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Prefaţa traducătorului. 

Condica greşelilor învăţătoresci este un 

„memento“ permanent pentru învățător. 

Un escelent bărbat de școlă din America, 
James L. Hughes în cartea sa întitulată, 
„Mistakes in teaching“ (Greşeli în instruc-: 
ţiune) a alcătuit cu adevărată măestrie con- 

dica acelor greșeli. Observările lui înțelepte 

  

_: cană să ocupă de instrucțiunea tineretului, 

î, fie ei învățători la sate, fie profesori prin 

“i palatele liceelor. Într'un mod practic, pănă 

„„_* aci eu totul neusitat, autorul înşiră pe scurt 

una câte una greșelile, de care trebue să 

""” ne terim.  Fie-care tesă este urmată de o 

esplicare scurtă şi totuși convingătâre. 

Acela, care va frunzări în fie-care zi cărti- 

cica acesta şi s8 va nizui să-i urmeze sfa- 

turile, acela la tâtă întâmplarea va observa 

zi de zi progresul şcolarilor să.  Impreju- 
vările nâstre mai ales ale Românilor, sunt 

de aşa, că învățătorii noştri dela sate ple-: 

când din seminar nu mai ai ocasiune de. 

a ceti cărți didactice, căci acelea sunt 

multe, prea teoretice și scumpe, €ă.însă ai 

timp puţin și sunt săracă. Astfel am cuge:. 
tat, că traducerea cărticelei de :făţă.va; fi 

l* 

și pline de spirit le pot folosi toţi aceia,“



o binefacere pentru învățătorimea n6stră. 
Dar nu numai învățătorii o vor put6-o în- 
trebuința cu folos, ci ea va fi forte bine 
venită și tuturor acelora, care să ocupă de 
cestiunile șcâlelor, ma! ales preoţilor noștri 
și părinţilor școlarilor, căcă cărticica acesta, 
pe scurt cuprinde în sine pedagogia în- 
tregă. Nesciind englezesce cu părere de răi 
am fost silit să mă lipsesc de originalul 
englezesc, și traducerea românescă am fe- 
cut-o de pe traducerea ungurâscă a D-lui 
Ioan Waldapfel. Acestă traducere UNgU- | 
rescă însă, mi-a făcut impresiunea unei tra- 
duceri atât de bune, în cât sunt sigur, că ea mi-a, reoglindit originalul în lumina sa adevărată. Astfel sper, că 'și traducerea 
românescă va corăspunde originalului. 

În speranța, că lucrarea de faţă va; contribui și ea pentru înaintarea învăță- 
mântului în șcâlele nâstre, o recomand cu căldură tuturor bărbaţilor noștri de şcâlă, 

Brașov în Martie 1894. 

= 

 



Prefaţa autorului. | 

Multe cărți bune s'aii scris pănă acum 
despre educaţiune. Cele mai multe însă ai. 

fost prea teoretice, așa că în pracsă învâ- 

ătorii nu le aii putut folosi după cuviinţă. 

Cunoscinţa, principiilor generale ale educa- 

ţiunii este trebuitore, dar cunâscerea te- 

__meinică a particularităților muncei şcolare, 

este de o importanță și mai mare pentru 

reușita instrucţiunii.  Cunoscinţa principii- 

lor generale ale nauticei nu-i prea folosesce 

unui căpitan de corabie pe Missisippi. 
Pe ori-ce teren primul pas al progre- 

sului este, ca să ne învăţăm a încunjura 

acelea, greşeli, pe care am fi aplicaţi ale 

săvârşi.  Învățătorii tineri înainte de tote 

trebue să cunâscă stâncile, care să pun în 

calea corăbiei lor. Esperiinţa apoi îi va 

învăţă, cum să le încunjure. - 

O esperiință de mulţi ani pe terenul 

crescerii de învăţători a produs pentru autor 

acel resultat, că individi diferiți la vârstă 

și naţionalitate în privința conducerii, a 

disciplinii și a metodului să opintesc de 

aceleaşi greșeli. A relava câteva din aceste 

greșeli: 6tă scopul cărții de față. 

Toronto (America). . 
Autorul.
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Greşeli în conducere. 

E greșală, dacă în conducerea școlei ne- 

gliji aşa numitele „lucruri mici.“ Deosebirea 

între 0 şcolă bine condusă și o ședlă răi 

condusă să observă mai ales la astfel de 

lucruri, pe care mulți inși le consideră drept 

lucruri neesenţiale și fără nici o însemnă- 

tate. Să fie lucrurile acestea de o impor- 

tanţă secundară, admitem, dar greşala zace - 

tocmai în aceea, că nu le considerăm de 

fel. LI. Blakinston, un escelent inspector de. 

şcole al Angliei, zice: „Nici învățătorul mai 

puţin talentat încă nu trebue să-și perdă 

curajul, dacă va înţelege, că succesul con- 

ducerei şcolare atârnă în prima linie dela 

aceea, ca în totdeuna să urmărim cu cea 

mai mare atențiune așa numitele „lucruri 

mici“ şi să nizuim a învinge ori-ce greu- 

tate la început, în germenele săi. Fără 

regularitate conducerea nică odată nu pote 

să fie bună și în acestă privință are totă 

dreptatea afirmarea paradocsă;: „Lucrurile 

mici conţin în sine pe cele mari.“ 

Acela, care va fi cu băgare de semă 

la agendele mărunte ale conducerii școlare, 

acela de bună sema va îngriji tot-deuna
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bine şi de cestiunile mai importante. Acela, care va considera în destul lucrurile „mică, 
acela forte rar va avea, năcaz cu afaceri mai ponderâse, căci de acestea, apoi abia vor mai obveni. E peste ori-ce îndoială, că observarea sistematică a mărunțișurilor, când conducem pe copii în curtea Școlei, saii când ii lăsăm să umble în grupe, saă când ei sunt în șcâlă, zic, e peste ori-ce îndoială, că în acestea și în tote casurile observarea minuţi6să, a, lucrurilor „Mici“ va fi un fârte prețios mijloc de disciplină pentru formarea caracterului școlarilor. Aici să desvâltă multe deprinderi, care vor decide odinidră succe- sele, ce le vor put ajunge şcolarii, când vor fi masi. 

Dintre aceste lucruri secundare cele mai demne de luare-amințe sunt următorele: 
1. La sfevsitul fie-cărvuiă vepaos dintre Gre pune pe băeți în rend și condu-i astfel în bună regulă în salu de învețăment,  Ace- sta trebue să să întemple tot'd6una, în ace- laş fel, fără îmbulzelă sau altă disordine. Dacă curtea nu este podită, apoi punerea, in rEnd a şcolarilor mai bine să face pe nisce scânduri așezate în curtea școlară a- nume spre acest Scop, pentru fie-care clasă deosebit, | 

2 Deprinde-ţă școlar îă, sri acauble cu cu Paul ridicat, cu smer. ii dați Vine îndpoă, cu  
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anânile lăsate în jos și privind drept înainte, 

Mersul cu mânile la spate ține — ce e 

drept — umerii îndărăt, dar școlarul-de- 

prins cu un atare mers, în 'odae, pe stradă, 

sai la eserciţiile militare nu va fi în stare 

să umble cum să cuvine. „Crescerea nu e 

completă, pănă ce puterile trupescă nu sunt 

cu desăvirşire supuse intelectului și legilor 

ciselării morale şi sociale. 'Trebue să învă&- 

țăm pe copii, cum să şadă, cum să stea, cum 

să să mmisce şi cum să umble. Spre scopul acesta 

fresce avem trebuință și de reguli, dar 

acestea să fie puţine și simple şi dacă cu 

copiii procedem frumos și cu atențiune, va 

fi uşor a-le întipări aceste reguli în me- 

morie presupunând, că nu le vom aplica 

după capriţ. Trebue să instruăm mai în- 

tâiti copiii la aceste reguli, dar după aceea 

călcarea lor nici odată să nu o suferim fină 

admoniţie sai îndrumare la ordine.“ 

3. Să nu-ţi deprindi școlarviă, cu să um- 

Dle în vErful degetelo». Învăţătorii tineri fac 

adese-ori acesta, pentru-ca să nu fie larmă. 

Dar e lucru greșit: 1. pentru-că astfel copiil 

aşor să deprind a schiopăta; 2. pentru-că 

astfel sunt siliţi să-și diformeze degetele în- 

doindu-le; 3. pentru-că în ăst chip nu e 

posibil să umbli ușor şi plăcut. Copiii pot 

să umble de tot natural, fără ca să pro- 

ducă zgomot. mare și la un astfel de mers 

+rebue să-i deprindem.



4. Trebue să-i învăţ pe școli, cum 
să ce și să cobore treptele. Mulţi copii sar de-odată câte 3 trepte, deși de-odată numai una ar trebui să calce. Pe trepte regu- late de șeslă pot sui și cobori în şire de câte doi saii trei inși și asttel pe lângă un mers domol şi uniform să mai câștigă și timp. Dar nu umbletul prea repede este râul cel mai mare la urcarea și coborirea treptelor. Copiilor le place a da prea tare cu piciorul la suirea treptelor, ca earna, când îşi'scutură zăpada de pe încălțăminte. “Trebue să-i învăţăm; ca să-și ţină, picidrele Prin musculatura, trupului de jos și numai încetinel. să le aducă, în posiţia cerută și să nu le lase, ca și cum ar fi organe fără, viață. 

5. Ducă şcolari răspund sati citesc, tre- bue si să secole. Acesta, [9] pretinde cea mai elementară bună cuviință. De altfel, chiar și din punctul de vedere a] trupului, varia- țiunea, între ședere și sculare e forte bună, pentru copii. Organele de vorbire să mișcă, mai liber, cânăa stai, decât când ședi. Scu- larea, trebue să să tacă cu o dibăcie 6re- care. Copilul să nu să secole. încovoindu-să sait ridicându-să a lene în sus. 
6. In decursul cetirii şcolasvul să țină cartea în, Mâna stângă. . „Cartea în mâna, stângă și Piciorul drept ceva, îndărăti, —
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acesta este regula, pe care aii statorit-o 
în privinţa cetirii tâte autorităţile fără es- 
cepțiune. Dacă copilul ţine cartea cu amân- 
două mânile, atunci el de regulă o aduce 
prea aprâpe de ochi și-și plecă prea ușor 

ȘI umerii. : 

7. “Ori-ce lucru trebue să-l ținem cât 

să pote departe de ochă,  Miobia cresce în- 

tun mod îngrozitor. Datele statistice din 
Europa și din America arată, că numai 
un procent fracționar sunt miobi dintre co- 

piii, cară întră în șcâlă, în vreme ce din 

acei tineri, cari în etate de 18 ani pără- 
sesc şeola, 60%/, sunt mult-puţin miobi. Ace- 

stă stare e îngrozitore și ea la tot casul 

trebue să îndemne pe fie-care învăţător cu 

simţ uman, ca bine să chibzuiască, cum ar 

pute să, delăture un resultat așa de îngro- 

zitor. Să dăm sălii de învăţământ lumină 

cât să pâte de multă şi anume din partea 

stângă a copiilor saă eventual din stânga 

și din dăr&t, dar nică odată din faţă. Pe 

lângă o îngrijire cuvenită putem săi de- 

prindem pe școlazi, ca să ţină recvisitele 

lor de şeolă, tăbliţa, cartea de cetire,. ce- 

vusa ş. a.. în depăntarea trebuincidsă. 

8. Dacă copiii să sc6lă, să nu să ra- 

zime de păvete suzi de bănci. T'ot- deuna, 

când copilul să sedlă, să stea pe picidrele 

amândouă și să nu să razime de nimic.
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9. Cuetele, condeiele ș. a, să le aduni 
Și să le împâh'ţin tot-deuna întru M0d 
precis și regulat. Caetele le adună un şcolar 
designat spre acesta, bancă de bancă înti?o 
„ordine precisată. Caetele adunate trebuesc 
așezate apoi astfel, ca la împărțire aseme- 
nea să nu să facă nici o confusie, ca ele să potă fi împărţite chiar Și pe întunerec așa, în cât fie-care școlar să-și primescă caetul s&ii fără zeomot, 

„10. Să insista cu toti 7rigorea asupra Curățeniei, dsupra frumosului și asupra Punctualităţiă, Aceste lucruri sunt even- tual de o mai mare importanţă pentru copii, decât cunoscințele, pe care le câştigă în şc6lă. : Să nu suferim, ca, copiii să arunce hârtiuţe şi alte lucruti pe coridor saă prin şcolă. Învățătorul să visiteze adese-ori banca şcolarului, cărțile și recvisitele lui școlare. 

ZI. Nică un școlar» nu are voie să să deprirteze dela locul sc fără perinisiune. Dacă un singur școlar ar avea privilegiul acesta, apoi acâsta ar trebui să o permitem - tuturor și astfel sar pute întâmpla, ca toţi de-odată să voiască a, face us de acest drept ȘI disordinea e gata. Numai censorii aă Vole continuă, ca să să misce prin clasă după trebuinţa oficiului lor, fără ca să re- oleze despre- acesta, necontenit învățăto- rului. 
-
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12. Anumite acţiună școlarii trebue să 

le săversescă întru chip comun şi uni 

forme, „Ah, D-vâstră voiți să le nimiciţă 

originalitatea, şi voiţi să faceţi din ei simple 

maşine, silindu-i, ca tâte să le facă întrun - 
mod stabilit?“ Astfel vor răspunde mulţi 

învățători, cari nu sunt în stare să-și țină 

clasa, în ordine şi caută astfel scuză pentru 
slăbiciunile lor. Dar regularitatea împedecă 
6re desfășurarea liberă a originalității? De- 
prinderea metodică încătușeză „eserciarea 

liberă a individualităţii?« O astfel de ori- 

ginalitate și individualitate, pe care în ăst 
chip o suprimăm, e forte stiicăciosă şi la 
tot casul trebue limitată. 

Tăbliţele și cărţile lor copiii trebue 

să și le ţină în bancă întrun fel hotărît și 

uniform. 'Trebue să ecsiste un chip, care 

e mai lesnicios și mai puţin zgomotos de- 

cât altele. Învățătorul să constate, care e. 

chipul cel mai corăspundător în astfel de 

cestiuni şi acest chip să-l esecute apoi cu 

tâtă stricteţa. 'Trebue să stabilim un semn 

permanent pentru tâte mișcările trebuin- 

ci6se la acţiunile comune ale școlarilor. 

Scopul este tot-dcuna acela, ca să câștigăm 

timp și să încunjurăm zgomotul; ceea-ce 

trece peste acest scop, e o simplă „dre- 

sură“ fără, înțeles. 

E greşală, dacă negliji inspecțiunea în 

curte. Dacă în curte nu controlăm în-
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destul copiii, apoi nică în șcâlă nu este ușor a-i dirigia. Dacă copiii la şcolă să de- prind cu obiceiuri proste saii cu vorbe ne- 
spălate și murdare, apoi acesta să întâmplă mai ales în repaosele dintre re: Invăţă- torul trebue să fie tot-d6una între şcolarii săi, pentru ca astfel să-x ferâscă de ori-ce - necuviință, fără ca prin acâsta să împedece sportul sănătos saii recreaţiunea nevinovată. 

In presenţa învățătorului lor şcolarii nu vor alege jocuri proste, care neliniştese pe aceia, cari nu ia parte la ele sai jocuri, care primejduesc sănătatea partici- panţilor. Nu este de lipsă, ca spre acest “Scop învățătorul să umble prin curte în sus şi în jos, ca un poliţist, dar chiar numai presența, lui va ajunge pentru de a împe- deca d&răpănarea, totală a bunei cuviință * școlare sai ca şcolarik să-și strice cu. voia hainele , să-și rupă pălăriile ș. a. Învă- țătorul și cu acâstă, ocasie va îndemna pe școlari la vorbire corectă și la purtare cu- VIncl6să. 

_E greşșală, dacă te retragi dela jocurile copiilor. Presenţa, învățătorului în curtea Şcolei are două scopuri: întâi să delăture z5ul ȘI a doua, să promoveze binele. Co- pilul Dică odată nu-şi desvălește firea sa în- tregă decât la Joc. Acum ese ]a ivelă tâtă puterea sa fizică, intelectuală și morală.
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Payne zice: „Boldul spre joc nu a:e el 
ore vre-o însemnătate mai adâncă? Ore 
Creatorul ne-a dat acest bold numai pentru 
de a petrece timpul? Numai ca să producă 
o mișcare zadarnică? Ca în sine chiar 
să-şi aibă sfârşitul? Nu! Acum văd, că. 
servesce drept mijloc, ca copilul să-și des- 
vâlte tote puterile. Prin joc învaţă copilul. 
să-și întrebuinţeze membrele şi tot organismul 
trupului și prin acestă întrebuințare. spo-. -. 
resce sănătatea, şi puterea lui. Prin joc 
învaţă copilul să cunoscă lumea din afară, 
însuşirile naturale ale obiectelor, ce-l în- 
conjoră, influința reciprocă a unora, asupra 
altora, raportul dintre el și aceste feno- 
mene și tocmai aceste cunoseinţe sunt ca- 

pitalul său permanent pentru viaţa, întregă, 
Prin joc, unde trebue să încheie alianţe și 
să muncâscă în societate .cu alţii spre sco-. 
pul comun, prin joc începe copilul să în- 
țelâgă legăturile morale, începe să simţă, 
că nu pâte să trăescă singur, că el este 
membrul unei comunităţi și că trebue să 
vespecteze drepturile acestei comunităţi, 
dacă voesce, ca și drepturile sale să fie 
zespectate. 

Prin joc învaţă copilul să-și iscodescă 
mijlâce pentru ajungerea scopului; acolo 
învață a inventa; a construi, a descoperi, 
a scruta, a apropia în fantasia sa ceea ce 
este departe, a traduce limba faptelor pe
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limba cuvintelor, acolo învaţă el întrebuin- 
ţarea convenţională a limbii sale materne. 
Cu un cuvânt jocul este acel mijloc, care 
desvâltă puternic totă firea copilului şi care 
prin urmare nu piere fără urmă.“ Dr. Harris 
s6 esprimă astfel: „Mult să vorbesce de 
fructificarea, jocului, dar jocul, în sine luat, 
n'ar trebui fructificat; trebue, ca pofta spon- 
tană, de joc a copilului să afle teren liber 
fără nici o restringere.“ 

Învățătorul, care nu înțelege și nu 
urmeză aceste fapte, acela nici odată nu-și 
va cunbsce îndestul şcolari şi va perde 
chipul cel mai natural şi mai desăvârșit de 
a-l controla. Pretutindenea natura copilu-.. 
lui rămâne întru cătva ascunsă, chiar nu-? 
mai la joc nu. Ce lucru însemnat este: N deci pentru învăţător, ca să aibă simpatia. - 
cuvenită pentru spiritul de joc al copilăriei 
nevinovate și sănătose, să nu împedece 
acest spirit, ci din contră săl desvâlte și 
să-l îndrepte spre direcţiunea binefăcătore. 

