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Prelate 

De cind coartea a voit să mă, deseneze pentrit cariera. 

|  dăscălească, a răsărit în sufletul meu idea . de a încerca, să, 

prelucru' partii. anumite, din: sfera, pedagâgiei- ca astfel. cu 

"timpul să le.pot încopeia întrun întreg. Publicînd. chestii _ 

„de natură didactică în felurite reviste pedagogice şi cultu- * RE 

“vale, :sunt acum în poziţie: de a -putea publica, ceea ce: * 

| cered, că e mai esențial şi. mai. de trebuință. - ă 

„ Ceea ce. public nu este un 0p sistematie,. care sper, „că-l 

“voiu putea” da, mai tirziu, cînd- cu „ajutorul : lui Dumnezeu Sa 

voiu fi prelucrat. şi partiile ce. mai vestează. a ia 

“De astădată public | numai. nâște lecţii, făcute ca elevii . 

= în “cursul. unui timp de un "deceniu şi jumătate. “Ele sunt 

- ținute în formă „msoară și nu au „pretenţia, de « ceva op. 

ştienţifi. « Do ' 

 Caradţerul lor. find edăcativ, le da: cu stopa de. a” 

„servi educaţiei, celor. ce le: vor folosi. o ; 

+ 

„Sibiu, în Maiu, 1906. i IN



Partea generală. 

--l „Noţiunea invățămintului. o 

Cind. înv: ițăm, atunci trebue să ne incordăm toate pu- 

terile. sufleteşti; dacă e vorba să ajungem la un 'rezultat 

mulţămitor. Cind vom înv: ăța pe . alții va trebui să ne stră- 

duim, ca şi aceia pe cari avem să-i înv? ățăm să-și încoarde.. = 
toate puterile, “pentru -ca să fim și noi mulțămiţi, dar mai 

ales să fie. părinţii mulțămiţi. Cum. să facem aceasta, ne-o 
spune psichologia. Psichologia. ne arată, cum să: desvoaltă 

spiritul. Psichologia ne spune, 'cum:să formează ideile, cum - 

din ele să desvoaltă -sentimente,. cum. din acestea să fox-. 

mează, nezuinţe. Şi .cum din nezuințe să desvoaltă tendințe; 
iar din' tendinţe interes şi din interes. voinţă. Tot psicho- - 

" logia, în legătură cu pedag ogia, ne va arăta, cum din voință 

să desvoaltă caracterul. 

Dacă voim deci să desvoltăm  caiacterul, atunci. înainte 

de toate trebue să, îngrijim: ca, ideile” ce le producem să le 

asociem : bine, să le combinăm în: judecăţi: Și raționamente 

bine stabilite, pentrucă, numai aduse în. 0 atare legătără 
vor putea-da naștere la sentimente” şi din acestea pe urmă 
la nezuinţe, “din cari să va desvolta interesul apoi voința $ și 

din aceasta caracterul. 
Învățămîntul, care “caută să desvoalte caracterul” şi să 

„producă sentimente. și nezuințe să numește: învățământ edu 

cativ; iar “șeoalele în” cari să propune atare învățămînt se 

vor numi școale. educative. Atari școale sunt: școalele pri- 

mare poporale, şcoalele - secundare, gimnaziile și şcoalele 

„xeale: Și ar fi să fie şcoalele clasei de mijloc. așa numitele
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„şcoale civile. La nci pănă acuma, fiindcă a lipsit clasa “de 
mijloc a .meseriașilor și neguțătorilor, ne lipsese și .atari 

„_- şeoale, În şeoalele - primare, civ ile și. secundare trebue să 
- se, dee elevilor o cultură generală. În școalele poporale pri-. 

. mare, să dă elevilor o cultură. generală mai restrinsă. În” 

școalele civile li să dă o cultură generală mai lărgită; iar 

în. şegalele ' secundare (gimnaze, licee etc.). Îi să dă. cea 
“imai înaltă cultură generală posibilă; chiar. și școlari din 

"acesțe, şeoale: să numesc în mod greșit învățăcei, ci ci: au. 
să să. numească elevi; iar învățătorii din aceste șeoale. se 

numesc . greşit profesori, dascăli etc., ci mai „corectă: ar fi 
numirea de 'educători. “Învățământul de spâcialitate se, deose-! a 

-beşte „de: învățămîntul educativ prin aceea, că nu are în 
vedere” nobilitarea i inimii tineretului, ci simplă numai înmul-. 

. țirea de cunoștirițe, Prin urmare, în şcoalele, unde să predă 

acest, învățămînt. nu să are în vedere creşterea. bună sau 

ea a  şeolarilr, ci. să are -în vedere. cîștigarea unor Cuno- -. 
..vie - a 

'ştințe sau desterităţi cît. mai întinse și pe un grad cit mai 

mare. Acea: cel ce -propune. să numește magistru, învă- 
-ţător, docente ori profesor, inştitutor” ori agregat, iar şcoa- 

„ele; inde; să propune acest înv ățămînt se vor numi școale d6. 
EI specialitate şi nu şeoale profesionale, precum le mimesc unii, 

„a deşi ş şi acestea într” un' senz: mai larg merită numirea aceasta. 

Astfel! de: școale' sunt; - școalele : „de agricultură, școalele 
comerciale, seoalele industriale, pedagog giile, teologiile, facultatea: 

„de drept. (jurispr undență), facniltatea. de medicină (medicină), 

"- facultatea “de litere, facultatea. de științe, ingineria, avchilec- * 

tura, pictura; “sculptura, şcoulele re leinnărit- (foiestrăria), 

școalele de „pădurăr it; școalele de 'pietiărie, „școalelă, de Delearte, 

conservatorii de musică, diferite: soiuri de seminarii pe lingă 

"universităţi, pe urmă universitățile ca școlile cele mii S-, 
perioâre, . cari întrunesc în sine facultatea de. „dept, medi 

cină, teologie. şi filosofie. _(Ohuj, Budipesta, Viena, Cernăuţi, 
Praga; Iusbr ue, Gr atz, Bor lin, Paris, Roma, ași și i Bucureşti). - 

„. 
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2. Scopul învățiminfului. 

Mai demult să credea, că noi prin învățămînt! n'avem - 

să . facem altceva, decit să împărtășim cunoștințe din dife-- 
-rite obiecte” de învățămînt. -ȘI așa” ori care învățător își: 

-: îndeplineşte datorința sa atunci, cînd va percurge din „fie- 
câre obiect: de învăţămînt materialul, care este: “prescris în ă 

„planul de. învățămînt. 

Ba chiar și” astăzi corcur ile ofioioase sunt “aeplia satis- 
făcute, dacă la examenele dela finea- anului şcolar știu să 

reciteze copiii materialul percurs în cursul. anului. După. Da 

vesultatul 'acestor-examene să clasifică învățătorul de: foarte... 
“Dum, bun, îndestulitor. sau rău, şi. această notă. de clasifi- 

"caţie să înseamnă în protocol, ba uneori: să publică î în ziare. 

De multe ori” această clasificaţie. nu nimerește adevărul, 

căci. cunoștințele însumate anume; pentru examen pot să fe 

numai 'nește' cunoștințe: memoriale, pe. cari copiii le şi uită. 

„citeva zile. după trecerea “examenului. - “Ele să șterge din 

mintea lor, ca și cum : pere roua dimineţii dinaintea razelor. 
strălucitoare ale soarelui. Ele sunt cunoștințe trecătoare, iar - 

nu dăinuitoave;: Lumea pretinde și cu drept cuvînt, că aceea 
„ce învăţăm în școală, să nu uităm, ci să.o păstrăm pentru - 

„viaţă, “Încă strămoșii noștri, Românii, ziceau: Nan scolae, 
„Bed. vitae discimus“ (Înv ățăm pentru viaţă, nu pentru școală). 

"+: Pedagozii adevăraţi și oamenii, cari âu nițică pricepere . . 
pedagogică. vor apreţia examenele şcolare din alte. puncte: - 

de vedere: Ei nu vor pune prâţ prea “mare; pe. recitarea, 

| unor cunoștințe, asociate în spirit. în mod! -mehanic; ei vor . 

fi mulțămiţi numai. atunci; cînd vor: “vedea, că copiii 18 vor: 

recita cu pricepere. şi judecată, eu. „căldură. Și, „ ubire, cu 

entusiasm şi plăcere. VREI a E 
Tot, asemenea cînd vor vedea, că topiii vorbesc: ide. 

pendent,. nu'să leagă de fiecare cuvânt: din. carte, ha știu 
„să -spună și i dela ci ceva. „Asta dovedeşte, că şeolarul a
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| primit cunoștințele, ce le-a împărtăşit învățătorul, dar în 
chipul și feliul lui de a judeca. Şi numai cînd să întimplă. “ 

__acest lucru: putem ști cu siguranță, că aceea, ce noi le-am 

dăruit a ȘI - devenit proprietate sigură a sufletului lor. 
” Acum, dacă ne vom pune: și -vom scruta cu psicho-" 

„_logia, că oăre ce an dori noi să se nască în sufletul co- . - 

| piilor, ca să dobindim resultate dorite vom afla: a) că odată, 
noi din materialul de. învățămînt trebue. să le dăm cuno- 
ștințe de idei, b) că pe acestea idei trebue să le împărtășim. | 

de așa, încît sufletul copiilor. să- și-le grupeze şi asocieze 
după liberă voie, după legile naturale psichice, 6) că din. 

această grupare. are să resulte în suflet o. plăcere, o iubire, 
o atragere .cătră aceste cunoștințe, A) că această plăcere şi . 
atragere să împingă pe elev aș davgi cunoştinţele din școală 
prin ocupația lui privată. 

