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Mult regretatul - fost
profesor universitar, ! academician, ministru, re-

formatorul

învățămân-

tului primar, secundar.
superior şi profesional,
întemeietorul
băncilor

populare, cooperativelor
și obștiilor sătești
Se închină
Acest

studiu

Dăruat
Ge

Muzeului pedagogie

arat

Eră în Octombre 1$98, când veni în
Iaşi, neuitatul şi mult regretatul fost ministru 'S. Haret. Cetisem
mai'nainte cu
câteva zile în ziare, că d-sa lucrează la un
proiect de lege pentru organizarea învățământului
profesional. Am. profitat
de prrzenla d-sale în Iaşi şi l-am vizitat Ja otel Traian, unde de obiceiu găzduiă, când veniă 'în Iaşi. l-am întrebat,
dacâ sunt adevărate ştirile, că d-sa voeşte a organiză învâțămantul profesio-

nal, Mi-a răspuns,

că ştirea

rată, zicându-mi : „Isprăvind

zarea invăţământului primar,

este adevăcu organi-

secundar

şi superior, m'am gândit să dauo direcțiune mai practică şeoalelor 7 rofesionale
de fele şi sâ inliințez mai multe şcoale
elemenlare de agricultură şi de meserii
în sate şi orâşele spre a le pune Ja :îndămâna populatiei, ca astfel. cu timpul
țăranul să poată. cultivă. în. moa mai. ă
sistemalic pământul şi să pulem creă o

clasa iomânească
şi orășele.“

de

meseriaşi la

sate

VI
L-am întrebat, cum rămâne cu şcoa“lele de arte şi meserii, cu şcoalele de
agricultură şi-cu şcoalele comerciale,
„cari depindeau atunci de ministerul 'de
agricultură,

răspuns,
ocupă.

industrie

că de aceste

l-um arătat

şi

comereiu.

şcoale

atunci,

că

Mi-a

nu se va

pentru

u-

nitatea de direcțiune şi pentru desvolta..
rea tuturor ramurilor de învâțămânl prufesional ar fi bine, ca toate şcoalele profesionale să fie trecute la ministerul
de
instrucţie.
i]
“La uceastă propunere a.mea d-sa mi-a
răspuns, că se va mai gândi şi că
fi râu, ca să facem şi noi profesorii n'ar
pagandă prin ziare pentru concen protrarea
tuturor şcoalelor profesionale]
ministerul
de instrucţie. M'am despărţit
de neuitutul S. Haret cu impresia, că
ducă Şcoalele
profesionale

nisterul
de

se

vor concentră

la mi-

instrucție se va da uu avânt
mare invațâmâatului profesional.
In

acel

timp

râpausatul

ministru
de
agricultură, comereiu şi industr
ie Solo.
Jinu pregăâtiă un proiect
„Organizarea învățământuluide lege peutru
comercial.
“Urmând sfaturile dale
am inceput a
lace piin ziare o propaganda
activa pen„tru concentrarea tuturor
școalelor profesionale la ministerul
de instrucţie.
„Răpausatul Stolojanu prezen
tânu vonsiliului de miniştri proiect
ul sau de organizare a învâţâmântului
comercial, re-

VII
relatul S. Iluret a facut propunerea, ca
toate școalele profesionale să fi con-.
centrale la ministerul de instrucţie. Consiliul admilând
această propunere, răpausatul Stolojanu şi- a dat demisia din
minister,
_
În 1899 se votează de parlament proieclul de lege pentru organizarea învăământului prolesional, prezentat de
_ilustru! dispărut S. Haret. Legea insă nu
a putut fi pusă în aplicare, “decat abia
in 1901, din cuuza schimbării de regim.
Învăţământul profesional în România
deşi datează de mai mult timp, totuşi
şcoalele profesionale pânâ la: 1901 au
dat putine rezultate, din cauză, că pe

deoparle

numărul

restrâns,

iar pe de altă parte ele nu

veau :0 organizaţie

Meritul
în

mod

acestor

şcoale

eri

a-

practică.

de a fi înmulţit

şi organizat.

practic şcoalele profesionale este

a mult regretatului bărbat de stat Spiru
Haret, care după ce a reorganizat învă-.
tâmăntul primar, secundar şi superior a
eâutal să facă popurului educalia economică, favorizând infiinţarea de bănci
populare, sucietați cooperative de con:

sum, ubşhii sâleşti ete., şi întiinţând şcoalele elementare de agricultură şi meserii.
Pentru a. aduce un omagiu . aceluia,
care a pus bazele desvoltării” învâțămân-

tului profesional

în lomânia,

am. cerut

voie mult regretatului şi neuitatului fost

VIII
ministru Sp. laret de a-mi
să-i: dedice acest mie studiu,

îacuviință
la care a

binevoit a-mi răspunde prin următoarea

scrisoare :

Bucureşti,

7 Dee.

1911,

Stimate D-le Ionașcu,
Am primit cartea, ce ai biae-voi
t să-mi
tremiţi, si te rog să primeşti
mu'țămirile mele.
,
Cat pentru propunerea, ce-mi
faci,
, ea
să-mi dedici noua d-tale lucrare
asupra
învățământului
profesional în Româ
iți mulțămesc de aseminea foar ăaia,
te mult
şi voiu fi foarte onorat de
această dovadă de

atenţie din partea d-tale.
Al d-tale devotat (ss) Haret,
Spre a se puteă vedei cât inte
res a
pus marele disp

de stat

Sp.

ărut şi neuitatul bărbat
Haret pentru
desvoltarea

invățământului

profesional

la noi, căutând în acelaş limp să
înlesneasca plasarea absolvenţilor Școale
lor comerciale
elementare în afaceri,
reproduce aci din
numeroasa corespondenţa,
ce am avut-o
cu mult regretatul răp
aus
referitoare la aceste chestiat, scrisorile
uni :
București, 28 Decembre
1898.
Doninule Jonaşcu,

Din lipsa de timp

n'am

pulut

să zasmai curâng îndatoritoarei
d-voastre
scrisori
pund

dela

12 Decembre..

Vă

mulţa-

19.€
mesc pentru indicaţiile, ce-mi daţi, şi de
cari nu voiu lipsi a mă folosi la momentul oportun. Vă mulțămese și pentru

broşura

d-voastre,

pe

care

mi-ati

tremis-o, şi pentru insemnata bibliografie, ce mi-aţi indicat. Parte din acele
cărţi le-am şi eu, dar cele mai multe
îmi lipsesc şi mă grăbesc să le comand
şi eu.
,
Primiţi, vă rog, d-le profesor, asizurarea; consideraţiei mele .
|
(ss) Zlare.
Buc., 25

Iunie 1899.

Slimale Domnule Ionaşcu,

.

Iţi mulțămesc foarte mult pentru iremiterea celei mai nouă lucrări a d-tale.
pe care am primil-u tot azi. Te felicit
pentru

stăruința,

cu

care, lucrezi

în in-

teresul şcoalei, cu toate decepţiile, cari
nu lipsesc celor ce lucrează în mod desinteresat pentru binele comun. Urmaă-

-riam

lucrarea

d-tale

în

„Propaganda“,

insă cu oarecari greutăți, unele numere
mi-au lipsit, între altele vre-o două dela inceput şi imi propuneam să caut a
mi le întregi. Publicarea lucrarii la un

loc

într'o

broşură

mă sculeşte de aceas-

tă osteneală şi-mi va permite a ma fo1osi de ea cu multă uşuriniă!),
1) Aci este vorba despre :scrier2a mea
„Şcoalele cumereiale din străinălate“ laşi 1899

- care

a apărut

Iaşi, de unde

în

am

ziarul

extras-o

„Propaganda“

în broşură.

din

|

X
D-ta. exprimi părerea de râu, că nw
am pulut pune în aplicare legea de astă
primâvară î) şi pe care uctualul minis-

tru_a

promis să o desființeze.

Fără

indoiala

d-ta, câ această
plicată,

ur

In schimb

fid şi cu

am

cunvingerea,

lege, dacă

da cele

mai

ca şi

ar fi binea-

bune

-rezultate.

însă aplicată rău, în mod per-

intenţia bhotărită= de mai 'na-

inte de a o fuce sa
ea ar
fi discredilata

dea rele resultule,
numai decât;
do-

vada legea învâţâmânlului
secundar şi
Superior, vezi cum se uplică de doua
luni încoace.
|
Aşa fiind iţi spun drept, că pref-r, ca
legea învățământului profesionul să se

desființeze

ei în

mod

pentru u se aplică la limpul

sinc=r

aplice râu de pe

şi onest,

acum...

decât

să se

„Primeşte, te rog, incă odată salutările:
ȘI mulţâmirile mele.
(5s) Haret.
„ Bucureşti, 14 Seplembrie 1902.
Domnule lonaşcu, .

M'ai îndatori torte malt, dacă
mi-ai
pregăli un proiect pentru învățământul

ucenicilor. “te rog însă
1) Este vorba d
protesional din 1599.

legea

nu

face

nimic

învăţământului
.

XI
“«u pretenţii mari: Vreau ceva - cât mai
practie mai simplu şi mai eftin.

|

Devotat

(55) HARET.

Bucureşti, 29 Decembrie 1902.

Stimate Domiiule Ionaşcu,
Ii mulţămese pentru": programele şi
regulamentele ucenicilor şi adulţilor, pe
cari mi le-ai lremis. Voiu căutâ să le

utilizez cât mai curând.
Cu aceaslă ocazie

voie

bună

peutru

ru mulţi ani după

iţi urez

anuj

ce

dânsul.

|

sânătate şi

vine

și

pen-

(ss) Haret.
Bucureşti, 6 lanuar 1903,
Domnule Jonaşcu,
Te rog să-mi faci o schița de lucrări
“asupra examenului de cupacitate pentru

“şcoalele

comerciale...

-

|

(ss) Zlarez,

București, 17 Februar 1904.
Domnule lonaşcu,
Mulţămiri pentru proiectul de regulament al şcoalelor comerciale elementare. Mă voiu ocupă de el şi de altele

după închiderea cumerilor.

(ss) Haret,

XII
Bucureşti,

Domnule

d Decembrie

Jonaşcat,

Ştiu că intimpini

greuiăţi

1907.

|

cu

plasa-

rea absolvenţilor şcoalei d-tale şi de aceea cred, că ar-fi bine să le găsim locuri şi în alte părţi. Așa la poștă aci în
Bucureşti, la economat,
se cer câţiva
absolvenți de scoală cumereială elemen.
tară ; prințul Barbu Şlirbei (la Buftea).
iarăşi caută doi absolvenţi, el plateşte

S0 lei-lunar. Dacă

ai deci

câţiva băeţi.

buni, cari să nu nedea
de ruşine, te
rog să scrii în acele două locuri, cu să
vă înțălegeți.
(ss) ZZarez.
OO

INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
ÎN ROMÂNIA.
|
Invățământul

profesional

în

România

datează de prin veacul al XVIII. In des-

- |

voltarea acestui învățământ putem stabili
4 epoce : 1) Epoca întâiu dela primele
începuturi până la legea inrâţământului
public din 1864. 2) Epocu a doua dela
1864 până la 1893, când se volează întâia lege specială a invățământului profesional (dependent de ministerul de agricultură, comerciu, industria şi domenii). 3) Epoca a treia dela 1893 până la
1899, când se volează noua lege a învătământului profesional (a mimsterului de
instrucţie),
prin care toate şcoalele profesionale trec sub : administraţia ministerului de instrucţie, înființându-se în acelaş timp învățământul, elementar agri-

colşi al

meseriilor. 4)

Epoca

a patra

dela 1901, încoace când se pune înapli- care importanta lege din 1899, care a pus
bazele

desvoltării

siona!l în România.

învăţământului

:

profe-

cc

-

19

Invăţământul

industrial.

In veacul al XVIII-lea se găseşte stu* diul geome.riei prevăzut in programna Academiei
dela
metropolia
(Academia
domneuscă) din laşi (reorganizată im-

preună cu alte şcoale din Moidova de
principele Grigore Ghica) şi în programa
şcoalei Sfântul

Sava (şcoala: domueuscă),

din Bucureşti

(reorganizată

cret din 1777
Ipsilante).

* Gheorghe

din

al principelui

Asachi

laşi în 1S13

un

prin

un de-

Alexandru

inființă la Academia
curs

de geomelrie

de desemn, iat în Muntenia Ghevrphe şi
Lazăr înfiinţ
Sava

un

desemn.

ă în 1816 la
curs special

La şcoala
înfiintata în
introduse in:
în programa

ment.
semn

Sava.

|

dela Trei lerarchi din laşi
1644.
de
Vasile Lupu se
urma organizaţiei din 1828
studiilor desemnul de orvua-

In 1882 se

si de

In

colegiul
Sfântul
de geometrie şi

facea un

perspectivă

1836

profesorul

la

curs “de.de-

colegiul

Sf.

Carol
Valen.
stein publică un tractat eleme
ntar
de
.desemn şi de arhitectură.
Atât în regulamentul organic
al Moldovei cât

şi al Munteniei era : prevăzuta
aplicarea ştiinţelor la practi
ca meșteșugurilor şi a meseriilor
celor mai folosi-

oare...

.

3
Regulamentul

şcoalelor

publice

din

Moldova, întocmit în 1635 de
epitropia
invățălurilor publice, prevede;că la şcoa» lele începătoare (primare), ce aveau 3
„clase, să se adaugă clasa a .IV extra ordinară (numită şi scoală reală), dar uaceasta numai pentru laşi.
“Scoalele în acel timp se impărţiai în
şcoale ordinare (şcoalele primare, simnaziile şi academiile) şi în: şcoale extraor'dinare (şcoala reală, adenă clasa IV reala alipită pe lâogă şcoala iocepătoare
din laşi) şi înstizutul technic.
- In clasa extruordinară, (reală) erau
prevăzute următoarele obiecte':' Sintaxul
„limbei românești, geografia Moldovei şi
a Tarii româneşti, se vor deprinde şcu-

larii întru alcătuirile cele' trebuincioase '
pentru viața de obşte, se va paradosi
urma istoriei naturale, dia aritmetică regula de trei, purtarea re gistrelor, geometria, mecanica populară şi desomnul.
“In şcoala teclinică din Iaşi se pre-:
vede iacerea feluritelor instrumente şi
unelte de mecanică. şi hidraulică, precum
şi a morilor de apă, de vânt, pompe de
foc şi alte maşini folositoare agriculturii
şi industriei,

comoditate

„La

deosebite * manufacturi

în lemn: şi mefal..

stăruinţa-lui G. Asachi

de

i

se - înfiin-

țară la Academia 'din. laşi cu 'incepere
dela 1834 cursuri speciale de geometrie
.

i

4
aplicată, de mecanivă populară, desemu,
zugrăvilură, sete: Aceste. cursuri însă

'me'gând slab “au
la 1844, .
!
ca

fost. desființate

pâna

“Regulamentul școlar din 1843 prevede,
şi regulamentul din 1835, clasa IV

exiraordinară

sau

reală

-in

care

cari.vor să îmbrâţişeze

stitutul

technic,

pentru

tinerii,

o meserie, şi în
se.

vor

câteva din meşteșugurile'cele mai

învăţă

de ne-

voie în traiul social. Acest institut technic eră. şcoala de arte şi meşteşuguri

înființată la laşi în 1841 de domnitorul

Mihail Sturza.
In 1847 se reorganizază din

lele din Moldova.

Pentru

|
|
nou Şcoa-

învâţâmântul

“profesional se prevăd şcoale de
măestrie
cu 5 ani'de studii şi şcoale de
gradul al
Il-lea

-reale).

cu 4 ani: de studii (un fel de şcoale
.

“Ia 'şcoalelade măesirie

se

invățau în
timp :de 5 uni următoarele meseri
i: Stru- .
“ găria„.rotâria, butnăria, stoleni
a,

lacâtuşeria şi şaidăcăria (curâlăria).ferâria,
Din
.se invâţau cetirea,
sfintele: rugăciuni, scrierea,
aritmetica,
desemnul liuear:
cu aplicaţiuoi. Lucru în
atelier ă-.dela 6—19 jum..a.
m. şi dela d jum.—G:jum. p. m., iar
dela 7—8
„"Sara
se țineau lecţiile teoretice.
.
.
” Regulamentul şcolar din 1851
prevede,
-că departamentul iuvăţăturilor
publice va
inmulţi învăţătura de meserii,
atât prim

„obiectele. teoretice

.

5

iofiinţareade ateliere pentru săpătură în
piatră. şi în lemn, pentru hămurărie, + „alamărie şi altele, precum şi prin ținerea
de tineri pe la meşteri buni ufară de
şcoala

de

meserii.

La obiectele teoretice,

dela şcuala de meserii se mai prevede
şi inerea: condicelor de primire şi cheltueli.
Tol

în

(851

se

prevede: înființarea

de

şcoale reale în laşi, Botoșani şi Galaţi,
„în cari tinerii, cari din. motivul plecării lor câtră cunoştinţe practice sau din

lipsa de mijloace sau de timp, mar

voi

a trece
sfârşind
teă pâşi
biectele,
de 5 ani

în clasele - cursurilor teorelice
cursul şeoalelor primare, -vor puîn acel ai şcoalelor reale“. Oce trebuiau 'sa se înveţe, în timp
erâu următoarele : Religia, gra-

matica

românească,

srrierea;: „dictando,

stilul cu exerciţe de compuneri, mai. ales uzuale; matematica, geografi, . statistica şi istoria in generul şi a 'principutelor în special, caligrafia şi desemnul
liniar, - fizica experimentală, gimnastica,
istorii naturală, limbile italiană, germană,
engleză, greacă (câte una obligatoare şi
variind după localităţi), technologia în
cei din' urmă doi ani.
Pe lângă aceste
obiecte, ce erau :obligatoare, “mai erau
şi următoarele. obiecte facultative : -Eco- nomia rurală şi elemente de chemie ! cu
aplicație la agricultură şi industrie, mecanica: populara şi desemnul atingător de

6
ea, architectura

şi desemnnl

alege

un obiect

atingător de

ea, geometria teoretică şi practică, ştiințele comerciale. Elevii erau: datori - aşi
cel puţin

Regulamentul

şcoalelor

facultativ.

din Muntenia

iatocmit în 1832 de eforia şcoalelor, după
cererea lui -Kiseleif, prevedeă
la Scoalele incepătoare (primare) în anul al pa-

trulea

începuluri de geometrie

şi weca-

nică practică, -gramatica, scrierea, desemnul liniar şi cântările bisericeşti. Anul al patrulea erâ destinat pentru acei
tineri, cari nu voiau a continvă studiile

in

şcoale

vre-o

mai

meserie,

înalte,

ci doriau

a

învăță

Legiuirea asupra reorganizării instruețiunii publice din 1847
prevede,
că la
şcoalele
primare din București şi

se vor alipi două

eluse,

în cari

Craiova

se va
iovâţă gramatica,
elemente de istorie,
geografie, aritmetică cu fracţii,
cunoştințele uzuale,
arte

desemnul

şi meşteşuguri.

In 1850

liniar

A

aplicat

la

domnitorul Barbu Ştirbeiu

ceru
să i se prezinte
un proect pentru înființarea.. în . Bucureşti a unei şcoale
de arte
ŞI meserii,'a unei şcoala de
agricultura
şi

a vnei pepiniere de duzi.

In

1852 s'a
înființat scoala de arte şi
meserii din
Bucuresti.
|
Şcoala de arte şi meserii
din laşi
dela 1841—1864. Aceasta
şcoală a fost
ioființată
de. Mihaiu Sturza în 1841. Cursu-

j
"rile şcoalei la început au durat ani. In
această şcoală se învățau următoarele6
meserii:
Lăcătuşeria, ferâria, rotăria,
şeidăcăria, stoleria (dulgheria), strugăria.
Iu şcoală erau primiţi numai fiii români
din Moldova. În anul 1847 eforia văzând,
că şcoala de arte, cu .toate sacrificiile
făcute, nu dă rezultatul dorit, dă scoala
în intreprindere pe timp de 10 ani unui
director personal interesat. La 26 Octombrie 1858 contractul a fost desfiinţat,

şcoula rămânând în

sama

mivislerolui.

Şcoala de arte şi meserii din Bucureşti dela 1851—1864. Această şcoală

a fost înfiinţată în 1852 şi avea de scop

a formă

meşteri

în

ramura

lemnăriei,

.

să se înveţe și de-

.

ferăriei şi zidăriei. La început s'a prevăzut numai tâmplăria şi ferăria, rămânând

ca mai în urmă

osebitele

ramuri ale

acestora, ca

ebe-

nesteria, strugăria, sculptura, trăsuri, lăcătuşeria,

mecanica

şi armâria,

ete.

Tot

odată sau prevăzut şi cursuri libere
(pentru elevi: externi) de lăierea pietrilor, de dulgherie, de construcţiuni şi de
contabilitate, la cari puteau luă parle şi
profesionişti, cari doriau să se pertecțio- *

neze în

specialitatea

lor.

Cursurile
ţi- -

neau 5 ani.
*
Da
In şcoală erau primiţi tineri în vrâstă
de 14 -16 ani, cari știau sa cetease5,
să scrie “şi să stie cele: patru lucrări de
aritimetică.
Dintre
obiectele teoretice

8
se

invaţă scrierea; cetirea şi
cat

echismul,
aritmetica cu contabilitatea
trebuitoare
unui meşter, geometria apl
icata, desem-

nul liniar. Obiecte facullative

: Geometria descriptivă aplicată
la tăierea pstrilor, dulgheria şi ferâria,
curs de con:
strucţii cu idei despre maşi
ni, technologia

sau cunoştinţe fizice, chemic
e

şi naturale
atingâtoare de meserii,
des
emn
ul liniar
şi de maşini. In 1860
s'a înfiinţat şi o
secţie de turnătorie.
In
şcoalei cuprindea urm "1860 programul
ătoarele materii:
Invăţământul teoretic
: Gramatica şi com- Puneri, catechism şi
rugăciuni, istoria şi
geografia, aritmetica
- Dica populara, terhno geometria, mecalogia, elemente de
fizică şi chemie, stat
istica industrială,
caligrafia, desemnul,
limba germană
şi
muzica vocala.
e
Aceste cursuri erau
totul elementar, 'elevii făcute în mod cu
clase primare la intr neavând decât 3
vățamântul teoretic seareu în Şcoala. Indela 7— 19, Iovâțământul predă dimineţele
practic eră predat în următoarele
ateliere:
Tâmplăria
cu Vâpsitul lemnelor
şi
scu
lpt
ura
în lemn,
lemnăria, struugăria,
feraria şi turnatoria. Orele de lucru
dela 1 jum.—6, iar in ateliere erau vara
iarna dela 1—4 jum.)

%)

Mai

pe

larg

desp

re şcoalele de
arte şi
meserii din Iaşi şi
Bov
pre şcoalele de: mes curești prerau “Şi deserii să se consulte
im.

9

Scoalele de meserii pentru băeţi

.

dela

1864 —1893.
|
a
In 1864 s'a votat întâia legea instrucțiunii publice a Principatelor-unite.
„Art. 208 din aceasta lege pravede în:
ființarea de şcoale industriale ta Bucu:
reşti, laşi, Galaţi, Brăila, Craiova, Ploeşti şi Turnu-Severin.
Art. 209. In aceste şeoale se vor primi
tineri în vâstă de 15—90 de ani şi cari
vor fi sfârşit cursul primar. Elevii vur fi
interni.
|
Art. 211: Cursul va fi de 4 ani.- Se
vor predă următoarele obiecte: Aritmetica şi contabilitatea industrială, seometria, geometria descriptivă şi .desemnul .

de

maşini,

fizica, chemia,

mecanica,

ni-

velarea şi râdicarea de planuri, lemnăvia (dulgheria,. tâmplăria, strungăria), ferăria, alâmăria

şi turnătoria.

Art. 212 In cei dinlâiu

S ani dela în-,

fiinţarea acestor şcoale. obiectele

fabri-

cate în ele se vor vinde şi comandele
„Se Vor execula cu prețul costului : lor,

fără nici-un folos,

e

Art. 213 Municipalităţile vor contribui
spre a procură localul, mobilierulşi jem.nele:de încălzit ale școalei.
portanta lucrare a d-lui-G. Il»zu, iuspectorul $coalelor de meserii, „luvătământul industrial

în

România*

Bucureşti

1906.

Din

aceasta am luat datele : referitoare.la Şcoalele de meserii pentru băeţi.

.
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Ele

pot da

Scoala

şi

stipendii.

de arle şi meserii din Iaşi de-

la 1864—1593. In 1865 scoata de atle
şi meșerii a fost transformatăîn şcoală.
technică de maşi
şi. instr
ni
umente agricole. Şcoala avea urmatoarele
ateliere:
Ferarie,

lăcătuşerie,

rie în lemn

turnătorie,

strungă-

şi metal și stolerie.

Durata studiilor era de 5 ani, în 1884
insă a fost.redusă la 4 ani. Pentru
intrare în şcoală se cerea vrâstă de ]6—1
$
ani şi absolvența cursului primar.
Sau predat urmatoarele
obiecte teo-

retice : Desemnul

linerar şi

de

maşin

ținerea registrelor şi contabilitatea, i,
geomelria, principide
i
maşină
practica,

principii
„trială.

Scoala

elementare

de

ecoaomie

indus-

de arie şi meserii

veşti desființată în 1864 a fostdin Bucutată în J870 de cătră ministerul reînfiinde instrucție.

se

cereâ

“de

15—16

Dupa

pentru

ani

regulamentul
intrare

în

şi certificatul

primare. Studiile țineau

din

Şcoală

1872
vrâsta

de 4 clase

4 ani, in

care
timp se învățau următoarele
obie
cte
teorelice: Aritmetica, geomet
ria,
desem-

nul

descripliv,

mecanica elemen

tară, me„eanica aplicată, elem-nte
de construcţiudi, contabilitatea. Invățămân
tul practie
se predă în urmatoarele patr
u ateliere:
Ferărie, dulgherie, tâmplărie
şi Lurnătorie.

Deşi legea din 1864

prevedeă

infiia-

-
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țarea de şcoale de meserii în' oraşele arălate mai sus, totuşi până Ja slârşitul
veacului trecut statul (respective ministerul de agricultură, comerciu şi Industrie) n'a înființat nici .0 şcoală de meserii decât şcoala de meserii din Valea
Boului (Prahova) din donaţiunea lui V.
- Paapa și cea din Armâşeşti (Ialomiţa)

din donaţiunea lui 1. Zossima.
Pe când statul

n'a făcut aproape

ni-

mica în privinţa înfiinţării de şeoale de
meserii

timp. de

principatelor,

40

ani

după

unirea

în schimb județele şi co-

munele au început a înființă dela 1870
şcoale de meserii.
: Din aceste şcoale,
cari au tost în număr de 20, nu mai există azi de cât 5. lată aceste şeoale:
"Scoala

comunală

de

meserii

din

Jaşi

a fost înfiinţată în 1870, iar in 1894 sa
desfiinţat.
|
In această şcuală sau învăţal următoarele meserii: . Croitoria, ciobotăria,
curălăria, tinichigeria, tâmplăria, pictura
„decorativă. Şcoala aceasta a: produs mulţi
meseriaşi buni, cu deosebire când erâ
director d-nul. Manăstireanu. .!
E
Scoala jidețană din Fâlticen” infiin-

țată in 1872 a fost

desfiinţală in

Aci se învăţă cismăria.
Școala județană din

1885.

a
Turnu-Severin

cu o secţie de tâmplărie şi alta-de feră-:

„vie a- fost inființată in 1873,
s'a. desființat.

iar în 1885

.

„19
A o.
Scoala

judeţanii

din

Buzău,

' in care

se învăţă lemnăria, fnrăria şi lâcătuşeri
a,

u fost infiinţata în 1873, iar în' 1876 s'a

desființat.
" Şcoala județeană 'ain Bacău,

se

învâță

lemnăria,

ferăria

şi

o
în care
cismă

fiind înfiinţată în 1876 a fost desfi ria,
ințată
"în 1884,
Scoula comunală din Boloşani a
fost
înființată în 1877, iar în 1899.
S'a
desTiinţat. In această şcoala se învâț
ă ceroitoria, cismă
ria, olăria, lâmplăria, duba:
lăria şi terăria.
DI
“Scoala de meserii di Doro
hoiu, care
a tost înfiinţată în 1877
de maiştri particulari, fiind. subvenţionată
'de judeţ şi
de comună, s'a desfiinţat
în
1890.
şcoa
se la
invăță cismăria Și cc.itoria.* n
!
" Scoula: comunală. din
:a fost intiințată în 1880, Zârgu- Frumos
iar in 1886 sa

desființat. In aceasta
ferăria,

rotăria,

şcoală

lăcâtuşeria

'se invăţă

şi tâmplaria.
„Şcoala judetană. din
Piteşti fiind infianţată în 1880 a fost
desființată în 1892.
a avea următourele:
lăcătuşerie, tâmplărie secţiuni : Ferărie,
Şi rotărie, :
Scoala fudepană din
Caracal a fost
înfiinţată în 1880,

iar în 1891.s'a desfiiațat.
Sa
- Școdta judelană din
Zuruu- Măgurele
fiind

înfiinţată in IS31
s'a desfiintat în
1891. In aceasta şroal
a se inzâţă fera-
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ria, lăcătuşeria,

lâmplăria, rotăria și ti-

„nichigeria.
- Şcoala judelană din Bârlad inființală
în 1881 a fost desființată în 1887
In aceasta şcoală se învâță - lemnăria, rotâria
şi - ferăria.
Şcoală judetană din Focşani a fost
înființată în 18$3 ia Vidra, iar în 1889
a fost 'mutată la „Focşani şi în 1894
's'a!: desfiinţat. : Ea aveâ. o secţie de
" ferârie, una de tâmplărie şi altu de dogărie.

Scoala judeţană

din Râmnicul: Vâlcei

infiinţată în 1883 s'a desființat în

1893.

„Ea aveă o secţie de tâmplărie, una de
rolărie şi alta de ferărie. La Drăgăşani
eră un :atelier de dogărie. :
Scoala comunală din Rucăr (Muscel),
în care se învălă tâmplaria, a fost înfiinţată
în '1883, iar în 1887 s'a desființat.
| Scoala de meserii din Roman a fost
înființată. în

1879

din

iniţiativă parlicu-

lară, având un atelier de cismărie şi al:
tul de tâmplărie. În 1882 şeoala a trecut în propielatea comunei, iar în 1904
trecntla stat, fiind reorganizată, con)
plect.

„Școala județană de meserii din Craiova a fost infiioţată în 1871. Sludiile
durează 6 ani. Iavăţămânatul este teoretic şi practic în primii 4 ani. Se invâța
următoarele obiecte:
;
Aritmetica, geometria, noţiuni elemen-

|
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tare de fizică, mecanică, techaologie şi
maşini, contabilitatea si desemnul, Din

„meserii se invaţă ferăria, lăcătuşeria, turnătoria, tinichigeria, tâmplăria, "rotăria

îşi împletiturile. In

lucrează
externi.
cursului
Școala
înființată

ultimii

doi

âni

elevii

numai în ateliere. Elevii sunt
Pentru intrare se cere absolvenţa
primar şi vrâsta.de 19—15 ani.
de meserii din Galaţi a fost
în 1875 în Bujor,-iar în 1880

a fost mutată

la Galaţi.

Cursurile

durează4 ani. Se învaţă aritmelica, geometria, noţiuni de fizică, mecanică, tech'nologie

şi desemnul. Invaţământul prac- “tie cuprinde tâmplăria, rotăria,"
ferăria,
lăcătuşeria şi tinichigeria.
Elevii sunt externi. Pentru intrar
e în
Şcoală

se cere absolvența cursului
primar
„ coala judeţană de meserii
din comuna Buciumi (judeţul laşi)
a' fost inființată in 1878 de comuna Buciu
mi, iar
in 1891 a

trecut în proprietatea judetului. Şcoala are ua atelier
de dogarie şi
butnârie. -.:
o
ă
o
” Iavâţământul teorelie cupri
nde
aritme
lica şi Seometria in mod
practic şi ele+ menle de desemna.
a

Elevii fac şi exerciţe.
+. Tăchită, paie şi. papură. de iîmplătituri în
Io:1910
Şcoala
Su mutat în localul: şcoalei
de arte
meserii din Iaşi. n
i

-* Scoala

comunalăde meserii

din

şi
Plo-

-
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„eşti înființată de judeţ “n 1879 a trecut
mai în urmăîn propietatea comunei, care
a dat-o în exploatare unui director an

'treprenor.

-

Invățământul meseriilor
1893 —1901

del

Dela 1$64 până Ja 1593 nu Sa mai
votat nici o lege, care să se ocupe cu
învăţământul meseriilor Art. 34 din legea învățământului
primar și: normal

primar din 1893 (find ministru de instrucție d-nut Tache Ionescu) prevede, că

în centrele rurale mai populate precum
și în comunele. urbane se vor puleă în-.
fiinţă şcoale
complimentare, âl caror
scop si fie a desvoltă şi complectă iavăţamântul primar, cu deosebire in a:
cele cunoștințe, cari sunt trebuitoare în
“viața de toate 'zilele.. Regulamentul din
26 Septembrie.
1893 pentru aplicarea le-

gii din 23 Maiu 1893 prevede,.ca Ştoa« Jele primare complimentare vor avea o
diviziune 'elementară (cu un

curs

de 2

“-“ani), în care vor întră elevii, după. eşi-

"rea lor din şcoala :primară, şi o diviziune
specială, care va aveă diferile „secțiuni
“penteu feluriţi meseriaşi : Tâmplari, strungari, dulgheri, sculptori în piatră, grădi-nari,

ete.
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Ind:viziunea elementară se va învăţă
0. limbă străină (facultativ), lecturi și
scrisori
de afaceri,
calculul inscris şi
mental (sistemul metric,
dobânzi, măsura suprafețelor şi volumelur), elemente
de contabililate, desemnul cu mâna liberă, desemnul geometrie. Cursurile pot

dură 9 ani şi se vor ținră. în toate zilele. de lucru ale lunilor de iarnă. Cursurile se vor ţineă de preferinţă sara (câte
2 ore în fiecare sară).
:
|

__ În diviziunea specială se va continuă.
învăţământul

calculelor,

a: contabilităţii,

a scrisorilor de afaceri şi. se va da o de-

osebilă atenţie
modelajului.:

Legea

desemnului
i

şi regulamentul

industrial

din

1893

şi

refe-

" ritoare la organizarea. şcoalelor complimentare a fost abrogată-in 1896, fara sa
fi fost pusă in practica în ceeace
priveşte aceste: şcuale.
|

- Prin legea din 9 April 1898 ' peulru

organizarea învăzământului profesional.
dependent. de ministerul de: agricultura,
industrie şi comereiu - (fiind
ministrul

d-nul P. Carp),

şeoale

se organizază

de arte şi meserii: din

cele două.
Bucureşt

i
şi laşi, prevăzându-s
e odata înfiinţa-'tot
rea pe lângă cele două: şcoale-a
unor

cursuii libere de

seară: şi de Duminică,

17
pentru

instrucţiunea ucenicilor

torilor. ').. |

a

şi a lucră- - :

Prin legea învăţământului primar
şi
normal primar din 30 April 1896 s'a prevăzut înființarea de şcoale primare supevioare cu o programă mai desvoltată decât actea a şeoalelor primare şi cati vor
da

cunoştinţe

uzuale

potrivit

lor. regionale, precum
sgricultură, de felurite
bilitale. ete.
.