Ce demnitate esprimă, aceea, când omul 
crescut să jocă — cu capul bărbatului ma- tur şi cu mintea şi inima unui copil! Ce deosebire între demnitatea, înăscută ŞI în- 
tre acea spoială, care, fiecată puţin, să des- 
lipesce .și lasă să, să vadă sub ea materia 
glabă și bruscă! Acel învățător, care nu 
scie să să jope cu copiii fără ca să-și arate "colții, e. forte de compătimit. Unul dintre



i 
cele mai puternice motive pentru de a nu 

lăsa, băeți mai mari sub conducerea învă 

ţătoreselor este tocmai acela, că învățăto- 

resele nu pot lua parte la jocurile băeţilor! 
mai mari. - 

E greşală, dacă voesci mereii a suprima 

vioiciunea copiilor. În privința acesta sunt 

3 feluri de educători. Unii pun stavilă iz- 

vârelor nizuinţei libere a copilului și cu-. 

rentul natural al apei îl întrnă asupra vieții 

copilărescă așa, încât buimuceşte pe copil 

cu desăvârşire. Alţii cad în estremul cela- 

lalt şi zic: „Să lăsăm curs liber naturei, 

lasă să s8 desvolte copilăria de sine singură.“ 

Aceştia, lasă curs destul de liber apei,. nu- 

mai cât acesta, are nefericita nizuinţă de - 

a apuca în direcţiuni greșite. Intocmai ca 

și apa cea, adevărată, astfel și acesta curge 

' „dela, deal la vale“ și adese-ori produce 

mocirlă acolo, unde putea să fie o vale 

roditâre.  Metodul cel corect însă, în cât 

privesce facultăţile naturale, va înţelege tre- 

buinţa, desvoltării perfecte și a întrebuin- 

ţării libere,. dar acestei desvoltăsă îi va da 

direcţie, fără ca să să simţă, că face ace- 

sta. Metodul cel corect va designa matca, _ 

în căâre trebue să curgă riul și tote pără- 

iaşele mică ale caracterului “itaregta 

astfel, ca riul curgând îy/& 1) 

tot mai lat, tot mai _adârie 
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în forța sa, pănă ce va deveni un fluvii 
puternic, care pe valurile sale portă trans-- 
porturi binecuvântătâre spre marea imensă 
a vieţii. 

Mulţi învăţători să îngrozesce, dacă şco- 
larii rîd în sala de învățământ. O astfel 
de disciplină însă, care nu pote suporta din 
când în când risul sănătos al clasei, este 
nenaturală şi nesănătâsă. Riînjitul şi risul 
prost cu hohot, ca lucru necuviincios, tre- 
bue să-l oprim, dar risul natural izvorit din 
inimă, dacă are destul motiv, putem fâite 
bine să-l suferim, fără ca prin acesta să 
periclităm resultatele disciplinei școlare. 

E greşală, dacă staj prea aprope de clasă. Intro şcâlă bine organisată învăţă- torul are un podiii de vre-o 30 em. înăl- țime şi de pe acest podiii conduce instruc- țiunea. Astfel el câștigă o posiţie, din care pote vede pe fie-care școlar. Dacă învăţă- torul părăsesce acest loc şi să apropie prea, tare de școlaxă, atunci el nu pote privi de- odată clasa, întregă. Pe școlarii ce stati mai aprope de el, el nu-i va ved6 şi cu atât mai puţin îl vor ved€ aceia pe el. Astfel controla va, fi mancă și școlarii ase- Menea vor perde, de dre-ce nică un școlar nu este în stare să fie timp mai îndelungat atent la vorbele învățătorului, dacă nu-l vede. Atât în școlă, cât şi. în curte, învăţă-
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torul trebue să să așede astfel, ca să potă 
vede pe fie-care școlar. Acestă, posiţie învă- 
țătorul trebue să o păstreze necontenit, 
chiar şi atunci, când în curte pune pe șco- 
lari în rând saii deprinde eserciții de mers 
cu ei. 

E greșală, dacă atingi pe copil cu mâna. 
pentru ca să şadă drept. Dacă învățătorul 
să aşadă tot-deuna așa, cum trebue, ca să 
potă privi pe toți școlarii de-odată, el nu 
va, comite nică odată acestă mare greșală. 
Deștepţi numai resentiment în sufletul șco- 
larului, dacă-i îndrepți cu forţa ţinuta în 

jocul săi. O astfel de procedură este nu- 
nai atunci justificată, dacă copilul dove- 
deşte renitenţă sai o lene prea bătătore 
la ochi. În aceste două casuri e mare is- 

pita, ea să-l apucăm pe cel păcătos; dar 
chiar şi în acest cas e mult mai bine, să 

vesistăm ispitei. În casul prim e mai con- 

sult, să-l scoţi pe școlar din bancă și să-l 

pedepsesci potrivit, — în casul al doilea 

ama bine faci, dacă-l trimiți pe școlar la 
divisia „stângacilor.“ 

___ Bgreşală, dacă dai prea multe note rele. 
în unele clase notele rele cad cu grămada;: 
când din purtare, când din obiectele de 

învățământ. Învățătorii acestor clase aclese- 

ori să plâng, că şcolarilor „nică că le pasă“ 

de notele rele. Apoi ză, lucru ciudat ar 
o
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fi, dacă le-ar păsa, — fie şcolarilor, fie pă- 
rinților. Greşala principală e la învăţător. 
El numai pentru “aceea a dat atâtea note 
vele, pentru-că a fost prea comod sait că 
nu a sciut să întimpine răul în măsură cu- 
venită, atât în privinţa moralității, cât Şi 
în privinţa învățământului. Dacă școlarii 
primesc prea multe note rele din obiectele 
de învăţământ, apoi să scii că în nouă 
din zece casuzi învățătorul a fost de vină. 
Lecţiunile aă fost saă prea grele sai prea, 
lungi; învățătorul n'a dat esplicaţiunile de 
lipsă, saii că n'ai nstruat îndestul pe șco- 
lazi, cum trebue să învețe, saii că nu a; „_Sciut să le deștepte zelul spre învățătură. 

E greşală, dacă erorile mici le pedep- sesci prea sirict. Mulţi învăţători își varsă, tâtă mânia asupra micilor p&cătoși, chiar dacă greșala lor nau fost de vre-o însem- nătate mai sericsă. Atari învățători fac o față, forte seriosă, întrebuințeză vorbele cele mai aspre, pentru-ca să certe pe bietul ne- fericit, care a cutezaţ să scape tăblița din mână, saii să privâscă la vecinul săi de dindărăt. Şcolarii unui astfel de învățător în curând să deprind, să nu dea nimic nică chiar pe poruncile învățătorului, dacă ace- lea nu sunt urmate de fulger și trăsnete. In casuri de acestea şcolarii fac o faţă idiotă, căci “er nu sunt în stare să aducă
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în echilibru severitatea pedepsei cu iîmpre- 

jurările afacerei din cestiune... O astfel de 

procedură are o influință forte desastrosă- 

asupra însușirilor morale ale copiilor, căci 

ei în curând vor fi cuprinși de credinţa, 

că tote greșelile lor sunt de aceeași gra- 

vitate. 

B cestie de o nespusă importunță, ca în- 

vățătovul nică odată să nu confiuule întem- 

plavea cu întențiunea, sui voia cu fără - 

«le voia. | 

E greşală, dacă prea mult te plângi sail . 

prea mult cârtesci. Nici un învățător nu 

este aşa de uricios copiilor, părinţilor, tu- 

torilor şi inspectorilor, ca cârtitorul incu- 

zabil. Nică el însuși nu sar prea iubi, dacă 

ar av& norocirea să să cunoscă pe sine cu 

temeiii, dar el nici nu are idee, cât de ne- 

suferită este cârtirea vecănică. „Nică odată 

în viaţa mea mam avut școlari așa de răi, 

— nu sciii, ce să fac cu ei“, — astfel vor- 

besce tot-dâuna, dacă vre-o pers6nă mai 

de vază, îi cerceteză şe6la. Şceolarii îl urăsc, 

ca pe denunţătorii de sema lor. Chiar și 

inspectorul privesce cu milă la un astfel 

de învăţător, care — după cum să pare — 

să laudă cu slăbiciunile sale proprii şi cu 

incapabilitatea sa. Învățătorul trebue să 

scie, că copiii de regulă nu din dragoste 

pentru învățătură învaţă cu zel mare şi €ă 

nu numai pentru aceea să portă frumos ȘI
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cuviincios, fiind-că așa le dicteză amabili- tatea lor naturală. Chemarea tocmai a în- vEțătorului este, ca să deștepte în băeţi dorul după cunoscinţe și să desvolte păr- țile bune din firea lor așa, în cât aceste calităţi ale copiilor apoi să-i fie şi învăţă- torului sprijin puternic întru conducerea și controlarea clasei. Fie-care școlar pretinde în o privinţă dre-care altă procedură. 'Toc- mai de aici izvoresce sublimitatea chemărit n6stre învăţătorescă. Invățăţorul, care me- reă înjură sai batjocoresce saii cârtesce, nică odată nu-și va câştiga, în măsură cu- venită iubirea, școlarilor s&i. Care înțelege şi părtinesce cu judecata cuvenită nisuin- țele slabe ale elevilor, acela pote să fie sigur, că în tot chipul va deștepta, seriosi- tate și un zel maj mare. 

E greșală, dacă permiţi şcolarilor şopti- tul sub cuvânt, ca să să ajute unii pe alţii. Șoptitul în crele de prelegere e un defect forte maxe și aceia, cară îl permit, săvâr- șesc o greșală gravă de toţ, Drept scuză. pentru acesta unii zic, că șoptitul e un fel de ajutor prietinese între școlari; astfel de învățători sai că sunt prea, slabi pentru de a opri șoptitul saă că sunţ indiferenţă taţă de binele șcOlei. Căci șoptitul nu să pote scuza. Las: că acest ajutor nu este tot-d6una ajutor cinstit, dar apoi cum pot



școlarii să să înveţe unii pe alții? Așa de 

ușdră să fie arta instrucţiunii, în cât fie- 

care copil o pote esercia? De loe! Chiar 

şi între cei mari numai puţini posed facul- 

tatea de a instrua și 6meni dibacă și culţi 

numai după o pracsă îndelungată pot de- 

veni învăţători harnici. Ce ridicul este deci, 

dacă permitem fie-cărui copil, să facă pe 

învățătorul, când îi place. Să zicem însă, 

că scuza are loc, — dar atunci ar trebui 

să permitem, ca toți şcolarii să şoptescă, 

căcă în privința acesta nu pot să fie privi- 

legiaţi. Ei, ce bine ar resulta de acolo, 

dacă — chiar şi în clasele mai superi6re — 

am permite, ca şcolarii să să ajute unii pe 

alţii? Petru nu știe să-și resolve tema și 

cere ajutor dela vecinul săă Paul. Paul îi 

zice: Înmulţesce pe 4967 cu 13 și din re- 

sultat scâte rădăcina quadrata etc.“ Paul 

îi spune numai, ce să facă. Ce a câștigat 

Petru prin acesta? Și ore Petru va ave 

tot-dsuna pe un Paul lângă sine, care la 

facerea socotelilor sale comerciale să-i spună 

mereii, când să multiplice sati când să di- 

videze? Învăţătorii, cari sunt dispuşi să 

permită școlarilor lor acest estraordinar 

mijloc, educativ (2), nu puţin sar spăria, 

când ar surprinde pe şcolarii lor, că ei 

chiar şi temele de casă le scrii pur şi 

simplu unii dela alţii. Ei, şi care este deo- 

sebirea.? Şoptitul este copiare verbală.
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E greşală, dacă între re permiți copii- lor, să facă disordine în sala de învățământ. Să nică nu permitem școlarilor, ca între Gre să rămână în sală, afară că ar fi vreme rea. Cu mic cu mare, băeți și fetiţe, toță trebue să să folosâscă de ocasia dată, pen- tru ca să respire aer curat, fiind — să în- țelege — cu cuvenită băgare de sâmă la îmbrăcăminte, dacă e frig. Celor morboşi „de piept le putem permite să rămână în clasă, dacă e frig afară, dar și aceștia tre- bue să rămână la locul lor, saiă dacă e să umble, apoi trebue să umble întrun chip prescris de învățătorul. Dacă, afară timpul „e prea vijelos, atunci rămânem în clasă, şi facem gimnastică școlară, în vreme ce fe- restile să lasă deschise pentru “aerisare. Aceste eserciţii corporale sunt spre bucuria și folosul tuturor și să pot face pentru câteva minute la sfârșitul fie-cărei Gre de prelegere. 

_E greșală, dacă — afară de extremă ne- Cesitate — recuryi la autoritățile superidre. - Invăţătoriy suplenți adese-ori trimit după învățătorul dirigent pentru resolvirea unor mici mizerii. Dirigenţii. cu minte vor opri firesce acestă copilărie. Învățătorul dirigent” nu pote să-şi neglije necontenit clasa pro- Piie, pentru ca să alerge în -ajutorul su- plentului săă slab sai capriţios. Dacă în- 
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vățătorul şi-ar trage de semă, cât de mult 

să umilesce pe sine însuşi, când fără tre- - 

buinţă recurge la dirigentul săi, atunci el 

numai rar sar folosi de mijlocul acesta. 

Cum ar și pute școlarii să aibă respect 

pentru un om, care de bună voie să face 

spion și care numai pentru aceea observă, 

eventualele transgresiuni, pentru ca să potă 

chema pe dirigent să esecute pedepsa. 

E greşală, dacă arttarea saii mărturia 

9 coniundi cu denunțarea. Multe lucruri sunt, 

pe care trebue să le scie învățătorul şi pe 

care nu le pste sei fără ajutorul elevilor. 

Şcolarii n'ar trebui să calce nică 0 lege a 

şcâlei, fără ca şi învățătorul să scie despre 

acesta. Ce e drept, unii învățători pun 

atâtea, legi și reguli școlarilor, în cât aceştia 

nică nu pot să fie în tâtă firea lor şi nu 

pot să să apuce de jocurile lor sănătose, 

fără ca necontenit să fie cuprinși de gr6ză, 

că vor călca vre-o lege școlară. Pentru 

purtarea, școlarilor în absenţa învățătorului 

să fixăm legi cât să pote de puţine şi chiar 

şi acelea trebuese limitate numai la cestiuni 

ce ating apărarea proprietăţii şi delăturarea 

lucrurilor întru adevăr murdare. E lucru 

de mare interes, că învățătorul să aibă cu- 

noscinţă, dacă școlarii atacă, strică şi mur- 

dăresc proprietăţile şedlei sai dacă vorbele 

prâste ori deprinderile păcătâse ale unor
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băeţi pericliteză caritatea morală a elevilor. Spiritul șeâlei să fie de așa natură, în câţ, 
copilul, care a săvârşit vre-un inconvenient, la insistența, conșcolarilor si, însuși să-și arate greșala învățătorului. Dacă delicventul nu S'ar presenta singur, apoi este datoria. copiilor, ca să-l denunțe, afară de casul, când greșala ar fi fără nici o însemnătate. In casul acesta ajunge, dacă delicventul își esprimă părerea de r&ă pentru fapta sa și promite, că nu va mai “face așa ceva. Dacă. în casuri de acestea copiii dai deslușiră în- v&ţătorului, acâsta nică decât nu este „de- nunțare“ în înţelesul Obicinuit al cuvântu- lui.  Arătarea numai atunci să pâte numi drept „denunțare“, dacă să face din motive josnice, spre pildă dacă școlarii voesce să, timbreze sai să pedepsâscă pe vre-un rival al lor. De altă parte chiar deslușirile cu- venite pretind din partea, celur ce le face cel mai mare curaj moral și adese-oră pre- Supun sacrificiă de sine pentiu binele co- mun. Unii consideră arătarea drept „lucru nebărbătesc“ chiar și atunci, când învăţă- torul face în clasa sa investigaţie asupra Vre-unei transgresiuni. Ori ce părere am ave despre arătările de bună voie ale șco- larilor, dar numai o părere pote să esiste în cât privesce datoria școlarului, cănd în- v&țătorul îl provâcă, să facă mărturie în vre-o cestiune dată. „Nu este lucru băr- 
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bătesc! Dar nici aceea nu este lucru băr- 

bătesc, când martorul își depune fasiunile 

înaintea tribunalului? Şi ore şcâla nu este 

ca un microcosm, în care cercetarea învă- 

țătorului e o adevărată pertractare judecă- 

torâscă? Qondamnăm pe de o parte cu totă 

hotărîrea denunţările izvorite din motive 

josnice și egoiste, drept un lucru de tot 

nebărbătesc şi infam, dar pe de altă parte 

trebue să cultivăm în școlarii noștri spiritul 

adevărului deschis şi al simțului de cuviință, 

care îi va face, ca în controlarea bunei 

orândueli ei înșiși să înlocuescă pe învăţă- 

torul absent. | 
De altfel un învăţător înţelept nu va 

face cercetare pentru oră ce lucru de nimic. 

E greșală, dacă vii târzii. Acesta dă 

pildă rea școlarilor şi şi de altfel e un văii 

forte mare.  Şcolarii de sigur nu vor fi 

punctual, dacă nici învățătorul lor nu este 

punctual.  Şcolarii s8 iaii mai mult după 

faptele învățătorului, decât după vorbele lui, 

respective ei după faptele învățătorului ju- 

decă, întru cât pune învățătorul însuși pond 

pe disposiţiile sale proprii. Dacă decă în- 

suși nu este punctual, învățătorul își perde 

puterea, asupra elevilor săi, şi anume toc: 

mai în acea direcţiune, în care mai mult 

i-ar pute înfluința. Învățătorul ar trebui 

să fie deja în școlă eama cel puţin cu un
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sfert și vara cel puţin cu o jumătate de 
ces înainte de a să începe prelegerea. Dacă 
copiii pot să facă disordine în șcâlă înainte 
da a sosi învățătorul, apoi să nu ne mirăm, 
dacă numai cu greă putem să-i ținem în 
fr în decursul prelegerilor. Dacă fie-care 
şcolar la, întrarea sa, în şcolă este necesitat 
să salute pe învățătorul, apoi înfluinţa în- 
vețătorului asupra, clasei va fi decidătâre. 
Cu acestă ocasiune putem să cunâscem mai 
bine temperamentul deosebit al elevilor 
noștri și astfel vom ști, cum să-i conducem 
mai cu siguranță. 

„__ Este greșală, dacă-ţi negliji esteriorul. Invăţătorul în tâte privinţele să fie model 
_şcolarilor săi. E neîndoios, că școlarii întru __tâte vor imița, ţinuta, și obiceiurile magi- “strului lor. În materie de eleganţă şi cu- rățenie nu prelegerile, ci esemplul bun va 
determina, purtarea băeţilor. Cu tâte acestea, învățătorul să nu să mulțămescă numai cu atât; din când în când să le vorbescă șco- larilor despre ţinuta cuviinci6să, despre esterior, îmbrăcăminte Ș. a., dar săi şi controleze în privinţa, acâsta, fără mult for- malism.  Astfal învățătorul pote privi la, _ghetele copiilor, când sosese înaintea şcâlei, la faţa lor şi la hainele lor, când le pof- tesce „bună diminâţa“, pâte controla mâ- nele şi unghiile lor, când scrii ș. a, 
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tote acestea le pote face fără ca să stato- 

râscă un timp anumit pentru vre-o inspec- 

ționare generală. Pe cei de escepţionat îi 

vom admonia mai întâiii cu blândeţă, apoi 

îi putem trimite afară, ca să-și aducă în 

ordine cele neglese. Dacă numai lucrură 

mici vor fi la mijloc, apoi băeţii acestea le 

pot aduce în ordine pe coridor, unde să 

află masa de spălat a şcolei ş. a. Dacă la 

un şcolar vom observa mai de multe ori 

vre-un defect în privinţa acesta, apoi pe 

un atare elev îl putem trimite şi acasă, 

pentru ca părinții să ia cunoscință de lucru. 