Și dacă fenomenul sufletesc, ce. Sa produs în mintea 
copiilor prin învăţătura dată va _înplini aceste £ ote cali- - 
tative,- atunci acesta este scopul “adevărat al învățămîntului, 

„Acest școp al învățămîntului îl numește pedagogia “știen- | 

țifică -înteres. Interesul este deci aceea: dispoziţie sufletească, | 
care nc face să ne- ocupăm cu plăcere de o persoană, de 
un lucru, de un fenomen al. naturii, de-o întimplare din 
viața omenească, „de o.învi ățătură” sau știință oarecare. 

Interesul deci nu-este: numai. o dorință, căci dorința 

„înceată, după ce am dobîndit ce am dorit, iar- interesul nu 
să sfirşeşte nici odată, căci interesul: totdeauna descopere . 
lucruri nouă și el nu obosește în cercetarea, după acestea 

- Tueruri, - | | - 

Interesul deci nu e nici ia cu pofta, căci și „pofta, . 
după ce. am satisfăcut-o; moare, deci nu.0 mai. avem. Am 
dobindit ceea ce 'am poftit, atunci nu. mai. este în: sufletul - 

nostru, potta aceea. Interesul înșă nu încetează de a trăi 

“în sufletul nostru, căci omul cuprins de interes nu se sa- 
tură nici odată, EI mereu ne împinge spre lucrare; el mereu
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trăeşte. în_ sufletul nostru şi nu ne lasă să ne lenevim nici- 

odată. Interesul este deci după psichologie o nezuinţă spre 
ceva viitor şi e împreunât cu plăcere, căci omul cuprins de 

interes cu plăcere oboseşte, cu plăcere munceşte, cu plăcere 

strădueşte să dobindească: ceva ȘI. dacă a dobindit nu să. 

| mulțămește CU atita, ci caută alte cărări de. lucrare, alte . - 

cărări de propăşire,. alte isvoare de ciștigare. e 

„Ce. poate fi-mai frumos și mai folositor decit a căuta 
să sădim în sufletul elevilor noștri această sămînță nobilă 

și producătoare” de. voade îmbelșugate ? 

. 3. Feliurile interesuliti. , 

Interesul, adecă plăcerea de a te ocupa cu anumite 
persoane, cu anumite lucruri, - cu anumite fenomene din 

natură și cu anumite întîmplări din viaţa omenească, să 

poate deci estinde în' mai multe direoțiuni, ba putem zice: 

că tot ecea ce este în natură, și în viaţa omenească poate. 

să formeze obiectul preocupărilor noastre și să ne intereseze 

mai de aproape. Aşa dară -am putea zice, că interesul, ce 

avem să-l. desvoltăm i în mintea, copiilor, aie să fie omni- 

lateral. - ie 

E cu putință. oare: să desvoltiim. în mintea elevilor. 

interes omnilateral ? 

Cercetînd materialul vast -al ştiinţei, trebue să. zicem: - 

că așa ceva e absolut cu neputinţă, pentrucă. nici o viață 

întreagă de om, chiar dacă, 'ar fi cît de talentat n'ar ajunge 

să străbată domeniul: științei, decum să ajungă timpul scurt 
z 

cît. avem cu copiii: sub mîna noastră în șeoală; 

Unilateralul nu-i permis să desvoltăm interesul în copii, 

căci problema şcolii poporale ca școală educativă este: a da 

elevilor. o cultură generală.- - -. - .- i 

„Omnilateral nu putem să desvoltăm- interes, “unilateral 

nu-i ertat să-l desvoltăm, deci nu ne rămîne altceva, decit 

2
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a face: ca în mintea copiilor să se formeze și desvoalte un 
interes multilateral; ceea ce atita însemnează, că noi avem 
datorinţa să. grijim, ca în spiritul. copilului să se deșvoalte | 

cun: interes, care să se estindă. în atitea laturi în cîte e cu. - 
„putință.: Cu cit-mai multe direcţiuni va lua modul de gin- 
„ dire, simţire, și voire, cu_atit vom fi: lucrat -mai bine la e 

” „realizarea stopului înv ățămîntulii, | : 
- Interesul după - Herbart! și Ziller „poate fi. “iijlocit și 

neimijlocit. „Mijlocit e interesul, „cînd învățătorul zice copiilor: 

-. dacă înv? ățaţi lecţia, asta bine să știți că mîne după amea- 

| ză-zi Xă due „pe toţi să vă 'scăldaţi. în ru 

Chiar și „copiii cei mai slabi încă vor: văspunde cum 
să. cade, dar nu doară că: li drag. „de învățătură, ci fiindcă 

Îi drag de. scaldă. De SI Aa ă 

“Aici învățătura e: numai mijloc, i iar scopul: este scalda | 
“i interesul ce l-am dobindit nu este adevăratul interes, ci... 
„este un interes mijlocit, căci S'a cîștigat interesul copiilor. | 

| “prin. promisiunea. scăldatului.- „Noi voim, că în spiritul. co- , 
piilor “să se sălășluiască ade ăratul interes, ȘI „acela este, 
„așa “pouumătul, interes neinijlocit, . 

“Dacă “considerăm” direcţiile multilaterale î în care e să se 
desvo alte spiritul elevilor, atunci ajungem a constată: că încă 
„din „gopilărie să. adapă mintea omenească din două: isvoare - 

/ 

“şi “anume: din viața omenească şi din viaţa naturii. Fiecare . 
copil, “cînd vine în şcoală, aduce. cu sine cunoștințe despre: = -. 

„oameni, despre întocmirile” omenești, despre: mișcările SU--. 
„ foteşti, ale. societății. omenești. - SI 

Fiecare copil: aduce. eu'sine cunoștințe: despre finele 2 
- din natură, despre întimplările din natură şi despre miș- 

cările, ce se: agită în viaţa naturii, în urmare noi vom avea” 
“să desvoltăm” interesul în: aceste. 2 direcții nari. Vom: avea * 

să desvoltăm deci. interes: față cu natura Și “inter es față cut - 

diața omenedscă. a E Da 

Cereetind n “mai. de aproape interesul față « cu viața « ome- 
Ea
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nească, vom afla că și el să “ramifică în mai multe direcţii Si 

şi anume: noi ne putem inteiesa de soartea, semenului nostr u, 

- de fericirea. sau nefericirea lui, de bucuria: sau ntristarea a 

lui, de câștigurile lui. sau perderile lui, de înaintarea lui în -" 

oficiui sau. (e perderea lui din oficiu, “de. starea sămănătu- 
E rilor lui sau a- vitelor ete. Şi dacă noi atunci, cînd cl e. 

întristat * vom fi cuprinși "de asemenea sentimente ca și dinsul; 

_sau dacă noi, ajungîndu-l pe el o. fericire vom fi cuprinși 

"de asemenea fericire ea și dinsul, atunci să. zice, că nui 

„ „simţim- împreună cu. el.. Adescori ăuzim în: viaţă: cum. câte - 

“un om bun la inimă -zice: "să știi frate, că așa mă bucur 

„de binele. ce. l-ai dobindit, ca și cum l-aş fi dobândit -cu 

sau fratele meu cel adev ărat“*; asta. denoată tă mare bună- 

“tate de inimă, căci” ce e mai nobil şi mai. frumos, decit a. 

. te :transpune: cu sufletul şi cu inima ta în. starea: nefericită 
a vecinului tău. A Da DE 

* Cind noi ne şti şi ne putem transpune în starea sufle- „. 
_tească a altuia „ori asemenea cu; moi, „atunci să zice,. că. 

i “simpatizăin: cu el. E a a | 

a Dim simpatizarea.. noastră cu U Gineva să naşte înteresare | 

. fată. de persoana lui. i iar din aceasta îubirea. faţă de el: ȘI 
„fiindcă iubirea. este motorul. tuturor faptelor celor bune, . 
căci. zice-să în:sf. “scriptură: „iubirea nu pismueşte, iubirea - 

îndelung rabdă etc.“ de acecă ca deşteaptă, în “spiritul. ele-. 
vilor “interes faţă cu soartea, semenului, însemnează a pune: 

bază la formarea iubirei: Greștinești, izvorul tuturor faptelor E 
: bune. Interesul acesta, fiindcă, deşteaptă - simpatie față de. - 

"vecinul nostru, să numește; interes. simpatetie. Dă 

Dacă noi ne interesăm nu numai. de soartea cite, unui 

“singuratic din sâcietate, ci şi-de soaxtea “unei „colectivităţi, - 

„de indivizi, * -atunci simpatia . noastră ia “un :câracter mai 

generăl. -Nu ne mișcă numai durerile vecinului nostru, dar 

ne mișcă peste tot: durerile - “și bucuriile de „care e împăr- 

7 

tășită. familia din - care „el face parte. Adeseori auzim. pe sa 

X 
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„cite doi prictini, “cînd să întilnesc după o despărţire “de 
mai mult timp întrebindu- să reciproc:. ce-ţi face familia? 

„ce-ţi tac copiii? cum să âflă? O astfel de întrebare denoată 
pe respectiși; nu să mulțămese a” şti și a afla cum le merge 

lor ca” persoane singuratice, ci vreau să ştie în ce stare 

"sunt și alți. membri ai familiei “lor. În casul acesta .intere- 
sarea nu este numai individuală, ci este o interesare fami- 
liară. Pe acest tel. de. interes, care e primul şi cel mai 
“important între interese. de caracter mai “general -îl numim 

interes familiar. Interesarea generală . poate să privească - 

grija, “ce o avem față de: bunăstarea comunii bisericești - 

ori comunii - politice din care face pante; „de asemenea “ca 

să poate estinde - „asupra unei reuniuni “culturale: de ori ce. 

fel de categorie sau faţă cu națiunea din care facem parte: 
sau și pe 0: treaptă și. mai generală faţă. cu societatea ome- 
nească peste tot, : Ra Be 

Cind interesul nostru merge e pănă acolo încit noi simțim 
bucurie și. plăcere față cu tot ceea ce să întimplă în socie- 
tatea omenească . fără - osebire” de. confesiune ori . națiune 
atunci “interesul nostru poartă riumirea de interes social. 