Ş

Nici legea din 1896

—
5*
N

“

trebuinle-

cunoștința de ameserii, de coota-

n'a fost

aplicată

în ceeace priveşte infiintârea de şcoale.
primare superioare cu caracter protesional, afară de şcolile primare superioare
cu aplicațiuri practice de viticultură din
Focşani şi Drâgăşani.
,
După regulamentul din 1897 (publicat
în Monitoru! oficial No. 123 din 3 Septembrie 1891) în ţinuturile viticole se pot
înființă pe lânga scoalele primare şcoale.
de vilicultură (clasele V şi: VI primare).:
Cursurile

“Art

acestor” şcoale

durează

2

ani.

7,:Obieelelk de studiu în clasele

V şi VI ale şcoalelur primare superioare
_cu aplicare la viticultură sunt: a) Limba
- română. b) Geografia.: c) Matematica, a1) A se vedeă diseuţiunile “din cameră şi
senat cu ocazia votârii-leeiț“invăţământului
profesional din 18934(deibaterile camerii în

Monilorul vficiul N-rii 33-—40,. dpsbaterile sc-

natului N-rii 53—56). *t Nile
PS

e mira

2

18
- ritmetica, geomelvia . şi „arpenlajul elementar.. d) Regulele contabilităţii. uzuualeşi inereu registrelor. e) Noţiuni de
boțunieă,; fizică, chemie numai
cu apli-

- «catiunile
lor la viticultura. î) Viticultura,
-oenologia. şi pomologia cu lucrările prac:

tice. respective, .
„
,
Elevii vor face lucrări practice in
cramă,. pivniţă şi în -vie 1). .In..1897,
s'a publicat

şi

programa

analitică

a acesto

r
şcoale. î)
.
|
N
|
-* Tegea învă fm aluilu: profesional
9 Aprilie.1893 reorganizază, şcoale din
le de
arte şi meserii. Qin. Bucureşti
şi şi.
"Prin - noua, organizație s'a,
căutat, ca
aceste şeoale să ;prepare
.nu numai meseriaşi pentru ramurile
de industrie mică
şi mijlocie
in: ce priveşte lucrarea lem„ elor :şi a metalelor .(ferarie,
lâcătuşerie,
„ajustaj;, cazangerie,

tinichigerie,

turnato„vie, dulgherie, tâmp!arie şi
modelă
rie),
ci
ŞI lucrători pentru fabrici,
cari . cu timpul să poată

de fabricaţiuns

liere.

deveni contramaişiri,
şi conducătâri da

e

şefi
ate-

Pe lângă atelierele destinale.
peulru elevii din cei dintâiu 4
ani s'au înființat
——————

1) Lascar 'şi Bibiri „Colecţia
de legi, ete.
dela 1564—1901«, Bucure
şti
.

1901, pag. 633.
2) Munitoral oficial No. 193
din 3 Sep“tembrie 1897 şi Colee ia
reşli 1901, pag. îsi de legi, etc. Bacu-

“Se ete. Bacu
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ateliere de aplicaţie, în cari elevii după
sfârşirea celor 4 ani de studii sunt obligaţi a lucră ca lucrători tocmiţi cu plată
spre a-şi compleetă studiile practice.
“ Pentru
primirea in şcoală se certă
vrâsta de 13—16 ani şi absolvirea cursuui

primar.

Se.

învățau

următoarele

o-

Diecte teoretice: Notiuni de fizică și de
mecanică, aritmetica și geometria 'practică, noţiuni de technologia lemnelor şi a
metalelor, maşinile agricole, contabilitatea atelierelor şi desemnul. *
Pentru 'complectarea instrucţiunii - teorelice u elevilor lucrători, din' atelierele
de aplicație s'a prevăzut un curs complimentar facultativ cuprinzând fizica industriala, geometria descriptivă, elemente
de' mecanică practică, maşinele, technoiogia meseriilor şi desemnul.
“Aceste cursuri însă nu s'au inființat.
Elevii din atelierele de aplicaţie primese 50 la suta din obiectele făcule de
ei,. dupăce s'au scăzut toate chelluelile,
în

cari

intră

si plata

pe

zi sau

cu

bu-

cata, ce se dă acestor elevi lucrători.
S'au făcut lotaluri noue pentru scoalele
de meserii. dia Bucureşti şi. Iaşi. "Localul
şeoalei din Bucureşti împreună cu atejierele, maşinele şi uneltele trebuitoare
a costat 1.500. 000 de lei, iar al celei din
Iasi”, 1.000.000.
In 1899.d-nil S. Harei ntocineşte in:
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pPortantul

proect

de

lege asupra

învăţăcare a fosl
votat
de parlament.
Prin noua lege a înv
fesional din 31 Martie ățământului pro1899 se înființuză
"Ja sate şi Orâşele
şcoale elemenlare de
îMeserii,-iar iu oraşe
şcoale înferioare de
Meserii 1).
mântului

profesional,

raportul, ce d-nul 5. Fla
rel l-a înnaintat în 1903
„În

M. S. Regelui asupra
activităţii ministerului
de instrucţie, se aFată în următoarele

rânduri insemnătalea
acestei reforme pentru
țământului profesional desvoltarea învăPutem zice, ca pân ui
văţământ mai că nu a in 1899 acest încă nu erau școli de exislă la noi. Nu
agricultură, de meserii, de' comerciu,
das
„cele cari erau,
prin organizațiunea
cel mic, nu puleau lor şi prin numărul
exercită nici. o influenţă asupra Învățămân
tru a-l abate din cal tului public . pen:
ea, tn care-l mentineau

oo
E

acestei legi (Monitorul Oficia] Nr.
45—
2) Vezi 5. C. Har 88 din 1899).
et „Raport adresa
S. Regelui aSupra
t 3.
instrucţie publică activitații milriisterului de
1903 pag. 258—965. şi de culte“. Bucureşti,
.
,

p-.

liceele, &imnaziile
şi universitățile. Cu trei sau
patru şcoale de
agricultură izolate în
câteva centre şi.
ferite
„„Î) A se vedea
Sau făcut cu ocaz importantele discuțiuni, ce
ia vulării
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de contactul cu țărănimea,
menle

prin regula-

uspre, prin programe grele şi făra

sancţiune practică
se poută schimbă

nu se putei Spera să
deprinderile seculare

ale unui milion de agricultori,

chiar ignoranţa lor îi făcea

tenti

la inovaţiuni.

nesc

gustul

pe

cari

mai: rezis-

|

"Nu cu două școale superioare de meserii se pută deşteplă în puporul româpentru

industrie. : Şcolile

de comerciu nu difereau de licee decât
prin schimbarea, mai mult în nume, a

câlorva materii din program, iar. nici de.

cum prin spiritul însuş al invățământului lor.
Ținta

ce ne-am

propus

noi să atingem

a fost îndoi'ă: Pe deuparte : de a infrână curentul, care impingeă tinerimea toată câtră şcoalele de teorie, iar pe de
alta se creem un învățământ profesiona), care să fie în contact cât mai
inu:
tim posibil cu poporul, cât mai accesi-

bil pentru dânsulşi cu pretenţiuni

se

poale

mai

mici.

:

'cât

E

Sau văzut până aici, ce mijloace: intrebuințăm pentru a realiză prima parte

a programului nostru şi rezultatele
- ce

am dobândit.
Am reuşit deja să facem
să scadă populaţia .şeoale!or pur. teoretice” şi: excesul l-am impins câtră cele

"eu caracter practi, o
„*- Antru cât” priveşte a doua parte a scoMite

.
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pului, ce ne-am propus,
Jămurim mai bine.

In genere

este

nevoe

că-l

o şcoală are de scop a sa-

tisface o trebuință
deja existentă, mai
rar şi mai greu școala va puteă creâ
o trebuinţă, care nu exista; ea poate

insă şi e. datoare să facă a se inlălege,

şi să determine

curente

în

opinia

pu-

blică..In această privințnuă este nici
o:deosebire între chemarea școalei de
a deşteplă și a întreţineă. sentimentul
național al unui popo: şi.acera de a

indrumă

activitatea

lui

economică

culare sau culare: direcţiune.
In alte: ţări industria

şi comerciul

în

-

au

luat naştere, s'au desvoltat. şi au înflorit
prin forța imprejurărilor, prin aptitudini-

tra. Noi avem trebuință să fundăm
pe deantregul

din nou în

mânile ' noastre

care l-am lăsat să

ne scape, şi să dovedim milioa'nl
noastre.
de agricultori, că din pământul, ce or
uvem,
putem trage foloase cu mult mai,
mari

„decât acelea, ce ne dă el acum.

“

pa

să apucăm

comerciul, pe

a.

industria ' noastră,

m

proape

a

ci pentru a aduce un. nou element
de întărire şi progres:
a
La noi lucrurile se prezinta din.
con-

a

comerciu şi de industrie au venit în urma, nu pentru a fundă ceeace există deJa,

a

le poporului, prin mijloacele şi inlesnirile, ce a avut elde a-şi fundă o indus:
trie şi un comerciu. Pe acolo şcolile de

“Prin urmare şeoalele, ce le avem şi:
acelea, pe cari le vom maicrră, vor îreui, mai mult să proceadă, decât sâ. urnieze mişcarea economică.
Datoria lor va fi să formeze o opinie
pub'ică, să facă sa intre în convingerea.
tuturor, câ învățământul profesional este
tot așa de onorabil: şi în ziua de uzi
cu mult mai necesar şi mui frueluos
decât cel teoretic, Ele :vor frhui să
„ne formeze pâlura, din care să se râdice
oamenii, cari vor fundă cu limpul iudustria,

comerciul

şi

agricultura

cea

mare dela noi; căci aceste lucruri nu
se improvizază - şi nu pot luă nastere
decât dintr'un subsirat, care trebue să
existe dejă de mai înainte,
Le aceea şcoalele elementare şi inferioare de meșenii, pe cari le-am înfiin“tat si pe cari le vom icfiinlă, nu au deJoc pretenţiunea de a tundă Ja noi industria cea mare,. Scopul lor este de u.
formă o pălură cât mai numeroasă de
mici industriaşi, sau de u-întâri,
ceea, care există deja. Când (ară

vea 0 clasă
prinşi

a trăi

numeroasă
din

munca

de

pe ava a-

lucrâtori de-

mânilor lor, în-

văţaţi cu viața de atelier, :pricepuli a
cunoaşte gusturile: clirnlelii şi ştiind a
le satisface, vom dispune de elementul

principal şi indispensabil, fără care este
inutil să ne gândim a inteme:ă

industria
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cen mare

pe

scară

întinsă.

Căci la ce

este bun a fundă fabrici mari, dacă
nu
vom aveă lucrători pentru ele?
Şi cum vom aveâ lucrâtori;. dacă
nu
va există un strat sozial anume pregă
tit

pentru

a ni-i da?

|

Ştim bine, câ un mare industriaș
te să-şi caute lucrătorii şi print poare ţarani, cari nu au lucrat nici
odală într'o
fabrică ; “dar câtă munca-i trebu
e, ca să-i
găsască, câtă ca să-i formeze
şi să-i in
struească în meserie. Și cine
nu ştie, că,
dupăce
cu multă muncă şi perdere
de
vreme şi-a format cineva
lucrâtori, aceştia îl părăsese îndată,
ce și-au format
un mic capital, pentru a
se intoarce tot
la plugul lor. Acsasta .nu
este de loc de
mirare.
Lucrătorul luat dela plug
este
numai
ua lucrâtor de „Ocaziune,
el nu
este un lucrător de mese
rie. D. aceea
vedem, că mai toate fabr
icile mai
însemnate, ce
infiinţază, sunt-silite sa
Străini, ceeace
reduce

Modestele

ele ţării,

noastre şcoli de meserii
vor
cu timpul această sta:e

schimbă
de lucruri. Ele.iau pe copii
chiar la eşirea lor
din. scoala primară. şi
lucreaza
asupra
lor lao vrâstă, când
spiritul lor. poate
primi impresiuni dura
Se va formă
“astfel un numar dest bile.
ul “de mare de: oa„meni deprinşi a trăi
numai din produsul

a

mult: din. (olosul, ee aduc

e

sa
lucrători

a

aducă
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muncii Jor industriale şi prinire cari viitoarele fabrici vor găsi lucrători stabili
şi deja deprinşi cu viaţa de alelier.
Şcoalele vlementare şi inferioare de
meserii au de obiect a desvollă . industria mică şi anume acele industrii, cari

transtormă materiile

prime, ce

in

produse îşi

ţară, şi ale căror

desiacerea

chiar

în

țară.

Este

se

afla

păsese
lucru

a-

normal, ruşinos şi dăunător câ pălăriile,
de pâslă, dimia, mobilele ordinare de
lemn, doniţele, . oalele, până şi. opincile
şi furcile de lemn să sa aducă de peste
graniță. Sunt nenumărate obiecte, cari
<unt în acelaș. caz, deşi fabricarea lor este foarte uşoară, nu cere nici unelte multe
şi Seumpe, nici o învâţatură lungă, şi
deşi lemnul,. lâna, peile sunt la adămâna tuturora.

Şeoalele noastre vor căută să propage
toate industriile, cari se pot practică cu
uşurinţă în ateliere. mici, chiar în casa
ţăranului cu unelte puține şi eftine.
Cu..modul acesta vom utiliză multe.
maleriale,

cari azi nu-şi găsesc întrebuin-

ţarea, vom da de..Iucru la o:mulțime de.
oameni, vom da putință țăranilor de a
se folosi de zilele 'de iarnă, pe.: cari acum

le perd

ţară

multe

inzâdar,şi

vom

rețincă

in

milioane, „cari merg acum .de

plătesc peste “graniță obiecte! „simple, pe |
cari le” cousumă poporul.

.
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"„Ceeace
am zis pentru . induslrie
poate repetă în mare parle şi pentru
gricullură, Şcoalele noastre elementare
inferioare de agricultura
nu au de

ca scop de a propagă

cuuaştințele

capete

cunoştinţe

se
a:
şi
loc

cele
mai îualte de agricultură. Ele
îşi propun
să tacă a trece prin' ele cel
mai
număr” posibel de băeţi de țareni, mure
cu să

tânse,

în

„mod

cari

practic

să le permită

a

cullivă

res-

pă.
mântul în. mod mai perfecţionat
decât
parinţii lor. Ne propunem astfel
«<a facem, ca practica urmată de
(âraDilor să se “Îmbunătațasea mussa
cu
incetul,
făcând-o să adopte pe rând
tite unele obiceiuri uşor dasi pe nesimudmis și
cari numai din: neştiința
sau lipsa “ de
stăruința au fost necunoscute
până a:
cuin,
|
|
Astfel vom fi făcut, credem,
un mare
serviciu agriculturii noastre,
dacă
vom
"fi deprins pe țarani să
introduea rolalia anuală, să cultive câteva
“nutreţ, să întrebuințeze semințe planta de
mai bine
alese şi sa faca arături
mai 'bune.
u ne trece-de loc prin
minte să-i
învăţăm 'avaliza
chemică
a pămâuturilor, experimentarea de culturi:
rari şi

alte asemenea lucruri. Şi
vinşi, sa alunci,: când massu suntem: conțărănească
va fi adoptat acele puține
lucruri,
ce
voim sâ 0 învâțâm, vi-&
mult'mai lesne

9?
marilor agricultori să facă agrieullura, pe
care o vor. voi, pentrică vor avea'cu
cine, iar venilul pământului nostru se
va îndoi. Acestea sunt motivele pentru
cari, deosebindu-ne de sistemul urmat
până acuma, în loc de a ne mârzini întun număr de: şcoale mari şi costisitoare, cu învățâmântul superior, am preferit să înființâm cât mai multe şcoli de

meserii şi de agricultură mici, eftiae,
dând un învăţământ foarte restrâns, şi
pe tari*să le putem

suprafața țării

răspândi

pe 'loată

şi mai ales în sate

şi în

oraşele cele mici. In adevăr,de oarece
este vorba să creem un învățământ des-

linat mai cu

samă

copiilor de

oameni

săraci, eră natural să căulăm a duce
şcoala la ei, în loc de a-i face pe ei să
vină

de

departe,

la vre-o

câteva

scoale

mari. Am putut astfel, ca, chiar din primul an, în şcoalele elementare şi inferioare de meserii: să dăm învățământul
la un număr de peste 1000 de copii, cari
ne costă în mijlociu câte 300 de lei unul, pe an pe când în şcolile cele mari nu
“avem decât 385 de şcolari, cari costă câte
2500 lei pe an.
--.. Este adevărat, că aceşti din urmă pri- .
„ mesc un învăţămâat: cu mult.mai supe-"
rior decât cei dintâiu ; dar este tot atât
de adevărat, că pentru 'acele dintâiu am
avut de suportat peniru acest prim an

2
cheltuelile de

instalaţiune,

cari

far
numai odală, şi că la inceput o se
şcoal
ă
nu câştigă mai nimic, pa când pa
urmă

ea poate trăi prin propiile ei
mijloace ;
„așa că în anii urmatori, costu
l anual al
" nnui Şcolar se va reduce
pe. jumătate.
Sistemul şcoalelor mici şi num
eroase au
dar avantajul de a ne. per
mite,
ca! cu

o mică cheltuială, să facem

sa

prin ele un numâr mare de şcol treacă
ari şi să
ne formăm astfel in scurta
vre
me, cu
sacrificii neinsemnate, un
| număr mare
de lucr

ători industriali şi
- ştiinţă de meseria lor; N de

ţărani

cu
“

Tinerii aceştia vor fi trăit
câte doi sau
trei ani in şcoală şi vor fi
văz
ut, că cu
- ceea .ce-i invaţă şcoala,
ei au - putut, la
o vrâstă de 13—16 ani,
să sea întrețină,
„aşa ca să nu coste nimic
pe părinți şi
sa adune şi câte ua mie
capital ; ei vor

fi pulut face comparaţiune

sele,

pe cari

le-au

trage din ceeace au

in mare

„parte

îuchişi încăîn
rutinare:.*

între

tras şi

Starpă

mai

foloapot

învățat, şi munca
a

„metodele.
i

Asifel cu timpul va

le

părinților

şi

lor,

ideile '1or
i

dispăreă neînere„_derea, pe care o are
poporul nostru pen:
tru tot ce nu se pol
riveşte cu! ceeace
Şliă el din părinţi,
precum şi aceea, pe
care, o nutreşte contra mes
eriilor mânuală”
despre care crede, că
nu sunt în stare

29
să hrănească

pe

cineva

bune decât pentru

şi că nu

străini.

sunt

Legea din 1899 n'a fost aplicală, deoarece guvernul conservator, care a succedat celui liberal, a votat în 1900 (Apri! 5) o altă lrge (Gind ministru de instrueție

d-l Istrati),

prin tare

se prevede

înființarea de şcoale primare superioare
şi şcoale primare profesionale.

lată cele mai insemnate dispoziţiuni” a-

le acestei legi.
Art. 82 Se vor înfiioță treptat în diferite” parți ale regatului şcoale primare

de băeţi. Durata studiilor! în aceste 'şcoale' va

îi de 3 sau. 4 ani. Materiile obli-

gatoare vor fi: Religia,

limba

română,

o limbă modernă (numai în şcoalele din
oraşe), predată cu scop practic de a învătă

va

pe

elevi

conversaţia

zilnică

şi care

fi facultativă pentru elevi, arilmetica

„elementară cu aplicaţiuni .praclice, elemenle de geometrie, contabilitatea şi ţinerea registrelor, noţiuni de fizică, “chemie şi ştiinți naturale cu aplicaţiuni la
agricultură, industrie, geografia, istoria
naţională cu noţiuni sumare de istoria
- generală, caligrafia, desewmnul,
muzica,
lucrul manual, gimnastica şiş jocuri: gimnaslice.
Art. 86.—La şcoalele primare 'superioare din centrele rurale se va pultă da

o desvoltare mai mare

noţiunilor

agri-

-

30.
cole şi se vor puteâ

alătură "ferme

experiențe,
In

unele

şcoale

N

-primare

ministerul va puteă da
mare desemnului şi se

duce şi modelajul,

DN

o

de

superioare

o întindere mai
vu puteă întro-

C.

n:

Art. 92.—Invăţțămâatul profesional se
dă în şcoalele profesionale de băeți, şi
in şcoalele profesionale de fete, precum
şi. în ateliere alipite pe lângă şcoale priînare superioare de bâeţi- Suu pe lângă

"externate secundare de fele.

„Io -Şcoalele de fete se va invăţă
sufăria, broderia, croitoria, .corsetăria, împletituri, flori artificiale, facerea
de mănuși şi de pâlarii, pictura şi sculvtura.
„In şcoalele de băeţi se va învaţă
croitoria,

ciobotaria, rotăria, strungăria, lu-

cru în fer,

zidăria,

imodelajul, ete.

-.

pictura

industrială,

e

"Pentru fete se vor puleă creâ şi
şeoale
de menaj, de spălătorie, de bucătărie,
ete.

„... Materiile de studiu în şcoalele
sionale. sunt; Religia, celirea de
alese,

o limbă

modernă

profebucăţi

predată

pul .praclic de a invăţă pe elevi cu scoconversalia zilnica şi 'care va pntră
fi
facu
lta- livă pentru elevi, aritmetica
praclică cu
“noțiuni de geomttrie, cont
abilitate şi ţi„nerea registrelor, desewmnul
şi gimnaslica,
E
E

Art. 94. In şcoalele profesionale
pri-

31
mare,

primare superi-

ca şi în: şcoalele

oare, se admit absolvenţii cursului primar.
„Art. 95.

Ministerul

burse” de călătorie

în

va

nuteă

străinătate

acordă

celor

mai buni absolvenţi ai şcoalelor profesi“ouale pentru a se pertecţionă în protesiunea lor. De aseminea ministerul va
puteâ plasă în diferite stabilimente industriale pe elevii mai înaintați sau pe
" “absolvenlii şcoalelor profesionale tot pentru a se perfectionă în profesiunea lor.
; Studiile.
vor fi predate în şcoalele pro:
fesionale, ca şi in .şcoalele “primare superioure, de institutori şi .instilutoare,
având acelaş număr de ore cu şi cei de
curs primar.
:

Această lege r!a fost pusă în aplicare,

de oarece a fost abrogală prin legea din
9 Iulie 1901, care restabileşte cu puține
modificări legea din 34 Martie 1899.

Prin această lege şcoalele' de meserii
şi de agricultură
'trec din nou dela ministerul de agricultură, industrie şi comerciu la ministerul 'de instrucţie (ele
fiind „trecule pentru întâia oară la mi:-

nisterul de instrucţie prin legea din 1599
impreună cu școalele comerciale, iar prin
legea din 1900 au fost înapoiate ministerului de agricultură, utară de şcoalele
comerciale, cari âu 'râmas !a ministerul
ufară de ştoala superioară
de. instructie),

“de airicultura dela Herâstreu şi cea
sivicullură

dela Brâneşti.

OC

de

-

32

Legea învățământului „profesional
„ din 81 Martie 1899 cu modificările întroduse prin le-

gea din 9 Iulie 1901

Prin această lege, fiind ministru de imstruetie d-nul S. Haret, se creează ş:oa:
lele elementare de meserii pentru stem

şi şcoalela inferioare de meserii pentru
orăşeni. Şcoalele de-arte şi meserii din

Bucureşti
şi. laşi se transformă
9
Superivare de meserii. .

Școalele elementare

în şcoale

de meserii

Cursurile şeoalelor elementare

serii durează
ind obligaţi

doi 'ani şi jum.,

a lucră în

de me

elevii

atelier 'cel

600 de zile... Invăţământul

teoretic

fi

putin

. se
predă în cei dintâiu 2 ani dela
| Oct.
până la 31 Marte iar învățământul
prac:
lot timpul

a

următoarele

malerii

lice : Lecturişi compuneri:

a-

Leore-

relalive

la
educatiunea morală şi, națională,
la cunoştințele zuale da economie
rurală şi
de igienă
(anul I'2, anul [| 2); calculul elementar practie (2,
2): desemnul
cu

mâna

-libera

rile” de atelier

cu aplicațiuni

a.

Se invaţă

.:

aa

.

la ' lucră-

(2, 2). Pentru acele mese-

mm

nului.

a

tic în ateliere se :predă: în
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9

rii, care ar cere o mai mare desvoltare
a cunoştinţelor de geometrie şi -de desemn, precum şi a exerciţelor de modelaj, se pot da învăţământului
teoretic
pănă la 12 ore pe săptămână...
Cursurile teoretice sunt predate de un
învăţător. iar învățământul practic în ateliere este predat de maiștri (câte un
maistru de
“fiecare meserie). . Fiecărei
şcoale i se dă la început un fond: :de
material de lucru de .500— 1000 :'de lei.
Maiştrii şi. elevii iau parte la. câştigurile
obţinute din vânzarea - lucrurilor facute
în şooală. Câştigul elevilor se . capilalizază,

iar

la eşirea

lor din

şcoală

li se

cumpără uneltele trebuitoare penru praclicarea meseriilor. respective.
. .
Intreţinerea unei şcoale. elementare de
meserii costă 2— 5000 de lei anual, dupâ numărul meseriilor, ce se invață „În
Scoala respectivă.
Aceste cheltuvli sunt' inscrise în. bugetul
ministerului: de : instrucţie, care primeşte dela judeţele respective o sub-

venţie: pentru. toate cheltuelile de mate-,
rial şi jumătate din cheltuelile
sonai. Elevii acestor şcoale sunt
Pentru -inlesnirea elevilor s'a
„pe:lângă fiecare. şcoală câte o
“Tată” satele şi orășelele, în cari
şcoale elementare. de meserii.

de per
externi"
înființat
cantină.
se află

1 Baza de: Aramă : (1901,. Mehedinţi,
3

34
lemnaărie).

2 Balş (1901,

Romanați,

fe-

rârie, -lernnărie, rotârie). 3. Bicaz (1902,
Neamţ, lewmnârie, “rotărie).' 4
Buroaia
(1901, Suceava, ferârie, lemnărie, rotârie).
5

Broşteni (1908,

Suceava,

dogaârie).

“Buftea (1902, Iifov, ferărie, lemnărie, ro-6
tărie)

. 7 Buneşti. (1909; Fâlciu, impletituri -şi dogarie). :8 Cacaleţi- Zărneş
ti
(1905, Argeș, dogarie). 9 Camafat
(19094,

lolj, terârie, lemnărie, rotârie). :10
jani (1903, Vlaşcu, lemnarie, rotări Oferârie). 11: Drăgăşani (1908, Vâlcea,e; [e* ferărie, lemnărie, rotârie). 12 Isaccea
(1902,
Tulcea,
lemnărie,

dogărie).

13

- Mizil
(1902; Buzau, ferârie, strungărie
în. fer,
lemnărie, rotârie, dogărie).
14 Mă ică neşti
(1902, Râmnicul-Sărat, lemnâr
ie, rotarie,
ferărie). 15: Măneşti (1904,
olărie). 16 „Medgidia *(1908, Dâmboviţa,
Constanţa,
ferărie, lemnărie,, rotărie).:
17:
Negreşti
(1901, Vaslui, lemnărie,
rotărie, ferărie).
18: Wicoreşti (1901, Tecuci,
dogărie, lemnărie).. 19. Wovaci - (1901,
Gorj
, vrotărie,
lemnarie).:

20 - Ontiua

5, Constanţa,
lemnări+, . rotăriey: feră(190
rie)
;: 21 Panciu
(1901, Putu

lemnă-

Lena
EREI

Bacau, ferarie,

3

împletituri).

200

a,

(1903, Buzau, ferărie,: lemn .22 - Pătărlgele
23 Podul-Turcului :(1906,. arie, 'rotărie).
uei,.. croitorie țârânească, ciobotărie).-Tec
:
24 Porcești
(1902, Roman, lemnarie,
rotă
rie,
frânghe“-rie), 95 Racovifa (1903,
Muscel,' dogărie).
26 Scorţeni,: (1904

35
rie-rotarie), 27 Săveni, (1906. Dorohoiu.
frângherie, cismărie). 28 Zârgul
Adjud
(1901, Putna, ferărie. rotârie lemnărie).
29 Târgul Horez (1902, Vâlcea, lemnărie, rotărie,

seşti

frângherie,

ferărie).

(1901, Botoşani, ferărie,

30 'Zrai-

lemnârie,.

roiârie, .cojocărie). 31 Vălenii de Munte
(1909, Prahova,

-rie),

32

Viziru

ferărie,
(1901,

lemoărie,
Brăila,

rotă-

lemnărie,

rotărie, ferăric). 33 Rucăr (1901, Muscel,
țăsutul covoarelor).

Școalele

inferioare de e meserii.

Şcoalele inferioare de meserii sunt destinate pentru orăşeni. Durata cursurilor
acestor şcoale este de' 5 ani.
Invăţământul este teoretic şi practie;
Invăţământul teoretic'se.predă în cei
dintâiu 4 ani dela 1: Octombrie până !a 15 Maiu câte 9 ore pe săptămâns..
In timp de 5 ani-elevii sunt obligaţi.
a lucră în ateliere cel puţin 1200 de: zile.
In aceste şeoale se pot învăţă următoarele „meserii : Ferăria, lăcătuşeria : mecanică şi constructivă, turnătoria de aliaje
şi compoziţii” fuzibile,. tinichigeria, - tâm-

plăria

de: mobile şi clădiri, sculptură în

lemn, tabricaţiunea jucăriilor: :de : lemn,
caretăşia, eroitoria, cizmăria, : fabricaţiunea pălăriilor de pâslă, ceramică, să patoria în piatră, elc.

-
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obiecte

Se învaţă următoarele
tice:

teore-

(1 2, Il 2, Il

iri
compune
tur
Lec.şi'

2, IV 2), aritmetica şi contabilitatea (2,
'9, 3 —), desemnul şi geometria (5, 5,4%,
4). Lectuilese

refer la educaţiunea mo:

rală şi naţională, la cunoştinţele elemen-

“tare uzuale de fizică, chemie,' mecunică
şi technologia

noţiunile

la

materialelor,

elementare de geografia economică, de
economie. induslrială, de scrisori şi docu-

mentle de afaceri, ce pot interesă pe un

meseriaş, şi la noţiunile de igienă; aril--metica şi contabilitatea aplicate lu me„serii; geometria practică, desemnul apli-

cal la meserii şi devize de lucrări. Elevii
sunt exterui. La cele mai multe şcoale

s'au înfiinţat cantine pentru elevii săraci.
Fiecare şcoală este inzăstrată la înfiinare. cu un capital în material de lucru

în valoare de 1000

de 'ei pentru fiecare

atelier. Maiştrii şi:elevii participă

la câş-

tigul, ce:rezultă din lucrurile . făcute în
atelier. Câştigul elevilor,.se depune la

;casa

de

economie,

-eşirea. din, şcoală.
-

În aceste şcoale

pentru

a li se. da

o

sunt: primiţi

venţii

şcoalelor

ce au

invălat-o. în şcoala

primare,

cari

la

absol-

au ;li

ani

-impliniţi şi absolvenţii. şcoalelor elementare de meserii:(aceşti din. urmă sunt
primiţi în anul al treilea, continuând a se
-perfecţionă :mai;departe în specialitatea, .
elementară).
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Unele şcoale au deschis bazare pentru
desfacerea produselor şcoalei, la care elevii servesc cu rândul spre a'se dede ei şi
prinde să vândă obiectele făcute
să ştie, cum trebue să se poarte cu clienţii,

” i;

,

ţ

.

.: Jatreținerea unei şeoale inferivare

PR

de

neserii costă anual intre -12 şi 18,000
de lei, după numărul meseriilor, ce se

învaţă în respectiva şcoală. Aceste cheltueti sunt înscrise în bugetul ministeru- *
Jui, iar comuna respectiva .varsă la stat
o subvenție, ce reprezinla jumătate din
cheltuelile de personal şi material plus
E
|
chiria localului.
lată. oraşele, în cari se află școalein-:
ferioare' de meserii: 1 Curtea de Ar-

“geş (1901, ceramica, ' tâmplaria, impleti-

turi, sculptura în lemn). 2 Bacău (inființală în 1899, trecuta la stat în 1909,
ferarie, tâmplărie, lamnărie-rotărie, lâcă-

tuşerie).-3 Bârind (1900, tinichigerie, lăcâtuşerie, ferărie,. rotărie, tâmplărie, curâlărie). 4 Botoşani (1909, tinichigerie,

lăcâtuşerie,

ferărie, tâmplărie), 5 Brăila

(1901, ferârie. sculptură, tâmplărie, văp- .

sitorie, tinichigerie, . croitorie, lăcâtuşerie). 6. Bucureşti (1910, tinichigerie,

“sculptură în lemn, tâmplărie, : terărie,
Jăcâtuşerie). 7. Buzău (1902, ferărie, lă-

cătuşerie, tâmplărie, tinichigerie). 8 Dorohoi (1902, lemnărie rotărie, ' ferărie,
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lăcătuşerie,
lăraşi

ţăsutul

(1904,

tâmplărie,

Câmpulung

covoarelor).

9 Gă-

lemnărie-rotărie,

ferărie,

lâcătuşerie,.
(1909,

tinichigerie).

curâlărie,

10

cioplito-

rie, fabricaţiunea - pălăriilor, tâmnlărie).
11 Giurgiu (1908, tâmplărie.)12 Iaşi
(1908, croitorie). 13 Piteşti (1902,

şerie, ferărie, tâmplărie,

lăcătu-

tinichigerie).'14

Roman (1901, tinichigerie, tâmplărie, cismărie).
15 Roşiori de Vede (1902, ferărie,lemnărie, tinichigerie). 16 Slatina (1901,
lăcâtuşerie,

ferărie,

lemnărie,

rolârie,

ti-

nichigerie).-17 Târgul Ocna: (1899, rotarie, terărie). 18 Vaslui (1904, rotarie, lă-

=

cătuşerie,

tâmplărie,

tinichigerie).

Târgu-Jiu (şcoala

de ceramice

lemn,

tâmplărie,

19

a fost în-

ființală in 1901 de [. Moisil, fost profesor şi director la gimnaziul din acel oraş,
azi. bibliotecar al casei şcoalelor 1). 20
Craiova. (1909, turnătorie, sculptură în
poteovărie,

ferarie apli-

1) D-nul ]. Moisil a' înfiinţat în Bucureşti
atelier de jucării, subvenţionat de Casa

-şeoalelor, în care se execulă

păpuşe

(unele

cu motive româneşti, ca ţărani, țărance, ciobani, ete.) tot aşa de frumoase şi solide, ca
şi cele din străinătate. Am vizilat acest ate.
lier, în care lucrează mai mulţi tineri români.

em

„un

a

cată la trăsuri, vâpsitoare şi tapiterie,
lăcăluşerie, rotărie, tinichigerie).
Şcoala din Brăila este întreţinută nu-
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mai de comună, iar acea din:
Călăraşi
de judeţ. Şcoalele din Târgu-Oc
na, Bârlad, ce au fost înființate înainte
de
au tost reorganizate în 1901—1902 1899,
, de

asemenea şi şcoala de meserii şi
de:agricultură din Armăşeşti.
..
,

Şeoalele superioare de meserii.
Prin legea din 9 Iulie

1901

şcoalele

de arle şi meserii.
din Bucureşti şi Iaşi
au fost transformate în şeoale superioa-

re de meserii.

meserii

servesc

Şcoalele
pentru

superioare

de

învăţarea. mese-

riilor, cari cer cunoştinţe ' teoretice răi
înaintate. Studiile dureaz
6 ani.
ă Se pre:
dau următoarele obiecte teoretice ;. Serierea, cunoştinţe de fizică, 'chemie şi 'me-

canică

trebuitoare lucrătorului,

ca şi geometria

nologie, elemente

aritmeti-

practică, noţiuni de tech:

de mașini,

contabili:

tatea: atelierelor, desemnul, schițe şi mo- deluj. Aceste obiecte se predau : în cei
dintâiu 4 ani alăturea cu învaţământul

practic din atelierele de studii

programei

din

1904.

