sunetele de cari sunt
i
RE
regulă.
e
6re-car
cu
meri trebue să se facă

Învățătorul pronunţă s..e. silaba me.

La semnalul dat, copiii repetă toţi împreună, şi cu voce tare:
acesti silabă, pronunţând rar, însă fâră
apolpun
„me, E descom
întrerumpere,

m....-€.

Învățătorul adaogă : descompuneți a-

,
cum vorba me, oprindu-vă în urma fiă-cărui sunet : m "(pausă)
a
O
DI
e(pausă).
4

|
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" Dâcă învățătorul voesce sti se convingă că elevii sti înţeleg, cea .
ce dic, el le va adresa câte-va cestiună de felul acesta:

-.

-

Câte sunete aţi augit în vorba 7ne?
Câte litere ne trebue spre a serie vorba me?
.
Care esto litera cea din armă din acâstă vorbă?
- Care este litera, care se giisesce înainte de e2 etc.
Învățătorul dice în urmă : scrieți vorhu me pronunţindu- 0, însă
iungind fiă-care sunet până când veţi termina litera ce-l repr esintă.
Copil scriii vorba e pronunţându-i fă-care sunet încet. Învăţătorul îngrijesce a se executa acâsta cu precisiune,, Acâstă lucrare fiind terminată, elevii ridică plăcile în sus spre a putea fi
vădute de învăţător de la locul săi.
!
După ce elevii vor fi scris, silaba stii. sora pe] plăcile lor,
scrie acesta şi învățătorul pe tabla scolei. Pe când el va forma li
terile pe tablă, elevii trebue să emită sunetele corespunditâre, lungindu-le până ce în tțător ul vaa începe cea d'âniiii linii a literei
următore.

La finele fiă-cărei Jecţiunt se va citi de un e:ev, apoi de un altul, în fine de toți.de o dată, acea ce s'a scris în timpul leoţiunilor.
ŞI. — Asupra zor belor insemnătăre.
Când clevul va fi ajunsa "lega sunetele spre a “forma silabe; se
va putea începe exerciţiul şi cu vorbe însemnătâre de una, două şi
mal multe silabe. În acest cas, vorbele se vor. descompune întâi
în silabe şi apoi acestea în sunete, procedâudu-se după o ordine
raționată s. e.
1-iii. Legătura între două sunete.
„Consuna după vocali. — Spie exemplu : am, un, în, aş, ete.
"Consuina înaintea vocalei. — Spre exemplu ; tu, na, gi, ce,
da, vote:
„2-lea. Legătura între trei sunete,
„0 consună. între două vocale.— - Spre exemplu : Aaa, a-pa,
a=cu, u-şa, o-ra, ele.
„0 vocală între două consune. — Spre esenplu cat, „măr, sec,

din, lin, ete....

3-lea. Legiitura între patru sunete.
„Două consune şi două vocale. amestecate. — Spre exemplu : :
ma-ma, mina, ca- ie, mo-da, ca-sa,-cte.
“
Tel consune şi 0 vocali, — — Spre ex, î turc, porc, marş, ete.
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4-lea. Legătura între cincă sunete (două silabe),
„0 consună la început. — Spre exemplu: tim-pu, ca-rne, mul-tă,
: domnu, etc.
.
0 vocală la început (treă silabe). — Spre exemplu : armi-ca,
e-le-ra, u-ş6-ră, a-mâ-re, etc. 5 lea, Legătura între mal multe sunete.
„0 consună Ja, iiceput, (mai multe silabe). — “Spre oemplu:

mazla- di-ă, pu-ţi-nă, pa-st-re, ve-re-ri- ță, ete...
„0 văcală. la început (mal multe silabe). — Spre ecemplu:
mi-ci-ă, e-ga-li-ta- te, a-ma-ră, a-pa-să, ete.
:
„De şi avem să dim mai în urm câte-va exerciţil practice asupra metodei prin sunâte simple, cu tâte ăcestea crede folositor a.
arăta şi aci modul, cum trebue să se procâdă cu vorbele coprinse
_în acest paragraf. si alegem, pentru acdsta vorba ora
Învățătorul (după ce a: pronunţat curat vorba, ora). — - Repetaţi
toţi împreună (tot-d'a-una asupra unut sennal dat) vorba, ora.
. „Copiii dic împreună, cu voce tare: ora.
"Învățătorul, — Descompuneţi vorba ora în silabe luogind vocea.
după semnalul mei.
Copiii lungesc silaba o “pre cât timp: învăţiitor ul ține mâna ridicată în sus, şi trec.la pronunţarea silabel ra, îndată ce el lasă
mâna în jos.

>

Înv dțătorul. — = Descompuneţi vevorba ora: Iungind sunetele după

semnal.

:.

,

lovi — Ora.
|
„L. — Separaţi sunetele.
5 — O (pausă)r (pausă) a. .
“
— Câte sunete aţi audit pronunţând sora. ora ?
5 — Pronunţând vorba ora am audit-trei sunete.
— Care e cel Wântsiii? — Al donilea ?— AL treilea? — Cate
Litate ne trebuesc spre a scrie vorba ora? -.. E. — Spre a scrie vorba ora n6 trebuesc trei litere.
1. — Care este cea Wânttiii? cea din urmă? cea de a doua?
Ca literă urmeză după o 2 — Care este înaintea lui a ? care este
- cea, din mijloc? ce însemneză vorba ora? ete. ete. .

„Învățătorul va adăoga în urmă :

.

:

. “Serieţi. vorba, ora, pronunțâudu-o; însă Jungiţi sunetele pont ce
veţi termina scrierea litere! corespungătâre, etc. „ele.

-

-

152.

+:

METODOLOGIA ŞI DIDACTICA

DU

„o
-

SN

SUL

— Asupra fraselor de puţină întindere.

|

Până aci scolarii n'aii citit de cât-nume de: diferite obiecte, şi

nici de cum frase întregi; ei, prin acesta, aii învăţat a cunâsceo-

bieete, însă, nu a forma judecăţi. Prasele numar, adecă micele des-. crieri, proporţionate cu inteliginţa lor, sunt chiimate a face acesta.
După ce der scolarii
ai fost- destul de exercitaţi şi ai ajuns în
stare a compune şi a descompune, a citi'şi a serie corect silabe şi
cuvinte, va fi-timpul a trece la cugetări, la frase;

E

"Şi aceste exerc
trebue
iţii
tractate, tot în modul arttat mat sus.
Ast-fel se va descompune ântâiă frasa în cuvinte, cuvintele în si- labe, şi acestea în sunete ; şi. după cum s'aii descompus se vor conlPa
3
(n
pune icrăşi; icră în urmă se va citi
frasa, întrâgă. Asemenea; se va,

„urma și cu scrierea, obligându-i a serie acea-ce aicitit,
Fiind că aceste exerciţii mai aiă de scop a desvolta şi inteliginţa
copiilor, învățătorul e dator a lua măsurile necesarie, ca, aceştia să
şi înţelegi acea-ce aii citit, fâră însă a avea pretențiuni pre mari;
„căci mechanismul lecturei, absorbind mai tâtă atenţiunea elevilor,
aceştia nu-şi vor putea da socotela tot-W'a-una;de ceace aii citit,
Procedându-se în modul acesta, scolarii vor ajunge în stare:a
citi pe curând, cu mai multă s6ii mai puţină exactitate, or-ce li star

presinta. Atunci ra fi timpul a li se da să înreţe şi rugăciunile.
Este de prisos, credem, a mai adăoga, ca şi aceste

rugăciuni: ur- .

mâză a fi mai ântâiii, citite şi tractate în modul arătat mat sus,şi
apol învăţate-pre din afară.
ai
aie
Îi
” Cele ce s'aii gis până aci, se raporteză, numai la lectura clementară, pentru care, mulţi scolari perd câte unul şi doi ani, spre a
învăţa să citâscă răi, greşit şi fâră, cunoscinţă de causă,. Nam 'înL

țeles şi lectura

expresivă, sit declamațiunea; pentru acâsta

din.

urmă ne reservim dreptul a ne da opiniunile ma! la vale, într*o

lecţiune separată. :.
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„CAPITOLUL IV,
! ESENPLE DEE EXEROIȚIE PRAOTIOE LA. METODA PRIN SUNETE SI3ELE,
fi

s

L — - Scopul.

“Exerciţiile practice aii de scop a, desvolta orgânele vorbirel ale.
elevului, obligându-l a pronunța, diferitele sunete cu precisiune şi cu articulaţianea, cuvenită ; a deprinde pre copil să lucreze în cunoscinţa de causă, şi să-şi dea, socotela de acea-ce face; a provoca,
ast-fel cugetarea.şi priu urmare desvoltarea, inteligințe ; a înlesni
studiul limbei naţionale în genere, şi al ortografiei în particular;
a iniţia pre copil, prin drumul cel mai scurt şi. cel mai raționabil,
la lectura corecti şi la, scriere; a procura în fine învățătorului mij-

l6ce escelinte, spre a ocupa pre copii într” un mod folositor şi plăcut, - Ş
„SIL. — Ezor iți. IL. ——

Deprinde ea or gandlo» zordiril.

Tiavăţător ul. — Pronunţaţi toți împreună, când rădic mâna în
sus, sunetul a.

Elevii. — Privind-cu atenţiune pre Mnveţător, pronunţă toți, la
semnul dat, a.
|
Sa
L— Proiunţaţi acum sunetul o.
E. — Orientându-se după semnalul dat, dic o.o.
IL: — Pronunţaţi toţi Impreunii, dă
-

—

IL —e.
E —e:
1.— Pr onunţi, Petre, singur sunetul, a
Si
“Tafta va urma -în modul acesta a face să se jr onunţe, aceste sunete isolate, când de un elev singur, când de toţi împreună.
Când elevii vor putea pronunţa bine tote sunetele. (vocale şi con- sune), învățătorul va trece la al douilea exerciţii. Sia
Ş III. — - Feoreiţiul. 1, -— , Legătura între două litere.
Cândii elevii 'vor sci şi vor putea pr onunţa fie-care “sunet at
isolit, se vor deprinde a descompune silabe în sunetele ce le compun, şi în urmă a lega mai multe “sunete spre a forma silabe.

€
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I. — Cine din voi pâte pronunţa bine sunetul 42
Di tu George; acum tu Alesanâre; şi acum, când voiit da, semnalul, pronunţaţi-l toți.
o
:
i —d
.
[. — Pronunţaţi toţi împreună sunetul, 7. Băgaţi de semi, că
"spre a pronunţa acest sunet, -trebue si deschideţi buzele, să între- deschideţi dinţii, să puneţi xârtul limbei între dânşii şi să lăsaţi ae„Yul să i6să pre. nas. .
E
-.
E. --n,
DR
A
,
|. .— Ei voii pronunța acum

amândouă

aceste sunete,

unul

după altul, şi voiii-vedea, apoi care din. voi va putea face asemenea. (Învățătorul pronunţă aceste două sunete, când rar, când repede, ast-fel ca, după cererea sa, eleril să pâtă arăta, care: din ele
Sai augit ântâiii şi care în urmă).
Apol. urmeză :
„. Pronunţaţi prea când rădic mâna şi pre s când o las jos,
Rp
e
I.. — Pronunţaţi pre m, când ar&t degetul acesta, care se nu
mesce cel mare, şi pre i când arăt pre acesta, care se dice arătător.
Care sunet trebue să pronunţaţi când voiiă arăta degetul arătător?

"E. — Când veţi arăta degetul arătător trebue st pronunțăm su-

netul ş.

i

Ma

Ia

a

„Î.- — Şi când voiii artta pre cel mare ?-:

a

E. —'Să pronunţă pre n.
e
|. . — Faceţi acesta, toţi împreună ; să vedem : (arată degetul
arătător,)
i
i
a
Bed... EI
Na
aa
a.

|. — De ce aţi pronunţat și pre 2.

|

a

E. — Am pronunţat şi pre., fiind-că ne-aţi arătat mat în urmă
şi degetul cel mare.
|
|
i
po
|. Bine aşia ; observați acum icrăşi semnalul şi conformaţi-vă *.
"cu dânsul; lungiţă însă sunetul Ia fiă-care, până ce vi se va face
alt semnal,
n
Iu
Bem
I. — Uitaţi-vă la semnal,

E — in

E

|. — De ce aţi pronunţat repede amendouă aceste sunete ?
„E. — Fiind-că şi semnalele D-vâstră ati urmat asemenea. — 1. — Câte sunete audi când pronunți
pre în, Radule? -.

„E. — În în aud două sunete, pre i şi pron...

L. — Când rădic mâna; în sus, pre care trebue să-l pronunţi
? .
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„B. — Prem. a
|. — Si'când o las în jos?
E. — Pre î.
"1. — "Tu loane, bagă de semă la'semnal şi pronunţă.
E — o
reac.d,
ÎL, -— Aşia deră ce se pâte face cunşii?.
c
E.— Cu n Şi d se pote face mi,
i
“IL — Ce se pote face cu n şi 4?
E. —-Cu m şi a se pâte face na.
.
[. — Ce se pote face cu n şi e? — Cu d şi u 7—0u m Şi a: 2
— 0uşi 0? — Curşii? ete.
ŞI. — Ezorciţiul III. — Primele națio asupra scrieri.
Ya
sciți acum, cdpiit mel, a pronunţa tâte sunetele; aţi
“învăţat deja a uni mat multe sunete, spre a forma silabe şi vorbe mici;
- nu Y'aţi deprins însă a le şi representa pre plăcile vâstre; ca sii faceți acesta, de ce mat aveţi 6re trebuință ?
E. — Ca să facem acesta, mal avem trebuinţă de croidne,.
"1. — Aşia este; însă spie a scrie drept pe placă de ce mai a-

"veţi trebuiuţă?
„

B. — Spre a serie drept pe olct,

mal aven trebuii să în

rase linii drepte pe densele.— (Aretându-le cele patru linil auxiliare, ce trebue să se gă- atacă trase pe tabla scdlei). Vedeţi aceste patru linii? Ast-fel de
linii trebuesc trase şi pe plăcile vostre. Acdsta, (arătând cu rigla)
se numesce linia medii de sus; acestă linie medi de jos. C? âte linil medii avem prin urmare?

E. — Avem două linii meţir

linia meţiă de sus şi linia meţiă

de dos.

— Sciţi pentru ce se numesc aceste linii meg?
şi — Aceste linii se numesc medi, fiind că se găsesc la mijtocu liniilor,

„ — Şi cele alte două: se numesc linii extreme. -— Unde se pă
ses aceste două linit extreme? .
|
E.:— Una din aceste două

linii extreme se gtisesco în susul, şi

cea-altă în josul liniilor megil.
[. — De acea ele se şi numesc : una, linia extremă de sus, şi
„cea-altă linia extremă de jos. — Arată-mi, Petre, linia megiă de .. .

23
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eee

e

unde g
“sus, — Aşa, este: aş vrea îusă să-mi spui acum prin graii,
să
art
înţeleg
să
Fă-mă
—
sus?
de
mediă
liniă
se giisesce acesti;
am trebuinţă să- mă uit la tablă.
B.. — Linia, medii de'sus se gisesce între extrema de sus Şi limia, mediă de jos. :

[.
nial
- când
terei

— Astădi sunt forte mulțumit cu voi şi n'am de cât să vă
daii câte-va regule relative la menţinerea corpului e timpul
scricţi. Mâne dusă vom începe esplicaţiunea şi scrierea, liî.
ă
a
s%.- —

Eraer ciţiul ZI P.— 7

mele liter ilor.

- Taceţătonă.. — - (Dur o scurtă repetiţiune a liniilor auxiliare).
„*1— VEI cu plăcere că aţi ținnt minte acea ce Y'am spus eri asupra
"celor patru linii; aşa der, după cum v'am promis, vă voii învăța
op
astăgi să serieţi 0 literă,

Bieaj be de să +

|

ÎN

„(ea 0 tatsură tutre cole. două linit din mijloc) — Coam
cu aci?

:

— Aţi tras o ini,

,

Ă

î-

î

E „— Linia ce am tras-este ea &o dreptă s6ăi oblicti?. Este ori'zontală sti verticală? (Se, înţelege că copil trebue să se f deprins
deja a cundăce aceste linir). i
E. — Linia ce-aţi tras este oblică.
î
|: — Unde am pus ântâiii creta, spre a face acestă trăsură ?
E; — Spre a face acâstă trăsură aţi pus creta întâi pe linia
meţiă de jos.
—

Şi până unde m'am urcat cu ca?

E

a! — Vaţi urcat cu ea până la linia medii de sus,
[. — Acestă liniă este ca 6re subţire sâi grâsă?
BE. — Acestă liniă este subţire.
I. — Aşa este, şi se numesce liniă fină; trebue” insă să maj
sciți că la, scriere tâte liniile ce se trag de jos în sus, urmeză a fi
Subţiri. — Fiţi cu băgare de sâmă la acea ce fac acun.
„(EL trage din vâxtul linie fine altă liniă mai gros, de sus în
jos, fâră ansă a o alătura de linia medii, de jos).

,

„Ce am făcut acum? -

ZE

ZI

DE

-B. — Din verful liniei fine, -aţi tras o liniă oblică însă gr6să,
- de sus în'jos, care a acoperit pe cea, fină, mal mult de jumătate.
[, — Aşia este, şi linia acâsta se numesce linia plină. — Comparaţi acum “aceste două linil şi arbtaţi-mi diferinţa, ce există lire
Cusele,
E. — Linia plină începe de la linia megii de sus, pre când câa
_ fină de la linia, mediă de jos; linia fină e mal subţire şi mai oblică
* ca linia plină.
].. —'Dâră cine pote să-mi spună de ce costalinit este plină şi
prin urmare mai grâsă de cât cea Wânicii?
B. —-Acâstă linii este plină şi prin armare

mai prost ca cea .

PV inte, fiind-că este trasă de sus în jos.
ÎL
— (Curbând puţin piciorul liniei pline, şi aiogână ză urm
0 puma de liniă fină). — Vădut-aţi ce am facut?
E. — Da, aţi curbat puţin jos linia plini, şi at stirşit-o într'o
mică liniă fină...
|. — Penă unde merge acâstii luiiă fină?

e

E. — Acâstă liniă fină merge pent la mijlocului celor două Jinil
“ moi
„Î.
— (Pune un punct Wasupraliniel plic, însă toigmai la mijlo=
cul celor dun linir de sus). — Ce.am făcut, asupra” liniei pline?
E. —.P'asupra liniei pline aţi pus un punct.
[, — Aşia este, copiii mei, şi cea ce seeți înaintea văi, aste
litera î. — Cum se numesce acestă literi? E. — Acâstă, literă se numesce î..
:
|. . — Numiţi diferitele părţi ce compun. litera i, „însă în acoaş_ordine după cum s'a făcut pe tablă, — osie, spune ta, cum Îucepem să facem pre 3?

.

:

,

E. — Începem să facem pre î, -triisouă între cele dou liniă din pe
” mijloc, de jos în sus, o linii fină, însă oblică.
L —. Și după acea ? ÎN
Ai
| 5, — Dup acea tragem din sorta liniei fine, o lină gr6să, de
sus în jos, care să acopere etc. Acestă linii plină trebue să fiă pu-

“ţin curbată la linia megiă de jos şi să se sfurgeseă înîntr 0 liniă fină
la mijlocul liniilor. medii.
.
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IL —
ceţi un î
— Copil,
E. —
|. —

For te bine; aş dori însă să.văd, dâcă sciți care-va să fabuă; Paul, apropie-te şi încercă să facă un î pre tablă.
ce opiniune aveți de s făcut de Paul 2:
1 făcut .de Paul nu e togmal ban. .
Ardtaţi-mi greştla.

“E. — Linia fină este pr6 grâsă; cea plină este pre lungă; punc-

“tul nu este bine pus; ete.
Le — Faceţi acun toţi câte un î pre plc, ete,
Ş vL — Beer cin p. — “ Boo cițiti simultane de scriere |

Şi

Acecte
explicate.
|. —
—
[. —
E —
IL —
E.
I. —

lectură. -

exerciţit so pot face numai după ce tote literile ai fost
în modul arătat asupra litereiz.
Pronunţaţi după mine, mica silabt ni.
N,
Descompuneţi acâstă silabă, lungind sunetele dap semnal.
a
N... d
Separaţi ; sunetele.
N
Sea
A
Câte sunete audiţi. în silaba n?

E. — În silaba ni audim două sunete.

|. — Care.este cel dănttii?
E. — Cel dWăntâiii e pe.

—

[. — Şi cel de al douilea?.
"-B. — Cel de al donilea este ş,
_Î,
E.
[.
E.
[.

E.

—
——
—
—

Câte litere ne trebue, spre a scrie acestă silabii ?
Spre a scrie“silaba zi ne trebue dout litere.
Care este cea dW'ăntâii?
Cea Wântâiii este a,
Şicea dea doua? - .

— Cea dea doua este î.

i

|. — Acum luaţi plăcile şi scrieţi acestă, slabi, lungină sunetele până ce veţă termina.(Scolarii scriind repetă sunetele literilor).

“1.

— Întorceţi acum plăcile câtre mine, (EI face observaţianile

scle asupra celor scrise, apoi adaogă) : Acum voiii scrie şi
ei acesti vorbi pre tablă, pre când Yok veţi pronunţa sunetele.
BN...
î cte.

L —— Deschideţi acu cărțile la inceput, la a doua painii Pu-
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neţi toți. degetul pre litera «co se giise sce la începutul rondului al:
„patrulea. Pronunțați toți împreiină (56ii şi unul singur) stnetul a=:
cestel litere. Mergeţi înainte pe liniă şi eiigi Ve rând tote silabele
arătându- le cu degetul etc. etc.
„o

|

VI; — Ezorciţiul VI. — Asupra vorbelor însenmătăre. n
—
ură, de
de sâmă
litera-c).

În lecţiunea de astăţi, veţi învăța ce-va mal noii şi iar
cât tâte câte ri s'aii arătat pent aci... Fiți der cu băgare
spre a înţelege acea ce ră voii explica. (e ser ie pre tablă .
— Cundsceţi acestă literă2

E —
5

Da, o cun6scem, este litera c.

—

(Adăogând litera 1). Şi acesta ?

—

Acesta este litera 7.

— "Cele două sunete c şi 7 se pronunţă aşia de iute uuna după
ati încât n'aude cine-va de cât numa! un singur sunet ; ascultați :
cl. — Spunoţi-mi acun câte litere sunt necesarie Spre a scrie su-.

|

„netul dl 2

Be — Spre a scrie sunetul cl avem -trobuinț. de don litere :
c şi.
Î — Acum st serieni un cuvant ecare se tnedpti” cu ( sunetul d. "
— Spuneţi voi unul. — Nu vă_vine în minte?.— Unde mergeţi

“Duminica, diminăţa, în loc de a veni la stâlă?
“E. —
1. —
E. —
L. —
E. —
L:—

Duminică diminţa mergem la biserică.
!
De unde cundsceţi timpul când trebuesă mergeţila iseiote
Augim trăgendu-se clopotul. Repetaţi: înpreună cuvântul din urmă.
Clopotul...
:
Destompuncţi acstă vorbă, lungind sunetele după semnal.

E. — 01.

Doo.

bene

L — = Separaţi sunetele,
”
E. — Cl. (pausa); 0 (pausa), p (pausa), o (pansa), ţ (aus)
„(pausa), |.
-.
|
LL — Câte sunete audiţi în acestă, vorbii?
— Câte litere ne trebuie. spre a o scrie? :
“ — Pronunţaţi vorba separându- o înn silabe.
"—
"—
—
"Pe

Câte
Care
Care
lângă

u

silabe are acestă vorbă ?.
este silaba cea Dante? A L doua: 2A treia 9.
este cea: din urmă literă a silabei a treia? ete, etc, otc.
acestea, scolari se vor” deprinde ri
|
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ROOT

„La lectura de cuviute scrise pre tablăşi la lectura de caractere

.
Sa
imprimate.
*
timpul
pre
vorbe,
scii
silabe
"La copiare s6ii transcriere de litere,
divisiune.
altă
o
cu
ocupă
se
când învățătorul
Aa
m.

PARTEA V
METODA-DE

o

DESEMN.

CAPIDOLULI

REGULE GENERALE ASUPRA DESEMNULUI. -

| ..Ş 1. — Tatroducţiune.

: Copil în genere, aii pentru desemn, mai multă aplecare, ca peutru or-care altă ramură a instrucţiunii. Xu trebue deră să neso-

cotim acestă disposiţiune naturală; din contra, datoria nostră este

si o desvoltăm pe cât stă în puterea nâstră. Utilivatea desemnului
ne obligă a semnala acest studiii ca neapărat a face parte din proe. ce pot decurge dintr'eusul, sunt
' Folbsele,
grama sc6lelor primar
maj mari de cât pote crede cine-va.

-

Utilitatea generală a desemnului se resumă în punctele urniătâre:
“1. Desemuul produce cele mai. salutare efecte asupra culturei.
- spiritului : el deprinde pre copil să fii atentiv, desv6ltă perspicacitatea, destâptă imaginaţiunea, inspiră sentimentul” frumosului,
_ formâză gustul, şi face să se nască amorul ordinii; el este, înfi-.
ne, un apărător excelent în contra plăcerilor cari compromit no-

ralitatea.
a
a
De
"
„9. EL contribue eficace a desvolta inteliginţa.
|
3 EI este isvorul-mai multor plăceri nevinovate. Prin desen,
noi ne punem în stare a conserva surenirea pers6nelor şi obiecte-..
lor, cari ne lasă o impresiune plăcută.
. . -.
4. Desemnul deprinde mâna ; 1.0 face mai abilă pentru or-care

alt exerciţii,şi în special pentru. caligrafiă. -

După importanţa acestui studii, resultii evidint ca metoda ce om
întrebuința spre a ajungela scop, meriti-t6tă atenţiunea nâstră. |
s
n.
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„.0 Imerare mechanică, fâră nict un plan tras de mai înainte, va,
produce şi aci, ca în tâte ramurile instrucţiuuii, resultate forte nemulţămitâre. Chiar în se6lele de sate, unde studiul desemnului tre-

“bue să fiă un ce accesoriii este neapărat a se.adopta un plan pro- |
gresiv, a merge de 13 cunoscut la necunoscut, de la uşior la grei,

„ de la simplu la compus. Xe propunem dâră a arăta acest plan, semnalând deprinderile principale.
DR
a
ae
| Ş Il. — Deprinderile cursului de desen.
.

:

j

o
:

:

'Tote deprinderile desemnulut se resumă în două categorii prin-

cipale:.

.

NI

hi

N

„1. 'Acelea cari ait de scop a desvolta, sciinţa, technică; şi.
„. 2e Acelea cart tind a perfecționa sentimentul frumosului : 'es- toti,
Deprinderile technice trebue să 'precâdă tot-d'a-una'
pre cele es. .
tetice, după următârea ordine :
i
a. Se va începe cu punctul, spre a trece apotlaliniă. — Se vor . reuni mai multe. puncte din diferite posiţiuni şi distanţe. Aceste
- deprinderi ajă de ţintă a forma ochiul;

b.. Linil drepte în diferite direcţiuni şi distanţe. În genere, nu
trebue să trecă cine-ra pre iute preste deprinderile liniare, Liniile
sunt elementele desemnului. Din momentul ce aceste elemente sunt
greşite, din momentul ce studiul lor n'a fost satisfăcător, nu se pot
astepta bune resultate;
. î.
|
c.. Liniile curbeîn diferitele posiţiuni şi distanţe;

d, Divisiunea liniilor;

aa

„e. Combinaţiuni de linil drepte ;
f. Combinaţiuni de linii curbe; -.-:

aaa

g. Combinaţiuni de linii drepte şi curbe.
Aceste exerciţii procurăo mare diversitate de sabiecte, şi pot fi
considerate ca o transiţiune la :
”

„h. Desemnul de diverse obiecte,
.:
Unind, spre exemplu, câte-ya linii, pote cine-va represintao casă,
o portă, o fercstră, o punte şi diferite alte obiecte. Acest desemn
trebue neapărat să se studieze înaintea, desemnului-cu umbre ; urmându-se alt-fel, progresul
star face imposibil.
Este un principiii admis că nu trebue să se permită copilului a
desemna, lucruri cari trec preste puterile sâle, şi în neproporţiune cu
gradul stiide înaintare. În cas contrarii, s6ii că scolarul se va:0|

:

11

-
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pri în reproducţiunea modelului, scii că învățătorul va fi silit a veni
în ajutorul elevuluj, făcend singur, aprâpe mat totă lucrarea.
Decă voim a dest olta, prin studiul desemnului, inteliginţa scolarilor, trebue să provocăm într'ânşii şi să întreţine o activitate
de spirit statornică. Metoda care consistă exclusiv în a copia modele şi care supune pre scolar. la o lucrare curat mechanică, este

fârte viți6să. Învățătorul trebue deră să caute a da concursul stă
elevilor în găsirea ideilor

penă ce şi ei vor veni în stare a putea

crea, ce-va din propria lor imasinaţiune.
0 dată ce elevi s'au exercitat bine la desemnul liniar, el vor
trece : ci:
|
i, — La, desemnul cu umbre; şi în fine
j, — La desemnul cu: perspective.
- Mal observăm şi aci, că.-nu este de ajuns a da copiilor să, copieze modele cu umbre, "se cu perspective ; trebue cel puţiu să li
„se dea principalele explicaţiunt asupra regulelor fundamentale ale
acestul desemu.
|
: Este grei a se determina aci punctul până unde pot fi conduşi |
“elevil în acestă ramură a instrucţiunii; acâsta depinde de la disposiţiunea, lor naturală şi de la timpul ce se consacră acestui stuâiii.
e

“CAPITOLUL IL...
METODA ŞI cospIțiost PRIȘITORE LA DESEN, DI
ŞI. — Condiţiani pr ivităre ta studiu desemnalul.
„citi, Locul destinat jenteu stuăiul desenului trebue să avibine
luminat şi destul de spaţios; băncile st fi aşegate într'un mod ca
scolarii să, primâsci lumina din partea stângă.
2-lea. Băncile trebue să aibi o lungime wropoționată şi să fii .
„ nemişcătore,
3-lea. Placa scii hârtia, pe carere copiil desemneză, trebue să aibă
forma unui patrulature regulat, col ast- fel. d se uşiurezk apreţia„Tea direcţiunii liniilor.
:4-lea.: Condeiul, sei creionul să ai 0 lungime andestulătâre şi
si fii bine tăiat; nu trebue să fă nici pI6 mole, nică prâ tare; cu

METODA DE DESE
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cel din urmă s'ar rumpe hârtia, “cu cel Dental nu S'ar putea trage o liniă fină.

5-lea. Fiă-care elev trebue să aibă la disposițiunea sa, obiectele
urmâtore : o riglă, hârtiă bună, un creion, un compas, un gume-

lastic, un condeiii, etc.
Ş II. — Metodele generale de desen.

| _

Înainte de a termina, acest capitol, trebue să mat arătăm, că în
acesti ramură a 1nsăţămentului se disting trei metâde diferite,
adecă:
2 „Metoda de desemn după corpurile naturale.

„Acestă metodă, care a fost inventată de celebrul desemnator Petru Şmid, începe, de o dată şi fâră nici un model, reproducţiunea
corpurilor naturel, admiţend ca, figuri fondamentale : sfera, cilindrul şi patratul în cel may larg al lor înţeles.
După pedagogil cel mai eminenţi, acestă metodă conduce la scop
cu 0 rapiditate şi o înlesnire de necregut,
2-lea. afetoda antică,

Metoda antică obligă pe Scolar a copia o seriă de modele, cari
concură a-l iniţia gradat, în acestă arti. Acestă procedare, de şi
supune pe.copil la o lucrare mecanică, făcând dintr'ensul o mașină
de copiat, însă după cum nu se pote tigădui, a reieșit, printr'o
deprindere neobosită şi seri6să, a scâte' mulţi elevi celebri şi apți de a, reproduce, pe hârtiă sci pr pânză, cu perfecţiune, tote creațiunile naturel şi artei. Aşia der avem dreptul a admite că şi prin
„. acestă met6dă se pote atinge una din principalele ţinte ale acestui
studii : desroltarea gustulut şi abilitatea mârel.
ăi
3-lea, dletoda lut Pestalozzi.

|. :

Acâstă metodă în fine unesce fol6sele celor două motâde arătate
mat sus. Punctul sti de plecare e studiul formelor.
.
Exerciţiul asupra solidelor, tinde la. început a desvolta; puterea
productivă a copilului; apoi copiarea de bune modele, cu o ordine
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raţionabilă, inlesnesce desemnul obiectelor reale. Ne pronunțăm .
der, relativ la scolele nostre primare, cu totă convingerea, pentru
acestă metbdă.,

ii
Na
rr

| CAPITOLUL a |
!

EXENZLE

DE

seca

PRACTICE

ASUPRA

DESEXNULUI,

-s 1.:—- Sep.
A dest olta intelisiăța, seolailor, a-l prepara, pentru profesiunile
industriale şi a le procura o ocupaţiune plăcută şi nevinovată. A
deprinde: mâna şi a o face mai. abilă pentru or-care alt exerciţii,
i6r mai special pentr u caligrafiă. A deprinde pe. copil să fiă cu băgare de stimă, şi a-l dâsceptai imaginaţiunea. A inspira, elevilor senfimentul frumosului, a le forma “gustul şi a face să se nască întm'6nsul iubirea ordinei. A combate în fine, prin acest medii, |lenea

şi a apăra, ast-fel pe copil de plăceri sătmătre..
Ş Il. — Ezer câţi pructic. — Zopor ul.
farățitorul. —— A deserimat deja, copiii md, diferite obiecte :
do casă „de arhitectură, etc. Obiectul ce am ales pentru lecţiunea
de astădi, presintă re-care greutate. Sper însă că ca va dispare,
„pe de o parte; prin explicaţiunile ce, vă. voiii da, i€r pe de alta, prin
silinţele ce veţi depune de a-l. desemna cu tâtă exactitatea posibilă. Fiţi der cu: hăgare de sâmă şi sunt sigur că veţi reieşi a face
un lucru care să merite numele de desemn, şi care să fii “demn de
„nisce elevi în etatea vostră. Ca şi altă dată, vin şi acum a vă face,
prin câte-va cestiuni, să găsiţi singuri obiectul ce voim a desemna. Ascultaţi der. —. Ce timp al anului arena acum $
a
E. — Noi avem acumitrnă.
I. — Nimesce tu, Petre, cel-alţt timp al anulu du ordinea lor.
E. — Cel-alţi tinapt al anului sunt : primtivera, vâra şi tSmna.
I.: — AY „putea să-mi spui ceradespre temperatura acestor
timpuri?
i
|
a.
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E, — Da; temperatura icrna este forte, rece, vâra fârte caldă,
primă-v6ra şi tâmna când rece, "când. caldă.

[.. — ŞI ce facem noi iârna spre a ne apăra contra îrigului?
E. — Spre ane apăra contra frigului, purtăm iârna haine grâse,
umbli iute, ne frecăm prânile, şeden. la locuri încăldite,. etc.

" — Bine, spune-mi acum tă Vir gilie, cun pulem acâldi caelite n6stre? -.
E. — Camer ile nâstre le putem încălgi tre lesne, Bicend foc :
în sobă?
I. — Dâr cu ce putem face acest foc?"
E. '— Acest foc “] putem face cu lemne. - *
De
„1.

— Aşia este, malicu. semă la not. Cu tâte acestea, trebue să -

sciți că sunt locuti
şia de scumpe, în
pimânt, cu balegă
Spune-mi acum în,

unde nu sunt lerine, scii unde lemnele sunt a=
cât 6menii sunt, siliţi a face foc cu cărbuni. de
de vite, cu burueni uscate, cu trestiă, ete. —
teanc, de unde lutim lemnele ce ardem?

E — Lemnuele ce ardem le luăm din pădure.

— Cu ce se
5, — Lemnele
[. — EI bine,
tăqi. Dorind însă,

-.

taiă lemnele din pădure? |
din pădure se taiii cu toporul.
copiii mei, de topor mi-am propus a ră vorbi asa vă face: apți de a desemna cât se va putea mai

bine un asemenea instrument,

consider ca o necesitate” neapărată .

de a vă arăta mal ânteiii un topor “Şi apot a vă atrage atenţiunea,
atât asupra părţilor scle, cât şi asupra rapârtelor ce esistă ntre |
aceste părţi.
y
(Arată elevilor un topor)...
o
Priviţi cu atenţiune obiectul ce fit în mână; cine pot si-n
spuie din câte părţi este compus?
E. — Toporul sete compus din dout părţi minte: “toporul
proprii dis, şi coda, ul.
.
— La co servesce c6da? |
i — C6da servesce spre a mânui toporul.
& 1, — Din ce este fiicută câda?

-B. — C6da este făcută de lemn.

Î. — Der la fer, la toporul propriii dis, ce observați? .

VEJ că nu găsiţi expresiuni de a răspunde la, cestiunea mea; vă
voiii veni der într'ujutor.

3

Cum se numesce partea, toporului cate taiă?
E. — Partea toporului care taiă se numesce tăişti, ascuţişi
scil guri.
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1. — Der partea opusă, unde de ordinar se înţepenesce cda?
E. — Partea opusă, unde de ordinarse înţepenesce coda, se nu-

mesce muchiă.

i

N

-

L

+

|. — Urmeză der că toporul proprii dis este compus din..: E. — .. + Din două părţi : tăişul şi muchia.
o
L. — Aşia; âţi putea acum să-mi mat spuneţi, de ce tăişul este
puțin cam curbat şi nu este drept?
A
„E. — Tiişul este puţin cam curbat şi nu este drept, fiind că
formă toporului este mai frumâsă ast-fel.
|
|. — Da, şi fiind-că cu un topor cu tăişul drept am lucra f6rte încet : el s'ar înţepeni lesne în' lemn
; colțurile sâle.ar fi expuse
a se rumpe adesea, şi în fine s'ar usa fârte nepotrivit.
(Aceste explicaţiuni fiind date, învățătorul arată copiilor mode-
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lul care represintă cu cea mai mare esactitate obiectul lecţiunii, şi .
apoi continuă).
— Ce represintă desemnul ce vedeţi pe acestă, î6ii2
î — Desemnul ce vedem. pe acâstă f6iă represintă un , topor.

[. — Esaminaţi bine acestă parte (arătând c6da)..
Ce diferință observați în raportul liniilor? . - E. — În raportul liniilor observăm că unele sunt, Âne, i6r altele grâse.
.
|. — Pentru ce 6re? — Vaz osplicat acâsta de mai multe ori.
„E. — Grosimea mai mult sii mail puţin pronunţată a unora, .
arati părţile umbrite, pe când fineţea celor-alte, arată părţile luminate,
— Luaţi acum hârtia, creionul şi compasul. Paceţi scara de
arojorțit. aşia după cur voiti face-o şi ei pre tablă; divisaţi-o
în acelaş mod; ca va fi ceva mai mare ca jumătatea hârtia €ce aveţi dinainte.
:
Mragoţi acum în josul hartiei 0 ni x y.
Cum se numesce acestă liniă trasă?
E — Acâstă liniă trasă se numesce basă,

: — Însă considerată de sine singură?

o liniă, orizontal. |
E, — Considerată de sine singură, se numesce
Asemenea, se va urma Şi cu “cele- alte dout linii fundamentale 02
şi PA. —-:Este de prisos, credem, a, descrie prin cestiuni şi TES„ punsuri, lucrarea întrâgă. Cu modelul şi cu esplicaţiunile ce am aliturat, şi cari arati pe deplin ordinea ce trebue a se urma, dm
dat, după opiniunea nâstră, tote desluşirile trebuincidse la, predavea "unei lecţiani elementare.
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CAPITOLUL 1 E

- | . ESEROIȚII CALIGRAFICE. . E
ŞI

— Preliminarile caligrafio. Dă

|

Deprinderile preliminare de caligrafiă trebue să încâpă de o dată
cu intrarea copilului în scâlă.
|
a
Copilul trebue să înveţea seric, adecă cl trebue să fiă pusîn
stare a-şi represinta, într'un mot exact şi precis, forma literilor,
spre a le putea reproduce şi dânsul, în urmă, cu ajutorul creionului
sâii a] condeiului, pe placă, scă pe hârtii...
„Spre acest sfirşit, a fi necesariii a se deprinde ânt6iii prin intuiţiune de a cun6sce unele figuri; va trebui apol a i se exercita 0chiul şi mâna spre a-l pune în stare de a desemna aceste forme,
aceste figuri, cu cea mai:mare asemănare posibilă. :

|

;. Pentru aceste deprinderi, copilul trebue să aibă : .
„0 placă, un condeiii de placă,şi un burete spre a şterge trăsurile greşite,
e
DI
Ra
ae
că în ce se coprind deprinderile preliminare :
.
,
1. Învățătorul face un punct pre tablă şi dice scolarilor : acesta
se numesce un punct ; în urmă-l pune să facă şi dânşii câte unul,

ânteiii pre tablă cu creta, şi apot pre placă cu condeiul.
Cu acestă ocasiune învățătorul va da explicaţiunile cuvenite;
relativ la menţinerea corpului şi la modul cum trebue să se ţină con-.
deiul. Este neapărat; că acest condeiii să fiă destul de lung, spre a
putea fi sprijinit bine în mână; . .
2. Două puncte, alăturea unul cu altul (..); două puncte ațedate unul preste altul (:); două puncte aşegate preste alte două
: 2); ete.