La interesul Simpatetic, familiar, și social să tractează 
totdeauna de aceea, ca noi să nu “dăm uitării binele - său 
„răul de care e. lovit un îndivid,. o- familie sau o societate, 

ci să. ne știm” transpune cu Sufletul nostru în starea, acelora. 
h Și atunci, cind noi o facem aceasta de regulă nu ră-. 
mineni pasivi, adecă: nu ne. mulțămim cu atita, că vedem 

“răminind orfani copiii cuiva, sau că auzim cum un foc a 
pustiit: 0 comună întreagă și a lăsat, în timp de iarnă atitea 

suflete “fără, acoperemint și hrană, ci vom căuta,” să le- și 
„venim într” ajutor cu “modestul nostru 0bol. - 

lată dar cum noi trecem d6 pe terenul. sentimentelor 
pe tereniil faptelor. Faptele ce le îndeplinim, fiind emanate. 
(eșite) - din interesele. pe care le-am: amintiţ să consideră ca 

“eşite. din acelaş isvor sufletesc, căci de nu am fi avut în-
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teres, noi nu am fi făcut faptele acelea. : Judecate! aceste 
fapte,. după ce ele. odată au. fost isprăvite capătă numirea 

de fapte- morale, iar interesul, care ne înpinge la atari 

fapte să. numește: interes mor al. Astfel dacă interesul peda- 
gogic, manitestat față cu „viața omenească să ramifică în: 

'a) interes. simpatetie, D) interes familiar, E2) interes social, 
|) interes moral. | | 

- Interesele faţă “cu natura: încă își au ramificațiunile lor, 
devarece Și natura ne presintă - feliurite obiecte, fiinţe, în- 

_timplări. sau fenomene. Ici vedem, cum 'saltă peştele î în apă, 

colea întinpinăm fluturelul | sburind "prin livezi, dincolo al- 

bina culegînd. miere de pri flori, Cit -de- plăcut ne atinge 

“urechea cintecul. și jocul rîndunelelor, colea cînd să despri- 

măvărează! Ce drăgălaș ne atinge urechea cîntecul mierlei, 

-dar- mai :ales al priveghetoarei! Apoi, cum nu să desfătează 
ochiul nostru la priveliștea unei prădini plină de. pomi mi- 
rositori colea în luna lui Maiu. Ce voios e țăranul, cînd-. 
mergind:pe cimp vede Tanuirile bogate în holde de grîu și .. 
cucuruz! Bucuria și speraiţa îl cuprinde, cînd-află,. că D-zeu 
a răsplătit. cu îmbelșugare . munca :și truda ostenelelor sale, 
căci zice-să în sf. scriptură: „eeriul Și - pămintul vestește, 

măriiea lui. D-zeu. a | 
A „cxeşte! pe copiii, ca să simţească aceste - bucurii e 

„una. din- primele datorințe ale înv rățătoriului, a le deschide 
ochiul sufletului- lor, 'ca să nu treacă muţi și surzi prin fru- . 
moasa natură e o cerință cardinală a chemării Înv ăţătorești. 

“Urmează . deci în' mod natural, ca noi să facem să se. 
„. deştepte Și să se sălășluiască' în spiritul elevilor plăcerea 

“de a privi-natura cu tot. ceea ce să află în ea şi . „cu „tot. 

ceea ce-ne îmbie ea. . So 

o Să desvoltăm deci. înainte! de toate , spiritul: de obser- 

vaţie. pentru : 'ca copiii prin. propria lor: esperienţă ; să-și ciș- 

„tige cît se poate de multe: cunoștințe” din: natură; să cu- 

noască, cit să poate de multe animale, plante, minerale, 

- Pa
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Apoi să vadă, răsărirea Și apunerea soarelui, gruparea ste- 
lelor pe cor, formarea și mișcarea; norilor, formarea și pro--, 

” ducerea, viscolilor, nașterea ploii, a rouei, a brurhei,; a zăpezii - 
și a îngheţului. - Și cind noi aceasta o. facem, atunci de-. 
şteptăm interesul așa numit: :empiric (empirie = esper iență): 

“În viaţă de multeori atit. noi cit şi mai ales copiii nu 
“ne mulțănoira - cu aceea că ne uităm. și almirăm ceea-ce e. 
“în natură, ci mergem mai'de parte să aflăm legătura între: 
ființele, şi obiectele din. natură ;- tot astfel nu ne mulțămim, 

y 

că vedem anumite fenomene, ce. să petrec în natură, ci ne 
întrebăm și de cauza, care 'le produce, adecă voim să știm, 

„de ce: îngheaţă apa, de: ce să rugineşte f ferul, de ce fierbe | 
„mustul și de ce să înăcrește laptele... a 

Cind: noi '0 facem aceasta, atunci “fiindeă totdeauna. 
cauzele sunt ascunse, trebue, să raţionăm şi să judecăm. 

„Plăcerea, de a, răționa şi a judeca, asupra ființelor, obiec-: 
"telor şi fenomenelor din natură să numeşte interes speculativ. 

Ear. cînd noi admirăm frumuseţile naturii zicînd: vai 
“cât: de frumos e cucuruzul. sau cireșul cutare înflorit, atunci 
avem plăcerea frumosului. Plăcerca „aceasta în Timba pede 
_Sogică să numește interes estetic. i 

Pe urmă, cînd cuprindem toată natura între un cere 
- întreg. Și: uibindu-ne de ordinea, de „regularitatea de care 
“urmează unul după- altul anotimpurile: anume: cum vine 
. după iarnă . „primăvară, „după . primăvară -vară,. după, vară 
toamnă și pe urmă iarăși iarnă; de asemenea cuni după. -- 

„. muguri. vin frunzele, florile. şi apoi 'tructele; cum bradul. 
“creşte la munte și: ștejarul la : şes, cum paserile ceriului “ - 
călătorese din țări reci în țări. «alde, cum vintul. poartă 
sămînța, dintro floare într alta, răminein uimiţi în faţa atot- . 

„_ puterniciei naturii, 

Deoarece. noi cu mintea, noastră : omenească judecind Lie 
după feliul” cum e alcătuită societatea omenească, și orga- 
nizată în societăți bine inchega ate, -cum sunt spre pildă. statul 

N 

v
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și biserica” nu aflăm: că acestea Sar A făcut din. sine și 

„prin sine, ci” din: contră constatăm” că toate au. trebuit să 

aibă un -ursitor, spre” a. lua. ființă şi trebie să aibă- condu- 
“cător. şi - organizator spre a se putea. manţinea.. Din. întim- 

plare. încă nu s'a tăcut. și nu - să face nimic. De aceea. cu 

„logica minţii noastre omeneşti nu putem" înțelege cum. Sar 
fi putut face lumea asta de sine și cum sar conduce: “ca, 

numai prin propriile sale forţe, în: un mod așa “admirabil 

- cum. 0 -vedem: că este, ȘI. ne înţelegîndu-ă suntem nevoiţi: a 
recunoaşte, că ca a. trebuit s să aibă un ursitor la. aducerea - a 

sa în ființă. şi trebue să aibă un conducător la, susținerea 
sa în existență. Pe acest conducător îl numim noi Durinezeu, 

iar plăcerea - ce:0 procură - sufletului “ nostru considerarea PE 

naturii” din acest punct: “de vedere 0! numim „înteres religios: 
, _ > 

— . . - „> Po i ti 

SS Gr upari ca opioetelor de: vatama: 

“În şeoală, ca să desvoltăm feliuritele interese tebue 
-să prezentărm materialul de învățămînt. cu care să se. nu- 

“trească spiritul elevilor. „Acest material e cuprins în așa, ni Sai 

mitele obiecte de învățămînt sauin: disciplinele învățământul. Pi 

„Cite discipline: de învăţămînt să fie'e prima întrebare î 
. cu care are să se ocupe didactica generală, „după ce e odată | 

-a descoperit scopul învățămîntului. Aa A 
“În punctul acesta, s'au făcut greşeli. și “să, mai. „fac și 

|  aştăzi, căci nu e lucru ușor -a: notăris ce să înveţi. ŞI cit 

să: înveţi. din mulțimea de material ce ni-l îmbic știința. 

? 

„Nici nu-e ucr: „uşor. a. alege. materialul -cel mai de valoare, NI 

și cel- mai: “potriv it firei. și - priceperii elevilor. Goethe zice: > 

„pentru copii numai aceea, e de ajuns bun ce. e de tot bun. 

"Aşa, dară; şi. între materialul scientific, -care e bun trebue 
Să, “facem alegere, căutînd din el. pe cel mai bun Și alegind „i 

pe. cel de tot. bun. ae 23 n 

i Bărbaţii” de ştiinţă, stisţin din pasc lor” e vedere,
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„că tot ce a produs ştiinţa are să străbată prin canalul școalei 
în massele poporului; dar ci uită, că ştiinţa e în o continuă 
preformare și schimbare şi noi nu ce permis să facem întrare 
în școală decit: adevărurilor nestrămutate din domeniul dife- |. 
„itelor științe. Ceca-ce să mai află sub întrebarea discuţiei 

e o afacere a”științei cu care da! să pot ocupa oamenii 
ereşcuţi, niei. decum însă copiii de șeoală.. Chiar și din ade- 
“vărurile deplin stabilite încă trebue să lăsăm o mulţime 
mare afară, căci atunci am împovora preă tare programele 
de studii. și: am favoriza așa numitul surmenagiu (îngreu- 
iarea școalei cu- prea mult material de învățămînt). | 

Sunt unii, cari zic că tot ce e folositoriu şi: de tre- 
buință: pentru viață să se ia în planwile de învățămînt, 
Imîndu-ne după vederea acestora întrebăm: oare ce nu-i de 

„folos și de _trebuință? Astă-părere; răzimată pe .principiul 
_utilitarismului: ne- aduce într'o imenzitate” de încurcături. 
Constatăm, că nici una din aceste păreri nu se razimă. pe 

motive pedagogice ci sunt păreri, cari sunt luate. din extra 
dominiul școalei. Nu subiectul cugetător al elevilor este” 

„punctul de plecare, din care emanează aceste vederi, ci con- 
sideraţiuni de: natură cu totul străine de. scopurile și înte- 

vesele bine pricepute ale școalei. 
Interesul pedagogie este călăuza, care ne pune Și în 

punctul: acesta pe adevărata cale, pe.care are să procedeze 

un învățămînt: educativ. 