“Învăţământul practic

se predă

conform

îin'ur-

mătoarele ateliere : a) Diviziunea. ferăriei : Ferărie, lăcătuşerie,. ajustaj, turnălorie, câzangerie de fer şi de aramă, ti“ nichigerie. b) Diviziunea lemnariei: Dul-
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gheria, lâmplăria, rotăria
modelăria.! .
:
:

şi

căruțâăria,

"La şcoula din -București mai

serliune

de turnătorie

există o

artistică

în hronz.

Elevii, dupăce sfârşesc cei diulâiu 4
ani de sludii, sunt obligaţi a lucră încă
2 ani în atelierele de aplicaţie ulăturate

pe lânză

şcoală

lucrările

practice,

spre

a se perfecţionă in

fiind

sau cu bucata pentru

plătiţi

obiectele,

cu

ce

ziua

le

fac după comandele
primite de direeţiuna dela particulari şi dela autorități.
In cei dintâiu 4 ani nu se primesc mai.
mult de 250de elevi parte interni (bursieri
de ai statului şi ai judeţelor), parte ex-

terni. Fiecare judeţ este obligat a între-

ținea cel puţin 2 bursieri, plătind statu:
lui taxa anuală de 500 de lei deelev. E:

levii din cei din urmă

2 ani de

meserii.

cursului secundar

aplica:

ție sunt toţi externi. Primirea în şeoală
a elevilor se face în urmatoarea urdiue:
1) Absolventii . şcoalelor
interioare de
92) Absolvenţii

inferior, 3)

Absolvenţii'a

cel putin

2

clase secundare. In timpul din urmă au
fost primiţi, ca să se prezinte la concur-

sul

de. intrare în ştoală.şi absolvenţi de

ai cursului

primar.

Pe

_ Învătământul îndustrial în'

tăţi. La facultăţile
de

Universi-

științe din. Bucu-

reşti şi Iaşi, s'a înființat câte o. catedra
de chemie

industrială, iar pe lângă

ta-.
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cultatea

de ştiinţe din laşi d-nu profesor

Hurmuzescu,

a înființat

o şcoală

de

e-

.
|
lectricitate.
Şcoala de poduri şi sogele, întreținută

de

ministerul

de

lucrări publice, precum

şi şcoula de urhitectură din Bucureşti
au de asemenea rang universitar, da oare.
ce pentru

întrare

în

aceaste

şcoale

se

cer 8 clase de liceu. Pe lângă această
şcoală este .o secţiune pentru conducâtorii desemnatori. Pentru înlrare în această

secțiune se cer 4 clase giinnaziale.

Şcoale de meserii dependente de
alte ministere.
„Şcoula

de meserii V: Panpa

din Valea

Boului (judeţul Prahova) a tost -infiiaţata în 1892 de'ministerul de agricultură

şi domenii 'din legatul de peste o jumă:

tate de milion lăsat de râpausatul proprietar V. Paapa acestui minister cu o-

bligaţia de a înfiinţă în acea comună
scoulă de meserii

sat

şi din

satele

ei

trebue

pentru

o

sătenii din acel

invecinate.

Se primesc

elevi, cari au terminat: cursul ptimar. Elevii sunt interni (bursieri ai fondului V.
Paapa);

16 ani. Bursele

să aibă vrâsta de

se dau

13—

prin. concurs nu-

mai fiilor de săteni dia Prakora. Studiile

durează 3 ani.
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Se învaţă: următoarele: obiecte . teoretice:: Aritmetica şi. geometria praclică;
“noţiuni de technologia lemnului, noțiuni
de corespondenţă comercială, desemuul.
Se învaţă următoarele meserii : Dogăria,
rotăria, ferăria şi impletiturile de rachila.

coala de meserii dela

atelierul

trita (Bacău) a fost înființată de
terul lucrărilor :publice în 1899.

Ștudiile durează5 ani.

In

Bis-

minis:,

şcoală

se

primesc absolvenţi de ai cursului primar
in vrâstă de 12—15 ani. Se învață
următoarele obiecte teoretice: Aritme
tica,

geometria;

elemente

de

maşini,

de technologie, contabilitatea şi

noţiuni

desem-

nul. Invățământul practic cuprinde
urmă:
toarele meserii: Ferăria, lăcătuşeria,
tâm-

plăria şi rotăria. Elevii sunt
i:
„- Atelierele de pe lângă peniteexlern
nciare. la
penitenciare ministerul de interne
a inStalat ateliere spre.a deprinde
pe
- nuți şi deținute cu diferite meseri deţii, astfel ca, după

ce. vor

fi isprăvil;

să poată trăi în mod cinstit dia osânda,
meseria,
ce au invățat-o. Aşa la penite
"la Mislea şi la cel din Slanie nciarul dese fac feurile obiecte
rie. *

de

sculptură,

*) Istoria închisorilor din
Dianu, pag. 97, 95, şi 143.

de

România

tâmplă-

de G.
i
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Şcoale de meserii înființate.
„de particulari.
>
Școata de meserii „Ciocanul“ din Bucureşti (strada Dudeşti 145) a' tost. înfiinţată în 1899 de d-nul A. Salomon, fa-

bricant, cu ajutorul comunităţii
din Bucureşti.

israilite

Studiile durează 4 ani. Se

învaţă.

următoarele

obiecte

“teoretice:

Limba

română,

aritmetica,

geometria,

.-

noțiuni de fizică, chemie şi technologie,

limba

engieză,

contabilitatea,

caligrafia

şi desemnul. Iavăţământul practic cuprinde lăcătuşeria, tâmplăria şi tinichigeria.

a

LI

Alte șeoale, în cari se predă învăţământul
Afară de şcoalele

meseriilor.
de meserii,

învăţă-

mântul meseriilor se: mai predă 'şi în
alte şcoale speciale sau generale.

Școalele normale de învăţători. In acuste şcuale sunt prevăzute pentru lucru
manual în clasa I (4 ore), ll (4), Il (4),
IV (9), V (9), VI (4). In clasa 1 se învaţă impletiluri de paie, impletituri de
“ată şi de cânepă ; în clasa II împletituri de papură şi 'nuele; în clasa III repeţi„rea celor învăţateîn claseleI şi II, plus
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cartonajul; în clasele IV, V şi VI
lucrări de “lemn (tâmplăria).
„ Atelierele de meserii de pe lângă şcoa-

ele

primare

rurale.

Pe

lângă

unele

şcoale rurale s'au îoființat
cu cheltu:
iala judeţelar respective Sau a comun
elor rurale. mici ateliere de meser
ii, în

cari elevii

sunt

deprinşi

in lucrări

de
lemnărie, dogărie, impletituri, etc.
Asttel
de ateliere exista la Sascut (Putna),
Dum:
brăve

ni. (Botoşani), Valea Călugărească
(Prahova), :Filiaşi (Doij).'
. La. şcoalele rurale din Prahova și
Co-

măneşti (Bacău) particulari:
au înființat
ateliere. . .
Domeniile Coroanei. Pe domeniil
e Coroanei sunt '40 de şcoale
primare. Fie-

care şcoală are un atelier.de

lucru manual. La unele şcoale un
maistru special învaţă pe elevi: frânghie
ria,
coşăria,

împlelitul

cu “paie,

lelor "uscare,

Luc ul

urbane

primare

etc.

manual

fabricaţiunea

-în

şcoalele.

de băcţi. In mai
urbane

nua]. Se fac
carton. :.

cu.

multe

s'a introdus

deosebire
a

mobi.

primare

lucrul

şcoale

obiecte

ma-

de

Cursurile - de lucru. manual
de pe lângă şcoalele normale

tru învățători şi
înstilutori. In timpul Pen
ver
iise ţine în fiecâte an pe'lângă una
din
Şcoalele normale de invă
țători Şi institutori un
curs

de

-
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lucru manual, pentruca şi dânşii la rândul lor să poată predă acest invățământ
în şcoalele primare rurale şi urbane..
Casa şcualelor supoartă toate cheltuelile
de transport şi de întreţinere pentru invâţatorii şi inslitutorii, cari i-au parte la
d
“aceste cursuri.

„_

Şeoalelede ucenici.

Aceste cursuri au fost prevăzute pentru iotâia oară în proiectul de organi--

zare a invăţământului profesional de repausatul ministru Păucescu.
Prin

art. 72 din legea

învăţământului

profesional din 1893 -a ministerului de agricultură,: comerciu şi industrie.se pre-vede înființarea

do cursuri libere de Du-

minecă .şi de sară pentru ucenicii şi lucrătorii ocupați în industria : particulară

sau in atelierele statului. De asemenea.
şi legile învăţământului profesional. (ale
ministrului

de

instrucţie)

din

31

Martie

1899,'din 7 April 1900 şi din 9 Iulie 1901
prevâd aceste cursuri.
că
Art. 76 din legea învăţământului pro--

fesional din 9 Iulie 1901 prevede, că pe
Jângă şcoalele de: meserii: şi pe lângă.
şcoalele 'comereiale se vor înfiinţăîn comunele urbane cursuri : speciale, desti-nate pentru . complectarea

instrucţiunii

46.
_- ucenicilor din fabrici, ateliere
„Aceste cursuri durează 3 ani şi prăvălii.
și se „(in
sara şi Dumineca. fn 1904
s'a
publicat.
regulumentul scoalelor de
torul oficial Nr. 49 din 3 adulți (MoniIunie 1904),
unde sunt prevăzute cursuril
e de ucenici,
iar în 1904 s'a publicat
programa analitică (Monitorul oficial
Nr. 208. din 8

" Decembrie 1904).
,
În 1904—5 a-nul S. Haret
a înființat
Un Curs de ucenici pe
lângă şcoala comercială superioară din
anul următor a fost desființJaş:, care: în
at de d-nul
Vlădescu. Aceste cursuri
au
„Feinființate de subsemnatul fost din nou
pe lâogă
Şcoala: comercial
ă elementară din Iași
în
cu concursul domnilor
profesori Castano, Ionescu,
Pal şi Vasiliu,
cari împreună cu mine
au binevoit a da
lecţiuni gratuite
1908—

1909

, .
o
,
In anii următori primăria
"de
Iaşi
a
binevoit a da o parte
şi pentru uceste
cursuri din sum

a de 4000
anual la:: casa Şcoaielor lei, ce o varsă
pentru şcoalele
de adulţi din laşi, -:
e
In anul 1910--1911 au N
eşit primii absolvenţi ai acestor curs
acesta.a doua promoție uri, 'lar în anul
. Anul acesta au
fost înscrişi în tustrele
clasele 89 de u” cenici,:din'cari până
la sfârşitul anului au
rămas numai 5f..
|
-

Cu toate :că legea meseriil
or obligă pe

4'i
ucenicii din ateliere şi fabrici să urmeze
cursurile în mod regulat, totuşi cei mai
mulţi patroni nu tremit pe ucenicii lor la
cursuri, iar alții îi trimet neregalat ; cor-

„ poraţiunile, cu toate că au
țate despre frecventarea

fost

inştiin-

neregulată a u:

cenicilor.n'au luat nici o măsură.
În astfel de împrejurări-nu se _poate .
face progres decât cu
cari din indemnul lor
cuşysurile. Majoritatea
mează cursurile, sunt

acei puţiui elevi,
urmează regulat
ucenicilor, cari urucenici dela ate-

lierelor căilor ferate şi a celor particulare, dela şcoala de croitorie, dela ate-

lierele de croilorie «Renaşterea», ucenicii de- prăvălii n'au fost decât doi.

Trebue luate măsuri grabnice şi foarle

riguroase,

ca ucenicii

din ateliere şi fa-

brici să se - inscrie la “aceste cursuri şi
să le urmeze regulat în acele oraşe,
unde stau înfiinţat astfel de cursuri, iar
pe de altă parte trebue înființate cursuri
: de

ucenici

în

toate

comunele:

urbane

-pentru:a rădică nivelul moral şi -intelec-

“ tual al ucenicilor români, cari vor: con“ stitui «marea masă a muncitorilor indus-

- trali şi” comerciali din România:

Trebue

de. aseminea făcută o lege cu sanctiuni:
penale; prin 'care “comercianții să fie obligaţi a trimite pe ucenicii lor-la: aceste
cursuri (ca' în Ungaria, Ausria, Elveţia
şi în:cele mai'multe state din Germania).
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-Tot aioi amintesc, unele curs
uri deucenici:.
Școala socielăţii < Unirea
constructori.
lor
1874

români»,

pentru

care

a

ucenicii

fost

si

înființată

în

lucrătorii zidari

tămplari şi dulgheri. Cursuril
Noembre şi ţin pană la | eMartîucep la
ie (dela S—11 şi

2—4). La început cursurile
au fost foarte populate,
in
urmâ. insă numărul auditori timpul din
lor s'a imputinat foarte mult. Studiile
durează 4 ani.
Se invaţa următoarele:
obie
tica şi geometria in mod cte: Aritmepractic, elemente de
construcţiune şi cesemnul
aplimeseriile de zidărie,
tâmplărie şi
dulgherie.

cat

la

Se primesc
elevi analtabeţi,
cărora li se preda .la şiince
pul scrierea,
cetirea şi elemente.de
calcul.
Scoala industrială
sară şi de Du2inecă a asociațiunii degene
venzilor şcoalelor de arie rale a absol.
şi meserii din
- Bucureşti s'a. inființat

în 1901. Cursurile
se ţin Lunia, Mercurea
8—10 sara şi. Duminica şi Vinerea dela |
precum şi în zilele

de. sarbatoardela
e 8—11 a. m. Stu4 ani, anul şcolar înce
pe
la. 15':Octombre şi se
sfârşeşte la; 15
lunie,
.
Sa
Se. Înva
diile dureaza

ță urmatoarele obiecte:
Aritgeometria, noțiuni de
algebră,
trigonometri
metica,

a. şi geomelria.
Elvmente:de fizica, mecani descriptivă,
că,şi teehno-
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logia materialelor, lim
: german
baă, contabilitatea, - economia industrială
-şi desemnul. |
La această şcoală ui mează ucenicii şi
lucrătorii de diferite meserii. Diu 90 de
elevi, cari au fost însorişi la începutul a-

nului, abia 20 gu urmat
tul anului.

până la slârşiE

Şcoala industrială a Bursei muncei a
fost înființată in 1903.
Cursurile, cari
durează 3 ani, încep la 15 Noembrie şi
se slârşesc la. 1 Iunie; ele se ţin în fiecare sară de la 8—10, afară de Sâmbată.

Se învaţă următoarele obiecte : Arilme-

tica, geometria,

limba

franceză, elemente

fizică şi de chemie,
semnul.

germană,

de

limba

igienă, noțiuni
de

coutabilitatea

o

şi de-

a

Cursul de ucenici din Pileşti.—lIn 1901

d-nul. lliescu,

institutor

din

Piteşti,

îm-

preună cu “alţi institutori a plasat mai

mulţi

ucenici în iitelierile

cele mai

în-:

semnate din Piteşti, organizând în acelaş timp cursuri teorelice de invățământ
profesional pentru instrucțiunea: acestor
ucenici. * La ferărie a plasat 40 ucenici,
la tâmplărie 11, la cismărie 7, la tinichigerie 2. S'a făcut-o colectă pentru a

lise pultă

procură

hainele

şi cărțile

trebuitoare. Cursurile teoretice se ţineau

în liecare zi dimineaţa

de la 8—11, iar

lucrările în atelierele particulare din o4
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raş dela 11|z—6 'dupăi ameazi, Se învăţau urinâtoarele obiecte teoretice: Germana,

tria,

contabilitatea;

technologia

desemuul

aritmetica, . geome:-

lemnului

şi

industrial,- desemaul

a ferului
de

orna-

ment şi igienal).
Repausatul profesor şi . depulat. Po:
pescu - din Bârlad,. unul
dintre rarii
buni români, a trimis la Cluj în Transilvania 40 de ucenici, cari dupăce au
învăţat diferite meserii, s'au întorsîn
Bârlad,: unde au. deschis ateliere, fiind
ajutați cu bani de cătră o societate, ce
„o înființase regretatul. Popescu pentru
acest

La

scop.

..

Curtea de Argeş

te, “care

ia

tineri

dela

există o societa:
ţară şi-i tocmeşte

la diferiții maiştri din oraşe.
După isprăvireă învățăturii îi trimite în satele
lor, unde izi deschid mici ateliere. . ..

Scoala de 'sondori
fost înfiinţată în 1904

din Câmpina a .
tot din iniţiativă

particalară..

Școalele de meserii pentru tote. i
Iatâia :şcoală. de

meseții . pentru. fete

a fost înființată pe cale

bugetară

(iară

1) Asociaţiuni pentru patronajul şi invaţă:
mântul industrial de G. Haza. Bucureşti,
1501, Pag. 5.
-

-:

dl
lege) în anul 1877 sub numele de şcoala
protesională de fete, de câtră repausatul ministru de instrucţie G. Chițu. Tot

în 1877 s'a publicat regulamentul

şi pro-

grama şcoalelor profesionale de fete. !)
La început cursurile şcoalelor profesio-

nale nu durau

decât 3

că în acest

du-se

însă,

leasă,

cursurile

teă învălă în mod
se

ani;

timp

temeinic
măriră

cunstalânnu

se pu-

meseria a-

la 4 ani şi pe

urmă la 5 ani. După progtama din 1817
se învățau următoarele vbiecte teoretice :
Religiunea, româna, franceza, aritmetica

şi elementele de contabilitate,

desemnul.

Dintre meserii se invătau rufăria, croşi : fabricaţiunea
itoria pentru doamne

florilor artificiale. Lecţiunile teoretice se
ţineau

în fiecare

zi de lucru dela $—10

dimineaţa, iar profesiunile se predau în
timpul ernii dela 11—-4 p. m., SâmbăAcest prozram a fost
ta dela 11—29.
3). După acest pro1898
în
modificat

studiile ţineau 7 ani, dintre cari 5

gram

pentru
onarea

învățământ şi 2 pentru perfecțimeseriei. Acest program prevede

1) Monitorul oficial 'No.:85 din 15 August
1887

şi Colecţiunea

de

legi, regulamente. şi

programe dela 1864—1901
biri, pag. 332 şi 975.

de Lascar şi Bi_
SI

2) Monitorul oficial No. 57 din 14 Iunie
1864—
etc. dela
1898 şi Colecţia de legi,
1901 de Lascar şi Bibiri pag. 1232...
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următoarele
limba

obiecte

română

teoretice:

(şi lecturi

Religia,

din ştiinţe,

i-

gienă şi pedagogie), limbu germană, a:
ritmetica practică şi geomelria practică,
istoria,

semnul.
Dintre

geografia,

teoria

caligrafia și de-

|
ă
meseriise învățau rufăria, eroi-

toria, dantele, modele şi corsetele. Pentru studiile teoretice erau rezarvate 15

ore în clasa I, 18 în clasa II, 17 în cla-

sa III, 16 în clasa

IV, 17 în clasa

V, iar

în clasele VI şi VII câte 7 ore.
Prin legea din 1901, care a păstrat

numărul de 7 clase, s'a lăsat. la o parte
o limbă străină, restrângându-se programa

“obiectelor teoretice şi dându-se
timp

pentru

practica

meseriilor.

mai mult
Pentru

obiectele teoretice .s'au' rezervat cel mult
18 ore în clasele 1 şi II, 12 ore în clasele III, IV şi V şi 6 ore în clasele VI
şi VII.
i
După această lege fiecare şcoală de

meserii,

dinlâiu

care are 5 clase (dintre cari cele

două sunt preparatoare) se nu-

meşte şcoală de -gradul [. La şcoalele
de gradul I se pot adauge două clase
de perfecţionare și atunci şcoala respec-

tivă se numeşte şcoală de gradul al II-lea.
După . programa din 1904 *) se învață
*) Monitorul

oficial No.

1904 şi Colecţia de

1904

legi,

71

ete.

de Lascar şi Bibiri, pag.

din

29 Iunie

dela 1901—

1004.

îp

contabilitatea,

„lucrului, muzica vocală,

ot

3

următoarele

obiecte:

Religia,

româna,

franceza
sau germana, matematica şi
contabilitatea, caligrafia, desemnul, teoria lucrului. Pentru obiectele teorelice
sunt câte 15 ore în ciaseleI şi II, câte

12 în clasele III, 1V şi V, iar în clasele

VI si VII sunt 6 ore.

|

Se invaţă următoarele meserii: Rufă-

ria, croitoria, corsetăria, florăria, confecționarea

veșmintelor

de

copii,

broderii

naționale, broderii artistice,' dantele, ţă-

sutul

pânzei.

sunt prevăzute

Peotru

practica

câte 15

meseriilor

ore în clasele.[

şi Il, câte 1S ore în clasele III, IV şi V
şi câte 42 de ore in clasele VI și VII.

Programa din 1904 a fost: modificată
în 1909 numai în ceeace priveşte atelierele de lucru'), de varece pe lângă atelierele, ce erau prevăzute în programa
din 1904 s'a mai adâvpat atelierul -de
țăsut scoarţe şi velințe?),

In cele mai multe şcoale

+

1)

Monitorul oficial

No.

195

de
din

meserii
3

Sept.

* 1909 şi Colecţiunea de legi, regulamente şi
programe privitoare ja învățământul profeSional aflate în vigoare la 1 Septembre 1910
pag. 435.
”
|
9) Despre şcoalele de meserii pentru fete
să se consulte iniportantul raport al d-lui S.

Haret pag. 1S2—995.
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de

gradul I pentru fete se învață numai

croituria şi rufăria.

Jată oraşele, în cari se afla școale de

»

meserii

pentru

fete:

Bucureşti. Şcoala profesională de fele
de gradul I şi II A. F. Robescu (infiin-

țată în 1877). In această şcoală
vață craitoria, rufăria, florăria,
şi dantelăria.

Scoala

se înmodele

profesională de gradul I No.2

Principesa
Elisabeta
(1892).
Această
şcoală are un atelier de corsete ŞI un
atelier pentru haine de copii.
|
„Scoala profesională de gradul IN». 3

Gh. Chifu (1893). Această şcoală are un
atelier de broderie artistică şi un ale-

lier de ţăsut.

:

|

Bacău (1893). Şcoala de gradul |
(croitorie şi rufărie).
o
Bârlad (1901). Şcoala profesională

Roşca Codreanu, care se întreţine din
fundaţiunea donatorului Roşca Codreanu,
având programul ei. propriu.
Se învaţă
croitoria şi rufăria. Se predau urmaătoa- *.
rele obiecte: Româna, franceza, italiana,
matematica,
contabilitatea, istoria, geografia, ştiinţele “fizico-naturale, pedagogia şi gimnastica. Această şcoală are şi
0 grădină de capii.
”

Botoşani (1906). Şcoală de gradul |
(croitorie şi rufarie).
Brăila. Scoala profesională, „Penetis.
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Zurmale“ inființală în 1870 ca şeoală se-.
cundară a foslpretăcută
în. 1901 în şcoa-

„lă protesională,

Se invaţă

croitoria * şi

rufâria.. Dintre obiectele teoretice se nredau : Religia, artitmetică 'şi conlabilitatea, germana,

franceza, . greaca,

igiena,

economia domestică, desemnul şi caligrafia, jocul, piano.
In următoarele oraşe sunt şcoale de
gradul, în cari se învață croitoria şi
rufăria : Buzău (1893), Câmpulung, Con-.
stanța (1897), Caracal (1691), Dragăşani
(1910), Focşani, (1901), Huşi. (1898), Piatra-Neamţ (1895), Roman
(i. ființată in
1879 şi trecută la stat în 1882), Râwmnicul- -Sârat, Slatina, (1897). Târgovişte
(înființată

în 1891,

iar în

1907

la stat), Tecuciu (1898 „Scoala

a

trecut

profesio-

nală Tache Anastasiu), Târgu-Jiu (1899),
Turnu-Mâgurele
(1906),
Turnu-Severin
(1899), Vaslui (1896).
Galaţi (1893). Şcoala de grâdul I (eroitorie,: rufărie,

flori).

,

Jaşi (1817). Şcoală
itorie,

rufăvie,

flori,

de gradul

Giurgiu, Şcoală de

rie, rutărie,

1 (ero-

țăsâlurie),

gradul | (croito-

țasături).

Ploeşti (1886). Şcoală de gradul 1 (ru-

fărie, croitorie, fiori).
Pitesti. Şcoala profesională de fete
Ioan, Maria şi Constantin Teiulescu, înfinţata in 1897 (croitorie, rufarie și 'broderie

artistică):

|
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Pe lâugă acestea mai amintim următoarele şcoale, cari se întrețin din funda-

tiuhi particulare și cari au aceeas organizaţie ca şi <coalele statului: Școala
de gradul I şi JI] n reuniunii femeilor
române din Iaşi. Secţia profesională a
Azilului Blenn' Doamna
din Bucureşti,
Şcoala profesională Matona Dudu din
Craiova (această şeoală dela 1 Septembrie 1912. a trecut la-stat). In total sunt
32

de

şcoale

de meserii

penlru
: fete, Pe

lângă aceste şcoale mai sunt şi alte
Şcoale profesionale particulare, cari au
organizaţii diferite.
Ministerul de comereiu și de indstrie
:
a început'să înfiinţeze şcoale practice
de
țăsătorie alât la sate cât și la oraşe.

Alte școala de fete, în câri se
învaţă meseriile.

Meseriile se
rele şcoalv;:

mai
E

învaţă în

-

următoa-

Dconlele normale de. învățiiloare. La
clasa I se învață diferite cusături, împletitul ciorapilor, cârpital ciorapilor. Ia
clasa Il aplicarea cusăturilor la cunfecționarea unei bucăţi din rufăria de uni-:

lormă a școalei (d. e. a unei cămeşi de
zi pentru femei), cârpitul, broderia naţio-

nală. In clasa III cămeși de noapte pen:
tru femei, -câmeşi bărbătești (ţărăneşti),

5i
broderie: de fanlezie, tricotaj de lână .
pentru copiii mici (pantofi, berete, pepigraşe, etc.). În clasa V cusutulcu ma--

şina. In clasa VI rufăria,: uniforme cusute cu mâna şi maşina, rochii, torsul cânepei, inului, lânei, bumbacului, borangicului, țăsutul, colorarea lâaei, ţăsutul fotelor şi seoarțelor naţionale.
Şcoalele secundare de fele. Şi în a-

ceste şcoale se învață

lucrul manual.

Şcoalelede menaj şi de gospodărie.
In aceste şcoale, pe lângă bucătărie,
spălat,

călcat,

se învață şi

cusulul.

ru-

fâria, etr:
„Sooalele primare de fete. lo clasa 1
se fac exerciţe uzoare cu croşetul, exercițe işoare cu cârlige, în clasa [| cusături, în clasa III impletituri de ciorapi,
în clasa IV croilul şi cusutul rufelor.

Școatele de menaj, de economie
casnică şi de sospodărie
rurală.
Aceste şcoale au fost prevăzute în legile învățământului profesional din 1899
şi 1901. Până la 1910 au existat 10
şcoale.de felul acesta în întreaga ţara.

Școala de menaj

Elena

Doamna

cătărese,

de pe'-lângă Azilul

prepară

spălătorese,

servitoare, bu-

bone

şi servitoare

superioare.. Şcoala are o secţiune peniru servitoare, o secţiune pentru bucă7
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* tărese și altă secțiune pentru spălătorese.
„
Servitoarele (bonne â tout faire) pen-

tru îngrijirea casei în

cunoască menajul casei,
plă și serviciul mesei.

- Bucătăresele

genere învață

învaţă

să

bucătăria sim:
i

Bucătăria simplă

românească, franceză şi germană, pateuri,
torte, îngheţate, ete.
_
Spălitoresele
invată să
spele dela
lucrurile cele mai 'simple pânâ la rufaria de luxşi spâlătoria zisaâ neuf. :

Pe lângă specialităţile

de mai sus e-

levele învaţă economia domestică, calcularea cheituelilor zilnice, religia, lucrul

de

mână,

cusăluri:

simple,

simte trebuinţă in viața
Cursurile de menaj ţin
2 ani toate elevele tree
cialităţile după sistemul

că la sfârşitul
menajul

casei,

de

de

cari

se

toate zilele.
4 ani. In primii
prin toate spe:
rotațiunii, astfel

acestor 2 ani ele cunose
bucătăria

simplă

româ-

nească, spălatul, câlcatul şi indoitul rufelor simple nescrobite. In ultimii 2 ani

elevele

se

ţia, pentru

toara

specializază

care arată

fiecare

în

direc-

aplecare. *) Direc-

plasază pe eleve. In'1898 s'a mo-

dilicat
regulamentul: acestei
şcoale *).
Noul regulament "prevede 5 specialităţi
şi anume: Bone, servitoare Superioare,
*) Lasear şi Bibiri „Colecţia

dela 1901—1904

de legi, ete.

pag. 206 şi 660..
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şi spălătorese,
bucătărese
servitoare
Cursul durează 4 ani. Pe lângă specialităţile arătate se predau următoarele obiecte : Limba română, franceza şi germana

„

în mod

practic,

calculul,

religia,.

economia domestică, lucrul şi metoda
frebeliană.
Şcoala externă de menaj din Bucureşti. — După organizaţia din 1903 cursurile acestei şcoale durează 2 ani. Şcoala
dn cunoștințele practice necesare unei
bune gospodine?).
Se invaţă economia
casnică, croitul şi cusutul rufăriei şi al
hainelorde copii, înpletitul şi reparatul
ciorapilor şi al hainelor, bucătăria sim-

plă şi complicată, spălatul, călcatul şi
scrobitul: Se primesc absolvente a cur-:
sului primar în etate de 14—17 ani.
Elevele sunt externe. Pe lângă şcoală există un restaurant, în care in schimbul
unei taxe iau prânzul studentele, prote-

soarele, institutoarele,

funcţionare

dela

telegrat şi poştă.
Se invală următoarele obiecte teorelice: Economiă domestică (anul1 3 ore,
II 3), aritmetica şi contabilitatea mena-

jului (3, 1), igiena şi lecturi
pentru

viaţa casnică

folositoare

(9, 1), scrierea, ce-

„tirea, compuneri,. deserieri şi coraspondenţă casnică)

(2—). -

”

1) Lascar şi -Bibiri „Colecţiunea de legi
ete.“ București 1905 pag. 268.
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Scoala. de mnenaj şi de gospodărie cas« Prineipesa Maria din laşi.
ceastă şcoală s'a înființat în 1903. DupăA-

nică

organizaţia din 1903 în această
școală
se primiau fete, ce aveau etatea
de 16-24

ani,

care

şliau sa scrie şi să
astească. Şcoala are de scop să dea fetel
or sau
femeilor tinere române o pregătire
lică pentru serviciul casti în toate pracra:
murile sale. Cursurile iocep la
15 AuBust şi se sfârșesc la 15 lulie
1) Elevele
sunt impărlite în 4 secţiuni.
|
Secţiunea 1 intreține curățănia în
Şcoală, poartă socotelile: gospodăriei,
serveşte

la masă şi dă ajutor la bucătărie.
“Secţiunea “II cumpără alimente
poart

şi

ă grijă:de conservarea lor,
găteşte
bucatele şi face rânduială în
bucătărie
şi cămară. - . .
Secţiunea UI spală, calcă
şi curăță
pele. |
Secţiunea IV d4 rutele la spăla
şi
primeşte rufele spălate, croește, t
coasă,
cârpeşte, şi drege atât hainele,
cât și
albilurile Școalei, ale elevelor
sau'
cele
încre

dințate de public. Elevele
fiecare secţiune 2 luni şi jum., iarstau. în
ua din urmă se schimbă cu săpt în lu.ămâna.
„Şcoala din Iaşi s'a desființat mai
târziu, iar
în

1906

s'a reiaființat

prin

le-

1). Lascar și Bihiri „Colecţia de legi, ete,
1904 pag.

Bucmeşti

975.

-
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gea din iunie 1906 pentru înfiinţarea şcoa-

lelor normale de menaj din Bucureşti şi
Iaşi, fiind ministru de instrucţie d-nul
Vlădescu.
.
Art. 1 Se înființază două şeoale : de
menaj una în Bucureşti şi alta In lași.
Art. 2. Intreţinerea „acestor şeoale va
fi pentru cea din laşi din venitul
fondului destinat de A. S. Regală
Principesa Maria,. care
venit în sumă
de
21,940 este prevăzut în bugetul
casei şcoalelor pe anul 1906| 1907 pentru înireţinerea unei şcoale de gospodărie po:
pulară, iar pentru cea din Bucureşti din
donaţiunea facută de d-na Elena Eraclide !)
In 24 August 1906, s'a publicat regulamentul, pentru aplicarea acestei legi *).
Art. 2 din acest regulament prevede,
"că scopul principalal acestor ş-oale este
formarea de servitoare, menagere, bucătărese, 'spălătorese, jupânese- (fete . in
casă).
Pe lângă fiecare din ele se va' puleă |
înfiinţă o secțiune normală pentrua formă măestre-bucăteres+, măestre-spălă1) Lascar

et Bibri „Colecţia de legi“ ete.

dela
1904—1906 Bucureşti 1906 pg. 47 și
Monitorul oficial No. 49 din 2 Iunie 1906.
2) Lascar şi Bibiri „Colecţia de legi“ ete.
Bucureşti 1906 pag. 244 şi Monitornl oficial

din 29 August:1906..

.
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torese,

măestre-jupânese

(fete în casă)

măestre-mebajere. .
E
„ Secţiunea normală
se va înființă şi
desvoltă în raport cu nevoile învăţământului de menaj.
a
|
„Art. 3. Pe lânga fiecare şcoală se va
înfiinţă un birt sau cantină şcolară pentru studente, institutoare, profesoare sau

familii sărace. :
„Art. 4. Se primese

fane cu

4 clase

de preferinţă o-

primare,

având

de 171—18 ani.
Art. 5. Pe lângă elevele

terne

se -pot

admite

cel

vrâsta

o
orfane
mult

in-

a treia

parte eleve. cu părinţi „ca solvente,
Personalul

şcoalei

se compune

din o

directoară, o cusătoreasă, o spălătoreasă
“Şi o. bucătăreasă.
a

Directoara învaţă pe eleve noțiuni de
contabilitate menajeră, noţiuni de desemna
noțiuni sumare de igienă şi de medicină

practică, noţiuni de horticuitură.

cele religioase
preot.