-

a

Învățătorul va explica tot-da-una copiilor acea, ce represintă
pre tablă. Ya cere apol de la dânşii de a spune şi ek acea ce fac,

,
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spre a se deprinde ast-tel de la tuceput si se gândescă lucrând

şi
„să Iucrede gândindu-se;
3. Aceste exerciţii malai de scop de a măsura distanţa între dou,

s6ii mal multe puncte şi a familiaris
pre elevi
a, cu expresiunile :
preste, alăturea, înainte, îndărăt ete. Se va proceda apoila tragerea liniilor. Anti va uni învățătorul dout puncte, trăgând o
„liniă dreptă, şi după ce va da explicaţiunile cuvenite, va, face să tra=
gi şi copiii asemeni linii;
.
p
e
4. A trage două liniY drepte cari purced de la acelaş punct;
5. A trage două, sii mai multe linii cari se împreună

punct comun; .

A

într'un

i

6. A trage linii orizontale, perpendiculare, oblice, paralele etc;

7. A face diferite unghiuri ;
8. A trage limit curbe, etc;

a
|

9. A forma diverse figuri din linit curbe, ete,

a

Este evident că nu e vorba aci a se da, difiniţiuni abstracte a-

supra, acestor figuri, nici a'merge -pr6 departe cu aceste deprin-

deri, în cât a le face mat grele de cât însăşi caligrafia ; scopul lor
principal este de a forma, ochiul şi mâna, şi de a întreţine activitatea intelectuală a copiilor, -

„CAPITOLUL IL
ExEnOIȚII DE OALIGRAFIĂ PROPRIU RISE,

SL.

— Divisiunea literilor din punctul de vedere caligrafic.

Îndată ce ochiulşi mâna, S'aii, deprins de ajuns prin. mijl6cele
arătate în paragrăful precedent, copiit trebue să înveţe a face literile cu cari ne servim spre a represinta -prin scris ideile n6stre.
- Din punctul de vedere ortografic, literile alfabetului se divid în
litere mici şi în litere mari,
„* “Literile mică, în privinţa posiţiunit ce ocupă între cele patru linil ausiliare, se pot divide în patru clase, adecă :
e
pe

..
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a. — Literile cari se coprind întregi între liniile medii :

| tre

Ze

rr

DPI

IZEI IEI

IT

d. — Literile ale căror una, se mal multe părţi treco peste linia meşiă de sus.:

DAE
c. — Literile ale căror una, seit mal multe părţt trec peste li
nia medii de jos
j :
|

pa
a, — Literile
cară ies diri ambele limit megit :

Literile mari se divid numai în două clase:

|

|
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a. — Lăterile cari trec numai peste linia megiă de sus :
2

Lead

-

(4) It

Z PAL
Le

Def

LA

—Z/_

|

DP

e

aa

az

(4 cZa7,

b. — Literile cari trec şi peste linia, meţiă de jos :

|

Ş II. — Zânule auziliare.
Nijlocul pin care putem face pe un copil să scrii drept, şi %
dea literilor o înălţime potrivită și o aparință uniformă, constă,
după cum am arătat şi la primele noţiuni asupra scrieri, de a nu
se permite nick o dată scolarilor începători să scriă alt- fel, de cât
numai între patru liniă trase în modul următor:

172.

- METODOLOGIA și “DIDACTICA

DP

De

LI

RARA

|
RAR

a

ORAR

RRRAti

Îngînte tusă de a proceda la, scrierea-caligrafică, învățătorul va
„
. face scolarilor explicaţiunile cuvenite asupra acestor linii, îngrijind
înainte de tote, ca ele să fiă trase şi pre tablă, şi pre plcil copiilor, precum şi pre caietele destinate caligrafiei.
Să nu credi învățătorii că procedând ast-fel, Tor crea copiilor 0
deprindere la care nu vor. mal putea renunţa pre venitor ; acesta
nu se va întempla mai cu semă că ne propunem a arbta mal la vale
„modul prin care elevii se pot, desvăţa,, fâră multă ostendlă, de a
scrie prin asemeni ronduri...
„Spre a înlesni apoi scolarilor. imitarea, literilor ce se fac pe ta"Dă, învățătorul va da un nume particular la fii-care liniă ce constituie o literă; el ta, arăta copiilor, într'un mod practic, gradul de
înclinaţiune ce trebue să se dea literilor, îngrijind atrage tot-d'auna 0 linii oblică, înclinată de 454 grade, la începutul liniilor medii.
SIL. — - Or dinca ce în obue să se observe la scrierea diterilor.
,

„Calea cea mal proprii de a talesni scrierea caligr afică şi cea mai
- în report cu principiile pedagogice este, fâră contradicere acea ce
se baseză pre asemănarea literilor între le, şi merge de la simplu
la compus, de la uşior la :re. După acest principii, noi admitem
ordinea următbre ca cea mâl reționabilă, Spre a se propune şŞI expa elevilor:
>

ZI

Za

2

7, zZ
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Epp

popi
Dapt ce copiii, se or f deprins destul de bine cu literile nic, Si |

el ror trece la literile -mari în următârea ordine:
1, — Literile ce aii o basă orală. *

CEB
97

A

E

40. (Lai

dl

— iteile ce aăode hasă 0 ni şerpuită :

ZEI

PPPRE

| Z ie ZII
[i

< cas

ZE
|

Ei III. —

Linia mncănligatii

Ce — Linia ondulată

| Ea

A
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Ş IV. — FEzplicaţiunea stă analisa literilor.
Primul principiă în studiul caligrafiei este acesta:
Copiii trebue să înţelegă bine şi să cwnoscă exact tote păr-

țile literilor, precum şi modul de a ani aceste păr, pi, spre ale.
da forinele cuvenite.
Ne propunem der a analisa aci literile mici, desfăcendu-le în liniile ce le compun şi dând, pentru înlesnirea învepiorlo, tote esplicaţiunile necesaril :

„1,— Lăterile mică.

Acâstă literă se compune de o liniă fină, care începe de la linia
megiă, de jos şi merge până la linia megiă de sus; de oliniă plină,
_ care se cobâră de acolo penă la linia mediă de jos, unde este puţin
curbată ; de o mică liniă fină care se finesce în mijlocul celor două
liniy mefii, şi, în fine, dintr'un punct pus preste linia plină în nijlocul linie megie de sus şi al liniek estreme,

TZV
Acestă literă este compusă de doui s uniţi, însă fâră puncte.

Acestă literă se compune din aceleaşi Jinil ca şi î, cu deosebire
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că-l lipsesce punctul, că lungimea et iese din liniile medii
şi ajunge
pent în mijlocul locului dintre linia mediă de sus şi cea,
extremă,
„şi că deasupra liniet megiă de sus este tăiată prin o liniă
fină.

Acestă literă are forma unul î fâră punct, cu deosebire că ocupă
„locul dintre livia mediă de jos şi dintre linia extremă de sus;
-

„
“Literă făcută din L la care se adaogă în drâpta o semiovală, ter- minată la linia mediă de sus printr'un nod.
|
——

-

Acestă literă se compune dintr'o liniă fină, începută în mijlocul
liniilor megii, dintr'o liniă plină, curbată puţin :sus, care umple locul dintre cele două linii megiă, şi dintr'o liniă încârligată,
Acecta, din urmă începe ca linia fină de a 2 a înălţimii liniei pline,
merge până la linia mediă de sus, unde se curbsză puţin, se
coboră ca linia plină penă la linia megiă de jos, unde icrăşise curbezii, şi se termină printr'o liniă fină la mijlocul celor două iinil
Megil, .
Ea
N
!
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Beplicaţiunea. acestei litere este de prisos, după cele ce Sail dis
pentru litera, precedentă,
|

: „Acestă litert este compusă de o liniă fină care Incepe din mijlo- .
„cul liniilor medit şi merge. penă la linia megiă de sus, unde e puţin
curbată; de o liniă plină care unindu-se cu cea precedentă, se scobâră penă la linia megiă de-jos ; în fine, de o liniă fină puţin cur- bată, care începe de la, 2/5 aînălțimii liniei precedente, merge ptnă
la linia megiăde sus şi se termină într'nn mic arc,6 nod.
e

.

Do

/
-

Di

.

PI

ra
ad

Acest literă se compune dintr 0 lit, fină, dinti 0 “ini încârligată, plină la mijloc şi dintro semi-ovală fină, care merge pent la
linia megiă de sus şi se5 termină întrun mic nod.

Acestă
„Bia, mediă
niă plină
„şi dintr?o
la drepta

literă, se compune dt o linii fiuă care începe de la lide jos Şi se termină la linia extremă de sus; dintr'o licare, plecând de acolo, se termină la linia megiă de jos,
liniă încârligată care ocupi spaţiul dintre liniile mefii,linieia pline, :

METODA DE CALIGRAFIA -

177

Acestă literă se compune dinte 0 lină fină, care începe de lalinia mediă de jos şi merge penă la linia meiă de sus; dintr”o liniă
plină, care plecă din vărtul ei și se termină la linia extr emă, de jos,

şi diutr'o linii încârligată la drenta acestia, care ocupă locul dinîre liniile moţil.
,

Acâstă literă începe cu o liniă fină între liniile medii şi se termină printr'o liniă plină „şerpuită care, atingând linia extremă de

jos, se urcă, ca liniă fină,» pont între cele două linii medi.-.

Părţile ce compunn accst literă sunt: linia fini, o semi-ovală
şi un punct, i6r explicaţiunile necesarii se vor da la Jitera e, .
=

Acestă literă incepe de Ia linia medii de jos cu o liniă fină, cară
merge până la linia mediăde sus;de acolo se cobâră o semi-ovală
mal grâsă la mijloc, care se finesce într'o liniă fină ce se termine:
şntre liniile megir; de la rerful semi-ovaleă coborim spre drepta
12

178

|
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alti semi-ovală fină mai mică, pe care o unim cu cea-altă la mij-

locul liniilor megil. -

|

Acâstă literă e. compusă de o liniă fină, deo semi-ovală cam

plină la stânga, de o semi-ovali fină la, drâpta, cari urmeză a com-.

pune 0 ovală întrâgă,şi de o liniă fină care începelprinti”un
punct
„de la ?/a a înălţimii liniei ovale din drepta şi se termină la linia

megiă de sus. - :

ID

a.

i.
Ea
.:

i

y
..

/

fu
073

Ac6stă literă este formată : de o liniă fină, de 0 ovală perfectă,

de o liniă plină care atinge acestă ovală togmat în mijlocul ei, .curbându-se puţin când estea atinge linia mediă de jos, şi în fine de
„...0 liniă fină care merge până în mijlocul liniilor medii.
:
x

„

1,

Se compune de un o şi de un 1 cari se lipesc în mijlocul liniilor

MegiĂ.

e

Ia

ae

-- “ Lăteră compusii de un 0, de o liniă plină care plâcă do la linia.
=
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moţiă de sus, atinge mijlocul lui o şi ajunge pent 1a, linia, extremă
de jos, şi de o linii fină care plecă, de aci, şi se termină între cele
“două liniă megii.

az
og

Z

pa

/

„Acestă literă se compune dintrun o şi dinte”un je

i

PA,

:

.

a'

i

Acestă literă, se compune de'o liniă fină şi de o liniă şerpuită care începe de la linia mediă de sus şi:se termină printe! unn punct
ceva mai sus ca linia meg de jos..

- Actstă literă este formată de. două lin undulate, “aşezate +una |
. pe linia megiă de sus şi alta pe cea de jos, „cari se-unesc printr'o
liniă fină, oblică spree Areta, tăiată la mijloc printr 0 mică liniă
fină orisontală,.
|
Da
A

a

DAE

„Este o literă compusă de o semi-ovală la stânga terminată în-

180
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tr'un punct, şi de 0.semi-ovală la drepta începută printr”un punct,
câri,se lipesc impreună la mijlocul liniilor medii. a

2.— Zaterile mary.
Explicaţiunea literilor mari este atât de uşidră, în cât fiă-care

învăţător, mat cu sâmă după ce-va fi analisat literile mici, o va

putea face cu înlesnire..
|
Aa
„Cât timp perdut, câte vorbe vane , Yor striga unii învăţători,

“pentru a, face pe copil să scrie.un î, stă un ore.

5

|

Nu este însă aşia; învățătorii, cari cred acâsta ; sunt fârte tare
- încelaţi. Din contra, a lucra ast-fel, este a câştiga timp, câcă
e mai
- logic şi mat preferabil a, explica scolarilor, o dată pentru tot-d'auna 0 jumătate de oră, pre ș, şi a-t pune în stare de a-l scrie bine
şi în cunosciuțăde causă, de cât a perde-cu dânşii de o miă deori
câte un minut pentru scrierea lul mecanică, fâră să putem ajunge
„la un resultat mulţumitor,
=
o.
|
“Apot acâstă metodă se basză şi pe următârele considerante :
;:1.. Studiul 'dat în acest mod animeză pe copii; :
„2, Inteliginţa lor este continuăîn activitate;
|

3. BX găsesc ocasiunea de a-şi forma judecata, şi de a-şi exer-

cita vorbirea;

|

|

a

4. Caligrafia, studiată ast-fel, exclude mecanismul ; ea deprinde.

pe copil a nu face nimic fâră cunoscinţă de causă. Diriget întracest
„mod, acest studiii va fi în armoniă şi cu cele-alte ramuri ale îns
trucţiuui, şi va tinde, ca şi acelea, la nobilul Scop pe care un învăţător, nici o datănu trebue să-l pârdă din vedere ; A face din
Copil un om:
e
N
|
.

SV.

— Erplicaţiunea. semnelor de punctuaţiune şi a cifrelor.

Scrierea semnelor de punctuaţiune şi acea a cifrelor, merită a-

„semenea totă ateuţiunea învățătorului, câci şi de la ele
depinde în:
mare parte frumuseţea scrierii.
|

Semnele de punctuaţiune sunt : ia
2

7.

Cifrele arabe : 1, 2, 3, 4; 5, 6.7,8,9,0,
Cifrele romane : Î, ÎI, ÎN, 1V, V, VI, VI, VIU, IX, x.|
—

n

i!

.

==

-
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i

DIFERITE

DRE

,

NR

i

OBSERVAȚIUNI

ASUPRA

SL.

N

_

SCRIERII,

Scrierea pe caiete...

îi

Eta

.

.-

>“ Primele exerciţii de caligrafiă trebue să se facă, după cum an dis,
pre păci, prin ajutorul condeiului de pâtră, fâră frică de ase îngreuna cu acâsti mână, după cum cred unii. După

ce copiit s'a

deprins a forma literile binişor, eX vor trece lascrierea pre hârtă..

În ambele casuri, condeiul cu. care scrii, trebue să'fiă destul de

lung.: Pre timpul când et se ocupă cu scrierea, învățătorul se preumblă printre bănci şi dă, când unuia, când celni-alt, explicaţiunt

şi consilii; el corige- când în drâpta, când în stânga: el arctă co“piilor modul cum să se ţină condeiul;'" învâţă în fine, cum trebue să-l ducă spre a produce o liniă fină stă o liniă plină, etc., etc.
Ş IL. —

Scrierea fără linii auziliare. d

Să încercăm a arăta pre scurt mijl6cele prin cari se pot deprinde
copiil de a scrie fâră linii.
a
a
Spre a reieşi trebue să avem răbdare şi să nu ne grăbim. Calea
- cea mal sig'ră este de a merge gradat. Spre acest sfârşit, vom
face să dispară din caietele de caligrafiă, ântâiti linia, extremă de
” sus; după-cât-va timp, linia, extremă de jos; apot linia megiă de .
sus, şi 1n fine linia megiă de jos. Ne vom feri însă de a snprima
de o dată acestă liniă din urmă : ea trebue să dispară treptat şi
câte puţin. Din momentul ce t6te liniile a dispărut,
vom însemna,
spre mal multă tulesnire, printr'un punct, începutul şi sfârşitul fiăcărui rond. Aceste puncte vor arăta tot-d'o-dată distanţa dintre
rOnduri,-şi prin urmare numărul liniilor dintr'o pazină. Elevii;

cărora acest eserciţiii va oferi ma! multe greutăţi, vor fi obiectul

principal al tngrijirel învățătorului, care, spre mat multă sigurauţă,
i-va, face să scriă încă cât-va timp pre linii simple. Cu tâte acestea,
experiinţa ne probeză că copiii, al căror ochii a, fost bine exercitat,

întâlnesc puţine greutăţi în aceste deprinderi.

o

E

-

i
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SL. — Itodelele de căligrafia. a:

Din cele ce staii dis ponă aci resultii evident, că usul inodelelor
de caligrafiă, este un lucru aprâpe nefolasitor, de care se pite lipsi
“ cine=ra, fară a prejudeca în nic un chip progresul copiilor la ca“ ligrafiă,
_
Cu tâte acestea, sunt casuri, unde modelele. bune oferă Gre-carl
- fol6se, Acelea dâră, pe cari am voi să le punem înaintea copiilor
irebue, spre a satisface. necesităţile, înveţiimentului primar, să aibă .

: următorele condițiuni: .
1. Sensul fraselor din aceste modele trebue să fii simplu, Şi proporționat cu gradul desvoltării intelectuale a copilului.„2. Ele trebue să copringă un adevăr, 6re-care, proptiti a influ„înţa, s6ii asupra ânimel,.scă asupra spiritului, seii asupra senti- mentului estetic al elevilor.

„8. Forma literilor trebue să fiă simplă, însă frumâsă; fiă-care
literă în parte, precum şi tâtă scrierea în întregul să, “trebue să
aibă perspectiva, bunului gust; trăsurile bizare, ce. se retină ca
ornamente pentru literile mari, nu trebue a fi tolerate în asemeni
modele. Se va observa, asemenea, riguros, ca literile să fă de ace:
a
leaşt dimensiuni, ete.

„OAPITOLUL IV -- -

EXEMPLE DE ester PRACTICE ASUPRA. CALIGRAFIEL
a

“s L — Scapi.

“A desvolta sentimentul estetic şi prin donsul. sentimentul TR0ral; a ţine inteliginţa în activitate; a. forma judecata şi a exercița
ochiul şi mâna; a. face, să dotnăscă copilul o scriere în um6să, CU

rată şi espeditivă,

SI

eter,

--Ş IL. — “Preriţii pr aetica.: — Litera sirare .D.

- încaţător ul. — Am ajuns la scrierea iterilor. ecari ali de basă

linia sorpuită şi care formză, a doua ordine. a literilor mari. Xe

|

?
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mai rămân încă trek din aceste literea explica. Mi-am propus a vă
face să cunâsceţi astă-di pre D. — Ca să avem o cunoscinţă exactă
de acestă literă, care este una din “cele mal grele, trebue să pro-

, examinarea, părţilor ti luate deosebit,
prin
cedăm, că tot-d'a-una
şi apoi a răpârtelor dintre densele. Fiţi cu băgare de smă şi diri"geţi-vă privirile câtre mâna mea. “(Învățătorul face pre tablă cea
d'ântţiii parte a literei D).- în.
.

|

-

.

Ie

ă

.

„.

:

i

:

i

Ii

.

,

.

Cum ar numit nol acestă liniă la mai multe litere explicate deja?
“ Elevit. — La mal multe litere explicate deja, am numit acestă
Da
linii, linia şerpuită, -

1. — Unde se începe şi unde'se finesce?

|

o

E. — Ea se începe la linia extremă de sus şi se finesce la linia
| mediă de jos.
1: — Ohserraţă, că linia şerpuiti este tot-d'a-una; mal gr6să la

mijloc ca la extremităţi.

N

A” doua parte a, literei ce vă explic este acesta : .

a

Bi

Cu ce am dis că sâmtină acâstă linii?

ce iea o. apti
- B. — AȚI dis că acestă linii semână cu forma
Pe
.

„agitată, adică cu o undă. -.

-

|. — Şi togmal pentru acesta cum am numit-o ?. “E. — 'Pogmal pentru acâsta am numit-o liniă undulată.
"1, — Examinaţi cu Dăgare de sâmă acestă parte a literei, şi spuneţi-mi unde începe ea; — până unde. se urcă; — până -unde se
_cobâră; unde se sfârşesce?E. — Acestă parte a literei începe Ja linia mediă de jos, se urcă
penă la linia medii de sus, vine icrăşi la linia meilii de jos, şi: se
aa
urcă până în mijlocul liniilor medii.

-
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Aa

L — Comparaţi acestă; parte cu acea pre care 'am examinat-o
inainte. — Ce'diferinţă găsiţi între aceste două părţi?
„E. — Diferinţa, ce giisim între aceste două părți, este că linia .
- şerpuită are o direcţiune oblică, pre când linia undulată urmeză o
direcţiune orizontală,
-:
i
Ce
"1. —

Cari sunt asemănările dintre ele?

aa

"E. — Asemănările dintre e:e sunt, că şi una şi alta sunt linil şerpuite, şi una şi alta sunt maj gr6se la mijloc, ca, la, extremități.
I. —A
treia parte, spre a forma litera n6stră, este acâsta :
]

—

O cunâsceţi?
E. —

o

PNI

0 cunâscem; acesta este o semi-orală la drâpta, care
în-

„cepe de la linia medi? de jos şi se urcă penă
la linia estremă de sus.
I. — Însă ce observați în raport cu grosimea ei?
i
E. — În raport cu grosimeă eX, observăm, că semiorala la dr6pta este subțire în tâtă lungimea sa.

a

|. — Mat "nainte de a merge maj departe, să repet
ăm cele gise
pent aci, - 'Tu, Nicolae, spune-mi câte părţi ale
literei D am examinat deja ? Descrie-mi aceste părţi.
au
E. — Am examinat trej părți cari sunt : ete etc.
IL. — Aşia dâr nu ne. maj. remâne de cât o singu
ră parte a examina; apoi vom trece la unirea acestor părţi
spre a forma litera întregă. Ecă acestă din urmă parte :
”

. Ce, este acâsta.?
-,
N
CR
E. - — Acesta este o ovală, deschisă puţin la
drepta.
ÎL. — Aşia este în adevăr. Puteţi însă să-my
spuneţi dcă oxistă
vre-o diferinţă între

acestă ovală, şi între acelea ce am
întâlnit în

compunerea, altor litere?

a

i

.
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— Ovalele ce am întâlnit în compunerea altor litere aii fost

tote puse, stii între linia, extremă

de sus şi între linia mediă de

jos, s6ă, la literile mici, între liniile medii. :
i
[. — Şi ovala pe care am făcut-o pe.tablă?
”
E. — Orala, ce aţi făcut pe tablă, se găsesce pusă între linia - extremă de,sus şi între linia megdiă de sus,
|. — Şi comparând cele două semi-orale din care este compusă, nu observați nimic?
e
IE
„E. — Comparând

„ obserrăm
ta, şi că
IL. —
“examinat,
-

cele două semi-ovale din care este compusă,

că semi-ovala din stânga este mal grâsă ca cea din drâp- :
acesta, din urmă e ceva ma! scurtă. i
Bine ; voii şterge acum tâte patru părţi ale literet ce am :
deja şi le voii scrie din noii, una lângă alta, după cura

"mi veţi dicta, vot.

o

(Învăţătoru), după ce a şters tot, începe a scrie i6răişt, confor
mându-se cu cele dictate de scolari).
|
|

E. — (Toţi impreună). Faceţi o liniă şerpuită,, care începe,

ete. ete.

|

.

a

Lope
i

1

2

:

84
n

.

j

1. — Fiţi acum.cu bigare de: s6mă. Voi reuni aceste patru

părţi spre a forma litera în ceştiune.: (Înrăţătorul scrie litera). ..

La

:

“Mat "nainte
de a ră da voe să scrieți acâstă literă pe hârtiă, trebue să vă de; rindeţi a o scrie pe placă. Cu tâte acestea voesca mt

asigura; decă naţă înţeles. — Ioane, vino aci, şi fă pe D pe tablă, icr voi să-mi! arâtaţi greşelele ce va face. —- (După ce se va
fi făcut acesta, scolarii vor: scrie ântsiii litera pe placă, apoi pe

.

.

186

..

î.

METODOLOGIA ŞI DIDACTICA

hârtii, şi când vor fi ajuns a o face bine, vor scrie vorbe
sentinţe sci proverre, cari încep cu litera D. Învățătorul,
pul când scolarii scrii, se preumblă prin sc6lă spre a, se
dscă eX ţin corpul lor cuviincios, decă, etc: etc.)

întregi, pe timasigura,
ă

PARTEA VI,
METODA D 2 LECTURĂ

|

EXPRESIVĂ.

00% GAPIDOLUL Lanaurăt ASUPRA-LEGTUREI EXPRESIVE.

E - Ş 1. — Introducere. |
Or=care ar fi metoda ce s va întrebuința la lectură, copiii vor
ajunge, mal curând

scii mat târdiii, a se familiarisa cu mecanismul

„6. — Însă mat adesea, acâsta, nu ra fi de cât o recitare monotonă
:
!
şi fâră sentiment.
Ascultă cine-va cu o adevărată plăcere pe un copil, care, citind
cu o-voce plină şi sigură, artă prin maniera sa de a accenta îra-_sele, că înţelege acea ce:citesce. Din nenorocire, scâlele nâstre ne
- procură forte rar acestă plăcere. Causele sunt diverse:

1: Nu se procedeză la studiul lecturei cu tâtă atenţiunea cure“nită,şi nică nu se ţine socotâlă de importanța sa...
2. Unii învăţători "Şi imagineză că acesti lecţiune este pentru
denşit o recreaţiune, un timp de odihnă; ei nu cred, că materia acestet lecţiuni pâte fi propriă la; desroltarea, intelectuală aelevilor.
3. Copiii prin urmare se deprind a apreţia şi mai puţin impor-

“ tanţa lecturei.

a

Sa

4. Şi în fine, trebue 6re să o spunem? mulţi înrăţători nu sciii
» nici chiar ci să citescă. |
a
i

„Bă

şi cuvintele unul pedagog destins :'„pâte cine-va judeca

starea umek secole, după modul cum citesc elevi.“
„„. Un examea serios ne'va.proba că aceste curinte, exprimă un a-

„devăr netăgăduit...

-

DE

„= Avem der datoriasă căutămşi să găsim mijlâcele, prin cari să
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putem obţine şi de la acest: important studii al scâlelot primare,
| resultatele nuljumitâro ce suntem în drept a- i pretinde. m

Ş n. _ Cinăiţinite net dune Ieotur.
„Lectura se numesce eufonică s6ii expresivă, când lectorul probeză :
“auditorulut săit, că înţelege pe deplin acea ce 'citesce. Aşia deră,
după acestă definiţiune, un copil citesce ::1-iii, când, prin modul
stii de a citi, probeză că. a înţeles acea ce citesce ; "2-lea, când -

face să se vedă că este atins şi petruns de acea ce citesce.
- Modul de a se exprima cine-va citind, nu trebue să difere de acela, cu care se exprimă în conversațiunea ordinară.

Vorbind, nol

probim o abilitate perfectă, care provine: L-iii, din exerciţii, şi
al 2-lea, din causă, că în, conversațiune exprimăm sentimentele, de cari suntem pe deplin peti: uşi ; aceaşi abilitate putem
avea şi la lectură, decă vom voi, printr! un exerciţili continuă, a ne
N pătrunde de acea ce citim.
Lectorul să nu pârgă din sedere că el nu citesce pentru sine singur, ci şi pentru cel-alți ; ca şi în conversaţiune, sunt atunci cei-

"alţi către cari se adresză + el nu -accentză: vorbele şi nu se:conformă cu unele reguli ale declamajiuzit de cât ca auditorul stii să-l
„ înţel6gă maj bine. Da
|
"În sedlele nâstre primare nu pute alerga la regulele accenta- -

ţiunii, basate pre gramatică ; să-ne mărginim -d6ră a ne folosi de
regula generală stabilit în acdstă privinţă : :5ă accentăm ma? ta
re, în fie-care frasă, termeniă asupra căror a voim a atrage (72
tenjiunea auditoruluei nostr ui
N
a

“s II. — - Pinot principale ce trebue: să se. olari ve
"la lectură,
pi
|

Consideraţiunile n cari am intrat mât sus, ne impun datoria a
„semnala. punctele principale, asupra cărora învățătorul trebue să
aibă cea mal mare bigare de stmă:
1. Învățătorul se va grăbi mai ântţiii a face să: dispară de la
elevii sti greutiiţile mechanismului Jecturei ; fâră acâsta el nu Yor
ajunge nici o dată la o lectură eufonică. Ponă când copilul va/f
pre mult ocupat cu literile ce compun cuvintele, el nu va putea
PA
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îndrepta luarea sa, aminte câtre sensul lor, EI va citi, însă dupt CB
a citit, nu va fi înţeles nimic. . . 2. Copilul trebue, chiar de la început, să pronunţe curat şi destins fie-care silabă, fie-care literă, fii combinată, fiă necombinată„8. Copiil citind, trebue să obserre timpul necesar la emisiunea
fii-cărei silabe.
„4, Îurăţătorul să nu uite că nentru densul. este o datoriă de a

pronunţa vorbele curat, de a citi corect, şi dea da ast-fel eleșilor

sti un bun exemplu.;
5. Când un elev se promâvă tate” o clasă superidră, trebue să fi
trecut peste tâte greutăţile: anteridre; cu cât elerul inainteză, cu
atât tr bne să se pătrungă ma! profund de cea, ce citesce, ca spiritul săi să nu rămâiă staționar, ci să se desvâlte netacetat.
6. Trehue să se îndatoreze elevi! a citi cu voce tare şi curat. Acâstă observaţiune, se aplică cu deosebire elevilor din claseie supe- ridre, cari tot-d'a-una sunt dispuşi a citi pre iute şi prin urmare neînțeles. .Cu t6te acestea, tonul nu trebue să. trecă preste limitele
naturale, precum adesea se vede în scâ.ele de sate.
:
7. Ca un copil să citâscă bine este neapărat să înțelegă acea ce
citesce; materia” lecturel trebne deră să fi măsurată cu puterea,
in eliginţet sâle, câci nu se pâte pretinde de la dânsul să citâscă
bine acea ce nu înțelege. Când copilul este în stare să înţelegă acea ce a citit, sentimentele scle interi6re "ŞI manifesteză emoţiunile
„prin maniera sa. de a accentua lectura.
"Spre a recapitula cele ce am gis, sili, asupra acestel materii, următârele trei puncte :.
: "&., Copilul trebue să citescă curat, murit şi destul de tare.
- B. Nu trebue să citâscă pr iute. -

c. Este dator să dovedescă că inţelege acacea ce citesce.
Acum, că cunâscem

punctele cele mai demne de luarea

aminte

„a lar dțătorilor, să examinăm şi mij.ocele prin 'cari
«
să le putem pune
- în practică fâră multă greutate,
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CAPITOLUL 1
„METODA PROPRIU pIsĂ.

$ 1. — Copilul trebue să citescă curat, lămurit şi destul
MI

de tare,

e

Spre a face pe copil să citescă în modnl arătat maj sus, trebue
ca învățătorul cel d'ântâiii să citescă curat, lămurit şi. tare şi să
sciă a deosebi o bună pronunțare dinti'alta rea; Acela numat, care

va poseda aceste calităţi, va putea obține un resultat, mulţămitor;
câci la acest studii, inițiativa este lucrul cel:mai princiţal.:Şi
care alt model putem propune copiilor, de nu pre însuşi învăţătorul ? Decă prin urmare acesta ar area o pronunțare rea, cum ar
putea, el deosebi pre cea bună din cea rea şi îndrepta, greşâlele elevilor să
Mutoda, prin sunete simple, este mijlocul cel-mai natural spre ă .
ajunge la o bună pronunțare. Aci învăţiitorul trebue să oblise pre
"copi a pronunţa fie-care literă exact şi curat. El trebue să se lupte,
prin tâte mijlâcele posibile, contra. greutâţilor de pronunțare, cari

se întâlnesc la unii copii şi cari reclamă.t6tă răbdarea şi perseve-

ranţa sea.

o:

e

Spre a se deprinde copiii să citescă cu voce tare, el se vor încuragia ântsiii prin vorbe amicale; când însă acest mijloc n'ar re- ieşi, se vor întrebuința altele ma! energice, mal cu, semă când se

va observa că neascultarea lor provine din incăpăţinare şi rea voinţă.
ŞI.

— Copilul nu trebue să citescă pre iute.

Când elevii s'ati deprinsa citi iute, fiă în urma une! direcțiuni
„greşite, .fiă în urma altor cause îutâmp.ătâre, cea d'ânttiii grijă a
învățătorului va fi de a-i face să păzescă semnele punctuaţiunil. Ca
"să reieşescă, e vor putea impune scolarilur îndatorirea de a nu„măra, unu, în urma unei virgule; uuu, două, în urma

unui punct

cu Yirguiă : unu, două, trek. în urma a dont puncte; până la patru, |
în urma unui punct; ş. în fine penăla cinci, când aliniatul s'a terminat. — La început, aceste deprinderi se ror face cu roce tare,
în urmă însă numa! mintal.
|
Acestă procedare se va |ărea pote maşinală; spre a lupta însă
4.

190.

pi

METODOLOGIA ŞI DIDACTICA. .

cu succes în contra unei asemene deprinderi credena că ne este permis a alerga la or ce fel de remedii, numat să fii eficace,

Cu tote acestea se pâte întâmpla, ca elevii observând cu esactitate semnele punctuaţiunii, să citescă încă pr repede frase închise
între două asemenea semne. Spre a ocoli şi acest, răii, se va pune co-.
“pilul a 'citi de o dată cu învățătorul. Decă acesta este un bun lector, copilul îndatoraț; a-l urma, pas cu pas, se ra deprinde neagă
ral şi ella 0 lectură cuviincidsi.
|
$ DL. — Copilul trobue să: înțeleg
. Prima

acea
a
ce citesce.

condițiune de a înţelege cine-va acea ce citesce, este de

a citi cu "băgare de semă,

|

„Spre a obliga, pre copii să fil cu luare aminte; învățătorul, ft
când lectura, nu.ra urma ordinea în care acestia şed în bănci, stii
“după care sunt înscrişi în catalog, ci va înterpela când pre unul când
pre cel-alt, după întemplare. Ast-fel ei, necunoscând cine urmeză
să citescă vor fi siliţi a fi atentivi, şi a urma maşinal pre consco„larul lor care este desemnat â citi cu voce tare..
Alt mijloc sancţionat de experienţă, e ca învățătorul, dand cu 0.
di înainte elevilor sti lecţiune din lectură, le impune: de ao citi a."
cast de mai multe ori şi a, extrage dintr'nsa înțelesul ei. Acestia
îngrijaţi că vor fi cestionaţi asupra coprinderil ei, vor fi siliţi a cu" geta, nu numai la forma fraselor, ci și la. înţelesul lor. :
,
Decă pe lângă acestea ne vom erăbi a explica, elevilor cuvintele
“pre cari ei nu le pot înţelege , scopul nostru va fi. ajuns. Cu tâte.
acestea, ne credem datori a mai repeta, că subiectul lecturei trebue
să fiă tot- da-una în report cu junele, inteliginţe cărora se propune.
îi

Ş IV. —= Mijlăce, spre a înţelege deva acea ce citesc,
“Cea mal buni procedare, cel mal eficace mijloc la lecturi este o,
răbdare fâră margini din partea învățătorului. EI este dator să vină

în ajutorul elevilor st, şi să-i. încurageze când vede, că et 'şI daii
multă ostânâlă casă citescă bine. Blamul, reprimanda, contraricză |
succesul; o stăruinţă neobosită, o răbdare nemărginită, vor contribui a pr oduce resultate, mult mat norocite. Va ajunge însti cine-va
şi mai lesne la acest resultat, dâcă va, oferi elevilor st bune exemple de imitat.

Învățătorul trohue
t
el însuşi să citescă fir te vine, alt- îl copiil
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nu vor face nimic.hun. Dâcă-el citesce cușiincios, va obţine mai:
tot-d'a-una resultate mulţămitâre, chiar şi când ar propune, într'un
“mod mediocru, lecţiunile “scle de lectură; der, cea.mai mare bunăvoință şi cea mal perfectă motodi, nu vor fi de cât nisce ipsbrumente slabe în mânile unui” învăţiitor, care citescu răi.
După cele ce am gis, 6că calea ce trebue să urmăm la, propune- rea lecţiunilor de lectură.
“a. Copiil. vor citi aceste Jecţiunţ, atat a casă cat şi în sc6lă, ante
încetii.
,
-b. Învățătorul Ya întreba şi se Ta întreţine cu alert sti: despre
cele coprinse în paragraful ce trebue a fi citit.
i
„6. Copil, citind, Yor avea în vedere :
E

1. A înţelege,”
"2. A simţi,

|

Sa

-

.

DR

aa

3. A accenta cele citite. . .

.

d. Învățătorul însuşi trebue si citâscă leciunea ecu șoce tare şi
într”un mod curiincios.
.
E
"e. Blevil citesc şi că pre rond:
".

1. Cel mai maintaţi.
2. Cel mal slabi...

Sa

Di

a

f. Se va citi acelaş paragraf de atâtea ori, nouă ce majoritatea
copiilor vor fi în stare a-l citi întrun mod moiţămitor, “şi a simţi
şi înțelege acea ce citesc.
Diesterveg dice în acestă privință : „Este ant vine a repeta un
copil acelaş paragraf |io-timp de dece Lecţiuni, de cât a citi dece
paragraie cu ocasiunea unei lecţiunk.“*
DR

.

CAPITOLUL II. |
EXEMPLE DE EXERCIŢII PRACTICE ASUERA LEOTUREI EXPRESIVE.
“s 1. —

Scopul.

A pune pre elevi în stare de a- învinge tote gr cutăţilă ce presin=.

tă mechanismul lecturei. A-l face să pronunţe curat t6te sunetele
din fie-care. vorbă şi să observe timpul necesariii la emisiunea fiă- : .
cărei vorbe. A face să dispară accentul special al diverselor loca- .
lităţi. A profita de subiectul »lecturel spre a provoca eserciţit. de
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|

- ortografiă,de gramatică şi de stil. A. deprinde pre clevi să citescă
a trece limitile naturale. A face
rar, curat şi cu voce tare, fâră însă
citesc şi să înţelegi bine sensul
ce
„ca, copiil să se convingă de acea,
şi să citâscă cugetând.
citind
cargete
să
-i
depringendu
Jecturei,

- SIL — Prima lecţiune. — Cânele trecând riul cu 0
„bucată de carneîn gură...
a
- Un câne mare, ce înota printr*un riîii cu'o bucată de carne în
“gură, şi redu chipul în undele apelor. Încelat de lăcomiă,el cregdu
că în apă este un alt câne, cu o bucată de carne mai mare în gură;

se răpedi deră cu răutate, spre a i-o răpi. Dâră când deschise gura:
spre a apuca bucata imaginară, i cădu din gură şi cea reală care
dispăru în fundul apelor. Ast-fel lăcomia lui, în loc de a-i procura
|
vre un folos, ?] fâcu să pergă şi acea ce area.
$ IL. — Acâstă fabulă iractată din punctulde vedere al

lecturet mechanice şi expresive.

Invăţătorul. — Nicolae citesce tu, însă tare şi curat.

— Citesce ântsiii titula.

e

- Elevul. — Cânele trecând riul cu o bucata de carne în gură.
[.. — Ce erâre a, făcut Nicolae citind aceste vorbe?
E. — A pronunţat ră re a de la finele cuvântului bucată.
[. — Pentru ce acâsta?
E. — Pentru că a gis bucata în loc de bucată, adecă n'a închis
|
puţin pe a.
|: — Repetă acum Nicolae titula, și bagă de s6mă să citesc
"cum trebue.