Părinţii, cari merită atențiunea n6stră, vor 

“A la tot casul mulțămitori față de învăţă- 

torul, care-i face atenţi la deprinderile rele 

ale copiilor lor. 

Este greşală, dacă şedi în decursul “in- 

strucțiunii. Chiar și din punct de vedere al 

sănătăţii e mai bine, dacă stăm și ne miș- 

căm încâce şi încolo, întru cât acesta ar 

fi cu putinţă, fără ca să conturbăm clasa. 

Unii învăţători aă obiceiul, să bată necon- 

tenit cu piciorul, când vorbesc cu şcolariă. 

Să ne ferim de acest obiceiă. Învățătorul 

pote controla clasa mai bine, dacă stă, de- 

cât când șade. Afară de aceea instrucțiunea 

va deveni astfel mai vie și mai energică. 

Dacă învățătorul obosesce, pote să şadă 

pentru câteva minute, mai ales învățătore- 

selor le putem ierta, dacă șed.
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E greşală, dacă poruncesci, când şi ad- 
moniţiunea ar ajunge. Admoniţiunea e o 
cheie de aur, cu care putem deschide multe 
porți, cară în atingerea nâstră cu școlarii 
şi cu părinţii lor ar sta, vecinic închise faţă, 
de poruncă și siluiri. În privința îmbrăcă- 
mintei, a gustului, a purtării sai a muncei 
școlare admoni€ză şi recomandă motivat 
și la înţeles ori ce îmbunătăţire, cel puţin 
jumătate din clasă te va asculta, fie că 
școlarii voesc să-ți facă pe voe, fie că vor 
fi convinși, că este spre binele lor, dacă 
vor face astfel. Şi dacă astfel cel puţin 
jumătate din clasă va, fi pe partea ta, apoi 
îți va fi uşor să produci în clasa întregă 
o astfel de opinie publică, care va favoriza 
schimbarea recomandată din partea ta. Dacă 
astfel sămânța cea bună va fi săm&nată, 
las-o să crescă de sine, tu fii răbdător şi 
binele să va lăţi de sine. Cel mult doi-trei 
vor mai fi în clasă, pe care vei trebui să-i 
silesci la ceea ce doresc. 

___E greşală, dacă nu vei face atenți la timp pe părinții acelor Şcolari, cari să pârtă TE. Este axiomă, că părinții și învățătorii trebue să lucre în consonanță. După pu- tință, disciplina școlară, trebue să consune cu cea de acasă. Învăţătorii trebue să ia, în considerare drepturile şi părerile părin- ților, eră aceștia trebue să. apere autori- 
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tatea învăţătorilor. Acest scop dorit numai 

aşa, să va putea ajunge, dacă între părință 

şi învățători va esista o atingere sistema- 

țică. În ședlă să află tot-dsuna astfel de 

elevi, cară, fără ca să comită digresiuni 

mai mari, vor procura învățătorului într'una 

neplăceră forte multe. Astfel de şcolară sunt 

cei mai nesuferiți și procură învățătorului 

cele mai mari şi nesuportabile chinuri. După 

um timp 6re-care faţă de acești şcolară tre- 

bue să întreprindem câte un pas mai ener- 

gic și atunci pedâ&psa de regulă e prea se- 

veră în compurație cu cea din urmă trans- 

gresiune a scolarului. Acestă ultimă trans- 

gvesiune este de regulă cea din urmă pică- 

tură, care a umplut paharul și de fapt pe- 

depsa este răsplata, unei „mulţimi de pă- 

cate. Părinţii şcolarului pedepsit întrebă 

de causa pedepsei şi de regulă dela cei 

întrebaţi nu află, decât numai despre cea 

din urmă transgresiune a copilului lor. Ast- 

fel forte firesce părinţii vor fi de părere, 

că învățătorul e prea din cale afară strict 

saă că e nedrept și — durere — în cele 

mai multe casuri cu multă emfasă își vor 

esprima, acestă părere înaintea copilului lor. 

Câte odată asttel de părinţi își vor esprimaă 

sentimentele lor înaintea clasei întregi în- 

tun mod adevărat dramatie. Resultatul 

în ambele casuri este, că stima școlarilor 

față e învăţător să va micşora. Nici nu
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putem să-i învinuim pentru acesta pe pă- 
rinți, fără dacă i-am încunosciinţat punc- 
tual și sincer despre transgresiunile de mar 
nainte ale fiului lor, după cum acelea at 
urmat una după alta. Este bine, ca acestea, 
„încunosciințări să, să facă în scris și să să 
redea învățătorului cu subserierea, părinți- 

„lor, ca astfel învățătorul la cas de lipsă 
să s8 potă provoca la ele. E forte bine, 
ca aceste încunosciințări să le scrie la în- 
drumarea învățătorului înșiși școlarii, dacă, 
sunt destul de maturi pentru așa ceva, 
Acestă procedură va ave efect bun asupra, 
școlarilor și astfel învățătorul își va cruța, şi timpul. În cele mai multe casuri însă. 
însuși învățătorul va trebui să scrie încu- 
nosciințările de feliul acesta. Câte odată. școlarul pote comunica părinţilor săi prin grai vit afacerea. 

Este greșală, dacă fără trebuință vexezi pe părinți. Forte adesea învățătorul să fo- losesce de espresiuni aspre și ostile, când face atenţi pe părinţi la purtarea rea a copiilor lor, saii când îi încunosciințeză des- pre vre-o negligenţă în privința curățeniei lor. Să eruţăm, cât să pote, sensibilitatea părinţilor. Învățătorul numai atunci pote spera, că va.put6 conduce ușor și cum să cade clasa, încredințată lui, când va avea, simpatia părinţilor, dar el nu să va bucura 
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de acestă simpatie, dacă faţă de părinţi va 

fi necuviincios saii mai aspru, decât cere 

trebuinţa.  „Blândeţă“ să fie devisa învă- 

țătorului. O convorbire sai corespondență 

cuviinci6să şi plină de stimă față de pă-- 

rinți va face minuni în privința aceea, ca 

să deșteptăm în ei interes pentru afacerile 

șcâlei și să ne câştigăm ajutorul Și Spriji- 

nul lor. „Îmi pare răi, că Nicu absenteză 

atât de des dela șe6lă, — e un băst așa 

de inteligent; și prin absentarea luă lasă ca 

conşcolarii să-l întrecă atât de mult“, sai: 

„Ce pagubă, că Ionel, care e un băct așa 

de frumos, nu să spăla saii nu să pâptănă 

regulati — învățătorul, care astfel le va 

vorbi părinţilor, își va ajunge scopul, fără 

ca părinţii. să să simţă rușinaţă. | 

E greşală, dacă în atingere cu părinții 

te arăţi mânios. Învăţătorii forte adese-ori 

at destule motive să să supere pentru ne- 

dreptate, sai chiar necuviință și grobia- 

nitate din partea părinților. Adese-ori prl- 

mim dela părinți epistole pline de învinuiri 

nedrepte şi de observări supărătore, „cât 

trebue ei să plătescă, pentru ca înve- 

țătorul să aibă ce dimica în lapte.“ Câte 

odată părinţii vin chiar și în şcolă, ca să 

întimideze şi să atace pe învățător. Între 

astfel de împrejurări vom face forte bine, 

dacă ne vom păstra sângele rece și liniștea 

sufletescă. Ă 

A
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„- Nu putem să-i luăm în nume de ră: 
învățătorului, dacă să supără, dar să n'o 
arate acesta. El trebue să înțelegă, că 
părinţii după informaţiunile primite rezo- 
n6ză, forte corect. Părinţii adecă de regulă 
sunt informaţi numai dinta'o parte și aceste 
informaţiuni ale lor adesea şunt esagerate 
sai chiar grozav de întortochiate. 

E drept, că părinţii n'ar trebui să ju- 
dece pănă ce nu-și iau informaţiuni și din 
partea ceealaltă, dar iubirea lor faţă de 
copil, despre care cred, că i s'a făcut ne- 
dreptate și pe care ei să simt în drept să-l 
apere, îi face să uite de acea datorie a 
Omenilor chibzuiţi. Putem afirma cu sigu- 
ranță, că numai forte puţini părinţă să vor 
supăra fără causă pe învăţător, presupunând, 
că mărturisirile copilului vor fi adevărate. 
Dacă, faptele sunt astfel, după cum le spune 
copilul, atunci rezonarea părinților e la loe 
și supărarea lor este o justă manifestare a 
simțului lor părintesc, care forte firesce îi 
face să-şi apere copilul. Numai cât de re- 
gulă faptele sunt altfel, decum le povestesc 
copili. Fără ca să mintă, intenţionat, copiii de regulă nu sunt în stare s8 raporteze drept despre pedepsa primită sai despre vre-o altă împrejurare referitore la ex. Toc- mai în acesta zace secretul influinţei, pe care învățătorul cu minte o pote esercia, asupra părinților mânioși. |
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Dacă vre-un părinte nedrept dă de un 

învățător supărat apoi tocmai acestă îm- 

prejurare o va considera drept dovadă, că 

învățătorul nu este om resonabil și acesta 

apoi ajunge, pentru ca el, părintele, să dea 

deplin credământ copilului s&ă. 

Învățătorul supărat face tot aşa, ca 

toți 6menii supăraţi. EL va căuta să fie 

cât să pote de ofensător față de părinți și 

le va spune lucruri forte nejuste; în casul 

acesta apoi părinţii întradevăr aii metiv 

să să plângă. Dacă învățătorul va rămâne 

liniştit şi va arăta prin graiii saii prin epis- 

tolă, că informaţiunile copilului nu cores- 

pund adevărului, atunci el ușor va învinge 

supărarea părinţilor și acestă învingere a- 

junge. Părintele convins odată în modul 

acesta va fi convins pentru tot-dâuna. In- 

văţătorul numai așa va pute face pe părinți 

să crâqă, că copilul lor a relatat lucrul nea- 

devărat, dacă îi va convinge mai întâiă, că 

cl este de tot imparţial şi că nu să află în 

el nici o scînteie de răutate sai preocu- 

pare. Acesta însă nu-i va succede, dacă 

în atingere cu părinții s& portă supărat și 

mânios. Dacă din contră ținuta-ți va fi. 

bărbătescă, dar liniștită, vorbirea ta hotă- 

zită, dar cuviinci6să, atunci la moment vei 

şterge din sufletul părinţilor acea impre- 

siune, că eşti preocupat față de copilul lui 

şi afacerea să va aplana pe cale amicală. 
, 3
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Pe altă cale învățătorul nu pâte reporta o 
învingere atât de perfectă. În ăst chip în- 
vă&ţătorul nu numai că a învins un dușman, dar și-a câștigat tot-odată, şi un prieten. 

E greşală, dacă te cerţi înaintea clasei cu părintele supărat. Dacă întrun astfel de 
cas și învățătorul să va supăra, apoi școlarii vor asista la o hărţuială forte prostă; ear dacă nu să va supăra, atuncă mulţi din clasă vor crede, că el sa spăriat. În am- bele casuri șcâla va, suferi și respectul șco- larilor faţă de învățător să va micşora. EX nu vor avea respect de puterea învăţăto- rului, cănd vor ved6, că fie-care părinte pote veni în clasă și pote acolo să tragă la răspundere pe învăţător. Dacă părinții vin să câră informaţiuni dela, învățătorul, apoi acesta să nui primescă în clasă, ci dând clasei vre-o ocupațiune să vorbescă, la o parte cu respectivul. Dacă însă părin- tele n'ar voi să să stăpânescă, atunci învă- țătorul să-i spună cu calmitate, că acum nu are timp să stea cu dânsul de vorbă, de 6re-ce trebue să să ocupe de șcâlă, dar după prelegere îi va sta bucuros la. dis- „Posiţie. 

E greşală, dacă înaintea clasei faci ob- Servări mușcătore la epistolele primite dela părinți, A face așa ceva nu e tocmai de Spirit și va, desvăli înaintea, clasei, că ob- 

 



servările părinţilor neliniștese și iriteză pe 

învățător.  Acâsta, va micșora demnitatea 

lui şi când nu va fi în clasă, școlarii își 

vor bate joc de el. De altfel chiar şi faţă 

de părinți e un lucru necuviincios, ca să 

Je cetim epistolele înaintea clasei. Aceste 

epistole sunt împărtășiră private şi nu este 

permis a-le defăima comentându-le în pu- 

blicitaţe. 

| II. 

Greşeli în susținerea disci- 

plinei. | 

„E greşală, dacă începi instrucţiunea, fără 

ca să fie deplină ordine în clasă. Peste tot 

" învățătorul nică să nu să gândescă la in- 

strucţiune, pănă ce nu s8 va înțelege în 

privința acesta pe deplin cu clasa, pănă ce 

nu va face pe şcolari să înţelegă, că pen- 

tru posibilitatea de a învăța este indispen- 

sabil, ca în clasă să domnâscă absolut o 

singură pewrs6nă și că acest drept lui i să 

cuvine şi în puterea oficiului săi și pentru 

că el este mai mare şi mai învățat. „Dacă 

în clasă nu este ordine, nu va fi nici re- 

sultat. Armata, în care nu esistă disciplina 

cuvenită, este o adunătură desorganisată, 

impotentă și pusă la discrețiunea și grația 

dușmanului. Dacă în şcolă nu este ordine,
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atunci cel puţin jumătate din munca învă- “țătorului este zădarnică, parte fiind-că șco- lazrii nu sunt atenţi, parte fiind-că învăţă- 
torul este silit a să ocupa necontenit de 
limitarea disciplinei între marginile „supor- tabile.“ Acesta a dovedit-o pracsa și drept- 
aceea învățătorul bun să va nisui să aibă. 
o bună ordine în șcdlă, înainte de a în- cepe instrucţiunea. Învățătorul, care deja în ziua cea dintâi nu-și câştigă o posiţie împunătâre în clasă, un astfel de învățător forte rar va produce resultate îmbucurătore cu școlarii săi. E de compătimit acel în- văţător, care permite, ca, școlarii ei înșișă să formeze opinia, publică a clasei şi înșiși independent să determine caracterul ei. 

E greşală, dacă susținerea ordinei o con- fundi cu procurarea ei. Când primesc o clasă nouă, mulți învăţători uită, că acum ei aă de a face cu străini, la acăror stimă şi Iubire încă nu ai titluri de drept. Astfel învățătorul deja în ziua cea dintâiă își perde puterea asupra copiilor, fiind-că aplică acele Principii, prin care disciplina, să pote sus- țin6, dar nu procura. Aceşti învăţători re- curg la instincte, cari încă dormiteză şi la. motive, cari pentru şcolari încă nu esistă. Şcolazii în ziua cea dintâi nu fac alt-ceva, decât că studieză pe „învățătorul cel noii“, ŞI cu cât acela va fi maj neînțeles și mai
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puţin afabil, cu atât respectul şcolarilor va 

fi mai mare. Întoemai ca și cei mari, copiii 

cred că tăcerea misteri6să e adâncime ȘI 

liniştea siguranţă. Nici un învățător cu 

minte nu va aştepta, ca elevii numai decât 

să-l îndrăgescă. În cele dintâi zile el nică 

nu va face alt-ceva, decât că va dovedi 

prin faptele sale și prin ţinuta sa, €r nu 

prin vorbe, că să cunosce pe sine, îşi în- 

țelege școlarii și este stăpân peste relaţiu- 

nile dintre sine și elevii săi. Dacă va îiz- 

buti să deștepte curiositatea copiilor pentru 

sine, atunci acesta va fi primul pas întru 

asigurarea, stimei lor. Afară de acesta în 

cea, dintâi săptămână încă 3 lucruri sunt 

neapărat de lipsă: 

1. Învățătorul trebue să arate, că tot- 

deuna vede pe toţi şcolarii şi că nimeni 

nu pâte face vre-un răă, ca el să nu-l afle. 

2. La, pedepsirea vre-unei transgresiuni 

iatenţionate trebue să fie hotăzit. O pe- 

depsă strictă aplicată unui şcolar numai 

decât în ziua cea dintâi îi pote fi învăţă- 

torului spre mare ajutor şi-l va dispensa 

de pedepsiră în viitor. J 

3. Învățătorul trebue să dovedescă că 

e pe deplin stăpân peste materialul, ce are 

să-l predea şcolarilor. 
J 

Odată o dăscăliţă a înfrenat pe o elevă 

răsvrătitore astfel, că i-a dat în mână bățul 

provocându-o, ca școlărița să a lovescă pe
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ea, pe învățătoresa. Mai înainte profes6ra, aretase elevei respective și clasei întregi, că ea, eleva din cestiune, a, săvârșit o faptă atât de rea, în cât acea faptă la tot casul trebue pedepsită. Fetiţa a fost surprinsă și cu desăvârșire desarmată. Acâsta a fost forte natural, fiind-că elevele eraii încă forte „tinere şi învățătoresa le câștigase deja iubi- rea prin aceea, că s'a arătat forte bună și cu indulgență faţă de ele. Acestă întâm- plare a, fost descrisă, prin jurnale și un în- v&țător tînăr şi însuflețit pentru chemarea sa, care primise tocmai o clasă mai supe- - TIGTĂ, şi-a, propus, că va urma procedura damei din cestiune. Numai decât în cea dintâiă diminsţă își începu prelegerile prin O cuvântare înflăcărată Și apoi aștepta în liniște c6sul, când prin un singur act de marinimie va câștiga pentru tot-dsuna o înfluință, decisivă asupra inimilor recunos- cătâre ale elevilor. EL era convins, că vor- birea sa de întroducere a avut efectul cel mai mare şi că „Nobilii“ băeţi vor sei să prețuescă martiriul săi. În sferşit a sosit ocasiunea mult dorită, și invățătorul cu ce- remonia cuvenită chemă înaintea sa, pe de- licvent, și după-ce i-a dovedit, că delictul trebue pedepsit, a declarat, că decât să pedepsâscă pe un „iubit școlar“ a] săi, maă bucuros va, suferi el însuși pedepsa şi pre- 

a
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provocă să-și al6gă nuiaua cea mai grâsă 
şi să-l lovescă cu ea pe el, pe „iubitul săi 
învățător.“  Zicând acestea să întorse cu 
spatele cătră clasă așteptând cu totă sigu- 
ranța actul de pocăință, ce acum fără în- 
doială avea să urmeze, dar era să încre- 
menâscă, când în loe de acesta de-odată 
bagă de semă, cum toţi din tote părţile îl - 
îndemnă pe delicvent, care într'adevăr ascul- 
tând de provocarea învățătorului îi trase 
una strașnică cu nuiaua; toţi școlaiii, cară 
putură apuca câte o nuia, îi săriră acum 
într'ajutor colegului lor, eră ceialalţi arun- 
caii în bietul dascăl cu tot ce puteai apuca 

“în mâni, îl loviră în cap cu călămările şi în 
sfârșit îl huiduiră afară din școlă. 