Eievele

şi morale

merg

se fac

Duminica

Predide

un

la biseri-

„că împreună cu directoara:
A
Programa şi durata studiilor va îi:
a) Penlru mânajere 6 luni cu următoarea programă: Bucătăria, rânduiala în

casă, economia casnică, cusătoria, călcătoria, contabilitatea menajeră, 'grădină-

ria și îngtijirea pasărilor din
ena .şi medicina practică,

curte,

igi-

|
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b) Pentru bucătărese, spălătorese şi
jupânese prepararea durează un an,
Art. 17. În secţiunea normală a şeoalelor de menaj şi de servitoare vor i
admise

ploma

candidalele,. ce

de absolvire

a

vor

prazentă

unei şeoale

di-

.nor-

male 'de învățătoare
sau. institutoare,

a-

vând .vrâsta intre 18 şi 25 de ani.
Cursurile secţiei normale şe predau de
acelaş personal, ea şi al secției pentru
servitoare.

secție

Directoara

următoarele

predă

la

această,

malerii:

Contabilitatea menajeră, economia cas:

nică, igiena cu elemente de fisiologie şi
medicină practică, chemia şi fizica - alimentatiunii, horticultura, desemnul geomeiric şi praclica pedagogică.
“Art, 21. Durata studiilor pentru elevele secţiunii normale va fi de 6 luni:
“pentru aspirantele la diplome de maistre
în bucătărie şi maistre jupânese.
Şcoala de gospodărie rurală din 'co-

suna Barcea ('Tecuciu) a fost înfiinţată
în 1904. Se invaţa economia casnică,

cultura legumelor, bucătăria, croitoria şi
țăsatoria. Şcoli de gospodărie rurală mai
sunt în Bucecea (Botosani), infiinţată în
1907), Poiana (Dolj, 1910, Zeiu (Argeș),

Vadeni (Gorj).
Cocioo-Brătureşti (lifoy,
- şcoală particulară), nstibutu: Oleleşanu,

ete.
“imvăjămâsitul. profesionul la mănăsdi. în: Lă mânăștirea “Văratec ministrul de

-
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agricultură a înfiintat. o şcoală practică
pentru cultura vermilor de mâătasă. Ia

fie care: vară
timp

de

2

câlugărițele

luni

în

sunt instruite

“cultura

mătaca..
Ele examinează

vermilor

cu

de

lupa semin-

țele, dacă sunt bune sau nu.
I. P. S. Mitropolitul Pimen al Moldo-

vei a înființatila Agapia
teliere de ţăsătorie.

Invăţămîntul
Prin

art. 207

din. 1864

se

şi

Varatec a-

agricol

din legea învăţământului

prevedea

înflințarea

in ! cen-

trele principale ale Romăniei a trei Şcoa-

le de agricultură,. cari vor cuprinde . şi
ferme model pentru instrucţiunea practică a

agriculturii.

Pa

Cea mai veche dintre şcoalel de agricultură este...
„_ Şcoala centrală de agricultură dela

Herestrău (lângă Bucureştcare
i), a fost
înființată de Ştirbei Voda în 1858 Sub
numele de „Institutul naţional!
de agri- :
cultură“ la Pantelimon (pe-o
moşie a

Etoriei. spitalelor civile, care fusese aren-

„dată anume spre a servi ca fermă pentru instrucția. elevilor), s fost. mutată “la
Hereslrău. Această Şcoală a fost: admi-.
nistrată mai întâiu de Etoria şcoalelor,

după aceasta de ministerul de instrucţie,
apoi de ministerul de lucrări publice, iar

.
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în 1883 înființându-se ministerul de agricultură a lrecut în administraţia acestui

minister, în 1899 a

trecut: din

nou

la

ministerul de instrucţie, iar în 1900 îndă-

răpt la ministerul de agricultură.

-.

Pe lângă această şcoală a fost înfiinţat, chiar dela început,
un” atelier me-canie, care a existat mult timp ca a-

nexă a şeoalei de agricultură. la acest
atelier,în care .erau primiţi 10—20 de
elevi, se făceau

ferărie pentru

lucrări

repararea

de: lemnărie

şi

instruinentelor

agricole. Elevii primiau şi un curs.ele.
mentar de învățământ teoretic. -

. Legea din '13 Septembrie 1883 prevede 3 grade de şcoale de agricultură:

a) Şcoale
practice de agricultară. .b)
Scoalt regionale de agricultură. c). Şcoala
superioară de'agricultură dela Herestrâu.

Şcoale regionale. de

mau

existat, deşi legea

“cel puţin a trei

agricuitură;
cereă

şcoale, una

Olteniei, alta în centrul

nici

infiinţarea

în centrul

Munteniei

şi a

treia în mijlocul ţării, |
NR
„Im 1883 s'a înfiintat şcoala practică de
agricultură dela Strihareţ (011), iar în
1885 cea! din Pânceşti- Dragomereşti (Roman).
.
: 0 la „Iordachi “Zonsima“ dela Arun insemmăşeşti (infiinţatăîn 1889 din
este o
Zossima)
I.
de
lăsat'
nat 'fond
o

.
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Şcoalu iată de agricultură şi de meserii pentru băeli şi fele.
,
Pâna la 1893 in. şeoala centrală de
agricultură
dela Herestrău se făcea prea
multă

teorie,

iar

ferma

şeoalei

era

în

stare foarte rea (inginerul Stoinescu fiind
“delegat a azislă . !a examene în 1890 a
constatat acest lucru, de ăseminea şi re-

pausatul Greceaiu).
Prin legea învăţământului profesional
din 1893 (fiind ministru.de agricultură,

domenii, co'nerciu si industrie d-nul P..
Carp) şcoala dela: Herestrău:se reorganizază, separăndu-se in acelaş timp scoa-la de silvicultură de cea: de agricultură.
După areasta lege scoala centrală de
«agricultură are de scop a formă perso-=
nalul. fermelor modal ale statului, buni
administratori pentru moşiile particulare,
precum

şi-personalul

ministerului
Durata

necesar

de agricultura

studiilor

este

serviciului

și domenii.

de 4 ani,

din

cari

2 jum. în şcoala centrală de agricultură
şi IS luni practică la una din fermele
model ale statului.
-

invățâmânatul este teoretic şi p-actic şi

- cuprinde următoarele
materii : l) Agricultura generală, specială ŞI Asolamentele, precum şi economia fors-tiară.
2) Economia politică, statistica „Şi economia rurală 3) :Matemalica şi geniul
rural. 4) Anatomia şi fizologia animală,

-

|
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zootechnia şi. noțiuni de unedicină vete-.
rinară,
5) Ştiinţele naturale, botanica
agricolă, geologia şi mineralogia. 6) Contabilitatea agricolă. 7) Horticultura, vilicultura şi entomologi i-aplieata.

8) Fizica,

chemia general:şi agricolă, terhnologia

„agricolă. 9) Dreptul
gislalia agricolă.

„La

adminis. rativ şi je-

fiecare curs profesorii şi conteren-

țiarii sunt obligali a face aplicaţiuni (referitoare la -imateriile prevazute) atât în
Jaboratore, cât şi la ferma şeoalei, precum şi excursiuni. |
,
|
Pentru inirare in şcoală se cereau :4 .
clase secundare şi concurs. Absolvenţii
liceelor intrau fără concurs. -Elevii sunt
interni

Tot

(bursieri. sau

prin legea: din

înfiinţarea a cel puţin

solvenţi)

1893. se

___:

ş

p:evede

3 ferme. model

pe moşiile statului. alese de ministerul
agricvltu'ei. S-opul lur este:
*
“a) A servi ca model de cultură umeliorată a moșiilor mar: din regiunea, din
care se vor allâ.
b) A deprinde în timp de 1 an şi jum.
pe elevii absolventi ai şeoalelor praeti„ce ş ai şesalei centrale de agricultură
“eu practica Incrărilor agricole şi ale unei

bune

administraţiuni

de

moşii.

.

c) A servi la imbunâtăţirea
'aselor
de cui de niunte, boi; ei şi râmători. .
Fiecare ferma model va uveă în clă-
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diri, maşini şi vite zestre, care nu va
puteă fi cu timpul mai mică de 500,000
"de lei, 1)

„To

prin legea din

1893 s'au

reorga-

niz
și at.
'şeoalele practice sau inferioare
de agricultură. In şcoalele praclice se
priminu absolvenţii cursnlui - primar, aavând vrăsta cel puţin de 16 ani. Elevii

erau interni (bursieri

ai statului,

jude-

țelor, comunelor şi particularilei). Cursurile durau 2 ani şi 1 şi jum. practica
la o ferma.
|
:

Scoulele practice de agricultură aveau
"de stop a da noţiunile elementare: de
agricultură

şi a deprinde

pe elevi în un

mod practic cu o cultură: rațională. Ele
trebuiau înfiinţate pu moşiile statului,
dându-li-se 100 de hectare de pământ.

Prin legra învăţământului profesional
“din 1909, fiind ministru de instrucţie d-nul
Spiru Haret, s'au trecut școalele de agicullură dimpreună cu
şcoalele de co„merriu şi de meserii dela” ministerul du

agricu'tură, comerciu şi industrie la ministerul de instrucţie, vrganizându-se din
nou.
Legea din 1899 prevede pentru întâia -

î) Până acuma Sa înfiinţat o fermă
Laza (Vaslui), a cărei întreţinere castă 153.la
388 de lei și.alta la Studina, cu
care. se
chelineşte:
pentru
prisonal
şi
exploatare
163.904.
P
pe
p

69dală înfiinţarea la sate de şcoale elemen-.
lare de agicullură şi de go+podărie rurală spre a deprinde pe ţărani cu o
cultură

mai

sistematică

a pământului 1,

Această lege bună n'a - pututfi pusă în.
practică atunci, de oărece guvernul conservator, ce a urmat celui liberal, a abrogat legea din 30 Marte 1899, readucând
prin legea din 5 April 1900 şeoulele la
starea de mai nainte 2); prevăzând în acesş limp înfiinţarea de şcuale primare
superioare în centrele rurale, in „cari se
va puleă da o desvoltare mâi mare uoțiunilor agricole, pulându-se alătură
şi

terme de experienţe. Şcoulele de agricultură au fost renapoiate

agricultură.

ministrului

de

Revenind la pulere partidul liberal lepea aceasta a 'fost abrogată prin legea
din 9 iulie 1901, care restabileşte legea
din : 1899, trecând la nunisterul de instruclie şcoalele” de agricultură, afară:de
şcoala dela Herestreu.

Organizația actualăa .şcoalelor
de agricultură.
Şcoalele de agricultura
1) Monitorul

oficial No.

tie 1899 şi colecţinnea
—1901 ete. de, Lascar

după legile din
287

din

31 Mar-

de legi dela 1864.
şi Bibiri Bucureşti .

1901 nag. 9%.
2) Monitorul oficial No. 6 din April 1900
şi colecţia de legi, etc. dela 1864-1901 de

Lascar şi Bibiri

pg. 1191.

”
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-

1899 şi 1901: se impart in gşcoale elementare de agricullură şi de gospodăvie rurală, în şconle inferioare de agricultură şi şcoala superioară de agricultură dela -Herestreu (aceasta din:

urmă

a râmas

trului

de

sub administraţia

agricultură).

minis-

.

„ Şeoalele elementare de agri„cultură.

EL

Art. 5. Invăţâmântul agricol se predă
pentru băeţi in şsoalele. elementare:şi
în Şcoalele inferioare de agricultura, iar
pentru lete in şcoalele elementare de
gospodărie rurală.
|

Art. 6. Şcoalele
cultură

au de

elementare

de agri-

scop învătâmântul practice

al agriculturei raţionale in vederea cul- turei celei mici. lu ele se vor puleă in-

văţă şi câte una

sau

mai

multe din cul-

turile şi industriile abexe agriculturei
sau derivate din dâosa. Felul invăţământului va variă potrivit trebuinţelor re"giunii.
|
„Durata invățănântului va fi de 2 ani,

lavăţamântul va cuprinde
pe lângă în- |
vâțătura practică a agrieulturei şi a no-

țiunilor

asupra

gcama

ei anexe sau derivate

repetiţii

aritmeticei şi geometriei: din pro-

clasei

IV primare urbane sau

a

claselor IV" şi V primare” rurale, -cu a-

7i
_dăugire
'de notiuni de contabilitate sim-.
plă ș acesle repetiri însă nu vor. puteă
ocupă pe şcolari mai
săptămână în timpul

mult de:3 ore pe
muncei
câmpului,

nici de-2 ore pe zi în timpul, când a-.
ceastă muncă: este suspendală. . Restul
timpului

va

fi consaerat

lucrărilor prac-

tice, învățământului agricol şi iecturilor
folositeare. In regiunile de păduri se vor
predă şi noţiuni: “lementare de silvicul-.
tură. Invăţamântul. ugricoi va fi exclusiv.
practic şi se va face pe terenul şcoulei,
intrebuințându- se. şcolarii

Prin
şi

regulamente

felul lverarilor.
Art. 71. Pentiu fete se vor

- elementare
să se

de gospodârie

deprindă

ca

lucrâtori. *

se va. holări . ordinea :

ev'praclira

infiinţă şcoli

rurală, în cari
gospodăriei

ţărăneşti, cu întrebuinţarea produclelor,
cu îngrijirea vitelur, etc. Aceste şcoale
sau vor fi de sine stalatoare sau alăturate
pe lângă o şcoală elementara de agsicultura. sau pe lângă o şcoala! primară
„de fete. Modul de funcţionare al acestor
- şcoule se va hotări prin regulumenie.
Art. 8. Şeoalele elementare de agrienltură- se vor înființă prin “comunele Turale.

O. şcoală. de
deschide. va

acest fel, ca să se poală

trebui

să dispună

de

untle-

ren de cultură de o întindere de cel puțin 90.de hectare, acaretele, vitele şi in-

9
strumentele 'agricole trebuitoare
unei
exploatări de mic gospodar rural, de o
sala de clasă şi de mobilierul necesar
de clasă. .
-In şcoalele elementare, cari
se vor
specializă în viticultară,
horticultură şi
şi pomologie şi nu vor
avră - pământ:

pentru cu'tura cerealelor, terenul de cul-,
tură va .av+ă o întindere cel puţin de 10

heclare.
Procurarea acestora va fi în,
sarcina județului. precum şi procurarea
unei sume 'de 500 d" lei pentru prime-

le

cheltueli

de

instalare

și

exploatare.

Plata învățătorului pentru
câte 4 școli
de fiecare judeţ va fi pe sama statului, |

pentru 'şcoalele, cari

acest

numâr,

celor,

cari

tănă

plata
vor

sar înfiinţă”

lui va

ioființă

în trei ani

licare u acestei

obliga! a procură

peste

f pe_

aceste

sama

şcoli.

dela punerea

în ap-

cele necesare

- pentru

legi, fiiecare judeţ, va fi

înființarea cel puţin

a unei.şcoale

ele-

mentare. În az de necontormare sumele
cuvenite =e vor inscrie din oficiu în bugetele respective.
i

“Art. 9.

agricultură

Fierare şnoală elementară de
va

fi pusă

se

va luă

sub

conducerea

unui învățător, care va aveă asupra lui
tot învățământul școalei alât teoretic eat
şi practic. Pentru formărea învăţătorilor
şcoalelor «lemeutare de agricultură, pe

fiecare an

câteun

număr:

13
fixat de minister, după trebuință, dintre
absolvenţii, cu notele cele mai mari ai:
şcoalelor normale primare de invă'ători
înscrişi îu tabloul de canacitale pentru
învăţători,

conform

art. 52

din

legea

In-

vățământului primarşi norma! primar.
“Su vor preferi aceia, cari vor fi dovedit
“mai

multă

aplicare

pentru lucrările

:gricole ete. Aceştia,

dupăce

vor

a-

fi nu-

miţica învăţători, se vor trimite sâurmeze, ca interni bursieri ai statului, în

timp de un'an teoria şi practica: lucrâ“rilor de agricultură, horticultura,
creş„terea şi îngrijirea vitelor la una
din
şcoalele de agricultura
ale statului, jar
«după iceasta vor lucrăâ: timp de un an.
şi jumătate tot ca interni bursieri ai statului la una din fermele model
ale-ale.statului, dependinte de ministerul dome-.
niilor. Dupa trecerea aerstui stagiu de?
ani şi jumătate, vormaliştii vor puteă fi
numiţi

învățători

de

agricultură

_tori

şi după

'în tabloul

în

în -ş-oalele

ordinea

elementare

inscrierii .lor,

de capacitate pentru
regulele

prescrise

învăţă:.

de legea -

învățământului primar . şi normal

pri-

NR
|
,
mar. ,
Art. 12. Invăţătorii şcoalelor elementare de agricultură vor . primi leafa şi
de- învâţatori dela şeoale. pii:gradaţia”
mare rurale conform legii învățămânatu-.

lui -primar şi norma!

primar. Ei au drep-

Tă
lul de a se folosi de acuretele, vitele şi

instrumentele” agricole ale şcoalei pentru

cultura terenurilor şeoalei.
„Din venitul total al şeoalei,

|
rezultat -

din' exploatarea terenului 'ei de cultură
sau u: celvi luat cu arendă, precum și

diii orice

alta

origine,

se vor

cheltuelile de exploatare, sacele de
ținerea vitelor, precum şi o sumă
la sută din venitul brut, destinata
mă un fond de rezervă, din care

scădea.

întrede 10;
u forsa se

intretina, să se repare şi să se. renveas-

că acuretele, instrumentele şi vilele Şeoalei. Din ceeace va ramâneă din venit,

după aceste: scăderi,

20

la suta,

formă
tional
Acest

absolvi

iur

învațătorul

restul

servi

va luă:

pentru

a

fiecărui şcolar un căpital proporcu timpul cât a lucrat în scoală.
capital i se va eliberă, când va
şcoala, sub

formă

instrumente agricole.

Art.

va

13. Se vor admite

de

vite sau de

ca şcolari în

şcoalele elementare de agricultură absolvenți ai' cursului primar urban sau
ru-:
1al, iar dacă: vor fi locuri disponibile
şi
tineri, cari'nu
au absolvit cursul primar,
dar cari au ce! puţin cundştințele
a trei
clase primare şi au vrâsta de 14 ani.
"Şcolarii cursului tlementar de
agri-cultură vo: fi dispensaţi de
urmarea
cursurilor complimentare, prevăzute
de.
art, 32 din legea iuvâţământulu:
primar”
şi normal primar.

15
- Dacă numărul lotul a' scolarilor trece
peste. 50, pe lângă invâtălorul diriginte
se va maiadăugi un şetde cullura, care
să-l ajule in conducerea şeoalri. El va
primi.leatfa şi gradatţia de invâțator de
scoală

primară

rurală,

însă

fară drept la

jocuință, nici:a luâ--parte ia beneficiile
şcoalei. Şetiide cullură numiţi în acest
mod, dupăce
vor obțineă numirea de-

finilivă;

vor puteă

(i inaintaţi

ca diri-.

ginti de şcoale elementare de agricultură,
în cuz de vacanţă.
-.
Șeful de cultura
poate “să fie şi un

străin, în

acest caz el va fi augajat cu

contract pentru un termin mii:lung de
10 ani. Platu -şefului de cultura va fi în
sarcina autorităţii, care. plăteşte şi pe
invăţătorul :dirig:nte al şcoalei.
In caz când numâruil cererilor de ad-.
misiune in o şcoală elementară de agricultură ar fi nai mare derât': numârul
locurilor .disponibile, se vor udate de.
preferință -zcolarii. din judeţul sau comu-

nele, cari contribue lu intreţinerea şcoaJei.: Şcolarii. vor fi-externi. Judeţele şi

'comunele vor pula. inliinlă burse de ajutor pealru şcolarii lipsiți "de mijloace.
Pe lânga fiecare şcoala se va: infiiolă
în conțul

zutoritaţii,

care a inființat şcoa-

la câte o cantină şcolară. Şcolarii, cari
se vur. serti de dânsa,: vor plati :o taxă
în folosul. cantinti,. zei: cu totul, lipsiți.

16
de mijloace vor fi scutiţi de plata aces:
tei taxe.
|
|
Art. î4. Fiecare din invățatorii şcoalelor elementare de agricultura va 6
obli.

gat a face în fiecare. an câte cel puţin .
şase conferinţe practice referitoare
gricultură, pomulogie, gradinâne la aete.
pentr
u

rinţe

locuitorii

st

vor

face

sâteni.
in

Aceste

zilele

coufe-

de. Dumiuecă

sau sărbători, în satele. vecine cu
Școal
şi vor fi însoțite de demonstraţiuni a,
experimenlale.
In următoarele localități sunt şcoal
e
elementare de agricultură : Belceşti
(laşi),

Bogdăneşti (Bacau,

agricultura

şi

pomicultură), Branişten (Covurlui,
1901),
Dobrogostea (Arges 1904, trecuta
la stal
în 1908), Dobrovaț (Vaslui
1908,. agri- cultură şi meserii — lemnarie
şi rotărie),
„ Drăghiceni (Romanați
1901, şcoala .S.
Somânescu), . Gemeni (Mehedinti
1905,
Şcoalu contele Tallevici), LehliuSăpunari
(lalomiţa 1908), Poiana (Dolj
1901, şcoala
"Ce. agricultură

şi

meserii

|]. Mari

ncu—
“lemoârie, rutărie Și fererit),
Strehaia (Mehedioţi

1901), : Șopotu (Dolj,

(Vlaşea,

1909).

1902), Şrefăneşii- Ziâtăreni (Vâlcea
1909), Zidarici

La şcoalele elementare de
agricullură
sunt. şi maiştri impletitori.
Şcoale de viticultură suat
în următoare
le localitaţi:

Huşi (şcoala de viti:

17
cullură

şi

dogărie.

înființată

în 1908),

Odobeşti (Putna 1901, viticultură. şi dogărie),
Valea
Călugărească (Praliova

1907, viticultură şi dogărie),

Tot aci putem aminli şi cele 70 şcoale de lucrători agricoli de pe lângă cele
10 pepiniere

ale statului.

“În pepinierile vilicole şi pomologice
se ţin de două ori pe an cursuri practice. In pepiniere pe vremea altoitului
se predă invâțământul practic al altoirii
"viței şi a arborilor fructiferi tuturor cs-

lor, cari

vor

să

zile primăvara
„ere,

se

tin

înveţe.

Cincisprezece

şi toamna,

tot la pepini-

conferinţe de câtră institutori,

„preoți şi alţii

duselor” vilirole,

asupra

lucrărilor şi. pro-

pomologice şi agricole.

“lată localitățile, în cari

se află

pepi-

„niere: Dragâşani,
Strehaia, Țintea, Urlaţi, Petroasa, Odobeşti, Botoşani, Vişan,
Cotnur, Ciuperceni. Pepinierele sunt ius-

tiluite dupa

sistemul

cel.

mai

„având locuri, iustrumente,
muncă,

maşini,

pluguri

cu

modern,

animale de
aburi,

tere-

„uri ceultivabile pentru tot soiul de pomi,
"de cereale, legume şi viţ» de vie.
Prin

deciziunea

„Mai .1909 studiile,
„pinierile

ministerială ' din

ce se predau la

27

pe-

vilicole, pomologice şi grădinele

"publice, s'au erhivalat cu studiile, ce se
predau

in „geoalele

elementare

de

agri-

78
cultură, dând

dreptul la serviciul militar -

cu

termen redus. --:
n
La ferma Laza este o şroală praclică de lăplărie, inv la Sludina
este .9
-şronlă practică de disacnre, drenaj
şi
irigații. La Roman se află o“ şcoală
de

stupărie.

-

-

:

i

Șooalele inferioare de agri- "cultură.

Art.-15 Şevalele “inferioare de
agticul.
tură au de cop a da cunoştin
„2 tico şi practice pentru a form ţe teore.
Spodari

rurali

și

pentru

a

ă buni gos

prepară

» Vățâtori pentru școalele eleinentarepe în”
de
agricultură.
o
„o
“O şcoala
elementară de agricultură va
să dispună de-o întindere
puțin: 100 de: hezstare, de clădiril de cel

trebui

terialul şi vilele necesare.

|

e, “ma,

Şcoala va 'fi piiza sub conducere

a „uno: director, care va fi prof
esorul de ştiințile agricoleal şcoalei sau
o altă perSoană cu cunoştinţe speciale
de agricultură.
EI va fi însareinat eu

exploatării moşiei

şeoalri. *

conducerea
i

Scoala va aveă trei-c'a
an. Invăţâmântul teoretic se de câle un
va cuprinde:
“Cunoştinţe:

de agricultură şi: horticultură
cu industriile anexe de
creşterea şi întreținerea viteloi, de știin
țe naturale, de

19
aritmetică practică,
contabililale. şi'a- |
grimen=urâ. El se va da mai ales în limpul iernii.şi nu va cuprinde in cei. trei
„ani mai mult de 600 de lecţiuni. Restul
iimpului

se

va consacră

exclusiv

lucră-

rilor practice, cari se vor execută chiar
de şcolari în tot cursul anului. In regiunile de păduri se vor predă, şi cunoştințele

de

silvicultură.

i

Art. 16. n școalele interioare se 'vor
primi : a) Absvlventi de ai şcoalelor normale primare de învăţători conf. art. $,
al.

II. b) Tineri, 'cari

vor

fi

absolvit ...o

şcoală elementară de. agricultură, 6) Tineri, cari vor fi absolvit cursul primar.
Scolarii vor puteă fi interni sau externi.

Şeolarii interni vor fi bursieri întreţinuţi

de stat, de comune sau du județe, sau
solvenți, Plata - anvală pentru întreţinerea uuui bursier întreţinut: de comune
sau de judeţe sau a unui solvent va fi
de 250 de lei. Toţi şeolarii vor fi obligați la munca manvală, pe moşia. şcoalei. După terminarea şcoalei absolvenţii

vor fi obligaţi să lucreze un an şi jumătate înti”o fermă model pentru complec=
tarea educaţiei
de absulvire nu

lor. practice... Atestatul
li se va elhberă decât

după

trecerea acestui timp 'de aplicaţiune.

tarea

terenului

Art. 17. Venitul

provenit dia, exploa-

şi. vitelor

şcoalei' se

intrebuință în modul: arătatla

vă

art. 12,

:50
“cu deosebire

că partea.

care

se va da

directorului şcoalei va fi de 10 la sută,
jar capitalul format fiecărui şcolar i se

va eliberă sub formă de vite de muncă,

de instrumente agricole, sau de sâmânţă
“bună, în momentul, când va termină

stagiul de practică la ferma: model.
Art.

18.'Iostitutorii

dela şeoalele

in-

ferioare
de agricultură se vor numi dintre absolvenţii cu diplomă ai unei şcoale
superioare de agricultura, Iastitutorii de
ştiinţe agricole, pentru a fi numiţi, pe
lângă diploma de absolvire a unei şeoale
superioare de agricultură, vor nai. lre-

bui să dovedească, că au fost - ocupați
în timp de cel puţin doi ani în exploa-

tarea unei moşii.
Art. 19. Salarul
institutorilor şeoalei inferioare
' de agricultura va. fi. de 225

de lei pe: lună.

lată Josalitaţile, în cari se află şcoale
înferioare de ogricultură:
...

„Alexandria (leleorman, şcoală de agricultură şi comerciu), Arinăşegti (Ialomiţu 1889, şcoala de agricultură şi de

meserii, lemnarie şi ferăric),

Nucet (Dâm-

boviţa 1901, şcoala de agricultura şi de
meserii: — lemnărie şi dogărie). : Pâuceşti Drăgomireşti (Roman 1885, aceasta

şcoala a tost prefăcula

acuina în şcoală

medie de agricultura), Strihareţ (Olt 1883,
Râmnicul- Sărat (904).
..:
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Pe lângă scoalele elementare şi inferioare. de agricultură mai sunt şi urmăioarele şcoale întreţinute, din fundaţiuni
par ticulare:
Școala inferioară de a gricultură Tache
P. Anastasiu din Țigănești (Pecuri). Această şcoală este întrelinută de Academia românâ. Arademia dă burse . elevilor, cari urmează ia şcoală, sunt preferiţi
copiii sătenilor de pe moşiile Ţigăneşti
şi Câlmaţui ale Academiei. Tot acudemia mai întreţine o şcoală
de dgricultură ja Moara Grecilor (Vas-

lui). Epitropia institutului N. - Sofian din
Botoşani

a inființat o şcoală

agricultura

functionează
"organizare,

la Pelipăuti

practică de

(Dorohoi),

„care

în bazu unui regulament da
rămâănâud

ca

să se mai

fiinţeze incă două şeoule.
Școala din Pelipăuți are

in

de scop a

-da” fiilor de săteni noţiuni - elementare
teoretice de agricultură, a-i. deprinde în
mod practic cu-o
cultură raţională ne-cesară unui bun agricultor rural, a-i învălă în mod elementar: noţiuni de silvi“cultură necesare: unu bun pădurar, a-i

învăţă. creşterea, prăsila. şi. Ingrijirea animalelor domestice şi legumăria,. pre“cum

și'una sau

mai

multe

din

culturile

'şi- industriile anexe agriculturei sau derivate din ea.
a
a
a
6

892
Cursurile durează doi ani, ele încep la
1 Septembre şi se sfârsesc la 15 August.

Lecţiunile

teoretice

în

număr

de

980

pe an de fiecare clasă se fac numai în
timpul iernii (dela 1 Octombre pâaă la
31 Marte), cuprinzând urmâtoarele ma:

terii : Noţiuni

elementare de agricultură,

de creşterea şi întreținerea vitelor, de
horticultura (pomologie şi legumărie), de
silvicultură, de aritmetica practică, de
agrimensură, : de

sericultură,

de

agricul-

tură şi de contabilitate agricolă simplă,
Tot în timpul ieraii elevii sunt instru-

iți în mod

iatuitiv şi practice

asupra lu-

crului manual. Lucrul manual (în mod
practic) cuprinde facerea frângbiilor, îm-

pletirea paelor şi facerea
pae,

facerea

rogojinelor

pălăriilor : de

din papură,

fa-

cerea coşurilor din nuele de răchită, îm-:
pletirea spetezelor, dela
car şi
căruțe
din nuele de răchită.
:
:
In restul timpului (dela i April—15
August) şcolarii fac numai lucrările prac-

tice pe terenul şcoalei, în

grajduri,

la

-grădina de legume, la pepiniera de pomi
roditori,
la stuparie şi la creşterea ver-

-milor de mătasă.
”
Învăţământul practie al preparării pro-duselor de lapte se face in tot. cursul
anului şcolar.

,

A:

Exploatarea terenului Şcoalei se face
“numai cu elevii, asttel „că ei . execută
-. În tot timpul anului toate lucrăril

e,

ce

S3
reclamă acea exploatare în ramurile
arălate

„In

mai

ei

sus..

tot timpul analui se mai predau €-

levilor în mod practic meserii de cătră
maiştrii speciali.
Noţiunile teorelice elementare de techmologia materialelor întrebuințate la meserii se predau în moi intuitiv în ace-

laş timp cu lucrările practice.”

Şcoala superioară de agriculturi
Scopul şcoalei de agricultură este de
a formă personalul didactic pentru şeoalele inferioare de agricultură, personalul

fermelor model ale statului,

buni -admi-

nistratori pentru moşiile particulare, precum şi personalul necesar serviciilor
-minislerului de agricullură şi domenii. Invătâmântul în şcoală este teoretic şi
-cuprinde:
N
:

Agricultura generală şi specială, silvicultura şi economia. forestieră, horticultura, pomologia, viticultura şi vinificaţia, ştiinţele naturale, anatomia şi fi-

“ziologia
de

animală,

medicină

plicata,

zootechnia

şi noţiuni

velerinară, entomologia

botanica

a-

agricola, fiziologia şi

“ patologia vegetală cu studiul semințedor, geologia şi mineralogia, fizica, «he-

mia agricolă şi technologia agricolă, ma-tematica, geniul rural, contabilitatea a-

84
gricolă, economia polilică, statistica, ee
conomia rurală, dreptul admimsteativ şi. ...

legislaţia agricola.

e

Studiile dureaza

în şcoală

PI

4 ani, din cari 2 jum.

şi i jum.. de

practică: la ura

din fermele model ale statului.
|
In şcoala superioară sunt. primiţi absolvenţii şeoalelor interioare de agricultură, absolvenţii secţiunii rele, clasice:
sau

moderne

6 clase liceale.

de

Invălământul

liceu

sau

agricol

.

cei

putin a:

în universilă[i.

La universitatea dia Bucureşti este o catedră

de: chemie

agricolă,

iar la cea din

laşio secţie. agricolă pe lânga. facultatea -de ştiinţe.
At. 59 din legea

„i
învăţământului

perior din 1912 (fiind ministru

„i
su-

d-nul C,

Arion). prevede, că pe lângă unele îacultăţi se va puteă organiză un învăță.
mânt agricol, coinercial, dentistie, medico-legal, e'ectrotechnic, ete.

„Alte şeoate, în cari se predă învăţămâutul agriculturei.
* Învăţământul. agricol s'a întrodus în
„1901în liceul din Buzău.
In clasaV
“a acestui liceu se invaţa 'agrologia (cultura

pământului)

realelor şi a

filotechnia

plantelor).

(cultura ce-

In clasa VI se:

s5
învaţă silvicultura, noţiuni de horticultură,
pomicult ură şi vilicultură 4).
„Liceul din Piatra Neamț. In locul: limbei engleze s'a întrodus la acest liceu
învățămâatul agricol. În clasa V se învaţa agricultura şi zootechoia, în clasa
VI fitotechnia, în clasa VII economia forestieră şi technologia agricolă, în: clasa
VIII economia rurală şi economia vitelor î). De aseminea şi la liceele din
Focşani, T. Severin şi Botoşani.
La Dâbela (Saxoniz) se află un gimnaz
real,

cu

o şcoală

de agricullură

paralelă

cu clasele cursului snperior2)
Invăţamintul agricol se mai predă în
orfelinate. N
“Orfelinatul corpului didactic del Bistrița IVâlcea) are intre altele pentru
băeţi

0 secțiune

agricolă

şi

de

meserii,

iar pentru fete o secțiune de gospodărie
ruralu şi de industrie casnică.
Orfelinatul. corpului
didactic dela
Dobrovăț, (lânga laşi) are, 0 şcoala de agricultură.
Institutul de surdo muţi şi orfelinatal
agricol » Ferdinand“ înfiinţat in 1898 de
1) Lascar - 'şi Bibiri

dela 1901—1904

„Colecţia

de legi, ete.

pag. 416.

9) Lascar şi Bibri .„Coleclia de legi ete.“

dela 19014—1904 pag. 417.

3) - N... Moisescu . „Sexţii. profesionale
. langă ee” Bucureşti 1907 pag. 14.
[ge

pe
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M. S. Regele au câte o şcoală agricolă.
Seminariile. in cursul superior al se
minarelor se invală agronomia, horlicultura şi viticultura, creşterea animalelur
şi noţiuni de medicină veterinară (clasa,

Vi, VIl=, 1).

Scoalele normale de învățători. Pe lângă şcolile normale de învățători s'a or-

ganizat un iovățamânt

practie

agricoi, :

înființându-se și ferme.
|
.
La fiecare şcoală normală
este cât:
un agronom, care dimpreună cu elevii se
ocupă numai cu lucrările practice de a-

gricultură.
normale

Conform

programei

tice sunt obligatoare pentru
normalişti din toate clasele
mătute de -zi pe săptămână
clasă,

. Şeoalele

şcoalelor

din. 2 lunie 1903 lucrările

normale.