In urma, împărțirii. interesului î în două grupe mari'vom 

avea mai întîi două grupe mari de obiecte de învăţămînt și 
anume: a) grupa obiectelor de învățămint, .care tractează 
despre viața omenească, b) grupa obieotelor de înv ățămint, 
care să „Ocupă. cu viaţa naturii, 

Oare cari ştiinţe ne vorbese' despre vi iaţa omului ?: Cu. 
viața omenească. se Ocupă în trecutul ei științele istorice, 
căci. ele:ne spun ce au "făptuit, ce-au încercat și ce au 
păţit oamenii în „cursul. vremilor.- ! 
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Tar viața naturii este cuprinsă : în ştiinţele naturale, de -. 

cari se ţin: zoologia, botanica, mineralogia, fisica și chemia; . 

cele dintai descriu ființele și lucrurile din natură; cele de pe. 

„urmă ne arată- fenomenele și legile naturii. 

Încât privește științele istorice, în sens pedagogie, nu 

înţelegem numai istoria, ci peste tot ori ce știință, Care 

tractează despre: faptele Şi pățaniile oamenilor.. Aici. vine 

a fi considerată în. locul. dintăi: „literatura cu: prodietele ei, 
- poveşti, novele,, scrieri : dramatice, poezii ete. Totodată aici 
vin și acelea cunoștințe, cari ne arată, ce credință a avut - 

poporul, „deci cunoștințe xeligioase,. scoase din disciplinele 

teologice. În grupa dintai vom avea dar 2) disciplinele 
-teologico- -îslorice. . . 2 

În „grupa. a doua vom avâa: a)- disciplinele naturale. 

“Acestea sunt cele done grupe fundamentale. ale obiectelor 

de învățămînt în școalele educative... = aa 
SI Atit viaţa omenească cit Și vi iața naturii, ca să i poată 

fi. înțelese pe. deplin și aprețiate- în' toată ființa, și. mani- 

festaţiile- lor- au necesitate de a fi studiate ȘI “cu: ajutorul. 
“altor. ştiinţe pe cari. „le-a „descoperit Şi le „practică cul- 
tura modernă. -. : 

- Întîmplările din viaţa trecută a popoaielor, dacă nu S'ar 

vărat, că mai sunt și alte invenții ale culturii, cari transpun.. 

"din: generaţie în generaţie - inimplri faptaite, deci i fapte 
“trecute în. domeniul istorie, 

. Astfel: monumentele istorice în. cari să fixează ȘI re-.. 

_ amintese anumite lupte; anumite sărbări culturale, sau și” 
numai anumite personagii. istorice: încă, vorbesc de trecutul 
unui neam. » „a 

Pot astfel inseripțiile,, monumentală istorice, ori epi- 
tafiile de“ pe petre. dela. morminte : încă ne spun cîte ceva 
din. trecut.. ME Să e 

Au: nu-s au construit 0 mare parte, a istoriei egiptenc, 1 
mia 2 

ENTR ALĂ- i 
UnivegcALĂ ) 

“Span, Lecţii de Didactică, Dia -    
  

fi scris, ar fi rămas perdute. pentru timpul nostru. E. ade-
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“ Dabilioniene, asinieiene, din inseripţiunile, ce s'au căsit 
pe “petrile. mormintelor? Au nu și astăzi unele părţi întune- : 
coase din istoria trecutului nu se “luminează prin desgro- 

-- parea- de monumente vechi,- - ca biserici, amiițeatre, palate 
domnești, etc.? . o 

Cit de mult a contribuit la întărirea a adevărului istoric, 
cum că noi am fost. aduşi -în Dacia, prin Traian, descope- 
ririle: dela, Sarmisegetusa, și mai. ales descoperirea : MONU- - 
mentului. din Dobrogea “dela. „Adam Clisi ete. 

. Tot asemenea ne ajutăm foarte mult la pricepârea' Și 
Si înțelegerea: trecutului prin monedele din timpuiile trecute 

şi prin nedalii comemorative; „cari să bat cu oeaziunea . 
"unor evenimente mai însemnate, ae i 

1. "Poate, acestea, însă sunt riuimai neşte povestiri, mute, : - 
i cani ne spun numai: cite ceva şi dacă n'ar fi alte însemnări 
“ale! timpului - am. ști: prea puţin din ceea ce s'a petrecut î în. - 
„. cutare timp. De: aceea din cele mai vechi vremuri s'au găsit - 

bărbaţi, cărora le-a făcut plăcere să-și facă notițe: despre 
ceea ce să întîmplă zi de zi; Şi așa ne-au rămas însem- . . 
nările lor sub formă de. memorii, cari-pe urmă au devenit 
cronice istorice, căci . cronicile nu “sunt alteeva decît notițe, - 

„ce sau făcut zi de zi, lună de lună, an de an și prin cari.” 
ni s'au păstrat pățaniile mai însemnâte ale: timpurilor tre 
cute, astfel avem cronica, lui “Şincai ş.a. Să 

Oare care știință a.” ajutat să: se facă aceste cronice? . 
Răspunsul e. ușor .și -limpede,. căci aceea știință. nu e alta 

> decât limbistica, “adecă știința, limbei. De. vreme ce această 
“ ştiinţă, își are Și ea ramificațiunile- sale, vom. zice cu un. 
„cuvînt: : ştiinţele” limbistice, prin” urmare “în un mod natural 
se alipese de științele istorice așa numitele ştiinţe limbistice, 
căci ele. sunt „forma, în care să toarnă cunoștințele istorice. . 
“Urmează dară. ca o a treia grupă a obiectelor. de învățământ, 

“gr upa “Științelor formale natmite : șiiiițe „limbistice, 
„ Întocmai precum ştiinţele limbistice sunt. științe for. |
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male pentru cele istorice, tot astfel Și matematicile pentru 

ştiinţele naturale... Dai 

- Cind vreau: ca- să pr ețuese un animal, “peiitru. ea ca să 

nu mă înșel' la:vinzare sau. cumpărare mă pun și-l. cum- 
„pănese; din cumpănire. „reese, că are atitea și “atitea kg. 

„greutate; *-Cind “Vreau : să - vind sau să “etimpăr 0 padure | 

trebue. să iau: un pricepător, “care să statorească, ciți - metri 

- cubici. de lemn sunt şi deci. câţi: stinjini . pot face spre. 

i exemplu, din „O. pădure de fag... Oile la tirg să numără; mor 

„covii și castraveți. de. asemenea, să. dau în bucăţi 1 numărate: 

sau în măsură ete...» Aşa dară. toate fiinţele” şi nerurile- 

Si din natură trebuese: numărate, curpănite și măssirate, “dacă 

e vorba Să le folosim în. viața noastră economică; A nU- . 

„măra, a măsura: ȘI . a. cumpăni. sunt: noțiuni: matematice, - 

cari de sine: nu există, ci- numai ca forme pe lîngă. fiinţele. - 

“Și obiectele din natură. Deci și: științele despre acelea vor 

„fi ştiinţe” formale pe lingă. ştiinţele naturale, d. pat a rupă az a 

a obiectelor. de. învățămînt” -0 formează, prin. urmare ştiinţele 

“nateniatice, ca. ştiinţe formili pe. lingă ștăinţele“ naturale: “ aie 

| Devarece spiritul nostru, . ca să-se „poată manifesta, 

în . toată plenitudinea lui. are trebuință. de org ganele corpului - 

- nostru, de aici: nrmează, că şi: științele, cari tractează despre - 

acestea încă au să fie considerate în : “şcoală, Dintie. Orga- 

i “nele,: cari. vin mai. ales în combinațiune; âmintiră: organele 

:Xrorhirii. și cîntării, minile, „ochii, picioarele ect. "Pentru [o 

spiritul: să se poată “manifesta e: necesar, ca “aceste - orgâne | 

“să. fie” deprinse atât” de: mult; încât ele cu ușurătate Și esact - 

să îndeplinească - poruncile spiritului. “A “Noi vom avea deci să. 

“ne 'cîşticăm o anumită -dibăcie în a le şti purtă, precuin - 

” voește spiritul, Dibăcia . aceasta să cîștigă - printr'o deprin-.. SR 

dere îndelungată ş şi condusă după un anumif, sistem, Deoar ece. 

„dintre “toate organele. mîna -este -mâi ales: aceea pe care. 0: 

deprindem “ mai:. mult, căci cu ea apucăm, prindem, tragem, 

i impingeni, Seriem, „desemnăni, coasem, bărdășin,, de acea... 
« 

aa! x 2 Lia 2 ; 

o 

N Li ”
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deprinderile acelor organe-le și-numim cu v singură numire 
deprinderi technice, (ss mînă). Atari deprinderi sunt: ca- . 
liorafia,' desemnul, lucrul de mînă, musica şi gimnastica. 

Deoarece știința, a statorit și pentia. acestea anumite | 

principii. știenţifice de aceta și. ele 'au -în' citva caracterul 
„de ştiinţe, „Acestea formează grupa a cincia a, obiectelor de. 