Prevenirea şi amabilitatea sunt într'a- 
devăr factori forte efectivi ai puterii învă- 
țătoresci, dar ele trebue să fie puse pe base 

bine așezate. 

E greșală, dacă cregi, că copilului îi place 
să fie lăsat în voia sa. când să află în şcolă. 
Nici nu să pâte închipui o greșală mai 
mare, decât acesta. Copiii tot-deuna mai 
mult iubesc ordinea, decât disordinea. Și 
cei mari iubesc ordinea, dacă în ședlă deja 
ai avut parte de crescerea cuvenită. Unde 
disciplina e strictă, fără să devie severă, 
acolo școlarii vor fi cei mai veseli şi cei 

„mai fericiţi, prin urmare şi cei mai bine
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crescuţi. Un lucru e mai presus de ori ce 
îndoială, anume că învățătorul prin nimic 
nu-și pote perde autoritatea, și iubirea, Șco- 
larilor săi atât de ușor, ca atunci, când e 
prea îngăduitor faţă de ei. Dacă-i vom ține 
între marginile cuvenite ale disciplinei, ei 
acesta nică odată nu o vor lua în nume de 
răi.  Controla deștâptă stimă. 

E greşală, dacă cregi că ordinea va să zică linişte și tăcere totală. Multe clase nu- 
mai pentru aceea, sunt lniștiţe, fiind-că sunt 
indiferente şi nesimțitore. Ordinea vieţii, nu 
liniştea morţii, este de lipsă în șcslă. O- 
dine va să zică nici mai mult nici mai puţin, decât că în şcâlă fie-care școlar trebue să-şi vadă de treba sa proprie, bine înțeles, cât să pote de liniştit. Nu e trebuinţă să per- dem vremea cu restabilirea, ordinei în clasă, pănă când în șc6lă nimeni nu să ocupă de treba altuia sai nu comite vre-un Jucru, prin care să atragă atențiunea altora, asupra sa. O adiere recreatore e mai bună, decât liniștea mortală, Adierea nică odată nu strică, numai să nu devie volbură. Ordinea, perfectă, să împacă, forte ușor cu mișcarea. ină și zgomotul domol, ce-l procură pulsul natural al vieții. Întro fabrică mașinele tac o larmă asurditore și alergarea în sus Și în jos a lucrătorilor te îmbată, dar totuși domnesce acolo cea mai perfectă ordine. 
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Ordinea nică decum nu este apăsare abso: 
lută. Muncă sistematică, etă ordinea, de 
care are şcdia trebuință. Acesta este ordi- 
nea adevărată și singură, care pote dura. 

E greşală, dacă voesci să susţini ordinea 
prin amenințări continue. Unii învățători dai 
cu mâua pe bancă, bat cu piciorul, strigă 
întruna: „tăcăre, tăcere“, saii sună clopo- 

țelul, pentru ca astfel să facă ordine. Trăs- 

netul încă ne amuţesce pentru câteva mo- 

mente, dar chiar și furtuna cerâscă și-ar 

pierde efectul, dacă ar fi mânuită de un 

anumit soiă al învăţătorilor. Copiii destră- 

bălaţi trebue să-i disciplinăm, iar nu să-ă 

spăriem. A descărca un tun lângă un băst 

nervos e un mijloc forte prost pentru de 

a-l linişti. Învățătorul trebue să fie calm, 

nu aprins şi esplosiv. Înainte de tote el 

însuși trebue să fie în ordine, dacă voesce 

să producă ordine. Atenţiunea produsă prin 

zgomot subit nu pote fi dăinuitore. Toiul 

băeţilor să linişteşte pentru uu moment, 

“dar în curând începe din noii. Pe canalul 

interesului trebue să deșteptăm atențiunea, 

dacă voim ca acesta să aibă vre-o însem- 

nătate. La tot casul învățătorul să nu uite, 

că atenţiunea încordată este o ocupațiune 

forte obositore a spiritului și că prin w- 

mare din timp în timp într'o formă re-
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care trebue să procurăm şcolarilor recrea- 
ţiune (prin musică, gimnastică ș. a.). 

E greşală, dacă voesci să stăpânesci larma băeţilor făcând tu însuți o larmă şi mai mare. Unii învățători caută să învingă toiul băe- 
ților prin aceea, că vorbese forte tare sai chiar strigând. Prin acesta, la toţ casul învă- 
țătorul va izbuti, că nu să va audi, decât numai larma sa proprie, dar cu acesta, toiul 
băeţilor n'a încetat, ci din contră a crescut. 
Şcolarii în casul acesta trebue să vorbescă și mai tare, pentru ca să să audă unii pe alţii. Vorba lină şi încâtă mai curând pro- duce liniște, decât vorbirea cu voce tare. Sunt lărmuiri, cari iriteză pe băeţi și-i fac nervoși, Astfel este toiul, ce-l produce fe- restrăul și astfel este și toiul, pe care-l produce învățătorul, dacă vorbesce în gura mare. 

_E greşală, dacă provoci la ordine pe cine- va în espresiuni generale, fie cât de blânde. Disordinea de regulă o încep numai puţini Copii și nici un învățător nu va aștepta cu opnrea ei, pănă ce să va fi lăţit în clasa întregă. Disordinea trebue oprită numai de- cât la început, — cu o ochire semnificativă săi prin o întrebare liniștită sau pe vre-o altă cale naturală, dar adresându-ne tot- deuna la, respectivii școlari. Prin admo- niarea clasei întregi conturbăm pe toţi şco- 

e
 
e
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lariă şi-i distragem dela munca lor eventual 
începută perdând astfel pentru câţi-va p&- 
cătoși vremea tuturor. 

E greșală, dacă faci prea multe reguli, 
Unii învăţători fac atâtea reguli, încât nică 

ei înșiși nu le mai ţin în minte. Cu atât 

mai uşor le uită şcolarii, fără nică o inten- 

tiune rea. 
Călearea legilor școlare trebue să o 

considerăm între cele mai grave delicte. 

Copiii nu vor deveni buni cetățeni, dacă 

vătămarea legii o vor considera-o drept un 

lucru de nimic. Dar negreșit acesta va fi 

urmarea, dacă învățătorul face atâtea re- 

guli, încât nici el însuși nu să gândesce la 

pedepsirea celor ce greșese în contra lor 

sai dacă acele prescrise vor fi nimicuri, 

cazi de fel nu sporesc respectul elevilor. 

Să nu fie decât numai câteva reguli de fer, 

cari tot-deuna să să înc6pă așa: „Fie-care 

este dator...“ sai „nimenui nu-i este pa- 

mis...& Aceste reguli trebue să conţină 

brincipii geneiale şi fie-care dintre ele tre- 

pue să cuprindă în sine o clasă întregă a 

acţiunilor puruncite sai oprite. Nu este nică 

o trebuinţă de regulamente speciale scrise 

saii tipărite. Să nu esmitem nici o regulă, 

pănă ce vre-un delict săvârşit nu a pre- 

tins-o. Oprirea să facă numai cunoscut şco- 

larilor, că ei aii săvârşit un lucru rău. Eleviă
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așa trebue să înveţe legile școlase, după 
cum învaţă şi alte lucruri, esperiind adecă 
trebuința, lor și îndată, ce le-a învăţat, tre- 
bue să, le și aplice. Legile, pe care şcolarii 
mai bine le vor învăţa, Și maj ușor le vor 
urma, sunt acelea, care n'a fost nici spuse, 
nici scrise, nici tipărite, ci pe care școlarii 
le ecercitză sub conducerea unui înțelept 
învăţător, 

Școlarilor tot-dcuna trebue să le espli- 
căm motivele prescriselor, ca ei să înțelegă 
corectitatea lor; învățătorii cu minte vor 
permite chiar, ca şcolarii ef înșiși să con- tribue la statorirea, legilor școlare. 

Dacă astfel învățătorul emite câteva reguli restrictive, el tot-d&una trebue să, clarifice pe școlară despre datorinţele lor între sine și față de școlă și să esplice limpede și la înțeles natura şi urmările transgresiunilor săvârșite, 

E greşală, dacă te porţi prea ostentativ la susținerea disciplinei. Unele mașini pro- duc un continuu zgomot de nesuferit în activitatea, lor. Astfel și unele şcâle vreaiă să producă disciplină, producând disordine. Forte des învățătorii fac disordine cu sco- pul, ca să producă ordinea. Să pâte ca astfel să să și producă un fel de ordine, dar cu câştigarea, ex s'a, perdut prea mult din timpul prețios și la tot casul o astfel 

kr
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de ordine e lipsită de înfluinţa binefăcătore 
a acelei discipline bune, care desvâltă ca- 
racterul copilului. Inspectorii de școle a- 

-dese-ori pot audi, cum unii învăţători mus- 
treză pe unul sai altul dintre elevi, „La- 
să-ți mânile jos, Ioniță!“  „Ştetfane, întor- 
ce-te!i „Nicule, stai drept!“ „Ascultă, Pe- 
tre!“ ş. a. Aceste sunt adevărate porunci; 

dar învățătorul bun nică odată nu va po- 
runci acolo, unde ajunge şi numai admo- 
niţiunea. Acesta este un lucru forte în- 

semnat pentru acelea şcâle, unde învăţă- 

torul recurge necontenit la sistemul ar&tat 

mai sus, pentru ca să-și reguleze clasa. Dar 

an astfel de învățător nică odată nu va î1s- 

prăvi. Disordinea nici odată nu să va sfârși. 

EI de fapt nică jumătate nu vede din răul 

săvârşit de școlari și în casul cel mai bun 

nu va produce, decât numai o ordine me- 

dioeră. Dar chiar dacă prin acestă proce- 

dură sar put6 produce cea mai perfectă 

ordine, chiar și atunci toiul şi certările 

continue ale învățătorului ar nimici suc- 

cesul bun. 
În unele clase este tot-deuna ordine, 

fără ca să să vadă, că învățătorul ar sus- 

ţin acestă ordine. Învățătorul instrueză și 

șşcolarii ascultă liniștiți și cu tâtă reverența 

şi inspectorul pote să stea re întregi în o 

astfel de clasă, fără ca o singură dată în- 

vățătorul să fi avut trebuinţă de a admonia
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pe vre-un școlar pentru călcarea vre-unef 
reguli școlare. Învățătorul conduce — ce 
e drept — clasa, dar fără, ca, acesta să o observe fie inspectorul, fie școlarii. De 
unde vine deosebirea între aceste două clase? Ore în clasa cea zoomot6să, nelini- 
ștită și uitucă școlarii sunt de vină? Nică decât. . În tote privințele învățătorul este responsabil. Presupunem să schimbe cei dof învățători clasa și du pă câteva luni caracterul fie-cărei clase să va, schimba, cu desăvârșire. Pentru unul -dintre cei doi învăţători ordi- nea însași e scopul, &r pentru celalalt ex este numai mijloc, pentru ca să pâtă in- strua. 

Unul vorbesce, rogă, înjură, pentru ca să fie ordine și amenință. cu tot felul de pedepse, dacă copiii nu să supun ; celalalt își asigură „ajutorul tacit al legilor natu- rale“, prin o bună organisaţie școlară, prin precauţiune înțeleptă și prin o controlare moderată. 
Mulţă vor zice, că facultatea de a con- „duce fără o forţare vidibilă este darul na- turzii, de care numai puțini dispun și că. aceia, pe care natura i-a binecuvântat maj puţin, nu pot să-și însușescă acea, facultate. Nu s8 pâte tăgădui, că unii Gmeni dispun de acestă, facultate într'o măsură may mare, decât alţii, dar fie-care pâte să-şi însuşescă acelea, Principii, pe care să baseză, condu-
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cerea bună și nimeni n'ar trebui să voiască 
a instrua, pănă ce nu sa deprins să eser- 
cieze cele mai esenţiale din aceste principii. 

 Met6dele, prin care putem stabili dis- 
ciplina în vre-o clasă numai decât la pri- 
mirea ei, să pot schimba, de dre-ce ele 
atârnă în mare măsură dela împrejurări, 
dar disciplina stabilită numai așa o vom- 
put6-o susține, dacă vom îngriji de como- 
ditatea trupescă, de instinctele şi de însu- 
șirile sufletesci ale copiilor. 

Este greşală, dacă vorbesci prea tare. Pu- 
tem afirma, că nică o greșală nu îngreuneză 
mai mult munca învățătorului şi nu favo- 
riseză mai mult disordinea clasei, ca tocmai 
acâsta.  Şcolarii în curând vor deveni ne- 
atenţi, dacă în atenţiunea lor vor fi con- 

turbaţi necontenit de o vorbire lărmuitore. 

Aşa ceva e -fârte natural.  Vorbirea prea 

tare în curând devine monotână și-și perde 

efectul săi în ceea-ce privesce producerea 

ordinei și a atenţiunii. Ce e mai mult, o 

astfel de vorbire va ave hotărit o rea în- 

fuinţă mai ales în două privinţe: | 

1. Ea produce și la școlari o vorbire 

tare şi ascuţită şi îi face să vorbescă și să 

citescă, forţat şi nenatural. Astfel vocea 

lor își perde farmecul firesc şi efectul. „Vor- 

birea cu voce tare — zice Emerson — este 

tot-dsuna prâstă, vorbirea domlă e tot- 

deuna fină.“ ,
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2. Iriteză, sistemul nervos al școlarilor 
și le face imposibil, să rămână liniștiți şi 
atenţi. | 

Vocea trebue moderată mai mult, de- 
cât ridicată şi în sala de învățământ să; 
vorbim cât să pâte de încet. Astfel vocea 
nostră va avea un efect cu mult mai mare 
și va deștepta, atențiunea şcolarilor într'o 
măsură cu mult mai îmbucurătâre, decât 
larma, vecinie zurzuitâre. Ce e mai mult, 
copiii vor învăța cu mult mai repede, dacă învățătorul vorbesce cu ei în tonul liniștit 
al conversaţiunii obicinuite. 

Trebue să observăm însă, că vorbirea 
domâlă, și linişțită nu eschide accentuarea, corectă.  Slăbiciunea vocei de regulă ma- nifestă o slăbiciuue a, caracterului sai a fisicului.  Modulaţiunea cuvenită însă do- vedesce, că vorbitorul e pe deplin în curat cu sine şi cu împrejurimea, și că vorbitorul dispune în veservă, pentru ori ce cas deo putere cuvenită.  Zotărivea ȘI lărmuirea nu sunt sinonime. 

„„„Este greşală, dacă silesci pe copil ca să şedă chiar și numai peutru jumătate de dră liniștit și nemişcat în aceeaș posiţie. E bine dacă vom îngriji, ca toţi școlarii în decur- sul 6relor să ședă întrun fel. Să nu per- mitem nică pentru un singur moment, ca „elevii să ședă necuviincios sai într'o posiție



mesănătâsă.. În acestă privinţă învățătorul 
nu pâte fi destul de sever, dar cu tote a- 
cestea învățătorul cu pricepere nu va pre- 
tinde, ca şcolarii pentru un timp mai în- 

delungat să rămână în aceeaș posiție. Mai 

ales să nu cerem acâsta dela copiii mici, 

la care 6sele nu sunt încă destul de vâ&- 

tâse.  Muşchii obosesc, dacă sunt siliţi să 

pârte greutatea trupului în aceeaş posiţie 

pentru un timp mai îndelungat și dacă a- 

cestă, greutate apasă pe nisce membre încă 

prea slabe, membrele s8 vor diforma. 

Învățătorul cu minte nu va voi să re- 

stringă vioiciunea copiilor tineri, ci mai ales 

va căuta să dirige acâstă vioiciune pe o 

cale naturală. Spre acest scop nimic nu 

este mai recomandabil, decât gimnastica 

împreunată cu cântarea. Acesta intereseză 

forte mult pe copil şi dă mușchilor varia- 

țiunea și mişcarea recerută. Dacă între lec- 

ţiuni învățătorul cel puţin pentru două mi- 

nute va concede copiilor mișcare şi odihnă, 

atuncă școlarii vor înainta cu mult mai re- 

pede în munca lor și tot asemenea învăţă- 

torul va avea mai puţin de a tace cu sus- 

ținerea ordinei. 
Copiii de regulă numai pentru aceea 

„«alcă legile şcolare, pentru ca să asculte 

de instinctele lor frescă, pe care învățătorul 

a uitat să le întrebuinţeze în serviciul şcolei. 

„Copiii sunt mânați de instinctul acţiunii, 
4%
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 i dacă învățătorul nu să va îngriji, ca ef să-și potă mulţămi acest bold firesc, școlarit o să-l mulțămescă în felul lor. Ei să vor mişca, când tu vei pretinde, să stee liniștiți ; l să va uri, să-ți servescă de reservoare pasive, în care tu să îndesuesci cunoscin- țele și vor căuta ex înșiși ocupaţiune Sspiri- tuală şi trupâscă, dacă tu nu le dai; ei vor eluda în tot chipul voinţa învățătoru- lui, care ar rămânea orb față de legile na- turii. Şi ar fi o nebunie, dacă în acest cas noi am învinovăţi pe şcolari pentru nesu- punere. Ei nu sunt de vină, Nu ei sai creat pe sine înșiși, şi legile firei lor numai în parte atârnă de ei. 

Este greșală, dacă permiți copiilor, ca: să să jâce în sala de învățământ. Sunt câte odată zile furtunâse, când învățătorul nu pite să trimiță, pe copii afară în curte. Drept recompensă în astfel de casuri unele școle permit copiilor, să să jOce în sala de: învățământ. La tot casul este de dorit, să. dăm băeţilor repaos, ca să să odihnescă. Regulile higienice atâţ pentru trup, cât şi pentru spirit pretind, ca munca să fie în- treruptă prin odihnă. Dacă în şeclă ar fi 

țin şi ordinea ar fi mai mare. Dar odihna, ȘI Jocul necontrolat nu sunt unul și acelaş  



lucru și nici nu stai în legătură unul cu 
altul. Dacă copiii în sala de învățământ 
pot să să jâce după voia lor, este sigur, 
că ei vor face o larmă teribilă şi vor pe- 
ziclita bună starea băncilor și a altor pro- 
prietăţi școlare. Dar cel mai răi efect al 
acestei permisiuni este, că școlarii vor perde 
stima și respectul adevărat față de şcâlă. 
După cum nu este bine, ca copiii să con- 
sidere șcâla drept o temniță comună și să 
privescă cu grâză la învățător, tot astfel 
de altă parte ei trebue să simțâscă, că 
purtarea, și ţinuta cuviinci6să sunt strâns 
legate de întrarea în șcâlă. Nici odată să 
nu le permitem, ca să să joce chiar în în- 
căperile șcâlei. Numai atât le putem con- 
cede, ca să vorbâscă încet și cuviincios saii 
să s8 plimbe în sus și în jos în sala «e 
învățământ. Nu strică -d. es. nimic, dacă 
între 6re copiii de acelaș gen să vor plimba 
în sus și în jos pe coridorul şeslei. Dar la 

tot casul și acâstă plimbare trebue să să 

facă liniștit şi în vre-o ordine ore-care. 