Carol

prac-

toti elevii
câte o ju=
de. fiecare

1 şi

Vasile

-Lupu au ferme modei, cari sunt lucrate
numai .cu elevi normalişti.
Lu aceste
ferme se cultivă plante de nutreţ,
legume, flori, pomi roditori, se îngrijes
c
vitele, se cresc albine şi vermi de
măiasă. De aseminea la şcolilele normal
din Bârlad, Galaţi, Craiova şi Buzău e
au.
început a se instală ferme =),
1) Lascar şi Bibiri
Colecţia
dela 1901—1904 p. 355.
e

2) Vezi S. Haret „Raport

de legi“ ete.

amintit“ p. 188.

s7
" Scoalele primare rimale. Art. 24 din
legea invățâmântului primar prevede, că
absolvenţii şcoalelor rurale să aibă pe
lângă alte cunoştinţe şi cunuștințe îndestulatoare de agricultură practică.
:
Spre a se îndeplini dispoziţia acestui

articol, d-nul Haret a dat

o circulară

(24 April 1901) pentru înființarea grădinelor şcolare !). Citez aici o parte din
acea

cât

circulară, din

interes a pus

eare

se

poate

d-nul Haret

vedea

peniru

a

întroduce invăţâmântul praclic agricol in
şcoalele rurale : „Nu este de ajuns, ca
copilul săteanului să ştie numai a. ceti
şi a socoli, a aveă cunoştinţe de istorie
şi geografie, căci atâta nu-i indestulălor,
lui îi sunt necesare şi cunoştinţele practice. Aşa el trebue să ştie seva dinlucrul manual, împletirea unei rogojini, coş
pălării etc., să şlie sâ cânte la biserică
sau în cor, să poută întocmi o mică grădină cu verdeţuri, legume şi pomi roditori şi numai atunci
putem spune, că
absolventul gcoalei rurale se ailă înzestrat cu cunoştinţele complecte, ce i le

poate ds

şeoala.

Invăţătorul trebue să servească .de exemplu săteanului în toate şi prin utmare şi în ce priveşte agricultura.
1) Legile şi

1901—1904

regulamentele

şcolare

dela

de Lusear şi Bibiri pag. 496.
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Grădina
frumovasă

şeoalei va irebui să fie cea mai
din sat

şi să

tru sâteni ca un model
Citez

aci o parte

din

servească

de imitat“,

pen-

circulara

Flare Jin 5 Februar 1902, adresulăd-lui
revizorilor şcolari, prin care se
organizază învățământul. practic egric
ol în
Școalele rurale şi se înființază “învă
țătorii ambulanți : „Şcoala rurală
trebu
e
sa pregateasca pe .copiii de sateni
anume în vederea meseriei:de agric
ultori.
Invă
ună

ţătorul va cultivă pământul
împrecu şeolarii cei mai în vrăstă
din

orice clasă ar fi. Unde numărul acest
ora
nu ar fi prea mare, învățatorul
va
putea primi şi. din absolvenţi şi.
la
trebu
ință pe oricare adult din sal,
care ar
Voi să se instrueaseă,
Invățământul trebue za
practic. Dacă un învățător arfie exclusiv
reuşi de
exemplu să

răspândească cultura cartufilor şi să deprindă pe ţărani
cu rotaţiunea anuală a culturilor, acest
a va fi deja
un mare, serviriu, ce-l va
fi făcut, Altul
va puteă luc:â penrru introduc
erea
fânețelor artificiale, alta] pent
ru cultura
legumelor, cari intră in alimenta
ţia ţăranului, etc. Din venitul brut
se
va .seă-deâ cheltuiala seminţei şi
a vitelor, nu

însă a lucrătorilur; Din restu
va luă invațatocul Şi 69%/0 l net 2506
vor luă şcoJarii, câri au
va urmări

şi

lucrat, Un sistem analog
se
pentru grădinele şcolare.

S9
Venitul grădinei şcoalei trebuind să aparțină învățătorului, şeolarii vor primi din
dânsul numai 925% ca plată penteu munca lor, pen!ruea această muncă sâ nu
„fie gratuita.
Spre a instrui pe învăţători dela sale
în cultura cerealelor, pomilor și a legu-

melorse

instituesc învâlătorii

agricoli.

ambulanți. Unui învățător ambulant i
Se va pulră da în samă 8—15 şeoale cu

pământuri. lovăţătorul va aveaă indatori-

rea, ca în timpul cât durează munca câmpului să viziteze pe rând toate şeoalele.
«ce-i sunt date în samă. Invăţătorul umbulant va arătă lucrările, ce sunt de
făcut,. modul cum să se facă, va azistă
la cele o zi, două sau trei, va da instrueţiuni învațătoralui local, ce are de făcut
până la. viitoarea .sa vizită. şi pe
va trece la altă şroală“.))
.

urmă

De oarece din 3,480 de şcoale primare rurale, ce erau în 1903 numai 1450
aveau

pământuri,

făcut un apel
ca să procure
-sar

practicei

Tot

în

+

.

agricole.

1902.s'a

1) Lascar
lamente ete,
9) Lascar
19011904

de accea

d-nul Haret

a

câtră proprietarii rurali,:
şcoalelur pământul nece- "
2)

instituit sărbarez

să-

şi Bibiri Colecţia de lepi, regude la 1901—1904 pe, 524.
şi Bibiri Colecţtia de legi dela
pe 520.
+

90
îrii pomilur. Iată o parte din acea decizie data de d-nul Haret: „Pomii se vor

sădi

în

cele

3 Joi

înainte

de

Florii

(în-

„totdeauna în luna Martie), Un grup de
S elevi din cele doua din urmă clase va
sădi

câte

uu

pom.

Se

institus

5

premii

colaborării

preo-

"acelor diriginţi de şcoale, cari se vor
dovedi, că au sădit număru!
cel mai
mare de pumi şi că la şcoală au pepeniera cea mai mare, mai bine. îngrijilă
şi mai bogată în ponii fructieri altoiti. 1):
La 20 Februar 1902 d-nul Havel se
adresază mitropoliților şi episcopilor,
rugându-i să ia masuri, ca Breoţii să
colaboreze cu învățălorii la activitatea
lor

culturală.

Efectele

tului cu învățătorul satului sau simţit
cu deosebire la constituirea de socielățirurale de economie, al căror scop este

de a desvallă deprinderea economiei la
săteni şi de a-i scuti de flagelul cămă-

tăriei 2).
In 28 Februar 1902 d-nul Haret dă
O decizie în privința împărțirii şcoalelor rurale dia judeţe în grupe şi grupele în cercuri culturale :

„Învătstorii

vor ţineă sătenilor conle--

rinţe. Subiectele,

ce. se vor traclă

în şe-

1) Lascar si Bibiri Colecţia de legi ete.
dela

1901—1904 pg. 597.
2) Colecţia

de legi,

.

ete.

dela

de Lascar şi B.biri pag. 528.

1901 —1905-

91
dințele

publice vor fi morale, economice:

şi de igienă (igiena casei, a imbrăcamintei), de îngrijirea” vitelor, de agricultură, de cultura pomilor, viței, a zarza-:
vaturilor.

lucernei,

nului,

de

ral,

îngrijirea

lrifoiului.

industria

cânepei

şi foloasele. industriilor casnice
de

cânepei,

i-

şi.a inului

în gene-

sistematicăa albinelor,-

creşterea gândacilor de mătasă.

Se vor

îndemnă sătenii sa-şi fa-ă societăți economice de imprumut, societăți de consum, Să-şi țină fiecare sătean condică desocoteli“.
ii
In 28 Iulie 1902 d-nul Haret trimite
o circulară revizorilor şcolari, prin care
se dispune, ca elevii din şeoalele rurale:
să aibă şi ei acasă câte o grădină, pentru întreţinerea căreia să li se dea notă
la studiu.

-

„Tot d-nul Haret a tremis doi institu-tori in Buhemia pentru a învăţă fabricarea şuncei şi alţi doi în Bosnia pentru a învăță uscarea prunelvr.

Invăţământul

silvic.

Invăţământul silvic datează din
acelaş timp ca şi cel al ugriculturei. Astfel
la

1858,

când

sa

înființat

şcoala

de

a-

gricultură dela Pantilimon s'au prevăzut
în programul acelei şcoale şi studiile de
siivleultură.
Dela 1860 — 1864a exis--
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_

tat 0 şcoală
sperială
de
silvicultură,
care a scos în două promaţiuni 20 de

absolvenţi, uceastă şcoală insă s'a

ființat

incorporându-se

gricultură

dela Herestrău.

la şcoala

des-

de

a-

Prin legea din

-8 lunie 1883 a reinfiiaţat şcoala de sil
vicultură, iar în Septeinbriv 1886 prin ua

juroal al cosiliului d+ miniştri s'a contopit din

nou

cultură

dela

vățământului

parâ din nou

cu scoala

centrală

Herestrâu.

profesional

şcoala de

Prin

de

agri-

legea

in--

din 1893 se se-

silvicultura de

cea de agricultura, şcoala de agriculturămânând la Herestrau, iar scoala: de
Silvicultură.
fiind instalată la Brăneşti.
Dupa legea din 1893 cursurile scoalei
de silvicultură țin 3 ani şi jum., din cari
2 ani pentru teorie şi Î ac şi jum.
pentru aplicâri sistematice de cultură ŞI
exploatare de păduri. Pentru intrarea
în
Şcoala

se cercă absolvirev

cundare. inferioare

a 4 cluse se-

şi practica

ca azistent la un şef de ocol.
Pe
secție
ferior
Prin

din

un an

lânga această şcoală sa înfiinţat o
de brigadiri pentru personalul innecesar.
-legea invaţământului “profesional

1899

eşti u

de

scoala de silvicultură dela

tecut

dela

nii la ministerul

ministerul
de

de instrucţie,

Bra-

dome-

iar:

prin
legea din 1900 a: trecut inapoi
la: miaisterul de. domenii.
i
Învăţământul in şcoala de silvic
ultură

93:
este teoretic şi praclic şi cuprinda: Silvicultura, plantaţiuni şi insemânțări, bo_tanica, mineralogia, geologia şi zoologia,.
aritmetica

şi geometria,

algebra

inferi-

oară şi trigonometria plană, topografia.
şi desemnul de planuri, noțiuni de drept
administrativ, -regulurea cursurilor upelor, metereologia şi climatologia, studiul

vânatului şi al pescuitului, amenujamen-

tul, exploatări, constiucţiuni forestiere,
drumuri şi poduri forestiere, fizica şi chemia,

mecanica

aplicată

la

silvicultură,.

industriile accesore silviculturii, dreptul
„silvie,
contabilitatea administrativa şi:
statisliva forestieră, excursiuni forestiere:
(studii şi observaţii generale, lucrări cu:
instrumente
topografice, facerea unui
pruect de amenajament, facerea unei:
triangulaţii).
Durata studiilor este ce 3 ani şi jum.»
din cari 2 ani de studii teoretice si 1
an şi jum. ca slagiari pentru aplicaţii
sistematice

de

cultură

şi

exploatări
de

păduri. In cursul stagiului se fac lucrări
de amenajare, de punere ţin exploatare,
de. topografie, de triangulare, de con„struetiuni forestiere (case, fereslrae, drumuti) de amelioraţiuni şi plantaţiuni..

_.

Pentru

intrare. în, şcoală se cer ,ace-

leași condițiuni 'ca şi pentru' şcoala su„perioară de agricultură.
.
In secția de brignadieri de pe lângă
scoala

de silvicultură

se

primesc

prin.
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concurs [oştii caporali şi sergenţi români
din armată, cari au certificate de bună
purtare.

Materiile de invățământ

tinţe elementare

tematice,
“silvică.

administrative

Durata

sunt: Cunoş-

de ştiinţele silvice, ma-

cursului

şi de legislație

este

de

1 an.

In 1912 s'a votat legea pentru înfiin4area şcoalelor medii (şcoale primare

-superioare), fiind ministru de instrucţie
“d-l C. Arion. Această lege cuprinde următoarele dis'poziţiuni :
:
Art. 1. In comunele urbane şi în cele
rurale, centre mai populate, se vor
inființă, după trebuință, şcoale medii
de

Dăcţi şi de fete.
Art.

2. Scopul

a) De a

-generală,

şeoalelor medii este : '

complectă

şi

întări

pe care o dau şcoalele

elementare.

cultura

primare

De a da cultura cuvenită acelora,
cari
intră în viaţa practică ea agricultori,
u-

-cenici industriali şi de meserii.
c) De a da o instrucțiune practică şi
-deprinderi

manuule,
cari se servească
“ca fundament şi pregătire pentru
şcoalele speciale, in cari pentru
a fi admis

“mu se cere pregătirea, ce se dă
in şcoalele secundare.
„Art. 4. Se vor primi în Şcoalele
ms-dii absolv
enţi

ai şcoalelor

primare

ur-

95
:bane sau rurale în vrâstă de (l—l4
ani impliniţi în decursul primului an din

Şcoala medie.
Art.

Ie

5. Cursul

-0 durată

de 3 ani.

şcoalei

medii

Acolo, unde

va

aveă

trebuința

va cere, se va puleă adăugă şi anul al
patrulea în scopul de a prepară pe elevii, cari voesc să între in şcoale speciale, alu căror condiţii de admisibilitate
cer un curs secundar de 4 ani.
Anul | va aveă menirea dea
întări
prin exercițe şi a complectă cunoştinţele din şcoalele primare. Anii II, UI şi
IV vor fi meniţi să dea elevilor cunoş-linţele teoretice şi deprinderile practice
necesare pentru şcoalele speciale precum
şi cultura, cuvenită acelora, cari intră în
viața practică...
|
-- Materiile de învaâțământ
în
şcoalele
-medii

vor

fi.

următoarele:

creştină şi socială,

a)

cumplectala

„vele de bună cuviinţă

Morala

cu.

şi maniere

po-

soci-

„ale. b) Limba română. c) Istoria Românilor de pretutindeni şi escursiuni în istoria universală în legătură cu istoria
„Românilor,

având de

scop cultivarea sen-

„timeatului naţional. d) Geografia țarilor
româneştiîn deosebi economică şi co-mercială, precum şi geogrulla țarilor eu'zopene şi din celelalte contineute, cari
au vre-o importanță economică şi co-

mercială pentru ţara româneaecă. e) Ştiin:
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țele fizico-chemice şi naturale în măsura

cerulă de preparaţia
necesară
pentru.
şcoalele speciale
şi pentru
trebuințele
practice ale vieţii. î) Matematica
(arit:

melica şi geometria în măsura cerută de
condiţiunile delia punctul e). g) Noţiuni de

contabilitate cu aplicaţiuni ia societaţile
cooperative ş: comerciale. h) lastrucţia
adică pentru a formă cetăţeni discipli-

naţi şi conştienţi de drepturile:şi
riile lor. cetaţăneşti,.

dato-

i) Caligrafiu, desemnul după natură şi
“mai ales geometric în vederea necesităților practice de agrimevsură
şi a desemnului

trebuitor

ciale, modelajul.

tru desvoltarea

pentru

1) Muzica
auzului

şcoalele

vocală

şi gustului

spe:

pen-

esle-

lic muzical, precum şi a sentimentului
palriotic prin cântece ponulare și naţio-

nale. m! Gimnustica pentru intărirea Şi
„sprintenia armonică a corpului. n) Grădinaria şi lucrul manual (cu deosebire

de lemnărie şi ferărie) pentru baeţi, cu
scopul de a da dibăcia și forţa envenilă

„Pentru

viaţa

de meseiaş,precum

tul şi aplicarea

pentru

lucrări

şi gus-

manuale.

„Pentru fete se va face lucru de mână cu
arul

şi cu

foartecele

în vederea

croito-

riei şi cusătoriei, pregălindu-le pentru
„Şcoale speciale. şi pentru trebuințele vie-

„ei

casnice,

d

Se vor puteă înființă mici ateliere pen-

i

pri.
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tru diferite îndrumări ale unui învăţământ practic dupa trebuinţel» regiunii.
Fetelor

li se vor

face

şi un.

gospodărie casnică, de bucătărie,
torie şi îngnijirea copiilor,

curs

de

spăla-.

0) Şcoalele medii infiintate Ja sate se

vor înzăstră după putinţă ca terenul ne.
cesar practicei agricole. p) Noţiuni de :
igienă şi medicină populara spre a „şti
sa-şi apere şi să-şi conserve sânătatea,
la. fete în special igiena casnică şi a co- pilului mic. r) O limbă modernă (fran-.
ceză Sau germană) predata cu scopul
practic de a invâţă pe elevi 'conversaţia zilnică şi care va [i facultativă.
Art. 7. Programa
anului IV se va
formă potrivit scopului, pentru care afost adăugat.
|
Art. 14. Absolvenţii cu diplomă ai:
şcoalelor medii vor face un an serviciul

militar,
In conformitate

|
cu această lege

s'au:

înființat în anul şcolar 1912—13 în Bu-:
cureşti,: laşi şi Craiova câte -o şcoală

medie de baeţi şi câte una

în Bârlad,

Piteşti,

de fete, iar

Roman

. şi Caracal

câte 0 şcoală medie de bacţi:

Istoricul

învățământului comercial .

“ Invăţământul comercial în România este mult mai vechiu. decât sar crede.
Deja regulamentul. organic prevede. îa-.

troducerea contabilităţii în. şcoale. In'a.

-

?

.

.

-

7?

9
nul 1838

contabilitatea

a fost introdusa

în clasa a patra a şco-.lelor primare diu |
laşi, iar după un an acest obiect a fost
szos din program. În anul 1843 s'a prevăzut între invățături'e înalte. dela Aca-

“demin
care

din Inşi și un curs economic, în

curs

ținerea

în

anul

al

registrelor,

treilea

se

ştiinza

predă

comercială,

ştiinţa mărfurilor şi coresponde aa |).

„In anul 1843 se predă. contabilitulea
duplă (dopia scriptura) şi deosebite cunoştințe mercantile in clasa Il a Şcoaielor reale din Moldova,
iar în clasa |

»cgula

de

trei

şi

tinerea

registrelor

(şcoalele reale aveau 2 cluse 2). În 1845

se învăța ținerea regixtrelorîn clasaIl
a colegiului Sf. Sava din Rucureşti, iar
în.1848 acest obiect eră .înpreunat cu.
caligrafia 3). In 1844 se predă conlabiktatea în clasa LV primară din Brăila. In

1$50 se invăţă ţinerea socolelilor de chel- tueli în doua şcoale primare filiale de
fete

din

sionale 1).

Iași, cari

aveau

cursuri

|

profe-

a

n 1850 s'a prevăzut
înfiinţarea, de
şcoale comerciale cu cinci Cluse, aintre
1)

tom.

Vezi

V.

II, pag.

A.

56

Ureche

„Istoria

şi 264, |

şcoalelor“,

;2) Vezi Istoria -şeoalelor, tom. Il de V.:A,
-

Ureche,

-3) Vezi
4) Vezi
pag. 390.

Bucureşti,

1892,

pag.

263.

V. A. Ureche, op. cit. p. 2U5, 338...
V. A. Ureche, op. cit. tomul III,
,

99
cari trei clase comune pentru studiileelementare şi două clese din urmă bifurcate pentru secţia comerciala sau agricola. Cea dintâiu şcoală de felul acesta s'a
înființat în. Jaşi, iar mai în urmă
la
Galaţi. Ş-oala din Iaşi a funcţionat pâ-:
nă la 1860, când a fost desfiintata, în
anul desființării şcoala aveâ 19 elevi!)
“Tot în 1830 se prevede întiințarea
de

şcoale reale in Iaşi, Botoşani şi

Galaţi

ci un curs de cinci ani. O parte din o-:
biecte erau obligatoare pentru toţi ele-.
vii. Avem apoi un curs agricol, un curs.
iodustri. | şi ua cucs comercial. Fiecare
elev trebuă sâ-şi aleagă unul din aceste
cursuri. În cursul comercial se invâţau.
ştiinţele comerciale, intre cari condica

de comereiu şi de cambii, dopia. serip-:
tură, istoria comercială şi. aceea a
venţiilor,
geografia
comercială 2).

in-.
la.

clasa a V a gimnazului: din. Bucureşti
(cu 8 clase) se invăță în 1851 aritmetica:
iimpreună

cu ținerea registrelor... (Istoria

şeoalelor de V. A. Urechiie,' tomul JI
pag. 44)
i
a
“Ia 1835 găsim invățămâatul comercial
organizat pe lângă
Ploeşti. In 1835 şi

o şcoală. primară din
57:se făcu :un pro-

- 1) Vezi D. C. Olănescu

România

la ex-

poziţia universală din Paris“ Bucureşti :1901,

pag. 158.
2) Vezi

V. A.

a
Urethe

tom. II, pag. 32.

a
„Istoria şcoalelor“
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iect de organizare

ciu, conform

a şcoalelor de comer-

caruia în aceste ş.oale tre-

buiau' să se predee cursuri generale şt
speciale; acest proiect însă nu a fost pus
în practică. Proiectul din 1855 a fost întocmit de marele clucer Bengescu al Il lea.
V. A. Urechie, repiusalul prolesor universitar, literat şi mare nationalist, zice,
că acel proiect conţinea o programă largă şi că programa din 1894 nu
esteo

evoluţie în comparaţie cu. cea din 18551)

Tot pe atunci
pe acţiuni un

ceastă
In

se încercă
a se infunță
institut comercial, dar a-

încereare n'a dat nici un rezultat?)

1835

fu prezentat

proiectul

de organizare st+parală-al şcoalei de comere
iu

din Bucureşti.
.
: In cele ce. urme
azducem
- repro
ă
udre-!
sa

domnitorului Ştirbei catră eforie, pria:

care trimite în studiul ei proieelul,
ce i-a
prezentat marele: clucer, G. Benges
cu al
“lea,
aj

...

.

1). Vezi importantul” diseurs al regretatu.
lui naţionalist V. A. Ureche tinut cu ocazia
!
disenţiunilor din senat din 1893, ecâna
sa
votat legea învățământului profesionul, fiind:
ministru de comireiu d-nul P. Carp.
2) In 4 August 1858 Mareu Antoniu Ca-.
nini

scrie ministerului de: culteşi instrucţie
,
că voeşte să înființeze pe acțiuni un
institut
filologic-ştiinţilie-comereial, aprobat de
guvern :şi:c

are institut să fie recomandat cu;
circulari la prefecţi (V. A. Ureche
„Istoria:

Şcoalelor“, tom. III, pag.

93)

--

|
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Copie. de pe ofisul Măriei

Înălalului

Dom

rătră

Sale. Preu

departamentul

credinței, dat în 20 Ap-ilie curent, No.
528.
”
„Intinderea şi desvoltarea cunoştinţelor
comerciale este din cele dinlâiu trebuin-

te în oricare stat şi cu atât

în statul

menea

vomânese,

cunoştinţe este

Recomandăm
turatul

aci

dar

mirea „unei şcoale
cursuri,

aci, exista astazi
- Sar

putea

nu se vor

mai mult

livsa

de

ase-

deobşte : simțită.

eforiei. şcoalelor.. ala-

proiect,

luare în băgare
Multe

unde

care

de

merită

samă

comerciale.

din

cari

se

in culegii,

amână, iar

osebită

despre întoc-

.

însemnează

unele

pentru altele,

mai
cari

află înființate,/invitâm eforia

să găsească prin orice chip profesori
capabili şi cu o desăvârşită practică
şi
să înființeze

cursurile;

de

cari

se. vor-

bește în acest proiect la art. 2 şi 4,-a"deră arilimetica comereiala, aplicaţia algebrei

la aceasta

ramura

şi contabilita-

tea comercială.
Ti
Suntem in nerăbdare.a pregă!i în co-

legiile noasire elevi cu toate prelimină-

rile ştiinţei speciale,

ca prin concurs să

trimitem din cei.cu .vocaţie trei în a- nul. Viitor sa. învețe ținerea cotabilitaţii
“să se practiceze in. această lucrare după
orânduiala, cu se păzeşte la finaţe, lu

control și la banca. Trebuinia de cunoş-

tințele

ţinerii contabilităţii

este mai cu

109.
osebire

simțită

aici, atât

la

contoarele

neguţălorilor, cât şi la exploatația

mo-:

„Şiilor, pentru epistalii ingrijilori de mo- sii, pe “cari îi .căutăm şi nu-i găsim. *
Eforia va preţui mărea trebuință, ce

este despre aceasta,

îşi va chibzui orice

mijloace putincioase spre
"amână a ei îndepliaire.e

(Urmează
„Cilăm
vea

. Şeful

mai

proiectului

iscalitura

a nu se

Mariei Sale)

jos o parte din
lrimis

departamentului

diui eforiei cu adrexa

mai

de

introduce»
Câmpineanu,

credinlei,

No. 9,964

în

stu-

din %

» Aogust anul 1855. Eforia îl studiază şi
recunoaş
te, ca școalele de comerciu sunt

de dorit e se înființa.
Etoria a
adoptat in principiu programa alâlurata
pe
lângă prezisul proiect, dur «onsiderând,
.
„că această şcoală este de cuviință
a a-

- VYeă o întindere potrivită cu
noastre,

a alcătuit: aici

mijloacele

alăturată

pro- aramă de cursurile, ce var puteă infiinţă
- deocamdată,

unele

din

aceste

cursuri se

vor urmă în colegiu, iar pentru celealalte

„se vor orândui prutesori speciali, precum
se arală in program.
Eforia â chibzuit de odata :
I. Să se încredinţeze direcţia acestei
şcoale unui director special, caci din experienţă este cunoscut, că asemenea şcoale
nu pot prosperă făra nici o direcţie, care

să aibă cunoștințele cerute. .. .
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2) In această

şcoală

să se primească

40 de şcolari interni,cu plata de 40 de
galbeni pe an, cari sa vor întrebuință

la hrana şcolarilor
” lefi de guvernori şi
primi asen enca şi
“nici o plată.
3) Pentru lefile

și la spâlatul. lor, la
de repetitori ; se vor
școlari externi fără

profesorilor, « direc=

torului, cliiria unei case in apropierecu

colegiul, ude şcolarii vor urmă o parte
din cursuri şi pentru ţinerea muzeului
si a bibl'otecei, să se dea în fiecare ân

"100.000

_

da lei.

Programa

cuprindeă

a

următoarele

o-

biec1)te:
Limba germană şi franceză (se
vor urmă în colegiu). 2) Limba italiapă
(un profesor cu 500 lei pe lună). 3) A_rilmetica comercială şi aplicaţia algebrei

„la calculul comercial. 4).Cunoştinţa universală a monedelor, sistemele
de greu“aţi şi masuri in general.: 5) Elemente
„de geometrie (pentru materiile de'a pune-

lul 3,4 şi 5, un singur protesur cu 1.000

de lei pe lună). 6) Elemente
de drept
comercial (la facultetea de drept). 7) Le:

- gislaţia vâmilor statelor principale. 8)
Statistica raţionată (pentru obiectele de-.
la punctele 7 şi S un profes6r cu 600
de. ivi pe luna). 9) Economia industrială
(un protesor cu 600 de lei pe lunâ)..10)
Caligrafia

şi desemuul

(la colegiu).
liniar

11) Fizica şi chemia (la colegiu). 12) Is-

toria naturală (la . colegiu)..13) Cunoştinţa
e

:
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generală a comunieațiunilor şi transpor-

turilor pe uscat și pe apă pestetotgl
obul. 14) Geografia comercială, industriala şi agricolă. 15) Istoria generală a
comereiului, industriei manufacture şi a-

„Bricole şi n invențiilor (pentru obiectele
"dela

punctele

profesor

3-14

şi 15 un

cu 609 li pe lună).

-

siogur

- Eforia cere uprobarea
programei
de
«Sus, dar Vodă d rezoluția aceasta:
mĂceastă şcoală a se intocmi de odată este pesle putință, mai ales din

"dipsa profesorilor speciali, cari să unească pructica cu teoria, când tot'scopul

acestei şeoale este a formă acum lineri
buni, bme deprinşi la ținerea de soco-.
teli comerei:ln şi apoi sa paşască treptat la dirijarea operaţiilor generale
ale
comerciului. Drept. aceea spre a rosti

formarea unei asemenea şcoale
„Va luă îndată măsuri a îuființă , eforia
deocamdata cursurile de aritmetică comercială

cu aplicaţia ci la aşternerea socot
ehlor
„Şi la ţinea reg.slrelor şi cu cuno
ştin
ţe.
_uRhiversale de monezi, de greutăţi
şi de
„Măsuri. Însă persoana, ce se
va alege
DruJesor, urmează a fi dirijat cant
or la
„bancă sau casă, negustorească,
' ca dinir'aceaslă să se poală formă
cei mai
„buni

contabila. 1)

_

1) Vezi V. A. Ureche: „Istoria
tomul II, pag. 90—92,

şeoalelur«
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iată o paite din introducerea
-:proiect amintit 'mai sus:

<Starea socială, în care am
clamă

lucrări

'buinţa se simte
a se

înființă

diverse

ajuns re-

şi speciale;

din ce în ce

instituţii

acestui
tre-

mai-mult

deosebite,

în: cari

să se poata dobândi cunoştinţele aplicate lu viaţa sociala şi mai cu samă cunoştințele profesionale de agricultură,
arte

mecanice,

-merciale,

progresele

arte industriale

invederat

civilizaţiei

fiind, că

au

şi

ge

co-

când

făcut din co-

-merciu o putere, ce apropie naţiile iatre ele, făcându-le tributare
unele
al- tora, pentru îmbogățirea liecăreia în parte

:Şi de când
-mânturi

descoperirea mai multor pă-

noue,

necunoscute

celor

vechi,

--au înmulţit alhşverişele între oameni,
- comereiul a devenit o știință de cea mai
"mare importanţă, ale cărei. ramuri, cele
mai mici, au ajuns la o desvolture ne:
„mărginită.
|
„Astfel navigația,

soana,
iiele,

armamentul,

schiuburile,
materiile

de

antrepozitele,
întâia

trebuinţa,

vomi-

tarimăr-

'furile fabricate au chemat una după alta
'bâgarea de samă a comercianților.
< Asigurările, schimbând

natura tului or

-combinaţiunilor mercantile, comerciantul
“vrednic de acest nume trebue să cunouscă obiceiurile, resursele şi pericolele fie+

.

-
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cărei piețe, el nu poate rămâneă străin
nici de geografia comercială, nici de'sta-

__tistica

locurilor, cu

cari

este

în relaţie,

-ci lrebue să vorbvască şi să priceapă
„limba lor.
|
«In speculaţiile cele mani ale comer-

ciului

„deslegă

-

fectă a
rează,

sunt

decât

anevoințe,

printr”o

cari

nu se pot

cunoştinţă

domeniului asupra căruia

per-

se ope-

Este un meșteșug dea vinde şi de a
cumpără, care nu seamâonă nici decum.
:

cu simplul
vâlie,

ci

alişveriş,

din

potriva

ce se face

la

are - analogie

- combinarile stiategiei. Intruparea
tor cunoştinţe constitue
Știința

ciului, a cărei cunoştinţă

metodică

prăcu

acescomer-

, deşi
„de origină noua, s'a realizal
cu depse-„bire în unele
din oraşele
Germaniei,
precum la Lipsca. Experienţa
+
dove-dit,că comerciul are trebuinț
ă de o în-vățătură sistemalică, care nu,
se
poate
inlocui cu nemica, căci chiar
o îndelungală
practică

se

cumpără

cu

înce

rcări:
. toarte costisitoare şi supuse
mai totdea„una la rătaciri noue.
„Lipsa acestor cunoştinţe explică
inapoierea comerciului în Principate
între
-

pământeni şi disprețul, „ce au

- Pentru

această

mare

„Cei mai mulţi die

industrie.

Românii.

comercianți

sunt
in neştiință de cauza crizelor,
a căror
împotriva lovire ajunge alişverişele-.l
or ș.
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sunt cu totul străini pentru chestiile
cele mai simple ale economiei industiale, ale jurisprudenţei comerciale, ale cunoştinței mărfurilor şi nu ştiu, pe ce baze:
folositoare pot sprijini păsul profesiei
lor, atunci' când e vorba a reclamă îmbunătâțire.
„Adevărurle expuse mai sus asupra
învăţăturii comereiului, simțindu-se mai
de mult în toate statele civilizate, guvernele respective Sau pregălil a întoecmi şcoale de comerciu, în număr
însemnat chiar în - Englitera şi Olanda,
unde deprinderea alişverişurilor
este,
cum am zice, firească şi familiară, unde

fiecare casă comercială este o şcoală şi
s'ar fi putut crede, că uu' stagiu sau

practică de câţiva ani poate fi destulă.
unui. amploiat spre a puleă trece peste.
orice greutate
comerciului.

ar

înlâmpină

în

cariera

„Trebuinţele comerciale ale ţării reclamă

astăzi,

nti şcoale

fară

intâr ziere,

speciale

de

înființarea

comerciv,

u-

pe lân-

gă care să fie ulăturat un mie muzeu
cu modele de inlâia trebuinţa ale indus-

triei, obiecte naturale şi fabricate şi o
mică biblioteca comererală, ce ar putea.
înlesni dobândirea cunoştinţelor trebuincioase elevilor şi predarea materiilor
speciale de câtră profesori. In această
şcoală, după o programă fixata şi prin
„d
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- "CONcurs, se vor primi elevi,
cari ar aveă cunoştinţele primare şi
gimoaziale
Spre a puleâ urmă cu folos cursurile
acestei

institiţiuni, cari se pot săvârşi în
de 4 ani, în urma: cărui termen
fiecare elev, potrivit meritului
său, va

“termen

luă diploma

şcoalei 1)

D. Ghica, ordonă
Eforiei să-i alcătueaseă
şi
“să-i supuvă un proieel pentru
infiiațarea .
unei şcoale comerciale, de
oarece
pro:
“iectul 'din 1855 nu sa aplicat.

In 1857 caimacanul Alexandru

La î Septembrie 1858 s'au inființat:
9
şcoale reule una in laşi şi
“daţi. Cursul acestor şcoale alta în Ga"Şi cuprindeă o enciclopedie erâ de 5 ani
de obiecte din
“tamura comercială si industria
In 1859 funcţiona învățământul ă 2)
comer„cil la Ploaşti. De'aci se
vede, -că cele
dinlâiu două

oraşe în Munteniu, cari
au
simţit trebuința de şcoale
comerciale au
"fost Bucureşti şi Ploeşti,
unde comereiul
era în mânele Românilor.
lată . ce zice
-nemuritorul patriot V. A.
'Urechie : despre aceste scoale:
<Toale aceste inceputuri
“-Merciale recunosc, că w'au de şcoale coizbutit,
nu

“pentrucă
1)

Vezi

erau rău înfiinţate,

No. 54

din

" (dezbaterile senatului)

„Monitorul

dia 4

2) Vezi V. A. Ureche op.

pag.

131

căci dacă

Aprilie

citat

oficiau
1893,

.vol. III.
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timpul mi-ar permite,

aş putea arată în-

că odată, câ programele

dela

1855, fă--

culte de eforia compusă
din
Bozienii,
Costatorii şi Boereşti erau tot aşă de
bune ca şi programele, ce se fac astazi:
Nu pentrucă erau rău organizate
acele
scoale

un

au

izbutit,

ci

pentru

motivele

cari le-am adus în consideraţiunile ge- .
nerale în şedinţa de eri şi apoi poa„e şi.din alte puncte din vederea, bunăoară

fiindcă

legea

elevii ca să poată
de

comerciu,

dela

fi

1855. cereă,

primiţi

irebuiau

să

în

fie

că.