Bine. — Citiţi acum toţi împrennă titula.

Observaţiune. — Fabula întregă se va, citi în modul acesta, frasi cu frasă, ântâiii de fie-care elev în parte, apolde toți impreună.
Învățătorul ra stărui, ca elevii să pronunţe fiă-care sunet, fiă-care

silabă, fiă-care cuvent, curat şi cu cea mal mare exactitate. După

acea va, proceda a-l deprinde Ja accentarea cuvintelor,

Paule citesce cea Mântâiii frasă.

E. —

„Un câne mare, ce înota printrun ri cu o bucată de carne

în gură, "ŞI rădu chipul iu undele apelor.“ . .

METODA DE LECTURA EEPRESITA .
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— După. cari vorbe ai făcut câte o mică paust ?
i, — Am făcut câte o mică pausă dup vorbele : mnare,. gură...
şi apelor.
.
1. — Pentru ce acâsta ?
E
E. — Pentru că după vorbele mare şi gura este 0 virgulă, i6r

după vorba apelor un punct.
„L.. — Bine. =—'Şi ce trebue să mat facem după. un punct ?E. — După un punct trebue să scoborim puţin vocea.
Î. .— Poţi săzni spui pentru ce?

E. — Spre a arăta că rasa este terminată, că sensul oste com-:
e
plegt.
IL
— Cât timp trebue să x opriţi după un punct? .
|
, — După un punct, trebue să ne oprim un timp egal cu cât ne. :
trebue ca să numărăm : 224, dou, trei, patru.
Si
"1. — Tu, George, citesce încă o dată aceaşi (rasă.
.
E — „Un câne'mare, ce înota, ete.&
— Ce vorbe al aceentat mal tare în acestă frasi 2
E — Am accentat mai tare Yorbele : câne, în gur ă, chipul şi

- apelor.

[. — Pentru care cuv nt a aceentat mal tare aceste vorbe?
E. — (Nu respunde). I. — Na scii pentru ce? pentru că asupra acestor vorbe șoesci

a atrage, mai cu deosebire, luarea aminte a acelora, ce te ascultă.
Ce trebue să faci cine-va când nu scio ce vorbe să accentoze?

E. — 'Trehue să examineze cari din aceste vorbe sent mal imi
-

portante.

„L

E

— Da, amicul maci, acesta, este pre adevărat; Must cum se

”

pot găsi vorbele cele- mai importante? .

- Ascultaţy bine, voiesc să vă desluşesc acesta.

-

În casul când cine-va nu Cundsce sigur care vorbă trebue să fă
accentată, "ŞI face întrebări asupra fiă--clirei vorbe, care are 0 valdre

6re-care în frasă „şi răspunsurile ce va, primi vor face să dispară
îndoiala, sa; sure exemplu : nau câne mare "şi vădu: chipul în
undele” apelor.
,
E,
Care câne vădu în apă?.a
E. — Un câne mare?

"Î. — Acceutezi tu vorba zare :2
E. — Nu, fiind-că este-tot una dâcă cânele a fost mare sâii mic.
IL — Bine. — Aşia dâră d&că nu e vorba mare care trebue să

a

_

13.

.
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fiă accentată ; trebue să fiă o altă, şi spre aa 0 sisi

vom

urma cu

mntrevrile.
:
— Cine--ȘI vădu ci* ipul ? etc.
5, — Un râne mare 'ȘI vădu chipul, ete. ete.
- L. — Fi-va ore bine citit aşia, Petre?
E. — Cred că este bine aşia, fiind că este important să sscim că cânele, iâr nu.alt animal şi-a, vădat chipul în undele apelor,
I. — Ce ne mai inter eS6ză să scim în acâstă frasă?
E. — Ei cred că ne mai intereseză să scim ce a vădut cânele,
şi amde a vtdut cânele chipul săi,
1.

—

Porte bine, aşia. —

tând vorbele după cuviință.
- BE. —

Citesce acum tu, Paule, rasa, accen-

Un câne mare "Şi adu chipul în relectul apelor.

Observaţiune. — În modul acesta se va tracta lecţiunea întrâgă,
pădindu-se semnele punctuaţiunii şi regula accentăril vorbelor,

$ IV. — - 2fodul da a se tracta aceaşi lecţie din poetul
de
vedere gramatical,

| — “Cine pote st arăte tâte substantiv de cari se găsesc în
acest paragraf?
:
BE. — Substantivele cari
c
se gtiseso în acest paragral, sunt : Câ-.
ne rit, bucată, carne, g"ră, clipul, undele, apelor etc. „—

Cari din aceste substantive sunt; de gen masculin
? -

5, — Din aceste substantive sunt de gen masculin : căne,
Î.. — Cari sunt de gen femenin?,
: :.

B. — Substantivele “de gen femenin sunt :: ucată, carne, gis
ră, undele, apelor.
,

Le

— și cari sunt de gen eterogen 2,

5, — Cele de gen eterogen sunt : râu şi chipul,

IL. — Tu, Alexandre, transformeză t6te substantiveldin
e singular
* în număr plurar, arătână tot-d'o-dată schimbarea ce fiă-care din-

“trensele trebue să primâscii din punctul de vedere or tografic.
E. — 1. Substanţivul: câne, formeză pluralul sii transformand

| pre e în î, spre exemplu : câne, cânt;

2. Substantivele : rîu, chip, primesc la plural un 7, spre exemplu : Tiu, riună, chip, chipuri.
Observaţiune. —

Se pot face asemenea,

dectivelor, asupra pronumelor ete,

depiadea şi asupra a-

--
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Să vedem acun, care din TOI, copiil mei, va, fi în stare a,

“citi tâtă fabula, transformând verbele în timpul presinte.

-

E. — E; un câne mare ce îndtă printr'un rîu cu'o bucată de
carne în gură, 'şi vede chipul, ete. ete.
ÎN
|
[. — Bine; puneţi acum tâte verbele în timpul îndefinit,—

Bine, copii! mei.

IE

e

a

- Yom face acum o altă deprindere gramaticală analogă cu acesta.

Cine p6te să-mi transformeze
tste proposiţiunile în plurar, vor *
bind de mai mulţi cânt. A
|
E. — Nisce câui ce înotaii printr'un rtă cu câte o bucată de car-

„De în gură, 'şi vădură etc.

o

a

|. — Care e subiectul în fie-care din proposiţiunile următâre?
Un câne mare "şi vegli chipul în undele apelor.

„Nisce cână mari 'şi vădură, chipurile în undele apelor.

E. — Subiectul în prima, frasă este : un câne şi în a duua misce
cână,
a
Să
a
[. — În care număr este subiectul din fii-care frasă?
E. — În frasa dântsiă subiectul este în singular şi în a doua;

în plural.

n

|. — Şi în care persâni?
E, —

a

În ambele frase, subiectul este în a treia pers6nă.

:

a

|. — Der verbul din ambele aceste frase în care număr şi în

care pers6nă se găsesce?

o

e

a

E. In frasa W'ânttii verbul se găsesce în a treia, pers6nă singulară, şi în cea de a doua, în a reia pers6nă plural. îi

1. — Vedeţi der, copiii met,că verbul este în aceiaşi -pers6nă
şi în acelaş numtr, în care se găsesce şi Subiect;ul
iâr de aci vom

extrage regula că verbul trebue să concorde tot-d'a-una cu su- biectul sei,

Observuţiune. —- Se vor face deprinderi analoge; cu tâte părţi- le cuvântului. -.
Să
E
e

.

-
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i iai ŞI. — Introdueţiune. sai

_“Copiit de 72-10 ant, din câri se compin obicinuit clasele nostre
primare, trebie să primâscăo instrucţiune religissă. potrivită cu
vârsta lor. “Aceşti primi ani at copilului sunt, din tâtă viţa sa, cel.
mai hotărâtosi pentru viitorul săi, Să ne grăbim dera începe cât.
de curând educaţiunea. religidst şi moralăa copilului...
2
Caracterul lor impresionabil, naivitatea spiritului lor, curăţenia - |
„Şi inociuţa ânimel lor, dispun aceste mici fiinţe, de a asculta cu de- voţiune reritâţile religiunil. Învăţători der, cari ar neglige să des- „x6lte, la aceşti mici copii, sentimentul religios în tâtă puterea cu-.
vântului, dr constata că nu-şi înţeleg misiunea, po deplin, că nu cunosc importanţa religiunii şi moralei, şi-că prin urmare Sunt ne-'

"capabili a da o direcţiune salutariă elevilor lor.

. Consiliăm er pre învăţători a face tot, pentru desroltarea sentimentului re.igios în copii, explicându-le : datoriile lor câtre Dum-:
negeii şi câtre semenii lor, şi arătându-le repârtele ce există între .

CĂ şi vărinţii lor. Li se pâte dice; spre esemplu : „Aveţi, copiil mel

un tată şi-o mamă cari. vă iubesc forte, EI ati grijă de vot, vă hrănesc, vă îmbracă şi vă trămit la scâlă, spre a înrăţa multe Incruri!
folositâre. Părinţii voştri doresc să dereniți înţelepţi şi buui, spre

„a duce o ri6ţă fericită; prin urmare şi vol din parte-vă, trebue să-i iubiţi, să vă arătaţi recunoscători câtre danşii şi să vă supuneţi lor în tâte. 'Trebue însă, să sciți că ma! aveţişi un alt tată
care este în ceruri : pre acesta nu-l-puteţi vedea. Acesta nu este

„numai tatăl vostru, ci şi tatăl tuturor celor-alţi copii, asemenâa şi.

tatăl părinţilor voştri și al tuturor Gmenilor, Acest tată, a făcut
sOrele şi stelele “ce strălucesc pre cer, a, dat vi6ţa. paserilor ce sb6Tă 1n aer, pescilor ce înstă în apă, animalelor cari trăesc prin câm-

.

pa

o 2
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puri şi prin păduri. " Acest: tată, a creat arbori
şi florile,
i munţii şi

apele; el â crâat zor. EL 6ste acela care face să crescă plantele
şi să se deschidă florile, care: înibracă: paserile şi care îngrijesce
“ peutru hrâna lor: EI face să crescă icrba pentru oul, vaci, cal
„ete., ice pentru om să se.c6ci grâul, merele, perele, prunele şi î6te ....
cele-alte fructe. Tatăl nostru “ceresc îngrijesce de toţi Omenii, de” -:
.Yol şi de părinţii voştri. 'Vâte ce ei posedă, casă, imbrăcăminte, ete.

+ suntde la dânsul; Ecă pentru care causă se râgă ct lui Durnedeă

şi Vaii învăţatşi pre-vol a ră ruga şi a dice :, Tatăl nostru care eşti în ceruri, ete..ete. Sunteţi dâră datori a vă arăta; recunoscă-

tori către densul, şi.a face tot-d'a-una.cu-plăcere acea ce el doresce . is
„Să faceţi. e
og

E

ri

PR

N ŞI. = “Prescurtare din istoria sântă, - ati

“După

Su

ce copiii vor fi înţeles pre deplin adevărurile din paragra-

„. fol precedent, învățătorul va trece Ja naraţiuni
din Istoria -sântă. -- . *
“Ya începe prin creaţiunea lumii şi a omului şi va continua pre rând -cu cele-alte fapte a îi vechiul-şi noul testament. *
„Aceste naraţiuni, expuse în frase simple, şi lămurite, inspiră co-"
„= pilului respect pentru Dumnedeii, i atrag luarea aminte şi-Y ating -

ânima.- Să nu se' dea lecţiunit o pr6 mare întindere; să se câră insă

de la eleii o linişte'absalută şi cea mai mare băgare de s6mă. . Învățătorul după ce va expune materia. al6st, va adresa, scolari- ....-

lor. mai multe cestiurii spre a se asigura, decă e! ţin. minte acea ce

"ai augit. După acesta. va face să se repăte şi de. dânși! .lecţiunea "în întregul el. Pre când-se nareză fapte istorice, nu trebue să se

-

"* facă explicaţiuni pre mari; acesta, ar
fia depărta de la istoriă Dă.
-_garea de semia, copiilorşi a slăbi .impresiunea ce ea âr produce *-"
- asupra ânimel lor. Tot lucrul Ja rândul stă : după ce s'a terminat
- .narăţiunea, după.
ce copiil-s'aii pătruns cu totul'de aderărul ei, după -.:
.» ce acesta stati întipărit în spiritul lor, va, fi timpul a-face explica=. ..
- ţiun! şi a sfărşi priutr*o morală. “Acestă conclusiune însă: urmeză
- Să se extragă de scolarii înşile, prin ajutorul. învățătorului, după „ cum seva şedea, mal înainte
la exemple de eserciţiă practice asupra“ .-

- acestei materii. e

Istoria, sânt este,: în- clasele, înferidre,. basa, studiului .religiosi.

De aci:resare doctrina credinţei şi moralei. Ca să potă însă copiii

ţine minte adevărurile: credinţei şi preceptele: morale, extrase „din istoria sântă, li se va impune a învăţa tot- d'o-dată
pre din afară:

S
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„ Oredul; Cele dece porunci;

Cele şepte porunci ale bisericet,

şi-paragrafele din Catechism cari a un răport Sre-care-cu lecţiunea
„din Istoria sântă,ce li s'a explicat.
.
ae
Ş IL. — Bodu şi condițiunea de a se înveța bine veligiunea.
. Instrucţiunea
„d, Sei că se
„2. Bâii că pe
asupra, fiă-căria,

religi6să se pote învăţa în două moduri: dă copiilor a învăţa pre din afară lecţiunile;
lângă acestea, li se face o explicaţiune îndestulătâre
lecţiuni şi li se dirige voinţa. spre a pune în lu-

crare, morala ce extragem dintr'ânsa..
:
A
Este evident că acestă din urmă metodă, este mal preferabilă;
însă spre a putea, produce resultate mulțămitâre trebue să se oco-

"l&scă cu îngrijire tot ce pâte face obositor studiul religiunil :
Acâstă instrucţiune
p6te dereni lesne obositâre ;
a; Când ea va dura pre mult;
n
-b. Când învățătorul se va, exprima întrun mod neplăcut copiilor.
„=: 6, Când
nu, se ţine tăcereşi linisceîn scâlă;
o
d. Când învățătorul. nu -urmeză o bună metodă tm acest înrăământ; .
Na
ea

_:e. Când elevii trebue să înveţe pre mult pre din afară.

- Un bun învăţător, care doresce în adovăr fericirea scolarilor săi,
„seva feri de a cădea în vre-una din aceste greşeli; alt-fel, el ra

-proceda-în conformitate cu exerciţiile practice desvoltatela finele
acestei părţi, silindu-se însă, tot-d'a-una, după cum s'a maj dis, a
„ încheia aceste exerciţii printo morală extrasă chiar din materia lecţiunii. 4

„7

CAPITOLULII

"nuoăcr USEA 13 so6ALi. a

“În sedele nâstre rugăciunea se face adesea, numat din buze, întrun mod ca să dic aşia, maşina! şi fâră nici o demvitate. Precau-

„iunea învățătorului este, de a nu se comite tie o greşâlă gramaticală, de ase acceuta frasele, în conformitate cu: princițiile lecturel expresive şi de asc observa punctuațiunea,
etc. însă nict de
cum de a face, . ca acestă rugăciune să i6șă din ânima copiilor. Xe

..

s

|
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SPA

„ adresăm dâră la învăţători, şi le cerem cu stăruință a, învăţa pre
copii să se roge întrun mod curiincios, observând urmiătârele regule:

„Copilul să se afle în disposiţiunile sâle normale, spre a se putea,
adresa curiineios către acela, careeste tatăl stii, “tatăl tuturor. 6menilor. Se va cere dâr de la clesi o linisce perfectă.

_

„Si nu se permită în nici un cas elevilor de a gice rugăciunea,
într'un: mod maşinal,cu o voce stridentă şi monotonă, ; ci din contra, să se deprindă a o pronuncia din ânimăşi cu un ton natural.
„-

„Să se al6gă, spre a dice rugăciunea, elevii cari se disting mai
mult. prin o bună conduită, spre a se constata ast-fel că numai co-

piii cei buni “sunt demni de a vorbi cu Dumnedeii.“*
v

a
EXEMPLE

OAPIROLULIII
DE

esencrp

PRACTICE

ASUPRA- RELIGIURIE.

”

_$ L — Scopul.
A face pre copit să cunâscă şi să iubescă pre: Dumnegei. —A
- le inspira gustul şi curagiul spre a aspira la dobândirea virtuţilor.
— A întipări în ânima lor morala, depringendu-l. a a o practica în
fiă- care gi a viețel, lor,
”
e
“s IL. — Lecţiuneă I..— Istoria sântă : favierea lat Isus.
IL. — Mat "nainte de a începe interesanta istorii ; ce um ă vă |
nara, astădi, voiesc a mă asigura priu câte-va cestinny, d6ră ţineţi

bine minte acea ce v'am spus cu ocasiunea lecţiunil din urmă. FițI

d&ră cu bigare de sâmă şi siliţi-vă a-mi res,.unde bine.

|

De care fapt vam vorbit cu ocasiunea “Tecţiunit din urmă 2.

B. —'Cu ocasiunea lecţiunii din urmă ne ai vorbit despre res- .

tienirea lui Isus.

„1.

.

— Unde fu restignit Isus? Ce dise tălharul din: -drepta? -—

Con a murit Isus? =—: Cine se afla. lângă dânsul când a murit?
-_— Ce semn s'a făcut în natură câud a murit ? —- Ce s'a, făcut cu

corpul lut Isus, după ce a murit? etc.
"MI pare bine că aţi uitat nimic din cele ce v 'am spus. Acum am:
să vă spun istoria, învierii, lui Isus, însă vă invit a nu mă întrerupe

e
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în cursul istorici, ci a mă

Ei

asculta cu luare aminte, 'până ce voii

„ sfărşi,
E
Ra
e
e
“A treia Qi după mârtea lui Isus, forte de dimincţă, se făcu cutre-

mur mare. Angerul Domnului, care area vederea ca de fulger şi :
îmbrăcămintea albă ca zăpada, se cobori din cer şi prăvăli pâtra,

după mormântul lut. Isus. Acesta, ca fiti-al lut Dumnedeii, înviă cu
"puterea Dumnegeirit
scle. I&r custodii, cari păgiait mormântul săă,

de frică, cădură jos ca nisce morţi,

ie.

- Pre timpul acela, reniaă la mormentul lui Isus, Maria Magdalina

|

şi Maria mama sa, cu scop de a-l unge corpul cu miresme. Ele găsiră mormântul deschis şi pre ângerul Domnului şedend pre. pâtra
ce se prărălise de pre dânsul.

În temerea lor, ele nu sciaii ce se

cregă. Atunci ângerul le gise : „Nuvă temeţi. Nu e.aşia că pre

"Isus cel răstigvit "1 căutaţi? El nu e aci, ci-a înviiat precuma pre-

dis. Duceţi-ră deră de spuneţi şi Apostolitor că sta, sculat Domnul.
din morţi, şi învitaţi-i să se ducăcu toţit în muntele Galileir, câci
- acolo se ra arăta e] lor.«
Nae
-_“Cu tâte acestea, chiar în diua ăcea, Isus s'a arătat o dată Mariei .
Madgaliuei ta grădină când i-a gis : „Nu te atinge de mine:*, apoi.
"si Apostolilor, într”o casă unde crai adunaţi de frica Ebreilor, şi
unde d'o dată sai. pomenit cu dânsul stânit în mijloculor
l şi gicân+ du-le +. „Pace voubtete.«:- "Toma însă nu era aci când s'a arătat Domnul,

prin urmare nu

_Yoi să crâgă, ci gise : „De nu xoiii vedea ravele cuielor la mânele
“şi pici6rele sele, precum şi rana, suliţei la câsta sa, nu voiii crede.“
— Preste opt dile, ei fiind icrăşi adunaţi în acestă casă, Isus intră
„prin uşele încuiate, şi stând în mijlocul lor le gise-: „Pace vouă.“
" Apol adresându-se câtre. Toma adause : „Adu mâna.ta şi pune-o în
ranele mele, şi nu fi necredincios, ci credincios.= Atunci Toma, pi.
păind palmele lui Isu:, strigă : „Domnul meii esci şi Dumnedeul
mei“, Ja care Mântuitorul răspunse: „Dâcă mal vădut, “Tomo, al
'credut; fericiţi cer ce mail vădut

şi ai credut, &..

„sus s'a mal arătat ucenicilor. săt, în muntele
rea -Tiberiadei, în satul: Emaus când a şedut la
- Cleopa, preste tot, de. un-spre-gece ori, până să
„In urma învierii Domnului, custogiă s'aii dus

Galileii, ltogă ma- ..
cină cu'Luca şi cu
se înalțe la, cer,
la Archierel şi le-

aii reportat celece S'aii întâmplat; îâr acestia le ai datbani
mulți
ca să dică, că, dormind că n6ptea, aii venit ucenicii săi
şi Pai furat,

„(După terminarea acestei naraţiunişi după co acâsta,.
se va re-
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peta, şiş de dont ort, fiind trebuință, învățătorul va urma în modul
următor);
”
— Când a înviat Isus din morţi? - ai
i — Isus a înviat a treia di, după mârtea sa, adecă Duminică,
Insă frte de. dimincţă: Ie
— Cum a înviat Isus?
E — Isus a înviat cu puterea Dumnegeiret săle pogbrindu- -se
tugeril Domnului diri cer şi prevălind petra după mormentii stii.
-— Cum erea îngerul ? |
5, — Vederea ângerului orea: ca de fulger, it îmbrăcămintea,

sa albă ca zăpada.

L. — Păzia cive-vă mormântul lui Isus?
"
E. — Mormântul lut Isus era păzit de nisce custogi,; cari segeaa
invierea sa, de frică, cădură jos, ca nisce morţi.
.
— Cine ai mal. venit pre timpul acela, la mormântul lut sus?
5, — Pre timpul acela a ma! 'venit la mormentul lui Isus, Maria | Magdalina şi Maria mama sa.
|, — Pentru care scop?:
Aa
E —.Cu scop de a-i unge corpul cu miresme,
E
— Ce găsiră ele acolo ? ii
, i, — _ Găsiră mormântul deşert şi pe îngerul penali şedend.
pe peira ce prevalise de pre uşia acestuia.
|. — A vorbit ângerul Domnului cu miironosițele ?.
"E. — Ângerul' Domnului a vorbit cu mironosiţele , gicondu- -le:
„Nu ră temeţi. Nu este așia că pre "Isus cel răstignit "1 căutaţi ră
El nu e aci, ci a înviat precum a predis. Duceţi-vă deră de spu-neţă şi Apostolilor acâsta, şi învitaţi-i să se ducă cu toţii în mun- .:
tele Galileii, căci acolo se va arăta Isus lor,
1. — Cul sta arătat Isus, după ce a înviat din morţi 2,
- E. — După ce a înviat din morţi, Isus s'a arătatii Mariel Magdalinel în grădină, când i-a dis ;-„Xu te atinge de mine“.

— Cui s'a mal arătat în aceaşi di?
E, — În aceaşi di S'a mal arătat şi Apostolilor tate” 0 casă, unde
erai adunaţi de frica Ebreilor, şi. unde de o dată s'a pomenit cu
„densul în mijlocul lor, icendule
.

-

+: „Pace rouă.“

|. — Eraii toţi Apostolii adunați acolo?
E —— "Toţi apostoli ereaii adunaţi acolo, afară de Toma.
— Ce a dis Toma, când i-ai Sus cer-alţi Apostol că alt

dul pro Domnul?
E

— Când cel-alţi Apostoli ai spus lu Toma, că e) aia văgut
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pre Domnul, cl dise: „De nu voii vedea rancle cuielor la mânele şi
piciârele sâle şi rană suliţei la costa sa, nu voi crede.“
— Cum s'a încredinţat deră 'Poma, despre învierea Domnului?
. i. — Preste opt dile ucenicii fiind idrăşi adunaţi în acea casă,
Isus intră prin uşile încuiate şi stând în mijlocul lor le disc: „Pace
vouă.“ Apol adresându- -se câtre Toma adause :: „Pune mâna “ta în
palma şi costa mea, şi bu fi necredincios, ci credincios, î

- 1. -— Ce făcu atunci Toma?

”

E, — Atunci Toma pipăind. palma şşi costa lut Isus, strigă:
„Domul meii eşti şi Dumnedeul mcii.: i
î

— Deră-Mântaitorul co disc?

E. — Mântuitorul urmă:. „Dâcă nai. mau, Tomo, al creat:
fericiţi cei ce nu nvaii vădui şi au cregut.“ ...
— Unde s'a mai arătat Isus? ”
m
5, — Isus s'a mai arătat în muutele Galileii, lingă marea
1
A Ti- beriadei şi în-satul Emaus, când.a şedut n cină cu Luca: şi cu
Cleopa.
— De câte orl s'a, arătat Domnul ucenicilor să, după. înti- cocă şi până la înălţarea $ sala cer?
B. — Isus s'a arătat ucenicilor săt; pont la antțarea sa la cer
de un-spre-dece ori.
ÎI. — Dâră custodil ce ati făcut după, învierea Domnului?
E. — .Custogil s'aii dus la archicrel ii le-ai i spus tăte câte s "ai
intomplat
— Şi ar chiereit ce aii i făcut?
| ;, — Archiereit le-ati dat bani mulţi, invitându-t să gică că dor=
-- mind că n6ptea, ait venit ucenici! lui Isus şi Puii furat din morment.
[.. —. Porte bine, aşia ; acuni însă aş: duri să- mi nareze unul.
Pa vol acâstă istoriă, fără ajutorul cestiunilor. — Spune- 0 tu,
ete
B. — MB iârtă, Domiule, col de; Şi cunosc faptele, însă nu soi
putea ţine şirul-istoriei.

1

-. - -

r

— Atunci vă-voiii fice eli încă o narațiune prescurtată; sili-

ți-vă însă a o ţ:ne bine minte de astă dată.

E

(Învățătorul repetă, istoria mărginindu-se în punctele eicelt mal -

principile.)

Să vedem, Petre,. putea- vel repeta sittu acum
narat ?
E. — Creă, Domnule, că voi putea.
(Elevul nar6ză- istoria).
m

resumatul ce an

—1
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„— Bine, Petre, şi cred că toţi o sciți acum.

Ia
Vom
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cesta, când vom reveni asupra, ci, cu ocasiunea, lecţiunii următore.
Acum însă, copiii mei, aş dori să-mi spuneţi dâcă în lecţiunea de.
astă-di, eăsit ceva care să se pâtă aplica la conduita vostri? Câci
“după cum vam mai spus şi altă dată, istoria sântă, nu se înveţă
“ numai spre a cun6sce acesti” istoriă, ci şi spre aextrage dintr'Ensa
tot ce pote iniluința în bine coriduita n6strii..— Care este strhă- torea prin care celebrăm faptul principal din ac6stii istorii ?
B. — Pascele, Domnule.
.
|. — Aşia dâr ce ne aduce-aminte acestă stabătâre?
|
B. — Acâstă sărbitâre ne aduce aminte învierea din morţi aî
i Mântuitorului nostru.

IL, =—. Der la Ebrei ce. amintesce Pasele? Nu sciți? AI uitat? ,
B. — La, Erei, pascele le aduc aminte eşirea lor din Egipt.
1. — La ce vă gândiţi vol mal cu scmă, “n diuia de Pasce.
E. — În diua de Pasce, ne gândim mal cu sâmă la minunata
înviere a Domnului nostru Isus, care după ce a primit să:m6ră ca
un om, pentru mântuirea 6menilor, a înviat a treia di ca un Dumnege intogmai după cum ati predis scripturile.
E
— Aşia der fiind că Mântuitorul nostru este Dumnedeii, cum
trebue să-l adorim?
„E. — Fiind că-Mântuitorul nostru este. Duranegeii, trebue să-l
, adoră ca şi pre-Duninedvii tatăl, de la care purcede.
— și unde-vă duceţi Im gta de Pasce, spre îa adora pe Dunnedit Tolo”
E. — În diua de Pasce ne ducem la biserică, spre a adora pe
- Domnegel-Fil.: |
,

.

.
|

— Şi cunr treuue să staţi în biseristi7 Dă

Bi: — În biserică trebue-să stăm cu cel mai mare: respect. i — Der ce trebue să-i cerem prin rugăciunile n6stre?
Bi — Prin rugăciunile nostre trebue să- X cerem. misericordia
sa şi ajutorul săi.

!

„1. — Da, copiil mel; suntem datori a-l cere, cu totă umilinţa,
misericordia 'sa, ajutorul stă, spre-a ne.putea “mplini bine dato„iile nstre de creştiul. Trebue: prin urmare, şi voi, să-i cereţi ajutorul stă, spre:a putea fi tot- Wa-una copii supuşi, spre-a tă putea
manifesta iubirea, şi respectul ce datoriţi părinţilor şi învăţătorilor
“ vostri, :spre a vă purta în fine ca nisce copil. înţelepţi, buni şi pioşi. Da, copiit me), să-l Cerei: acestea şi să fiţi siguri că el, ca un tati
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pr6 bun, se va mişca de sincerile vstre rigăcunl şi le va implini
cu piere
PI
.
5 N. —-

Torța

II,
1 — - Datectisinniă + Taia

-

po

runciă, a cincea...

.

“Ondră pretatăl tii pre mama, ta, dâcă vre st -ţi fiă bine şi d
dese ani mulţi pe pământ.* .:
|
„— Cum.se numesc tata şi mamă Gu un singur cuvent?
E. — Tata şi mama, cu wi singur cuvânt, se numesc părinți.
1 — Aşia der, ce îndatorire impime acâstă por uncă copiilor,
„relativ la părinții. lor.,
E. — Acestă, poruncă, impune: copiilot indatorirea; de a onora
po părinţi ete.
— Sciţi vot să precisaţi însemnarea cuventulut a onora 2.
— Cred că. înţelegeţi vorba. şi că causa de DU respundeţi este
că, nu să puteţi esprima, după cum aţi dori...
— Să vă vii der ei într' ajutor. — “Spune-mi tu “Ioane, ce fac
eii scolarilor celor îuţelepţi şi silitori?
„E. — Pe scolării cel înţelepţi şi silitori; i distingeţi de cel” ră
- şi leneşi, ludându-l, punându-le uote bune, şi numindu-i, -une--0rl,
monitoti, după cum: aţi făcut eri cu mine.
|. - —. Aşia; este, şi acesta este modul, cun onâri învăţător ulpe
scolarii săi.
.
“ În ce constă, der, oh6rea ce. not dăm altora ?'
B. — Onârea ce noi dăm: altora, constă în * distineţinnca, ce
sunten datorț'a, le acorda pentru: bunele lor ca'ități şi fapte. . .
— Porto bine dis; cu tâte acestea să mai desvoltăm insera
alta acestui cuvânt prin câlezva cestiuni."”
i
Când învățătorul intră în clasă, scolari cet înţeloyţi« se scolă în
sus şi-l salută. Pentru ce fac ei acesta d
Be —El fac acesta, spro.a. artța iovepitorulut onârea, ce-ci sunt
datori.
.
— Când una „sti ziat multe pers6ne se găsesc: şedend' tntri 0,
caietă şi când din întâmplare vine acolo- şi o altă persână des-

„tinsă, ce fac pers6nele Mânteii? :
B. ——
I. —
B.-—
„L.'—

Ele se, sc6lă în sus,
Şi pentru ce acesta?
Spre a-t da ondrea
Spune-nil tu, Stanie,

-

şi respund la salutarea noului venit, .
.. .
cuvenită:
cum ondră soldatul: pe sujeriorii să

o
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Soldatul onârăi pe superior îl să, presentând armele.

o

1. —-Vedeţi dâ, copiii mei, că se pote artta în diferite mo_dură on6rea ce datorim pers6uelor, Să continuiim.
Când,. asupra .unei întreprinderi 6re-care, cerem consiliul “nd
perstne, ce-l arătim printracâsta?

E. — Arttăm persuel, de Ja care cerem acest consilii, co stimăm şi o onorâm, câcă alt-iel n'am face acesta,
„Î,

— Prin urmare, ce presupunem noi pentru acestă persână ?

„E. — Presupunem că acestă pers6uă cundsce ducrul, asupra cărula i cerem consilii, mal bine ca nol.!

„L.. — Bine; spune-mi: tu, George de la: cine, sunt datori copii, să
îi câră cu deosebire, âsemenea, consilii?
E. — Copiii sunt datori a cere asemenea consilil, cu deosebire,

d de Ia părinţii lor.
; ——
i —
poruncă
[. —
-

Unde'se găsesce acâsta recomandată special copiilor? |
Acâsta se giisesce special recomandată sopilor tn a cincea
a lui Dumnedei,
-.
Părinţii fiiud mat înţelepţi, mat experimentați șşi mal Ta-

ționabili, ce li sunt prin urmare datori copiii ?

-B. =— Părinţii fiind mai înţelepţi, mat experimentați Şiş mal raţio-. A
o nabil că copiit, aceştia, din urmă li sunt, datori respect şi supunere.
|.— Şifiind că părinţii fac atâtea pentru copiii lor, ce may sunt
|

| e în drept a astepta, din partea copiilor ?
E. — Părinţii suntîn drept, pentru tâte bine- facerile ce fac co-.
piilor, a astepta de la denşii, o nemărginită recunoscință,
E

I. — Vedeţi deră că copiil sunt datori a oliserva a, cincea. po-..
runcă, decă, nu vor. voi să se arăte ingraţi.. AţI. xăgut asemene-a
că pote. cine-va manifesta în diferite moduri onârea, şi respectul ce
-. datoreză cui-va. Vom examina acum Ampreună, cun pot copiii 0. nora, pe părinţii lor.
Cum se numesce sentimentul ce încercă părinţii pentru copiit lor,
“ sentimentul care-i face să sufere cu robdare. greutăţile educaţiu“nik lor?
£. — Sentimentul ce încercă părinţii pentru. copiil lor, senți=
mentul care-i face să sufere cu răbdare greutăţile educaţiunel lor,
„se numesce iubirea, părinţilor câtre copiit lor. .
I. —'Şi spre a fi recunoscători pentru acesti iubire a părinţi
lor, care este datoria copiilor
2. ..
E. — Spre a fi recunuscători “peniru act bi, datoria, co-:
. pilor e dea iubiişi el pe. Dărinţii lor.
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— Şi în ce mud pot copiii manifesta iubirea lor câtre părinți?

. Nu puteţi respunde? ....
rea lor câtre Dumnegeii ?
E. — Omenil arăt iubirea, lor
runcile lui.
1. — Bine; tot aşia pot arăta
Cum se numesce un copil care
Tesce ?

. „Ei bine! ! cum arăt menit iubicâtre Dumnegeii, observând pOşi copiil iubirea lor câtre părinți.
recunsce bine-facerile ce pri

E. — Un copil care "recundsce bine-facerile ce primesce, ses numesce recunoscător.

“Li —'De la cine primese copiii bine= făcea nenumărate ?
“E. — Copiii primesc bine=faceră nenumărate de la părinţi. I. — Ce probeză ei prin urmare arttându- -se recunoscttori câ- .
tre țărinți? .
E. — Copiii ar&tându-se recimoscătort către părinţi, probe
iubirea lor pentru dânşii.
]. — Arătându-se "recunoscători, cee mal probeză că cu acesta
vărinţilor lor ?
E. — Arătându-se recunoscătort; el mai probeză cu acesta ptrinţilor lor, că-I onorâză după cuviință.
Î —— Aşia der, care este a douilea „mijloc de a onora cine-rape părinţii să?

E. — Al douilea mijloc de a onora cine-va pe părinți să, “este
recunostiinţa. |
„= Ce am gis mat înainte, că cere Dumneşeii de la 6menj, ca
ardă a jubiril lor pentru dânsul? ':
E. — Dumnegeit cere de la 6meni, ca pi obă a iubirel lor pentru

densa, stricta observare a voințelor se.”

— Cum 'se numesce coşilul care face tot ce-i comandă păroți st ?
B.— Copilul care. face tot ce-l comandă, părinții săl, se numesce
copil supus s6ii asenitător,.
.
:
- — Cum ar trebui prin urmare să fiă toţi copiil?
y :— "Toţi copiil ar trebui, rin urmare să fă spuşă şi ascultdiori,
— Care este deră al treilea mijloc de a onora cine-va pre
piaţă sti ? E. — Al treilea mijloc de a onora cine--va pe părinţi sti este
deal supus şi ascultător.

-
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IL. — Şi cum trebue sti se pârte copiii cu părinţii lor; deveniți
butraui sâi infirmi?
E. — Copiii trebue, să ajute pe părinţii lor, deveniți bătrâni,

s€ii infirmi, să- i îngrijescă şi să le procure tot ce le este necesariii,:
1. — Negreşit, copiii sunt datori a onora pe părinţii lor aju-.

tându-le a petrece dilele bătrâneţelor lor cu mulţumire;

ej trebue

să- lucreze | entru denşii, spre a nu le lipsi nimic, şi a-l îngriji, când

ek, din causa Dătrânețelor, nu vor nai fi în stare a se îneriji sin| guri. Mântuitorul nostru Isus ne-a dat, în acestă privinţă, cel mat
frumos esemplu de iubire filială, recomandând în mijlocul suferinţelor sâle, pe iubita sa mamă uceriiculul stii loan. — Vă aduceţi
aminte vorbele dise de dânsul cu acestă ocasiune ?
“E. — Mântuitorul nostru Isuș a dis câtre sânta Fecidră; arătându-i pe loan; mFemeit ! că fiul te; şi câtră loan : Ec mama ta.“
ÎL. — Apol mai avem şi un alt exemplu, un model de adevtratii
iubire filială, ce tot copilul e datora imita, mal cu s6mă la.bătrâ-* nețea părinților să. Aduceţi-ă aminte istoria lui Iosif; fiul lut
Iacob. Ce.a anunţat acest bun îi, prin fraţii să, batrânuluă stil
tată Iacob?
“ E. — Acest bun fiii dise fraților st : grăbiţi iv a vă reintârce
câtră tatăl mei, şi spuneţi- -i acestea : Ecă ce-ţi anunţă fiul tăi
Iosif : Dumne deă na făcut Domn preste tot Egiptul; nu întărdia
a veni câtră mine. Vei iocui pământul Gesen, şi vel fi lângă mine.
[. — Însă el'nu se muiţămi a anunţa numatacâsta tatălui săi,
ci adaogă încă... Ce mai adaogă el?
E. — El mai adaogă că-l va hrăni în tot timpul cât va ţine
fâmetea, împreună cu familia sa.
[. — Vedeţi, copiii mei, ce frumos exemplu ne a dat Iosif ; ve=
dcţi cât iubia el pe părinţii să, e bătrânul săi tată; nu uitaţi nici
o dată acest frumos exemplu, şi când păriuţii voştri vor deveni bă"“trâul şi prin urmare intirmi, sii incapabili de a “lucra, îndepliniţi

“cu stricteţă a cincea poruncă. — Aşia der, când părinții voştri vor
deveni slabi şi înfirnii, când nu vor mal fi "n stare a lucra, ce tre-

bue să, faceţi, vo?
B. — Când părinții noştri vor - deveni slabi şi infirmi, cană. DU
az

vor- mal fi în stare a lucra,-trebue să-l onorâm, să-i iubim cu de-

votameut şi să grija de tote trebuinţele lor ca de a le nâstre
propri.
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Ta — Luaţi der acestă, frumosi” hotărâre astă- Qi, şi promiteţi-mi a imita în acestă privinţă tot-d'a-una exemplul ce ne a'dat
“Mântuitorul nostru şi Iosif. —— ai acum catechismul în mână
şi deschideţi-l la pagina + 3 bn Pavele, citesce paragratul în
cestiune,
.1—:Aşia der cum se pote-nnumi tata şi mama cu un cuvânt?
„— Ce va să gică a onora?
__— Ce va să dică a onora pe tatăl tăi şi pe mama ta ?
„+ — Prin urmare ce-ordonă a cincea poruncă a lul Dumnedeii ?
„B..— A cincea poruncă a lui Dumnegeii ne ordâni a iubi şi a
respecta pe părinţii noştri, a le fi ascultători şi “supuşi, a ne arăta
- recunoscători câtră, denşii, a suferi cu răbdare şi blândeţe slăbiciunile lor, în fine,a-i ajuta şi a-i îngriji mal cu semă la, bătrâneţe.
— Cu ocasiuuea “lecţiunii .viitâre” vă voii dovedi că acestă
zorii cere asemenea, ca servitorii să fiă supuşi şi credincioşi dom-

nilor.lor; ca inferiorii st fii supuşi superiorilor lor, şi ca noi toţisă
respeotin şi să onorim autorităţile legsale; etc,

„PARTEA Is:
E METODA ASUPRA CALCULULUI MINTAL ş SORIPTORISTIC,

CAPITOLUL, L.
“usmnoDuOzIUxE.
S | —=

Zmpor tanja acestei amar

a Tnstr adi

“în toţi timpii şşi la toţi populiă Aritmetica a fost privită, cu drept
cuvânt, ca o parte esenţială a învățământului.
Importanța sa este adevărată şi netăgăduită, câci ea este un
mijloc sigur de a desvolta facultăţile inelechuiale ale copiilor şi de
a-l deprinde la o cugetare seri6să.
Calculul este un lucru folositor şi necesariă în tâte imprejunrile
„vieţei omenescă,
Importanţa Aritmeticet a tost recunoscută cu deosebire în timpii
din urmă ; 6menii competinţă s'a ocupat, într'un mod special, cu
„

„i
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„acâstă ramură a Iustrucţiunii şi aii făcut dint'6nsa, obiectul principal al studiilor scolare. Ei ait mers cu acesta așia de departe, în
- cât ne este temă să nu se fi favorisat pr mult Aritmetica în paguba
celor-altee cunoscințe, nu mai puţin îuportante,

..