învățămînt: grupa obiectelov technice. În. sfirșit - amintim şi 

ștudiul geografiei, ca acela, care oarecum combină ştiinţele. _ 

reale, “cu cele istorice, ba chiar și cele natirale și limbistice, i 

căci. în geografie tractăm mai despre” toate; va forma; deci 
geografia: grupa d șeasa a obiectelor. de învățământ. sub titula 

grupa obiccielor. de învățământ : geo grafice. Pa 
N 

5. 5. Asezarea siecosi va a a iatorialului de 

invățămint. | ” 

Nu. e de ajuns cu atita, că noi am ales și grupat 
materialul de învățămînt, ci. e: necesar, ca. să-l și aşezăm 
în ordinea, cum are să. urmeze an de an, lună. de lună, 
săptămînă de săptămină. Cei mai mulţi se mulțămese cu 
atita, că iau un manual de școală și tractează materialul 
cum: urmează: acolo, capitol de capitol, sau cel inult să.pun și 

iau planul de învățămînt, statorit. de autoritatea școlară şi 

__ tractează materialul; cum 'e. pus acolo. O singură ochire în 
acest plan. de învățămînt. e suficientă pentru. un pedagog 

priceput, de a, afla, că materialul, -cum e ordinat acolo nici 
pe departe nu corăspunde cerințelor pedagogice- -didaetice, 
fiind în cele mai dese cazuri o imitație după alte programe 
a altor popoare și a “altor state. “Materialul astfel. tractat : 
nu corăspunde gradului de pricepere al eleviloi,; cărora să. 

“împărtășește; Și aceasta, din motivul, fiindcă el.nu este ales 
și aranjat cu .xespeet la gradele de. appercepţie - spiri- 

„_tuală- al elevilor. De aci urmează, că el:nici -nu prinde - 
rădăcini în , sufletele lor Și. astfel nici nu poate face e parte
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din adevărata lor cultură, fiindcă nu.e conoreseut „cu sea 
“și ființa lor: a a 

Nu este. perniis, că la aranjarea materialului de în- . 

vățămînt să se procedeze după bunul plac, “sau şi numai 

după ordinea, cum să „suecede acest material în “corpul” 
unei științe deplin stabilite și -sistemizate. "Aceasta pe'mo- : 
tivul, fiindeă în cazul acesta punctul de mînecare la aș 
zarea materialului este -afară de subiectul primitoriu: a al 

- elevilor. Dacă. e vorba, “ca elevii” să -priceapă şi să-şi în- 
suşiască pe deplin: materialul cel propunem, atunci înainte, 

de toate e necesar, să ținem samă de starea sufletească a 
copiilor, cărora. avem, “să-l: predăm. - Ă Se | 

-Cind ne vom pune și vom. studia” natura: spiritului 
omenesc, din anii copilării: și pănă la bătrineţe vom observa; 

că “altul e. modul de pricepere. al unui. prunc, “altul a inu 
june, altul a “unui Vărbat şi altul a unui bătrin. Fiecare 

E vîrstă” omenească; își are mult-puţin marcată, gradația, de, 

pricepere spirituală. deosebită. „Un copil. vede lucrurile: din 
lume „şi societătea -omenească în colori și- forme, cari mult 
puțin difer de 'realitatea adevărată - a lor. Copilul vorbește - 
cu pietrile, cu lemnele și cu năsipul, cu care să joacă ca... 

şi cu neşte ființe vii.. Fetiţa gugulește păpușa ȘI 0 des- 

— meardă, ca și cînd ar avea înaintea, „sa o ființă vie; iar . 

băiatul” călărește. pe băț ca pe adevăratul „căluţ, Deși știe - 
că e băț, -totuși -în fantazia lui. își închipuește, că sar 

„afla călărind pe cal. : Ce. denoată toate - aceste semne vii : 
“pe cari cu: toți. le puitera observa - zi de zi în jucăriile= 00- Ş 

„piilor? -În ce stare se află, mintea lor, „cind ea astfel 

„Muerează ? AiaE a 
_Deoarece * precara vedem. închipnirea,: este, care face 

“pe. copii. să vadă. alteum lumea, decum" e-ea de: fapt, vom 
„zice, că .în perioada prunciei “modul de gîndire ii pricepere 
al copiilor este : imaginar. .. -- i . 

| „Dacă observăm și ștudiem mintea a copilului în perioadele E 

- a
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ce' urmează "pruncici, 'adecă în așă numita perioadă a “ado- 
| escenţei, „vom afla, că tînărul “numai crede, cum -că toată. 

. pasărea, „care sboară. e bună de mîncat, nici. că suindu-se 
| pe un . vîrf. de deal ar atinge. cu mîna "ceriul ; deoarece 
„Sa convins -din” „propria “păţanie, că lucrul. nu- stă aşa ci 
alteună. Acum începe x socoti peatra "de „peatră: şi: nu-a o 

| consideră ca ființă “vie ;. de „asemenea băţul. îl vede ca lemn 
“și nu-l socotește de. cal. “Nu: crede. tot. ce i-să spune :pănă 
nu vede . cu "ochii proprii, “Gu. tin. cuvînt își dă silința să 

-priceapă. şi. înțeleagă lucrurile “din. viaţa - omenească, așa 
„precum. sunt: ele în: vealitatea. lor: cea adevărată” și numai 

„umblă .să.le - schimbe. fiinţa lor: după” imaginaţia sa. Ex- 
periența îndelungată, ce o a făcut cu anii și observ ația sin 

:uratecelor fiinţe, lucruri şi - întâmplări. din lume, L-au adus 
"acolo, ca-să vadă lumea, - după “cum este ea și nu după 
„cum, și-o formase: el în” ichipuirea sa. . Castele de 'aur nu 
se mai zidesc. în mintea sa, căci nu le găsește în reali-. 
tate; Lucrurile și: starea, ami nu și. Je “mai: înpenează ca 

| - odinioară cu tot: feliul: de! floricele, * căci l-a convins trista. 
“realitate, Gă cele în. lume! aflate, mult se deosebesc, de cele 

în, „inte înehipuite, E i 
„Ce "mod de pricepere. va, 4 avind copilul în “stadiul 

„ adolescenţei? Fiindcă: el pricepe realitatea cum este.ea de” 
facto, vom zice:, modul Jai de. pricepere. este: real. (faptic). 

| - Înaintind, tinărul în „ani Şi îmbog: ățindu-și - prin . ex- 
- pericaţă cunoștințele sale să lărgește și. “orizontul privirii 
: sufletești, - Ochii sufletălui Său caută acum să: străbată și 
din. “dărăptul, “celor. ce -li-se: „arată pe dinafară; voeşte să. 

- pătrundă în ființa, lucrului, “Să caute legătura dintre. fiinţele, 
. lucrurile ȘI - intimplările” din “lume; și pănă atuncea, pănă - 
cînd NU. le află, mu se. linişteşte, nu se “mulțămește „Cu ceea - 
ce vede pe. dinafară ci 'voește. să străbată i în fondul Tucieurilor 

 întimplărilor, „adecă să „cunoâscă câuzele fenomendlor: din 
” natură Și i motivele luer nrilor: omenești, Ca s să poată afla aceasta 

at 

ao La
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«l trebue: .să reflecteze; să combine, să juilecd, să raţioneze, 

deci modul lui. de pricepere e: 'veflectător. Individul ori singu- 

aticul în desvoltarea sa. spirituală percurge următoarele. trei“ 

grade de pricepere sau appercepție : “1) gradul de appercepţie 
'-.. imaginar, 2) g gradul de appercepție real, pr) gradul de  price- 

> pere "reflectător i pa 

Dacă urmărim . desvoltarea culturală a unui popor, dela.. 

| “începutul ci vom afla, că, şi. poporul percurge -. trei grade 

mai mâreante: în, propășirea, sa culturală. La începuturile 

“sale cultura unui” popor..să manifeştează prin : produete. de: | 

„acelea în cari: domincază fantazia. În. acest stadiu răsar. 
: din mintea poporului:.. poveştile, legendele, | “basnaele,: cari . 

„udecute după” înţelesul lor nu corăspund realităţii. 

a : Oredinţele, aspiraţiunile; cuprinse în: acestea produete, 

E ne. arată, „că poporul: trăia mai mult în 0 lume, închipuită.. | 

NE decit reală, „de aceea . şi putem numi gradul lui. de cultură: _. 

- închipuit sau mitic. “Originea “fiecărui “popor este mitică, - 

căci. nu să ştie. cu. siguranţă: tot ce: sa petrecut în viaţa 

: lui: de: atunci: "Lot ceea ce, să spune - e învăluit în mituri 

“și pov eşti, Din: treapta, - aceasta culturală se. “zidică. pe. încet | 

- poporul; desfăcindu-i- -se și luminindu-i-se spiritul, la.0 treaptă = 
“mai înaltă Bărbaţi” sing uratici încep-să, împrăștie. negura, ce: - 

" eovirșise mintea “poporului şi cu razele” minţii lor fac să se . 

întpezerească lumina cea: adevărată. Poporul luminat” de con- 

- ducătorii săi începe să-și înțeleagă rostul vieţii sale; începe să - 
E „ priceapă lumea așa după cum este ea; începe să ștudieze . 
ai natură oamenilor eu alţi ochi și cu altă: minte. Pe această 

„teaptiă şi productele culturale xeprezintă starea reală a lumei. 