şcoala.

absolvenţi

a 4 'cluse gimnaziale.”
Negreşit în timpii aceia, când nu eră.
pletoră de oameni cu şliință de carte,
de abia eşiau şi poate nici nu terminau.
Jiceele şi băeţii gasiu a-şi plasă acti-vitatea lor. in numeroase direcţiuni, aşa:
câ antvoe.după 4 ani de liceu să poată
speră, ea să vin” ş-olarii spre a. intră.
într'o şcoală de comerciu. ln tot cazul,

chiar în -1855 şi în anii următori, puțini:

şcolari, cari au

urmat

ciu 'din Bucureşti

inferioară,

care

şcoala

şi şcoala

era

de. comerde

comereiu:

alipită, repet,

şcoală primară din Ploeşti,

la o.

aceia nu au;

inmulţit de loe ceata
postulanţilor la
bugel. .
|
|
Pot aduca lisla nominală a şeolarilor.
din acel timp şi veţi vedeă, ca şi astă'i,

mai sunt nrguţători români prin Lipseani şi unele

oraşe ale țării, cari au frecven-.

y
i
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tat primele şcoale de comereiu din țară
ŞI că recunosc, că au dobânudil cât de

puţină

invățătura

din Bucureşti
până la 1$59.

şi

specială

Ploeşti

in

in

şcoalele

anii

1854

Şcoalele comereiale, după organizarea
cea mai veche, erau menite să fie școale
superioare de comerciu, tocmai așa cum .
are lendinla proieclul de lege sa facă

din şcoalele:de gradul Il-lea, de caii a-

-vem

să

vorbim.

“Nu se adiniteau însă în ele, cum vă
spuneam, decât şcolarii cu 4 clase gimnaziale, ceea ca şi dovedeşte, ca acele
şcoala : se considerau ca şcoale 'superioare; decât ar fi fost o minune să poată căpătă o frecventare importantă ase-.
menea şcoale şi în adevăr a fost foarte
redusă populaţiunea lor şi foarte efe-

«meră a putut fi şi existenţa lor.
„<Toate

aceste

incepuluri de şcoale co:

„merciale n'au izbutit inca şi din alt punct
ce privire; n'au izbutit nu pentrucă:
erau rău intocmite, ci pentrucă corpo-:

rațiunile

mele,

nu mai

pentrucă

exisluu

decât cu nu-

şi absolvenţii unor ase-

menea
scoale, copii de oameni
nu puteau înşişi întreprinde un

săruci,
comer-

ciu, iar in ţara pe atunci *nu găsiau
case de comertiu, in cari să poală fi
aplicaţi cu leafă. In adevăr nu mui exis-

tau şcoale d comerciu la 1565, incâ de

„multă vreme,

tocmai din cauza lipsei de

(i
populațiune.

In anul

acela d-nul N. Cre-

ea secretar

general

al ministerului

cul-

publice,

uni-

țulescu mi-a făcut onoare
telor

şi instrucţiunii

să mă cheme
după

-

rea definitivă a ambelor Principate, şi:
atunci, dupăce s'a promulgat legea şco-

jară dela 1864,

am propus

ministrului

meu înființarea unor: şcoale comsrciale,.
pe cati le prevedeă legea, dar despre
cari puţin de altmintrelea se ocupă legea

în amănunt.

Am socotit atunci,
menţinem
cerei

că nu

organizarea

o popuiaţiune

din

'pentru

puteam să.
1855,

care:

şeoalele

co-

merciale dela clasa V gimnazială, şi negreşi! proiectul, care l-am întocmit cu:
ministrul

meu

de

atunci,:a

fost de'na-:

tură a inlesni impoporarea şcoalalor co-:
merciale, de: oarece ne mârginiam sâ

«cerem

lu admiterea

şcoalei primate.

.

şcolarilor

absolvirea :

„Iostiturăm în clasa La şcoalei de comerciu un fel:de repetiţie a: şcoalei pri-:
mare, pentruca în. anii următori să in-:

ceapă cu adevărat învățământ comercial.

Negreşit-că în mintea noastră: credeam:
aceste şcoale proprii .de .a pregăli comereiați,

rile case

contabiii,. impiegaţi

de comereiu,

pentru

de import

ma-

şi ex-.

port şi negreşit impiegaţi de aceia, cari.

să. servească şi pentru ținerea. contabilittăţii generalea statului şi a caselor de

1192
bani şi ale oarecărei speculaţiuni
tante. Prima şcoală de comereiu imporS'a deschis în Bucureşti in 1863.«

In anul 1560: guvernul propuse
adunării bugetul
pentru crearea şcoalelor
de comerciu, dar creditele
au fost respinse.
”

În 1862 se învăță în şcoalele

primare
(în elasa IV) contabilitatea
de Iarcev ?).
In-1864
prin iegea instruețiunii pu:
lice s'a prevăzutşi înființa
rea de şcoa-

le comerciale. Prin articolu;
214 se preînființarea de şcoale come
Bucureşti, laşi, Galaţi, Brai rciale în
Craiova şi Turnu-Severin. la, Ploeşti,.
Si
vede

„In aceste şcuule se prim
iau absolvenţii celor 3 clase prim
are. Cursurile e-.
rau de 4 ani şi cuprindea
u următoarele
materii : Limbele străiue,
dreptul comercial

şi maritim, artimetica, calc
ul mintal
geografi
elemente de geometrie şi a comercială,
desema liniar
elemente de
şi contabilitatea,

fizică, chemie Şi mecani
că,
” corespondența comercia
lă,
litica şi dreptul adu.intra economia po-liv, manipulatiuni

aplicate

la studiul

maăr

descoperirea falşificaliunilo farilor şi la :
r,.
AR
- Conform art. 214 din acea
înființat in anul 1864 şcoa slă lege s'a
la comercială
din Galaţi,

iar in anul

——

1): Vezi V. A.

1S65 s'a iufiin-

Ureche, op. cit. t. III, p. 279
...

|
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“tat şcoala comercială din Bucureşti ().
La inaugurarea acestei şeoale a azistat
şi răpausatul președinte “al „Ligei cultu-rale»> V. A. Ureche, in calitate de
se=
cretar general al ministerului de instrueie. lată aici o parte, din discursul,
-l-a ținut acest mare palriot cu acea o
-cazie::
„Astăzi “această întrebare a importaniei scoalei de coinerciu nu mai este pusă in indoială, comerciul a fost recunoscut de vechiculă înlesnitoare a _civilizaţiunii,
a
Astăzi nu este ţară, în care alături cu
- templele: pentru muzee să. nu. se rădice
palate pentru .burse şi pentru scoale .de
- comerciu. Aceste pulate sunt adevărate
colonale ale celor dintâiu. “Muzeele
nu
„mai: suni, ce,zic ? N'uu fost nici.
odată
platonice ; jocurile
olimpice,
istmice,
ele. au nevoe de laure de aur şi aurul...
„lală

aici,

în această

şcoală

veli

de-

-prinde copii prin un proces mai intelisent decât
al alhimistilor a-l extrage,
,

4

- 1) Despre istoricul scoalelor comerciale
.din- Romănia dela
1564—1S96 se mai.voa„te consulta şi articolul meu „Das IJandelsschulwesen în Iinmiinien din revista ge mană „Landelsakademie „Lipsea 1896 No. 15

pag. 230.

|
s
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«a-l adună
el

cununa

şi purifică pentru
artelor,

cununile

a face

din

civile.

<Aşa aci este ratiunea şi
explicaţiu“nea iuființării şcoalei acesteia, ce o
înaugurăm astăzi.
-

8» D-voastră, domnule

director şi domnilor

“profesori, veţi deprinde pe juna gener
ațiune a face comerciul inteligent şi
pros“perator', dar d-voastră o veţi deprinde
ceva

“mai mult, îi veţi arătă, cum

inteligentul

comerciant şlie a spori nu numai
“stare materială a sa şi a familiei.

buna
sale,

dar încă şi buna stare intelectuală Şi.cu

;deosebire morală. a sa,. a familiei
sale
'Şi chiar a societăţii, din care face
parte.
"D-voastră veţi fice pu numai
COmerci-anți înteligenți și cu deosebire
Ccomerci“auli români si -cari, ca nişte
adevărati
-cursori ai .serbărilor. Sacre, vor
înmână

facla civilizării,

pururea

mai frumo

asă,
dela unul la altul.
Pa
i
_<O mare lucrare, ce: aşteapta.
şi. cere
“guvernul român dela această şcoal
ă, este
“părtăşia sa la îmbanătăţirea carac
ferului
general.
,
„Dela direrţiunea practică, cu_care
va
deprinde

ră,

“mai

Şcoala

aceasta

va învaţă o mai

societatea noas-

multă

stabilitate,

puţină vagitate şi nedeterminaţiun
e,

mai presus de toate ne vom învăț
ă a'ne
face bebile înşine; a ne prețui
mai
mult,
Văzând atunci ce puteni prin
noi înşine;
astfel numai vom ajunge la adevă
rată libertate».
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In anul 1870 s'a înfiinţat o şcoală coziiercială la Brăila, care insă afost desfiinţată în 1875, probabil din cauză că
în apropiere la Galati erâ o şcoală co-mercială. In anul 1874 s'a înfiinţat şcoala

„“coiercială din Ploeşti de cătră comună.
„„Această şeoală abia mai târziu în 1891
a trecut la

Craiova

stat. Şcoala

a

fost

înfiinţată

comercială

în

din

1877, pe

când eră minislru de instrucție răpausatul G. Chițu.
Prin legea din 1879 s'a modificat ar“ticolul 216 din legea din 1864, râdicându-se durata cursurilor dela 4 la 5 ani.
“Conform acestei mudificări, în şeoalele
comerciale se învățau următoarele
: obiecte: Limba
română, franceza, germana, greaca, italiana, geograliu şi sta„tistica, istoria, matematica, fizica şi chemia, contabilitatea şi cursul mărfuriilor,
dreptul administrativ, dreptul comercial,
„economia

pulitică .-şi noțiuni

„noţiuni

de- igienă

semn

și caligrafie,

te la studiul

publică

de

manipulațiuni

mărfurilor

finanţe,

şi privată,

de-

aplica- .

şi descoperirea

falşificărilor.
In 1880 s'a inființat şcoala comercială

„din

Iaşi,

când

eră

ministru

de

instruc-

“ţie răpausatul filosof V. Conta.
„_ Programa analitică din 1804 cuprinde
subt titlu de ştiinţe :comerciale

contabi-

litatea, corespondența comercială şi dreptul comercial.

Toate

aceste

ştiinţe: co-
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mereiale s'au predatde
un Singur pro=
fesor.,
.
Științele naturale se înv
ățau din punet
- de ved
al e
aplr
icae
ţiunii lor la comereiu,
- Aşa se învățau elemen
te de mineralogie
- cu $pecială atenţiune
la metalele şi mi"neralele, ce figurează
mai ales în co-:
-Meroiu.
,
La limba italiană găsim
în clasa
IV
“între altele cetire din
aulorii italieni cei

mai însemnațişi mai vâr
lvs din cărțile
comerciului, compuneri
în
limba italiaas, ezercițe
de vorbire, de- prinderi de formule
de
"Scrise asupra

Ccomerciu în limba italiană 1). Tot “acest
program este la.
“limba germană şi gre
acă. Iată deci
că
programa din 1864
prevede “specializaTea în ceeace priveş
te
străine în şcoalele com studiul - limbilor
erc
se exercile de vorbire, iale, cerându-cetire cu coaţi“nuf.

comercial

'şi

serisori

comerciale,
1579 prevede.
“specializarea studiului
limbei: romane, u-“ni
Programa

analitica din

nd corespondența com
ereiălă
română 2).
Contabilitatea se mai
învălâ

1) Vezi C. Lascar şi-l.

nea

de

legi,

regulamente,

Bibiri

cu "limba
în Şcoa-

-„Colecţiu-

ete.
dela
1864—1907 Bucureşti programe,
1901 paz, 902.
2) Vezi C. Lasear şi
], Bibiri Colecțiunea
-de 'egi, rezulamenta
pro
grame, etr.
dela.
„1864—190

1

Bucureşti

1901 pag. 982.

.,

ALT
lele secundare şi în şcoalele centrale de
fete în clasa a IV, conform
programei
din

18641),

iar

conform

- programei:

-din 18S1 şi 1883 acest obiect se predă
în. clasa V 2) la şeoalele reale din Brăila şi Alexandria se învățău'în clasele
TI, 1, UI şi 1V, ştiinţele comerciale, con-

:

form programei din 1864. intocmai
ca
:Şi în şcoalele comerciale, 2). In gimnaziile reale conform programelor din 1874

şi 16719 se învăţă contabilitatea în clasa

-a Iil-a. 4)
Prin programa liceelor şi gimnaziiiur
reale din 188S se introduse în aceste
şcoale pe lângă contabilitate şi următoarele obiecte : Economia. politică şi noțiuni de finante, dreptul administrativ şi .
cunstiluțional, legislaţia civilă şi dreptul
comertial 2).
In școalele profesionule de fete, conform programei din 1877, contabilitatea
eră unită cu aritmetica şi se invăţă în
clasa ÎI şi IIL €); iar in anul 1898, mă-..

rindu-se

cursurile dela 3 la 5 ani, prin

1)
pap.
9)
pag.
3)
pag.
4)
pag.

C, Lascar

Vezi
901.
Vezi
910
Vezi
906.
Vezi
935

şi

l. Bibiri „0p.

C. Lascar şi L. Bibiri
şi 1016
C. Lascar şi 1. Bibiri
G. Lascar
şi 994.

Op.

citat
!
citat

op.

citat

şi |. Bibiri Op.

citat.

5) L. et B. op.cit. p. 1026. 6) Idemp. 976.

n da
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noua lege

a învățămîntului

profesional;
contabilitatea se învăţă -în clas
a IV șiV a şcoalelor prof
fete !),
|
In programa

esionale

de gradul 1 de.
”
şcoalelor primare Supe-

rioare cu aplicaţiuni practice
tură din. 1897 se prevăd în clasde vilicula II serisori comerc

mână,

iale în legătură cu limba
rode aseminea se prevede
coutabi..
în

.
htatea
legătură cu aritmeti
legea învățământului secund ca 2). Prin.
ar:
din 189, :
unificându-se
gimo

prevăzut,

că

aziile şi liceele, sa
contabilitatea să se inve
ţe

in clasa III 3), conform
1899, contabilitatea se

V a şcoalelor

programei din.
invăță în clasa

secundare de fete gr.1,
(foastele externate) şi îu
clas
elor secundare de fete gtad a IV a școa-.
ul II. 4).
Cont

abilitatea se mai
aţă . în şeoa-. lele de meserii şi de apriînv
cultură,
|
In 1SS3, repausatul V.
A. Ureche, ma-rele naţionalist şi fost mini
stru de in-.

strucţie,. a însărcinat pe
prof
comerciale din Bucureşti esorii şcoalei.
proiect pentru: organizarea să-i facă un:
învățămânatu-. lui cumercial,

Coniferinţa profesorilor

țarea de şcoale comercia propuse înfiin-le de gradul |,
cu un curs de 4 ani
pentru
comereiul :
—
1) Vezi G. Lascarşi I,
Bibiri, op. cit, 9).
dem p. 1236, 3) idem
1294, 5) idem p. 1313. p. 1181, 4) idem p.

:
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de mărfuri şi şcoale comerciale superioare pentru comerciul de bancă, pentru

financiare si pentru

institutele

pregâlti-

rea consulilor. Acest proiect p'a fost pus
în practică,
au fost
n 1$83 şcoalele comerciale
trecute la ministerul de agricultură, comerciu şi industrie, ce se înfiintă în acel
an. În 1888 ministerul de agricultură, co- :

o comisiu-

merciu şi industrie a numit

ne compusă

din

Ştefănescu,

cari

comerciale

d-nii

au

P. S. Aurelian

sa se primrască

clase de gimnaz

real. In 189

şi:

în şeoalele..

ca

cerut,

tineri

cu. 4

directorii

şcoalelor comereiale zu fost convocați
de câtă decedatul Pâuîn . București
în. vederea
consultaţi
fi
a
cescu spre
organizării

In

LS9L

nisiru-

invățamântului

râpausatul 'Pâuceseu,

de

comerciu,

a

.
-

comercial.

fost mi-

întocmit

un.

organizarea
un proiect de lege' pentru
învăţământului comercial si profe=ional. In acest proiect şcoalele comerciale sunt

impârtite în şeoale înferioare

de comer- -

ciu şi de finanţe (cu un curs de 4 ani). .
şi în şcoale superioare (cu un curs de 3 ani
Căzând ministerul acest proiect a .rămas

în cartoanele

ministerului. În 1893 d-nul

coCarp, fost ministru de agricultură
învăat
reorganiz
a
,
industrie
şi
merciu
țâmântul profesional, iuând de baz proiectul răpausatului Ps ucescu. Vechile şcoa- le comerciale de 3 clase din - Bucureşti
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Iaşi, Galaţi,

Craiova

şi Ploești

an fost .
de. gragul I (inferioare) cu
un curs de 3 ani.
Alară de acestea S'a
u mai înființat 2
Şcoale crmerciale de
gradul 1 in București şi Iaşi.
”
-D-nul P. Carp în dis
cursul d-sale rostit
pretăcute

in şcoale .comreciale

în parlament

cu ocazia

discuţiunilor, eg.
Sau urmat
1893 în chestia organi
zării .
învăţământului profes
ional, Zice, ca 7 09
din elevii foastelor
Şeoale comerciale de
clase n'au trecut mai
departe de cla-.
sa IIl, din cauză că
ce işi însuşiau cunoștcei mai mulţi după
ințele elementare
Mecesare de contabilitat
e şi de aritmetică întrau în afacer
i spre a-şi câştigă
existența, fiind lipsiţi
de mijloace, şi aumai puţini, cu dar
g de mână, urma
u
în clasele IV şi V,
d-nul Carp a prefăcut in această cauză ..
ale

șco
de 5 clase în şcoale alele comereicomerciale
'de

gradul 1 cu 3 cla
se
levii mai săraci, cari destinate pentru e..
voesce a îmbrățişă
comerciul mic, iar
pea
tru cei cu dare
de mâna a înfiinţat
Stadul II, cari pre școale comerciele de
pară pentru comere
iul
mare, pentru come
rc
tru diferite: funcțiuni iulde bancă şi pen. administrative,
cari se cer cunoşt
inţe de contabilitat în
e.
Această impărțire
în scoale comerciale .
de gradul 1 şi al
Il-lea a fost propus
de d.V.1. Radu,
tust director al şeo ă
comerciale! din Iaşi
alei
, prin memoriul
din 1887.
d-sale

adresat

răpausatului

ministru
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de cumereiu V. Gheorghian.

D-sa a luat

ta model împărţirea propusă de congresul de Rordeaux din 1885. Congresul de

Bordeaux a impărţit şcoalele comerciale
în 3 grade: î) Gradul | are menirea de
a formă mici împiegati de comereiu. 2)
“Gradul II are menirea a formă contabil,
împiegaţi de bancă, comercianti, icidustriaşi şi agricultori. 3) Gradul [Il ar da

directori la iustiluțiile de credit, cousuli
şi administratorii superiori.
D-nul Carp înainte de a întocmi pro-

-

iectu! d-sale de reformă a trimis la recumandarea
d-lui Maiorescu pe d-nul |
Velovan, profesor.de pedagogie la şcoala
normala din Craiova, ca să studieze orsanizația scoalelor comerciale din Austria. D-nul Teclu (român), profesor la
Academia cumereială din Viena, mi-a
comunicat în 1895, când am vizitat această şeoală, câ d-sa a dat d-lui Velovan toale informaţiunile necesare în ceea«ce priveşte organizarea şcoalelor comerciale din Austria. Ideia d-lui Carp a fost.

bună, de oarece este un lucru cunstatat,
că Austria

este întâiul

stat-din

Europa,

în care invăţământul comercial este mai
bine organizat.. Atât proiectul de refor-.

mă precum si programele analitice se .
resimt de influenţa organizaţiunii austriace,
In Austria sunt şcoale comerciale. ine:
derioare (2 eiklassige Handelsschulen) cu
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un curs de 2 ani plus un an prep
arat
In aceste şeoale se primese elevii, or.
cari
au absolvit cursul primar. Aceste
şcoa
le
pregăiesc tineri pentru comereiu
l mic,
Șecalele comerciale Superioare
(hihere
Handelsschulen) mai vechi din Vien
a,
Praga şi Graz, numite Academii
comerciale
(Handelsakadeien), prepară
pentru comerciul

mare. In aceste Şcoale sunt
miţi absolvenţii celor 4 clase infe pririoare secundare ;
singura

deos+bire,:

ce există
între şcvalele comerciale
superioare şi
între Academiile comercicle
este, că la
Academiile comerciale se: mai
află pe
lânga cele 3 clase comerciale
superioare
şi un curs special comercial
de: un an

pentru absolvenţii de liceu (Abi
turientenkurs) 1).
Intre şcoalele comerciale inferioa
re şi:
Supe

rioare nu esle nici 0 legă
-Vii şcoalelor comerciale inle tură, elerioa
intă in Academiile comercia re nu pot
le sau in:
şcoalele comerciale superi
vare ; _liecare
Școală iși are destinaţia
sa şi progtramele sale.
In

Spania,

unde

şcoalele

se impart în şcoale “comerci comereiale
lare şi în şcoale comerciale ale elemen-Superioare,
1). Despre organizarea şcoa
lelor comertia-le din Austria se poate
consulii scrierea mea
intitula

tă „Școalele comerciale: di:
străinăta=
te“ Iaşi 1899 pag. 29—50;

193%
numai absolvenţii şcoalelor elementare
Sunt primiţi în şcoulele comerciale su-iar absolvenţii eelor 4 clase .
perioare,

secundare inlerioare nu sunt primiţi. În:
Spania este vo legatură de continuitate
şi'de complectarea de cunoștințe întreprogramele şcoalelor comerciale elemen-

lare şi superioare. 1!) La noi în

tul. amintit

al d-lui

Păncescu,

ţii şcoalelor comerciale

proiec:

absolven-

ivferioare

erau:

admişi în şcoalele comerciale superioare:
alălurea cu absolvenţii celor 4 clase se-cundare, cari

men

trebuiau să depună un exa-

de primire

din

obiectele ditereuţi-

ale. După proiectul d-lui Carp absolvenţii:
şeoalelor
comerciale
de ;gradul I nu.
puteau intră în şcoalele comertiale su-perioare, ci numai absolvenţii de 4 cla-se

secundare,

întocmai

ca

şi in Austria.

Proiectul d-l.i Carpa suferit însă modificări în comilelul delegaților, astifei că

şi absolvenţii şeoalelor
gradul I au fost primiți
merciale de gr. II alături
celor. 4 clase secundare

comerciale de
în şcoalele cocu absolvenţii,
inferioare, ca-:
că:

nedându-şi

samă

comerciale

de gradul:

1) Vezi R. lonaşeu, „Şcoalele
din străinătate“, pag. 140.

comerciale

mera

şi

senatul

şcoalele comerciale de gradul | aveau o.
menire

şi şcoalele

Il altă menire.

Admiterea

absolvenţilor

i 94
“şcoalelor comerciale
leleie comerciale de

de gradul lin şcoa- .
gradu: al II-lea s'a .

făcut în urma -stăruinţei
profesorilor
la, şeoalele comerciale
de
gradul 1,
erau ingrijaţi, că şco
ale
le
com
erciale
-gradul | vor fi puțin
populate, dacă
solvenţii acestor
miţi în

şcoalele

iar profesorii

“de gradul

decari
de

ab-

şcoale nu
vor fi pricomerciale de gradul
II,

dela Şcoalele

II nu erau siguri că,

“destui. elevi cu 4 clase

comerciale:
vor avea

secundare;

deci
„În. interesul. populării
-din profesorii şcoale acestor şeoale unii
i comerciale din Bu“cureşti au stăruit,
ca în Şcoalele comerciale de gradul II
"“Solvenţii şeoalelor să fie primiţi şi abcomerciâle de gradul
|],
„Iata deci cauza ace
stei modificări din
proiectul
d-lui

"oarece eram

Carp.

: Afirm

aceasta,

de faţa Ja cameră

de

în ucel
'timp (unde mersem
“Mi se pună la ordine pentrua stărui să
a zilei proiectul de
recunoaştere a calită
ții mele de cetățan
TYomân), când am azi
stat la 0: convorbire
- în chestia aceasta
:
intre un domn col
eg:
din Bucureşti Şi înt
re răpausatul deputat de Prahova Dob
rescu.
- Programele acestor
şcoale, cari au fost
făcute de d-nul
Velova
“mele şcoalelor comerc nu după Prograiale austriace,
fost tremise
de ' minister. profesori au
lor
:Şcoalelor comerciale,
cari şi-au dat păTerile, introducâ

“complectându-le.
*

nd

unele

modificări şi

.

195.
in 1894 “şcoalele comerciale au ince-—
put a funcționă după noua lege. La şcoa-la comercială de gradul I din Iaşi au:
fost înscrişi în clasa 1.31 de elevi, iar
ia şcoala comercială de gradul ][ 37, dintre cari S absolvenţi de 4 clase secundare şi 29 absolvenţi «de ale celor3 clase
„_ comerciale inferiuvare dela vechile şcoale:
"comerciale de 5 clase din laşi, Craiova
şi Galaţi.
Limba germană nu se invăţă în tim-pul acesta în gimnaziile. clasice, ci nu-mai in celea reale, asifel câ elevii ce viniau din gimnaziile clasice sau. din cursul
inferior al liceelor clasice nu ştiau limba
germană. Profesorii de limbu germană.
"dela școalele comerciale de: gradul Il a-veau deci două serii de elevi şi anume:
o serie venilă dela: şcoalele commeu“ciale de gradul
| şi dela gimnaziile reale,
cari

aveau

cunoștințe: de limba germană,.

şi o altă serie

venită. dela gimnaziile

liceele

cari

clasice,

elevi:

“limba germană, astfel că.
sori erau siliți să facă o

nu

şi

cunoşteau

acești. profejumatate ! de-

“ oră lecţie cu începatorii şi o altă jumă-

tate de oră cu cei înaintați. Poftim, aşteaptă progres, dacă :se poale! Absol-venţii şcoalelor comerciale de gradul: 1,
cari întrau în: şcoalele 'comereiale. de
gradul

Il,

cunoşteau

toate

nateriile,

ce-

se predau în şcoalele comerciale de-gra-:
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“dul II afară de algebră, de economie
po-- litică, de statistică şi de drept,
astfel că
cei

-de

mai mulţi din ei se ocupau numai
obiectele noue, neglijând obiectele

- cunoscute,

.Regretatul coleg Petrescu,

"“8or de

contabilitate

fost profe-

la Şcoala comercială

de gradul II şi director al Casei
de scont
laşi, se plângea în totdeauna,
levii, cari vin dela şcoala comercialăcă ede
-gradul
din

ÎI, se desinteresaza
de contabilitate, iar profesorul de germ
ană se plân-Beă, că nu poate face nici un
progres cu
elevii săi, de oarece trebue
sa se ocupe
mai mult cu cei începători,
-&imnaziile clasice şi foarte cari vin dela
puţin cu cei
-din gimnaziile reale Şi din
şeoal
merciale de gradul |; profesor ele coul de ma“tematici se plângeă, că cei
ce via din:
„Şcoalele
:Nosc

comerciale de gradul | nu

artimeteea

Toate

acest

raţionata.

cu-

e neajunsuri au fost ară“tate de mine în anul 1897
prin
“-moriu, ce l-am adresat răpausat un meului Stolojan, fost . ministru de agric
ultură, co“merciu
şi industrie 1).

La
Era şi natural, ca să existe neaj
unsuri;

-ele au rezultat din primirea abso
lvenţilor
1) Vezi

R.

lonaşcu

-clamă învățamânlul
aşi, 1897 p.s.

„Imbunătăţirile ce re-

comercial în România-
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.şcoalelor comerciale de gradul | în şcoadele comerciale de gradul II. De aseme- nea elevii, cari veniau - din gimnaziile
„sau

“unui
mană

liceele

examen
şi din

clasice, trebuiau.

să fie supuşi

de admitere din limba gercontabilitate,

după

cum

se

prevede in proiectul .râpausatului Pâu„-cescu, Prin legea invăţământului secun--dar şi superior, d-nul Haret, fost ministru de instrucţie, a unificat cursul inte„rior.al licrelor şi gimnaziilor, astfel că
astăzi limba germană se incepe a se în“văță din clasa II a gimoaziilor şi liceelor.
lata obiectele, ce se învățau în Şcoalele comerciale de gradul [ :Limba româna

“(clasa
1 3, II 3, III 3), franceza (4, 4, 4).

germana (4, 4, 4), contabilitatea şi co-„respondența comercială (3, 3, 3), mate„matica (3, 3, 4), ştiinţele fizico-chemice
technologia şi cursul mărfurilor (5, 3, 3),
„geografia şi istoria (3, 4, 3), caligrafia şi

desemnul

(4, 449.

„ Obiectele, ce se învățau în şcoalele'co-

-merciale de gradul Il erau următoarele:
Limba -franceză (3, 3, 3), italiana sau
engleza (3, 3,83), germană (3, 3, 3), con„tabilitatea şi corespondenta comercială
(3, 4, 4), matematica . (3, 3, 3), istoria
1) Vezi C.
-cureşti 1901,

Lascar şi Bibiri,
p. 1149 - 115%

op. cit. Bu-

9

A

5

naturală (numai în clasa 1 2 ore), ştiințele fizico-chemice, technologia şi cursul :

mărfurilor (3, 3, 4). geografia

și statis-

tica (3, 3, 83), economia politică
„UI 3), dreptul (3,3, 9), caligrafia
semnul

(3, 3, 2), igiena

“l-a

(numai

(Il 2,
şi deîn clasa

1 oră. ?)
Încetul cu încetul populaţiunea şeoa"elor comerciale de : amândouă . gradele
“a inceput a creşte necontenit, astfel că
după câţiva ani se inființară divizionare.

"maj

inlâiu la școala comercială de gra-

“dul ] din Bucureşti, apoi la cea din Iaşi.
Această aglomeraţie de elevi la şcoalele
comerciale de gradul | se explicâ din:

'cauza desființării divizionarelor dela gim- nazii şi dela licee şi din cauza punerii:
taxelor

"Un

şcolare

la

şeoalele

secundare.

părinte român, care aveă de

să-şi

deă copilulîn şcoala

“gradul II, inseriă. pe fiul
ÎI, căci

aci

nu

plătiă:

gând

comercială de

său la

taxa

gradul:

şcolară

(la

şcoalele comerciale plălesc .taxe numai .
: fii de strâini); şi apoi afară de aceasta
cursul

eră

mai

scurt

şcoalele comerciale
eră

de

3 sani, iar

cu

un

la gimnazii

“lată secretul 2glomerației

$coalelor

1)

comerciale

an,

căci

de:'gradul

de 4 ani.

elezilor „la

de gradul-l

Vezi C. Lascar si Bibiri.. „Op

Bucureşti

1901,

pag.

la

I cursul

1154—1161.

nu do-

citat:
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rința de a intră în comereiul mic. Cei mai
multi absolvenţi ai şcoalelor comerciale

de gradul I intrau în şcoalele comerciale
de gradul II impreună cu absolvenţii
gimnaziilor.
În Iaşi timp de 4 ani, cât am fost ca
director la şcoala. comercială de gradul
I, dupace am populat şcoala cu elemente românești (făcând 'o vie propagandă
prin județele din nordul Moldovei spre

.a atrage fii de săteni în şcoala

comer:

cială), abia am pulut convinge pe câţiva
absolvenţi români, ca să între în afaceri,

căci cei mai mulţi au continuat 'studiile în
Şcoalele

comerciale

de

gradul

II.

|

Pe doi i-am trimis la cooperativa din
Bârlad, pe absolventul Teodorescu la
fabrica do hârtie dela 'Letea, iar pe tânărul Chifănescu l-am plasat mai întâiu
la d-nul Şerban, comerciant şi fost preşedinte al camerei

de

comereiu

iar mai târziu l-am trimis
zăhar din Ripiceni.
- Pentru acest scop m'am

pus în

lură cu comercianții

şi

țară, rugându-i

anunţă,

a -mă

din laşi,

la fabrica

fabricanţii

de

legă

din

când

au

trebuința de absolvenţi de ai şcoalei
noastre. Este adevărat, câ dintre absolvenţii străini cei mai mulţi au întrat în
„comerciu (de oarece mulţi
săraci, iar alţii nu. puteau

din ei erau:
întră în şcoa-

“lele comereiaie de gradul II,
câ

mai

toate locurile erau

din cauză

ocupate de e-9
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levi români), puțini au urmat cursurile
şcoalei comerciale de gradul II din Iaşi.
In timpul din urmă chiar în laşi în
şcoală comercială de gradul 1 90%: au
fost elevi români. şi aceasta din moti:
vele arătate mai sus.

„In 1897 răpausatul Stolojan,

fost mi-

nistru de

conierciu, voind a aduce unele

însărcinat

pe d-nul

îmbunătăţiri invăţământului comercial a
'Teodor

„fost director şi profesor

Ştefânescu,

la şcoala

co-

mercială de gradul II din Bucureştişi di-

rector la Banca

la fiecare şcoală
preună

cu

naţională,

ca să meargă

comercială,

profesorii

unde

îm-,

adunaţi in. confe-

renţă să discute şi să stabilească, ce îmbunătăţiri ar trebui aduse învățământului

comercial în limitele legii din 1$93.
- D-nul Ştefănescu, isprăvindu-şi misiu-

nea, a adresat

un

raport

ministerului, în

care arată imbunătăţirile cerute de conferinţele profesorilor dela şcoalele co-:

„ mMerciale din ţară precum
şi părerile
d-sale dimpreună cu nemulțumirea
sa

contra mea,-din cauză că cerusem, ca să

se introducă limba română
în şeoalele:
comerciale de gradul II, dar mai. aleses.

contra colegului meu

cureşti, care a fost

Dimitriu din : Bu-:

contra

părerii

d-lui!

Stefanescu de a se inlocui studiul măr-

|
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furilor cu ştiinţele naturale în ' şeoalele

comerciale de gradul [!).
Tan 1898 răpausatul
Stolojan a numit
“0 comisiune' compusă din domnii
C.C.
Dimitrescu, rectorul universității din Bucureşti

şi Hazu,

inspector

şcolar” la

mi:

Argânizare a

învăţământului

comercial.

„Această comisie a făcut un proiect de
:organizare a învățământului
comercia].
Dupa acest proiect școalele comerciale
de gradul 1 sunt prefaepte în şcoale coanerciale elementare cu! 3 clase şi cu 3
institutori comereiali, 'aplicându- -se siste:
nul rotaţiuanii,
ca şi în: şeoilele primare.

Şcoalele

coinerciale

de: gradul

Il se

nființărea

unei

1.

nisterul de industrie şi comerciu, însărcinând-o ca să-i prezinte un proiect de

prefac în şcoale comereiale” superioare:
" Pe lângă-şcoala comereială superioară din
: Bucureşti se

prevăzușe

secțiuni normale: pentru prepararea 'in:„stitutorilor comereiali 2).
In acest timp d-nul Haret, neobasitui
ministru de instrucţie, doribd a întemeiă
1): Vezi T. Stefânescu

d-lui ministru de comereiu

„Raport

inaintat

relativ la Scoa: -

lele comerciale din ţară“. Bucureşti 1898.
2), Vezi R. lonnşcu „Pedapogia învățămân-

tulai comercial şi recrutarea corpului didav-

.

tic. la şcoalele comerciale. din străinătate“ E
laşi. 1899, pag- 9.
,
RR:
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scoale elementare şi. inferioare de meserii şi de agricultură, -a prevăzut în
proiectul d-sale de. reorganizare a înva-

ământului profesional din 1899 trecerea
"şcoalelor comerciale, a şcoalelor de agricultură şi de meserii dela ministerul
de comerciu, de industrie şi de agricul-tură la ministerul de insirucţie. Cu această ocazie -s'a modificat

şi organiza--

tea şcoalelor comerciale. Şcoalele comerciale au fostimpârţite în scoale co--

merciale elementare cu un curs de 2 ani şi

cu profesori, iar nu cu institutori ca în pro-

iectul arătat mai sus, şi in „gcoale coșherciale superioare“ cu un curs de 4.

ani. S'a prevazut şi „inființarea de şeoale

comerciale elementare pentru fete“ cu
un curs de 3 ani, în cari să se predea.

pe lângă celelalte obiecte de specialitate

şi limba germană sau franceză
; de ase-“minea Sa prevăzut şi „infiinţarea de .
secțiuni comerciale de un an pe lângă,

şcoalele secundare de tete şi de bâeţi
precum şi înfiinţarea de şcoale comer=
ciale pentru ucenicii de prăvălii şi fofi-ințarea de cursuri de sară şi de Dumi-

„Nică cu scop dea îulesni absolvenţilor:
şcoalelor comerciale elementare complec-tarea cunoştinţelor comerciale şi cunoştirite de limbi străine.