Ş IL. — - Aetoda adoptată i în cele may mnulte soâle pr imare
„pentru studiul Ar ibiedicel.
“Unit invăţiitoni incep studiul Ar itmeticel, arătând micilor copil
numele numerelor; eX aii simplitatea a crede, că dâcă aii reieşit cu

multă ostenelă

a-ă face să'repeteze aceste numere,

într”o ordine

6re-care, aii învăţat deja pe elevii lor a cunâsce valârea numere- -

lor. După acâsta, că pun pe copil să'scriă pe tablă cifrele, scii mai

bine dis,.să le copieze diipă o carte Gre-care şi să le înveţe pe din
afură. Şi decă le may spune că o cifră p'are tot-d'a-una aceaşi raI6re, val6re propriă şi dependinte de forma sa, ci că valorea lor:
- variază după posiținuea ce ocupă cifra, relativ cu cele-alte, ei cred
că ai făcut tot şi că elevii lor aii devânit capabili şi destul de pre- |
- paraţă spre a trece la operaţiuui. Începând der adunarea, învăţătorul se mărginesce în a le da următârele regule: scritță nuniere.e uuul sub altul, întrun mod ca unimile st fiă sub unimi, de"cimele sub decinii, ete. ; începeţi a aduna,” de'la dripta, tâte cifrele :
ce se găsesc în aceaşi col6nă ; scrieţi suma exact de desubt, însă,
decă arâsta s'ur comphne din două cifre, însemnați numai pe. acea
care se găsesce. la drepta, adăogând pe cea-alt la 'col6na următ6-.
re, etc. etc.

.

”

" "Tot în acest mod se dai regulele şi la scădere. Trecând apoi la:
- imulţire se dă copiilor a învăța tab.a îmulţirei, pe din afară, fâră
a le ar&ta modul cum se obţine resultatul. Scolaril recitindu-o maşinal, eX se încurcă îndată ce nveţitorul ar schimba, din întâm- plare, ordinea, factorilor.
“Tot ast-fel se urmeză şi la. împărțire.
a
Nu voim a maj vorbi despre. cele-alte regule ale calculului : despre. sistemul metric, despre regula de trei, “despre regula dobândi- lor, .etc.; ele se predaii într'un mod tot aşia de absurd , ca şi primele operaţiuni sus citate.. Copilul,

aa

execută

diversele aceste” pro-

bleme ca o adevărată maşină, fâri a putea să. dea sema nici lul
nsuşi, nici altora, de acea ce face.
Din cele ce s'aii dis pent aci, resultă evident că acesti metodă
dâcă. ne „este ertat a o califica, ast- fel este cu totul defectu6să şi
e
14
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- viţi6să. Ea last spiritul într?o obscuritate complectă, de şi Aritmetica, e ramura instrucţiunii primare care contribue mai mult la
desvoltarea facultâţilor intelectuale. Apoi experienţa este aci spre
a proba,'că abilitatea mecanică, dobândită în acest mod, se perde
forte iute, risipindu-se ca fumul. .
Ni se va obiecta, pâte,. că cu t6tă viţiositatea acestei pretinse - metâde, o mulţime de pers6ne aii învăţat perfect Aritmetica, şi fâră
a fi avut recurs la o altă metodă, aii devenit celebrii în sciinţele matematice.. Aşia, este cu “adevărat; însă aceşti 6meni mail ajuns la
acest grad de perfecţiune” prin: meritele met6dei, ci prin propriele
lor. cugetări şi prin o iubire

particulaţă

pentru sciință, — Ei ai

ce aii înv cat în scâlă,.
a
trebuii să uite maj anteiii acea
Ş II, — Pr incipiile ce aii a servi de Vasă la metoda de
„Ar itmetică.
“Calculul nu trebue să destolte elevului numai memoria; €l,.
- urm6ză a-l exercita asemenea şi facultăţile. intelectuale, spre a-l
forma judecata.
|
Să se evite de a şe' proceda

la studiul aritmetic întrun

modă.

maşinal şi fâră cunoscință, de causă;. acesta ar Â a viola unul din
principalele principii pedagogice.

„Nu numai cele d'ântâiă rpresentaţiunt ale. numerelor trebue
să fiă basate pre intuiţiune, der t6te operaţiunile aritmetice urm6-ză a fi lucrate într'un mod,

ca copilul să gisscă

însuşi, şi prin

propria, sa cugetare, regula ce voim a stabili. “
Si se depringă copilul a calculaggândindu- -se şi a se ctuăi cal-:
culân
Să nu se abandoneze scolarul mat nainte de a se A or ovocații
în spiritul săi o representaţiune: curată şi exactă de subiectul
tractat.
Să se.facă aplicaţiune de tote regulele ce aii fost esplicate,

şi

să nu se trecă la altele, mai "nainte de a fi dobendit elevii, la cele
- Wântăiii, abilitatea necesariă.
Sistema numeraţiunei să se “considere tot-d'a--una.ca basă calculului; să nu se trecă der pr6 uşor peste basă, câci acesta ar îi,
a face progresul, în acestă sciinţi, imposihil.
.
Să se îndatoreze clevil de a se exprima în termeni exacţi şi dea
explica, cu lămurire, calea cec ail urmat spre a găsi resultatul.
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Să nu se într ebuinţeze în probleme , de cât unităţile usitate şi
cunoscute ; icr înainte de „tite, învățătorul să se esprime lămurit,
ca să fii bine înţeles de scolarii sti.
a
|
În fine la. operaţiuni să se pună semnele cu cea mal mare precisiune, câri alt- fel s ar expune scolarii a face, diferite gr eşti.
-

CAPITOLUL, Il
FORMAREA ŞI CUNGSCEREA CELOR D'ÂNTEIU DECE NUMERE. ELEMENTE, .
DE ADUNARE ŞI SCĂDERE.

”

|

-$ [.. — , Adunar ca uimit
Ca si se depringă scolarii a cantsce, prin adunare, “alorea nu-

a

merelor şi a număra în cunoscință de causă, învățătorul urmeză a,
recurge la exerciţii şi la numărarea diverselor. obiecte. .
Exerciţiile se fac gradat prin trei“feluri de cestiuni:
1. Prin cestiuni cu intuiţiune, când învățătorul arată scolarilo Gre-cari obiecte

şi-i întrebă care este numărul lor;. câte fac,

spre exemplu „48 Mer şi

cu

un mr, sc

an er şi cu două.

ere, ete.
2. Prin cestiuni fâră întuiţiune, der prin numirea obiectelor;

spre exemplu, 22 măr şi-car un măr, fac câte mere? ete.:

3. Prin cestiuni fară intuiţiune şi fără numirea obiectelor; spre
.
- exemplu, câte fac 2enc şi cu 'mac 2 Câte fac uman Şi cu done: 2 ete.
La exerciţii, învățătorul va, face întrebările sele ast-fel : o pacă .

- şi cu o nucă, fac... câte? Doue nucă şi cu o murd, fac, .-. câ-

te? None nucă şi cu o nucă fac-. . . câte? etc., sc în ordinea in-"

-versă adecă : una şi cu ana fac. .:..? Una şi cu done fac ...?

Una şi cu nouă fac... ?
Numărarea, se pâte face punând pe copii să numere diverse obiec- ie. Li se va cere, spre exemplu, a număra câţi copil sunt în cutare
bancă? câte ferestre are sc6la? câţi nasturi Sunt la o haină 6recare? etc. Apol se ror obliga a pronunţa numere, spre exemplu, de
N-a

Ta zem0 ptnă la şepte, de la patru ptnă la opt, de la două penăla
nouă etc. În urmă vor trebui să răspungă la cestiuni. ca acestea:
care număr urmâză după patru? care după opt ? care număr se

udă înaintea lui patra

? care înaintea, lui şepte? etc.

“METODOLOGIA ŞI DIDACTICA!
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„SIL. — Beăderea “zoianăă,
“- începeni şşi aci expieaţiunil tot în. modul arbtat la paragraful
precedent. Trecem apoi la exerciţii, punând cestiunile ast-fel : din
dece nucă scădend una, rămân. . câte nuci? din nout maică,
- Scădând o pucă, rămân . . . câte muci ? etc. Din două saci, Scă- “QEnd za rămân . „câte? din o nucă scădenă ana, rămân .
“câte? ete.

|

,

-

-. Sul. — Representaţiunia munerelor prin puncte şi lină.
- După aceste deprinderi mintale; invăiitorulvva trecea cele serip-

:

tice, obligând la început pe, elevii să a arăta unimile, coprinse în -

uumerile fundamentale, prin puncte sâii linii, şi familiarisându-l
cu: următbrele semne :
Cu semnul +, care însemneză mat mart,

Cu semnul —, care însemnză mat puţin,
Cu semnul ==, care însemn6ză egal cu.

- *

ca să se pâtă servi cu densele' la micele lor operaţiuni” de adunare .
şi scădere. Pe, urmă însă va dicta, copiilor numerele ce voesce a se
represinta yrin puncte să linii, urmând, spre exemplu, ast-fel:
arătaţi prin linii unimile coprinse în numărul ş&pte. —- Faceţi atâtea puncte câte unimi sunţ în numărul opt. — Represintaţi suc- .
„ cesiv tâte numerile fundamentale prin linii. — ete.
După ce copiii vor îi în stare a artta, pria linii unimile din fiăcare număr, vor trece la adunare şi scădere, servindu-se, la aceste

operaţiuni, cu semnele sus indicate, Li se vor da diferite probleme,
cari se vor scrie şi se vor resolva ast-fel:
|

Nae
IRI

MI;

Adunare:

|

=

II;GIF;

Ă

- Beaăora.

II

AIA;

:
ete.

,
N— =; ete, |

,
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$ IV. — Cunâscereă cifrelor romane şi arabe.
N

Învățătorul scrie petablă:
I1=lzl

- ui
3
Miz
iu =Y =5

3

Vl:

Mn VU =
Nin =VUlz=8
MN
129
a
aa

“ arătână copiilor că semnele, 1,2,83,4,5, etc., se numesc cifre. |

„Pe timpul când învățătorul scrie aceste semne stii cifre, elevil tor
fi datori a arăta, prin linii, unimile coprinse într'ensele. Prin, aseimeni deprinderi şi prin diferite cestiuni, copiil vor ajunge a înţe"lege va.6rea numerilor.

Însă d'o dată cu aceste exerciţii, el se or deprinde a forma şi
„călrele, “S7. — Ezerciţii may grele. i
'Tote exerciţiile de cari s'a vorbit ptnă aci, ai avut de bas unimeâ. După ce scolaril ai devenit capabili a înţelege bine aceste
operaţiuni elementare, învățătorul va, trece la altele ma! grele. Va

"lua de basă succesiv-pe 2, 3, 4, 5, 6, etc. şi va proceda, a-l exer-

cita, şi cu aceste numere în modul arătat la Ş |, II şi Il ale acestul
"Capitol,

CAPITOLUL IN
FORMAREA ŞI CUNOSCEREA NUMERELOR DE LA DECE PENE LA O SUTĂ. —

PRIMUL CALCUL DE ADUNARE, SCĂDERE, ÎMULȚINE ŞI ÎMPĂRȚIRE,

Ş 1. — Cumâscerea numerelor de la gere până la o sutăşi
a

- modul de a le representa prin scriere, -. *

învățătorul scrie pe “tablă nunierile de la dece până la două-gect
şi de la două-dect până la o sută în modul următor :.
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NUL iii,
XIV =—=14, MN MN
25. XXX==30. XL:==40
Apoi pune pe copii să

MN M-A ze =12, IN Mol
N=XVil==17 etc: XX=20. XăY=
etc.
pronunţe aceste numere ast-fel: dece şi

an+t, lece şi dont, dlece şi patru, două- -glocă, treă-deci, ete; le ex-

plică apoi că în loc de dece se p6te dice o decime, în loc de 0 sută, dece decimi, în loc de două-deci, două gecimi, ete. şi. la urmă
le observă că în loc de o decime şi unu, 'se ice : un-spre-dece;
“în loc de o decime şi doui, doul-spre- -decă ; în loc de două decimi
- se dice dout-deci ; în loc de dece decimi, o sută, ete.
Învățătorul deprinde ast-fel pe copit a. cun6sce decimele, a nu„măra de la gece pân la o sută, a compune diferite numere din decimi şi unimi, a le descompune” isrăşi, şi în fine a face adunare şi
scădere în modul arătat la capitolul precedent. .
Ecă şi câte-ra, cestiunt ce se „pot face cu ocasiunea acestor deprinderi : Cum se uumesce acest număr?
Fă-mi numărul şepte-spre-gece.
Cum se numesce numărul format din două decimi?
- Ce număr se formeză cu'o decime şi tret unimi?
„„ Din ce se compune numărul nonă--spre-dece? etc.
,
„După ce scolarii aii înţeles valorea, şi origina acestor numere,
învățătorul va trece la representaţiunea, lor prin cifre arabe, pro- cedând după eucum s'a aretat în $ IV din capitolul precedent,

Ş n. — Adunarea şi scad ea mintală şi scriptur istică.

Taveţttor ul va proceda şi aci, „prin deprinderi ca şi la numerile
fundamentale, apoi ra trece Ia exemple, mergend tot- d'a-una de
la uşior la grei, s.e.
.:::
08 he
229-4.4—06, '26-+4—380, 30-F-4==34, Sa
==38,
ete
284533, 36--5=41, 54-F1=61, 24-Hs=sa, 32-46
=—=38,
ete..
3-P-5-P.4-F7-F9-+-8-57—43.
ME
4-F5+-8-4-3-F-4-4-5-F-6-F12--15=—62.
|
92-—42—98, 28—62—99, 22— 51, 17— 7=10, 10—5
=5, 5——3—2, 2—1=1, ete,
Asemeni operaţiuni se Tor face atât mintal cât şi scripturistie

|
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Ş IL. — Îmulţirea mamerelor fundamentale prin 2.

La
crete,
cât o
patru

îuceput învățătorul va opera tot-d'a-una cu numere con:că îmulţirea nu e alt-ceva, de
ca să pâtă copilul înţelege,
două ori câte două pere, fac
de
e.
s,
adunare prescurtată;
pere, done pere și cu două pere fac patra pere, stii 2X

2—4, 92924

2XX32—6, 32483226; 428,

2424242

a
a
Se
—3, ete.
Va urma, apoi prin deprinderi a-l convinge de acest adevăr făcnd, spre exemplu, cestiuni anal6ge cu cele ce urmeză : ..

Câte fac de done ori câte două pere? -.

e

„Cate grămedi de câte două pere, se pot face din patru pere? - -

„Câte din şese? Câte din gece etc.?

Câte fac tret pere şi cu fret pere?

. - --

a

pr

„Der de doue ori câte trei pere, câte fac? etc., etc. şi alte ase-

ment probleme ce aii răport cu viţa practică. Voind apoi înrățătorul a trece Ia calculul scripturistic, el va-explica copiilor semnul
, şi le va dicta diverse
îmulţirii (XC) şi pre acela al împărţirii(:)
2X8—16,2X
2XX5==10,
2XX32=26,
2XX2——4,
e.
s.
„probleme,

10=—20, şi vice versa, 10XX2—20, 8Xx2=—16, 5XX2=—10, 4X..

28, 3XX2=6, ete.

Ş IV. — A găsi jumătatea numerelor +2, 4,6, 8, 20, 40etă
o
săale divideprin 2.
=
Spre a convinge pe elevi do.cea ce înţelegem noi prin jumătatea
unui număr, i vom deprinde

oral prin diferite exemple

din „vi6ţa

practică, s.2. o pâne tăiată în două bucăţi egale, ne întăţişezi dont
jumătăţă, îâr amândouă aceste jumătăţi fac o pâne întrâgă; 2 bani
sunt jumătate din 4 bani, câci 2 bani şi cu alţi2 bani fac 4 bani;

50 bant sunt o jumătate din 100 bani, preţul “mini leii; câcă de
dout ori câte 50 hant, sâi 50 şi cu 50 fac 100 bani, adecă un leii
întreg; etc. Resultă de aci, ca spre a afla jumătăţile” unui. număr

întreg, î*axem de cât a-l îmulţi cu 2, şi spre a afla întregii dintun număr de jumătăţi, n'avem de cât a-l împărţi cu 2. s. e.
Întregul 2X2—4 jumătăţi, 4XX2=—8 jumătăţi, 6X2=—12
jumătăţi, 2022240 jumătăţi, etc.; şi jumătăţile 4 : 2=—2 întregi, 8 : 2——4 întregi, 12-: 2=—6 întregi 40: 2——20 întregi.
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-

:OALCULU

CU NUMERELE

DE LA 1 PENE

LA 1000;

-

„SL. — Cunăscerea numerelor şi represintaţiunea lor.

*

-- Calculul mintal,
Învățătorul
este dator a proceda şi aci prin explicaţiuni,
făcând
- pe scolari să se convingă, că şi sut:mele,

întogmal
ca şi decimele

- şi unimele, nu pot trece preste nout, fâră a perde calitatea lor de
-„.*

sutime, devenind mia.

Li se vor atrage prin urmare luarea aminte

" asupra sutimilor, însaţitede nduă decimi şi. nouă unimi și li se vor
demonstra, pipăit, cum cele din urmă, decă Ii s*ar.mal adioga o unime, ar deveni gecime, şi:cum âcestea, într'un asemenea cas, s'ar
transioma în sutime, ete...
i
„Spre a se familiarisa îusă copiit cu aceste deprinderi, li se pote
face cestiuni de natura următâre : care e numărul ce urmeză după
199? Care este numirul ce se află înaintea lui 300? ete,
Mat putem întrebuința, spre acest scop, adunarea, scăderea şi
comparaţiunea numerelor ; s. e. Cât fac 299-+1 ? Cât fac 400-- 1? 600. 6re mai mare ca.599, şi cu câte unimi?-.
a
.
Pe lingă tte acestea, învățătorii vor obliga pe scolari de a des- compune numerele ce li se presintă, în sutimi, decimişi unim, şi
de a le compune icrăşi, având în vedere aceste părții:
na

pi

IERI

“Caleulul scripturistie,
„.._ Se vor reproduce. numerele pe placă, sc pe chărtiă treptat, de la
_100 pînă la 1000.
ci

“Spre a scrieîn cifreun număr 6re-care, spre exemplu, 345, co- -

piii vor proceda, raționând în modul următor - 345 se compune din

tre sutimi, 4 deciml şi 5. unim!; prin urmare trebuea se serie 3,

apol 4 şi în fine 5. — Spre a pronunţa un număr

scris în cifre,

spre exemplu, 423, elevii vor raţiona în modul acesta : 423 se com-

.

pune din 4 sutimi, 2 decini şi 3 uniui, prin urmare se pronunță :patru sute două-geci şi trei, e
e
.
|

„Invăţătorul, spre a, depriude bine pe scolari la scrierea nume=
,

:
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| rilor, Ya mal putea, recurge şi la, alte deprinderi. | BL va, cere de la
denşii resolvarea, unor cestiuni ca. acestea:
„Câte cifre ne trebue spre a scrie : patru sute tre, trei sute
E tret-deci şi tre, opt sute un-spre-dlece ? etc.
„A se scrie un număr care să

n'aihă ca unime numtr Insemnător.

„A Se scrie un numer. care să n'aibi la decit cifra, inseranătere ete.
| SIL —
Calculul

Adtinărea,

3

mintal.

- A se aduna dout numere compuse fă-care “din “donă cifre; s e, E
50-4-30=?, „604-20==? 80+10=? 144+-20=? 57-32 . =—2 ete.
A se adună două numere compuse fiă-care din trei cifre; se.
400-4-200=—? 500-+-300=P 6304-200—2 752-241? ie

Calculul scriptur îstie.
“A se aduna mai multe numere de două sâi tre! cifre, a căror
sumă, din fiă-care col6nă, să fii mal mică ca- gece.
Exemplu : 123-4-244-4-332 =—699, ă
"A se aduna mai multe numere, a căror sumă, din t-care c0lână, să fiă mai mare ca dece, o
i
|
|
Exemplu : 21424156-4-89-4-354-9==508,
.

Învățătorul va proceda, în modul acesta, până ce copiii se vor con- xinge şi-şi or formula singuri!
$
regulele neaptrate la operaţiunea
adunării,
Sa
| su. — Sraderea. E
“Galcalul mintal.
“învăţttorul începe ântaiti „prin operaţiuni, în cari căjtoral se
- fiă mai mic că descădutul;

Exemple : 1704029 54-93? 76—40229 24.189

86—16—? 59—37——=? 65—412—9:78—24—? apoi urmeză
“cu operaţiuni în cari una s6ă mat multe părţi ale scăgătorului să ,
fiă, mai mari ca părţile eorespundetâre alea descâgutului.
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Exemple : 100—40—=? 92—56—? 124—385==? 323—66
Adi
—9 3191989 ot

- Caleulul seripturistie,
„Pot pe hasele 'caleulului mintal se va, proceda, şi la cel scripturistic, mergând adecă de la uşior spre grei. Învățătorul însă nu
va lipsi de a arăta scolarilor modul de urmat, când cifra descădutului ar fi mai mică ca cifra corespundătre a scădătorului s. e.
265—149=—116.
|

STI. — Zmulţirea.
* Calculul

mintal

„-La îmulţire se procede iârăşi începând de la uşior şi mergând
spre grei; se va explica însă scolarilor

acea. ce

se înţelege prin

îmulţitor, detmulţit, factori şi produs.
:
Se ra începe der. operaţiunea
cu factori, al căror produs din fiăcare îr€ptă, să nu trecă peste nout, şi dintre cari îmulţitorul să
fiă de o cifră; s..c..43XX2=—86, 32XX3==96.:

Yom opera apoi cu factori al căror produs, din
re, s6ă mal multe, si trâcă peste nouă, dintre cani
rul să fiă tot de o cifră numai; s. e. 16X4——64,
62X4-—248, 73X8=—584.
IE

-

|

o'trâptă 6re-caînsă, îmulţito70X3—210,
e

„Calculul scripturistie,
Tot asemenea se'va proceda şi Ja calculul scripturisti. Copiit
se vor exprima, la o asemenea operaţiune, în modul următor :
„7

947.
9

„de nouă ori şâpte unimi, fac 63 unimi; în 63 unim! se coprind 6
decini şi 3 unimi: punem unimile 3 sub col6na unimilor şi ținem
6 decimi spre a le adăoga la col6na decimilor : de nouă or! patru
gecin, fac 36 decimi, la cari adiosând şi cele 6 decimi oprite de
la col6na, unimilor, avem 42 gecimi; în 42 decimi se coprind : 4
sutiniă şi 2 decimi; punem gecimele 2 sub col6na, decimilor şi ţi-

nem 4 sutimi! spre a Je adioga la col6na sutimilor; ete. ete. -

METODA ASUPRA CALCULULUI
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7

sv. — Zmpărțirea
Calculul

-

mintal

incepend împărţirea numerelor compuse de ocina! şi unimi, sei
de sutimi, gecimi şi unimi prin numerele fundamentale, al căror
cât însă să nu potă îi nici o dată mai mic ca dece, explicitra copiilor lămurit acea ce înţelege prin împărţitor, de împărțit, cât şi
remas..
-.
"Trecem apot la probleme, unde impărțitorul se copinde exact în
deimpărțit ; s. e. 30 : 3=—=10 ; 60 : 22—=30 ; 80: 4——20: 20:
910; 84: 2——42; 96: 3=—32; 484: 4121; ete. ; şi în
urmă de tot Ja acelea în cari impărțitorul nu se coprinde exact în
deimpărţit ; s. e. :
71 î 51415: 81 ::5=166 isi 92: 6=—15 île; ; 99: 7=i
4h ; 198; 8=—17 îf. pi
Calculul seripturistie,
- Se va proceda şi aci intogmat ca la calculul mintal. dopiit se
vor esprima în acest mod:s.€.
_
- 395 : 5
35:
79.
45
45

00

"A cincea parte din trei sutimi nu uee pote da sutimi; Je reducem
der în decimi ; 8: sutimi fac 30 decimi şi cu 9 decimi fac 89 gecimi ș a cincea parte din 39. gecimi fac aprope 7 decimi, câci decă
- dăm "unei persâne 7 decimi,.vom da la 5 pers6ne de 5 ori 7-de__cimi, prin urmare 35 decimi.

— Aşia decă am-avut să împărţim

39 deci şi noi în realitate am împărţit numai 35 decimi; spre
a cunâsce câte, decimi. ne mai-rămâu încă a împărți; trebue să
scadem 35 decini din 39 gecimi şi vom vedea că rămân încă 4
decimi; prin urmare a cincea. parte din 39 gecimi, este egală cu
7 gecimi; rămâne însă o rtmăşiţă de 4.decimi a se mal impărți.
A cincea parte din 4 decimi nu ne pote da, gecimi şi de acea le re-
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“ducem în unim; 4 decit suni egale cu 40 unimt la cari adăogând
şi cele 5 unimi, fac 45 unini.. A cincea parte din 45 unimi, ee- E gală cu 9 unim, etc,
ă

“CAPITOLUL y.
i

- CELE PATRU , LUCRĂRI
,

FUNDAMENTALE ASUPRA
LA. UN MILION,.

KUMERELOR,

PExE

* “si — Cimiscerea mumerelor și representaţinea lor,
.

“se va, proceda şi asupra, acestor numere tot în modul arătat în
" „capitolul precedent; se cere însă neapărat ca copiii să fiă bine de"prinşi cu sistema numeraţiunii, când vor începe la acește operațin cu numere mari,. i
ÎN
$ 1 — - Adunari ea.
“Caleului

mintal.

|

„A se aduna doui numere, amândouă simple ; spre exemplu :
400-300? 2 ; 5004+2000—?; 50 ;000-+-40,000=—?
"A se aduna două numere, dintre cari unul simplu şi altul COMpus; spre exemplu: 4004-336—?; 704-320—?; 8004-4483
9; 00-+-450=—2.
“Spre exerciţii : 350-4+-400— ?
|

„““Antia proredare. — În-350, sunt 35: decimi; în 400 sunt
40 gecinii — 35 decimI-+-40 decit fac 75 gecimi sei 750 unim.

„A

se aduna două numere, amândouă compuse.

. Spre exemplu : 545-+26=—7; 832+4-240=— 9;.324-P-238=?
Spre exerciţii 3244938—?
.
Anttia procedare.— 324=—32 decimi şi 4 unim. :
_2838——23 gecimi şi 8 un., prin urmare:
32 decimi + 20 decit == 52 decini, + 3 decit == 55 de-

E

=

cimi să 550 unimi.550 uninii + 4unmi =

554 unimi. 554 unimi RE 8 anini

562 unim; aşia der 324-238=—562 |uninik:

METODA ASUPRA CALCULULUI
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i dota procdare 324-4-200=—524; 524-4-80=—554; 554
„8562,
-

Calculul seripturistie.
A se aduna mai multe numere dela 1 penă la 1, 000, 000 tot.
în modul arătat la calculul mintal.
sm. — Scăderea.
Calculul.

mintal.

1. Fiti-care treptă a scădătorulut, săi conţinti mat paine unim
ca trepta corespungătre a descăgutulul. .
- Spre exemplu:
-.
|
“a. Un număr simplu a se scădea din alt iute simplu : 900—
600229:

„bi Un număr simplu a se scădea dintr” un număr compus: 948
—30u==9
€. Un număr compus a se scădea dintr alt mure compus : 748
—320—9
2. .0 treptă 6re-care, sti şi mai multe,

a scăgătorulut să con- .

ţină mai multe uninii, ca trâpta corespundătâră a „descăgutului.
„Spre exemplu:
a. Un număr simțlu a 'se sclidea dintr! alt numer sinplu 300—
80——2 2000—900=—=2? |
b. Un număr simplu a se scădea dintruun număr compus: 1528
—6002—? 2852—10002—?
„6. Un număr compus a se scădea dintr' altul compus 945—
86——? 9:2—193——?.620—305=—? .
a
a
Spre exerciţii : 824—316=?
„„_Anteia procedare. — 824— -800—524; 524— 102514;
514—6=—=108. ”
A doua pre gcedare, fn 824 sunt; 80 d cimi şi 24 uninit :
În 316 sunt 30 gecimi şi 16 unimi: aşia der:
A
80 gecimi—30 decimt=—50 decimi stii 500 unim). ă
- 24 unimi—16 unimi=—8 unimi; 8 „unimi-+-500 uvini=508 .
unimi.

293:

-

- METODOLOGIA ŞI DIDACTICA
.

| Calculul seripturistie,

„Se va proceda şi aci întogmai ca la cel mintal.
SI

— îmăţirea.

Calculul

N

mintal,

1. Îmulţirea prin numere fundamentale, .
„Spre exemplu : 8314X7=—?;

359Xx8=—?

Spre exerciţii : 215XX6=—=?
”
Procedare. 215 e compus de două sutimi, 1 gecime şi 5 uniml.
Aşia der:
DI
ae

de 6 oră 2 sutimi==12 sutimi: -. . .
-de 6 ori 1 gecime=—6 decimi, prin urmâre :

:12 sutimi-+-6 gecimi=—1260 unimi; şi
O
de 6 ori 5 unimi=—30 unimt,4+1260 unini=—1290. Scii de
6 ori-200—1200;
„i
Di
e
„=

de 6 ori 102—60; de 6 ori 5==30; de unde resultă:

..12004-602=21260 şi 12604-30=:1290.
„>

a

2. Îmulţirea
prin 10, 100, 1000.:

i

-

Se îmulţesce un namăr cu 10, îmulţind fiă-care parte a numă-

rului.cu 10, scit schimbând unimile în decimi, decimele în sutimi,

ete. =— Se îmulţesce un':numir cu 100, îmulţind numărul dat cu
„10 şi în urmă îmulţind produsul încă o dată cu 10.
Spre eserciţiă : de 10 ori 324=—9
Anteia procedare. — De 10 ori 300==3000; de 10 ori2 decimi=2 sutimi, prin urmare : 30004-200—3200;

şi de 10ori

„4 unini=—=40 unimi sâi 4 decimi, de unde resultă,: 3200-+-40—
3240.
m
A doua precedare. 324X10——4 decimi-+-2 sutimi—4-8 unimi

de mil; de unde result : 40-+200-4-3000=—=3240.

! -

3., Îmulţirea priutr'un numer, copringend mai multe gecimi sii
-Sutimi simple.
Ra
DE
Spre exemplu : 124X40—?; 315X60=—=?
,
_„
4825200=—9;.185X500—9?.

Procedare. — Se îmulțesce,s. e. un numer cu 40, îmulţind -

_ METODA ASUPRA CALCULULUI
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223.

ântsiti numărul dat cu 4 şi apoi cu 10. — Se îniulţesce un număr.
cu 500, s. e. îmulţind numtrul dat cu 5 şi în urmă cu 100. -

4. Îmulţirea print”un număr Compus.
a. -Îmulţirea prin 25.

Mă

S îmulţesce un număr prih 25, tmulţină anteii numărul dat cu
100 şi împărțind apoi produsul cu 4.
Spre exemplu : 32X25—? -.
Procedare : de 100 ori 32—32 sute; însă fiind- că 25-a patr*a parte din 100, urmeză ca produsul lui 25X, 32, să fă egal
cu a patra parte din 32 sute, adecii egal, cu 800.

b. Îmulţirea prin 15.

i

Se îmulţesce un număr cu 15, îmulţind numărul dat cu 10 şi,
"adăogâud la acest produs jumătatea, chiar a produsuluț, +
:
Spre exemplu : 24X15—?
Procedare. — De 10 or 24=—94 gecinit; de 5 ori 24 e egal
cu jumătatea produsului de 10'ori 24; prin urmare 24 gecim! şi
cu jumetate din 24 decimi, care este=—12 decimi, ne1 di : 24 de
cimi-ț-12 decimi=—36 sei 360.unini.
Îmulţirea prin numere nepotrivite.
|
:
Kcâstă îniulţire se face descompunând pe imulţiţor în doul, stă

mai mulţi factori.
Spre exemplu : 18XX32—?

|

Procedare. — 18 =6X3; „prin urmare

:

XX.

18 x 32 — 82

E

Aşia deră: de 6 ori 30=—180.

Și

de 6 ori 2—12; 180-4-12—192.
- “de 8 ori 192—576.

Resultă că : 18Xx32=—576,,
Calculul sscr inturistie.
Şi la calculul scripturistic se va urmaa aceaşi procedare ca și la calculul mintal.

„Spre! exemplu: 314.

3

ii

n

2198.
”
Pr ocedare. — De7 ori 4-unimi—28 mint; în 28 unim sunt
„două decimi şi 8 'unimi, prin urmare se pun cele 8 unimi sub coI6na unimilor,
icr cele 2 decimi se opresc spre a se adăoga la co-

S
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l6na decimilor; de '7 ori 1 decime=—7? gecimi şi cu cele 2 oprite=—
"9 decimi, cari se scriii.sub colâna gecimilor; de 7 ori3 sutimi==

Sr

„21 sutimi, etc,
i

a

Sa

- Alb exemplu : 764
SK
E
|
5348.
„58064

| Pocedare. — Se îmulţesce, în calculul scripturistic, un număr
prin: 76, îmulţind ântâiii acest număr cu 6, apoicu 70 şi pre urmă

“adunând produsele dobândite: Ecă cum trebue să se exprime copiii.
„De

Gori 4 unimi==24 unim; în.24 unimi sunt: 2 decini şi 4

"unimi; punem cele 4 unimi sub col6na unimilor, şi oprim decimile

spre a le adăoga. la produsul celor-alte gecimi ;-de 6 ori 6 decim!
=—36 decimi,+2 decimi oprite=—38 decimi;în 38 decimi sunt 3 .
- sutiniă şi 8 decimi; punem cele 8 gecimi sub col6na deciziilor, ete.
De 7-oră 4 unimi—28; de 10 ori însă 28 unimi,. (câcă 7 este
decime)==280 unimi=—28 gecimi=—2 sutimi. şi 8 decimi; scriem .
prin urmare cele 8 gecimi sub co.6na decimilor., şi oprim sutimile
2 spre a le adăosa la produsul. celor-aite sutimi; de 7 orl.6 ge- -

„>

cimi==42 gecimi; de 10 ori însă 49 gecimi=—420. decimi=—42

“sutimi, 4+-2 sutimi oprite=—44 sutimi ; 44 sutimi sunt 4 unini de
mii şi 4 sutimi; scriem 4 sutimi sub col6na sutimilor, şi, etc.
+

-s7.— Împărţirea.

a

a. Împărţitorul să.fit'un număr fandamental. Ata
-h Împărţitorul să fiă or-câre alt număr, .

Calculul mintal, -

„

Se va proceda şi aci ca şi la îmulţire.
>. Sure exemplu : 824 3 6.

...

a

.

Procedare î — 15 parte din 3 sntimi nu ne pste da sutimi; |

de acea reducem

sutimile în decimi, cari fac 30 -qecimi;. 80 de-

-cimiA-2 decimi=—32 decimi; 1je. parte-din 32 gecimi=
5 decimi

şi ne rămân încă 2 gecimi; 1/6 parte din2 gecimi mu ne pâte da .
decimi, de aceaJe reducem în unimi şi avem 20 unimi,+-4 unim! '*

--
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995

ei

—24 unimi “/5 parte din 24 unimi—4
mâne nimic; prin urmare 324 : 6=—54,

unimi şi nu ne mal Tă-

Calculul seripturistie,
se va proceda asemenea, ca şi la cel mintal.
Spre cxemplu:: 359-: 9
IE

RE

", Procedare : 359; 29

„97

89

=
SI

NEI
ÎN

„3
1/3 parte din 3 sutimi nu ne pote da sutimi, de acea prefacem.
cele 3 sutimi în gecimi=30 decimi, +5 decimi=—55 devimi; 1/9
parte din 35 decimi este aprâpe egală cu 3 gecimi. Decă uim pentru 1 parte 3 decini,-vom lua pentru 9 părţi de 9 ori 3 decimi,
sâi 27 decimi. Am avut a împărţi 35 decimi,şi noi am împărțit
în realitate numai 27 decimi; trebue prin urmare să vedem câte
decimi ne mal remân a împărţi, şi acâsta o putem afla, scăgând numărul ce în realitate am împărțit, din acela ce am avut a împărţi,
adecă 35—27—8; '1J9 parte din 8 decimi nu ne pâte da gecimi;
de acea reducem Jecimele în unimi=—80 unimi,4+-9 unimi=—89 unimă ; dcă luăm pentru 0 parte 9 unim, vom lua „pentru 9 părţi,
de 9 ori 9 unimi, scii 81 unimi, ele.

,

——_..
.

: CAPITOLUL VI
*

i

ADUSAREA, SCĂDEREA, ÎNULȚIREA ŞI ÎMPĂRȚIREA NUMERELOR .
COMPLEXE.

Ş 1. — Reducerea aonimelor primitive stii principale în

părțile lor alicote Şi zice-versa.

„A se transforma unimea primitivi în părţile s€le alicote; spre
eseinplu:

15.

|
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7

-

206

8'ore să se reducă în minute şi secunde ;
35 napoleoni să se reducă, în lei şi bani.
napoleonul are lei 20 şi leul 100. bani, procedăm
că
Sciînd
-_-

|

astfel:

leiX100 bani=—70000
35 napoleoni><20 lei=—700 Iri;| - 700
N
,
II
.

bani.

A

:

ii

.

e

se transforma părţile alicote în unimea sa primitivă

Exemplu i n
98,800 secunde a se transforma în ore.

e

; spre

”

|

*

Şciind că 60 secunde: fac; 1 minut,şi 60 minute 1 oră, proce-

dt

în modul acesta : secunde 28,800 : 60 =— 480

minute;

mi-

“mute 480 : 60—8 ore.

SU. — Adunarea, scăderea, îmulțirea şi împărţirea.

Să va proceda şi la aceste operaţiuni complexe tot în modul şi

ordinea arătate la capitolul precedent asnpra; numerelor întregi.
a

Ru

2
„

CAPITOLUL, VII

-

VULGARE:

FRACȚIUNELE

„e

„$ L.— Cunâscerea fracţinilor..
.

e.

_

pp

[i

Învățătorul va explica copiilor puterea, sâă însemniitatea unei
fracțiuni ca 1/2, î/+, 26, 1/3, servindu-se la acdsta, cu bețe, cup6me, cu linii, ete.; trecând apoi la represeutaţiunea fracţiunilor prin

scriere, lo va explica puterea numărătorului şi a numitorului, în-

suşirea, fracţiunilor propriica 4 , a fracţiunilor supra-unitare ca
stă mixte ca 25/+ ; le va artta ase54, â numerelor fracţionare,.
menea practic cum se pot aduce două sâii mai multe fracțiuni la

. acelaş numitor;

cum se pot reduce numerele întregi s6ii miste în

pr

fracțiuni improprii sei supra-unitare, şi cum acestea din urmă se
:
- pot transforma în'mumere-întregi sii mixte. --:
.

l

-
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ŞI. — Adunarea fracţiunilor.