În ele ese: la iveală nu atît de mult, fantazia ci mai virtoş 
_ judecata, limpede ; şi obiectivă. Gradul “acesta: de cultură - 

- fiindcă ne “redă, ceea: ce s'a. intimplat aevea, să. numește | 

gradul de cultură” istorici a Si 
Dar un. popor cu. “tendinţe cxiiturale nu . se maulţă- 

„ mește numi „cu 1 înţeleg crea, vostului său în. linie, „cl caută 
i Da 7
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să găsească căi și mijloace. spre a să ridica între popoarele 
conlocuitoare şi a ajunge la o-poziție mai înaltă. În acestea 
străduințe vedem: cum purtăforii culturii se sbuciumă cu 
mintea lor spre a da. none direcţii în gîndirea poporului, 
din care fac parte. În starea aceasta apar scriitori filosofi, 
cari prin scrierile lor pregătesc. formarea minţii poporului. .: 
„Acest grad de. cultură îl putem numi: filosofic. Deti trei 
grade: de cultură. deosebim în viaţa unui popor și anume: 
a) gradul. de cultură -mitic, - Db) gradul. de cultură istoric, 
c) gradul de cultură, filosofic. ID CR 

Dacă vom şti alege “materialul cultural de pe gradul 
- prim și-l vom da, tinerimii la începutul culturii sal6, atunci 
i-am dat toemai aceea, ce e potrivit pentru gradul de pri- 

„cepere al“ei.: Dacă, și în succesiunta materialului vom ținea 
„cont. de desvoltarea sufletească a copiilor şi “le. vom da 
material potrivit, luat din treapta corăspunzătoare a gradului | 

„de cultură, general, atunci . să Ya întemeia, în mintea co- 
piilor o adevărată cultură, În aceste trepte e cuprins așa 
numitul prisicipiu. cultural istorie, care ne arată, cum să 
aranjăm. materialul de învăţămînt. - 

6. Concentiarea învățămîntului. * 
- Pe cînd princijiul. culturăl istorie ne arată cum are 

să urmeze materialul de învățămînt, pe atunci concentrațiunea. 
ne arată cum: să legăm materialul : de învățămînt. din dife- 

„ritele obiecte, - cari se propui deodată și merg. paralel unele pe lingă altele, Concentiarea, materialului este ds aceea nc- cesară, fiindcă știm din psichologie, cumeă ideile, dacă rămii 
izolate, să pierd în conștiința. noastră și- pentru ca să se. „păstreze "e de lipsă, casă le asoțiem, : Cu :cit; ideile: din 
„deosebitele obiecte vor fi aduse în mai” multe legături unele 
cu altele, cu atita vor forma mai sigur propietatea 'sufletului 

pi 

- nostru. Dacă să va lega geografia cu istoria  şi- geografia, --



„cu limba matermă; aritmetică. cu geometria, atunci “ideile 

dinti”un obiect să sprijinese prin ideile din alt obiect. 'Tot 

- psichologia, ne spune, că în spiritul nostru trebue să fie 

o unitate de gindiri, simţiri, “voiri sau voințe; pentru ca : 

sufletul” nostru să se poată zice, “că. e întreg şi sănătos. 

Un om al cărui suflet e imprăştiat, adecă un om a cărui. 

"idei nu sunt: unificate e un: on distras, Sau un om, care Ea 

nu-i, cu mintea la loc. Astfel de oameni mau o minte orga- 

nizată. Numai un om cu mintea organizată poate-fi” numit 

om de caracter; Yormarea caracterului încă pretinde deci, 
ea să aducem. în legătură obiectele. unele cu altele. : Nu-i 

“deajuns cu atît, că vom concentra materialul din.cite doue 

„- obieete,- căci prin aceasta. am face-să se nască în. spiritul | 
- copiilor mai multe “centre şi. prin urmare am conturba uni- 

tatea conştiinţei, care pretinde numai un centru. Avem deci 
de a pune materialul din un obiect de înv ățămînt sau din. 

* mai multe obiecte cu' conţinut asemenea, în mijlocul celor- | 

lalte . obicete “și a'lega .acel „material -de toate obiectele. , 

„Dani ce noi voim să formăm. din elevii.din: şcoală oameni - 
cu carater religios moral. urmează, că în centru. vom pure 

acelea obiecte, “cari: cuprind. material de conţinut religios. 
| „moral; atari obiecte :sunt : . învățămîntul religios și “învă-- 

“tămîntăl istoric,. sau pe: scurt. înv: ățămintul istoric religios. 

. Materialul acesta formează: centru; “Amăsurat acestor ceiințe | 
vom stabili pentru anul prim de școală ca material de concen-. 
trațiune:. poveștile poporale, de cari au.să se lege învățarea 

- cetitului, cunoștințele naturale, aritmetica, “desemnul ete. - 
= 7 În centrul tuturor: obiectelor. de. învățămînt au să stea 

“obicetele” cu caracter istoric, .cu : caracter Titerar; - Acestea 

la olaltă luate. formează 'simburele întregului” învățămint 

„și să numesc: discipline” etico-relig gioase.. În jurul. acestora să 

„grupează în formă periferică toate celelalte obiecte de învă-- 
“țămînt (istoria cu geografia etc). Acestea, formează simbu- 

E vele: învățămîntului « educativ; „Spre, pildă: am luat. o poveste -
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“luăm | ȘI - că: material: religios, „căci are: "conţinut - religios | 

RS
 “moral, dar de el, de acest material Jegăm. cunoștințe istorice, 

întrucît ecle petrecute Sau întiniplat, de mult și astfel de- 53 
 şteptăm simțul istoric; deoarece ele mîncaui. şi să” îmbrăcau 

putem vorbi în: științe, naturale : despre - nutremînt, despre: 
cînepă ori lină. În aritmetică calculări « cu: cele doue persoane; 

- în limbă. legăm cetitul de această poveste. In: desemn facem 0 

lingură, o fureuţă sau: un: cuţit cu. care mîneau. In! cali- 

N grafie scriem cuvinte. și ziceri. din. poveste, In cântare, cîntăni 
- "0 poezie, „care Să potriveşte cu. cele « ec-au: upăţit, cele. done. 

persoane; fra a? | E - 

3 i, . 7 Uivitatea metodică. 

““ State a are; : meniţiunea - de ă-: înavuţi capitalul spiritual 
“al elev ilor, adăug înd la: gîndirile: şi: cunoştinţele, ce Și le-au" 

: însuşit în. cereul familiar - “sau. în mijlocul societăţii, unde 
au petrecut, cunoștințe şi idei noue, și înteuct cele avute ! 

“ai:fi. neclare! ori defectuoase, a. le. clanifica” ȘI “întregi. În 

această tendență nobilă, ca are. să urmeze după: “un “plan. 
„bine cibzuit „și să. stăruiască a-și. indrepta. toate lucrările + 

sale după normele și legile” psichologiei..: | 
“ Știut. este, că culțuta,: de. care au să “se. împărtășească 

a elevii în. şcoală, “este atât de ramificată, şi de: 0 întindere 

:.„« atit de mare, încât, „Yoind. i 2.0 mijloc “elevilor, “trebue să 

procedăm, treptat, mulțaniinidu-ae pentru uri timp anuniit și: 
„umai cu părți mai mici din totalitatea ci.. Ştiinţele, prin 
cari „are să se îndeplinească lucrareă; cultivătoare - a, elevilor, - 

“nu se pot. preda deodată; ci numai succesiv si în..0 ordine . 

- > deter minată prin legile de desvoltare, naturală: a spiritului -. 

omenesc, Cit de mult să se: ice. din sistemele” diferitelor 

ştiinţe pentru! scopurile șeoalei.. e.0. chestiune pedagogică, 

de, prima „ordine, „care își i poate, afla. resolvarea numai ii 

Ii II , aa SR [ 

1 

frumoasă, în anul prim- școlar în care să i vorbeşte de- doue 
persoane şi de păţăniile lor. “Ăsta e. mațerial literar și-l.
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legătură cu chestiunea, . planului de învățămînt peste tot. 

“Nu mai “puţin “important este - de iă ști, „câtă ceuantitate” 

din. întreg . „materialul cuprins în planul de învățămînt se. 

. poito Propune cu. Succes în una, “sau mai multe oare de NR E x 

vățămînt, - a a i 

Avînd stabilit. planul de învățămînt Ventru « 0 anumită : 

categorie de şcoale, luerul cel dintiiu- este, să, ne cugetăm - 
asupra distribuirii materialului din diferitele - Științe “pe. 
“cursul :unui an întreg. Vom căuta dară să împărţim mate- 

rialul din fiecare obiect de învățămînt pe semestre, lumi 

și săptămîni şi-apoi să începem 'cu însași prelucrarea ma-. 
„ferialului. ' Aceasta o pretinde natura. “spiritului, deoarece 

- se șție, „că conștiința. „omului "nu poate cuprinde mai multe. . 

idei “clare - în: același moment și . dacă "ai iincerea să faci | 

forţă spiritului; îingrămădindu- I- cu material mult, resultatul 

„ar. fiică nu S'ar- alege cu “nimic. Dar Și din punetil de” 

vedere : al unei lucrări conştiente încă e necesar, ca învă- 
_ țătozul” Să tacă 0- distribuire: de “material pănă în amănun- 

- tele; sale. Părţile: acesteâ-” mici trebue -să stee în: legătură 

CN întreg. sistemul Şi fiecare din ele Să. fie o: „parte. între. 

1 „ai gitoare din, acela, ip 
“De fapt. e și împărţit! Toateriălul din planurile de în-_ 

| “ățămbat” în. mai multe discipline” și fiecare .din ele. se, 

"subimparte- în "secţiuni, capitole și „alte subimpărțiri, după 

cum e şi nătura. ştiinţei. - Fiecare “parte mai mică trebue 

“să . formeze o zală din lanţul întreg al unui: sistem de știință. 