“Pocmai la astfel de ocasiuni pote învăţă- 
torul să-i deprindă pe școlarii săi, cum să 

umble cuviincios și cu ore-care eleganță. 

În atari casuri şcolarii mai pot gimnasta 

șI cânta. În urmarea acestor considerațiuni 

trebue să oprim dela jocul în sala de în- 

văţământ şi pe acei copii, care vin prea 
de timpurii sai care rămân pănă după
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prânz în şcolă. Spre acest scop va fi forte 
bine, dacă ședla va, posede o sală mare de 
întrunire saii vre-un alt loc potrivit pentru 
acesta. Dar și în aceste locuri trebue să 
pretindem omenie şi cuviinţă dela şcolari. 

Este greșală, dacă pentru procurarea or- 
dinei folosesci clopoțel. Clopoţelul nu trebue 
să servescă pentru alt-ceva, decât pentru 
semnalarea, timpului saii a plecăsii. Să ne 
folosim chiar fârte rar de clopoțel, dar 
dacă o facem acâsta, pentru procurarea or- 
dinei, e greșală. Clopoţelul adecă alarmeză 
pe toți școlarii, în vreme ce abia unul dot 
dintre ei a desconsiderat ordinea și astfel 
sunetul clopoţelului în scurt timp își perde 
efectul, de dre-ce nu să adreseză numai la, 
școlarul respectiv, ci face clasa întregă a- 
tentă la așa ceva, ce nu importa decât nu- 
mai pe unii dintre școlari. Clopoţelul nu- 
mai atunci să pote folosi cu efect, când să 
trateză de începerea, prelegerii, de schim- 
barea obiectelor sai de încheiarea instruc- 
țiunii sai când servesce drept signal pentru 
scularea, șederea, adunarea. saă depărtarea. 
școlarilor; — nici odaţă, însă clopoțelul să, nu servescă drept provocare la ordine. Su- netul clopoţelului să nu semnaleze nici odată vre-o 
poruncă, care nu să referă de-o-potrivă la toţă scolarii.



Este greşală, dacă perdi clasa din ochi. 

Conducerea clasei să face mai ales cu aju- 

torul buzelor, a limbei și a.ochilor. De 

aceste organe trebue să ne folosim în or- 

dine inversă, cum le înşirarăm aci. Mai 

ales ochiul să fie organul esclusiv al con- 

ducerii, întru cât numai să pote, în unele 

- casuri ne putem folosi și de ajutorul limbii; 

buzele numai fârte rar să le folosim. Bu- 

zele esprimă firmitate împreunată cu des- 

considerare sai dispreţ şi toemai pentru 

acesta ele mai mult ne îndemnă la o re- 

sistență tare, decât la supunere. Adese-ori 

copilul ascultă, fără ca să-l silim la supu- 

nere. Chiar numai ochii ai în acelaș timp 

efect și biruitor și înpăciuitor, și tocmai a- 

ceştia sunt factorii adevăratei conduceri. 

Dacă copilul simte, că ochii învățăto- 

rului iait cunoscinţă necontenit Și liniştit despre. 

tâte, ce să întâmplă în clasă, atunci este 

imposibil, ca el să nu simtă, puterea con- 

ducătâre. Dacă copilul nu este dicos sai 

de tot uşoratie, atunci ochiul neobosit al 

învățătorului va ajunge, ca să-l ţină între 

marginile disciplinei cuvenite. Ochiul să pote 

cultiva, şi orizonul lui să pote lărgi.  Nu- 

„mai puţini învățători vor dispune de acea 

facultatea, ca să privescă și să observe de- 

odată, pe toţi cei 50 de școlari ai clasei, 

dan fie-care învățător trebue să nizuescă, 

ca să-şi câștige acâstă facultate. E surprin- 

dător, cât de mult să pâte desvolta facul-
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tatea de a privi în lături, fără ca să ne „întorcem ochii jur împrejur. Prin o Miş- care nerv6să sai o privire înholbată efectul ochilor să pote nimici forte ușor. Privirea trebue să fie fără nici o forţare marcabilă, sigură, şi liniștită. Invăţătorul să nu să în- torcă cu spatele spre clasă nică chiar atunci, când serie pe tablă. 

„Este greșală, dacă în Susținerea disci- plinei nu ești conseguent. Unii învățători sunt fârte schimbăcioși în folosirea „puterii 

săvârșire. Ne trebue o conducere perma- nentă, regulată și uniformă. Autoritatea învățătorului să fie tot-dâuna, aceeaș și îm- pun&tore, atât în sala de învățământ, cât ȘI în curte, fie că este de faţă, fie că lip- sesce învățătorul. Nicy odată învățătorul să nu fie tiran, dar to -deuna să fie conducător. Învățătorul să studieze cu îngrijire ra- portul săi socia] Și legal față, de copii, față, de părinţi Și față de autorităţile şcolare. Ținuta lui să fe basată ca. pe o stâncă Și tot-dâuna acțiunea lui să fie hotărită şi re. pede. Precugetare și energie să fie întru- nite în acţiunile luy. Dar energia, și preci- Pitarea sau itaţiunea nu sunt omogene. Nehotărirea și timiditatea, din partea învă-



țătorului desvltă germenii resvrătirei, care 
de altfel în lipsă de aliment ar fi perit. 

Cu tote că învățătorul trebue să porte 
respectul cuvenit față de sfaturile prietini- 
lor săi, totuși el prin sfaturile prietinilor 
sai prin oposiţia dușmanilor săi nică odată 
să nu să lase abătut dela calea, pe care o 
crede corectă și dreptă. Mulţi aii defectul, 
că atunci, când îi izbesc valurile oposiţiei, 
sunt destul de slabi, pentru ca să cedeze 
puterii acestei oposițiuni și să să lase stă- 
pâniți de ea; dar dacă ei sar fi opus cu 
bărbăţie acestei oposiţii și și-ar fi afirmat 
cu tărie locul, valusile contrare ar fi lune- 
eat peste voinţa lor şi ei ar fi rămas mai 
tari și mai curați. Adese-ori însă învăţă- 
torul pâte ceda, în interesul şcâlei și în 
interesul propriii. El trebue să-și manifeste 
cu tărie voința, dar fără ca să să arate 
tiran saă insultător. | 

Este greşală, dacă în școlă te laşi sta- 

pânit de mânie. Omul își deschide singur por- 

țile cetăţii, când să aprinde de mânie. În- 

vățătorul trebue să conducă cu sânge rece 

și cu răbdare. Calitatea puterii de voință 

a învățătorului este de mare însemnătate, 

dar e de o însemnătate și mai mare, ca 

învățătorul să dispună de cantitateu recerută. 

În afirmarea liniştită a adevărului și în 

isteţimea conducerii să manifestă tot-deuna
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un fel de demnitate și sublimitate, care produce stimă. Vei face forte bine, dacă, nu vei tinde prea repede la o disciplină necondiționată, mai ales când primesci o clasă nouă. Dacă vom observa, că elevii își dati silință, să facă ceea ce cerem, atunci — înţelepţi fiind — vom trece cu vederea. greşelile mai mici, pănă ce în sfârșit pur- tarea cea bună va deveni o a doua natură. a școlarilor. 
La tot casul ascultarea e mai bună de- cât neascultarea,. dar învățătorul trebue să, nizuiască, într'acolo, ca școlarii săi să-] as- culte bucuroşi, căci numai acestă ascultare le va fi şi lor spre folos. Dacă „puterea. de voinţă“ a învățătorului să manifestă. zgomotos și forțat, atunci ea, devine vătă- mătâre; dacă e prea „formalistă“, să face ridiculă. 
Învățătorul trebue să fie blând, pentru- ca să p6tă, esercia, supraveghierea, ce pro- duce acea, disciplina liniștită, care nu as- cunde sub luciul săă s&mânţele. răsvrătirii. 

Este greşală, dacă te mulțămesci cu o ast- fel de ordine, care dureză numai pănă când ești tu de faţă. Sunt învățători, cari nu- mai prin aplicarea, „Puterii de voinţă“ işi conduc școlarii, Puterea de voință a învă- țătorului e bine să rămână în reservă pen- tru casuri neprevădute, dar de regulă el
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să-și conducă clasa aşa, încât numai puțin 

să arate din acea „putere“ a sa. Nici odată 

maşina lui să nu umble mânată de o prea 

mare presiune. Sunt în copil unele puteri 

de guvernare proprie, pe care trebue să le 

desvoltăm. Trebue să-i crescem aşa, ca ei 

din simţul lor de datorie să procedă corect, 

&r nu fiind-că sciii, că trebue să să supună 

unei voinţi superire sai fiind-că să tem 

de pedâpsă, când învățătorul fiind de faţă 

ar put6 descoperi delictul. Mulţi copii pă- 

răsind casa, părintescă numai pentru aceea, 

apucă pe căi rătăcite, fiind-că acasă 1-a 

condus sai slăbiciunea peste măsură a ma- 

mei sai severitatea prea mare a voinței 

tatălui, În amândouă casurile procedura 

conducerii a fost greșită şi în copil nu s'a- 

putut desvolta nici un factor al stăpânirii 

de sine. Înfluinţa restringătore a părinților 

a fost de o natură numai esterioră și drept- 

aceea, copiii ai r&mas fără, regulator, în- 

dată ce aii eşit de sub puterea părinţilor. 

Acelaş resultat îl aflăm chiar şi în multe 

şcâle, unde școlarii sunt pe deplin în o0r- 

dine, pănă când învățătorul este cu ei, dar 

devin destrăbălaţi, îndată ce i-a părăsit. 

Acest defect numai așa să va pute delătura, 

dacă asupra băeţilor vom eserclă cât de 

rar înfluinţe esteridre, ci vom desvolta în- 

t'0 măsură cât de mare acele înfluințe 1n- 

terne, care să pot deștepta chiar în sufletul 

școlarului. |
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Este greșală, dacă poruncind ceva nu ești cu băgare de semă, ca toți, pe careii Privesce, Să-ţi şi împlin6scă porunca. În unele șcâle numai pentru aceea, să face disordine, fiind-că la schimbarea Grelor saii la încheia- rea prelegerii învățătorul dă ordina țiuni nouă, iără ca, să aștepte sai să pretindă, ca șco- larii să A împlinit deja ordinaţiunile lui de mai nainte. Dacă dăm vre-un semn cu graiul, cu vre-un număr, cu elopoţelul sati în alt mod 6re-care, pretindem ca, toţi șco- lariă să s&vârșescă mai întâiă mișcarea sem- nalată prin unu“, și numai după aceea dăm semnalul „doi.“ Dacă vom procede altfel, atunci disordinea și gălăgia, e inevi- tabilă și elevii să vur obicinui să nu prea pună pond pe poruncile învățătorului. A asculta, de o poruncă sau a te supune unei legi, sunt două lucrari cu totul deosebite; una trebue să să facă repede și hotărit, “eră ceealaltă trebue să s8 întâmple din con- Vigere și din voință liberă, 

Este greşală, dacă procedi cu școlarii așa, ca Şi cum ei nici nu s'ar gândi ia alt-ceva, decât la aceea, ca să calce legile şcolare. 

dere reciprocă, este neapărat de lipsă între învăţător ȘI Școlazi. 'Pot-dsuna, ameninţarea va să zică, că învățătorul nu are încredere
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în elevii săi și astfel face imposibil, ca a- 
ceia să simpatiseze cu el. E mai bine să 
credi, că şcolarii ard de dorul, să-ți împli- 
nescă dorințele și e mai bine, dacă înda- 
toririle în privința acesta le lași în contul 
ondrei lor, decât dacă vei presupune, că 
singurul motiv, care-i reţine dela desconsi- 
derarea dorințelor tale, este numai frica, 

de pedepsă. 'Trebue însă s8 deosebim cre- 
dinţa 6rbă de încrederea onorifică față de 
aceia, cari să arată demni de ea. 

Este greşală, dacă pe vre-un şcolar îl vei 
face drept obiect de batjocură. Faci răi, dacă 
faci așa, fie pentru neglijenţă în învăţătură, 
fie pentru alt lucru aparținător de cercul 
disciplinei școlare. Şceolarul, care este tratat 
în modul acesta, perde într'o măsură ore- 
care stima colegilor săi şi — ce e mai răi 

— îşi perde încrederea în sine însuși. Sar- 
casmul produce o rană venin6să, care nu 
s5 vindecă în curând. Nici odată învăţă- 

torul să nu discute în faţa, clasei slăbiciuni 
sai înconveniente personale ori familiare. 
Învățătorul nici odată să nu să folosescă 
de observări sarcastice, nici de cuvinte, ca 

„măgar“, „prosti, „bichert, „pore“ ș. a, 

fie că este în faţa școlarilor, fie că vor- 
besce numai despre școlarii săi. Să nu faci, 

ca: școlarul să-și perdă încrederea în sine 
> 

însuși și pe nici un elev al tăi să nul
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espuni observărilor dispreţuitâre ale con- 
Școlarilor săi. Satirisarea unei încercăni slabe 
nimicesce adese-ori germenele unei forţără 
mai mare. 

Este greșală, dacă pedepsesci, fără ca să 
motivezi pedepsa. Adese-ori audim pe în- 
v&țători zicând: „Nicu va primi notă rea, 
sau „lonel să stea în picidre“, sai „Petre, 
ține palma, fără ca ei să-și ia timp pen- 
tru motivarea procedurei lor. „Mi-ar răpi 
prea mult timp, nică aşa nu pot face vre-o 
mare ispravă cu clasa aceea“, — acesta 
este scuza obicinuită. Şi întradevăr acest 
răspuns să potrivesce acolo, unde proce- 
dura amintită este la modă. Învățătorul, 
care astfel procede, din punctul săi de ve- 
dere la tot casul are dreptate, dacă, judecă 
așa, că esplicările motivătâre îi fură prea 
mult timp. Pedâpsa este un act de justiţie 
şi prin urmare trebue să fie justificat. Co- 
pilul este îndreptăţit să scie, pentru ce pri- 
mesce pedepsă. Dacă învățătorul nu-şi va 
da ostenâlă, ca, să esplice lucrul cu destulă 
claritate, atunci el prin acesta cu drept cu- 
vent dă ansă școlarului, ca să-l considere 
drept un tiran pedant, care numai pentru 
aceea pedepsesce, pentru-că prin acesta, îşi 
câștigă șieși o plăcere personală. Urmările 
bune ale pedepsei nu atârnă de mărimea 
duierii pricinuite, ci sunt în raport numui
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cu acea claritate, cu care copilul înțelege 
natura transgresiunei și îndreptățirea pe- 
depsei. Durerea în sine nu deștsptă decât 
mânie, opunere și poftă de r&sbunare și 
pentru aceea învățătorul nici odată să nu 
causeze durere, fără ca să să îngrijescă de 
a întâmpina înfluința rea a acelei dureri. 
Bătaia ea însaşi e un lucru brutal şi pro- 
duce brutalitate. Elevul, cu care vom pro- 
cede astfel, devine morbos și de o sensibi- 
litate venin6să. El crede, că învățătorul îl 
uresce și nică nu-i putem lua în nume de 
răi, dacă ajunge la astfel de conclusiune. 
Acssta nu este decât greșala învățătorului. 
Chiar și părinţii în cele mai multe casuri 
îşi primesc dela copii impresiunile lor faţă, 

de învăţător și prin o tractare de felul a- 

cesta, învățătorul perde atât încrederea co- 

piilor, cât şi cea a părinţilor. Părinţii sunt 

forte simţitori față de nedreptăţile, ce li să 

fac copiilor lor. Dacă re nedreptatea este 

faptică, sai numai închipuită, acesta nu 

împorta, când ei peste tot ai impresiunea 

unei neindreptăţiri. Astfel forte adese-ori 

înfluința învățătorului este contranată toc- 

mai prin astfel de cause, pe care însuşă 

le-a produs. Dacă părinţii își perd încre- 

derea în justeţa nepărtinitore a învățătoru- 

lui, atuncă acesta este lipsit de o parte în- 

semnată a, puterii sale. Cel mai sigur m)j- 

loc, prin care ne putem câștiga neîncrederea
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publicului, este, dacă vom pedepsi pe șco- 
lazi şi vom lăsa în voia lor. statorirea cau- 
sei, pentru care aii fost pedepsiţi, respective 
ghicirea motivelor învățătorului. 

Afară, de aceea trebue să observăm, 
că la pedepsirea unui școlar nu numai cel 
pedepsit este înteresat în afacere. 'Trebue 
să punem o mare îngrijire pe aceea, ca 
clasa întrâgă să, înțelegă îndreptăţirea şi 
echitatea, pedepsei, înainte de a fi ea de 
fapt aplicată din partea învățătorului. Tre- 
bue să-i facem pe şcolari să înțelegă, că 
învățătorul nu pedepsesce decât numai spre 
binele individual al respectivului sau spre 
binele comun al tuturor școlarilor, - că ho- 
tăririle luă sunt basate pe principii uniforme 
și juste fără părtinire Și că el în tot-d6una, 
este gata să arate causa, pentru care aplică 
vre-o pedepsă. Dacă pedâpsa nu o aprsbă 
clasa întregă, acesta, pote avea urmări rele. 
O pedepsă dictată cu pripire adese-ori e și nedreptă. Dacă învățătorul nu este pe de- 
plin încurat cu causa, pentru care voesce să, aplice vre-o pedâpsă, atunci va face forte bine, dacă mai nainte să va gândi, că peste tot să aplice ori ba, acea, pedspsă? Căutând 
să-şi motiveze procedura, el adese-ori va. ajunge la hotărirea de a-și schimba pro- pusul. Horace Maun zice: »Mărturisese, că adese-ori mă mir și stau uimit, când văd, că învățătorul ore întregi desvoltă teme
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matematice pe tablă saii lasă pe școlari să, 
citâscă saii esplică gramatică, şi din când 
în când, ca și cum ar fi numai un fel de 
distragere, apucă pe câte un școlar, îi trage 
o sfântă de bătae și apoi îl trimite la loc, 
și tâtă procedura nu dureză; decât câteva 
minute.“ Pedepsirea la tot casul trebue să, 
să facă cu re-care formalitate. „Tabela, 
de clasificare,“ în care să înduc notele pen- 
tru purtarea rea saii pentru învăţătura rea, 
trebue să fie atârnată tot-deuna aprope de 
ușă, pentru-ca şcolarii trecând pe lângă ea, 
să pâtă observa numai decât, dacă nu cum- 

va vre-o notă li s'a înscris din întâmplare 
sai greșit. Numai astfel să va nasce în ei 
o deplină încredere în corectitatea condui- 
telor lunare, ce să trimit părinţilor lor. 