Calculul mintal,
„ă- Se aduna. fracțiuni, îvtnă acc îumitor, spre csemplu

pa
.

-

!

ă

d se £adn 0 fracțiune șşi un număr mist; “spre exemplu : “e
-k64n

„Ase tza

două numere. mixte avend asez numitor, spre e-

xemplu :.1255+4-86—?

„A see aplica casurile presedeute la probleme din vița practică.

E

Caiculul seripturistie
i

1

.

i se proceda cae şi: la calculul mintal. .
„A se adună două sei mai multe fracţiunt cari mai acelaş nUu-

| mitor, spre exemplu : 1/2-+-2/3—4-3/4——?
! A se extrage întregii din suma
s
ce von afla la adunare: br.

, Sepi?

“s II: — Scăderea.

„A se
tor, spre
„A se
„A se
exemplu
„A se

mintal

scădea, 0 fracțiune din alta, arenă amendouă acelaş numiexemplu : 3/4— 1/1?
scădea o fracțiune dintr'un mamăr mist; 754 —2= 2
scădea un număr mixt din altul cu acelaş numitor ; spre
: 66/s —81fp =?
aplica casurile precodenie la probleme din vicţa practică.

4

Calculul

i Caleului seriptaristie, |

A se proceda în acelaş mod ca şi 1 talculul mintal.

„A se scădea o fracțiune dintr” alta, care p'are acelaş numitor, ,

3, e. 21/3—12—? ete. ete.

.
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O

OO

PO

Tr

a SIV. — Îmulțivea.

Ca leulul

min ta 1

„A se mulţi o tracţiune printr, un întreg: spre exemplu : 5a

|

xi=

„A se îmulţi un întreg printr 0 fracțiune; spre exemplu: AX
4 op
să se îmulţi o fracțiune prin alta; spre exemplu. XI je?
4 n vicţa pradti“A se aplica casurile precedente la mobleme din

că, "ete.

aie

„Calealul seripturistic,
„A se proceda în acelaş mod ca şi la,.calculul mintal,
„A se îmulţi un numbrmist printr "altul; ; spre exemplu : Six

25j==? ete,

|

sm

gs ți—

PR

Împărțirea.

»

Calculul

mintal.

„A se împărți o fracțiune printr un întreg; spre exemplu : */s
=?
„A se împărţi un întreg printr o În acţiune; spre exemplu : 6:
.

i0

2229

„A se îrpăr ţi o rața
=?

printe alta; “spre exemplu : 5

î 3la
:

ete.

„A'se aplica casur il precedente nn probleme din vida practi-

că, et.

Calerilul seripturistie,
„A se proceda în acelaş mod cai și la calculul mintal,
„A se împărți un număr mixt prin altul ; spre exemplu : 56:
5
3th? ete.
:
|
”
4

pi

i

„i
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vu

peoritave

ş L — “ Formarea i cumâscera dor. |
A se explica copiilor pr oprictăţile șşi formareca, fe acțiunilor decimale, iufluinţa, virgulei asupra valdret lor, transformarea decimalelor în fracţiuni vulgare, şi a- acestora în fracțiuni decimale ee.;
a se trece apoi la cele 4 operaţiuni.
-

$ II. — Cele 4 cperațuau.
A
“A
A
A

se' aduna numere
se scădea numere
se îmulţi numere
se împărţi numere

decimal.
'gecimale. p
decimale:
decimale.

A se na, spre variaţiune, şiş numere întregi printre decimale.

CAPITOLULIX
SISTENUL

METRIC.

Se va, face elevilor o expunere generali asupra unităţii fundamentale a acestui sistem.
; Se va explica unitatea principală de lungime, care e metrul, multiplii şi sub-multiplii să şi se vor deprinde a pronunța un număr
decimal însemnând o lungime, în diferite moduri. Spre exemplu :
"4584 2m, 456, se va pronuuța : 45 chilometre, 842 metre, 456
milimetre; sâii, 45 chilometre 8 cectometre, 4 decametre, 2 metre,
4 decimetre, 5 centimetre, 6 milimetre, etc. etc. ; şi vice-versa, se

va scrie în cifre o lungime exprimată în Chilometre, metre, cenlimetre etc.
Se va pădi aceaşă pr ocedare, şi asupra măsurilor de supraețe :
metrul patrat şi aria; asupra, multiplilor şi sub-multiplilor lor, arătându-se tot-d”o- dată şi raporturile 'ce există între unităţile me-

230.
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:

„ trului patrat şi între unităţile ectarelor, arielor, centiarielor, etc.
- Se vor pronunţa apoi aceleaşi suprafeţe atât în metre pătrate cât
şi în ectare, arie şi centiarie, ete.
.
|
a
- Asemenea se vu urma şi cu. unitatea principală de soliditate:"
„cu metrul cubic, sterul, multiplii şi sub-inultiplii si; cu unitatea
principală
: de capacitate : litrul, cu multiplii şi sub-multiplil să.
— Se va artta apoi raporturile ce există între metrul cubic şi între ster; între unităţile metrului cubic, decimetrul cubic, etc., şi

| „„ între unităţile ectolitrului, decalitrului, litrului etc: Se ra, trece apol de la arătarea unul volum dat în metre cubice, decimetre cubice; ete., la arătarea lui cor&spundătâre în ectolitre,

vice-versa,

DN

litre, etc, şi

ee

În fines6 vă esplica scolarilor şi-nnitatea de greutăţi .scă pon-

„dură : gramul, cu multiplii şi sub-multișii săi, şi se vor deprinde
a pronunţa exact şi în diferite moduri un număr: decimal ce ar arăta o greutate, spre exemplu : 5650,

42 şi vice-versa, a serie

în cifre un pond exprimat'în chilograme, grame, ete. — Se ror
deprinde a arăta în grame, cu multiplii scă sub-multiplii săi greutatea unu! volum de apă, sâii a unui solid Gre-care, dat seti în
metre cubice, etc., sci în. litre etc., şi vice-versa. În .urmă se a
face o recapitulaţiune generală cu scop de a proba avantagiele acestui sistem —, şi cu deosebire legătura ce există între diferitele
scle unităţi principale. i

CAPITOLUL x | „i
33 „EXEMPLE DE EXERCIŢII enaces asta amnersirztoel

“SL — Scopul, m

A desvalta facultăţile intelectuale alo copiilor, a-1 deprinde să

cugete, să lege ideile lor; a-l face.să se pronunţe cu: exactitate şi
precisiune; a le da cunoscinţe folositre, şi chiar neapărate pentru

„Yi6ţa lor viitâre, -

|
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Da

.$ II. — Întâia 1coţiune. — For marea şi cunâscerea i celor .
dântâii dece numere. —- Calcul. mintal cu mumerele de

la 1 până la 20.— Elemente de adunare şi scădere..'

Invtţiitorul. — Gale mul are omul??

A

Elevul. — Omul are două mâni.
a
|. — Ce însemnâzii aceste două ?„i
„E. — (Na respunde),. .
ă
“L” — Câte mâni are un om, care a perdut una ?..
E — Un om care a perdut o.mână,-are numai ac ?.
— Cu câte „mână are mal mult un om, care Wa. erâută |
cică una? E. — Un'om care.n'aapei dut nici oomană are omant ial inut

|

„7

„de cât omul-care a perdut ama. .:- --.
E
Il. - — Prin-urmare, câte mâni are un asenienea om ? E o
|
„E. — Un asemenea om are prin urmare, două mân,
|. — Aşia deră ce însemuitate are numărul două ?
„ Bo — Două are înserinibtatea Iul zoza şi arma.
L. — Cu cât e mat mic auz ca două?
E.— Unu e cu unu mai mic ca două, |

[... — Cu cât este mai mare doue ca unu ?.:

”

.

“E. — Două este cu'aee: mai mare ca za, +.
|. — Aşia der dou&, din ce se compune?

„E. — Doue se compune din ama cu anu.

„1.

— Cine pâte. număra pâni' la dont?

PB

— Bă ami, două.

e

s»

1. — Ecă aci-0 grămadă de nuci, -ciue pote despărți două: >
E. — Eii. (desparte nucile).
: |. — Adaogă acun încă o nucă la cele douzct apus de 0 parte |
şi spune-mi câte se fac 2:
.
“E. — Adăogând încii 0. nuci la cele dou ce am pus de o parte,
„se fac A
A
|
1. — Aşia dârorer este... DN
[E —. Aşia dâr zrey este două şi una : sc, ana Şi ana Şi na.
LL — Cu cât e mai mare îvet ca două?
A
“B. — Tree cuunemal mare ca două...
„1. — Cu cât e mai mare ret ca unu ?
E.

—

Dre e cu două mai mare ca due.

|

[. —.Care este numtrul, ce este cu za mai nic ca br a 2
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E. —
“1. —
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Numărul ce e cu za mal mic ca trei, este două.
Adaugă încă o.nucă la cele îret, şi spune-mi câte se fac?
Adăogând încă o nucă la cele trei, se fac. patru.
Cât e der patru ?
|

„E. — Patru e cu aim mai mult ca, tred

-

|. — În patru de câte oră se găsesce ma ?
B. — În patru se găsesce d6 patrat Ori armzr.:::

“|. — Decă vom lua ana din pațru câte rimân? E. — Dâcă vom lua au din patra, rămân trei.

,

[. — Dâcă vom lua ama din trei, câte rămân ?
E. — Dâcă vom lua ze din tret, rămân două,

1... — Doue mal puţin una cât este? .
E. — Doue mai puţin „ma este aa.
“T,
E.
1,
E.
IL.

—
—
—
—
—

E. —
|. —
E. —
|. —
E. —
I, —te fac ?
E. —
(Se va
|. —
E. —
1. —

Dâcă din aa vom lua, aa, câte rămân? 2
Decă din ana vom lua za, nu rămâne nimic.
Câte-sunt dâr zrz02c cu aa :2
p
Unar.şi cu.zna sunt done.
Câte fac aut cu două?

Unu cu două fac trei.
|
Câte facumu cu bot?
e
ii
Unu cu treifac patru.
|:
RR
Der doue cu două; câte? . :
a
Două cu două fac patrii: |
Adaugă acum încă o nucă la, cele patrua Şi spune-i câAdogând încă o nucă la cele patru, fac ecinci.
procede în acelaş mod până la.gece).. ..,,
Cine pâte număra acum de la cinci până la dece ?
Eii; cinci, şese, şâpte opt, nouă, glece.
Numără Stane de la patra penă Ia zen 2.

.

E. — Patru, trei, două, au.

[.. -— Numără de la dece până la trer2. .
E. — Dece, nouă, opt, şepte, şese, ciuc, patru, îrci..

IL. — Numiri acum Titi, do la, az până la glece ?2

E. —

Unu, două, trei, patr u, cinci, şise, şpio, op,

NONE,

L — Număraţi toţi. împr ună de la aa până la Jece.
IL. — Numbraţi toţi împreună 4le la dece pent la aaat, ete, .
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Ş III. — A doica ocţiune. (Urmare)

— În loc de a dice o nucă, se păto dice, o anime de nucă ;
în foc de dout înzecă, se pote dice două umimă de nucă; în loc de
patru, se pote dice patru unână, Şi aşia, mal departe,

zi mama

Când se adună mai multe nuniere-la: un loc, se găsesce suma;
|
s6ii totalul.
" Repetă, acum şi tu Constantine, cele dise de mine. ':
îi
E — A dis, că... (Elevul repeti cele dise de învăţător.)
1. — Care e der suma lui două şi rez?
.
n
E. — Suma lui două şi trey este! cinci.
|. — Pentru ce?
"E. — (Au răspunde).
[. — Poţi cel puţin să-nii spui de câte ori se coprinde unimea
u
„i
în numărul dou&? . :
E. — Unimea se coprinde de două ori, în numărul două
L. —— şi” de câte ori se coprinde în nunbrul red ?
|
. — În numărul zei se cuprinde de fe or:
— Aşia der adiogând ama la de trei or unu câte ne dă?
„ — Adăogând ama la de trei oră ana, ne dă patru.
— Şi d6ci vom adăoga la patru încă ana 2.
.—

Decă vom adăoga la patru îîncă 7004, Yom avea cinct,:

|
[. — "Pentru ce dâr doză şi cu trei, fac cină ?
E. — Pind-că de trei ori um şi de dout ori ana înc cine),
$şi cîncă?

|.

—

Care e totalul lui patru

-B.
|.
[E
» Î.

—
—
—
—

Totalul lui patru Şşi cinci; e out.
:
Pentru ce?.
Pentru că de patru ori ana şi de cinctori anaafac Nouă.
Câte unimi cuprinde.numărul cincă 2:

E. — Numtrul: cîncă cuprinde cinei unim).

[.- — Şi câte unini sunt în numărul patru?

E. — În numărul patra sunt patru unii.

[. — Prin urmare câte unimi trebue să adăocăm la numărul
De
cinci, spre a ajunge la totalul nouă?
E. — Spre a ajunge la totalul non&, trebue să adtog im ninumărul cinci, încă patru unim).
IL. — st vedem decă e adevărat, — — Catefac cinci şi cu o unime ce o luăm din cele patru?

E. — Ciucă şi cu o unime ce o luim din cele patr %, fac. şâse,

934...
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-I,::— Câte unimi ne a mal rămas din cele patru?
_

B.— Ne a mal rămas din cele-patru, trei, unim. -

„Lu — Câte fac gese şi cu o unime?
|
Bi — ese şi cu. o unime fac şâpte.
.
a, = Şi câte unimi !ne mai remân
cote. etc.

ş V.— - 4 treia looţiniuă.. — Trrdeţiunile vulgare.
| - Obser vaţiuna:” — Scolariă, mai înainte de a, trece la fracţianile
„ vulgare; trebue să cunscă bine cele patru operaţiuni fundamentale
cu punere întregi.

— (Avond în mână un cuţitiă şiş un mr). — Uitaţi-ră bine
la tera ce ac. — „(După ce â tăiat mru în doub e părți egale). Ce
am făcut? A
Ra
— AȚI tăiat mărul.
DEE
L -— Adevărat; însă în'“câte părţă am tăiat mărul?
“E -— A tăiat mărul în. două părți.
i — Comparaţă aceste părţi între adensele şi spuneţi-nl tă ce
rapsrt stati ele în privinţa mărime?
E. — Comparând aceste pirț între dense, ele! sunt de acea- ŞI
mărime,
„a
Aşiă der sunt ele; —- “spuneţi-i acum ,. cun se nu-

mesce una din aceste părţi ?..:
E. — Una din aceste părți sese numesce o jumătate mă.

|

|. — Am tăiat acum fiă-care jumătate în alte douăe părți egaale;

priviţi câte părţi avem acum?
E
„E. — Acum avem patru pirți.,
|. — Şi aceste Părţi sunt
2
E. — Şi aceste părți sunt asemenea egale,
Ma
„us: .— Fiă-care din aceste părţi se numesce .,. ? iu
-B. — Fiă-care din aceste părţi se numesce un sfert de măr. |
IL. — Dâcă vom tăia un măr în ş6se părţi egsale cum
c
seţl numi
| pe fii-care din aceste şse părţi? .
E. — Dâcă rom tăia un măr în şese părți egale, “von numi fi |
care din aceste şese părţi, a şesea, parte a mărulu,
|

— Şi d6că- 1 vom împărți, în. 7pîn 11, în 19 sei în 35 neți !

coaie: ? tc,

„— Ecă acum cele patru pir) ale nidruli nostru; ft-care parte,
„Se nuesce d.
2
„E — Fiă-care parte se. numesce un sfert: de ar.
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a

|. — Însă, deci vom lua doză, câte sfertuni om avea?
E. — Vom avea, doue sferturi.

I. — Şi a6că un măr va fi împărţit în cinci pirți este, cum
veţi numi “dou, tei stii patru din aceste părţi? :
E. — Decă un măr.va îi împărţit în cinci. Părți. csale, le TOM numi două, trei sâi patru din cinci părţi. — Cum înţelegi acesta George?
5, — “Eăi înţeleg, că din mărul ce s'a impărţit în cinci ptrție- „.
gale, sunt în cestiune numai doue, tre! stii patra pirţi.
[. — Pr6 bine; ascultați acum cu bigare de semă acea ce am
“a vă spune: în loc de a gice am mer, o,pară, etc., putem dice un . .
mer întreg, 0 pară întrăy gă, si şi simplu, un întregeg farăa arta
felul obiectului.
” Ce însemneză prin urmare o jumătate iute un întreg9: un sfert
- diutr'um întreg? :
E, —0 jumătate” dintr'un întreg, insemne una din două N
- părţi egale, în cari s'a împărţit întregul; un sfert, una din patru
- părţi egale, în cari s'a împărţit: intregul.

|

tri un întreg sunt patru sferturi şi numai două jumătăţi.
1. :— Cat trebue adă togat la trey sferturi sprea avea un înțieg?
-— La trei sferturi, “spre.a avea un întreg, trebue adăogat să un sfert.

iA

I. — Notaţi acum, copiii mei, acista numerele cari arctă una
s6i mai multe părţi ale într eguleaa împărţit în părţi egale, se nu„mesce fracţiună. — Ce numim dei fracțiune? (respunsul trebue
să se repeteze întâiă individual de mal „mulţi elevi, şi apoi simultaneti de toţi elevii claset).
— Mai înainte de a. trece la represintaţiunea cristi a fracţiunilor, trebue să examinăm și Să limurim şi mai mult încă cele două
“ numere, prin care formarăm fracțiunea. De acea spune-mi tu, Ioâne, ce trehue să facem spre a forma o fracțiune Gre-care?
E.. —— Spre a forma o fracțiune 6re-care, trebue mal înttiii să
. “împărţim întregul în două scii mai. multe Dărti egale, și apol să
- luăm una sei mat multe din aceste părţi, după voe..
1. — Aşia der câte numere ne trebue spre aarăta o îrueţiune?
E. — Spre a arăta o fracțiune me „trebue două numere : unul
care să argte în câte părţi e întregul împărţi! şiş altul care
e
să arcte

„câte, din aceste părţi luiim.

— Bine; ascultați acum şi acesta : cele douănumere
n
ce com“ma tracțiunea, se numesc terimenăă ei; ir aceşti doul termeni al
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„unei fracțiuni ati “numele lor particular. Unul se numesce maerător, şi cel-alt; mamitor. — Numărătorul artă câte părți egale
am luat din întreg, şi namitorul în câte părţi egale a fost întreul împărţit.
— Anrtti-mi acum, Iliă, care e. mamtitor ul în fracțiunea trei
sferturi, S6ii treă a patra?
.
E. — Numitorul în fracțiunea bă a atra este numărul patru.
“1. — Pentru ce?
.
E. — Pentru că acest număr ne ardă, că “întregul a îost îmnări în patrir părți egale.
— Şi care e în aceaşi fracțiune namerător ul9-

E — În aceaşi fracțiune umerător ul e numărul tre. .
l -— Pentru ce?
.— Pentru că acest număr ne: arâtă că am luat trei pitrţi eals din întregul în cestiune.
.
“1. — Formaţi o fracțiune car6 să aibă de numitor pe num
Yul p0u&, douk-spre-glece, -doue- -decă, ete.

— For maţi o fracțiune care să aibii de unorrător pe şeptev”
ece, cincă- spre-dece, ete.

DN

ae
,

ŞV.— A patră lecţia. — Comparaţiane între doue
> fracțiuni.
„— Care din aceste două fracțiuni sf Şi.2/5 este mai mare?
5, — Din aceste două fracțiuni, fracțiunea “e e mai mare ca
fracțiunea, 3/5. .
1.

— Probză-mi acesta,

a:

E. — re: a forma cele două fracţiuni, sfa divisat întregul în
„cinci părţi eg
şi spre'a avea fracțiunea 5 s'aii luat patru
din aceste En "pe când pentru fracțiunea 35 s'a luat numai
„trei; prin urmare Îracţiunea 4/5 coprinde o mariemai i mult ca Îracțiunea 3/5; aşia, der este mai mare. :
LL — Observ cu plăcere că aţi tuţeles bine acea ce vam Spus
în privinţa valdril şi formării fracţiunilor. — Să vedem acum decă
nu Ton reieşi a descoperi un mijloc prin care să putem cun6sce,
şi mai bine şi la cea MWântâiiă „aruncâtură de ochi, care din două
îracţiuni e cea mai mare,
— Examinaţi aceste două racțiui L: ca” și Sg, Care din două
este mai mare? E. — Din aceste două, estee aţiunea Sj, mal mare.
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Bine.—

Comparând

acum

„937

aceste două fracțiuni între ele,"

ce asemănare observați? !
E
E
- E. — Comparând aceste două acțiuni îîntre dânsele, observâni
că ele aii acelaş nzmitor.
I. — Esaminaţi acum şi mamerătorit acestor fracțiuni.
B. — Numerătoriy acestor îracţiuul nu sunt egală, unul e mai
mare ca cel-alt,
[. — Şi fracțiunea, care'are mai mare mer dtor în co ageri
stă către cea-altă?
"E. — Pracţiunea, care are mat mare punter itov, areşi cea mai
mare valdre. I. — Aşia der din două scii mai multe fracțiuni, cari ali ace
laş azamniior, însă nu. tot, acelaş numerător, care este cea mai
mare?
E. — Din dou stii mai multe fraciuni, cari ai acelaş mari

tor, însă nu tot acelaş zzzmzerător, acea este mal mare care are
pe cel mal mare mumenător.

..

+

[. — Să examinăm acum un. cas mai “dificil; fiţi însti cu băgare de s6mi, căci alt-fel: tăte silinţele mele nu vor putea produce
vre un efect.
i
— Care din aceste două fracțiuni
valre?

“e şi sh
|

are cea mai mare
,

"B.— (Nu răspund). '
i
— Cugetaţi puţin; robe nu esto aaşa, difciă, pro: cât xi
se Tar e. — Uitaţi-vă aci..

- (Prage o linii).

e

a

|

— Ce am făcut?

o
“B. — AI tras o linii...
:
coma
Spre
|. — Acâstă, liniă 0 vom divide în părţi egale.
p

Ţ

a.

E

3

aq

PI

5

— în câte: văirţi egale, am divisat acesti lipi?
ku — "Mă divisat acestă liniă în cinci părţi egale.

>.

"1... — Cum se numesce fiă-care din aceste părți?

i — Fiă-care din aceste, părți se numesce ana. « cincea dia

linia într şi.
po

|

«

|

238-..
Rp

METODOLOGIA ŞI DIDACTICA

a

L — (Trage oa doua liniă egală, cu cea d'ânteiti şi o divide în
şepte părţi)...
&
e
as
pp

67

*— În câte părti am divisat acâstă linik care e egală cu cea

Wântâiii?

Ma

IE

R..— Acestă liniă care este egală cu cea, d'ânttiii, aţi divisat-o
în șepte pirţiegale
i
Sa

„ L..— Cum se numesce fili-care din aceste părți?
B. — Fiă-care, din aceste părți se numesce

linia întrâgă,

-

O

-

.

«

una a ştpfea din
.

_

„ L.:—— Care parte e mal:mare, una a cincea stii una a Şeptea
a liniei?
|
_
NI
|
E. — Unaa cincea paite a liniei, este” mat -mare ca una a
sâptea.
gi
a
|. — Pentru ce 4/5 a unei linii e maj mare ca 1ja:a aceiaşi
li
a:
.
a
au
- B. — Us a linică este mai.mare ca 1 a aceiaşi linii, căcă spre
a avea1 am divisat linia numai în 5 părţi egale, şi spre a avea
fa a trebuit să o dividem în 7 părţi egale, cari negreşit urmeză a

fi maf mică ca cele Wântâii.

+

“L. — Aşia dâr, care din fracţiunile 1

Şi: */2 'valoreză mal

mult?..:
,
B. — Fracţiunea 415 valoreză mai mult; ca fracțiunea */a ; căci

„Spre a forma pe cea W'ântăiii s'a divisat întregul în cincă părți egale, din cari s'ait luat patru; pe când, spre a forma, pe cea dea
- doua, s'a divisat întregul în scpte. părți egale, din cari stati luat
asemenea patrat.De vreme ce părţile întregului divisat
în '5 părți
"egale, urmeză fircsce a fi mai mari, ca acelea ale întregului divi- :
sat în 7 părţi egale şi de yreme ce sta luat acelaş număr de părţi spre a forma şi pe una şi pe cea-altă fracțiune, trebue neapărat
să fiii acea fracțiune inai mare, care coprinde cele mai rari părți. 1. — Cine pote acum să-mi spună care din două scii mat multe
fracțiuni; având acelaş numărător, însă nu “tot. acelaş numitor,
este mat mare? etc; ete. ete.
aa
i

E. —.Din două sâit-mal multe fracțiuni, cari ai acelaş nuni-.

rător, încă nu tot, acelaş numitor, acea este mal mare care are pe
cel mai mic numitor. ete etc.
ae
a
i

DC
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sopura ASUPRA LABEL Do

ş L — Importaiţa stndindat imbet,
_ Cundscerea limbei, dice un profesor destins p. L Kellner, este
“scopul principal al învăţimântului primar. Limba
e unica cale care
conduce la rațiune, la ânima omului. Prin ea se desvoltă, se înalță, se. consolideză spiritul. Numai prin ca pute reieşi instr ucţitinea.
De aci resultă că, fâră a cunâsce ciue-va, limba, nu pote ajunge la
nobila destinaţiune a omului. .
Într'un mare număr de sedle primare'se procede, Ja studiul limbej, cu o indiferință nescusabilă. Mal mulţi învățători, necunoscând
calea ce trebue să apuce, se cred în drept, în loc-de a explica lecţiu-

nile lor într'o limbă simplă, însă corectă, a face paradă cu termeni — .

sciinţifici, cu definiţiuni abstracte şi cu trase pretenţidse.. I6r în ma-.

joritatea modestelor n6stre şcâle de la țâră, învăţiitorii propun SCO-. :
larilor lecţiunile lor, înti*un mod maşinal şi neînțeles, 1 a cari şi.
aceştia respund tot asemenea, fâră a avea cea mai mică ideiă, cea
“ mat mici cunoscinţă; de acea ce dic. Elevii prin urmare al acestor
'sc6le, nu pot înv ţa limba lor, sci o învâţă răi şi str icat,
- Trehue să ne convingem o dată, ca studiul analisci gramaticale,
s6ii chiar al analisei logice, într'un an sei două; decă acestea nu YOr
fi precedate de diferite deprinderi asupra limbei, nu: vor folosi pr...
mult pe scolari; ci nu vor ajunge a vorbi limba corect şi cu atâta

mal puţin a compune singuri două frase presentabile. Să nu se pârdă dâr din vedere, ca misiunea învățătorului nu pote
fi de a propune scolarilor gramatica pentru singurul scop de a înE testul pe din afară, ci de a-i deprinde să zorbescă cugetând
şi să cugete vorbind, precum şi de a se esprimua, prin viul” ga aiit
scii prin scris, În termeni simpli, însă: aleşi şi corecți.
DE
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Ş Il. — Epoca când trebue să se încâpă într'o scâlă
primară, deprinderile asupra dimbet.
Spre a fi bine înţeleşi în soluţiunea acestei cestiuni, credem că
trebue să facem de la început, deosihire între vorbele + limbă şi
Gramatică. Deci scolarii, spre'afi apți de a primi instrucţiunea,
„sunt datori a sci să vorbescă şi să înțelceă limba, cea d'ântGiii datoriă a învățătorului este a le procura acesti aptitudine, fâră care |
nici un studiinu este posibil.

Prin urmare, cea, dântâiii instruc-

țiune ce trebue a se da scolarilor, nu e Gramatica, ci sciința sc

doctrina limbei. Înţelegem prin acesti cultură organelor și facul-

tâţilor lor, spre a-i face să vorbâscă curat şi corect; şi Să pronunţe
vorbele bine și conform cu geniul limbei. Nu trebue să ne lăstim,
în acâstă privinţă, asupra educaţiunii, ce primesc copiii în casa părintescă ; acesta nu pote produce nimic, s6ă. pote contribui pr6 pu- ţin la dotarea lor cu cunoscinţa limbei; vom mai face der câte-va
recomandaţiuni în privinţa acesta.
|
RE
Da
“Trebuc, după cum am dis, să avem în vedere

mai înainte de tote,

a face pe copii să vorbescă şi să vorbâscă „bine. Mai mulți diu-

t'ânşii nu.vor.a vorhi : le lipsesc, când cuvintele, când cugetarea,
când curagiul. Învăţiitorul singur numai pote descoperi natura: acestor abţineri, şi a opri continuarea lor. EL va face pe lingă acesta nu numai a se evita expresiunile vulgare şi streine şi a se
observa o articulaţiune curată şi raţionată, der va slărui încă, a
se introsluce în scolă o limbi simplă, însă corectă ,. logică şi gramatii,
ÎN
Cu cât scolarii vor progresa în doctrina, limbeă, cu cât se vor
iniția mai mult în misterele ci, cu atât deprinderile trebue să de-:
Yină mai importante, mai speciale,
|
Terminiim acest paragraf, adiiogând câte-va, regule privitâre la
Studiul limbei:
"„Nu întârdiați de a începe exerciţiul limbei chiar în clasele infexiore, profitând de lectură şi alte lecţiuni spre a iniţia pe copil
"cu sceretele

d...

Pe

i

|

„Supuneţi pe scolarii voştri la diferite deprinderi prin intuiţiune,
determinânt punctul vostru de plecare de la cunoscinţele cu. cari
vin din casa părintescă.
RI
„Xu cereți pre mult de la elerit voştri, însă stăruiţi cu seriositate la executarea cu îngrijire a datorielor impuse. Fiţi scrupuloşi
3
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"şi exacţă când corectaţi temele lor gramaticale, câră acesta i flateză
și-l silesce a îngriji şi nat mult de “datoriile lor. i
„Îngrijiţi a vă. trave un plan pentru exerciţiul limbei, şi studiul

4

gramaticet, şi- puneţi-Î în raport cu facultăţile intelectuale ale Sc0Jarilor voştri. — Nu e trebuinţi de a pune o gramatică în mânile
copiilor începători. Aceste cărți: ar putea pre bine să dispară din.
„clasele I-a şi [l-a cel puţin.
„Dessoltaţi. regulele «ramaticale prin exemple hine alese, şi nu
împovăraţi memoria scularilor de o dată cu pre multă materii. —
„. Dirigcţi-l întrun mod, ca să. găsescă el &nşii regulele limbei şi ale
sramaticei: ci le tor înţelege aşia mai bine şi le vor “întipări mai
- iesne în, memoria, lor, de cât când le vor fi învăţat de rost dîn vre
“un manual 6re-care. — În fine conformați-vă cu acest: precept :
Puţine regule,- multe deprinde».
„În exemplele şi deprinderile ce daţi copiilor, nu eşiţ nicio dată diu sfera inteliginței lor : luaţi în considerațiune. împrejurările
în mijlocul cărora trăesc momentan, şi îu mijlocul cărora se vor
giisi mal târgii,. şi conformaţi - exemplele vâstre după dânsele.—
Ast-fel, instrucțiunea se va confunda cu natura elevului, va deveni
maj practică şiş va dobâudi o rateacţiune, la care nu va putea resista un scolar.
a
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ŞI. — Defmiiunea grainaticel.
Copilul ecare încegie a vorbi, numesce ântâiii obiectele ceacad sub
simţurile sele, în urmă calităţile lor distinctive, părţile lor. Limbagiul stii devine mai complect, cu cât Iuvâţii ea numi un mal mare
număr de obiecte.
.
„Aceste numiri îusă singure, nu sun de ajuns spre a ne exprima
„ideile nâstre ș trebue dcr să ne deprindem a compune vorbe şi frase,
decă voim a exprima, reporturile multiple, ce spiritul descopere între

„aceste diferite obiecte.

Aci trebue să începă studiul gramaticei, prin care scolarul înveţă
2 exprima aceste repârte într'un mod cuviincios şi a-şida socotela,
Pie

16
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prin analisă, de diversele elemente ce compun frasele, de ideile şi -

reportele: exprimate prin aceste frase.
„Aşia dâr o dată că scim; că limba, în: înțelesul strâns al vorbă,
constă în expresiunea orală a sensaţiunilor și a ideilor nstre, urmâ7ă că gramatica este adunarea regulelor cari stabilesc cum tre-

Due să se vorbescii şi să se scrii corect, acestă limbă.
ŞI

|

— Consideraţinni generale asupra metâcdel.:

“ La predarea gramaticei se pot întrebuința, două metâde : Metoda.
analitică şi motoda sintetică.
:.
Aa
În genere, în sc6lele n6stre primare se întrebuinţezi metoda analiticii, în sensul. câria sunt făcute tote sramaticile n6stre, afară
de acea a D-lui I. Mauliu.

|

|

„Deră inconveninţele acestei metode sunt aşia de mari, cât de
mare € şi perderea de timp a scolarului, care e forţat, a învăţa să
reciteze un şir de regule şi difinițiuni abstracte, ce nu pote înţelege
şi cari devin pentru' el o tortură, scă cel mult, un exerciţii de
memorii. Scolarului, care abea a învăţat a citi şi a scrie, i se dă
să învețe pe din afară, de la cea, M'ânteiii pazină, subtilități ca acestea:
„Gramatica este arta, care ne înreţă a ne exprima şi a scrie corect limba

*
"un,
.
la

.:.

e.

Di

„Adiectivul este o vorbă variabilă care însoţesce tot-d'a-una pe
Substantiv ;& etc,
|
a
Asemeni definiţiuni abstracte şi ncînţelese, vor putea contribui
desvoltarea memoriei copiiului, nici de cum însă la-acea a inte-

liginţei sâle.

Da

|

„NI se pare der mat recomandanili metoda acea, care, înainte de
a spune copilului numele şi definiţiunea lucrurilor, i face cunoscut
însăşi lucrurile... Este mult mai sigură metoda acea care plecă de

la sintesa spre a ajunge la analisă.

a

Metoda acsta este naturală şi prin urmare cea mai lesnicidsă,
cea mai prâpriă a da resnltate mulțimitore. Este naturală, câci ea

nu uită ca tote obiectele din lume ai venit să lovâscă mai ânttiii

sintetic simţurile omului, şi că numai în urmă, omul 3 aplicat asupra lor analisa. Mult timp sintesa a fost hasă unică a cunoscin-

„elor umane.

|

a

Când cerem, când dorim întroducerea acestei metode, cerem tot-

Vo-dată dispensarea scolarului, de a.mai învăţa pe din afară acele

definiţiuni subtile şi cară de cari. mal neînţelese; dorim, după cum
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s€ va artta şi la exerciţiile practice urmetâre, ca aceste defiuițiuni,

ca aceste regule să se formeze de însu-şi scolarul, însă după ce may
„ ântâiit vom fi reieşit, prin diverse explicaţiuni intuitive, a-l face să
înțelesă fundamental acea ce voim a-i însuşi. Atunci aceste resule, aceste definiţiuni formulate de densul în limba sa, va fi suna
reală a cunoscinţelor s6le dobândite, care î va rămânea pentru tâtă
viâța întipărită în memoria sa, în spiritul stă.
|
2

oi
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Ş [. — Despărțirea proposiţiunei în cuvinte, silabe şi litere.

- Înainte de a se începe studiul gramaticel propriii dise, ' scolarii
trebue să se depringă a pronunța şi a scrie corect, obiectele ce-l

înconjâră ; a-şi exprima cugetările lor, prin grai şi prin scriere în-

tr'un mod curiincios ; a despărţi “aceste cugetări, sei alte “proposițiuni ce li ş'ar dicta, în cuvintele ce le compun şi acestea în sila-

bele lor; a anuncia sonurile seii literile din fiă-care silabă, şi a deo-

sebi în fine“ vocalele şi consunele.
a
Spre a face să se întipărescă aceste cunoscinţe elementare în
spiritul copiilor, recomandăm următârele exerciţii :
10. Să se cră de la denşii a numi mat multe obicete, fiinţe, scă

pers6ne ce sunt înainte-le, precum : bancă, masă, sobă, scolar, I-

oan, etc,, şi apoi a cugeta.ceva asupra lor, arătând crezi sunt, ce

sunt, S6 ce fac; s. e. banca, este lungă, masa, este o mobilă, soba
face căldură, scolarul intră în sc6lă, loan scria.: În urmă să li se

spună, că asemeni cugetără stă gândiri spuse stă scrise se numesc proposițiună.

-

|

Pa

.

„29. După ce s'aii anunţat aceste cugetări, si se impuiă- scola- |
- rilor a le pronunţa mat rar; îâr ei ror-ajunge ast-fel
a le despărţi |
în părțile ce le compun, adică în cuvintele lor; s. e. masa — are
— patru — pici6re —. etc.. Atunci va fi timpul a stabili veritatea,
r;
-.
că proposiţiunile se compim din camvinte.
30. Să se ica, primul cuvânt dintr'o proposiţiune Gre-care, din
„Scolarul intră în sc6lă“, spre exemplu, şi să li se câră a-l spune

cât se pote de rar. E vor ajunge de sigur a-l pronunţa : sco —
.

4
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la — rul; să se urmeze asemenea;şi cu cuvintele urmiitâre : in —
tră — în — st6'—.lă ——, De aci rom extrage regula, că partea
carvântuluă, ca: "e se spune cu 0 singură deschidere de gură,
g
se
pumesce silabă, şi că ana cuvânt păte fi de: ana, stii de maă mul-

te silabe. .
„40. Să se proceai
-

apoi; după acelaş sistem, la descompunerea

silabelor în suszete, la cunâscerea vocalelor şi consunelor, la osebirea, sunetului de literă, la fisarea număr ului acestora, ete, sta-

- bilind pentru di-care nouă cunoscință o regulă, o definiţie.
Ş IL. — Proposițunea mudiect, predicat.
În paragraful precedent, s'a arătat modul cum trebue să se proc6dă, spre a deprinde pe scolari, de a cugeta asupra” deosebitelor
obiecte, sii ființe, ce |i se preşintă, şi de a cundsce, că aceste. cu-

setări sâit gândiri exprimate prin vorbire, scii prin scriere,se numese proposiţinaă.. Ne mărginim der aci. a adioga, că aceste de„prinderi: trebue să continueze, până ce elevii vor reni în stare a
forma singuri şi cu totă siguranța, din fiâ-care obiect, s6ii ființă ce
„li s'ar propune, una sâii mai multe proposiţiuni. Atunci va fi timpul a-i exercita si, deosibescă Şi subiectele cu -predicatele acestor,
proposiţiuni..

. *

,

Ecă câte-va „exerciţii forte proprii pentru a “ajunge cu înlesnire
la acest scop.:
10. Să'se câră de la scolari a exprima una, stii mal multe proposiţiuni. Să se alegă dintr'ensele cele mai uşidre; s: c., Gregorie
plânge;

vulpea muşcă. —Să se întrebe elevii de cine oste vorba

“în cea Wântâii proposiţiune ?2 — de ciue în a doua? — itr clor

respunde fâră îndodlă, că îu cea Mântsiii proposiţiune este vorba

despre Grigorie, şi în a doua; despre vulpe. — De aci se ra, formula regula, că czventul despre care este vor "ba într'o propoSițiune, se numesce subiect...
*.
20. Să li se facă apoi a doua înir chare: Ce'se dice despre SUbiectele : Grigorie şi vulpe ? Scolarii. ror respunde” cu înlesnire,
că, despre Grigorie, se dice că plânge, itr despre vulpe, că muşcă.
Din acest respuns se va, extrage definiţiunea, că cuccutul. care a"râlă ce se gice despre subiect, se îtumesce predicat.

3%, Să se procdă asemeuea la căsirea, subiectului după întrebarea

cine? şi a predicatului după întrebări: €, ce face, ce este, cum este ?
îsându-se regulele cuvenite; i6r prin diterite exercitări se va putea
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* estrage din definițiunea | subiectului şiş predicatului, încă o definițiune a proposiţiuney-: Cine namesce am Tucru, şi Spune ceva
despre dânsul,
+
acela face o proposiţarne, —. etc. !
Ei
,

e

.

„a

CAPROIULII
„PĂRȚILE CUvENTOLUI.

ŞI —

Cuidscer ca sudstantivad.