O altă condițiune nu mai puțin: esenţială este: fiecare” ă 
“părticică să fie. asttel întocmită, încît. „să cuprindă” „ceva i - 
"esenţial și de 0 “valoare. generală absolută; : pentrucă numai 

așa șe poate considera. ca: "0 parte a /avutului . “cultural. 
comun. 'Trebue dar; -e -ca și o astfel de părticică să repre- .: 
sente”ea. pentru 'sine- un: ce întreg ŞI. să. aibă. însemnătatea Să 

sa culturală, În. înțelesul : acesta părţile. mai mici din ma--* 

tenialul aumui obicot. „de. învățămint, formează, 0 așa: "numită, 

oz BRE PD a
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„unitate “netodicăt:. „Numirea, metodică“ „provine dela îm- 

prejurarea, că același material. are să treacă prin felurite 

lucrări. metodice, -pănă ce să. devină-o propietate “sigură a, - 

„spiritului. elevilor. "Poate. unităţile” metodice. Ja olaltă luate 
„ representă. resultatul cultăral obiectiv, la, care au să. i ajungă 

elevii prin învățămînt” în un timp anumit, . de 

Sineuraticele „unităţi metodicet: sunt părţile m mai mici 

din materialul de învăţămînt. -Ele au să formeze substratul 

diferitelor Jecţiuni, ce.se “succed în decursul 1 unei săptămîni, 

luni, sau unui an: întreg, cc. - 

Dacă nota caracteristică a „unităţilor metodice - este: 

ea. ele să formeze o parte” esenţială din întreaga ştiinţă, 

cuprinsă în feluritele obiecte de î înv: ățămint, atunci Mrmează, 

că nu: fiecare. bucată de cetire, nu fiecare plantă, nici orice 

” “eîntare poate fi. considerată ca. unitate metodică. Poate, că 

E ele: conțin [o singură intuiţie a: unei. noțiuni - deja câștigate 

„și ca, atare au :să. servească - la întregirea și clarificarea, . 
| acelei noţiuni. Dar se poate, ca 0 anumită partie” a mute- 

„vinlului de învățămint să fie numai aplicarea, la niște rela- 
țiuni mai apropiate. de viața elevilor, a vre-unui principiu = 

moral stabilit în instrucțiunea, de. mai înainte. Așa d. e. 
Sar. putea, ca în istoria :biblică. sau în cea profană. să fie 

statorit “principiul: -„Fraţii trebue: să se. ajutore. și iubească, 
împrumutate. Dacă : Prin. urmare. în” cartea. de cetire am da | 
„peste: o piesă, în” care s "ar cuprinde expunerea unor fapte | 
“sai xelaţiuni,. din cari am ptitea scoate învățătura. morală 

| -de- mai Sus, piesa -nu va mai avea să forineze . ea 0 nouă: 
unitate mietodică,. ci va servi! (d. e: pe treapta a B-afor- 
mală)- la,. adeverirea, clarificarea şi fortificarea unei maxime . 

vechi. “Lot -astfel, dacă: în științele naturale: am abstras". 
.. noțiunea de. cutare - familie . „pe - -basa, întuiţiunii cîtorva îi 

o indivizi, cind. în “decursul “instrucţiunii vom da peste indi- . - 
vizi, -cu- însușiri caracteristice. egale, nu-i: vom considera, 

i „pe.aceștia. ca material pentru o nouă unitate. metodică; ci.
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numai ca o. subsumare. de. intuițiuni noue sub. o noţiune, 
cunoscută. “În geometrie. ne-am . ocupat cu corpul geometrie 
cilindru şi.pe basa. intuirii unor corpuri din natură, cari: 
au astfel de formă, am abstras definițiunea noţiunii. cilindru - 

-cu aceasta, elevii și-au însușit o parte esențială din ştiinţa 
geometriei. Între” corpurile din. natură, precum. și între 
obicetele de artă omenească - sunt o: mulţime de: forme ci- . 

„lindrice, pe cari în instrucțiune nu le “mai considerăm ea 
unități “metodice” speciale, ci. cunoștințele. despre ele se 
alătură la “cele. câștigate; . parte ca. întregire” și amplificare, 

“parte ca lămurire a acestora. „Noue cunoştinţe „despre. 
cilindru ar fi de pildă: “e că „forma cilindrică e.0 formă, ce - 
„ocură în natură și artă, “că sunt obiecte cilindrice goale. 
ȘI: “pline, -că.. sunt” unele corpuri “de forma: aceasta, ce se. 
“mişcă din un loc în altul și altele sunt stabile, că organele 
plantelor și ale animalelor au ca: formă fundamentală: forma, - 

“cilindrică ete, “Toate „cunoștințele - privitoare - la teluritele 
- obiecte: câ-au o astfel. de formă, au 'să fie. socotite, numai 

ca aplicări ale. cunoștințelor generale despre cilindru. 
„O “unitate trebuie se cuprindă. totdeauna -0 “moțiune : 

nouă, care să contribue la îmbogățirea, sistemului de cu- 
noștințe din un. ram oarecare al culturei omenești, deoarece 

| pentru formarea oricărei “noțiuni noue să recere, caca să. 
- se producă. pe calea intuițiunii: Și a -aseniinării, iar prin 
deprinilere și aplieaire să. „devină disponibilă pentr” spiritul - 
elevilor. e - o ” 

“Numai! acel material de înv ățămint, „care face posibilă | 
formarea undi noțiuni pe. calea arătată poate să formeze : 
0 unitate metodică. Nu va forma dar. o unitate metodică, 
„ceea ce. este în sine abstract, pentrucă aici nu. mai e ne- 

cesară o lucrare „metodică. “spre : a ne „putea, înălța cu elevii 

dela concret, - Așa. nu. pot forma o. unitate. metodică: uri - 
proverb, . o. “santență - biblică, rugăciunea „Tatăl - nostru, 

„Credeul:, ete. un psalm cum e, Miluește-mă Dumnezeule“, 
4 

- > - , - „a 
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„Lumină lină“ ete, Aceasta, din. motivul. « că orice. proy Ser, 
orice . sentință veligioasă, sunt. abstracțiuni și ca atari re- 

"-sultate, cari nu pot fi tractate” după procesul psichologie 
-al învăţării. . Nici cunoștințele, ce și le-au cîștigat elevii, -- 
în. 0 excursiune sau.în o călătorie “şcolară, nu sunt de a 
se lua. ca : “unităţi separate, ci ele au se” vină în ajutorul.” 

i altor unități metodice 'din diferitele. obiecte de învățămint, 
| BE adevărat, că. în decursul instrucţiunii se. ivesc multe 
_otaziuni, la. cari. pe lîngă seriile principale ale materialului 
de. învățămînt mai vin Și alte! serii secundare, cari, nu se 
poate tăgădui, că, sunt dă un: folos, adevărat. pentru - culti-. 

_varea' elevilor,: Ele. rămîn. însă numai,  intercalări” în seriile 
„principale. E e -- n 

Aa Care. să fie intinderea „unității metodice atirnă parte. 
dela felul materiei . de - învățămînt, “parte dela - gradul de 
pricepere al. 6ler ilor. În unele obiecte cum sint: aritmetica, 
geometria, fisica, 0. unitate „poate:'să fie tractată. chiar Și în. 
0 oară, pentrucă o regulă aritmetică. sau o: axiomă 'oeo- 

N “metrică, dacă - avem la. îndemînă, mijloace . de - intuițiune. 
suficiente, prea: Ușor sc” poate abstrage î în o „ară, În istorie 

„de regulă tree: oare “mai: mult, _pănă ce îsprăvim o unitate 
„metodică, pentrucă - trebue- să” învăţăm. „cu „elevii: o serie. 
întreagă de întimplări şi fapte orhenești,. pănă, ce. ajungem , 

Să abstragem - pe baza acestora „un adevăr moral, ori. să. 
scoatem” la iveală idea,. fundamentală, care a fost adex: ăratul-. 
motor al tuturor acțiunilor din: timpul: istorie, „despre care- 
e “vorba. “Tot astte] și în. geografie, dacă voim să carac- - 
terisăm o ţară - din pinet de vedere Asie, sau etnografic. 

 Hotăritoare „e în privinţa întinderii vinităților . metodice: și. 
. maturitatea elevilor; “În "clasele inferioare la - tot cazul. ele: ; 
“au să fie mâi' mici, iar în clasele superioare. mai - mari. 
"Pănă. ce pentru clexii. » începători e de ajuns a lua. din 

„- aritmeticăe adăugarea şi subtragerea d. 6. în cadrul numă- 
E „xului 3 în 9 unitate metodică, cu leşii din anul al doilea. 

ÎS
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se pot lua în o unitate metodică toate vatu operaţiunile | 
7 

deodată, cu mâi mulţi numeri. - 

"Pot: astfel - unităţile istorioarelor biblice: au să fe la 

începători: cit se, poate de înguste; „la: cei “mai. înaintați . 

“unităţile. din istoria, bisericească, sau din cea profănă, pot 

- săi -fie mai largi: Aşa. și în celelalte obiecte de. învățămînt. 

Din cele - expuse, este” e ident, că; stabilirea unităţilor. 

metodice. e. un lucru pe cît de. mecesar pe atit de greu și 
„că însuși resultatul unei! predări "metodice. a “materialului -. 

„de: învățămînt” atîrnă dela împărţirea, . raţională a lui în- 

asitel de. mici, grupe, numite, “unităţi metodice: Aceasta | 

$. “voptelo A formale. . - N 

- Scopul n mai de aproape al înv: aţăminiului este : : ac. a. 

condhuice pre elevi, “să-şi: înmulțească „cunoştinţele în mod. 
cât mai. natural: și “mai - corăspulizător fiii ŞI: demnităţii: 

n omenești. Aceasta | se va putea. îndeplini cu succes. numai, 
cînd învățătorul va căuta, Săși . toemească lucrarea sa, după a 

| “legile. de: desvoltare: ale spiritului omenesc, -Nu e de ajuns, : 
-că cineva se. străduește! “din: toate puterile, ca elevii SĂ-ȘI | 

 îimagazineze. în spiritul lor toată știința, “cupiinsă. în cutare. 