Este greșală, dacă baţi numai din causa 
disciplinării. Bătaia nică odată să nu fie mij- 
loc de disciplinare, ci numai arma estremă 
pentru schimbarea, caracterului respectivu- 
lui şcolar. La băeţi acâsta este o pedepsă 
mai bună, decât închiderea în carcer. La 
fete însă bătaia să să întrebuinţeze numai 

forte rar sai mai bine nică odată. Imvăţă- 

torul, care pentru susținerea disciplinei re- 
curge des la bătaiă, acel învăţător sai este 

prea leneș sait prea slab. Un astfel de în- 

vățător sai nare simţ sai nu are destulă 

putere de voință. Un bărbat de școlă a
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zis: „Eu aflu, că disciplina bună a claselor 
stă în raport învers cu bătaia aplicată în 
acele clase. Bătăi multe: disciplină rea; 
bătăi mai puţine: disciplină mai bună; bă- 
tăi de tot puţine: disciplina cea mai bună.« 
Şi toţi aceia, cară sati ocupat n:aă cu dea- 
mă&runtul cu acâstă cestiune, aii făcut a- 
ceeaș esperiințe. Sunt şi de aceia, cari în 
decursul anului întreg sait bizuit tot pe bă- 
taiă și cari tocmai pentru acesta nici nu 
mai aii altă armă disciplinară, decât nusua. 
Astfel de învăţători dinpreună cu elevii lor 
sunt forte de compătimit. EX nici odată 
nu vor fi în stare, să-și împlinescă înalta 
lor misiune. 

Este greşală, dacă baţi numai pro forma. Unii învățători cred, că puterea disciplinară 
a bătăii zace în felul dehonestător al acestei pedepse. Acesta este o mare greșală. Dacă 
acesta, ar fi adevărat, apoi tocmai acestă 
împrejurare ar fi motivul cel mai grav în contra pedepsei corporale. Căci la nică un cas scopul învățătorului nu pote fi acela, - ca să necinstescă pe elevul săi. De altfel copiii rid de credulitatea învățătorului, dacă, acesta ar presupune, că ei prin o lovitură, s& află adânc umiliți. Bate rar, dar atuncă dă-i cum să cade. Să nu batem, decât nu- mai pentru vre-un delict fârte Serios saii pentru vre-o transgresiune săvârșită de re-



petite oră, dar bătaia trebue să fie așa, în 
cât să nu mai fie necesitate de a o repeți. 

Este greșală, dacă pedepsesci pe şcolari 
prin aceea, că-i tragi de urechi, îi pălmu- 
esci ş. a. Scopul pedepsei este de a întrena. 
“Poți învățătorii moderni resping ideea în- 
grozitâre, că pedepsa ar avea drept scop 
de a pricinui durere. Pedepsele de felul 
celor amintite deșteptă tot-d6una simţul r&s- 

„xxătirii și chiar slăbiciunea relativă a copi- 
dului, face imposibil, ca el să simţă felul 

dehonestător al pedepsei, când însuși înv&- 
_tătorul în persâna sa proprie îl pedepsesce. 
Astfel de pedâpsă nu are loc: 1. pentru-că 

arată pripire, mânie și barbarie din partea 

învățătorului; 2. pentru-că i să aplică șco- 

larului fără ca să i să esplice trebuința sait 

echitatea ei. Espliearea tot-deuna trebue 

să premârgă pedepsei. Nu este ertat nică 

să-i pișcăm pe copii sai să-i chinuim prin 

aceea, că le poruncim să-și țină trupul pen- 

tru un timp mai îndelungat înti'o posiție 

menaturală. 

III. 

Greşeli în metod. 

E greşală, dacă întrebi lecţiunea dela toți 

Scolarii pe rând. Mulţi învăţători încep esa- 

ininarea cu școlariul cel mai deaprope din! 
B+
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banca primă, și ocupându-să de-ocamdată nnmai cu acest şcolar, ca ȘI cum numa el ar esista în clasa întregă, trec apoi tot așa la vecinul şcolarului esaminat și așa, mai departe cu. clasa întregă, dacă peste „tot Ora va ajunge pentru esaminarea în telul acesta a, clasei întregi. : Un astfel de învăţător nu va putâ instrua, de-odată, de- cât numai un singur copil. Pentru atară dascăli chiar clasa ar trebui să fie com- pusă dintrun singur copilaş, pentru ca ej să potă domina de-odată clasa, întregă. 

Este greșală, dacă maj întâiă provoci pe un Şcolar și numai după aceea pui întrebarea. Pănă ce n'aj pronunțat întrebarea, nu este permis să numescă pe nică un școlar şi nică să nu facă vre-o mișcare saii să aruncă vre-o privire, care ar prevesti, care școlar va ave să răspundă. Mulţi învățători aii acel obi- ceiă răi, că punând întrebarea, să uită ţintă. la acel șeola, dela care aștptă răspuns. Trebue să ne ferim cât să pote de acesta, așa, că nici un şcolar să nu pâtă simţi intenţiunea, învățătorului în privința, acesta. Fie-care școlar trebue să scie, că el pote fi provocat să răspundă la fie-care întrebare. Astfel toţi școlarii vor fi tot-d6una atenţi. Din contră, dacă esaminarea să face în șirul vădit a] școlarilor, atunci cei esami- nați nu vor mai fi cu atențiune la între-
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dări şi răspunsuri, ci vor conversa între 
sine despre treburile lor copilăresci. În o 
astfel de clasă ordinea bună nu să pâte 
susțin€ pe cale naturală. 

E greşală, dacă repetezi întrebarea de 
dragul acelora, cari n'aă augit-o. Cel ce tace 
așa, provâcă deadreptul pe școlari să nu 

fie atenţi. Dacă şcolarul scie, că întrebarea 
să pune numai odată, atunci el va fi atent 
numai decât la cea dintâi pronunțare a 
întrebării. Dar dacă el va sci, că atunci, 
când vreai vre-un răspuns dela el, tu tot- 

d6una mai întâii îl deştepţi din starea sa 
distrasă și apoi îi mai pui încă odată în- 

„trebarea, atunci să fii sigur, că el tot-deuna 
va aștepta acea deșteptare. Când nu scie 
întrebarea, școlarul merită o pedepsă mai 
mare, decât atunci, când nu scie respunde 
la acea, întrebare. 

Este greșală, dacă privesci într'una ia 
acel copil, care tocmai răspunde. Căci dacă 

e un copil în clasă, pe care nu trebue să-l 

supraveghem, apoi tocmai cel ce răspunde 

este acela. Să fim siguri, că acela va îi la 

tot casul atent. La el nu trebue să ascul- 

tăm, decât numai cu urechea, pe ceialalți 

însă trebue să-i observăm cu ochii. Mulţi 

învățători, când copiii citesc, îşi împart a- 

tenţiunea între carte şi între şcolarul, care 

citesce. Un astfel de învățător nici odată
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nu va ave o clasă bine disciplinată și care 
să să intereseze de trebile școlei; e ușor 
de înţeles, că nici cartea, nică copilul ce- 
titor m'are trebuință de ochiul învățătorului. 

Este greșală, dacă eşti sclavul unui ma- nual de şcâlă. Nu este destul, ca învățătorul să scie numai tese, reguli şi esemple, ci el trebue să înţelegă principiile. Are o slabă 
idee de chemărea sa acel învățător, care esaminză numai din cuvânt în cuvânt cele cuprinse în manual. Școlarii trebue să pre- lucre. independent cele cuprinse în manual, dar și învățătorul trebue să să convingă de resultatul învățăturii lor aşa, că aplică cu școlarii în mod practic, ceea-ce ei ai în- vețat din carte. El nu trebue să să mul- țămescă cu atâta, că şcolarii sciă recita, cele învăţate. Manualul nică odată nu pâte înlocui pe învățătorul. 

Este greşală, dacă dai lecţiune şcolari- lor, fără ca să o fi esplicat mai înainte. Cea. mai insemnată datorinţă a învățătorului este, ca să-i înveţe pe școlari, cum să înveţe şi ce mai ales să învețe din fie-care lecţiune. Când lecţiunea dată o esplicăm numai mâ- hezi sai când numai ulterior le arătăm şcolarilor, ce ar fi trebuit mai ales să în- veţe, saii când nu le spunem, cum să în- veţe şi de unde pot să-și procure lămuririle
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necesare, asta este tocmai așa, ca și cum 

am trimite pe copii într'o pădure seculară, 

ca să ne aducă lueruiă, pe cari nici odată 

nu le-aii vădut și de cari noi nică odată 

nu le-am vorbit. - 

Este greşală, dacă copiilor mică le dai 

prea multe ocupaţiuni domestice. Intelectul 

tinăr nu este ertat a-l sili la o torţare prea 

mare saii prea îndelungată. Dacă intelectul 

copilului este ocupat zilmie 5—6 ore în 

şcolă, atunci am cam ajuns acel punct de 

oboselă, peste care munca spirituală devine 

hotărit stricăci6să. Atât din punetul de 

vedere al desvoltării trupescă, cât "ȘI cu 

privire la munca spirituală este cu mult 

mai bine, dacă pănă la vârsta de 12 ani 

copilul va av6 numai puţine ocupaţiună do- 

mestice. Munca de acasă trebue să fie de 

aşa, încât copilul să o pâtă isprăvi singur, 

fără nică un ajutor. La tot casul prin ocu- 

paţiunile domestice cruțăm timpul şcâlei şi 

acâstă muncă de casă copilul și-o pote îm- 

părți dupa cum i vine lui mai bine la so- 

cotelă. E o cestiune de mare importanță 

însă, ca ambițiunea invăţătorului saii vani- 

tatea, părinţilor să nu împedece pe copil în 

desvoltarea sa naturală prin aceea, câ deja 

în vârstă prea tînără îl încarcă cu o muncă 

prea mare sail cu O muncă, care pretinde 

o încordare prea îndelungată. E peste ori-
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ce îndoială, că mulți din cei, ce at absol- vat școli, în modul acesta sai tâmpit, Huxley zice: »Devastarea, grozavă pe te- renul educaţiunii moderne vine de acolo, - că prin continue esamene de emulaţiune Omenii tineri sunt siliți la o muncă prea intensivă. Mulţi 6meni cu minte (care de bună sema n'aă fos prematuri) aă afirmat despre prematuri în genere, că. aceia toți înainte de prânz sunt cu spirit, dar după prânz sunt proști.“ Nu sciii şi nică nu vreau să afirm cu tâtă hotărîrea, dacă acestă a- firmare să potrivesce sai ba în genere la cei prematuri; dar este sigur, că afirma- țiunea, citată să adeveresce la acei nefericiţi Copii, pe care șodla îi silesce să să cocă înainte de vreme. Pănă la un timp al vieţii lor acești indiviqi sunt inteligenţi, eră după, aceea devin proști. Escesele spirituale prs- timpurii, — cărțile şi scris6rea, — de mult aă istovit din acești nefericiţi totă puterea, ȘI Vloiciunea, pe care ei ar fi trebuit, să ȘI-O conserve pentru lupta, de esistență a vieţii practive. Forţarea împusă creerului lor, încă slab, a, obosit f; 

reală a vieţii. Ru nu sunt prietinul trân- dăviei, dar tinerețele ai may mare trebuință de odihnă chiar ŞI decât bătrâneţele ; şi veselia, puterea de voință, şi de muncă, care
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caracteriseză pe omul succeselor, — forte 
adese-ori nu este resultatul 6relor petrecute 
în muncă, ci a 6relor copilăriei petrecute 
în tignă și neactivitate. 

Este greșală, dacă după ce ai dat lec- 
țiune, nu te convingi, că 6re copiii pregătitu- 
Sai din acea lecţiune sai ba. Dacă facă 
așa, atunci însuți îndemni pe școlari, ca 

de regulă să-și neglige lecţiunile. Chiar ŞI 

numai faptul, că le dai școlarilor lecţiune, 

trebue să cuprindă în sine asigurarea, că 

ci, școlarii, mâne saii poimâne vor fi ascul- 

taţi din acea lecţiune. Unii învăţători dai 

şcolarilor teme în scris și apoi uitând sai 

din negligenţă nu le iaii în semă, Prin ast- 

fel de procedură șeolarii devin ușoratici, 

indiferenți, ba adese-ori chiar și necuviin- 

cioși. Învăţătorii de felul acesta deci își 

strică ei înşişi, căci nimicese stima școla- 

vilor față de ei. Copiii în curând des- 

coper slăbiciunea învețătorului. Ei iubesc 

ordinea şi punctualitatea în agendele lor. 

Şcolarii nu vor stima decât pe acel învă- 

țător, care-și face datoria pe deplin şi la 

timpul săi, dar își vor perde totă încre- 

derea în acel învăţător, care îşi negligă 

datorinţa saii își uită de ea. 

Este greşală, dacă rele de prelegere 

sunt prea lungi. Atenţiunea lâncezesce, dacă 

este îndreptată prea îndelung asupra ace- 

7
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luiaş obiect. Chiar şi intelectul celor mară 
încă are trebuință de repaus în activitatea 
spirituală.  Şcolarul va, progresa cu mult 
mai bine, dacă la sfârşitul fe-cărei re îi - vom da repaus de 5 minute. În clasele mai 
mici pausele pot să fie și mai dese. Unele lecţiuni pot dura mai mult, fără ca să strice, dar altele obosesc repede. Obiectele, 
care reclamă mai ales memorie, nu vor 
deștepta interesul școlarilor pentru un timp 
așa de lung, ca acele doctrine, care preo- cupă mai ale sintelectul: 

Este greşală, dacă credi, că ajunge să predai un lucru numai odată. Nu numai re- petiția este trebuinci6să, ci şi veimprospetarea. 
Cea mai tristă esperiinţă pentru un tinăr învățător este, când vede că școlarii după o lună de zile nu-și mai aduc aminte de cele învăţate. EI d. es. a putut să-şi dea, totă silința, ca să esplice cinstit şi cu multă pricepere „misteriile tracţiunilori şi este pote cu drept cuvânt mândru de resultatele obținute, dar dacă să va, mulţumi cu o sin- gură esplicare, fie ea cât de rafinată, a materiei, va afla, spre cea mai mare decep- țiune a sa, că a scris în năsip. În progra- mul Grelor trebue să, întroducem anume Sre de repetiţie şi afară de aceea de câte OI începem o lecţiune nouă, tot-dâuna pe scurt să, veimprospătăm cele premergătore.
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Lecţiunea de ieri trebue împrospătată, 

pănă n'ai început cea de astăzi. Numai prin 

o astfel de repetiţie şi împrospătare put m 

aștepta impresiuni dăinuitore. 

„Repetiţie“ este cuvântul cel mai im- 

portant în dicţionarul învățătorului. Este 

ușor să-i facem pe școlari, ca să înțelegă 

ceva, dar e forte grei să-i instruăm așa, 

ca cele înțelese să şi devină cu adevărat 

proprielatea lor întelectuală. Mult trebue să 

bătucim calea memoriei, pentru ca să pu- 

tem umbla uşor pe ea. Memoria, ca și un 

metal poleit, străluce -cu atât mai bine, cu 

cât mai mult e poleită. 

Ce e drept, esplicările dai învăţătoru- 

lui ocasiunea cea mai bună pentru de a-și 

afirma individualitatea şi capacitatea sa de 

învățător, dar durabilitatea vesultatelor 1n- 

struăriă sale atârnă numai dela, repetiţiunea 

și reîmprospătarea intensivă a materialului 

percurs. În privința acesta învățătorul pote 

urma: sfatul unei matrâne pentru de a în- 

dulci rebarbara: „Pune în ea atâta zahar, 

cât voesci, apoi închide ochii și mai aruncă 

în ea încă o mână plină.“ Repeteză şi îm- 

prospăteză, împrospăteză şi repeteză, pănă 

ce ţi să va păr6 repetiţia deja ca o ade- 

vărată nebunie şi atunci esperiinta ne vă 

învăţa, că €răși trebue să repețim și sa 

veim prospătăm.
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Este greșală, dacă te mulţămesci numai cu repetiţia în decursul instruării. Mulţi în- vă&țători repeteză cele învățate în decursul îinstruării şi apoi să mulțămesc cu atât. Repetiţia de felul acesta să face câte odată în așa măsură, încât obosesce pe școlari ȘI instrucțiunea devine o adevărată măcinare de cuvinte. Şi afară de aceea acest fel de repetiţie este cel mai puțin efectiv. Acesta e tot așa, ca și-când pe un.chip ai pune colori noi pănă nu s'au uscat încă cele vechi.  Repetiţia numai atuncy are folos, „când :mintea -cutreeră.- încă odată calea bă- tută mai dinainte Și își însuşesce din noi lucruri trecute. Reimprospătarea adevărată, nu este identică cu recitarea plictisitâre. 

Este greșală, dacă credi, că constatarea greșelilor e identică cu corectarea lor. Mulţi înv&țătoră să mulțămesc cu constatarea, dacă, școlarii lor seci răspunde sai ba la între- bările puse. EX pun întrebarea şi dacă, r&s- punsul e răi, înduc nota..rea în rubrica în- v&țăturii sai în cea a purtării. Unii îndue nota rea chiar în amândouă rabricele. Atari învăţători cred, că ei şi-au împlinit dato- rința, dacă dai din cap și zic: „May departe“ sai „forte bine“, sai dacă într6bă pe alt școlar. Nu este de ajuns, să do- vedim copilului, că nu scie răspunde, sai că nu înțelege ceva. „Nu scii nimic —
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este refrenul obicinuit al unor învățători 
la răspunsul slab al copilului. Acestă pro- 
cedură educativă e fârte prostă. Adevărat, 
că învățătorul adese-ori trebue să arate șco- 
lavului, că acesta nu scie ceva, dar nu este 
de ajuns numai atât. Greşala trebue co- 
rectată. Încât numai să pote, trebue să. 

facem pe școlar ca el însuși să-și înțelegă 

greșala și ca el însuși să afle corectura. 
gieșelei saii cautând în manual să s8 in- 

formeze, care este răspunsul corect. În pri- 

vința acesta cu cât este școlarul mai in- 

dependent de învăţător, cu atât e mai bine. 

De fapt chemarea adevărată a înv&ţătoru- 

lui nică mu este alta, decât să ajute pe şco- 

larii săi, ca aceştia să devină bărbaţi inde-. 

pendenţi , respective femei independente, 

cari să fie în stare a resolva în modul 

cuvenit problemele şi greutăţile vieţii. 

Acâsta să va ajunge mai ușor așa, dacă, 

școlari! își vor corege ei înșiși greşelile. 
La, tot casul acele greșeli întrun mod ore-. 

care trebuesc corese. Învățătorul nu pote 

fi o simplă mașină, care nare altă dato- 

rință, decât să controleze corectitatea văs- 

puusurilor, să aplice pedepsele și să îm- 

paită notele. Dacă unul sai mulţi şcolară 

nu sciii răspunde la întrebarea pusă sau 

răspund răi, învățătorul trebue să, le arate 

răspunsul corect și numai după aceea pote 

da o nouă întrebare.
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Este greşală, dacă te mulțămesci să co- 
regi o singură dată greşala. Învățătorul tre- 
bue să repeteze și 6răşși să, repeteze acele 
cestiuni, la care băeții a dat răspunsuri 
greșite. Dar pentru aceea el nu trebue să 
întrebe de mai multe ori acelaș lucru dela 
acelaș școlar. Nici timp nu avem pentru 
așa ceva. Dacă mai mulţi școlari ai greşit 

„ răspunsul, atunci va fi forte bine să repeţim 
răspunsul corect cu clasa, întregă. Dacă 
vre-un școlar şi-a îndreptat el însuși r&s- 
punsul greșit, atunci vom face bine, dacă 
după, câteva minute îi vom pune din noi 
întrebarea, tot acelui școlar. Prin repeţire 
impresiunile prind rădăcini și greșelile să 
stirpesc. Întru cât ne permite timpul vom 
face forte bine, dacă vom cere dela școlară, 
ca ei înșiși să reasumeze sistematic seria 
greșelilor. Acesta, mai ales la deprinderile 
de stil și de ortogrâfie. Condica greșelilor 
ortografice va fi d. es. cel mai bun manual 
de ortografie pentru copii și tot acel ser- 
vicii ni-l va face în privința pronunțării 
condica, cuvintelor pronunţate greșit. 