- După ce scolarii ait dobendit cunoscința sunetelor, a, literelor, a
- silabelor cu modul de a le separa;-după ce aii veniţ; în stare a cunâsce şi a scrie obiectele ce-i înconj6ră, corect şi a-şi exprima ideile”
lor, prin graiii
ş
scii prin seris, într”un mod cuviincios; după ce în
fine, s'aii fortificat de ajuns în cunoscinţele descrise mai sus, a fi
timpul a se prepara elevii să cunâscă substantivul într'un rod, în cât
„să. pâtă stabili o distincţiune precisă între numele obiectului şi
obiectul însuşi. De acea recomandând icrăși învăţătorilor, a nu da
scolarilor să înveţe pe din afară deliniţiunca, sâbstantivului mat 'mainte de a le esplica, întrun mod intuitiv, acea ce este substantivul,
“ propunem procedura urmiltire ca, cea mal vaţionabilii şi mal lesne
de aplicat...
„i
” A cere de la scolari si indice prin uuneie lor un mare număr
"de obiecte, oriintându-se:
a După diferitele localităţi unde aceste obiecte se săseăe ;;

b. După materialul din care ele sunt formate; . - ,
€. După usul ce se face cu aceste obiecte; etc. etc...
Aceste: exerciţii se fac oral şi învățătorul le dirige într'un mod,
în cât clerul si arete când nutnele, când obiectul însuşi. Un înst-

țător abil va găsi cu înlesnire. mijlocele necesare de a, varia aceste
“exerciţii în nemărginit şi a le da o atracţiune 6re-care.
Îndată ce elevul a venit în stare să arete, cu numele lor, un
«mare numtr de persâne şi de Inciruri, e nu va mai găsi neneleă i
definiţiunea urmâtâre::
Substantivul este o vorbă care arătă a obiect șseci o Persd- |
„nă, sii :
„Voxba cure ne arită mamele teneă per sâne sfti al au biet
se mumesce substantiv.
i
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Definiţiunea fiind bine înţeltsă se procede îndată la aplicaţiunea |
- acestei noul cunoscințe.
Aplicaţiunea se p6te face asupra Jecturel. După ce se va citi o
frasă 6re-care, învățătorul face, sub diferite forme, cestiuni relativ
la substantiv ele ce se giisesc în acea frasi; răspunsurile elevilor
vor proba decă ei sunt îp stare a deosebi substantivele dintre cele" alte vorbe, etc,, şi în cas afirmativ, învățătorul ra trece cu dânşii *
la alte explicațiuni, urmând tot în modul arătat, mai sus. .
7

Ş IL. — N măr ul singular şi pr al al substantial;
Până aci nu ne-am ocupat de cât de substantive în. Sineular ;
rămâne acum a artta, ce este numărul plural şi cum se formză.
Copilul va înţelege lesne, că când gicem: scolarul ser ie, este
vorba de un singur scolar; şi că, când din contra ţicem : scolariă
scrii, este orba de mai mulți scolari.
După ce elevii s'âii exercitat prin asemeni exemple, de a cunâsce
practic numărul, învădțător ul va putea stahili definiţiunea următore :
Substantivul este în singular când avttă un singur obiect;
este în plural când arctă may multe vlicete. .
În cât pentru ortografia ce trebue a se pădi la scrierea plura“lului substantivelor, scolarii, cu ajutorul învăţătorilor, o. vor înţelege fâră mare greutate. Spre acest finit,se vor tracta prin viul
grai diferite frase coprindend substantive în plural, şi prin cesîiun potrivite cu inteligința copiilor, se vor fixa, atenţiunea lor asupra schimbărilor. ce s'aii operata aceste substantive, spre a trece ”
“ din singular în plural.
Beăi cate-va exerciţii, prin cari so pot familiarisa elevii, cu formarea pluralului substantivelor."
1. A transforma în plural, substantivele terminate la singular în u;
2, A transforma “în “plural, substantivele terminate la singular în a;

3. A transforma în plural, substantivele terminațe la singular în e;

4. A transforma o frasă, schimbând substantivele din singular
în plural, şi vice-versa.;
5. A respunde prin scris la diferite cestiuni ;

6. A se face diferite deprinderi asupra lecturei. -

A
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Genul sustantiealor.

Spre a face pe copii să deosibâscă genul substantivelor, este de
prisos, credem, a le face explicaţiuni întinse ; după opiniunea n6s-

trăi, mai cu sâmă la început, e de ajuns a-i familiarisa. cu regula
următâre : substantivele, cari pot lua zu la singular şi dou la
plural, sunt de genu masculin; s. e. an om, două. Gmeni. Suh- :
stantivele cari pot lua 2na, Sci o la, singular, şi doze lu plural,
sunt de genul femenin ; s. €.0 femeiă, două femei. Substantivele,
- cari pot jua aaa la singular şi două la plural, sunt de genul ete- ,
TOgen ; S. €. an scaun, “două scaune.

Prin exerciţii de natura, celor arttate în paragrafele precedente,
se vor familiarisa, scolarii şi cu destingerea genului.

ş , — Cumâscerea adictivuli
Spre a se procura copilului materia necesariă la formarea unei
propoșiţiuni, se va, trece imediat la cunoscerea, adiectivului. Diri„get prin cestiunile înveţătorului, copilul va cunâsce lesne vorbele
acelea, cari arctă : cam sunt, stii ce fel sunt obiectele, adecă ca- tatea lor; i6r câte-va exerciţii vor fi de ajuns, a-l face -să găs6scă însuşi , definiţiunea adiectivului. EI va dice, spre exemplu,
„ din conricţiune, că, 22 adicctiv este o vorbă, care ne artlă cum
este obiectul; sii că : Un adicctiv e o vorbă care ne arctă cac

htatea obiectului.
Exerciţiile de aplicaţiune se va face ca şi la substantive.

$ y. — Genul şi nainărul adticotioelor..
După ce copiii ati venit în stare să cunâscă bine cuvintele cari”
sunt adiective, se va trece Ia, diferite deprinderi asupra genului şi
numerului lor, procedându-se întocmai ca la substantiv,

$ VI. — Cusidscerea pronumelati.:
Ajunşi la acestă speţă de vorbă, vom cerca Gre--care greutate a
de a o tracta cu succes; o esplicaţiune metodică şi largă, ne-ar sili
să trecem preste cadrul restrâus ce ne an propus; suntem der si- |
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„iţă a mărgini recomandaţiunile nsstre asupra punctelor celor mal
i
op
“importante,
Să se demonstreze copilului causa pentru care ne serrim cu pro-

numele şi să i se ardte resultatul întrebuinţări! sâle.: Şi cu tote că

vorba pronume caracteristză destul de b ne. acestă specii de cutnt, să se recurgă la diferite exemple, până ce scolariă vor veni în

stare a o defini singuri, însă într'un moi destulii de logic-şi de
N
O
DI
lămurit.
Să se iea de exemplu o frasă ca; cea următâre : „Fă m'am dus
ieră la Petru şi i-am spus să vină astă-g! la tine, ca să-l vedi ; *
şi să li se demonstreze că, dâcă n'am: avea pronume am fi trebuit să
dicem : „Ioana dus pre Ioan ieri la Petru şi a spus lui Petru să
' vină astă-gy la George ca să s€dă pe Petru.* În casul acesta star
fi desfizurat frasa cu totul. Numele proprie aşia de des repetate, ar
fi făcut o urâtă impresiune; aşia der în locul acestora s'a convenit

“a.se pune aceste mică vorbe : eii, 3, tine, [, cari se gic pronume.
At exemplu;. „Sc6la este altarul civilisațiunii; scola desroltă

inteliginţa omului, şi face pe om cațabil pentru or-ce ocupațiune. *
— În acestă frasă s'au repetat de două ori vorbele : Sc6la şi omu;

s'ar putea dcră dice mai frumos şi mat curgător : sedla-este alta-

rul civilisaţiunii; ea destâltă inteligința omului şi-l face capabil

pentru ori-ce ocupaţiune. „După nisce asemeni desroltări și de-.
prinde:i conduse cu înţelepciune, elevii vor putea stabili singuri a- *
cestă definițiune : pronume sant nisce mici vorbe caii se pun
în locul uumelor. .
m
ia

Ş VII. — .Variaţiunea pronumelui,
După ce scolari! S'ati deprins a cunâsce pronumele, se va proceda
icrăşi prin diferite exerciţii, a-i facesă înţelegă variaţiunea după
gen, număr şi cas, la care este supus, :: i
Ie
$ VIII. — Cunâscerea verbul.

Abordăm aci paragraful cel mai complicat şi cel mai grei pentru elevi, Recomandăm d6ră, cu deoschire junilor nostri îuvăţători, de a nu se grăbi la studiu! verbului, ci de a merge gradat şi
cu. mare precauţiune,în lecţiunile Dzlor.
Condiţiunea neapărată spre a. reieşi, este de a avea învățătorul
Ja disposiţiunea sa o alegere de exerciţii, nemerit şi cuviinţios gra-

«
)
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date, şi de a proceda, după cum Sa -mai repetat, de la uşior
da grei.
Se adreseză copiilor, s. e, un unit 6rezcare de cestiuni, cu scop
"de a-i face să înțelâgă, că unele vorbe exprimă o acţinne, sfit, în
alți termeni, acea ce face o peis6nă sc un obiect, Gre-care;'că al-

tele icră artă ezistinţa, scă, în alţi termeni, că un obiect o per-

s6nă este, se află. După mal multe exerciţii de asemenea natură, ci

vor veni în stare a cun6sce natura verbului şi a forma singuri, de .

şi în termeni simpli, deliniţiunea lui.
ş.

——

Variuţiunea ver „adu.

De aci Inainte se deschide un câmp mai larg; înv titorul nu mat
este mărginit în alegerea; exemplelor; imaginaţiuea sa pote să se
desfişure MEI liber.
După câte-va, exerciţii, avend. de scop a lega verbul cu subiectul,
se procede la cunoscerea celor tret timruri generală al să.

“Aci' vom face pe copil să înţelâei, că unele timnuri se formeză
cu concursul verbului a avea, a fii şi a voi şi că pentrn acestă,
aceste verhe se numesc aorziliare.
Vom urma apoi a explica şi cele alte timpuri: : imperfectul, per- fectul, mai mult ca perfectul, venitorul simplu Şşi venitorul ezact.. Vom căuta însă a aplica aceste din urmă oxplicaţiuni, asupra unor frase alese cu maturitate, ca să se potă înțelege, cu înlesnire, repârtele ce exist între for mi ester i6ră şi între însemna-

rea acţiunii exprimate prin verb,
După ce s'a presintat copiilor acţiunea exprimată prin verh în
t6te timpurile, însă numai în modul îndicatiy, li se va explica, tot.
prin exemple, şi timpurile celor-alte moduri.
Xe dispensăm de a intra în desroltări mat întinse ; credem tusă

de datoria nâstră a recomanda cu acestă ocasiune
D- lor Invețitori;
gramatica de [. Maniu, €ca carte fârte metodică.
“s x. — — Po file de cuvânt invariabi te.

“Se va urma la cunâscerea şi« definirea pârților de curent înva- „riabile, întogmai după cum s'a procedat la cele variabile. - Creden
der de prisos a mat intra şi aci în alte explicaţiuni, şi ne grăbi
a frece la exemple 'de exerciţii practice asupra granalcel.
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ŞI. — Scopul.

A face pe copil Sil-și exprime exact şi să seră corect cusetiiile
sâle ș a-l învăţa să cunâscă formele limbei şi ideile ce ele represintă; ;
a-l deprinde să, dea, cugetărilor: sâle forma cea mai exactă şi cea
mai nemeritit; a- cultivata fine diversele sle facultăţi intelectuale.
,

ŞIL — Lecţiunea ântâiii. — Pr oposițiunea şi$ despărțirea
ia în cuvinte, silabe şi litere,
Tnsâţ, -—— Astiidi, copiii mei, am să vă învăţ ceva noii; am să
vă spun ceva, fâră de care, -nu veţi putea învăţa nici o dată bine
limba Română ; aş dori însă să fiţi cu multă băgare de semă, spre
a nu perde nimic din aceea, ce veţi audi. — Spuno-zt tu George,
"ce lucruri şi ce fiinţe vegi în clasa acâsta? +
E. — mn clasa acesta, văd bănci, masi, „sobă, scolari, pe loan,
pe Grigorie, pe Dimitrie, ete.
“1. "— ea acum banca şi cugetă ceva asupra i; avett-mal cum
„este ea?
|
E. — Banca este lunză; banca: este de lemn; banca... A
„1. — Destul, fârte pine; cugetă tu Dimitrie asupra sobe.
- B. — Soba incăldesce, 2 Soba este albi. — Soba, face fum, .
|. — Der cine pâte cugeta, asupra cuvintelor : scolar, Joan.
E. — Scolarul intră în se6la.: — „Scolarul este silitor, — Toan

| soriă, — Ioan citesce. - >
— Sunt mnlţumit de vol; ţineţi acum bine minte acea ce
am a vă spun. — Acea ce aţi cugetat asupra obiectelor şi fiinţelor : bancă, sobă, scolar, Ioan, se dic cugetări, s6ii gândir? spuse.
— Respunde Ioane, ce numim cugetări, scii gândiri spuse ?
E. — Numim cugetiâri si gfindiri spuse, acea ce cugettim Şi
spunem despre un obiect, sii o fiinţă.
a.
|. . — Dă-mi un exemplu DO...
:
E. — Masa are patru picidre. — George învdţi. .
L. — Aşia este, der dâcă am voi să exprimă cugetările ndstre

MR
.
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către o pers6nă, care nu este faciă, care este departe de no, cum
i le-am putea comunica ?
E. — Dtcă am voi să exprimăm cugetăr ile nostre, câtre o persâni, care nu este faciă, care este departe. de noi, cred, ci le-am
putea comunica, prin scriere.
|. — Porte bine. — Du-te acum la tablă şi exprimă prin serică o judecată asupra . .. alege-ţi singur un. obiect
E —= (Geri) Lemnele ard în sobă.
„—

Cum ai căprimat acestă cugetare?

i — Am exprimat acestă cugetare prin scr iore.
|.: — In câte moduri, se pot der exprima cugetările nostre 2—
Respunde tu Nicolae.
,
-E. — Cugetările nste se-pot exprima dn două nioduri : prin
vsrhire şi scriere.
[. — Bine; Inaţi acum s6mă la acea co am st „VE spun: cugetările, sci gândirile spuse, sâii scrise, se numesc proposiţiună. —
Ilie ce numim proposiţiune ?
E. — Proposiţiune numim 0 cugetare, sâii o gândire spusă, scii
scrisă,
ÎL. — Sci proposițiune numim o, cuzâtare stii o gândire cxpri-

mată prin vorbire,

sii prin scriere. —

Cum

numim

o cugetare .

“exprimată prin vorbire ?. — Cum numim o cugetare scris ? —
Der ce este cugetarea ? — Ce este proposiţiunea £2:— În câte moduri putem exprima o proposiţiune?.— ete, — „Exprimă, George
prin scriere o proposiţiune.
E. — (Seriă) Scolarul vine la scâlă.
„L. — Bine; citesce acestă proposiţitine, însă rar.
E. — Scolarul = vine — la -— scdlă, —..
|
I.. — In câte părţi ai despărţit acestă proposiţiune? — Uită- te
pe tablă. — “Te îndoesci ? — Mat spune-o o dată, însă rar de tot.
scoli; am despăr-.
la,
E. — Scolarul ——-—- vine ţit?o în patru păr ți: scolarul = una, vine == două, n = trei şi
scâlă == patru.
— Fârte bine; ţineţi acum minte, că părţile propsiţiuze
se rise cuvinte. — Stane, cum se numesc părțile „Proposi. țiunei?
BD — Piirţile pr oposiţiuneă. Se numescccavinte.
|. — Spune-mi o proposiţiune formată din două cuvinte.
E. —

Focul arde. . :

1. — Altă de trei cuvinte.

.

|

'
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Tabla este aderi.

„[.. — Altă de.mai multe cuvinte.:
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n

E. —— Petru este un scolar silitor.
!
“1. — Câte cuvinte are Stefane, acestă, proposiţiune din urmă?
E. — Acâstă proposiţiune din urmă are cinci cuvinte,
1. ':— Aşia der o proposiţiune din câte cuvinte se pote compune?
|
B.— 90 proposiţiune se.pâte compune din două, sc mai multe
cuvinte,
1
— Bine; spune-mi cel Wântâii cuvent din tina proposiiune,
“i
— Cel Wânttiii cuvânt din ultima, proposiţiune, este Petru.
— Di acest cuvcut nial rar.
5, — Pe—tru,
o.
|. — De câte ori ai deschis gura, spre a-l pronunța ? |
E. =—— Spre a-l pronunța am deschis gura de două ori: Pe—tru.
-T, — Dâr în cuventul al doilea este? -*
E. — In cuvântul al douilea este tot de două. oul: este.
“|, — In curântul al treilea 222!
E. — In curentul al treilea un, numai o dată: un. .
I. — Der în cuvântul al ciucilea silitor ?
E. — In:curântul al cincilea silitor, de trei ori: sili-—tor,

1. — Fârte bine; _Îţăi acum cu băgare de simă la cea ceam
să vă spun şi ţineţă minte, că partea cuventului care se pronunciă, .
-cu uă singură deschidere de gură, se numesce silabă. — Ce numim silaba, George?
-!
E. — Silabă numim cete. ete.
o
"Î. — Aşia este; spune-mi acum câte silabe sunt în fii-care
-curâut din proposiţiunea de sus: Petru este un scolar silitor.
„E..— In fiă-care curent din proposiţiunea de sus, sunt atâtea
silabe, câte deschideri de gură facem, spre a le pronunța ; s. e.
Pe—tru=— două, es—te= = două, un = una, sco—lar ==
= dou,
si—li—tor = trei.
IL. — Bine; vedeţi der că într un curent pot fi ana, două sei
mal ziulte silabe, :— Să continuitm. — Scriă Ioane, pe tablă:
Scolarul scrii; olarul face 6le, şi spunem! ce am fiicut; noi?
E — An exprimat prin scriere două proposiţiunk.
— Din ce se compun" proposiţiunile? :
E —. Proposiţiunile se compun din cuvinte. |. — Câte cuvinte are propoșiţiunea dt ânteii şi câte cea de a
doua?
.
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E. — Proposiţiunea Wântâiii are două cuvinte: Scole ul — serie,
şi cea de a doua trei: Olarul—face—6le.. .
Î. — Cari sunt cele d'âultiii cuvinte ale acestor două Vroposițiuni ?
E. Cele d'ânteiti cuvinte ale. acestor. două proposiţiun, suiit:
Scolarul şi olarul.
— Cate silabeare cuventul scolarul şi câte, cuventul olărul ?
5: — Cuvântul scolarul are trei silabe :. sco—la—rul, şi cuventul, olarul tot trei: o—la——rul.
— Cari sunt cele 'ântâiii silabe ala acestor” două. curinte?
i, —

şio.

Cele Wâniciii silabe ale acestor „două cuvinte, sunt: SC0 -

:

-

„L.. — Estexre o deosebire între silaba sco și silaba 02:
E. — Intre silaba sco şi sllaba o, este o deosebire forte mare:
"silaba sco este compusă din trei Stenete s—0—0 şi silaba 0, numai dintrun sunet o.

„ L.E.
I..
E.

—
—
—
—

Bine;
(Serie)
Din ce
Silaba

seriă încă, 0 dată pe tablă silaba sco..
s
Seo.
N
.
e compusă silaba sco, ce al scris pe tablă 2»
sco, 'ce am scris pe tablă se , compune tot din trei

sunete s—c—o.

[. —.Nu e bine; “adu-ţi aminte ce par

spus cit, când am înce

put primele“ deprinderi de scriere şi de cetire.
. Stane.

E

E. —
tire, ne
litere. .
„1. —
E —
—
5, 2—
litera.
-Î —
E —
—
i —

— „ Respunde

tu.

Când am început primele deprinde de scriere şi de ceaţi spus, că semnele sunetelor: "pentru $scriere, se numesc
|
Bine; aşia der ce nunin litere?
Numin litere, semnele cu cari aretim sunetele: prin scriere,
Der sunet?
.
Sunet numim sunetul care se aude, când pronunţiim |
Aşia der silaba sco, scrisă pe tablă, din ce se compune ?
Şilaba sco, scris pe tablă, se compune, din trei litere.
Şi silaba fam ?$
7
Silaba fuin, din trei sunete,
|

[.. — Aşia este; nu uitaţi der, că sunetul se ande, i6r litera se .
vede. Sunetul se pronunță pentru urechile n6stre, j6r litera se scriă |.

pentru ochii noştri.—- Am dis că silaba sco se compune din tre!
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sunete, i6r silaba o, numai de unul . . Spune-mi tu Petre, din câte
sunete se pote prin urmâre compune o silabă?
E. — O silabă se pote compune din unul si mai multe sunete. :
|. — Forte bine. — Câte sunete are silaba a doua 2 Câte
a tre„ia 2 Câte cuvântul olarul? — Spune tote suneţele din cele două
“proposiţiuni. Scrie aceste sunete fiă-care deosebit. — ete. etc. —
“Acum Grigorie, scrie cuvintele apa şi sapă, însă despărțite în silabe.
BR. — (Serie) A—pă, sapă,
o.
Ie
4 | —-Serie asemenea cuvintele : era, sferaș inul, vinul ; omul,

pomul; uliţa, sulița, DI
a
„E. — (Berie.) E—ra,sfe—ra; i—nul, vi—nul; 0—mul, po—

mul; u—li—ţa, su—li—ţa.

o

a

„1. —'Bine; citesce ce ai scris şi fii cu multă băgare de semi,
spre a-mi spune, cari sunete se pot pronuncia uşior singure, şi cari
nu se pot pronuntia singure, ci trebue si le adăogim încă un su-

net ca să fiă auqite?

Si

„E. — (Citesce) A—pii ; a se pote pote pronunţa uşior singur ;
p însă, nu se pote pronunţa singur, ci trebue să-i adiogăm pe ă,
ca să fii audit pă. — Sa—pă; s, nu se pote pronunţa singur, d
d6că i adăogăm pe d, se aude sa; ete. — Eră; e se pote pronun-

“ţa siugur ; 7 însă, bu se pote, ci trebue să-i adiiogăm pe a, ca să
fiă audit ra. — Sferă; nici s, nici f., nu se pot pronuncia singure
şi prin urmare, trebue să le adăogiim pe e, ca să se audă sfe; ete.,

ete. etc.

3

o

|

„_Î. — Pr6 bine; vedeţi der că unele sunete se aud uşior singure,
ir altele, nu se pot augi de cât însoţite de alte. Cele dântsiii, curi
se pot pronunţa singure, se nemesc vocale, şi cele de al douilea,,
cari nu se pot pronunţa

singure şi numai însoţite de alte, se nu-

mesc consune.' — Spune tu Dimitrie ce numim vocali? — Ce nu-

mim consuni? — Spune-mi o silabă formată numai dintr'o vocali? 0 silabă formată dint”o consună şi o yocali? O silabă din dout.
„Gonsune şi o vocală? etc. ete. — Bine, sunt mulţumit că m'aţi în-

țeles. Aş voi să vă mai spun ceva, der fiindcă sunteţi osteniţi, voit

lăsa acesta pe lecţiunea de mâne. — Nu uitaţi însăa vă “gândi serios la cea ce aţi audit, ca să-mi puteţi respunde bine, la. cestiunile ce ră voiii face cu ocasiunea lecţimici viitâre.
-

-

|

”
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Ş IL. — Lecţiunea
|

a doua. — Proposiţiune: Sudiect,
predicat.

Învățătorul. — Sunt sigur copiii mel că-n "aţi uitat nimic din
cea, ce Yam Spus, cu ocasiunea, lecţiunei de eri; cu tote, acestea,

spre a vi-le întipări şi mai bine în memorii, vă voii maj face câteva cestiuni. — Ce numim consuni ? Ce numim vocală? Ce numim
literă? Ce este silaba? Din câte sunete se pâte compune un curânt?
fe numim cugetare? ete. etc..
— George, cun se chiamă cusetarea exprimată prin vorbire
ai prin scriere ?
E. — Cugetarea exprimată prin Vorbire scii prin scriere se chiamă Dr oposiţiune.
— Ce este prin urmare proposiţiunea ?

ş — Proposiţiunea este prin urmare cugetarea exprimată prin
vorbire, S6i prin scriere,

So

„—- Seriă pe tablă o proposiţiune.
E. — (Serie) Vulpea. muşcă.
[. — Pentru ce se numesce „vulpea muşcă“ o proposiţiune?
E. — „Vulpea muşcă“ se numesce proposiţiune find că exprimi
0 cutare asupra vulpe.

[. — Exprimă prin graii şi alte proposiţiuni.
E. —

Grigorie plânge; scolarul scrie; sârele lumin6ză ; calul fuge.

IL — Bine; mai spune-mi odată pentru ce se die acestea proposiţiuni ?ș
E. — Acestea se die proposițiuni find că exprim cugetări asupra cuvintelor : Grigorie, scolarul, sârele şi calul.
I. — Bine; dâr ce al dis despre Grigorie?
E. — Am dis despre Grigorie, că plânge.
I.. — Der despre scolar, s6re şi cal?
E. — Despre scolar că scrie; despre sâre, că lumineză „des

pre cal, că fuge.

a

„Î. — Spune-mi acum despre cine ai dis că plânge ?2£
-B. — Am gis că plânge, despre Grigorie.
LI. — Despre cine al dis că scriă? că luminâză? că fuge? o
E. — Am dis că seri, despre scolar; că lumineză, despre s0re; că fuge, despre cal.

— Bine; gândeșcete acuma puţin la cele” ce am gis pent aci,

Şi spa

au ce fe de cuvinte sunt într'o proposiţiune

— „Stai ta

|

+,
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—

.

Ce fel de întrebări i ţi-am făcut la proposiţiunile de

Sus 2

E. — “Maţi întrebat, despre cine se dice ceva, şi ce se dice des- .
- pre cineva.
]. —Aşia der într?o proposiţiune sunt unile cuvinte. ... Spuue tu Antonie.

"E. — Aşia dâr într”o “yroposiţiuue; sunt anile cuvinte ; despre
care se dice ceva, şi altele cari arăt ce se dice despre cineva.
„— În proposiţiunea : Pasăr ea cântă, care este cuvântul dese “care se (ice ceva?

|

B. — În proposiţiunea pasărea, cântă, „ păsdr ca este cuventul
despre care se dice ceva. |
>
—— Şi care este cuvântul, care arâtă ce se gice despre pastre?E — “Cuventul care ar6tă ce se dice despre pasăre, este cântă ?

— Bine; acum luaţi sema la acea ce am să vă spun : Fiinţa,

- stu Tuerul, despre care se dice cora, despre care este vorba înti?o
- proposiţiuue, se numesce sadiect ; iâr cuvântul care ardtă cea ce se
„dice, cea ce se spune despre subiect, se numesce predicat. — Cum
se chiamă Iiă, fiinţa, sâi lucrul, despre care
€
se spune ceva înti”o
pro;osițiune?
.
E. — Fiinţa, sci lucrul, despre care se spune ceva într” o proposiţiune, se Chiami subiect.
E
— Cum se numesce cuv &ntul, care arctă cea ce se spunt desură subiect? |
B. —- Cuvântul, care act, cea, ce se spune despre subiect, se.
mumesce predicat.
— Ce numini subiect, 'ce numim predicat?

SI

— Citesce Grigorie proposițiunile, cari e avem scrise pe “tablă.
Grigorie plânge scolarul serie; sârelo Jumineză ; ca-

lul fuge.
[. —
„E. —
: s6rele şi
"1, —

Arâtă-mi, care sunt subiectele în aceste proposiţiunt?
Subiectele în-aceste propoșițiuni sunt: Grigorie, scolarul,
calul.
Dâr predicatele ?
ia

E. — Predicatele sunt: plânge, serie, Tamineză ! şi fuge.

I. — Bine; uitaţi- vă acum pe tablă şi vespundeţi la întrebările
ce vă voii face.. —— Cine plânge? :
E. —. Grigorie plânge.:
|

|. — Ce face Grigorie?

E. — Grigorie plânge.

-

2

|

|

e
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[.
E.
I.
B.
[.

—
—
—
—
—

Ce face scolarul?
Scolarul scrie.
Cine serie?
Scolarul scrie.
A
Cine luminâză? Ce face calul? ete. ete. |

— La ce întrebare ait'respuns subiectele?

:

E. — Subiectele aii respuns la întrebarea : Cine?
I. — Dr predicatele?
-,
E. — Predicatele, la întrebarea : Qe face? .

a

[. — Spune-mi Andreiii, ce numim subicet? Ce numim predi-.
cat? — Cum ne întrebăm ca să găsim subiectul? Cum ne întrebim ca să găsim predicatul? — Exprimă-mi mai multe proposițiuni.

.

a:

|

i

E. — Calul alergi. Scolarul învcţă. Vântul bate..
A
1, — Cari sunt subiectele ? Cari sunt predicatele? — Pentru ce
se dic subiecte? Pentru ce se dic predicate? — Ce numim dr pro- posiţiune ? — Ce cuprinde neapărat o proposiţiune? — Ce arstă
subiectul?
Na
Aa
E. — Subiectul arctă ființa sâii lucrul despre care este vorba,
I. — Ce arstă predicatul?
,
“
Sai
E. — Predicatul arstă cuventul, care spune ceva despre subiect.
I. — Vedeţi der, că spre a artta subiectul trebue să numim 0.

ființă scii un lucru, şi spre a arcta predicatul, trebue si maj ado-

găm un cuvenț, care si spuiă ceva, despre subiect; urmeză de aci
regula, că acela care numesce o fiinţă, sii un lucru şi spune ceva
despre dânsele, face o proposiţiune.
”
[; — Cine face o proposiţiune George?
E. — Acela care numesce o fiinţă etc. ete.
|
[. — Aşia der o proposiţiune din câte părţi se compune neapărat?
E. — 0 proposiţiune se compune neapărat din două părţi, din
subiect şi predicat.
- .,
|
I. — Ce artă subiectul? Ce artă predicatul?
|
— Numesce-mi un animal şi spune-mi ceva, despre dânsul.

2

E. — Ursul jâcă.
:
|
> L. — Ceai făcut, când at dis : Ursul jâcă?
E. — Când am gis : Ursul j6că am fiicuto proposiţiune.

I. — Cari-ţi sunt cuvintele?

|

ea

E. — Cuvintele sunt, că am numit pe urs şi am spus cova-des“pre dânsul, adică am cugetat ceva asupra lui. . .
|. — Care este subicetul? Care predicatul? .

i
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— La ce întrebare respunde subiectul? La ce întrebare, predicatul? — etc, ete. — Destul pentru astâgi; cugetață însă şi a- casă, asupra celor ce aţi învățat; căci n'ar fi demn de nisce scoIară ca voi, 'cari mi-aţi promis a fi silitori şi atentivi, să nitaţi ceva
din. cele ce vi s aii repetat de atâtea OrĂ..
Ş IV. — - Zecţiunea a treia. —— Substantivul,
Iuvăţătorul.: — Astă- - am să vă! spun ceva noii. Doresc să vă
învăţ a deos6hi vorbele „pe cari le întălniţi scrise prin. cărți şi pe
cari le audiţi pronunţându-se prin graii, şi a le clasa după natura

lor. Mai "nainte însă, de a începe acâstă lecţiune, să recapitulim

” lecțiunea, din urmă. — George, ce numim proposiţiune? — Ce trebue să cuprindă neaptrat o proposiţiune? — Ce este subiectul? Ce
„numim predicat? — La ce întrebare respunde subiectul? La ce
„întrebare, predicatul ? ete. ete. — Forte bine copiii mei; constat

cu plăcere'că aţi fost copil. buni, ascultători şi atentivi; uimaţi şi
pe viitor tot 'asemenea, şi folosul va, fi al vostru. — Vom reveni
” asupra proposiţiunilor, câci am să-vă mai spuiii multe lucruri frumose asupra lor, însă după ce mai ântâiii vă veţi deprinde a deosebi după natura, lor, tste cuvintele limbei romane ce veţi audi şi -

întălni, Spune- -mi, tu Ioane, ce obiecte sed în acâsti clasă?
B. — În acestă clasă văd : masă, scaune, biincă, icână, tablă,
cărți, condeie, crei6ne, sobă, “fer estre,, uşă, ete.
|. — Alt ceva mai vei?
E -— Mai văd, pe. conscolariil me.
.
— Conscolarii t&I cum se numesc? ...
, 5. —

Conscolarii mei se numesc : George, Constantin,

Petru,

Stan, Pavel, etc.
LL — Destul ; der pentru ce se numesc aia?
£. — Se numesc aşia, pentru că numele acesta
li s'a datla votez,
|. — Dâr acâsta cun se numesce, Petre? (arătând 0 carte).
B.'— Acdsta se numesce car te.
].. — Pentru ce se numesce ta carte ?
4, — Ea se numesce carte pentru că acest nume i sta dat la
început.

1.

— Dâr cum este obiectul care se represintă prin numele carte?

— "Te îndoesei? uită-te hine la obiectul « ce țin în mână, (resfoimd cartea).
ie
NR
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.

E. — Ubiectul care se represintă prin numele carte este conipus
„de mal multe fol tipărite şi legate la, un loc.
.
— Pr6 bine. — Luaţi aminte, copiii mei, la acea ce ne-a spus
Pata” obiectul ce, ţin în mână şi care este compus de mai multe
foi tipărite şi legate la un loc, porti numele de carte.
Se continuăm. — Acest obieci cun se numesc, Consianliine? (a _
„Xătând pălăria). -

„Bi — Acest obioct se numesce pălăriă,

.

i

|

|. — Dr acosta ? der acesta ? şi, attsta? (artană mat multe
obiecte).
„
Bine. — Spune- mi acum, când iieşi la câmp, ce obiecte ver?
“B. — Când ies la câmp vă pământ, nisip, petre, ierbii, mării- Da

cint buruieni cai, vaci, bou, vie, ete...

+

Â

iii

— Ce este boul?
7
i —" Boul este un animal cu două cbrue.
„.— La ce ne servim cu bqul?
i — Cu boul-ne servim a-l înjuga la, diferite poveri, spre :a le: |
transporta dintr'un loc într”altul; la plus spre a ara pimentul, ete.
1. — Aşia der, ce numire dim animalului cu 2 c6rne-cu care
ne servim a transporta, diferite poveri şi-a ara pământul? Ea
--B, — Animatului

cu2 corne cu care ne. servim a. ete. etc,“i

dim numirea de boii...
-.
— Ce numire dăm animalulul care umblă mal iute ca boul

d

care-l înhamim la trăsurile nstre?

E. — Animalului care umblă mai iute ca boul : şi pe care-l înhamăm la trăsurile nostre, i dim numirea de cal.

|

|

"1... —.Acum € rândul tei, Dimitrie ; spune-mi cum se numesc
“ohieetelo ce mâncă oul? .

,

|

E. — Obiectele ce mfincă omul se numesc : pâne, “mămăligă,

care, ouă, brânză, lapte, vegetale, nmere, pere, prune, nuci, etc,

— Ce este piinea?'
E, — Pânea este.0 cocă, de făinii şi apă nimianlait bine, i c6p“u în cuptor. |. — Aşia der ce nume portă ecoca ficută de naă şi ai în
mântată bine şi coptă în cuptor ?
B..— Coca. făcută. de făini şi apă, înământată vine şi copti în| .
„cuptor, pârtă numele 'de pâne. - : .
.
"1... — Bine; acum fiţi cu Dăgare de sm la acea ce-am a st
| “spune. — Dică obiectele, decă lucrurile din lum>, atât pe cari.le
„Vedem, cât şi pe cari nu, le puteni vedea, mar av ca sui nume, an
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fi siliţi să le definim prin niulte vorbe şi cu mare
cum am făcut la vorbele : carte, boii, cal, pâne;
vtdut, fondatorii limbelor aii convenit a se da şi
mate în togmai cum se dă şi pers6nelor, şi t6te

de cea d'ânttiii speţă de vorbe, de sabstantiv.

anevoință, după
dâr, dup cum am
obiectelocâte
r un
aceste maune țin

Resultă de aci ca tâte obiectele, persânele, animalele, vegetalele,

ce mi-ați enumerat cn ocasiunea acestei lecţiunt, sunt szbstantire.
Cine din voi pâte acum să-mi spună ce vorbă este substantivul.
E. — Bii : Substantivul este o vorbă care însenmâză m o-

biect stă o persână,.
|
MN
.
a
„Li. — Bine; der tu, George, scil'st-mi spui în alţi termeni cari

vorbe se gic substantive?
a
E. — Se dic substantive tâte vorbele, cari arctă nume de

obiecte, de fiinţe, de persone, ete.
o
„1. — Luaţi acum cartea delecturi în mână şi deschideţi-o la pa=sina 37. — Aşia; citesce tu, Grigorie, paragraful ântsiii şi opre„. Sce-te Ia ficare. vorhă, pe care'o cunosci că este un substantiv,
etc. ete, :
DN

|

"PARTEA XI

METODA ASU PRA GEOGRA FIE].

|

CAPITOLUL | "INTRODUCPIUNE.

ŞI.

— Generalităţi asupra metodei.

Geografia este o'sciinţă care în maro parte urmâză a; se studia

prin intuiţiune. Fiind-că puţini 6meni, în junețea lor, aii ocasiunea a trece limitele ţăreă lor, a vedea alte urbi de cât cele div Ju-

ru-le, este indispensabil ca un studiit serios să complecteze ideiele,

rămase necomplecte din lipsa unei intaiţiuni imediate. Aşia der
decă voiesce cineva să dea copiilor o representaţiune lămurit şi

precisă, de lucrurile ce vrea st-Y înveţe, urmezi “neapărat, să facă
explicaţiunile scle,: prin întuiţiune. Ya profita, der de. întuiţiunea

comunti natale, spre a-i face să cunbscă, prin analogii, şi alte .

METODA ASUPRA GEOGRAFIEI

261

=

comune din juru-le. Asemenea cunoscinţa naturei pământului, a apelor şi a productelor unui ţinut, cari le-ai devenit familiare, va
servi a-l face si cunâscă şi alte ținuturi, sub aceleași răpârte.
Ş Il. — Procedarea la, studiul geografie.
Ca la fiă-care studii, vom proceda şi la gcografil întrun mod
“progresiv, fixând studiul ei în trei cursuri.: Experienţa, cu care totd'a-una ne conformăm, ne a demonstrat avantagiele acestei divisiuni.
După ce se trece în revistă localitatea locuită de elevi, se începe
"studiul locurilor dup'împrejur. Copilul se deprinde a, observa, cu atenţiune tot ce se ivesce privirei scle, şi învățătorul i va face explicaţiunile necesarii asupra fit-cărul loc, asupra, fertilității sci

storilitiții pămentului, asupra fluviurilor şi riurilor sele, ete.
Se va atrage apol luarea aminte a copiilor asupra industriei şi |
agriculturei fii-carul loc; asupra diferinţei ce există între comunele urbane şi cele rurale, între ocnpațiuiele locuitorilor dintr”unele şi dintraltele; etc.

În al douilea curs, geografia patriei urmeză a fi obiectul principal al acestui studii. Ea va, fi tractată din punctul de vedere politic şi administrativ. Eaplicaţiunile vor avea de scop a familiarisa
pe copil cu sitnaţiunea, diferitelor districte, cu populaţiunea şi mijl6cele lor de comunicaţiune ; cu agricultura, industria şi comerciul
lor ; cu autorităţile civile şi cclesiastice ; cu artele, sciinţele şi fap- tele lor istorice. Spre a face să se nască şi să se desvolte iubirea de
patriă, se va nara copiilor progresul făcut de Români în timpurile
din urmă; locul nascerit 6menilor mari al României; faptele prin
cari ei aii devenit; celebri, etc.

_
„

În al treilea curs se vor studia tote ţările Europei. Un câmp întins se deschide aci învățătorului înteliginte. EI trebuesă aldgă bine
acea ce convine, ce este maj folositor elevilor, şi să conforme lecțiunile scle cu adevărata lor trebuinţă. Cât pentru cele-alte părți
ale lumii, nu se pâte pretinde sc6lelor primare un studii pe larg;
este de ajuns a se face asupra lor, o descriere în formă de resumat spre a nu rămânea principalele lor particularităţi necunoscute elevilor, şi spre a se atrage ast-fel atenţiunea lor asupra faptelor scii împrejurărilor cari sunt de un interes special pentru locuitorii Buropel.
Cosmografia, de şi presintii 6re-cari dificultăţi, nu trebue însă
să se excludă de tot din. scâlele primare. Învățătorul vav explica dâr

.