Prin acest proiect de lege absolvenţii.

şcoalelor comerciale «lementare
au drept de a întră in şcoalele

nu mai
comer--
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“tiale superioare, de oarece acesle şeoale

“sunt destinate

a --prepară

tineri

pentru

-comereiul mic. Proiectul a fost votat de.

parlament. şi astfel dela '1
toate şcoalele profesionale

“centrate Ja ministerul
aceasta

-care

Aprilie 1899
au tost con-

de instrucţie.

Ia

atât de bună lege a d-lui Haret,

îmbrăţişează

profesional

în

intreg

vrizonturi

invațământul

largi,

găsim

articolul 85,în care se spune, că „mimisterul poate transformă pe cale bugetară o şcoală secundară în şcoala pro-

fesională, când va fi de trebuință», Acest:
„ articol are o mare însemnătate pentru
desvoltarea învățământului profesional,
atât

de neglijat pânâ

„Această

:a se pune
servator,

atunci 1).

lege alât de bună, n'a putut

în aplicare, -căci
care

a

svecedat

beral, a modificat-o

partidul con+
partidului

li-

prin legea din 5 A-

pril 1900. Prin noua lege a d-lor Tache

Jonescu

şi Istrati şcoalele de “agricultură:

şi de meserii trec

îndărăpt le ministerul:

- de agricultură şi industrie, iar şcoalele:
- comerciale rămân -la ministerul. de in:
“strucţie, restabilindu-se organizaţia d-lui
'Garp din 1893 in şcoale comerciale de

gradul I şi JI. Conform acestei legi, școa-:
jele comerciale de gradul I se vor. des1) Vezi

C. Lascar

m. 108—412,

şi

1. Bibiri, Op.

Na

citat
*
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fiinţă pe măsură, ce se vor infinţă ŞCoa-le primare superioare !).
In 1901 venind din nou la putere parti-dului liberal, d-nul Haret a modificat
legea învăt (ământului primar, . secundar,

profesiunal. şi superior, readucând lucrurile în starea din 1898 şi 1899, cu puține modificări în ceace priveşte învâţământul comercial.
|
„ inainte dea sfârşi partea istorică cred,
că este. bine să -mă ocup şi de inițiativa
particulară

mântul

în ceeace

comercial

priveste

învăţă-

la noi în ţară. Inainte

de 1864 existau în țară școale comerci-

ale parliculare, aşa la Galaţi găsim. o
şcoală comercială particulară a lui Dumitropulo şi alta a lui Gioni. In Butureşti găsim mai lârziu şcoala -comercia-

lă a lui Troteanu. în timpul din urmă
s'uu inființat cursuri comerciale serale:

pentru băeţii de prăvalii. Aşa în .1$95.
d-l Neamtu, profesor :a şcoala comerci=:
ala. superioară .dia „Craiova, în unire cu:
câțiva profesori şi funcţionari - dela . filiala Bâncei naţionale, a ioființat un curs.
seral comercial penlru ucenicii de . prăvălii. Acest curs, care s'a ţinut în loca-,
——

1)

————

Vezi c, Lasear si 1. Bibiri Op. cit. pag..

147 — 149
din 1901,

şi 172—173. Iu legea modificată.
dispoziţia aceasta “este onţinuta

în art. 75. (Vezi vol. IL din colecţia de legi,.
ete., p. 57).

135
lul școalei

comerciale

de gradul

I,: s'a

desfiinţat după doi ani, din cauză că comercianţii n'au mai lăsat pe ucenicii lor
să urmeze cursurile. Din 80 de elevi,
câţi se înscriseră in anul întâiv, în anul al doilea
nu. mai
rămaseră decât
15. Tot asemenea s'a întâmplat la Foc-

şani, unde d-nul Puiu, agent al Băncii
naționale,a înființat un curs seral .pentru ucenicii de prăvălii.:1) lo 1896 societatea funcţionarilor comerciali din Bucureşti a înființat un curs comercial .pentru adulţi. Cursurile se țin în localul
ştoalelor primare. «General Adrian şi
General. Golescu“. Şcoala are o secţiune
pentru analfabeți și alta pentru cei
mai învaintaţi. lată cum se exprimă dl,
M. Fain, cunvscutul industriaș şi direc-

tor general al şcoalelor

de

adulți

din

„tară, despre .această şcoală:
E
"- „Dupăce a invins, câştigând
- ceeace
era nu numai uman, dar Şi ceeace era -drept, repausul dominical, societatea ge:

neralâa funţionarilor comerciali a căutat să tragă toate foloasele din victoria.

repurtată,

ea a hotărit

să înființeze

şcoa-

le” de adulţi, Duminiea să fie zi de odili„nă a trupului şi de brână a inteligenței.
Infiinţarea primei şcuale sa fâcut în
1) Vezi R. lonaşeu „Imbunătăţirile, ce
reclamă învăţământul comercial în România“. Iaşi 1897 pag. &
i
a

.
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4896

sub privirea:

binevoitoare

a d-lui

ministru al.cultelor şi instrucţiunii publice Sp. Haret şi a d-lui primar €. FE.
Robescu, graţie neoboselei, ce am avut-o
noi câțiva conducători ai societăţii fune-.
ționarilor* !).
|
Aceasta societale a înființat în mai
multe comune urbane şi rurale şcoale
de adulţi, dintre cari unele sunt cu ca:
racter: comercial, iar-altele eu caracter

genera!.
teşti,

In. Turnu-Severin, Craiova, Pi-

Râmnicul-Sarat,

Brăila

şi Focsani,

: cu caracter
societatea a inființat cursuri
comercial, Cursul din Craiova s'a desființat, după cum am arătat mai sus, nu

; ştiu dacă în celelalte oraşe
există

cursurile.

arătate mai

In Bucureşti

cursurile

„se lin regulat.
. Profesorii din Turnu-Severin au înfiinţat o şcoală comercială de gradul I,
care mai în urmă

a trecut la stat, ase-

menea

profesorii

Giurgiu,

au înființat o şcoală comercială.

“de

gradul

dela

gimnazul

din

I, care a .fost . subvenţio;

nată:de comună,

iar mai iu urmă

a tre-

eut Ja stat. Cumera
de comereiu din
Piteşti a înființat o şcoală comerrială elementară, care dela 1 April 1906 a tre- .
cut

la stat.'

Următoarele

institute

particulare

din

1) Vezi M. Fain „Școale de adulţi“ Bucureşti 1900, p. 17.
,
.

.
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Bucureşti au înființat şcoale comereiale
superioare: Şcoala evangelică. Institutul
de băeți „Asociaţii“. Liceul francez. Iostitutul-Clinciu şi Popa. Institutul Otescu.. Liceul Lolliot. Institutul Virgil Po-

pescu

(acest institut a avu: şi o şcoală

zomereială

de

gradul

I, care sa desfiin-:

ţal). Iustitutul pedagogic de bâeţi. Profe-

sorii asociaţi
înenea

din

0 şcoală

Brăila au avut de asecomercială

apoi institutul - C. Popescu

- superioară,

din ' Craiova.

lastitutele Unite şi Humpel din laşi au a-:
vut o secţie comercială, ce s'a desfiinţat.

Comunitățile israelite din

ţară: au în-

ființat de asemenea . şcoale comerciale.
Aşa la Iaşi, comunitatea israehtă a înfi"-înțat o şcoală comercială de gradul |,
care însa s'a desfințat. Un contabil isra-

” elit din Iaşi ţine un curs de contabilita-

te. În Bucureşti societatea israelită „Cul-.
tura“ a înființat în strada Sevastopol 'o

şeoala comercială de gradul I şi una:de

gradul al II,de asemenea şi un
curs
seral comercial. Tot în Bucureşti : un
domn Alex Genovitz „ine cursuri 'comereiale de zi şi de sară. . La Galaţi comu- :
nilatea israelilă a inființat 0 şcoală comercială de, gradul -l şi uoa de gradul

II, mai tarziu şcoala de gradul al 1 s'a”
desființat, iar şcoala de . gradul 1, s'a:
prefăcut în gimuaz comercia!, Şi la” Braila există un gimnaz comercial israilit.
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“Betorma diu 1901 şi importan=
ţa ei pentru desvoltarea învă
țământului

comercial.

Prin legea învăţământului

profesional

din 1901 şcoalele comerciale au revenit
la orgabizația din 1899, cu singura deosebire mai principală, că cursurile Scoa-

lelor comerciale

elemen'are au.fost „fi-

xate la 3 ani, iar nu la 2 ani ca in legeu. din 1899. Dacă. comparăm
această
lege cu legea d-lor Tache Ionescu.şi strati din 1900, vedem, că legea d-lui [aret este mult superioară și mai com- plectă decât cea din 1900.. După legea

Gin 1900 a d-lor Tache Ionescu şi
Istrati şcoalele
de gradul
1, erau
menile a se desfiinţi
pe
măsură,

ce se vor înfiinţă
şcoalele
primare.
superioare. Prin urmare - cu timpul: nu.
mai aveam decât şroale comerciale superioare, iar şcoalele comerciale de gr,
I erau să fie înlocuite cu. Şcoalele
pri-

mare

superioare

*

|

II

Domnii Tache Ionescu şi Istrati auimilat în privinţa asta vechea organiza-.
ție franceza. Se ştie, că în Frauța există aşa numitele „Şcoale primare superjoare profesionale, înfințate pria legea din:

1380. Aceste şcoale au un caracter

co-!
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mercial şi industrial.!) Prin legea din 1892
categorie
se creează în Franța o non
de

şcoli

(corespunzătoare

technice

şcoa-

lelor practice de: agricultură infiinţate din”.
1875) : Școaleie practice de comerciu şi '
şcolile practice de industrie. Prin aceasaul
ta lege școalele primare Superioare,
căror învățâmânt este cu deosebire iu-

dustrial sau comereial, se transformă! în

_şeoale

praclice

ciu trecându-se

de

industrie sau

prin decret

comer-

dela 'minis-

terul de industrie ia cel de comerciu,
la iniţiativa sau avizul municipalității interesate. Conform acestei dispoziţii, dela
1S92—1895 au fost transformate 21 de
şcoli primare superioare în şcoli practice

de

comereiu,

în

şcoli

practice

de

in-

dustrie sau în şcoli mixte de comerciu
şi de industrie 2). Domnii Tache Ionescu.
'Şi Istrati au prevăzut la noi înființarea
“in
de şcoale primare superioare, „cari
Franţa San dovedit, ca mau dat rezultatul dorit de legiuitorui din 1830, căci
altfel nu s'ar fi transformat prin legea
din 1892 in şcoale practice de comerciu
sau: de industrie.
Haret însă a ținut samă 'de:
Domnu!
slarea invăţământului comercial din toa:
1) Vezi S. Paulet „Annuaire de enseigcment commercial et "iodustriel“. - Paris 1894, ”
pap. 138 şi 190—140.
,
2) Vezi î. lonuşeu „Scoalele comiereiale

din străinătate“, [asi 1899 paz. Î13.
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te statele Europei,

când

a

organizat în-

vătământul. comercial la noi,

n a
„dul
“cehe.
cut

suprimat
Î, cum
loneseu
în scoale

căci

d-sa

şcoalele comerciale de graau
proiectat
domaii 'Taşi Istrati, ci le-a prefâcomerciale elementare, iar

pt cele de gradul Îl în şcoale
ale superioare,
.
|

comerci-

Dacă ne uităm la vecina noastră Aus:
trie, vedem, că acolo există şcoale comerciale inferioare cu un curs de doi
ani, plus un curs preparator de un an

(zwaeiklassige
comerciale

Handelssehulen)
superioare

şi şcoale

( Handelsakade-

mien oder hihere Handelsschulen), în:
Germania şi Elveţia tot astfel; în Franta avem şcoale practice de comerciu şi
scoale superioare de comersiu, iar:ea.
un corolar, şcoala de inalte studii comereiale din Paris (un fel de facultate
comercială).
„In Spania sunt şcuale comerciale ele-

rhentare şi, şeoale comerciale superioare.
Comerciul este ds două feluri şi anume
edmerciul mic şi comerciul mare. Con:
form acestor trebuințe, aproape loate
„statele europene au inființal şcoale comerciale 'și anume şcoale comerciale
pentru comereiul mic de mărturi (şcoale
comerciale

$cuale

«omereiale

mare

elementare

sau

practice de - comerciu)
superioare

de mărturi

pentru

inferioare,

şi

şcoale

comerciul

şi de banca. D-nui Ha-

|

iz
ret

a-căutat

a se pune

ganizația învâţământului

în curent cuor-

comercial

din.

„ statele europene şi a înzestrat țara noas-

tră cu un invățâmânt comercial complect
şi mult mai bun, decât cel de până acu:
ma,

de oarece

d-sa,

trerupt continuitatea

pe

lângă

câ a în-

intre „școalele co-

merciale
eleinentare.
şi superioare“, a
prevăzut şi înființarea de „şcoale comerciale elementare pentru fete», a căror programa este întocmai ca şi a şcoa-

lelor comerciale elementare de băeţi, cu

singura deosebire, câ în ele se va putea
predă şi limbă franceză sau germana.

Pe lângă acesiea s'a mai prevăzut inființarea de esecţiuni comerciale (cu un
curs de un an)“ pe lângă şcoalele secundare.
a
Astlel “de secţiuni s'au inființat de
d-nul Haret pe lânga şcoala
de gruuul | de fete (No. 1)

secundară
din Bucu:

rești şi laşi (cea din laşi a fost transferată

la Botoşani),

pe lânga

licee e dia Ploești

şi Brăila (clasa V. comercială), pe lângă
gimoazul. din Constanţa, care s'a desfiinţat anul trecut. Cursurile secţiunilor

comerciale

de pe

lânga şeoalele secun-

dare de băeţi şi fete s'au mărit în tim=
pul din urma la doi ani. .
D-nul Haret a întrodus „Ştiinţele comereiale in cursul superior al liceului
din Tulcea“ după modelul şeoalelor're-

|

|
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ale din
reale
pentru

Bavaria (in Bavaria în şcoalele

de 6 clase sunt în clasa V 2 oare
ştiinţele

VI 4-oare-1).

comerciale,

iar

Tot d-nul Haret

în clasa

a prevă-

zvt înliintarea de cursuri serale pentru
ucenicii de prăvălii şi meserii, ce există
în alte state europene de un secol. Vecinele noastre Serbia şi Bulgaria ne întrecuseră

în această

privință.

Un

curs

de felul acesta s'a înființat de d-nul
Haret în localul școalei comerciale su„perioare din Iași (conform art. S6 și 76
din legea învațămânatului profesional din

1899 şi 1901).

|

Ia anul I (1904)

au urmat

cursuri

ucenicii

meserii,

câțiva ucenici dela atelierele din

oraş şi câţiva

sfârşitul anului
examen

dela

la - aceste

şcoala de arte

ucenici
aceşti

în prezența

de prăvalii.

de

La

ucenici au depus

unui delegat al mi-

nisteruluişi au fust promovați

în clâsa

II. In anul al doilea cursurile nu s'au
mai continuat, de oarece Casa şeoalelor

a :tăiat din buget “suma prevăzută: pen:
tru acest curs

desmoşteniţi

de

atât de

soarte,

folositor

cari

acelor

n'au pu:

tința 'să urmeze o şcoală comercială sau
de: meserii.
Şi trebue să se bage bine de samă, că

1) Vezi R. Ionaşeu „Seoalele comerciale
din străinătate“ Iaşi 1899 p. SI,
"
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cei mai mulţi din aceşti ucenici devin
cu timpul stăpâni de prăvălii sau meseriaşi, fiind astfel lipsiţi de cunoştinţele
elementare d aritmetică comercială, de
ținerea registrelor, de cunoașterea unei
limbi străine, etc ceeace nu se întâmplă în toată Europa decât în Tareia.
Germania şi . Austria - datoreșe prospe=
ritatea lor comercială și industrială
acestor şcoale de ucenici. In 1895, când
am vizitat şcoalele comereiale din Aus“tria şi Germania, am văzut cât de nu:
meroase şi de populate sunt aceste curz
suri obligaloare.
"

- La noi deja în art.

360. din proiectul

din '1$91 al răpăusatului Păucescu, amintit. mai înainte, se prevede înființarea în
nod obligator a acestor șeuale, lata acest articol :
_
<Cursurile şcoalelor de ucenici (curs
comercial primar sau. elementar) se zor
urma obligalor de cătră ucenicii de ma

gazii de tot felul,

cari

au vrâsta

dela

9—.1S ani şi cari ştiu scrie şi cefi..
-. «Dispoziţiile legii instrucțiunei publice,

privitoare la

obligativitatea

învățămân-

tului primar suat aplicabile şi şcoalelor
de ucenici în ce priveşte îndatorirea patronilor,. părinților şi tutorilor de a lremite pe ucenicii lor la şcoală. Amenzile,
la cari aceştia vor i condamnaţi, sunt
în folosul şcoalei de ucenici și se vot împlini prin aplicarea legii de urmărire“,

Iată deci, că s'a găsit şi în: Romănia
un om patriot, care sa gândit la
strucţiunea comercială a ucenicilor

inde

prăvălii, cari cu timpul vor deveni stă-

pâni de prăvălii. Ce folos însă, că d-nu!
Carp, succesorul răpausatului Păuceseu.

n'a prevăzut în
înfiinţarea

legea d-sale

acestor cursuri

din

1893

pentru uceni-

cii de prăvălii. Poate că dacă. d-sa înfiinţă aceste şcoale, astăzi am uvei aproape în fiecare capitală de judeţ o ast-

fel de şcoală. A fost dat tot spiritului
ager şi inimei binevoitoare a d-lui Jiaret

de

a

prevedeă

înființarea

acestor

şcoale prin art. 86 şi 76 din legea învățământului profesional din 1899 şi 1901.
lată

dispozițiunile

articolului. 76

din

legea din 1901: <Pe lângă şeoalele de
meserii și pe lângă şcoalele comerciale
se vor înfiinţăîn comunele urbane cur:
suri speciale destinate pentru complec-

tarea instrucţiunii

ucenicilor din fabrici,

ateliere şi prăvalii. Aceste curguri se vor
ţinvă sara şi in zilele de Dumioeci şi sărbători în oarele, cari se vor gâsi mai potrivite, și vor avră de obiect noţiuni asupra limbi române, a limbilor străine,
a aritmeticei şi gvo'netriei elementare,
a contabilitâţii cu udause după Imprejurări asupra comerciului sau a diverse
cunoștințe relativ la anumite industrii.
Aceste cursuri vor fi puse sub conduce-
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rea directorului şcoalei, pe 'lângă câre
“
se lin.
«Ele se vor face de câtră instituturii:
şi maiștri de învățământ profesional în

contul oarelor'

de 'lucru,

pe cari minis-

terul are dreptul a le impune în virtu=
tea acestei legi. Pentru oarele suplimentare, ce.ar mai fi necesare pentru acestea, plata va fi în sarcina comunei».
<Auditorii acestor cursuri vor trece
examene asupra materiilor, ce vor fi.
1).
urmat, după cari vur căpătă certilieat
din art. 76 al legii din 1900
Insâ
nu rezultă, dacă aceste cursuri sunt o|
bligâtoare.
Peniruca .să nu rămână nici o îndoială în această privinţă, „ar. trebui să
se prevadă în mod categoric obligalivi-:
tatea frecventârii acestor cursuri“ şi: u::
-menzile în caz .de
contravenire, după
cum se prevăzuse în proectul răpausa-.
tului Păucescu. Am inzistat asupra acestor măsuri, fiindcă: numai prin înfiinţarea
cursurilor obligătoare de ucenici în toate
comunele urbune din ţară, putem da o.

instrucţiune comercială .ucenicilor -de
prăvălii, dintre cari cu limpul unii din:

ei .vor deveni stăpâni

de

prăvălii.

- 1) Vezi C. Lascar şi î. Bibiri, Colecţiade'
legi, regulamente, programe.
— 1904. Buc. 190% p. 57.

eic. dela 1901

10
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In cele ce urmează arătăm obiectele,
te se învață în fiecare fel de şcoală comercială sau curs comercial,
.
Incepem cu şcoalele comerciale elementare de bărţi. Iu şcoalzle comerciale
„elemenlare se învaţă următoarele obieete: Lecturi şi compuneri cu privire la
comerciu (elasa I 6 ore, clasa II 4 ore,
clasa IIl 4 ore), aritmetica praclică cu
elemente de calculul comereial şi noţiuni
de geometrie (4, 3, 3), noţiuni de gtografie comercială (2, 2, 2), lecturi din
istoria patriei (2, 1, I), cunoaşterea productelor comerciale din ţară şi a celor
mai priacipale din străinătate. (2, 2, 3),
nuliuni elementare despre comerciu, operațiuni comerciale şi contabilitate (6,
4, 3), caligrafie şi scriere comercială (4,
9,.9), practica în casele de comerciu de
la 2—6 p. m.
pentru elevii din clasa
UI şi Il.
|
- Comisiunea,
care a fost numită de d-nul
Haret pentru pregătirea“ proiectului de
program analitice şi din care comisiune
am avut onoare a face parte și eu, a
fos. de părere, în urma propunerii mele,

ca absolvenţii şcoalelor

comerciale ele-

mentare să facă praelică :de.un an în
casele de comerciu, după ce vor sfârşi
cursurile, şi numai după anul de prac- .

tică să li se elibereze certificatul de ab.-.

solvire.
e
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Această propunere am
în anul 1897 în broşura
„Imbunătaţirile,

ce

făcul-o .deji
meaintitulată

reclamă

învățămin-

tul comercialîn România“. La puuctul
9 a acestei broşuri ziceam: „Elevii,cari au:
terminat școalele comerciale de gradul

1 şi Il, vor face un

vre-o casă

an de practică

de comerciu

sau

de

în

bancă,

ori în birou! unei fabrici şi numai după
aceasta vor fi. primili
diplomă“.
Tot în acea broșură

ințirea

de

cursuri

la examenul de
,
am propus înfi-

serale

comerciale

pentru băeţii.de prăvălii şi adulţi (pag. -.
3), infiiațarea de secţiuni comerciale la

la

unele

gimnazii și

'la unele

șcuale

profesionale (pagina 6), înființarea unui
curs de cunoştinţe comerciale (pagina
6), înființarea unei catedre de limba
română şi corespondenţă comercială la

şcoalele comerriale de gradul II (pagina 6), înfiinţarea unei catedre de
ştiinţele financiare la şcoalele comer-

ciale de gradul II (pagiua 9), „votarea unei legi, prin care statul şi insti-

tuţiile de bancă şi de credit puse sub
controlul statului să fie obligate a primi în

funcţiile,

cunoştinţe

pentru

cari

comerciale,
de

se

cer cu-

finanțe şi de

contabilitate numai absolvenţi da ai şcoalelor - comerciale, după cum se prevăzuse în proiectul răpausatului Pâucescu

din

1891 la

articolul

378 (pagina 10),

.
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„votarea unei legi, prin care orice casă
de comerciu mai însemnată să fiv obligală e primi în serviciul ei câte un absolvent al şcoalei comerciale, de aseme-

nea şi fabricele, ce se bucură de foloasele legii pentru încurajarea industriei
naţionale (pag. 14) înființarea unei catedre

de studiul tarifelor

şi

transportu-

lui la şcoalele comerciale de
înființarea

de şcoale

gradul II,

comerciale de gra-

dul Ii în Galaţi, Ploeşti şi Craiova (pag.
11), înființarea de birouri” comerciale şi
complecfarea colecţiunilor de: mărfuri
* (pag. 13), tipărirea pe cheltuiala statului
a cărților de specialitate (pag. 13), înființarea de internate, după cum se prevede în ptoiectul din 1891 (pag. 12), escursiuni comerciale şi industriale în străinătate (pag. 13). Cea mai mare parte
din aceste dorințe au fost puse în prac:

Lică prin legea învăţământului

profesio-

nal din 1901.
"In ce priveşte însă practica în şcoalele comerciale elementare consiliul general, la propunerea d-lui prof. universitar
Obreja, a aduiis, ca practică să se facă

in orele de după

masă

de

câtră elevii

clasei II şi III, după cum se procedă şi
la : școala! comercială de gradul | din
Turnu-Severin, ce fusese înființată din inițialiva particulară, şi care şcoală mai
târziu a trecut ln stat; însă d-nul Brătila,
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- reprezentantul

şcoalelor

comerciale

din

consilul general, a fost cuntra, fiind de.
părere că praclica să se facă după eşirea din şcoală, Consiliul permanent şi
di. Haret au aprobat propunerea consi-.
liului general. In proiectul de regulament pentru şcoalele “comerciale ele-mentare, cu facerea căruia am avut onoarea

am
îacă

a fi însărcinat

prevăzut

practica

modul,
în

de

cum

d-nul

trebu

prăvălii.

Haret,

sa

se

|

. Pentruca şcoalele comerciale elemen:
tare să-şi poată ajunge scopul de a pre„«găti tineri pentru comerciul mic de mâr- furi,

s'a

prevăzut,

ca

in $coalele

comer-

ciale superioare să fie primiţi numai absolvenţii de 4 clase secundare, intocmai
după cum se întâmplă în Austria. Totuşi
ca şi ubsolvenţii şcoalelor comerciale
să poată să-şi insuşască cunostințele de
limbi străine s'a prevăzut prin art. 70
—„înființarea de cursuri serale - şi “de
Duminică. La aceste cursuri sunt primiţi numai acei absulvenţi ai şcoalelor
comerciale
elementare şi ai celor 4
clase secundare inferioare, cari vor dovedi, că sunt ocupuji în casele de comerciu.

Cursurile

acestor cursuri
întocmai

.ţin

3 ani,

fac un

ca şi absolvenţii

an

absolvenţii

de

armată,

şcoalelor

merciale superioare şi ai liceelor“.
Prin urmare de aici se vede, că

co-

nu
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este de loc întemeiată
critica, ca se
-aduce, că absolvenţii
şeoalelor comer.
ciale elementare vor fi lipsiţi de cunostințele
de limbi Străine. Aceste cuno“Stințe li se vor.da în cursurile compli
-

mentare serale,şi de Duminică.

'Trebue

să se ştie, că şcoalele comerciale elementare au fost înființate spre a pregăti
Liperii pentru comereiul
de
mârfuri cu
amănuntul, iar nici de cum spre a servi.
ca şcoale pregătitoare pentru cei ce vor
intră în şcoalele comerciale superioare.
Aceşti din urmă n'au decât să se înscrie
la gimnazii şi licee Şi, după
ce
ispravese

cele 4 clase

inferioare

secundare,

pot să se înscrie în şcoalele comerciale
superioare ; «statul are destule gimnazii
şi licee și nu-şi poate
permite
luxut
de a mai creiă şi alte Şcoale prepatoare pentru şcoalele comerciale superioare, De altă parte trebuiau creiate “şi
şcoale comerciale cu o durată scurt
ă

pentru elevii săraci, cari au sfârşit cursul

primar şi cari ar dori să-şi câştige
cât
mai în grabă pânea,
neavând palință
părinţii lor de a-i întreținea 4
ani
curs secundar şi 4 de curs comercia de
l
superior
; pentr
> u uceşti din
urmă
s'au
creat şcoalele comerciale elementare
şi
ca continuare, cursurile seral
e
şi de
Duminica.
Iată motivete serioase, ce
nat pe di. Haret de a organ au îndemiză în modul acesta învățământul
comercial. :
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Cei
mei

ce criticase
noue

spuneau,

dispoziţiunile
că

şcoalele

reforelemen-

tare de comereiu se vor închide din
lipsa de elevi, fiindcă părinţii nu-şi vor
înscrie copii la aceste şcoale, ce nu dau.
“absolvenților dreptui de a întră in şcoalele

comertiale

superioare.

Practica

a

dovedit contrarul. La Bucureşti este clasa | divizionară pe lânga clasa-l ordinară,: deasemenea la Galaţi, Ploeşti : şi
la 'Turnu- Severin, iar in celelalte oraşe
sunt câte 40—50 de elevi în clasa|.
In Bucureşti s'a inființat o nouă şcoală
comercială elemeatară. In anul 1894—95,
când s'a aplicat legea d-lui Carp, au fost
mai puţini elevi înscriși în clasa 1 decât
acuma, cu toate că atunci absolvenţii şcoalelor comerciale de gradul 1 puteau să
între în şcoalele comerciale de gradul II,
pe când astăzi absolvenţii şcoalelor comerciale elementare nu pot fi inscrişi în
şcoalele comerciale superioare, de oarece
şcoalele comerciale elementare av, după
cum am văzut, un scop deosebil de şcoalele comerciale superioare.
«Absolvenţii şcoalelor comerciale elementare, după ce vor fi fâcut practica
cerută şi dupăce vor fi urmat cursurile
“de sară şi de Duminică, vor puteă fi
trimişi ca contabili şi conducători la societățile

sum

cooperative de producţie şi con-

dela sate, sau

se vor „puteă

aşăză
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în sale şi în orăşele

cu timpul şi la orașe.

ca comercianți, iar

Numai

în modul

acesta vom puteă avei cu
timpul comereiaţi români cu amănuntul în sate
în orăşele şi oraşe, iar nu cu siste
ma
din trecut, după care Şcoalele comer
ei-

ale de gradul 1 serviau' ca piedestal
pentru şcoalele comerciale de gradul II.

Timp de 9 ani cât am funcționat ca
director la şcoala comercială elementară
din laşi, am căutat prin circulări trimise pela învațatori, preoți şi primari
din nordul Moldovei să arăt insemnătateu şeoalelor comerciale elementare, punându-le în vedere, ca ar fi foarte bine,
ca să sfâtuească pe țăranii, cari dispua
de: inijloase, să-şi trimita copii la aceste şcoale, cari după cum am arătat mai
sus au menirea de a ureă clasa comer
-

ciaţilor

mânia,

români

cu

amănuntul

Pentru a puteă veni

în

în

Ro-

ajutorul

ele-

|

vilor săteni lipsiţi de mijloace şi
duritori de a urmă cursurile şcoalelor
co-

merci

ale elementare, d-nul. Hareta bine
voit a dă după propunerea mea
[9 burse de câte 15 lei lunar pentru
elevii sa-

raci ai şeoalei comerciale elementare
din. Iaşi, de asemenea d-nul Haret
a mai
dal

un număr de burse
alte Şcoale comerciale
ară.

şi pentru celeaelementare din
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Părinţii, cari nu vor

puleă ţinea copii

lor mai mulţi ani la şcaala, vor găsi în
şcoalele comerciale elementare un mijloc de a da o instructiune specială teo=
retică și practică copiilor lor în timp de
-3 ani. După trei ani aceşti lineri
se vor
abgajă cu contract şi cu salar în casele
„de comereiu şi vor pulei urmă în timp
de 3 ani cursurile serale şi de Duminică, pentru-a-şi
compleclă
cunoştinţele
dobândite în şcoalele comerciale elementare

invăţândşi limbile

comercial,

fia, maşina

economia

de. seris.:

străine,

dreptul

politică, stenogra-

Cine

va

puteă

împedecă pe un astfel de absolvont de
a intră într'o casă, care se ocupă cu comereiul mare. Dacă va fi băiat. harnie
şi cum
se cade,
mare comerciant,
să fie absolvent

cu
pe
de

timpul va deveni
când aitul. poate
şeoală comereială

superioară și dacă va li leneş şi necinstit nu se va alege
nimica de - dânsul.
Am insistat asupra acestui punct pentru

a arâlă

menicea

şcoalelor,. comer-

„iale elementare, care este de u pregăti
tineri pentru comerciul mie de măriuri,
iar nici

de

cum

candidaţi

pentru şeoale-

le comerciale. superioare. Cine
iotre

în

şcoalele

comerciale

va voi să

superioare

se va înscrie la gimnaz sau liceu şi,
dupăce va absolvi cele 3 clase inlerioare, va puleă continuă studiile în şcoa-

154
la comercială Superioară, iar obsolventul şeoalei comerciale elementare
va aveă în cursurile de sară
şi Duminică
un curs comertial superior, astfel că
va
avea dreptul de un an în armată ca
şi
absolventul şcoalei comereiale super
i-:
oare.
lată obiectele, ce se predau în crrsa=
vile de sară şi de Duminică (proiectul:
de program al acestor cursuri a fost

întocmit de mine
primate

de

d-nul

în urma

Haret):

dorinței ex-

. Noţiuni

de

limba franceză (elasu [| 2 oare, [[ 1, II
1), noţiuni de limba germana (2, 2, 2),
noțiun: de legislaţia comercială şi de economia politică (clasa III 1), aritmetica
comercială si calculat mintal (clasa | 1,
II 1), contabilitalea eu aplicațiuni (, 1,

2),

geografia

economică

şi

aoţium de

statistică (cl. Il 1, IL 1), corespondență:
comerciala română şi stenogratia (clasa
] 4, ÎL 1), lerţiuni teoretice şi practice
asupra diferitelor ramuri de comerciu(1, 1, 1,9.
,
Acest cursuri se asamână cu cursul
special de un an, ce se ţine în iustitutul publie comercial din Lipsca, şi la
care sunt primiti băeții, cari sunat ocu1) Vezi Monit. oGe. No. 204 din9 (92) De-.

cembrie

1904.
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pați în prăvălii şi cari au urmat câteva
clase secundare !).

În şcoalele coviterciale

predau

următoarele

mână

și

mână

(el. i 2, Il

cezâ

superioare se

obiecte: Limba

corespondenta

2, Il 9); limba

şi corespondenţa

ro-

comercială
cumercială

ro-

fran:
(3, 3,

9); limba germană şi . corespondenţa
comercială (4, 3, 3,9); limba italiană sau
engleză şi corespondența comercială (3, 3,
3, 2); studiul comerciului, transportului,
tarifelor dă transport şi contabilitatea (3,

-4, 3); biroul comercial (anul al IV, 19);
aritmetica raționată şi elemente de calculul algebrice cu uplicaţiuni la operaţiuni comerciale de schimb, de bancă, de
bursă şi de asigurări (3, 3, 3, 2); geografia economică '(2, 2, 2, 2); elemente
de zologie, da botanică. şi de minerulogie aplicate la comerciu și industrie (cl.
[ 9), fizica

merciu
dustrie

aplicata

la industrie

și la co-

(el. 1 3), chemia aplicată la in,
şi comerciu (clasa II 3,IIl 2),

productologia (cl. IV 4), lucrări de laborator

(el. IV

2);

economia

politică

cu

aplicaţiuni, studiul economic al mijloace-

lor şi tarifelor de trassport (cl. il 2,
III 4), noțiuni. de finanțe şi de statistica:
(el. III 2), noțiuni de istoria comereiului
şi a industriei
(IL 2); elemente de le1) R.

laşi

Tonaşeti.