Este greșală, dacă voesci să înveţi prea 
mult de-odată. Mulţi învăţători cred, că mă&- 
sura isteţimei lor pedagogice este mărimea, 
materialului percurs înti”o 6ră. EX socotesc 
progresele școlarilor după numărul paginilor 
mântuite, ca și cum m&sura cunoscinţe-



  

lor lor matematice ar socoti-o cu metrul 
qvadrat. Acești învăţători uită, că la munca 
instrucţiunii ai cevaș parte şi înșiși elevii 

din şc6lă. Învățătorul dă instrucţiunea, șco- 

larii o primesc. Resultatul instrucţiunii a- 

târnă mai mult dela primire, decât dela 

predare. Aşa dară măsura resultatului nu 

este cantitatea celor audite de școlară, ci 

cantitatea acelor cunoscinţe, care ai de- 

venit proprietatea școlarilor și pe care ei 

le sciă aplica în viaţă. Cele învăţate tre- 

buesc repeţite cu clasa întregă. Indată ce 

ai propus măcar numai 3 tese, fie ele cât 

de simple, eserceză-le cu copiii; după aceea 

ia 6răşi 3 tese şi eserceză-le apoi și pe 

acestea, şi aşa mai departe pănă la sfârşitul 

Grei. Să înţelege că acestă memorisare tre- 

bue variată, cât numai să pote. Răspun- 

surile să să facă de cătră școlari singuratică, 

sai de clasa întregă, — dar ele să fie tot- 

deuna scuturate și pline de viaţă. - 

Este greşală, dacă în instrucțiune nu 

ești de tot precis și hotărit. Așa d. es. la 

intuițiunea geografiei pe hartă mulți înv&- 

țători voind să arate cu bățul localităţile 

din cestiune, le arată numai ec'așa, cam pe 

acolo, pe unde să află, deși locul cestionat 

trebue argtat precis cu vârful băţului. Dacă 

nu procedem astfel, cunoscinţele comuni- 

cate nu vor fi precise și astfel şcolarii de-



vin ușuratici și superficiali în studiile lor. 
Temeinicia şcolarilor este una dintre cele 
mai însemnate probleme ale şcâlei. Cunos- 
cințele numai atunci ai un preţ Gre-care, 
dacă sunt pe deplin sigure. Fii înainte de 
tote precis, chiar şi dacă prin acesta ţi 
s'ar păre că înainteză prea încet. Inainte 
de ce ai trece peste un concept, convin- 
ge-te, dacă şcolarii l'aă înțeles destul de 
bine şi dacă și Vaii însușit pe deplin ori 
ba. Feresce:te de espresiuni cu înțeles în- 
doelnie. Şi dacă ai observa, la școlari ast- 
fel de espresiuni, fie în vorbire, fie în scris, 
corege-i numai decât și cu rigore. 

Este greşală, dacă dai o atențiune deo- sebită copiilor talentați. Învăţătorii adese- ori negligă pe școlarii mai puţin talentaţi, ca, să câștige glorie cu aceia, cari dispun de talente strălucite. Și întradevăr, chiar 
dacă nu vom considera stimulul, ce izvo- vesce din comparaţiunea resultatelor esa- 
menului final, este prea mare ispita, ca să facem așa. Ei, dar incorectitatea acestei proceduri e forte evidentă, căci în casul acesta învățătorul sprijinesce tocmai pe a- ceia, cari n'aă nică o trebuință de sprijinul lui şi negligă pe aceia, cari aă cea mai mare lipsă de ajutorul magistrului. Archi- episcopul Whately povestesce: „Un grădi- nar învingea tot-deuna pe rivalii săi, fiind-
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că tot-d6una el lua premiile cele mai mână 

pentru agrișele sale. Tot-deuna el rămânea, 

învingător. Causa victoriei sale era un se- 

cret, pe care rivalii voiaj să-l afle cu ori- 

ce preţ. Astfel ei să puseră la pândă, ca 

să-i afle secretul şi vădură, că vara rivalul 

lor taie cele mai bune tufișuri ale sale și 

numai pe acelea le lasă, care promiteati 

bâbele cele mai mari. Astfel el căpăta bobe 

forte mari, cum nu mai căpătaii alții, dar 

după tote tufişurile sale nu producea decâr 

numai câte-va măsuri de fructe, în vreme 

ce tufișurile ar fi putut produce forte mult.“ 

Învățătorul să nu uite nici odată, că el 

trebue să dea fie-cărui școlar al săi cres- 

cerea, cea mai bună și cea mai înaltă po- 

sibilă, ră nu aceea, ca să producă câte-va 

„agrişe premiate.“ 

Este greşală, dacă înveți pe școlari la 

așa ceva, ce ei nu pot aplica tot-odată. Acesta 

nu este calea, pe care aă învățat elevii, 

pănă n'a venit la şcâlă, sră atuncă ei în- 

văţaii mai iute și-și aduc mai bine aminte 

de cele învăţate atunci, decât de cele în- 

văţate în școlă. Atunci ei Și-a câştigat 

cunoscinţele așa, că veniaii în atingere ne- 

mijlocită cu luerurile ȘI cunoscințele câști- 

gate și le aplicati numai decât. Chiar nu- 

mai două litere de lear spune învățătorul 

şcolarilor, el şi din acelea două sunete să 
6
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formeze numai decât vorbe, care le sunt 
cunoscute școlarilor. După aceea să le spună 
o a treia literă și să combine acum cuvinte 
din tâte 3 literile cunoscute și așa mai de- 
parte. Chiar dacă sar folosi cineva de în- 
vechitul sistem „alfabetic“, chiar și atunci 
este prostie, ca să-i tiranisăm pe băeţi cu 
seria întrâgă a literilor, în vreme ce din 
câteva litere deja am fi putut forma pro- 
posițiuni întregi. Să ne folosim de ori-ce 
sistem la. instruarea cetirii, la tot casul 
trebue să eserciăm recunoscerea cuvintelor 
şi îndată ce școlarii cunose cuvintele tste 
cuprinse întrun șir, trebue să facem să și 
citescă, întreg acel șir. Mulţi învățători în anul dintâiă să mulţămesc cu numirea sin- 
guraticelor cuvinte. Acssta este greşit; nu- 
inirea, cuvintelor încă nu este cetire. Tot 
așa nu este permis să-i tîrim pe copii peste t6tă tabela matematică, ci trebue săi de- prindem prin esemple numai la câte o parte a tabelei. Așa d. es. trebue să, deprindem mai întâiă partiile may simple ale tabelelor de adiţiune și subtragere și numai după aceea vom lăsa să să umple tabela întregă, 
Învățătorul însă trebue să bage de s6mă, ca nu cum-va să dea elevilor astfel de esemplu, care presupun o. cunoscință mai gradată a tabelei, care trece peste puterile școlarilor. A dese-ori copiii tocmai din gre- șala învățătorului sunt siliti să-și ia retu-



| 

giul la, degete și atunci învățătorul îi mai 

și dojenesce, firește pe nedrept. 

Este greşală, dacă cu ocasiunea repețirii 

Saii a memorizării presentezi din noi obiec- 

ele. Obiectele concrete să nu le arătăm 

decât numai la formarea cea dintâi a no- 

țiunilor, dar nu și mai târzii cu ocasiunea 

zepetițiilor. 
Copiii trebue să opereze cu însă-și ab- 

stracţiunile, îndată ce ei cu ajutorul obiec- 

telor concrete aii înţeles destul de clar 

acele abstracţiuni. Aşa d. es. la adiţiune 

este necesar, ca elevii să înveţe suma nu- 

merilor 7 şi 9 cu ajutorul globurelelor sait 

a altor obiecte, dar îndată ce şcolarul a 

învățat clar faptul, că dacă la 7 obiecte- 

anai adăogăm alte 9 obiecte de acelaș fel, 

atunci vom căpăta 16 obiecte, atunci de 

aci încolo el trebue să scie aduna numerii 

7 cu 9. Obiectele pun pe şcolar în po: 

siţie de a înţelege mai bine vre-un lu- 

ceru, dar dacă şcolarul deja a învăţat destul 

de bine acel lucru, atuncă obiectele con- 

evete nu sunt decât cătușe, care împedecă 

desvoltarea liberă a spiritului. 

Este greșală, dacă te mulțămesci cu r&s- 

-punsuri iragmentare. Trebue să îngrijesci, 

ca, şcolarii să răspundă tot-deuna în pro- 

jposițiuni întregi. Cele mai bune lecţiuni 
6%
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de gramatică sunt tocmai acelea lecțiunY 
practice, care li s5 dai școlarilor în decur- sul răspunsurilor verbale ale lor. Vorbirea, 
corectă nu să pote învăța prin reguli, ci numai corectând necontenit greşelile de pronunțare sai de gramatică în decursul 
convorbirilor școlare. Pentru aceea ȘCe- larii trebue să-și esprime cugetările lor tot- deuna, în proposiţiuniă întregi, ca astfel ei să să deprindă a forma astfel de proposi- țiuni, care esprimă precis ideile lor. Astfel își câştigă învățătorul ocasiunea cea maj bună de a corege greșelile școlarilor săi. 

La întrebările, la care răspunsul să 
pote da prin un nume sai prin un dat, nu trebue să cerem răspunsuzi în proposiţiuni 
întregi. „Spune-mi, când a fost lupta de lângă Hastings?4 „Lupta de lângă Hastings a fost în anul 1066 după Christos.“ — „Cum l-a chemat pe conducătorul armatef engleze la Waterloo ?4 „Pe conducătorul armatei engleze la Waterloo l-a chemat Wellington.“ Ar fi adevărată perdere de vreme, dacă la întrebările de felul acesta, am pretinde răspunsuri în proposiţiuni în- tregi, curată perdere de vreme, care nu să pote justifica nică prin câştigul gramatical. Regula în privința acesta este următorea : Dacă, răspunsul esprimă o cugetare a ȘCo- larului, atuncă el să-și îmbrace acestă -cu- getare a sa, în proposiţiuni întregi. Repe-



țirea întrebării însă cu adausul unui cuvânt 

sai al unui dat — nu are nici un folos. 

Este greșală, dacă repetezi tote respun- 

surile. Înv&ţătorii adese-ori aii obiceiul r&ii, 

că inconscient repeteză răspunsurile primite 

dela copii. Acesta este o curată perdere 

de vreme. Mulţi recurg cu intenţiune la 

acest mijloc de a omori timpul. Ei adecă 

în timpul, pănă când. repeteză răspunsurile 

primite la întrebarea pusă, să pregătesc la 

0 nouă întrebare. Învățătorul n'ar trebui 

să fie avisat la așa ceva. El trebue să-și 

fi pregătit întrebările, căcă de altfel esami- 

marea decurge forte încet şi fără nici o 

ordine. Câte odată însă este bine, dacă 

repeteză răspunsul, anume atuncă, când vo- 

esci să-l împrimeză mai bine în memona 

şcolarilor, saii când voescă să scoţi la. ivelă 

unele părți mai esențiale ale răspunsului. 

Este greşală, dacă obiectele le presen- 

tezi într'un mod stereotip. Pentru ca instruc- 

țiunea să aibă resultatul dorit, este nea- 

părat de lipsă, ca învățăturul să-și pregă- 

+escă lecţiunile. El prin urmare trebue să-și 

veguleze de mai nainte tot planul proce- 

dusii sale. Astfel va preveni învățătorul 

nesiguranței, care este atât de stricăciosă, 

pentru instrucţiune. Acest plan al săi insă 

trebue să aibă o elascitate 6re-care, ca in-
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vă&ţătorul să să pâtă acomoda împrejurări- 
lor ivite saă eventualelor întrebări ale șco- 
larilor. Scheletul planului nu trebue să fie 
v&dut. Cu cât mai bine va sci învățătorul 
să varieze presentarea vre-unui lucru, cu 
atât mai cu interes îl vor urma şcolarii săi. 

Este greșală, dacă în decursul lecțiunii 
vorbesci prea mult. Multor învăţători Je 
place să să mândrescă cu aceea, ce bine sciă ei lecţiunea. Dacă învătătorul vorbesce prea mult, atunci el sai va f prea plicti- sitor, sai va oferi şcolarilor săi mai multe: 
idei, decât ar put aceia mistui cum să cu- vine... Este cu neputinţă, ca şcolaiii să as- culte cu atențiune Gră de ră și zi de zi pe un astfel de învățător, care lor nu le lasă alt rol în munca instrucțiunei, decât; să asculte. 

Acela e cel may bun învățător, care prin cuvinte puţine scie să îndemne pe şcolari la activitate şi interesare. Cele mai multe de spus trebue să le spună înșiși Școlarii, cu permisiunea, şi sub conducerea; învățătorului. Dacă, învățătorul vorbesce prea mult, atunci el prea mult să obosesce: atât pe sine, cât şi clasa întregă. Redu-ţi vorbele la minimul posibil și munca va a- junge la macsimul posibil. |
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Este greșală, dacă în decursul instruc- 

țiunei te folosesci de cuvinte prea lungi. 

Cugetările mari mai bine să pot esprima 

prin cuvinte simple. Aceia, cari instrueză 

copii, trebue să întrebuinţeze vorbe simple 

şi de tote zilele, căcă altfel copiii nu-i vor 

înțelege. Mulţi învăţători își uită de acelea 

schimbări, prin care dânșii ai trecut, de- 

când au încetat să mai fie copii. Mintea 

copiilor adesea pentru aceea -este atât de 

încureată, fiind-că învățătorii lor cred, că 

copiii aii înţeles însemnătatea unor vorbe, 

acăror întrebuințare însă școlarilor le-a fost 

cu totul necunoscută. | 

Învățătorul și în vorbirea să să, fie 

model bun. Să fie simplu, ales, nimerit ȘI 

în privinţa pronunțării şi a construeţiunei 

gramaticale să fie cât să pote precis. 

Este greșală, dacă dai maj nainte cuviu- 

tele și după aceea percepţiunile. Mulţi în- 

vățători și părinţi să plâng, că vorbe ca 

acestea, „paralelogram., triunghi, penin- 

sulă“ ș. a. întrec facultăţile spirituale ale 

copiilor. Dar acesta atârnă numai dela mo- 

dul instrucţiunii. Dacă copilul a învăţat 

triunghiul aşa, că în fapt a avut de a face 

cu triunghiul şi dacă să obicănuesce cu în- 

suşirile triunghiului prin întrebuințarea lui, 

atunci cuvântul „triunghiă“ va fi tot așa de 

: : A 
u, 

ușor pentru-copil, ca și cuvântul „scaun.
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Copilul de cinci ani să folosesce în convor- birea de tâte zilele de forte multe cuvinte, cară atât la pronunţarea cât și în privinţa, definițiunii lor sunt cu mult mai grele, de- cât. cuvintele amintite. Numirea, obiectului pentru copil este de o importanță secun- dară. Pentru el lucru cel mai important este, că ce este, sa ce face obiectul respectiv. Dacă el va pute învăţa, acesta, şi mai ales dacă va put6 învăța acâsta pe cale prac- tică, atunci mumele abia îi va, îngreuna me- moria saii organele de vorbire. 

Este greșală, dacă voesci să aplanezi prea mult greutăţile. Unii învățătoră cred, că datorința, lor este să, simplifice esplică- rile cât numai să pote, să producă din cu- noscinţe un amestec dulce și plăcut și acesta să-l dea elevilor săi în dose homeopatice. Dacă școlarii în calea lor daii peste un bolovan, învățătorul grăbesee să-l ridice, căci — după credinţa lor — pentru aceea, sunt ci puşi: În loc să lase ca școlarii să urce dâlul cunoscinţei, învățătorii aceștia, își dati silinţă să desfacă, delul și sa apla- neze chiar și la șes calea școlarilor. Învă&- țătorul, care procede astfel, va contribui sigur la tâmpirea copiilor. 
Învățătorul trebue să. nizuescă:: 1. Ca școlarii să potă trece ei înșiși peste pedeci.
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2. Ca el să le pună înainte greutăţile 
în ordinea cuvenită, în şirul pășirii firesci. 

3. Ca să conducă pașii șeolarilor gra- 
dat în deplină consonanță cu vârsta și cu 
progresul clasei. NE 

4. Ca să încunjure, cât să pote, espli- 

cările. El să releveze natura materialului 
de învățământ, pe care copiii îl află în 

manual saii altundeva, dar să nu cugete 
el în locul şeolarilor. 

5. Dacă are trebuință de esplicare, a- 

ceea să fie clară, hotărită și scurtă. 

Este greşală, dacă negligi ocasiunea ca 

să-i taci pe copii să lucreze cât să pote de 

mult. Unul dintre principiile fundamentale 

ale sistemului frebelian este, că copiii trebue 

să înveţe prin muncă. Copiii în grădinile 

de copii învață să intueze, căci necontenit 

să încercă a reproduce. Umblând mereii 

cu obiectele în mână, ei învaţă însușirile 

caracteristice ale acelor și raporturile din- 

4re ele. Drept-aceea ei nică nu pot învăța 

superficial și. instrucţiunea superficială de 

mal târdiă a școlelor publice nici odată 

nu-i va mulțămi. 