.
262

i
.

E

METODOLOGIA ŞI DIDACTICA
Rei

“copiilor; pe scurt şi în torneni înțeleşi, tel puţia noţiunile elemen“tare ale acestei sciinţe. EI va răspunde”la întrebările elevilor curioşi, şi va întreba însuşi pe aceia cari, prin tăcerea lor, arăt înduială asupra acestor lucruri, ce trec peste facultăţile lor inte-

„lectuale. .

e

aa

n

ACE

|

„

i

7

-
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|

1 METODA PROPRIU PISĂ. . |
Ş |. — Primul curs; locul natal. — Conurnu. — Plusu.
Dă
"Districtul.

Studiul geografiei trebue
să se întingă, mergând de la
la necunoscut, de la casa părintescă, la locul natal, şi
globul întreg, 1
E
a
“ Învățătorul prin urmareva face ca copilul să cunâscă

ici locul stii. natal, adică 2

ei

09 DD

. Numtrul locuitorilor,
aaa
. Industria, seii ocupaţiunea locuitorilor. -*
Clădirile cele mai însemnate. 1:
=:

OP =

. Numele ulițelor, 'căilor, ete. .
. Numărul caselor.
aa

E CI

1;:Xumele cătunului, satului sâii oraşului.

Monumentele. -'.
„ Punctele cardinale.

cunoscut
de aci la
e
mal ân-

*

|

i

,

Ea

:

„Eva afla în jural comunei sâle mai tot ce pote găsi în-lume si
- mai ântâii de tâte.păment şi apă. Va profita dâr de acestea, spre
a face cunoscut în trecere scolarilor, că cea mai mare parte a glo-

„ bului, adecă trei din cinci părţă, e acoperită cu apă. Mica văleea,

„ce trece prin comună , va servi spre a li se da o idei despre rîuri
şi fluviuri. Micul eleşteii din vecinătate va, represinta în miniatură,
lacurile şi mările.: O mică rădicare de pimânt, seit o colină, va provoca explicaţiuni asupra munţilor, vulcanilor, etc. Yariaţiunea tem-

peraturei va conducela esplicaţiunea climelor, ete. ete. :

-

Învățătorul, cu un curânt, nu va, trece nimic cu vederea dili câte.
pot fi folositâre elevilor să, şi, în fine, spre a putea trece cu succes de la aceste prime cunoscințe la altele noui, se va fisa cu es
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NA
sactitate situaţiunea locului natal în raport cu răsăritul şi apusul
două puncte, puncsârelui şi se va determina, prin ajutorul acestor
a
E
tele cardinale.
De aci copiii se vor iniţia a cunâsce comuna, întresă, adică :.

o
- 1. Întinderea comuni;
2. Situaţiunea comunei în care se găsesce scola în' rapont cu

cele-alte comune
3, Clădirile
scola, etc.;
4. Mijlocele
5. Numărul
.
comuna;

”
a
dup'imprejur ;
comunale cele mai însemnate, precum : biserica, . A
E
a
.
comunei;
locuitorilor
de existenţi ale
locuitorilor din fiă-care localitate, care constituie
a
Ia
a
-

6. Apele cari udă teritoriul comunal;
7. Bunurile comunale de diverse naturi;

8. Comunele limitrofe;

-

e
9. Clima;
-10: Natura pământului şi productele agricole;
11. Industria şi comerciul particular al comună;
19.- Autorităţile comunale; şi în fine noţiuni de datoriile fiă- cărui cetăţen ca membru al comunei.
Spre acest sfârşit, învățătorul va parcura din când în când comuna cu elevii săi; acesta, este singurul mijlocde a le însuşio represintaţiune exactă de dânsa. După ce ai ajuns în stare a cundsce.
superficial figura teritoriului comunal, ci vor fi obligaţi a o desemna, în mic pe plăcile lor, însă întrun mod ca să pâtă determina

pe dânsele punctele sc: părţile principale ale comunei. Acest exer-

ciţiii va, face a se imprima în memoria lor t6te particularitiăţile
a
comunei.
Va urma apoi plasa sâii plaiul, desroltându-se scolarilor urmă-

_

torele puncte:

Aa
1. Reşedinţa plişei;
2. Situațiunea geografică a reședinței plăşei. în raport cu comuna, unde se află scâla,; .

3. Calea principală care 16gă mai direct comuna cu reşedinţa;
4. Numărul şi numele” comunelor cari constituiesc plasa, Sci
e
plaiul

„N

|
5. Numărul locuitorilor acestor comune;
,
întinderea
adică
natal,
locul
cu
6. Raportul diferitelor comune

distanța și situaţiunea lor geografică; căile şi srumurile lor vi-

m

cinale;

a

|

264.
7.
8.
„9.
10.
11.

„3
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Productele principale ale plăşei şi ale comunelor;
Colinele, văile şi apele principale;
Lucrurile remarcabile ce se găsesc în plasă: - |
_.
Noţiunile istorice cari ar ţinea de vre-o localitate a plăşei;
Autorităţile administrative să şi- judiciare din plasă.

Spre a se tracta, cu succes diferitele” obiecte enumerate mai sus,

"învățătorul se va servi, mai.cu s6mă când elevi! prin ajutorul intuiţiunii nu-şi vor putea face o ideă exactă, de cele propuse, cu..0
„hartă, unde mărginile localităţilor vor fi bine şi exact limitate, A„câstă hartă se va reproduceşi de scolari. Dupăce adecă, aceştia ati
desemnat pe plăci , la începutul lecţiunilor geografice, harta, sc
conturul comunei, ei vor continua a0 complecia în măsură cu nouile

cunoscințe ce-şi voi însuşi.. Este de prisos, credem, a mai, adiiooa,
că aceste amărunte, nu se pot răporta; de cât la; plasa în care se
atlă situată sc6la, câci a le întinde asupra, tutulor pliişilor şi plaiurilor, ar fi o pretenţiune pr6 mare, care din lipsa de timp mar putea fi executată,
DI
"Se va pâşi apoi la studiul districtului, avându-se în vedere :
1. Întinderea şi circumseripţiunea districtuluiș2. Situaţiunea geografică a capitalei districtului,şi depărtarea
sa de la locul natal al copiilor;: - ..
So
_3. Autorităţile administrative, judiciare, militare şi de or-ce
altă natură din district;
|
a
4. Diferitele căi cari l6gă reşedinţele plăşilor între dânsele şi cu
capitala districtului;
SE
5. Capitalele, reşedinţele plăşilor şi alte comune urbane din district, sub următârele condițiuni : numărul locuitorilor, industria
comerciul , sciinţele, monumentele. istorice, mijlâcele de comunicațiune, ete.
Ia
a
6. Numele şi numărul comunelor celor mai remarcabile din fiăcare plasă; .

i

„7. Exploataţiunea principală în district;

”

.

8. Aspectul general al districtului ; Re

9. Riurile sâii alte ape co udă districtul;

10. Populaţiunea generală a districtului. -.
Pe

ăi

lîngă acestea, mai adiogăm, că harta plăşii trebue acum
să
se complecteze spre a deveni harta districtului.
|

3

N
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Ş II. — AZ douilea curs. — Patyia.:
Dupi ce învățătorul a desemnat conturul ţirei sâle pe tablă,el
va însemna districtul, pliişile şi comunele, studiate în lecţiunile din

urmă. Limitele celor-alte tri d'imprejur vor fi asemeuea arătate,
notându-li-să însă numai numele.
Se va notifica apoi copiilor, districtele de munte şi cele de câmp,

districtele de mâdă-nâpte şi cele de mâdă-di, ete. Aceste base fiind .
o dată bine puse, se va proceda'la un examen general ai ţărei, spre
a familiarisa ast-fel pe copii cu harta că şi a le da 0 ideii lâmurită
şi precisă de zor ce aparţine patriei.
În acest examen, se va, dirige atenţiunea copiilor asupra punc“telor următore:
1. Arătarea limitelor României;

-

!

2. Posiţiunea României în report cu țările Timitrofe; ;
|
3. Aspectulggeneral al țtră : munţi, câmpiile, riurile, locali„tăţile, ete. ;
4. Clima şi natura solului;

|

5. Producţiunea şşi exploataţiunea generalii;
"6. Câte-va, consideraţiuni asupra origiuei Romanijor, asupra
caracterului şi moravurilor lor;

7

Divisiunea politică, a ţărei;
i
8: Arătarea fie-cărui district prin numele sti proprit, desen

nând conturul lor pe tablă ;

9.
10.
„11.
12,

:Arttarea capitalelor din fiă-care district;
Situaţiunea districtelor în report cu cele duprimprejur; ;
Situaţiunea fiă-cărui district în report cu ţera întrâgă
„Recapitulaţiunea districtului studiat deja în amărunte-

le sle ;.

-

13; Studiul special al celoe-alte districte, luate isolat; :
14. Distanţa şi situaţiunea, diferitelor urbe, în raport Cu capitala ţărel, şi între capitalele districtelor cu cele-alte localităţi însemnate ; .

16. Comparaţiunea, diverselor districte în raport cu întinderea,

şi natura solului lor,'cu industria şi producţiunea lor naturală ;
17. Noţiuni istorice asupra districtelor: 18. Munţii, fuviurile, rîurile, lacurile, etc. -

19. Autorităţile bisericesci ; 20.

Guvernul României ;

-
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"21. Adunările României;
.
22, Puterea judecătorescă;.
23, Armata m

"24. Garda cetățenâscă; --.

"25. Constituţiunea;
E
|
26. Datoriile locuitorilor României ca buni cetățeni.
Dirigendu-se studiul geografici în “modul acesta, t6tă lumea va
recunâsce împreună cu noi, că ea va procura copiilor fol6se eminente pentru viţa lor viitore. — Cunoscând numărul locuitorilor
din fii-care comună, că vor putea lesne afia pe cei dintro plasă întrâgă ; şi icr cunoscând numărul locuitorilor din districte, mai de
cât să-i adune, spre a afla pe ai ţăret întregi. Bi "şi vor putea face
„0 ideă justăde aspectul ţărei, şi vor deveni capabili a cunâsce ra- |
„pârtele ce există între districtele şi localităţile cele mai însemnate

ale patriei, etc, etc.

E

E

e

Cât se atinge de repetiţiuni, not insistiim asupi'a mijlocului următor : a executa diferite căliitorii imaginare, atât pe uscat, cu
trăsura, cu piciorul, sâii călare, cât şi pe apă, cu vaporul.. Făcând

„aceste excursiuni, vom îngriji a atrage atenţiunea micilor călători

"asupra punctelor următore :
NE
-. 1. Direcţiunea ce trebue st se iea spre a ajunge la punctul .
arttat ; -

2.
3.
unde
„4.

„7...

i

o

i

Mijlocele de comunicaţiune cu locul desemuaţ ;
Distanţa aproximativă de la locul plecării până a localitatea
voim să ajungem ;
e
A
Calculul aproximativ al sposelor de drum şi al timpului ce re-

clamă călătoria, proiectată;

e

„5. Ardtarea căilor, satelor, oraşelor, rîurilor, delurilor, munţilor

“ şi a tutor lucrurilor însemnătore ce se vor întâlni:în acest
drum.

„Aceste divexse cercetări, provocate de disele călătorii fictive, vor
„„desrolta tot-d'o-dată ideile ca şi stilul elevilor. Ca un compliment,

"al cursului georgrafic naţional, racomandăm , cu deosebire,
expli-

caţiunea constituţiunit ţărei, precum şi a principalelor legi.

- ŞI. — Altreilea curs :. Elemente de cosmografiă. —
Noţiună
„asupura geografiei fisice..— Cele 5 conţinente.

-_Dâcă cineva

a urmat, în cele W'ântsiii două cursuri, calea ce noi
an arătat, va putea cu înlesnire trece la al treilea
curs, care va
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incepe cu cate va noțiunii wenerale de cosmografii, “indispensabile
spre a proceda, în cunoscinţi de causă, la descrierea globului. În cursurile precedente am urmat modul sintetic, mergend adecă de
la cunoscut la necunoscut; în al treilea curs vom urma o cale cu totul
opusă ; vom usa adecă de metoda, analitică. Ast-fel,. după ce elevul
va îmbriițişa, prin noţiunile cosmografice şi prin un examen al părţilor ce constituiesc globul, lumea şi pămtntul intreg, va "termina
cursul să, întorcondu-se icrăşi de unde a plecat, adecă Ia geogralia Patriei scle, a locului să natal.
Studiul geografiei, terminându-se în acest: mod cu țera

natalii,

are folosul că cloviil fiind acum mat raționabil şi avend inteliginţie
sea mai desvoltată va fi capabil de a înţelegeşşi a apreţia: tot ce
se rtpârtă la patria sa, și care pentru dânsul trebue sti fii loca„Jitatea cea mai importanti din lume. . *
Spre a putea înţelege copiii acest studii, invăţitorul se va ser vi,
în propunerea lecţiunilor scle, cu un glob artificial şi cu charte, a- rătâud pe dânsele diferite părţă.de cari vorbesce, spre a veni asi- -.
fel, print”un exerciţii intuitiv, în ajutorul memoriei lor.
Pe lingă acestea, trebue să observăm că, într”o sc6lă primară,
studiul geografiei trebue să se restrânsă la obiectele cele mai necesarii şi mal importaute. Studiul: Europei, spre exemplu, nu trebue să
se întindă pre mult şi să ocupe timpul care ar trebui să se consa- cre studiului Patriei; ier studiul celor-alte conţinente să se mărginâscă la generalitățile lor cele mal esenţiale.
Am recomandat deja pentru studiul geografici Patriei, caa mijloc
de o eficacitate specială, oblisaţiunea de a, desemna, scolarii înşile
chartele ; aducem aminte acestă recomandaţiuneşi stiruim a se a„ plica şi la studiul conţinentelor ca un mijloc excelent spe a însuşi
elevilor o representaţiune exactă. şi explicată de densele. 'Tot- deo:
“dată pretindem ca îndată ce se termină studiul unei țări dre-care,
să se repeteze cele învăţate ; procedarea însă cea mai bună la „repetiţiune este, de a face pe copil să călătorâscă în ţinuturile deja
cunoscute, procuri s'a arttat în al douilea curs,
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„7“ CAPITOLUL II
EXEMPLE DE EXERCIŢII PRACTICE ASUPRA GEOGRAFIEI. =

Ş IL. — Scopul.

A da copiilor cunoscinţele cele mai importante în materii geografică. A apăra spiritul lor de prejudiţiuni şi superstiţiuni vulgare. A le inspira amor de patriă şi devotament, către Domnitor *.
şi Constituţiune. A conduce.pe fiitorii cetăţeni. printr'un înrăţă„ment raţionat şi bine dirigct, la încredințare, că paza şi execata„Tea legilor este un lucru neapărat la fericirea, Patriei. — A veni
puternic în ajutorul istorici prin cunâscerea localităţilor.
y

Ş Il. — Prima Icoţiumnaj: districtul Jiul-de--jos.

|

ă | (AL douilea curs)
Observaţiune. — Într?o lecţiune de asemenea natură, recoman-

diim a nu se aborda de o dată subiectul ce-şt: propune cine-va a
tracta, ci a se relua, firul ultimei lecţiuni. — Decă repetiţiunile
sunt necesarie în tâte ramurile instrucţiunii, ele sunt neaptrate la
gcografiă. Însă acestă, repetiţiune trebue să fii făcută, tot-da-una,
întrun mod plăcut şi ca introducţiune la o nouă. lecţiune. — O
chartă mare a României trebue să se afle sub ochil scolarilor, şi
conturul districtului Jiul-de-jos, subiectul lecţiunii, să fii desemnat pe tablă.
e
i
E
Invăţătorul. — Prin câte mijlâce de coniunicaţiune
pote cine-va,

merge de lu Turnul-Sererinului Ia Bucuresci ?

a

|

Elevul. — Spre a merge ciue-va de la Turnul-Severinului la Bucuresci, p6te merge, scii pe uscat prin Crajova, Slatina, Pitesci,

„scă pe Dunăre prin Giurgiu.

-

e

|. — Spune-mi cunre situat 'Purnul-Severinului în răport cu

Bucurescil ?.

- E.
spre
|.
gând

|

|

— Turnul-Severinului, în răport cu Bucurescii, este situat
apus.
ă
|
— Care este cel d'ântâiii oraş, ce întâlnesce cine-va,
mer
pe uscat de la Turnul-Sererinului la Bucuresct ?
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E. — Cel Vântsiii oraş ce întâlnesce cine-va, mergând pe uscat de la Turnul-Sererinulul la Bucuresci, e Crajova.

|. — Nar6ză-m! tu, George, tot ce scii despre acestă, localitate,
— Stai pe gânduri? — Adu-ţi aminte că cu lecţiunea din urmă,
wam spus şi despre Orajova ceva.
E, — Crajova, după unii, nume prefăcut diu cel vechiti Castranoza, i6r după alţii nume derivat de la Cr aiul-lJova, este un oraş
vechiii lângă rîul Jiul ; are 3220 case cu, 3252 familii şi 29 bi
serici. Acum este capitala districtului Jiul-de-jos, i6r în vechime
a fost capitala Olteniei, sii Banatului Crajovei. Are un licei, mai
multe sc6le primare şi pensionate, mai multe tribunale şi o curte,
precum şi mai multe autorităţi militare.
— Pre bine ; ai is că, Crajova este capitala, Jiulat-de-jos ;
e vedem poţi să-mi arăţi pe hartă acest district?
|
Aşia este. Spune-mi acum, tu Ioane, ce ropresintă conturul ce
am desemnat pe tablă ?
E. — Conturul desemnat pe tablă, represintă districtul Jiulde-o.
— Mat "nainte de axă vorbi de acest judeţ aretă-mi cu cine
se arina el?
E. — Acest district se mirginesce spre răsărit cu districtul Romanaţi, spre apus cu districtul Mehedinţei, spre meqă- n6pte cu districtul Jiul-de-sus, şi. spre mâgă-di cu Dunărea.

I. — Fiţi acum cu băgare de scmiă la acea ce am a vă spune.

Acest district care se sub-împarte în 7 plase cu 147 comune, dintre cari 2 urbane, are 44,931 case, 44,393 familii şi 306 biserici.

— Marca lui este un pesce..— Locuitorii sti sunt în genere xoi-

prisos şi în importul productelor și manufacturilor streine ce-i lip-

>

sesc. — Afară de Crajova + capitala sa, pe care ne a descris-o
George, acest district mai are urmnătorele "localităţi maă însemnate:
Calafatul, comună urbană , lîngă Dunire cu 478 case şi 599 familii, însemnat pentru carantina şi comerciul“săă de cereale; Be-

chetul, comună rurală, cu 155 case şi-120 familii, însemnat pen-

>

nică, curagioşi şi întreprindători. — Pământul săi este mai mult
câmpos, de acea şi industria sa printipală e agricultura. — Productele principale
ale judeţului, sunt : grâne multe, orz, ovăz, rapiţă, porumb, şi alte cereale, precum şi pesce, care se. pescuia o .
dati, cu mare îndestulare, parte din Dunăre şi bălțile scle, şi parte
„din dili. — Comereiul stii se mărginesce în exportul cerealelor de
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tra: carantina sa şi pentru exportul sărit. de la Oenele-Alari din
districtul Valcea, ce se face prin acest punct. „Acum spre a face să se îutipărescă, şşi mai bine în memoria v65tră esenţialul narațianilor mele; voii proceda a vă face diferite
cestiuni asupra, acestei lecţiuni. — Rispunde tu Pavele, care este
aspectul general 'al districtului Jiul-de-jos?. .
E — “Aspectul general al districtului Jiul-de-jos este CÂmpos.
.— În câte plăşi se sub-împarte şi cum se numesc?
5 — Se sub-imparte în 7 plăşi cari se numesc : plasa, Jiuluide-sus, — Amaradici, — Bâlţei, —— Câmpului, — * Dunbrăvii, —.
: diulukde-jos, — Ocolului.

„1.
"— Câte comune sunt în tot județul, şi câte. familii şi bisari ai ?
E. — În acesi judeţ sunt 145 comine rurale şiş 2 urbane; ele
ai preste tot 44,393 familii; icr. biserici 306.:
— Care este marca districtul Ștefan, şi can sunt, locuiori sii ?
B. — Marea districtului este un pesce; icr locuitorii sti sunt |
-Smenă voiniă, curagioşi şi întrepringetor.
a
|
|.— Ai putea să- mi „Spui, de ce s'a adoptat pescole caa marcă a
„districtului?
Be — Sa adoptat pescele ca marcă. a districtulut spre semn de
peseele cel îndestulător ce se scotea o dati din apele lui.
'— Cu ce se ocupă cu deosebire locuitorii sti?
.
3. — Locuitorii sti se ocupii cu deosebire, cu agricultura şi cu
coinereiul,
„
— în ce constă agr icultura: şi conieriul lor?
i. — Agricultura, constă în. cultura. cerealelor Și plantelor ule1050; îtr comerciul în importarea productelor- şi manufacturilor
streine ce le lipsesc şi în exportarea cerealelor: de prisos.
"— Cari sunt localităţile. districtului cele mai însemnate?
H. — Localitățile districtulut cele mal: însenmate „sunt.: Crajocu, capitala districtului cu 3220 case şi 3252

familii, 'situată

lângă Ji. Mai înainte a, fost capitala Olteniei întregi, unde-3i avea
- xeşedinţa Banul. Are un liceii, mai malte sc6le primare şi pensionate, mal multe tribunale şi o curte, precum

şi mai i multe autori

taţi militare.
-... +
Calafatul, capitală. plăşi Campului cu 478 case şi 599 ramii
însemnat pentru carantina şi comerciul stii de. cereale.
Bechetul, capitală ph “Jiului- deces, cu« 155 cuse şi 120 fa4

=
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“milii, este comună rurală, însti însemnată pentru carantina sa, şi
pentru exportarea sării, de lai Oenele-mari din districtul Valeca,.
ce se face pe acolo,
(Învățătorul va putea, cu ocasiunea acstel lecţiunt, a tracta Şi
evenimentele istorice ce se rapbrtă la Oltenia şi mai cu sâmă la, acest district, silindu-se în acest mod a descepta Simţul naţional Şiş
patriotic al elevilor săi,

.

Ş III. — A doua tocţitne : Oosmogoyrafia; aia stele fase
o
ale lameă.

(AL treilea curs).
|: — Care a fost obiectul utimet lecţiuni. din cosmografiă 2
|
E. — Obiectul ultimei lecţiuni din cosmografiă a fost, pămontul.
|. — Aşia este; însti aş dori un respuns mai precis.

E. —.A fost: diferitele mişcări ale pământului.

“1. — Aşia der câte mişcări are pământul? .
|
E. — Pământul are două mişcări : mişcarea, în loc, sâă rotirea în osia sa, care ţine 24 de ore, şi mişcarea împr ejurul s6relui sei
reoluțznea care ţine un an, sti 365 dile şi 6 ore apr Gpe,
„— Ce am mai gis despre aceste mişcări?-.
3, — Că mişcarea, în loc stii rotirea în osia sa, face gina şşi n6ptea, i6r mişcarea imprejurul sârelul stii revoluţiunea, pr aduce cei.
patru timpi ai anului. .
„1. — Nam'să vă cer astii-di esplicaţiuni întinse, asupra acestul subiect. Cu tâte acestea, ma! înainte dea începe un noii subiect,
"mă cred dator a. vă face încă câte-ra cestiuni ropetitore.
Către care epocă a anului avem dilele cele mal mari?
E — Bilele cele mai mari, le avem în luna Lunii. .— De câte ori într”un an, dilele sunt deo potrivă cu nopţile?
i — De două ori întrun an, vilele sunt deo potrivi cu nopţile.
|
m
— "Mi puteţi precisa, diua?.
— Da; la 9 Martiti şi la 9 lau $ septembre” diua este de vu
otv cu nptea.
|. — Forte bine; spune-ul, acum , tu Nicolae, cari alte” corpuri, afară de sâre, mai lumintză pământul
? |

“E. — Afară de sâre, mai luminţză piimentul stelele. şi luna. !
— Aşia este, şi togmat despre lună nmi-am propus a vă vor
bi astădi.
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„La primul aspect, ni se pare luna ca un glob de foc; însă nu
este aşia; luna este un corp opac, adecă netransparent. Ea, de la
sine însuși n'are lumină; acea co trămite pe pământ o împrumută
de la sore. Ac6sta, nu este togmai groil a, se înţelege; vi s'a întâmplat, fâră îndoiclă,.
vre o dată să vedeţi reflectându-se lumina, s6relul într'o oglindă. Ei bine! în acest cas ce se întemplă ? — În
sala, acesta, spre exemplu, razele sârelui nu pot strebate direct pe
acest părete; cu tâte acestea, deci aş avea, o oglindă şi dâcă aş expune-o la ragele sârelui, aceste rade star resfrânge în oglinda mea,
pe cari, pe de altă parte, le aş putea transmite drept pe acest părete s€u şi pe altul, și unde aţi observa un mie spaţii îsrte lu-

minat,

N

o

i

Acestă lumină însă nu purcede, negreşit, de la oglindă, ci de la
sOre, care se arctă, pe părete prin mijlocirea, oglindei. 'Tot acesta
se întâmplă şi cu luna; ea de la sine n'are lumină, ci primesce de
la sore ragele sâle şi le transmite pe pământ:
Prin urmare. când luna luminezi noptea orizontul nostru, ea,
face acesta, transmițând indirect radele s6relui pe pământ;
“Să trecem acum la un-alt punct.
a
Waţi observat vre o dată ceva pe suprafaţa lunci?
E. — Am observat adesea pe suprafaţa lunei, nisce pete.
|. — Mult timp aii credut Gmenii că aceste pete. ar fi nisce ape : oceane, mări, etc., citrora le şi dase diferite numiri. Astădi
Omenii, cari se ocupă special cu astronomia, aii constatat cu marele telescop-al lui Herschel că aceste pete nu sunt mări, ci nisce
văi profunde unde se perd radele sârelui ete. ete.
_
bei că vam dat; câte-va, noţiuni generale asupra lunci, cari trobuc să vi se pară destul de interesante; însă, nu e destul de a fi

„audit acestea ; trebue să le şi ţineţi minte; de acea vă voiii adresa

câte-va cestiuni spre a mă asigura deci, cu lecţiunea, siitore, vom
„putea trece la alte puncte atingătore.de acestă, planetă.

“Ce este dârluna?

i

"B. — Luna e un corp opac.
I. —

De ce dici că luna e un corp'opac?

|

E. — Dic că luna este un corp opac, fiind că nu este trans-

parentă.

a

ă

Sa

|. — Poţi să-mi probezi acesta cu vre un fenomence
trebue
Si-l

fi observat astă văr?

-

-

aa

Ce-s'a, întâmplat, spre exemplu, sârelui la, 28 Iuliii
din urmă, căire 2 ore după amiagi?
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B. — La 28 Iuliii din urmă către două ore după amiadi,

am

avut o eclipsă de sâre.
1. — Aţi putut vedea s6rele pe “timpul eclipsel?

Ă

E: — Pe timpul eclipsei n'am putut vedea de cât o mică barie
a sorelul,
-- Şi care să fi, causa? .
i, — Causa acestui fenomen este că luna s'a ailat togmat între
sâre şi pământ.
.
„1. — Aşia este, der. care să fă causa că n "an pitut redea s6rele prin lună ?.
E. — Causa, că n'am putut vedea sole prin a lună, este că luÎn e opacă seci metrausparentă.
:

=— Porte bine şi negreşit ci, accsta este o probă destul dee-

iată

— Să continutin. — die, etc.
/

„PARTEA xn.
METODA
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CAPITOLUL L
| GENERALITĂȚI ASUPRA. isronsel.

ŞI. — “Scoi şi necosilatia studiu istorie.
Toţi pedagogi moderni recunosc în unanimitate, că uu este nicio
ramură a instrucţiunii, unde ar putea cineva să se mărginescă, ex- clisiv la mecanismul ei; că din contra, tâte cată să contribuescă,
mai mult sâii mai puţin, la desvoltarea. inteliginţei, Ja formarea
caracterului, şi la desceptarea nobilelor sentimente. Într'un cuvent,
este vorba a căuta,

în fii-care dintr'ânsele,

un mijloc, mai mult

scii mai puţin propriii, a conduce junimea către acea mare țintă,
care este menită a forma pe omal întegro, pe omul:moral.
Studiul istoriei, prin natura sa chiar, tinde într'un mod special
către acest scop.

Acâstă sciinţă exerciteză o influență salutari asupra tuturor :

facultâţilor intelectuale; „ea face să se nască ideile, ea deşteptă şi.
şi
:

18:
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formeză spiritul şi ânima... Istoria, deschidend elevilor un deposit
„.. vast de fapte remăreabile, desvâltă memoria lor; ea i silesce a-şt
„crea diverse represintaţiuni, prin ajutorul cărora să p6tă stabili
comparaţiuni între trecut. şi presinte, şi prevedea viitorul, cu mal
multă sâii mai puţină certitudine.
Studiul istoriei contribue şi la formarea sentimentului estetic. Des-.
făşurând şirurile evenimentelor bune şi rele, s6ii expunând faptele
„- caratterelor mari şi mici, istoria face să se nască sentimentul adevărului, al dreptăţiişi al moralei, şi exercită ast-fel o mare influ- înţă asupra voinței copiilor, *
ŞI. — Cam trebuesă 'se studieze istoria spre a ajunge la
a
"aceste Scop.
9
„După noi, spre a studia cine-va cu succes istoria, nu este de ajuns a cunâsce numai: câte-va fapte culese isolat pe acest întius
câmp; nici de a coordina un număr 6re-care dintr'ânisele, spre a forma o nomenclatură

după ordine de dată;

acesta n'ar reclama

Je cât o memorii, care ar cuprinde lesne, şi şi-ar întipări profund
cele augite ; însă acea ce este, mal important, este de a provocaasupra acestor fapte luarea aminteşi judecata elevilor. Pentru noi *
d6r, cunoscinţele istorice, nu trebue să se mărginâscă, nici în a învăţa pe din afară o seriă de tablouri sinoptice, hronologice stii altele, nici în a recita. pe din afară un şiv de nume propri! şi date,
Noi pretindem de la acela care a

studiat, istoria,

o ideă curată şi

lămurită despre trecut; voim să fii în stare a urma, printre seculă, curşul natural a! evenimentelor şi desvoltarea, genului uman,
şi a descoperi causele cari aii provocat catastrofele , „mai „cu s6mă

la națiunea Română. Un bun studiii istoric ne va procura ocasiu=

ea de a.judeca, drept diversele. fapte iniportante, de a caracterisa,
fâră pasiune, pe unele: pers6ne însemnate, şi de a-apreţia curiincios condiţiunea, pop6relor, principiile şi formele lor politice și gu-

vernamentale.

e

a

In fine ,. studiul istoric trebue să ne aducă în stare a recunâsce
în acest minunat lanţ al faptelor, al evenimentelor, o mână puter-

nică şi misteri6să, care le dirige, şi să ne convingă de adevtrul
frumâselor cuvinte ale lui Pendlon : Omul se agită şi Dummnegieăi

"1 conduce (1), -

-.

(0) homme s'asite et Dicu le mâne,
4
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Ă
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Ei trebue încă să ne1 demonstre, că decadinţă morale într” un.
„popor, ] conduce de sigur la rină i miserii.
Wee

me

“CAPITOLUL, 1
METODA
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-,

PROPRIU

A
pasă.

NENE

ş |. — - Diver sele moduri de a proceda la acost studii,
Este ov ideut că natura Sodleloi nâstre primare, nu ne permite a
da studiului istoric o întindere destul de mare, în 'cât să satisfacă

tâte pretenţiunile din paragraf: precedent ; însă nimic nu ne 0presce de a ne apr opia căi Sar putea mai mult, de acest scop
salutariii. o
Modurile de a proceda la acest studiti sunt diversse,
Dâcă, cine-va war avea în vedere, de cât numa! a împovtră memu
moria elevilor cu fapte şiş date istorice, fâră; a se preocupa, decă
"ei pot trage dinti”6 msele vre-un folos, ne-am uni şi nol, cu un stu= diii prin ajutor ul tablourilor, cu un studiii de pură memoriă. Însă
„un învăţător inteligent. nu se va putea mulţumi cu:un asemenea
resultat ;-el -va, pune negreşit istoria mat pe sus de exerciţiile me„canice şi o va tracta într'un mod ca să o apropie, cât se va putea
„mai mult, de scopul” arătat mat sus. EI nu va putea însă ajunge
aci, de cât prin întrebuințarea: metdet pragmatice, care-i permi- .
te a lua în consideraţiune, la cercetarea faptelor, atât caasele, cât şi efectele lor, a pune pe scolari în stare a: deduce unete din alteIe, şi în fine a aplica, resultatele acestor cercetări la vicţa practică. — Ast-fel, spre exemylu, la istoria Oruceferilor nu se va
mărgini numai a dice : În al XI-lea secul cristiani! occidentuluă întreprinseiă cruciate în contra înfidelilor cari ocupaseră

locurile sânte, etc.; ci va expune causele cari aii provocat acestă .
eroică întreprindere; va arăta influința ce ea a exercitat, în orieut,
»

asupra spiritulul religios,

asupra viețet sociale, comerciale şi.

„ Dolitice; va explica resultatele ce a produs în arte, sciințe şi în- .
- dustriă, ete. ete.— Asemenea vorbind de Stefan cel Alare, nu
este destul a le nara că el a venit la domnia Moldaziey

în. anul

"1458; că a fost fiul lui Bogdan şi nepotul lui Alexandru cel
bun; că după o domuiă gloridsă, a murit în 2 lulii 1504, etc.,
.
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"ci va atrage luarea aminte a scolarilor set asupra disposiţiunilor
bine- făcttâre ale acestui mare bărbat, raţionând asupra faptelor
scle ca resbelnic, ca legislator şi ca politic,
„Cea mai bună metodii de a studia istoria, dice Polybiu, este de
“a nu se mărgini cine-va la o simplă naraţiune a faptelor, ci de a
aprofunda causele cari aii provocat mărirea seii căderea: statelor,
perderea, stii câştigarea resbelelor” şi de a lega împreună t6te împrejurările şi urmările lor ; de a căuta în fiă-care eveniment motivele ascuuse, cari l-aii putut provoca ; şi în fine de a se urca până
la origina faptelor, până la începutul lor cel mai depărtat.e.
„Fâră acesta, dice acelaş metodolog , istoria, ar procura Jectoulii un tabloit olăcut, însă nici de cum o înv ățătură folositore;
"ea ar servi a satisface curiositatea, sa momentană , însă nu i-ar Ă |
de nici un folos pentru viitorul săi.«
Di
Istoria. tractată în modul acesta dobendesce atracţiune pentru
copil şi eserciteză o influinţă salutariă asupra lor. Cu tote acestea,
cunoscințele istorice se râzimă pr6 mulț pe memorii, ca să potă
cine-va, dice, că tablourile istorice nu pot contribui de loc la înlesnirea studiului lor. „Cea Vântâiii eriji ce trebue si avem la stu- diul istorici, dice Rolin, este «de a, adopta o orâine și o metodă perfectă, cu care să se poti deosebi exact faptele, persânele, epocele, .
locurile, etc., la cari, cei doui aginţi af istoriei, hronologia şi geo- *
grafia respândesc lumina, şi depărteză or-ce coufusiune,
*Recomandând însă hronologia suntem departe de a voi să arun- |
cm pe.copii întrun haos de date erele şi spinâse ; după noi, este
"de ajuns ca că să aibă o idei Bimurită de epoca, când s'a întem"plat evenimentele cele mâi principale. .
e
Ca şi la geografi, vom proceda şi la. istorii întrun mod pro-.
sTesiv, fixând Studiul ei în trei cursuri:
„Prinud Curs, scii cursul preparatoriii, va coprinde ieţil d” menilor mari al României.

„Al douilea curs, va coprinde istoria Daciei antice şi cucerirea ei de Romani până la Radu Negru.
A
" „Al treileci curs, în fine, | istoria României

până în dilelo nâstre.

de la Radu

Negru

RI

SL — Pr imul «curs, —: “Cursul preparator. — Vieţile |
menilor mari al Româniel.
|
N

Se) vă alege cu deosebire bioerafiele acelea cari je un rol tu
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io epocă 6re-care, ast-fel ca ele să devină un centru în jurul că-

-xora să se STUpeze idte cele alte evenimente contimțorane. Propunerea trebue să. se facă ast-fel, ca elevii să dobândâscă o repre-:
sentațiune exactă a epocei Şi aa persânelor în cestiune. Studiind vicţile 6menilor mari, cari s'ait deosebit prin virtuțile lor, trebue să
avem în vedere, nu numai geniul şi calitiiţile lor personale ; dir şi
împrejurările timpului şi locului unde trăia. Al-fel n'am vedea
= de cât supra-faţa. şi după acesta mam putea apreţia și judeca ne
omeni după cuviinţă.
in cât peutru modul de-a tracta aceste biograti, not recoman„dăm a se observa punctele următâre:
1-iii. Invăţătorul usând de un limbagii apropiat cu intoliginţa
auditorului stii, ra nara fntâiă el biografia. “Acâstă naraţiune îînsă

trebue să se facă în termeni forte simpli şiş scurți, câci enumerarea,
Li
“ pe larg a faptelor accesorie, ar împovira memoria copiilor şi nu le
ar permite a-şi face o representaţiune exactă despre total.
2-lea învățătorul va face cestiuni bine alese, spre a se putea |
imprima în memoria copiilor, materia ce tracteză.

L va obliga apoi

să repeteze şiş dânşii subiectul propus, şi-l va provoca, să:reflecteze
şi să-şi formeze oopiniune asupra faptelor şşi persânelor în cestiune.
Acestă opiniune, învăţitorul i vă face să o “formuleze îni limba Ir,
cont ingendu-i că acestă recitaţiune nu

trebue să fiă o afacere

de.

memorii, ci 0. . lucrare aa înteliginței, un » produs al reflecţiunii,
.Ş UL —. Al douilea curs. — Istoria Daciei cnitice şi
cucerirea că de Romani pent la Radu Neggru.
în primul curs, am impodobit memoria elevilor cu tablouri istorice, pe cari în al doilea curs trebue să începen a le lega, spre a constitui un curs de istoriă mă complect. Prii o naraţiune simpl, învățătorul va desfăşura faptele, va indica pers6nele, cari,
după ordinea timpului, urmezăa se succeda, şi lo va însoţi cu reflecţiuni morale, cari însă nu vor trece preste limitele inteliginţei co-

piilor, nică se vor: îmulţi într'un grad 'ca să devină impovărătâre.
Se va preceda şi la acest curs întogmal ca la cel precedinte făcendu-se naraţiunea evenimentelor,
p

cat i se pote de limurită şi u-

sând de forma catehetică întrebuințată ŞI la propunerea istorioX
sânte.