1899

p.

„Şe.

59.

com.

din

srăinătate »
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gislația comerciala, iodustrială, maritimă,

vamală şi fiscală, noțiuni uzuale de drept
civil și administrativ (2, 2, 2, 9); cali-

grafia şi desemnul (3, 3, 2) 1).
. In anul al patrulea elevii fac în fiecare zi practică de birou de la 2—4.

“Se “imitează tot felul de operaţiuni, ce

se fac în comereiu, se înregistreaza seri-

sorile

cuvenite

şi se

redactează

scriso=

rile referitoare la
acele operaţiuni.
Scrisorile fâcute în birou în limbile străine sunt revăzule dimineaţa de catra profesorii respectivi. In ce priveşte partea

teoretică (el. 1, Il şi III) școalele

noas-

tre comerciale superioare uu asemânare
cu cele din Austria, iar in ce priveşte

anui de: praclică (anul IV)

au. asemâna-:

re cu institutul superio» din Anvers.
lo secțiunele comerciale (clasaV şi VI)

de doi ani alipite pe lângă şcoalele secundare de bâeţi se învaţă urmâtoarele

„obiecte speciale : Aritmetica

şi

algebra

aplicate la operaţiuni de comerciu, contabilitatea, biroul
comercial, corespon-

denţa comercială în limba româna, franceză, germană,
comerciul
în trecut
şi în prezent, legislaţia în afaceri de
comerciu, mărluri-e şi techuologiu lor,
1) Vezi C, Lascar şi 1. Bibiri, „Colec|. de
legi, repul., progr. dela 1901-1904. Buc. 1904

p. 832-861.
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geogralia

aplicată

trie, scrierea

de

la comertiu
birou

şi

comereial.

indus!)

In secțiunile comerciale
alipite
pe
lângă şeoalele secundare de fete (ei. V
şi V! comereialâ)
se predau următoarele obiecte:
Aritmetica comercială, contabililalea
şi biroul comercial, corespondenţa comercială română, corespondenta comercială în limba. franceză, corespondența .

comercială în limba' germară,

legislaţia

în afaceri de comerciu, merceologia, gtografia comereială, scrierea ?)
Aceste secțiuni samană cu cursurile
comerciale pentru dame, ce sunt alipite
pe

lângă

școalele

secundare

de

fete

din

Ungaria şi cu . cursurile comerciale din
Austria pentru domnişoare şi dame. 3).
Art. 116 din legea învățământului profesional din 1901 (ce corespunde cu art.
86 din legea din: 31 Martie 1899) prevede înfiinţarea de <cursuri speciale des:
tinate pentru compleciarea instrunțiunii
ucenicilor din fabrici, ateliere şi prăvăliiz (aceste cursuri se vor înființă pe
lângă şcoalele de meserii şi pe lânga
şcoalele comerciale).
1) Vezi Lascar şi Bibiri „Op.eitat* 1904
pag. S61—869.
- 9) Vezi Lascarşi Bibiri „Op. citat“ pag, 394,
3) Vezi R. Ionaşev, Şeoalele comereiale
în sirainatate-—Iaşi 1899 pag, 95 şi 24.
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Cursurile acestea ţin 3 ani, în ele se

învaţă următoarele obiecte: Limba română şi corespondența comercială ,1,
1), limba: franceză (9, 1, 1), limba germană (2, 2, 9), aritmetica şi geometria”
elementară (1, i, 9), lecţiuni teoretice şi
practice asupra diferitelor ramuri de
comerciu şi industrie, cu deosebirea asupra celor ce interesază localitatea,
unde se ține curul sau corporaţia res-

pectivă (II 1, III 1))).
- La aceste cursuri sunt primiţi absol-

venţii cursurilor primare

lor de adulţi.

.

sau a cursutri-

„Conform art. S5 din regulament, absolvenții acestor cursuri primese un cer-

tificat de ubsolvire, care este echivalent
cu diploma de absolvire a şcoalelor e-

lementare

de meserii sau da.comerciu 2),

Dacă absolvenţii acestor cursuri au drepturi egale cu absolvenţii şcoalelor co-

merciale elementare, îu cazul acesta ei
au dreptul de a urmă cursurile de sară

şi de Duminică

destinate

pentru

com-

plectarea cunoştinților absolvenţilor şcoalelor comerciale elementare şi absolvenților a celor 4 clase inferioare secun- 1) Vezi Monit. ofic. No. 203 din $ (21)
Dec. 1904, care conţine progroma analitică
a iicestor cursuri. 2) Vezi: reg. din Monit.

oficial No. 49 din 3 (15) lunie 1904.
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dare.

Se ştie, că absolvenţii acestor din

urmă cursuri se bucură.de
dreptu! de
un an în armă.. lată deci cum un băiat
cu

patru

clase

primare,

care

din

lipsă

-de mijloace a trebuit să întra ca ucenic
_într'o prăvălie (sau chiar un băiat de
prâvâlie,

care

n'a

invăţat

nici

o clasă

primară, dar care a urmat cursurile
unei şcoale de adulţi) poate să-şi căştige cunoştinţele teoretice în ramura comercială şi apoi să se bucure şi dânsul
de folosul de a face numai un an de
armată, ca şi fiul unui părinte, căruia

i-a dat mâna

să ţină pe

copilul

său.8

ani la liceu, sau la scoala comercială
superioară, ori la şcoală comercială elementare. Proiectul de program analitic a acestor cursuri a fost fâcut de mine
în -urma dorintei d-lui Haret,
După

cum

am

arătat

mai

sus,

d- nul

Haret a dispus, cu să se înfiinţeze un
astfel de curs în localul şcoalei comerciale superioare din Iaşi, cel dintâi curs
inființat de stat pentru ucenicii de prâvălii şi de. meserii.
Ce folos insă, că
succesorul d-lui Haret, dl. Viădescu, în
loe să imiteze exemplul d-lui Haret, înfiinţând asemenea cursuri folositoare şi
în

alte

oraşe,

a desființat

acest curs, cu.

toate că guvernul conservator menţinuse
în art.: 68 din legea sa din 1900 dispoziția art. 86 din legea învătământului

-
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profesional a guvernului liberal din 1$99

privitoare la înfiinţarea acestor cursuri 1),

Acest curs a fost reinfiinţa!de mine în

localul

şcoalei comerciale

elementare în

1907—90$, după cum am arătat în capito- -

lul referitor
Conform

la învațământul

industrial.

art. $5 din legea învățământului

protesiona! din 1899 şi art. 75 din legea din 1901 volate de guvernul libe-

ral (d-nii Tache
menținut această

lonescu și Istrati au
dispoziţie in art. 68

din legea din 1900) d-nul Haret a transformat gimnazul din Alexandria in Şcoa-

Ja, mixtă inferioară de agricultură şi co- -

merciu.
Prin aceasta s'a aplicat şi Ia
noi principiul şcoalelor mixte din Franţa

şi Germania,

unde

găsim şcoli practice

de industrie şi comerciu.

„Nici nu se puteă o dispoziţie mai bu-

nă pentru județul Teleorman, care este
un judeţ agricol şi pentru “Alexandria,
care este un însemnat centru comereial..
„Ca fost profesor suplinitor la Alexandria am putut constală aceasta.
Tot conform articolului 75 d-nul Haret incepuse a transformă gimnazul din
Râmnicul-Sărat în şcoală comercială elementară, măsură destul de chibzuită, de
oarece în apropiere la Buzău şi Focşani Sunt licee, astfel că era bine, ca in
. 1) Vezi Lascar şi Bibiri,

din 1864—1901, p. 173.

Colecţ.

de

legi,

Noe
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„Râmnicul- Szi rat,
-xiste o şcoală

cenlru comercial, să ecomercială: elemenlură,

„care puteă [i frecventată şi de elevii din
„Focşani şi Buzeu, alte două. Oraşe comerciale. D-nul

Vlădezcu

a revenit

asu-

-pra acestei bune măsuri a d-lui Haret,
restabilind iarăş la loc vechiul gimnaz,
ce va furniză concurenţi la bugetul statului. Deaseminea -s'a urmat şi cu gimnozul din Slatina, care. a fost transformat în şcoală comercială elementare Şi
apoi

iarăş

în gimnaz,.

«lată deri, că de unde
mai - înainte
mam avut decât 5 şcoale comerciale de
" gradul ], 2 şcoale comerciale de gradul
II, cum. avem 10 şeoale comerciale
'elementare, 4 școale 'comerciale superi:

oare, 2 secţiuni comerciale alipite pe lângă

şeoalele secundare de: gr. | pentru fete
(Bucureşti şi Butuşani), câte o secţiune
comercială alipită pe lângă școalele se
cundare de băeţi (Brâila şi Ploeşti),n
liceu real. cu.o catedră de ştiinţe olmera
ciale în cursul superior
(liceul din Iul:
cea), o şcoală mixtă de agricultură şi
comereiu (Alexandria) și înlâiul curs al
statului pentru ucenicii
de prăvăli de meserii (aşi)». Ori ce om nepartinitor, care este . în curent cu. progresele
învățământului
comercial
din
statele
cele mai înaintute .şi care nu este orbit

de

pasiunile

politice,

va

constată,

în

Ii
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fața

faptelor,ce nu

"guvernele

se -pot . lăgădui,

că

liberale şi în special d-nul [laret prin reformele din 1$99
şi 1901 au
dat un avânt insemnat
învăţământului

comereial în conformitate
cu progresele
realizate pe acest teren în
țările cele
mai inaintate, introdueânala noi toale
sistemele de şcoale comerc
iale.
din. stră-.
inatate şi potrivindu-le cu.
trebuinţele
noastre. Rămâne, ca acum să
se pună şi
acoperemântul la această clăd
ire mare.
şi solidă. Acest acoperemânt
a
fost pre-.
“Văzut tot de mult regretatul:
S; Haret
in proiectul d-sale de reform
ă asupra:
invățământului profesional din
1899.
:
- Prin acel proiect se prevedeă
înfiintarea. unei facultăţi comnereiale.
(după
modelul facultăţilor comerciale
din Lipsca,
Zurich, Frieburg, Gana, Liege,
et. insă după „părerea delegaților vametii
Tăpnusa-i
tul Haret a convenit, ca
sa se: amâae
inai. lărziu indinţarea acestei
facultaţi.
- Acuma d-nul N. Xenopol,
ministru de
industrie şi comerci, a prez
entat parlamentului un' proiect. de lege
penlru în-:
ființarea unei Academii:de
înal
te studii.
comerciale. !).
i
1). Vezi R. lonascu „Raport
congres internaţional al învă despre al IX
țământutui co«mercial“ Bucureşti 1911.
Editura casei şcoalelor pag. 6, 33, 34. 37 şi
38.

'

.
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Școale profesionale particulare.
Scoala de mecanici electricieni din
Bucureşti este patronată de primăria de
Bucureşti” (strada Jules Michelet 4).
Şcoala specială de conslrucliuni şi
:supraveghelori
de lucrări publice : din
Bucureşti (Bulevardul
Maria 26) este
pusă sub direcţiunea d-lui architect Ciocârlan.
Institutul societăţii „Căminul româ:nese“.

(strada

Dorului

4) are,

pe

Jâga

leagăn, grădină de copii, curs primur,
un curs profesional. In cursul profesional se invață croitoria şi bucătăria;
cursul “interior formează bone, iar cur-

sul superior profesoare speciale de gos”

.

podărie şi de grădini de copii.
Acest institut este pus sub proterția
]. P. $. S. Mitropolitului primat al Ro-

.

mâniei,

.

fiind. subvenţionat de

ministerul

de instruclie si de comunu Bucureşti.
Se iuvaţa limba română, contabilitatea,

economia

politică, economia domes-

tica şi creşterea copiilor, croit riu, rutaria, bucătăria, economia tasnică, menajul, mode şi. muzica.
Școala industrială de fete din Bucu| reşti (Sc hitu-Măgureanu 43). Se învață
“următoarele obiecte : Desemnul industria!,
matematicile, franceza, româva, istoria
:3i muzica,

.
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„ Dintre
"

meserii

torie şi mode.

se invață

Scoala profesională

rufătia, eroi-

israclită, din

Bu-

cureşti (strada Anton Panu 42), fundațiu-

nea Focşăneanu, este destinată pentru:
fele.
Școala profesională de fele din şoseaua:
Basârab 103 (Bucureşti).
Ş oala şi atelierul profesional de fete
„Sporul muncii din Bucureşti (strada
E. Quinet 10) are un atelier de croitorie.
Școala profesională de fete Sf. Maria
din București (strada Româna
19) are
secțiuni pentru broderie, confecţiuai, țăsâturie şi rufărie,
Scoala profesională de fete Sf. Maria:
din Bucureşti (strada l.ueger 21) are un:
atelier de croitorie.
Școala reală « Protopopul
Tudor» şi

Or/etinatul Maria Turnescu din Bucu-reşti (Calea Călăraşilor 13) are secţiuni

-

pentru covsele, dantele, rufărie şi croitorie.. Dintre obiectele teoretice se învață : Matematica, româna, germana,.
frauceza, istoria şi geografia, desemnul,.

muzica.

E

Școale publice
diferite
Scoala

dependente

ministere,

de sericicullură şi țăsetorie din

Bucureşti (strada Vienei 6) ' este

lată

de

de ministerul

de

agricultură.

infiin-In a.--
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ceastă şcoală se învaţă: Filatura
sutul mătasei, țăsutul covoarelor,

şi ţă-.
cusă-.

iuri naţionale, technologia.

Şcoala Superioară de architectură din.
Bucureşti (strada Enei 6). In această
şeoalâ se învaţă : Istoria achitecturei şi arta
decorativă ; algebra,
uritmetira,
geometria şi trigonometria ; construcţia ;
desemn

ornamental;

mecanica,

tupo-

grafie şi nivelare ; salubritatea, flzira şi
chemia ; arhitectura ; gevmetria

deserip-

tivă ; teoria. architecturei,
Şcaala națională de poduri şi şosele din București (Calea Griviței 139).

In această şcoală se invaţă următoarele
materii : Cosstrueţiunea
tistica

grafică,

abur;

hidraulica,

podurilor,

sta-

drumuri de fier, construe-

tiune şi exploatare ; lucrări de edilitate; conslrucțiuni de maşini şi maşini de
motori

hidraulici;

to-

pografia, technologia şi procedeuri generale

de construcliuai ; drumuri,

techno-

logia industrială; navigaţiune ; archilectură şi construcţiuni;
calculul
'dite-

renţial şi integral ; geometria analitică;
mecanica generală ; mecanica aplicată la
rezistenţa materialelor ; minerilogia şi
geolngia ; fizica şi electricitatea ; chemia
şi metalurgia; instalaţii şi exploatari
industria!e ; geometria descriptivă şi stereotomiă ; aplicaţiuni industriale şi elec- .
trotechoica ; expluatarea' petroleului ; in-
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dustria

petroleului ; economia

polilică şi:

dreptul administrativ ; lucrări grafice.
Şcoala de conduclori desemnatori
este:

alipită

pe lâugă şcoala de poduri şi so-:

şele din Bucureşti. In această școală seînvață următoarele obiecte : Aritmetica,
ălzebra şi matematica;
construeţiuni
civile şi techoologia, trigonometria descriptivă, stereotomia, topografia, geometria şi câi ferate; drumuri, desemn, fi-:
zică şi fizică industrială. Scoala superioară de științe de slut:
din Bucureşti (strada Enei 19). In această

şcoală se

invală

urmatoarele obiecte:

Istoria diplomatică a Europei, dreptul
civi], legislaţia financiară, dreptul conslituțional, contabilitatea, economia na-

țională,

istoria

doctrinilor

economice,

sociologia, şliinle financiare, dreptul şi
- procedura penală, dreptul administrativ,
medicina legală, dreptul internațional,
procedura. civilă, economia politică, drep-

tul comercial,statistica.

Institutul eleclru-technic dela universitatea

din

Iaşi. Acest

institut funcţionea-

ză pe lângă facultatea de ştiinţe din Iasi
și a tost înființat de d-nul
profesor
Hurmuzescu.
Invăţâmântul predat în acest institut:
este alât teoretic cât şi practic, fiind ast..
fel organizat în cât poate formă ingi.
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neri, conductori
Durata

şi montori

studiilor

este

de

electricieni.
2

ani, - dintre

cari întâiul este preparator, iar al doilea de specializare.
In secțiunea prepa ratoare se > primesc
fâră concurs::
a) Absolvenţii de liceu (secţia reală).
b) Ofițerii cu şcoala de infanterie şi cavalerie. <) Absolvenţii şcoalei de conduclori de pe lângă şcoala de poduri şi
şosele. d) Absolvenţii şcoalei de urchitecturs. e) Absolvenţii 'scvalei superioare de arte şi meserii.
Cei ce nu indeplinesc aceste condițiuni trebue să treacă un examen de admite»e din mritematici, fizică şi chemit,
conform programei de liceu: (secţiunea
reală).
|
In secţiunea de specializare - se primese fară concurs:
a) Inginerii titraţi

sau

lor. b) Licenţiaţi

ştiinţele fizico-che-

mice

şi

matematice.

la de aplicaţie
rinâ.

in

In secțiunea

cei

asimilați

c) Ofițerii

de artilerie, geniu

cu şcoa-

şi ma-

montorilor electricianise

“primesc fâră concurs absolvenţii 'scoalelor interioare de arte şi meserii.
Cei ce nu indeplinesc aceasta condiție sunt primiți in urma unui examen
de admitere din
matematici, fizică şi
chemie, conform programei celor „patru
clase inferioare de liceu,
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Se învață urimnăloarele materii: Elec-

tricilatea, electrotechnica, eleetro-metalurgia;
chemia generală,
matematica

generală ; lizica experimentală şi electro-chemiu ; curs de maşini terunice, hidraulica şi turbine, curs de construcția

maşinelor

electrice,

de

rezistenţa

mate-

rialelor şi stiţiuni centrale ; curs de mă-

suri electrice, instalaţiuni, proiecte şi
devize; conferinţe de aritmetică, geometrie şi linia de calcul; desemn indus-

trial ; lucrări

practice

în

laborator

şi în

atelier.
In semestrul al Il din anul de specia lizare (anul Il) se ţin conterenţe complementare asupra telegraflei făra sârmă,

razelor X ; radioactivitații, etc.

pul vacanței
eleclrice

In

tim-

elevii fac stagiu în uzinele
țară.

din

Examenul de licență în electro-lech-!
nică se lrece din urmâloarele obiecte:
Matemalici

tica, mecanica,

generale,

chemia

analiza

minerală

matema-

(lucrări

practice peduse), fizica,. (gravitatea, caldura şi electricitatea),
cursurile secției

de. ingineri eleclri-iani.
Se plătesc urmăloarele

lei

taxa

de

inscriere, 20:

taxe:
taxa

30 de
pentru

examen
li o materie, 100 de lei taxa
auuală de luboretor şi atelier.
,
Sectiunea agricolă dela universitatea
din daşi. Această secțiune este alipita
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pe lângă facultatea de ştiinţe. Cursurile

secțiunii agricole durează 3 ani.
Pentru obținerea diplomei de licență
în agronomie se cera se trece examene
«din următoarele cursuri:

„ 1) Cursuri teoretice
sumare de che.
inie, fizică, botanică, zoologie, geologie.

2) Cursuri agricole : Chemia agricola
“cu agrologia, filotechnia, zootechnia, economia „rurală, medicina: veterinara.
3)

Un

obiect

complect:

Chemia

(mi-

nerală și organica), fizica, botanica (u
analomia şi fiziologia animalâ), minera-

logia şi geologia.
|
La stăruința d-lui profesor H. Vasiliu,

mult regretatul Sp. Haret a prevăzut în
buget suma de 20.000 de lei pentru
secțiunea agricolă, din care sumă s'a
creat şi uu laborator de chemie agrico:
i, iar d-nul |. Lahovari, fost ministru
de dumenii,a dat un teren de 110 hertare

lângă

Galata,

unde. s'a

înființat -un

câmp de experiență. Aci se fac expe-.
riențe cu tot felul de plante; s'au să„mânat 150 de varietăți de porumb, 50
de varietăţi de sfeclă. Pe lângă acestea se
fac experienţe cu felurite metode .de cul-

tură, cu diferite îngrăşăminte ; se sumână .
.diferite plante: de nutreţ, se fac experiențe cu srlecţionarea plantelor, cu pâs'trarea apei in pământ, elc. Io timpul
verii studenţii fac practică la câmpul de
-experienţă.

110

Atelierele

pentru

industria

casnică.
Pentru

a da un avânt

industriei

nice S'au inființat parte de

culari,

parte de catră

Societatea „Furnica“

cas-

călră parli-

societăți

aleliers.

infliuţată în 1853.

de d-na Elena C. : Cornescu

a

înfiinţat

mai multe ateliere pentru industria casnică. In 1882 M. S. Regina a binevoit a primi

pătronajul_

acestei

societăţi..

Atelierul Teodora Pavelescu din Câr.

+ Pulung pentru
rii şi costume

cusâturi, țasături, brodenaţionale (in barangic,

lânuri și bumbacuri) a fost întemeiat în
1870.

„La

ce S'au

expoziţiunile

Şi 1912, au
moase

de industrie

ţinut la casa şcoalelor

expus

urmâălvarele

multe

casnică,

in

lucruri

ateliere !):

19]

fru-

Atelie-

vele

din

(jud.

Prahova), Olăneşti, (Vâlcea), Buftea,

Dragua,

Gherghița,

Brebu,

- (ulo»), Galbeni (R.-Sarat), Rucăr
(Mus-cel),
.
"1. P. S.S. Mitropolitul Pimen al Moldovei a luat laudabila iniţiativă
de -a
inființă la toate mănăstirele de călugărițe ateliere
pentru industria casmcă,.
iar “la mănaăstirele de călugări ateli
ere
pentru meserii.
|
i) Vezi „Revista generală a învăţ
lui No. 3 din 1912 pag. 134—1239. ământue.
i
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Școalele profesionale române din

Transilvania,

Bănat,

Ungaria si:

Bucovina.
Românii din Austro-Ungaria au foarte.
puține şcoale profesionale. In Transilva-:
Dia esle o singură şcoală comercială: română superioară. lu Broşov, 0 şcoală:
'de croilorie şi de bucătărie tot la Braşov,
întreţinută de reuniunea femeilor românedin Braşov. La scoalele române de fete:
din

Sibiu,

Blaj, Ara

şi Cernăuţi există:

cursuri profesionale de croitorie, ecohomie domestică şi bucătărie. In Cămpu-.
Lung din Bucovina exislă o şcoală română (întreţinută de sta!) pentru îndusiria lemnulni, iar la Râdăuli tot stalul
iatreține o şcoală română
de agri-.
cultură,
"In cele ce urmează arătâm pe scurt
organizaţia câtorva din aceste şcoale:
Școala comercială superioară română:
din „Braşov (Transilvania) îşi are înce-putul în şcoala de sara infiinţată în
1837 pe lângă biserica română din ce=

tatea Braşovului

de câtră asociaţia co-

mercianţilor români spre a da ucenicilor
şi calfelor o instrucțiune teoretică. Mai:
târziu la 1869 s'a înființat tot in Braşov:
şcoala secundară comercială română cu:
un

curs

terminat

de

3 ani

patru

elevii,

cari

au

clase gimnaziale

pentru

sau

re-—
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ale.

Dela 1895

program
mercială

nouei

acea şcoală

cu un nou

a primit numele de Şcoală
cosuperioară
română,
conform

legi a

invălământului

com

ercial
Ungaria.
|
a
lată obiectele, ce se predau
:
Reli
giumea (| 1, ÎL, II 1), rom
âna (3, 2, 2),
magiura (3, 3, 3), german
a (3, 3,3),
franceza (4, 2, 3), mateunali
ca (2,'2, 2),
din

aritmetica comerciăl(4,
ă 3, 3), principii
comercial

e (1 2), contabilitatea (II 3,
[Ul
14), istoria (2, 2, 2), geografia
(2,
2,
2),
corespondența comercială (2,
9, 2), lucrări de birou (| 1, II 1),
zica (9,
cunoştinţe:de drept (Il 2, III
9), economia națională (Il 2), «economia
națională

şi ştiința

financiară (IL

merceologia (II 3, Ji 3),

Suma

orelor

3),

chemia şi

caligrafia (1 9).

obligatoare este

de 33 pe
săplămână.
Obiecte
facullative suut:
Stenografia, muzica vovală
şi gimnastica. În 1910 școala a fost
frecventală
-de 94 de elevi români.
Scoala specială din Câmpul
tru îndustria lemnului. Ace ung penast
are 2 secțiuni, o Secţiune pen ă şcoala
tru “tâmplari şi stoleri, dulgheri şi con
structori
“de maşini, sculptori și strung
ari. Cursurile acestei secţiuni ţin 4 ani. Obiecl
“ce se invață în aceasta secțiune ele,
, sunt
urm
tar,

ătoarele : Religia, desemnul elemen
.

teoria proecţiunii şi umbrei, des
em-

113:
nul după modele, teoria formelor archi-tectonice, desemnul technie de otiecte,.
mecanica şi construeliinea maşinelor,
zugrăvitul ars în lemn, technologia, ca-ligrafia, contabilitatea, calcului, compoziţiuni de afaceri, iostrucţiunea în ate--

liere.

Fiecare 'an'are

un

semestru de.

. iarnă şi unul de vară; Pentru instrucţi-.
unea în ateliere. sunt 26—43:- de ore„pe săplâmână în fiecare clasă.
Secţiunea pentru împleti tul coşurilor:;
Cursurile durează 4 ani. In aceasta ser-

liune se

învaţă

următoarele

obiecte =

Religiunea, desemnul elementar, desemnul geometric şi compulul, teoria proecțiunii şi a: umbrei,
desemnul technie

al

obiectelor,

technologia,

cultura

răchi--

“ţilor, calculul, compuziţiuni de afaceri,
caligrafia, contabilitatea, instrucţiunea în

ateliere (pentru
—39

de ore

acest

obiect

pe săplămână).

sunt

24.

Școala agronomică inferioară.
romină

din Rădăuţi.

In şcoala din Rădâuţi (Bucovina) sunt:
primiţi tineri şi cu 'deosebire
rani,

cari

au

absolvit

cursul

fii de ţăprimar,

„cu:

scop de a le da o instrucţiune teoretică
şi practică spre a puntea explotă o moşie conform principiilor economice ra-jionale. Cursurile durează doi ani (anud.
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“Şcolar

începe la 1 Octombrie

cheie la 30 Septembrie).

şi

se

i

în-

Fiecare an are două semestre (semestrul de iarnă, când se face numai. tev-

rie şi semestrul de vară, când se face te-

orie şi practică), In anul I se învață următoarele obiect=: 1) "Obiecte
de .cul-

“tură

generală:

Religiunea,

limba

ro-

mână, limba germană, arilmetiea practică, geometria şi măsurarea câmpului,-desemnul . (desemnul. liniar şi cadastral),

caligrafia, geometria şi desemnul. 9)Obier'te fundamentale (speciale) : Zologia, bo-

“tanica,. mineralogia, chemiaşi fizica,
Anul al doileu. Obiectele principale de
economie: Cultura plantelor, pomaăritul
şi. legumâritul, prasila vițelor, albinări-

lul,. teoria

Sanitologia

“noştința

-ceasla se

exploatării,

animalelor

contabilitatea.

„domestice,

legilor, silvicultura.

mai

invaţă

cu-

Pe lânga a-

muzica

vocala,

-gimnastica şi pomperia. Su mai fac Iueruri:

în lemn din sfera rolâriei şi a lâmplăriei
(amândoi anii semestrul I[ S$ oare pe
săptămână,

semestrul

al

II-lea

4. oare),

implelirea
coşurilor din nuele cojite
(amândoi anii in semestrul: I câte
+
oare pe sâptămânâ).. In semestrul
de
iarnă lucrări practice se fac nunai Moercuria şi Vinerea
dela 2—6, iar in semestrul de vară lucrările practice pe teen se tac in doate zilele de clasă, afara

î15«de Luni, de la 2—7 p. m,
iar cursurile
teoretice
în fiecare dimineaţă
«de la 7—12. Şcoala are internat. “Taxa
-anuală pentru internat este 360 de covoane...:

Școalele

profesionale române
din Turcia.

- Românii din Turcia au numai 4 şeole:

profesionale şi anume o 'şcoală normală.
profesionalii română de fele în. MonasJir (Macedonia), o şcoală
comercială
română înferioară în Ianina - (Epir),
0 şcoală" comerciali română în Salonic
-(Macedonia),.La Berat in Albania a fost;
infiinţată o. şcoală comercială în: Sepiembrie 1899, care insă în 1900 a fost:
desființată ; deasemenea .şi la Cruşova
(Macedonia).
ț.
ae
4
Scoala: normală-profesinnală: română
de fete din .Monaslir (Bitolia). Aceăstă
şcoală
işi: are originea în şcoală prima-:
ră, ce s'a 'inflințat în 1SS1 'prin stăruioța, : răpausalului
inspector -. Apostol:

Margărit. la:: 1891 s'a - inființat - cursul

normal, care a. funcţionat
cu 4 'clase:
până la 1900, când s'a adaus și clasa V..

"da

1904 s'a înființatat şi o'secție

profe.:

sională. Elevele cari urmau la aceasta
secţie, erau scutite de învâţământul reli-

iei, istoriei, geografiei, a ştiinţelor

fi- -
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zico naturale ; la celealalte obiec
le nrmau împreună cu elevele
din secția
normală. Elevele din secția norm
ală și
celea din secţia: prolesională urma
u lucrul numai după prânz. In 1910
—1911
secţia profesională s?a contopit cu
ţia normală, dupa propunerea d-nei secdirectoare Elena Pocletaru, de oare
ce în
secț

iunea normală râmâneau foarte

ţine eleve,

iar celea

pu-

din secţia profesio-

nală nu se perfecționau mai mult la lucru

decât elevele din secţia normală
şi apoi afară de aceasta.se
aduceâ
0:
perturbare în orarul şcoalei şi în
disci:

plină ; absolventele şcoalei

profesionale

erau numite şi ele institutoare, ca şi
cele ale secţiunei normale, deşi avea
u
cunoștințe mai puține,
|
„lată obiectele, ce se pred
: Româ
auna
(3, 3, 3, 3, 2), matematica (3,3, 3, 3, 3),
istoria (2, 9, 2, 2, 1)... geografia (2, 2,
2, 2,—), stiinţefe fizice şi . naturale (8,
9, 9, 2,

1), religia

ceza (3, 3, 3,'9,

semnul

Î;--,—),
(1.

1,

teoria

1, 1, 1, 1,

ansamblu),

(V

plus.

gimnastica

(|,

îran=

şi

de-

rufătiei (1,1,

croitnriei

domestică

1,—),

caligrafia

(5, 3, 3, 2, 2), teoria

econumiu

cală

(1.1,

2).

(IV
1),

1,V1)

n:uzica

patru

1, 1,—1).

vo-

ore de

In această școală, în care se prepară.
învățătoarele pentru școalele române din:

LIT
Turcia erau
1910—11
Şcoala
uă

din

94 de

eleve: interne

în

.
|
A
comercială inferioară romă.
Jani
. na
(Epir).

prin stăruinţele

bunilor

In

români

1887—S8:

Apostol

Mărgărit şi ale d-lui Hondrozon.
s'a înființat gimnazul

gin. anina,

şcolar 1901—902

a fost

care

in

anut

transformat

în:

- şcoală comercială inferioară. Şcoala
un internat pentru bursieri.

are

cere

ab-

1,

is-

"Peutru intrare în şcoală se

solvireu cursului primar. Cursurile
durează 4 avi. Se invaţă urmatoarele
obiecle: Româna (| 4, IL 4, III 4, 1V 3),
„limba tureă (4, 4, 4. 3), franceza (3,
3, 3, 3), germani (IV '3), ialiana (IV 1,
greaca
(|,
|, 1, 1), aritmetica (3, 3,
3. 3), contabilitatea (3. 3, 3, 3), biroul comercial
(IV 2), dreptul comer:
cial

(IV

1),

geografia

(9, 2,

1),

toria (1, 1, 1, 1), liziea (IL 2). chemia
(III 1, 1V 2), zoologia (1-1, 11 9),. merceologia (i 2, II 2), caligrafia şi dactilografia
(3,
3, 3, 2), muzica (|, 1,1,

—),

corul

muzical

tica (9, 2, 2,9).

1) Datele

(1,

referitoare

1, 1,1),

la această

binevoit a mi Je comunică
"
directoara şcoalei.

gimnas-

şcoală

u

d-na Poelitaru,
|
12

*

17s
In anul

19i1—12

şcoala a fost

frec-

ventală de 35 de elevi)),
Școala comercială superioară română

din Salonic a fost înfiinţată de ministerul de instrucţie al României în 1$99'900.
Odată cu deschiderea cursurilor s'au
înscris 30 de elevi, dintre eari 25
Dur-

sieri.

cesiv
48

ln

fiecare

an

s'a

câte o clasă.

La sfârşitul

creal in mod suc-

anului al

e

de elevi, dintre cari 33

1905-906 şeoala

doilea au fost
bursieri.

In

comercială aveă S7 de

elevi în cele 6 clase.

Cursul

este intoc-

mit astfel, că în primii 3 ani obiee
tele
sunt cele de liceu, iar specializarea
se

face dela clasa IV în sus?).

Școalele profesionale romăne
din Bulgaria.

Secţia. comercială
Drimară

română

de De lângă
din

Sofia.

— In

şcoala
1895

1) Datele referitoare la această Şcoală a
binevoit
a mi le: comunică
d-nul V, Dia-

maudi,

energicul

uean, directorul
vent al şcoalei

luptător

român-macedo-

şeoalei, care este absolcomerciale Superioare dia

Craiova şi al şcoalei comerciale (sectia superioară) Pigier din Paris.
2) M. V. Cordeseu „Istoricul şeoalelor ro:

amâne din 'Lureia“. Bucureşti

1906 p. 204.

”
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statul român

a înfiinţat la Sofia o şcoal

primară cu o secţie pentru băeţi şi altăă .
secţie pentru fete. In 1898-99, find mi-

mistru d-nul Sp. Haret, s'a inființat pe
lângă. şcoala primară de băeţi o secție
comercială, iar în 1908-904 v secţie proJesională de croitorie pe lângă şcoala

primară de fete.
Secţia comercială

urganizata.în

este

tocmai .ca şcoalele comerciale elementare cu un curs de 3 ani. Peniru intrare

se

cere

absolvenţa

cursului

primar.

In

anul. 1904-905

erau

ţia

iar in. secţia de croitorie

comerciala,

pentru

fele erau

P. S. Pentru

merciale

din

25 de

elevi

în sec-

15 eleve!).

„Istoricul

|

şeoalelor

România şi monografia

cărei şeoale comerciale

cofie-

din țară“ se pot

consultă broşurile publicate de stimatul
meu coleg d-nul N. Idieru, profesor . la

'şeoala comercială

din

Bucureşti.

Broşu-

rile av fost publicate de Casa şcoaleior
în 1906, 1907 şi 1908.

1) M. Y. Cordescu „Istorieul şcoalelor.ro=
mâne din Turcia şi Bulgaria“. Bucureşti
1906 pag. 210.
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