Ochiul ca factor educativ a fost deja 

atât de mult lăudat, încât mulți învăţători 

şi-aii format o părere fonte greșită despre 

funcţionarea aceluia. „Cu ochiul învăţăm.“ 

„Deprinde-ţi ochiul“ ș. a., — aceste reguli
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eraii considerate drept resumatul tuturor 
înțelepciunilor pedagogice. Este adevărat, 
că din punctul de vedere al valorii educa. 
tive dintre tâte organele simțurilor, ochiul 
este cel mai important, dar trebue să ne. 
aducem aminte, că simţurile în casul cel 
mai bun sunt numai servitorele intelectului. 
Ele induc impresiuni în suflet, dar preci- 
siunea, intensitatea, și durabilitatea acestor 
impresiuni atârnă. dela însuşi sufletul. Sim-. 
țurile nu formeză ideile, ele daă sufletului 
numai materialul, din care să formeză ideile. 
Ele înduc în suflet o mulțime înfinită de 
împresiuni, pe care sufletul nici nu le ia. 
în s6mă. Pănă când sufletul rămâne re- ceptiv, pănă atunci peste. tot nici nu să 
pote forma o idee şi chiar când intelectul. a format ideile, totuși acestea nu pot r&- mânea în el, dacă nu să deprind. A face 
pe copii ca, să înveţe lucrând, este singurul 
mijloc, care unesce în sine pe deplin tâte acelea condițiuni, care sunt de lipsă pentru 
asigurarea, clarităţii gândirii. În chipul a- cesta atenţiunea, este deşteptată şi intelectul nu numai că primesce în sine impresiunile, dar formeză și- ideile, pe care apoi mun- cind numai decât le și aplică. Aşa dară. nu este destul a ne aduna numai cunos- cinţe, ci acelea trebue să le şi aplicăm și anume întrebuințând, dacă numai să pote, chiar și mânile.
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În vremile de mai nainte profesorul 
chemiei să mulțămia cu aceea, că şcolari 
învăţaii datele și tesele referitore la acel 

obiect, însoţindu-le cu ilustraţiuni desem- 

nate pe tabla negră. Ulterior li să arăta 

apoi școlarilor și esperimentul pentru ficsarea 
şi ilustrarea celor învăţate. A fost un pas 

înainte, când esperimentul a început să 

premergă esplicaţiunii și când profesorii ce- 

reaii dela şcolară, să-și însemne şi să-și dea 

semă de resultatele esperimentului. Acum 

însă acel învăţător, care ţine să producă 

impresiuni precise şi durabile, va cere, ca 

şcoluriă ei înşişă să esperimenteze. Numai dacă 

să va lucra astfel și dacă acelaș esperiment 

să va, repeţi de mai multe ori, numai a- 

tuncă adevărurile teoretice ale chemiei vor 

deveni proprietate neperitore a intelectu- - 

lui, emulând cu mulţimea acelor percep- 

ţiuni, cu care viața practică umple mintea. 

copiilor. 
Chiar şi botaniea astăzi numai atunci 

şi-a împlinit datoria, dacă va face-pe șco- 

lari, ca ei înşiși să administreze unele 

specii tipice. 
Şcolarul ani de-a rândul pote să să tot. 

uite la hartă, fără ca să-și câştige o no- 

țiune clară despre relațiunile dintre părțile 

diferite ale ţărilor desemnate acolo. Din 

acesta și din alte cause astăzi să cere, câ 

înșiși băeţii să facă, desemnuri cartografice,
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ceea ce este unul dinte mijlocele instruc- 
țiunii geografice. Nu numai că școlarii tre- 
bue să scie desemna harta pe tablă, dar 
chiar şi în decursul lecţiunii ei trebue să desemneze regiunile Singuratice și astfel partie de partie va alcătui harta. Dacă 
vom cere, ca școlarii să taie conturele ță- rilor din hârtie sai îi vom face să copieze 
acele țări în alt mod Gre-care, atunci ne vom convinge, că activitatea de felul ace- sta produce impresiuni cu mult mai dura- bile, decât o mulţime de repetiţii. 

Este o idee forte bună, ca să avem o ladă spaţicsă plină cu năsip saii cu materie de modelare și să lăsăm pe copiii începă- tori, să formeze în acestă ladă conturele și împărțirea ţărilor diferite așa, după cum le-aii învăţat ei în Grele de instrucțiune. Astfel să pot modela, continentele, cu munții, cu peninsulele şi cu capurile lor. Pentru &c- “avea orașelor să pot întrebuința beţișore de lemn. Dacă apoi fundul lădii îl vor Yăpsi cu albastru, vor copia astfel și marea. În privinţa unor obiecte de învățământ cei mai mulți învăţători au recunoscut deja marea însemnătate a înstrucţiunii prin acțiune. Astfel la scris, desemnat, cetit şi la lucră- rile matematice le este permis școlarilor, ca ei înșiși să ia cu adevărat parte la in-. strucțiune. Nică un învăţător nu să mul- ţămesce numai cu aceea, că să dea şcola-
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rilor percepţiunile de lipsă; ei aplică per- 
cepțiunile câștigate și în viaţa pracţică, 
Acesta după putință ar trebui să să tacă 
la tâte obiectele de învățământ. 

Este greșală, dacă le spuni școlarilor 
lucruri, pe care ei înșiși ar pute să le scie 
sai pe care pe lângă o instrucţiune înțeleptă 
le-ar pute afla ei înşişi. Acesta este regula de 
aur a instrucţiunii. Dacă s'ar aplica cu ri 
g6re chiar și numai acâstă singură lege, 
chiar și în casul acesta în cele mai multe 

şcoli instrucţiunea ar trece prin o adevă- 

rată revoluţiune.  Învă&ţătorii tineri în fie- 

care dimineţă ar trebui să-și reamintescă 

aceştă regulă și sera ar trebui să să în- 

trebe, dacă re în decursul zilei n'aii greșit 

în contra ei. 

A spune ceva încă nu va să zică a în- 

strua. Nici cetirea şi nică convorbirea încă, 

nu sunt identice cu instrucțiunea. Invăţă- 

torul trebue numai să conducă pe școlarii 

săi prin grădina cunoseinţei și trebue să 

le arate, care pomă e folositore, care e 

stricăciosă, tot-odată trebue să le arate 

calea cea mai corăspundătsre, pe care pot 

ajunge la fruct, dar să nu-l rupă el însuși 

fructul sati chiar să-l mânânce și să-l me- 

“stece în locul școlarilor. Învățătorul trebue 

să înveţe pe copii, cum să judece, dar nu 

trebue să judece el în locul lor. Acesta
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numai îi va desvolta pe copii, căci astfel 
li să dă acea muncă spirituală, pe care 
atât de mult o doresc. 

Tyndall zice: „Dacă din posiția mea 
de astăzi privesc le trecutul mei, atunci 
mi să desvălesce înaintea ochilor o copi- 
lărie, care iubesce jocul şi activitatea tru- 
pescă, dar nu iubesce munca şcolară. Aver- 
siunea pentru acestă muncă n'a izvorit din 
apatie saii din lipsa dorinţei de a sei, ci 
din acel fapt, că cei dintâi învăţători ai 
mei aii fost lipsiţi de darul, ca să dea viaţă 
lucrurilor, la care voia să mă înveţe.“ 

Nu este de mirat, dacă copiii mică plini 
«e viaţă, şi de putere, cari abia așteptă să 
fie îndemnați la muncă şi activitate, urăse 
şcola, care în privinţa acesta nu-i satisface. 
Și este sigur, că copiii ar învăţa mai mult 
pe câmp și în pădure, între paseri și flori. 
(De altă parte însă instrucțiunea în liber 
are și încoveniente fârte mari. 

La Hamilton cetim: „Cel dintâi prin- 
cipiăi al educaţiunii este de a induce pe 
băeți la activitate independentă și dea nu 
face în locul lor nimic, ce eă înșiși ar pute 
să facă.“ 

Herbert Spencer serie: „În educaţiune 
mai ales trebue să desvoltăm spontanei- 
tatea.  Trebue să-i facem pe copii, ca ei înșiși să facă cercetări și să tragă conclu- siunile din cle. Să le spunem cât să pote



  

mai puțin, dar să-i facem, ca ei înșiși să 
descopere cât să pâte mai mult. Sponta- 
neitatea, ca nici unul dintre celelalte me- 
i6de, asigură impresiunilor vioiciune şi du- 
rabilitate. Bucăţica de cunoscință, pe care 
elevul însuşi şi-a câștigat-o, problema, pe 
care însuși a resolvat-o, va fi cu mult mai 
temeinică, decât de altfel. Activitatea pre- 
cedentă a intelectului, care aduce după 
sine reuşita, concentrațiunea împerativă a . 
ideilor și simţul de învingere, care-i ur- 
meză, — tâte acestea contribuesc la o ast- 

fel de asociare în memorie a faptelor, pe 
care clarificarea cetită în manual sai au- 
dită dela învățător nu o va ajunge nică 
odată. Chiar de ar greși: copilul resolvarea 
corectă, chiar şi atuncă încordavea puteri- 
lor sale spirituale sprijinesce mai bine adu- 
cerea aminte de resolvarea corectă, ce i s'a 

dat în urmă, decât o duzină de repetiţii.“ 
„Cunoscinţele câștigate trebuesc necon- 

tenit organizate. Zace în natura faptelor și 

a conclusiunilor, că ele legate astfel siste- 

matic între olaltă succesive devin premise 

pentru conclusiună nouă și astfel devin mij- 

l6ce pentru resolvarea altor cestiuri. Re- 

solvarea problemei de eri îi ajută copilului, 

ca să să lupte cu cea de azi. O astfel de 

cunoscință, îndată ce sa câștigat, devine 

facultate și ajută mai departe în funcțiunea 

“generală a gândirii, — şi nu dorme scrisă



pe filele unei biblioteci interne, ca și aceea, - 
pe care am învă&ţat-o mehanicesce.“ 

După Fellenberg: „Este mai de mare 
însemnătate activitatea spontană și indi- 

viduală a elevilor, decât zelul multora, cari 
aă primit sarcina de învăţător.“ 

Rosenlranz zice: „Esenţa sufletului este 
spontaneitatea. Sufletul nu primește nică o 
impresiune, pănă ce nu sa cualificat pe 
sine pentru primirea eă.* 

Dă ocasiune copiilor, ca să afle bucurie - 

în descoperirile lor proprii şi atunci şedla 
pentru ei nu va fi temniţă, ci templul bu- 
curiilor. Cât de mult să desfăteză copiii 
de învingerea, vre-unei greutăţi! Cu cât mai 
mare e satisfacțiunea lor, dacă aii învins 
fără ajutorul învățătorului! Atunci gloria. 
este numai a lor! Ce deosebire la învăţă- 
tură, dacă permitem școlarului, ca să-și ia. 
partea sa din muncă! Copilul nici odată nu 
va învăța să umble, dacă-l vom purta tot 
în braţe. Oră ce încordare, fie ea cât de 
mică, dă mușchilor săi putere şi vioiciune 
nouă. Astfel și acel copil, pe care-l ridică, 
peste tote greutăţile puterea spirituală a 
învățătorului săă, spiritualiceşte va deveni 
schilod și dependent de alţii. EI tot-d6una. 
va, căuta razim, dacă-l crescem, ca să facă 

"așa; și dacă în viaţă va trebui să pășâscă. 
înainte tără ajutorul învățătorului, atunci 
el nu va fi în stare să pășşscă peste greu-
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tăţile ce i să vor pune în cale. “Copilul 
nici odată nu va uita vre-un fapt, pe care 

l-a învăţat să-l cunâscă prin pracsă, drept 

resultat al cercetărilor sale proprii. Un băet 

de fapt; mestecă văpsela galbenă cu cea 

albastră şi esperisză, că să produce văpselă: 

verde; astfel el descopere influința colori- 

lor primare asupra producerii colorilor se- 

cundare. Un alt băât aude numai combi- 

naţiunile colorilor primare saii vede resul- 

tatele ilustrate pe o tabelă bine colorată. 

Resultatul învățământului în aceste două 

casuri va, fi forte diferit. Băctul al doilea 

după 10 ani de zile pâte că işi va pute re- 

aminti cu 6re-care greutate faptul, că roșul 

şi albastrul împreună daii colorea purpurie. 

Cel dintâi însă nici nu trebue să să gân- 

descă la acesta. EL nu trebue să s8 încoi- 

deze absolut nimic, pentru ca să-și amin- 

tescă faptul. El scie lucrul tot așa, cum 

îşi scie numel6; după cum scie, că are două 

mâni, zece degete ș. a.; că apa &rmna, e rece, 

sati după cum scie o sută şi o mie de lu- 

crură, pe care le-a învățat de sine pe calea 

esperiinței. „ 

Mai ales axitmetica este acel studiii, 

în care învățătorul de regulă spune prea 

multe lucruri de prisos. Copiii memoriseză 

adese ori reguli lungă, grele ȘI gole, fără 

ca învățătorul să le fi esplicat mai nainte. 

I s& spune şcolarului, că acum se multi: 
m 
4
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plice cu un anumit număr, apoi să divideze 
cu alt număr și așa may departe, apoi va, 
căpăta resultatul. 1 să spune copilului, că 
un kilogram face 10 deca, în loc ca să-l 
lase să esperimenteze el însuși acâsta cu 
ajutorul cumpenei. I să aduce la cunos- 
cință, că întrun metru sunt 10 decimetri, 
în loc ca prin compararea, faptică a măsu- 
rilor să-l lase pe el să afle raporturile lun- 
gimilor. Regulele de „descompunere și de 
contragere“ adese-oră pentru copii sunt mi- 
sterii adânci, fiind-că sunt avisaţi, ca să 
urmeze anumite reguli formale, în loc ca 
să i să permită, ca ei să facă operaţiunile 
diferite mai întâii cu bani și măsuri reale 
și numai după aceea să pună pe tablă sai 
în cap resultatul acelor operaţiuni cu lu- 
cruri_ concrete. 

Învățătorul însă să să ferescă de ideea aceea, că el nici n'ar avs altă de lucru, 
decât ca să privâscă indiferent, cum își fac copiii descoperirile lor. Nu trebue să-i lăsăm numai la ingeniositatea lor proprie, când îi punem să esperimenteze,. Învățătorul tre- bue să fie conducător, respective izvorul, din care curge luminarea minţii, Dar la, nici un cas învățătorul să nu facă din Şco- larii să simple magazii de cunoscinţe, ci să-și dea silință ca elevii numai decât să scle aplica tote cunoscințele, pe care ŞI le-a câştigat.
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IV. 

Greşeli în ţinută. 

Este greşală, dacă înjuri. Prin așa ceva 

înainte de tâte iritezi numai pe școlari, 

apoi te facă de ris și şcolazii te vor des- 

prețui. Nimeni nu spune curatul adevăr, 

când înjură. Şi apoi tocmai pentru învă: 

ţător e un defect forte mare, fie dacă dă 

credământ unor insinuără nedrepte, fie dacă 

el însuși afirmă așa ceva, ce de fapt nu 

gândesce. 

Este greşală, dacă ameninți. Pedepsă, 

copilul să o cunâscă numai din esperiinţă. 

Dacă învățătorul ameninţă, că după anu- 

mite delicte va urma anumite pedepse, a- 

tuncă el însuși să lipsesce de cea mai în- 

semnată prerogativă a sa, de dreptul <a 

din cas în cas să aplice pedepsa după îm- 

prejurările speciale ale faptului obvenit. 

Amehninţările ridică un obstacul între în- 

vățător şi între şcolari, care împedecă des- 

voltarea simpatiei reciproce a acelora. Prin 

ameninţări adecă învățătorul dovedesce, că 

el nu să încrede în curăţenia intenţiunilor 

şcolarilor săi. 

Este greșală, dacă te tânguesci necon- 

tenit. Este adevărat, că școlarii adese-ori
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merită admoniţiuni, greșelile lor trebuesc 
tot deuna apostrofate şi chiar acele greșeli, 
care izvoresc din întâmplare sai din ne- 
sciinţă, trebuesc relevate tot-deuna clar ȘI 
în mod hotărit. Ei nici nu să pot îndrepta, 
nică în privinţa învățăturii, nici în privinţa 
purtării morale, pănă ce nu le arăţi gre- 
șelile în aceste privințe. Dar a face ne- 
contenit recriminațiuni, e altă cestie. Tân- 
guirea devine obiceiii și dacă să face în 
mod mehanic, își perde ori ce efect. Martin 
Luther zice: „Ei învinuese pe acei învă- 
țători, cari fac din șcâla lor loc de durere 
și chin şi cari în loc să-i învețe, dojenese 
necontenit pe elevii lor.“ 

Este greşală, dacă nu eşti liniştit. Cine-și 
perde cumpătul, acela nu pote stăpâni nică 
asupra altora. Învățătorul, care e tot-dcuna 
acelaș, care-şi ţine capul drept, umblă cu 
demnitate, privesce aşezat și vorbesce ho- 
tărit, acel învățător nu va ave năcaz în 
conducerea clasei sale. Omul consciii de sine e tot-dâuna liniştit, Iritaţiunea şi svârco- 
lirea slăbesc înfluința, învățătorului, conturbă, 
claritatea judecății sale, încurcă disposiţiile sale disciplinare, produc nedreptate şi atât prin esemplu cât și prin ciocnirile inevita- bile iriteză pe elevi și le măresce încăpă- ţinarea.
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Este greşală, dacă nu arâți destulă vioi- 
ciune și însuflețire. Instrucţiunea monotonă 
nu deșteptă atenţiune şi nu produce ac- 
tivitate spirituală. Inconscient școlarii să 

fac ca și învățătorul lor. Numai individii 

energică și însufleţiți pot produce mult 

bine. Învățătorul să fie serios; el să dove- 

descă, că ţine mult la ceea ce face. Edu- 

caţiunea inconscie a învățătorului bun este 

adeseori darul cel mai preţios, ce-l pote da 

elevilor săi. Învățătorul însă să nu con- 

funde ţinuta sgomot6să, lărmuitore şi de- 

monstrativă cu  însuflețirea.  Însufleţirea 

este: seriositate fără iritațiune. 

Este greșală, dacă te porţi rece şi for- 

malist. Învățătorul nu pote munci cu efect 

fără simpatia clasei sale. Pentru ca să-și 

câștige acâstă simpatie, el trebue să -fie 

natural, vesel și sincer. Strălucirea feţei 

şi căldura vocei și a cuvintelor învățăto- 

vului pătrunde în ascunsurile cele mai în- 

tunecate ale inimei copilului și adeseori 

scot la lumină şi desvâltă germenii puterii 

si a frumseţii caracterului, care în hpsă 

de aliment sar fi stîns sai din care în 

lipsa luminii ar fi răsărit numai plante 

bolnăvicidse. Blândeţa cuvintelor şi a pro- 

cedurii, o adevărată interesare pentru cu- 

getările, simțămintele şi împrejurările co-
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pilului, căldura inimei iubitore scot la ivelă 
mugurii gingași ai drăgălăşiei sufletului și 
ai curăţeniei de inimă și produce florile cele 
mai frumose ale unui caracter nobil. O ţi- 
nută naturală și drăgălașă pune pe învă- 
ţător în putinţa de a să lupta cu mii de 
n&cazuri mici ale vieţii școlare, fără ca 
acele mici inconveniente să devină greu- 
tăți de neînvins. 

Este greșală, dacă voesci să te arăţi in- 
falibil. Întru cât să pote, învățătorul trebue 
să, scie tot, ce să referesce la, obiectele, 
pe care trebue să le înveţe. El prin ur- 
mare trebue să studieze și doctrinele, ce 
stai în legătură cu obiectele lui de învă- 
țământ, ca să nu vină, prea adeseori în po- 
siția neplăcută de a-și trada necunoscința, 
sa chiar și în cestiunile mai generale. Dar el va, greși în contra minţii sănătâse, dacă 
să pretinde drept; enciclopedic. Nici nu are nică un folos să fi magazin de cunoscinţe. Este de dorit, ca școlarii să respecteze cu- noscințele învățătorului lor, dar e de o în- semnătate și mai mare, ca ei să stimeze onorabilitatea lui. Unii învăţători jertfesc părerea cea bună a, școlarilor față, de ei, de dragul unei încercări slabe, ca să-i facă să credă, că erudițiunea lor e mai mare, decât ea de fapt este; cu tâte că e cu
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mult mai demn de un învățător, dacă-şi măr: 
turisesce sincer defectele cunoscinţelor sale, 
decât să-și desvelescă lipsa onorabilităţii. 
Forţările unor învăţători pentru de a-și 
ascunde lipsa de cunoscințe adese-ori sunt 
forte ridicule.