Învățătorul, la începutul fiii- căra lecţiuni, anuuță un noii apt
istoric ; spre exemplu ::

.
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Asti-gi, copiii mei, vă voiii vorbi de un eveniment forte important, de prefucerea Dacică în provineiă Romanii, cares'a operat de marele imperator Roman, Marcu Ulpiz Trajai..
Der mai
"nainte de a începe acestă istoriă, doresc să mă asigur deci saii
- întipărit destul de bine,în memoria vâstră evenimentele, ce vam
narat cu ocasiunea lecţiunei din urmă, adică decă maţi uitat vicţa:
şi:pretinsele succese ale lui Domiţianu. “Nespundeţi der la cestiu-

“nile ce ră voii face relativ la acesta. — Forte bine. — Învăţăto- .

rul începe apoi naraţiunea sa, fâră a
“tonul vocii şi expresiunea, fisionomiei
ce nar6ză; se pote însă întrerumpe la
„vilor cestiuni desvoltătâre, stă spre
-S'aii întemplat faptele.

consulta, textul, conformând
s6le cu importanţa faptelor
trebuință, spre a adresa elea arăta po hartă “locul unde
as

- "Toto subiectele tractate în primul curs, se vor repeta, din când

în când, spre a păstra, în memoria: clevilor, prin acestă repetiţiune, *=*

materia deja învățată, -

a

N

| SW. — Al treilea curs.— Istoria Românilor de la Radu-

"Negru până în Gilele mostre. +
:. Biografiile şi grupele istorice, tractate în cele două cursuri pre
„cedente, ne va facilita fârte mult urmarea istorici Romaniei. Aceste
cunescinţe preliminare ne pun acum.
în: stare de a studia cu succes

moravurile, caracterele, virtuțile şi viţiurile “Romanilor peccum şi

causele măririi şi căderii lor; ele ne vor face să înţelegem, nu numal acele machinaţiuni ascunse ale politice umane, care puiîn

“miscare statele şi guvernele, der încă si, cundscem o fiinţă supremă, care regulză şi conduce tâle evenimentele, şi care dispune, ca

Donin absolut, de tote: domniile şi împărăţiile lumil.
„. Procedând şi aci tot ca la; cursul precedinte, von: ajunge de si- |
gur la scopul câtre care aspirimşi pe care ne silim.a-l resuma în

„următârele cuvinte :
,

„1. A recundsce disposiţiunile Provedinţei în destinurile poporelor.
"2. A excita sentimentul mora! al elevilor, profitând de tte oca- |
„Siunile spre a face:să se nascii în ânimele lor, iubirea de patriă.
3. A deprinde pe copii,
'să nu judece, cu pre multă uşurinţă scii
cu pre mare severitate, lumea şi 6menii.
4. A întreține “în ânimele lor respectul cel mai profund penira
„părinţii lor, iubirea cea mai fragedă pentru familia. lor; a-i învăţa

tot întrun tinap, să se. devoteze la trebuinț-cu
ă trupul şi cu sufle-

.

N
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tul Patriei, şi să nu separe nici o dată augustul nume al Domnluă de imaginea sa. Domnul este representantele Paţriei, sâă mai
bine dis, Patria -personificată. Deprindeţi der pe. copii a se ruga
"ui Dumnegeii pentru deusul, şi a onora familia, sa domnescă, miniştrii sti şi autorităţile supreme ale ţărei. Şi legile sunt identice
cu Patria; câci ele sunt fitcute de țeră, prin mijlocirea, acelora
cari o represintă. Respectul dâr pentru legişi autorităţi trebue să șe planteze încă de timpuriit în ânimile junimit, spre a se putea
identifica cu caracterulşi natura lor.

CAPITOLUL II
ESEMPLE DE EXERCIŢII "PRACTICE ASUPRA ISTORIEI PATRIEI,

ŞI. — Scopul.

-..

N

A forma spiritul şi ânima elevilor, — A-i deprinde să distinsă
“binele de răi, adevirul de minciuni. —

A le descoperi o mulțime: *

„de fapte însemnate, proprie a exercita memoria lor; a le înlesni
- co mparaţiunea între trecut şi. presinte şi deducerea probabilităților pentu viitor. A le desvolta sentimentul estetic, gustul pentru arte
şi sciinţe. —-A face să se nască într'enşii iubirea adevărului şi a
moralității.
:

SII. — Prima lățime. — Matei Basarab.

.. i

Invăţătorul. — Fiţi cu.băgare de semi copiii mei, câci în lecțiunea de asti-gi, avem să vorbim'de Matei Basarab , unul din

Domnil Munteniei, care a ilustrat domniaSa prin mai multe fapte”
glori6s6. Mai înainte însă de a proceda la aceștă lecţiune, nar6ză-mi tu George, Ghiectul lecţiunii din urmă.
E. — După mortea lui Mihai Vitezul, urmă Radu Şerban Ba-

“ sarab, care, ca iin Domn brav răsbună cât-va uciderea lui Mihai,
pri victorii repurtate în anul 1603 și 1611 asupra'lui Batori,
Domnul Ardealului. El-avu niulte supărări din partea lui Ieremia
- Movilă, Domnul Moldaviei, care profită de tote ocasiunile spre a-l.

scâte din dommiă şi a pune în locu-t pe fratele săi Simeon. Aceste
încercări însă rămaseră fâră efect, câci Teremia muri la anul 1607
y
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şi Simeon se ficn Domnîn Moldavia, unde şi muri la anul 108.
„Cu tâte-acestea, pe-când Radu Şerban, la anul 1611, se alta în

Ardeal repurtând victorii, tronul săii fu ocupat, cu învoirea 'TureiJor,de Radu Mihail, compeţitorul
sti. . .. :
a
Acesta domni 5 ani în Muntenia, apoi tu strtimutat în Moldavia.
De acolo abdică de buni voiă, i6r mai în urmă ocupă icră-şi tronul Muitenieă până la anul. 1623; când trecu în Moldavia unde și
muri la anul.1626.
Pa
Da
|
„După densul urmă în: domnia Munteniei Alexandru Eliă, care se:
purtă atât aci, cât şi în Moldavia, fârte ticăloşesce. La anul 1630, .
Porta numi în Muntenia Domn pe Leon Stefan care strse țâra şi
mai tare. Din causa acesta se revoltari Românii de preste Olt în
contra lul şi la anul 1633'şi puseră Domn pe Mateiii Basarab. |
I. -— Bine, George; acum având a ră mat face câte-va cestiuni, .
relativ la acestă lecţiune, vă cer a fi cu tâtă luarea

aminte ca să

„răspundeţi bine.
Di
ORE
Pe timpul lui Radu Şerban cine domnea în Xoldavia? — Cine
în Ardeal 2
|
!
„.. Câte resbele avu el cu Ardelenii și pe la ce'an? — Unde şi cum

muri el?— Cum fu în genere Domni
lut Radu
a Şerhan?—
Der a lui |

Radu, Mihail? — Câţi ani domni Radu Mihailîn Muntenia şi câţi
în Moldavia? — La ce an muri Radu Mihail, unde şi cumfu ni6r-

tea lui? ete; ete ete,

cc.

-

|. —. Bine, copiii. met;.sunt mulţumit cu voi şi vă pot asigura,
că urmând ast-fel, veţi deveni demni de părinţii şi superiorii voştri, demni de familia cea, mare, de Patria vâstră. Ascultaţi der şi acum cu totă luarea, aminte Istoria, sii faptele cele mat remarcabile ale lut Mateii Basarab, unul din Donanit glorioşi ai Munteniei:

ISTORIA
Aşia der, după cum aţi văgut cu ocasiunea lecţiunii din urmă,
tirania şi crudimele Jui Leon Stefan devenind nesuferite, Români
i
de preste Olt se revoltară în. contră lui, "1 -resturnară, şi la
anul
1633 aleseră Domn pe Matei Basarah din satul Brâncoveni,
Acest Domn, prin faptele scle din întru, a Dine-nidritat, de la
Patriă,
EI făcu scgle pentru luminarea naţiunii, introduse tipogra
. Tăs traduse şi tipări cărți în limba română, alungti din fii în ţ6biserică

„limba slavonă; înzestră țra
cu codici de legişi încuragiă indu>
stria,,.
comerciul şi artele.

:
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“În afacerile politice, domnia lui: Mateiii fu turburată de planurile cuceritore ale lut Vasilie Lupu din Moldavia, care-proiectase a, *

"uni aceste două țări surori, sub sceptrul săi. În contra planurilor
acestuia, Mateiii se luptă din tote puterile şi reuşi a le paralisa':
el bătu de mat multe ori pe Vasilie Lupu şi. nimici planurile 'turcilor, cari, intrigați de Lupu, otărîseră a- i face prisonier. Alianţa Însă 'contractati, “din causa, avestor lupte cu George II Racoți, prin“cipele Ardealului, "1 amestecă, fară folos, în luptele aceluia, cu
- Austria,

Batrâueţele lui:
|
Mateiii B: isaral furi amvtirite de rescolă şi purtare nedesciplinată a seimenilor sti, oştire compusă în mare parte

de mercouari străini. Când se întârse de la Argeş, unde fusese reținut în pat, de rana ce căpătase în resbelul Moldo-Muntenici de'
la Finta, în 17 Mail 1653, el găsi porţile “Târgu-Vestei închise,şi
- pe seimenii din întru resculaţi şi declarând că ei sunt decişi a-şi alege un alt Domn tânăr, şi că Mateiii se pote duce să se călugărâscă, decă va voi. Mateiii se vădu nevoit a tracta cu rebelii, promiţendu- -le o soldă mai mare. De şi isbuti ast-fel a linişti rescâla,
şi a face să i se deschigii porţile cetăţii, însă acestă rescâlă stil mal bine urmările ci, pe cari el, în. înţelepciunea sa, lo prevedea,
"1 întristară aşia de mult, în.cât se şi boărişi muri lanul 1654, .
„după o domniă glori6să de 21 aul.
(După acâstă “naraţiune care, la cas de trehuinți, 'S0 va repeta.
şi de două ori, învățătorul. va începe “a cestiona în modul ur
măitor : NES
ae
„| — Cum a fost Domnia du Leon Stefan?
BE. — Domnialul Leon Stefan a fost forte rea: Prin tiraniă, el
fiicu să se revolte ţera asupră-l şi mai cu sâmii Românii de peste
OI cari-l şi răsturnară.
— Da copiii mei, ela fost în tote rapârtele un domn rti,
caci pe lângă cele-alte ticlloşii ale sâle, apol a stors şi ţera prin
imposite nesocotite, :
„Cine a urmat după dânsul. în dorania Munteniet ?
„B. — Mateiii Basarabă din Brâncoveni , care fa ales de o stmă
de poor din Oltenia în anul 1633. -..
— Cum fu acest domn, şi ce făcu el mai pricipal 2

5, — FI fn un domn forte bun : fundă scâle, introduse în ţeri

-- tipografia, traduse -şi tipări cărți românesti, alungă din biserici
- limba slavonă, înzestră (cra cu-codici. de legi, şi incuragiă indus„tria, comerciul şi artele.
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Da, aşiae; el a fost un domn bun, niodest, blând, drept

“şi brav în resbele; a fost în fine unul din domnil glorioşi af Mun-

„teniei. — Spuneţi-mi acum, cum fu domnia lui în raportal po-

litic? . -

NE

Ia

_

E. — În raportul politic, domnia sa fu adesea turburati de planarile cucerite aie lui Vasilie Lupu, Domnul Moldaviei, care pro-

iectase a uni aceste două ţări surori sub sceptrul săii.

]. — Reuşi 6re Vasilie Lupu în planul săi?
E, — Vasilie Lupu nu reuşi. în planul săă, .câci Matei luptă
„din tote puterile sele în contra acestor planuri şi isbuti a le para-

:, lisaş el bătu în mal multe ronduri pe Vasilii Lupu şi nimici ma- .
- şinaţiunile Turcilor, cari, iutrigaţi de Lupu, otăriseră a-l face
prisonier.

[==

i

a

ae

Cu cine se alii el cu'ocasiunea acestor reshel6? | -.

E. — Cu ocasiunea acestor reshele, el se aliă cu principele Ardealului George II Racoți, care însă '] aniestecă fâră folos în lup-

tele sele cu Austria. o
E
„Le — Fost-a 6re Matei fericitîn domnia sa?

ME

_E. — Bătrâneţele sâle fură amirite de rescâla şi purtarea ne„ disciplinată a seimenilor să, -oştire compusă, în mare parte, de
„mercenari străini.
E
II
a

[. — Cum şi când se întâmplă acesti rescoli?

E; — Când se întârse Matei de la Argeş, unde fusese reținut
în pat de rana ce căpătase în resbelul Moldo-Muntenici de la Fin„ta, în 17-Maiii 1653,el găsi porţile Târgu-Vestei închise şi pre
scimenii din întru râsculaţi şi declarând că că sunt decişt a alege
- un alt Domn mai tânăr, şi că el sc pâte duce să se cilugărâscă,

dC
va vi
"1.

—

Ce făcu atunci Mateiu ?

:

De:

„E. — Mateiii se văgu nevoit a tracta 'cu rebelii, proniţându-le
o soldi mal mare. *
Da
cae
|. — Ce se întemplă, după acâsta?
|

B. — De şi Matei isbuti astfel a lnisţi resc6la şi a face să i

se deschidă porţile cetăţii, însă acestă rescâlă, scii mat bine urmările ei pe cari el, în înţelepciunea, sa, le prevedea, ?] întristară aşia
de mult în cât se bolnăvi şi muri la anul 1654. | .:
-

|. — Cât timp.a domnit el?

"B. — Ela domnit 21 ant glorioşi.

Da

e

-

1. — Bine; narezi-mi acum tir, Petre, visa lul Mateiii Basarabă, mărginindu-te îusă, în evenimentele cele mai principale. *

-
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E. — (Wareză istoria , însă nu întrun mod destul de mulu- :
| mitor). |
L.— Fiină-că Petru, Wa ţinut îîn “cxpuncirea sa, şirul. evenimontelor, vă voiii nara eii, încă o dată, acâstă şloriosă istorii a
Jul Mateiit. Ascultaţi der : . :
:
(Învățătorul repetă istoria, mitrginindu-s0 inst de astă dati în.
nararea evenimentelor celor mal principale). Dic; putea-vei nara şi tu acum acestă frumest. istoric?..
B. — Cred că voii putea Domnule.
Me

(Elev ul nareză istoria destul te bine).|
“Î.

— Pr6 bine, lie;

i

acum aş dori să ma ȘI sciit, a6eă ppe lineăi

cunoscinţa, evenimentelor narate,. aţi proofitat şi într 'alt mod de a„custă istoriă.

Ce diferinţă găsiţi voi între Doninii : Leon Stefan, sii Mateiti Basarah?
E, — Diferinţa într Domni ; Leon Stofan şi Matei Basarab.
este că cel Wântâii a fost un Domn răi şi ticălos, 6r, celd'aldoni“lea un Domn bun în tâte privinţele.
1. — De unde sciți acesta? E. — Scim acâsta din lecţinnea Istorici de astăgi. e)
1.

—

Aşia este; aş vrea însă să-mi spuneţi care a fost şi este .

stsjlala acestor doui Domni de diferite caractere?
E, — Cel Vântâii a. fost răsturnat din Domniii şi gonit ca un.
ticălos în al 3-lea an al Domnici sele; itr cel d'al douilea 2..d0m-

5

„mit ca un om virtuos ce era, cu ondre şi demnitate, până la mârtea
sa într un termen de 21 anl.
— Bine; der numai acesta a fost relata lor? — Nu râs
nunăeți? — Nu mai: giisiţi altă răsplată în viţa, scii dupe: mrtea
acestor doui Domni? — Fiind-că nu puteţi respunde, să vă vinei
într'ajutor. —- Ce este onârea?
-»
B. — On6rea, este bunul cel mai scump al omului pe acest pământ, la care fii-care este dator să ţină mai mult ca, la vieţi.
“|. — În ce consistă acestă onâre? :
E. — În numele cel bun, ce-i acordă cei-alţă Oment.:
“1. — Aşia este; spuneţi-mi acum co răsplată ai mai avut a-. costi doui Domni ?
E. — Bi cred, Domnule, că Leon Stefan a priimit, pentru fap„tele săle cele rele, desondrea; itr Mateiii Basarab, pontru faptele.
sele cele bune şi virtudse, onrea.

”

| — — Bine, copii şi notaţi acesta, Areopagul stsc tr ibunalul su-

N
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„METODOLOGIA ŞI DIDACTICA -

pre, care judecă faptele âmenilor însemnați, şi mat cu sâmă ale
capetelor încoronate, este Istoria. Imparţială ca şi dreptatea divină, ea pronunță ondrea sei desonârea, lauda să blamul ca răs„plată a faptelor fiă-cărui. Prin urmare şi în privinţa acestor dout
“Domni ea a fost drâptă şi imparţială ; pe Leon Stefan I-a expus la
critica şi desondrea, iar pe Mateiit Basarab la lauda şi ondrea posterităţii.
pi
=" Învăţaţă der de aci, a fi şi vot buni, drepţi, bravi şi folositori
concetăţenilor şi Patriei vâstre ; iâr opiniunea publică, care este orsanul Patriei ca şi Istoria, vă va “răsplăti cu recunoscința sa, cu
on6rea.

o

a

Ed

|

„(Tot din acestă lecţiune sar putea extrage şi învăţătura, că ju„nimea este datâre a-şi vărsa cu mulţumire sângele pentru binele
Patrică sele; şi că grin urmare: ar.fi o laşitate, o desondre pentru
junimea Română de a sili Patria şi pe Domnul lor, să înroleze,

pentru susţinerea demnităţii naţionale, mercenari străint), ete.
7
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Modelai No. 1.
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Anul |

idem | - lunii

REGISTRU

Nana

1:|

1 | Istoria naturali

2

o

| Dicţionar fran-|
ceso-român

poe

idem | idem..|
ia

30| 3]
N

1] 12|
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Modelul No. 3.

Al BIBLIOTECII

NUMELE 2 DATA
a atorului

- -

4

NUMELE |

„ediţiunii î - danatorului. |

Dr. Iulius Ba- |
“ra
a

| D. Teodor Co-

diverse

-

1858 | Onor. Primăriă
a
locală

!': 1859 | Onor. Minister

drescu

-

“| al instrucţiunii
publice.“

DV. A.reche

OBSERVAȚIUNI

-

1864 [Dom Gori

pl

1

geseu

e.

-,
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DE CATALOUUL

A

Ea

Numărul volumelor

Numărul corpurilor -

Numărul de ordin al

secţiunii -

Numărul de ordin din
registrul general

CATALOGUL SPECIAL
„TITLUL

-

cărţilor

SECŢIU
CĂRȚILE

121|

2

2

11|

1]

Istoria naturală

+

1|

>.

2]

24|

b5

1|.:

3|.24|

>

ca

10|

|.

Dicţionar franceso-român

Gramatica omâni
Comptabilitatea

.

ma

SPECIAL Al BIBLIOTECEĂ
OR

SOON
A e e e e o N
A

A

99a
A e

Modelul No. 4.

“AL BIBLIOTECEI

E

NUMELE

'

şi

autorului
/

e

OBSERVAȚIUNI

data

PIRINEI

cdiţiunit

-

diverse

:

NEA
DIDACTICE

Aaa

î

Dr. Iulius Baraş

Sa

.:

.

|Bucuresci

„1858.

*Î_D. Teodor Codrescu

laşi.

o

-

D. V. Stilescu

„-

Na
D. D. Iarcu.

i

po

„1859

“|

ÎBucuresci]

1866 |:

[Bucuresci]
1865

|
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REGISTRU. .

DATA

=

priimirii ordinului.

|:&

,

“

Anul
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Ş
a
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[E
- 9

2

2

E

=

i

3
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: AUTORITATEA

S -

|EZILE

5

25

a

zl.

de la care emană

ordinul

3

1874 | lamuariii | 4]

1

|-16

2.|

Revisorul scolar.

[dem |Februariiij 2

2 | 5

1]

Primăria locală |

“

DE

INTRARE”
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“Modelul No. 5.

DEINTRARE
IE CONȚINUTUL

LUCRAREA SA.

ordinului abreviat

Cere a's0 aplica obligativitatea.
instrucţiunii N
-

Sa corut de Ia primar
prin raportul
No. 1, a„mendarea copiilor ce Tip
, sesc de la scolă .

.

“Trimite 2 stânjeni lomne în tre- |
buinţa sc6lei -. -

Sa pus la dosar
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MODEL DE REGISTRU

Domeniu

ei

REGISTRU

;

1874 | lanuariii
iii

4
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1]:
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-

Numărul dosarului

| Dioa

x

|
. AUTORITATEA

1

|
se

căreia
trămite raportul

O

Anal "| Luna

Numtrul raportului

DATA
raportului

.Revisorului scolar -

1|

Primăriei locale

Poe
..-

0-4[;.27
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e N
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907

LEŞIRE
Dei

e

Se

Modelul No. 6.

DE IEȘIRE: .
CONȚINUTUL

.

a

RESULTATUL SEU

raportului abreviat,

Se cer instrucţiunile cuvenite, în
privinţa, obligatăvităţii instrucţiuni

Se cer în trebuinţa scolei 2 stânjeni lemne
|

Sa primit respuns; spre
„a se cere de la primăriă
amendarea, copiilor ce lipsesc de la scolii

În 2 Februariii anul corent Sati trimis
cerute

lemnele

|

98 :
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DATA

Anul
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0

Vanuariă

=“ lanuariii si
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"-Dioa

„|
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:

ORA

de întrare | de ieşire
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O

e
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e A e e e

| Modelul No.7.

PRISINŢA!
SEMNĂTURA
-

_

i

» lnvtţătorilor

!

i

N

RI
OPSERVAȚIUNI

e

*

"Sărbătâre

George Popescu

-

George Popescu
George Popescu,
- George Popescu -

Mându-mE malad mam ţinut |

“George Popescu
"|

George Popescu

clasă înnintede amiaţi
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RA
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Modelul:No. 8.

REGISTRU. PENTRU VISITA TORI
DATA

|
a

A

Anul

3

Luna
.

|

a

„3

Ze

=

"OBSERVAȚIUNI
o
PI
E

j

-

TABLA
MATERIILOR Corpse

PEDAGOGIA

în PRESENTA

SI METODOLOGIA.
:

-

.

“Pr efaţa la prima 'căiţiune .
„Prefata la, a treia ediţiune.

Imtroducţiune.

.

CARTEA 1. Pedagogia, sâii cursul cducativ :
PARTEA |. Principiile fundamentale ale oducaţiunii ă
: Capitolul I. Punctul de plecare şi necesitatea &ducaţiunii :
,
II. Principiile fundamentale ale educa:

. Ţiunil.

.

PARTEA II.. Educaţiunea fisică,
“ Capitolul |, Desvoltarea progresivă “a corpului
uman...
.
,
"IL Necesităţile vieţei “nimale .
„.
UL. Desvoltarea simţurilor -.
- PARTEA III, Educaţiunea intelectuală.
>

Capitolul unic : Desvoltarea facultăţilor intelece
tuale

.

.

PARTEA-IV. Bducaţiunea morală. - .
„ Capitolul I. Scopul educaţiunii morale
„IL. Cum să se dispună copilul, spre a
»
„contracta bune moravuri.
„
TIL. Cum se pâte sciipa copilul de defectuosităţile scle morale
.

302

a
Rae

PARTEA V.
- Cupitolul
a
„a

TABLA
OT

a

Bducaţiunea religiâsă
Î. Basele roligiunii curistiane .
II. Credinţa .-.:
UL. Speraiiţa .

îi

IV. Caritatea

„

05—
05-—
" 65—
“Tl—
09—

- PARTEA YI Educaţiunea naţionali -

Capitolul 2miic : Ambrea Patripi ..
CARTEA II. Învățătorul şi şeola i
PARTEA |. „Disciplina
i
Capitolul: [. Pedepsele ,
sI
Recompensele ..
:
a
“IL Stabilirea şi mențnezea destin
E
» în ScOlă,
ppm
e.

a.
N. Disciplina afari din sosi, Ci
PanreA ÎL. Sc6la şi învăţiitorul.
a

74—

74
07
71
12
74

79

74— 79
- 80—101
80— 91
80— 85
85— 80
86—90

90—. 9
91—104

„ Capitolad, 1. "Generalități asupra localului aa.
91— 98
“n.
TI. Generalităţi asupra scâlei
„* 93—.99
op
UL “Învăţiitorul în report cu superiori săi: - 99—100
pi
a

Învățător ul în răport cu părinţii c,
a
„ levilor „
,
.101—102

V Învățătorul în răport cu: “colegii săi.:CARTEA III. Metodologia şi didactica, .
”
PARTEA |. Principiile fobdamentale ale Metodologiei
„Capitolul |. Pedagogia. — Didactica. — „Moto-,
dologia oa
aa ca

:102—104
105—284
105—147 .
Di
105—107

sI
Principii didactice-.
„„--- 107—107
»
IL Principii relative la. învaţătari a
+107—110
oa
= 1Y. Principit didactice relativ la elevi.
110—114.

a

V. Principii relativ la obiectele de
”
studii. ;.
„AI
S—1l7
PARTEA II. Formele și modurile iroțimăatalăt
„118—128.
„ Capitolul L. Diferite forme ale învăţimântului. 118—124
II: Diferite moduri ale învă“mentul
124—128.
-

, Pannea IL. Metoda, prin intuiţiune

a

BOI—141

„Capitolul |. Procedarea la eserciţile prin =. pe
o
.
tuiţiune.. .
.129—131 -.
pe
Ile Exemplu practic asupra metodei
prin intuiţiune -.
131—137
ap
Rit Exemplu ; practic asupra metodei”
prin întuiţiune cu tablouri .
138—141..

-

- MATERIILOR,

303

PARTEA IV. Metoda asupra primei lectură şi scrieri . :141—160
-. Capitolul 1. Primele noţiuni asupra Jecturei 141 —147
n
II. Primele noţiuni asupra scrierii "UT
.
149
a 7 Il. Exerciţii simultane de scriere şi .
„lectură
- 149— 153
>

N, “Exemple doeserciţit aticel

înme-

in

toda prin sunete simple..
-153-—160.
PARTEA V. Metoda de desen »
|
160—167.. -„Capitolul|. Regule generale asujră lesânaralul *100—162 „Il Metoda şi condițiuni privitore Ia
o
desemn
| 102— 104.
„ *. Exemple de exerciţii practice” asupra, i
A
desemnului
aaa
164—107
PARTEA VI. Metoda de. caligrafiă ..
; -168—185
- Capitolul 1. Exerciţii caligrafice.
„ 168—169

“a

i

II, Exerciţii de caligrafii propru dist. 169—181

UL

Diferite observațiuni asupra scri-

|

-

eii
„181—182
a N. Exemple de eset practice asu-. Si
=
“pra caligrafiei Da
a
182—185
- Pannea VII. Metoda de lecturi expresivă.
186—196
„Capitolul |. Generalităţi asupra lecturei spre:
,
o

ia:
„:

sive

4

:180—189

II. Metoda propriti dis
„1. .
UL Exemple de exerciţii vraclice Asu
pra lecturei -. .
a:

189—191

„. Capitolul 1.. Primele cunoscințe religios . „1

196—198

Panza VIIL.. Metoda asupra religiunil

E
191—196

„„*196—208

a
a

II. Rugăciunea în sedlă, -.:
a
2198—199
IL Exemple de exerciţii practice au,
aa
- pra religiunii.
.
2. 199—208
PARTEA IX. Metoda asupra, calculului. .
„_1-9208—239
“ Capitolul. I. Introducţiune
.
208—211.
a
IL Cun6scerea celor Vânt 10 nui
“mere, — Elemente de adunare - :
e

şi scădere.

R

R

NE

III. Cun6scerea numerilor pentla 0su- .

W.

- tă, — Adunare, scădere, îmulțire, şi împărțire. -.
Calcul cu numere pânt la 1000

- 211—213.
e

|
213—216
„216—220

04

'TABLA MATERIILOR.

" Capitolul V. Cele patru lucrări fundamentale a„

„Supra numerilor până la un milion' .....

„VL Adunarea, sciiderea , îmulțirea şi

220—225

-

împiorțirea numerilor complese,
295—9296
VII. Fracţiunile-vulgare. . . :,. .
226—229
a
VIII. Numerile decimale . . .. . .- 929—999o
TX. Sistemul metric,
229—230
„+
X. Exemple de exerciţii practice asupra Aritmeticei . . .: . .
230—239
"PARTEA X. Metoda asupra gramaticei. . , .: .
239—260
„Capitolul [. Noţiuni asupra limbei . ....
. . 239—241
Il
Gramatica propriii dist. , . .* 241—243,
1
UL Proposiţiunea
. . ... . . 948—2945
„IX Părţile cuvântului . . . 2
245 —249
„.
V. Exemple de exerciţii practice asu,
'pra Gramaticel-. . -. .. .
250—200
PARTEA XI. Metoda asupra geografiei. „ia
260—278:
Capitolul l Introducţiune „au
a
260—262
a
Îl. Metoda propriiiddist
.
262—267
- “UI. Exemple de. exerciții practice ast,
”
pra geografici .. -,
„1
269—273
PARTEA XII. Metoda asupra Istoriei Patriei .
213 —284
Capitolul |. Generalităţi asupra Istoriei .
:973—275
Ă
II. Metoda propriii qisă .. .:.:.
275—279
“n
TIL. Exemple de exerciţii practice asu“pra Istorici |. edi
979—984
Modele de 1 registrele uecesarie sc6lei -
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„ELEMENTE DE PEDĂGOGIA sI METODOLOGIA “

mama.
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e
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“Onorabililor persne, cari ati bine- voit a susține, piu abona- mentele D-lor, a bcia odiţiune a operei :

e?

"0

„|Ezen

| cea

NUMELE D-LOR AROXAŢI |
Vă

si

Num,

TR
n re

mm

an e

MUN

Pi

Judeţul Prahova.
.

„_D-nu Nicolae Muntâuu
Nilonescu.

op

; N. Sorescu.
„Ioan Alexandrescu,
„. Cons. Săvulescu -.
„Alexandru

Stoica

„1

Moreni

,

Scorţenii Mislei
Şoimari .
Ceptura

.

„

loniţă A. Viziruu

-p ac Georgescu,
„PP. Drigniondi ,

„

G. 1. Popesen .

1.

A

1

»
,

]
1
1

»

, - I. Iliescu

„N. Coconca.
- Preotul N, Apostoteseni
D-nu loan .

1:

po

” Preotul I. Marinescu ;
. Coconea
,.
George Coconea

1

1:
1
1

|

Băicoiu

„Costică Popescu

D-nu
-„

|

-

Târgu Filipesci

.

1
1
1

.!
5
5

1

„.:

1

„i
Ploesci -

1

a

20

1

NUMELE D-LOR ABONAȚI
as

Preotul

D-nu
NL)

Sterie.

Liliesci
Comarnicu

Georga Voiculescu,
Eftimie Grigorescu
loan Chiţulescu
loan Constantinescu
Moise Ilorjia
L Stefinescu .
Nicolae Poreseu

COMUNA
unde domicilicză

Proviţa de jos
.

?
9
=

Breza

,

|. Niculescu.
a Marița Niculescu
Elena Stefineșcu .

..

_ Frosa Cara:
AM. Angelescu.
- Gheorghe Ioneseu.

Gherghița |

Petru Spirescu.
Toma. Popescu .
-loan Popescu .

Valea Boului.

Luca Lazăr,

Popesci

E

Nicolae Eftimie -

Nicolae Popescu

Dimitrie Popescu . ..
Ioan Christescu
George Dimitrie .
Dimitrie Bătăşoin .
Nicolae Bătăşoiu
Christea Stănciulestu .. _

Stan loan .
Nicolae Prenţescu .

Chiojdânca .
Apostolache |
Chiojdenea

Diesci *
Filipescit de păd,
Migur eni

Preotul loan Niculescu .
Dimitrie Stănescu .

Piulesci

D-nu

Petre Georgescu

Poenari-Burchi
Văleni .

AGinea
St. Radiau.
D--na
»

D-nu

Flena Gica
Eft. Boeroiu

Alexie Aviotnu

EA

[..
.

1

Valea Turcului

Nun.
Exemplarel,

i

"

N, G. Duşescu.
Dimitrie Negulescu
- Andronache Papazolo

n
2
»

Moise 'Teohărescu.

»

Simeon Moţăţânu .

»
»
*

Rr

»

Constantin G. Popescu
_Spiru Rădulescu
Zovedeii Rădulescu-,

n
»
»

2

Stefen Vkdescu

1
2
n

Ghiţă Vasilescu - .
»
Preotul Ioan Georgescu |.
D-nu (G. Tomescu.

1.

.

a

a

Nae N. Cosăcânu
_0. Dragomirescu '

3

»

».

3

D-nu N. [. Şeicărescu

Pogonele
?

PR a

|

- Tănase Stănescu
D-na Maria Stănescu.
>

ai

J ndoţul Buzitu
- D-nu Răducanu|. Țiţeică

ț

RI
RR
RR

»

.

„

"Toan Popescu .
Dimitrie Voiculescu :
Pr cotul 'Teochar Roferend
D-nu Savu Constantinescu .
.
loan Christescu NE
Dimitrie Iliescu »

.

RR

»

PR

,
Pucheni-mari
Slănic

Ioan Dimitrescu
N.LPop
. .

RR

„.:
2

RR

.

Al. Slănictnu ;
|. Tănăsescu
Stefan Stamatescu.

2

.

RP

aa

| VălenY

Num,
Exem-

plat el.

A

Ioan Popescu . .

»

COMUNA
domicilidză

a

Oprea Tănăsescu

unde

)
A

a.

D--uu loan Minăiescu.
Ioan Dragomirescu

|

a

NUMELE D-LOR ABONAȚI

3,

Nicolae Georgescu ,
Cimiţi Popescu
.

n

.

D-uu
„

Caloian: Dragomir ,
LăĂ, Mitnoscu +

„George Davidescu ,
Preotul Ioan Moise

o

a

Paul Dinu

.

NL Samoilescu -,
„Badea, Nicolescu

es

„» » Simeon Nicolae.
V. Mateescu .
G. Antemir.
|
"Teodor Stoicescu.
Nicolae Comănescu
- Nicolae Constantin

C. Popescu.
Alx. Georgescu.

Preotul T. Leontie
D-nu Manole Dimitrie -„* Imache Rădulescu,
Hristea Nicolae - .
Preotul Iliă Ionescu .

-

Gura- Sirăii

Robesci
“Riătosci|
'Târcov
Pârscor

Bălănescă E

D-nu Ivan Popescu...
+»
George Ionescu,

a

„

Jugureni

Pârscov.

D2ra Filotea Georgesca.

.

Num,

domicilicză .

ea

I. N. Popeseu..

3
3

Lazăi Dimitrescu
Ioan Crucianu..
Ioan. Manta.

SE

.

Vasilie Stănescu

GC. Anastasescu,.

3

3

3

3

E. Prorocu .
La
" "Tudorache Sluescu

ua

D- -nu “2, Jugurenu.

COMUNA
unde

as...

NUMELE D-LOR ABONAȚI |

Brăesci ..
Pătânlagele,
Gherăsenii
Caragelele
Sniccni
Padina, Luciu

'Pintesci
Maxenu
Meteleu
Albesci.

Găvănesci
Cotu-Ciori

Săgâta
Cocârlânca
Tăbărască
Scurtesci

. :

Exeme
plarel,

-
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a
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COMUNA

unde domicilidză.

E
Iptarel.

Judetul Vâlcea. -

.

Preotul 0. Rădulescu «

Oenele-marit

1

Judeţul Ialomiţa.
D- nu Q. Bărekinescu.
„

Urziceni.

loan Vasilescu,

i,

Moldoveni

1

„Vasilie Grigorescu.

Jilavile

1

„N

Vrziceni

1:

Speta.

J udeţul Putna.
D-uu A..iescu

|

:

Nomol6sa.

E
„dl

|

Judeţul Ismail,

_:

Dinu Nicolae Paladi .
"Ioan

«| Renii .

Bacescu..

a

a

-1

“Judeţul Brăila.
Preotul MI. Dicheopol.

Brăila

1:

D-nu Chr. Atanasiu,
„Al. Nistorescu ,

»
Di

1
1

»

1

„LL Mancas
„N.C.

„

B. Popescu.

„N.

a.

Lascu

»!

1

a

1.
1

-

Teodorovici.

„lord. Dimitrie :

n

1

$. Ionescu, ,

3

1

d udețul Baciu.
D-n-nu Atanasie Cuistodulo
„O Potresco.

|
|,

|

Târgul Ocna
ÎN

1.
|

AT

e1 42

povami

NUMELE

D-LOR

D-nu 2. Băiuț.
G. Constantinescu .
p--ua FM.

.

D-nu Gh. Măzăneseu.
„
*.

[7
ARI

ârgul Ocna
A

|
1

.

Tzirtzosco

,

1
1

Bacău,
E
.

1
N:
1

=
,

a!
1

»

,

“Petru Moisescu,

i

| 1

Codrânu

D-nu Vasilie Gervescu
„St.

|
|

.

d. Homoceanu
Elenca Nicolau.

„

iara

SI

N, Roman,
„. D. Mancas.
D-na Elena Constandache
a

Nun

- unde Tomei.

,

Vasilie Ciudin.

„Mihai

J0MLUA

ABONAȚI

1

,

1

Es

5

„Județul Sueâva:”
D-nu N. Cârlănescu .
„NIL

a

Ciucă,

G.Moiro

„N.

-.

.

.

Brusturi

,

Drăgus :

Busuioc,

pe

„N.

Ge.

Zaharescu

„P. Drăguşescu,

„. P.
„N.
a
C,
„YV,

1

1
]

Harmaneşti ,
Rugindsa a

Lespegile

+

Baia
Maini
Dolheştii
Bozoci Preutesci

.

.

Mirosleveşti

Moişan.

Ciolang,
Gavrilescu
Luposcul
Vamanu,

l
N
1

l

,

„P. Cucescu.
„Stamati.
.
a
Dârta . .
„ - ÎL. Bondescu . .
„Gr.

]
-*

“Paşcani

;
D..Yânator,
„D. Ursu.

„AL Ionescu.

“Bogdănesci

,

Tzolesci
Tătăruşi
Oprisemi .
Pleşeşti

-

1

1
1
1.
1
2
1.

1
1.
1
1.

-

i

sii

:

Am

- COMUNA.

NUMELE D-LOR ABONAȚI
D-nu -G. Stamatin
..
ss
Th, Stapeanol

„ .X. Teodorescu,

a

Dimitrie Codrea

,
-.
|

.

„. loan Ernilie

„
a

"G. Macarescu
Z. Gafenco.

1
1
1.

Folticeni _

1

a
>
a.
»
-

.

1
1
1.
-l
1
1

1
1

,

„D-ra Caterina Stancioriei
„ . Ana Dimitrie
„ Tosefina Roth

.

NL. Junian.

.

“ . ÎL. Rădulescu

a
-

.

Stefan.St. Sadovânu..

|
1
]

Ă

2

i

3

,

-

1

a

Preotul P. Cernadian.
„
P. Stefuleseu.
D-un 1. Păsărenu.

,
m
-

,

„. Lazăr Arzră-,
a Mihail Popescu. ..
„Petru 'Fomescu
"+ Dimitrie Ilurezianu

1

Târgul jiului

.

D-nu GQ, Căzănescu

„ Î. Stănescu.

1

,
-

Judeţul Jiul
de jos.

a

„1

Sarul Dornei !
Horodniceni
Cotoponesăi - _-.|

Th. Arram.

a

l.

:

+ | Ciumulescă Gani. |

„Ioan Stins .
sa AN. Locuja
„- GQ. Manoliu. ,
„. A, Zaharescu. .
D-na Efr. loanoviciii. o.
D-nu C. Muntânu. ',

a

1
1

Foreştii

Dorna

„
"Th. Ionescu
„ . Nicolae Zaharescu,
„loan Lascar
.

[pa

V, glodulut
-Basea

-;

+ “I. Ciolan

Nun

nude domicilicză

l

|
„Il
„1

-

»
Ă
.

i

„TU
1
1
1,

312.

|

.

„
Alecu Sgarbură
Pr cotul Const. Grivescu.
>: L. Ivănoiă

N.

Stefârei

.:,

:

Furceni
Romanesci
Lelesci_

.

Săftoiu.

Preotul C. Nicolescu

RR

Roşia,
Felescil
Băliinesci -

I. Cionescu.,

D-nu LB. Surdu,

2

|: Runcu.

,

IND

.

RR

“Gr. L. Brăilei

sa

Constantinestu .
Bălăcescu
Bălănescu
Nicolaescu
Mateides .
Călcescu .

Ra

..

.

„ . Gr. Negrescu

Roşuţa,.

Judeţul Ilfov U.

1. Neteztuu,

G. Constantineseu.

Lipia Bojdani
Bălăcânca
-

Dimitrie Gregorescu .
OTECĂ

ApPOL

!

IRRD

.

Micsunescii Greck
Dridu- Sărindar
Maia
Merii-Petehi

x

x

ss
3

:

:

Bucuresci

Mm

D-uu Buiu Biltânu ,
Mihalache Ionescu.
Theodor Petrescu.
]. Zaharescu
D. Chistescu

x

|

,

sa

N.
C.
I.
1.
Î.
1.

3

3-3:
a
1

N. Popovici.

39
2

.

.

Gr. Constantinescu

Ei

3

Gr. Sifloiu..

Gr. Mihuleţu

sn...

Protopop St. Xicolăescu .

e

" Târgul jiului

(corge Popescu

D--hu

Num.
Exerue
ptarei,

.

Constantin Puriceseu

a

COMUNA
.
domicilieză

DR

„D-nu

unde

,

NUMELE D-LOR ABONAȚI