"este însă totodată ȘI; o muncă foarte. binefăcătoare - în în 3 
teresul instrucţiunii, puse pe. adevărate baze. pedagogice, a 

2 "Trebue dar să fim pe. deplin clarificaţi. asupra acestei, 
, chestiuni didactice, “înainte de a' începe să „propunem din 

re» -uin “obiect „de. înv ățămiînt, - dacă e _vorba “ca. lucrarea - 

“noastră să fie, condusă” după, - legile. psichelogice și dacă e; 

“ca. să, ŞI. aducă roadele dorite, e 

pa 

z 

manual de școală, cl Rotăritor : e felul cun să dobindit. pa 

“acâst- resultat - şi „mai .ales,. ce “ disposiţie sufletească Sa 
: „produs, în turma unci “Iuerări atit de stăruitoare. Experienţa 

- propriă ne-a, convins - de, atitea-ori; “că . știința cîștigată cu: 

o. âstfel de. sforțare, nu e. e durabilă, ci 4 în: cele „mai dese 
Da - pi 

pp - - - i Sa
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casuri ne indestulim, dacă. ea ne stă la disposiţie pentru 

anumite scopuri, cum ar fi un examen, sau o altă trebuință 
a momentului. În zadar vei voi să torni cu grămada știința 

- în capul cuiva, pentru-că el va primi numai atit. câtva, în- 

gădui natura spiritului. lui. şi dacă: te” vei incerea- să-l. îm- 

bulzeşti peste măsură, nu va putea, primi” nimica, fiind-că. și 
lumea, noastră internă este regulată și condusă de legi, 
întocmai. ca și lumea dinafară. - . 

Ştiibţa, -cum - 6 “cuprinsă : în manuale, conține numai 

“ abstracţiuni, “aşezate în .0 ordine sistematică, . după anumite 

„principii: logice. Noţiunile, „regulele, legile ete., cum ni-se - 

- prezentă aici pot fi înțelese. de oamenii. în vârstă, Acoare-ce 

ei pe. baza unei largi experienţe au un bogat material de 

cunoștințe. concrete, ceea-ce la copii, în etatea lor fragedă, 

nici decum nu: se poate presupune. “Mai este -de a se lua 
în băgare de seamă și împrejurarea, că-omul înaintat a. 

avut ocaziuni dese” de a se ridica cu cugetarea sa -la 

abstracţiuni și a se pogori . de aici lă concretisări, pe. cind 

copiii trebueso dedaţi treptat. la astfel de muncă spirituală, 
Scopul celor- -ce. urmează “este. tocmai de a arăta felul 

de procedare. în - propunârea materialului de' învățămînt 
“după legile. _psichologice: Împărțit odată materialul din 

diferitele obiecte de învățămînt în unităţile metodice corăspun- 
zătoare, “urmează : .ca- îoi să preluerăm - materialul. din 
“singuraticele unităţi după o: ordine 'statorită. dela, început, 
dacă e ca elevii să a poată pe deplin. însuși. 

: Prelucrarea - fie-e cărei unităţi i metodice se începe cu 
anunțarea țintei. "Ținta, expune în cîteva, cuvinte cuprinsul 
unei unităţi metodice; Sint mai „multe motive, cari pretind, 
ca astfel să începem. N - Se 

" Înainte” de -toate- amintim faptul, psichologie; “că 'con- 
știența elevilor este în tot. momentul străbătută de nouă: 

x
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gândiri, cari vin și trec: întoemai ca undele 1 unei ape, după . 

cum vin și trec și referințele schimbătoare ale vieţei. Noi . 

“mu găşim dar conștiența elevilor de tot. goală şi nu o 

aflăm nici avind totdeauna la îndemînă idei potrivite” de a 

înlesni . primirea ideilor, pe “cari voim să“ le “împărtășim 

elev ilor, Din contră în cele mai multe cazuri „mintea copiilor 

este trămintată toemai de idei, cari nu permit 0 concen- - 

trare a gîndirii lor spre a. învăţa ceva nou. Şi în. lipsa 

unei atari concentrări” nu 'e cu putință, ca elevii să aibă 

„vre-un folos din toată silința, ce ni-o dăm noi, voind a le 

propune ceva nou. Una dintre condițiunile esenţiale dela 

„cari atirnă progresul . elev ilor. în învățătură este, ca ei în 

” momentul, cînd li se propune ceva nou, să-și dee deoparte 

toate_gîndirile de cari au fost preocupaţi: şi: să-şi îndrepte. | 

toată mintea, lor spre. ideile cele noue, Jăsindu-se. a fi în- 

fluențați de lucrarea nouă a instrucţiunii. Prin ţintă tocmai 

acest scop voim să-l ajungem, deoarece” ideile anunțate, 

find none și susținîndu-se în claritate prin puterea impre- 

„siunii momentane, fac, ca ideile, de -cari ' era - preocupată 

conștiența eleviivi, să se depărteze şi. să se deschidă drumul: 

altor idei, ce stau ascunse în fundul. conștienței. Prin țintă 

abatem' deci atențiunea elevilor. dela idei, ce nu sunt priin- 

cioase lucrării noastre” didactice, spre ideile, ce ne preocupă. 

în un anumit moment. Spiritul elevilor ia o nouă -direcţiune, 

care duce la îmbogățirea, lui. cu noue. cunoștințe. | 

Dar ţinta, nu contribue. numai la deşteptarea. atenţiunii, 

ci. ea, indicind obiectul instrucţiunii, le arată elevilor și 

direcţiunea. lucrării aşa, că ei sunt dela, ' început . orientaţi 

asupra xesultatului, ce . intenţionărn a-l dobindi. Ei ştiu, 

unde âu să ajungă; î în calea activității -lor sufletești zăresc 

“multe. puncte . luminoase, pentrucă ochii lor, sunt deschiși. 

Ce deosebire e între felul de a proceda, astfel și între ru- 

ginitul metod de a „propune elevilor,. fără -ca ei să știe, 

2 

unde  voeşte- învățătorul - săi, ducă cu iustruarea, La un. 

Span, Lecţii de. Didactică. Na pn E 3
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astfel. de metod. elevii. merg “orbește inainte, fără de. a. cu- 
nvaște * nici cel “mai apropiat. pas, ce-au să-l facă.. Este - 
foarte. mare. deosebire, cînd. voiu zice: elevilor: Voim să. în- : 

-. Vățăm despre domnitorul din Țara Românească, de care să 
vorbeşte în poesia „Pe. cîmpia Turzii: ete.i“, sau dacă voiu . 

„începe deodată: să Je povestesc, despre acest viteaz al Ro-. 
mânilor. În cazul: prim. elevii sunt puși în o altă dispoziţie 
sufletească, : decît cum. sunt prin felul al doilea de procedare. 
“La acestea mai vine a fi conșiderată Şi împrejurarea, că. 

elevii, dacă - cunosc ţinta lucrării lor, vor căuta: să-și înte- 
fească toate - puterile lor : “spirituale spre a ajunge la ea. - | 
Prin aceasta să stirnește”- în mintea: elevilor 0, Mișcare a 
tuturor * gindirilor şi sentimentelor, încât elevul e împins cu 
o. forță iresistibilă spre inuncă “sufletească, EL face În sSu-- 

: fletul seu tot, felul de combinaţiuni „Spre -a „putea ajunge. 
„acolo, .în cătro e îndreptată! lucrarea ! comună. Luind parte 

„+ înc felul acesta la instrucțiune, toţi elevi vor fi. animați de 
aceeași. dorință. ȘI cuprinși de același. sentiment. de mulţă- 
mire; putind să constate un „Progres; Ei și sunt în stare. 
să judece acest lueru, „pentrucă pot privi cu. ușurință în 
dărăt pe - “drumul, ce l-au „percurs. cu mai multă Ori mai 

“puţină osteneală.- '"Pinta : face. pe elevi, ca ei. să participe . | 
la instrucţiune cu. conștiență. şi în tot momentul să-și poată” 
da seamă 'de ceea ce au făcut și să caute în “viitor la partea 

“problemei, pe 'car6 încă.nu o „au resolvat, dar care trebue 
_Xesolvată, „pentruca. mulțămirea “sufletească să fie. deplină. 
A deda pe copii la o lucrare conștientă este a-i face apți 
pentru a “putea îndeplini lucrări folositoare - în mijlocul: s0- „cietăţii, cînd vor. cere interesele . generale, ori cînd vor pretinde necesităţile lor particulare, De .multe-ori dela o . 
pășire conștientă în viață, atirnă fericirea omului „pentru. totdeauna. O' lucrare. în şcoală cu ajutorul fiutei este o... 
lucrare educativă. de cea mai mare impor tanță pentru: VI iața - elevului. „Ea este, educativă mai. vîrtos, finăcă dedă pe 

i a Ii 7,
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dev. a-și fixa. anumite scopuri și a căuta căi și mijloace. 
„pentru: ajungerea . acestora. Fixarea de” scopuri” și aflarea 

mijloacelor” potrivite este: tocmai ceea ce caracterisează feno- a 

„menu sufletesc âl voinţei. Prin anunţarea. fintei contribuim. Sit 

la formarea voinței elevului, pentrucă. voința.. presupune un. 
scop, „pe care “și-l împune. și pe care să strădueşte” dn îi 

“toate puterile a-l realisa.. Dacă ne cugetăr - acum la aceea, N 

că voiița. este, pe care 'se. “bazează. curucler ul, atunci şi mai | 

mult ese. la iveală importanța anunţării. țintei... Şi . prin 
= “- această, la „părere, mică și, neînsemnată Tucrare' metodică, - 

învățătorul pune. spiritul , elevilor în direcțiunea,- “ce; duce. *. Da 
„la foimarea caracterului lor. “Anunţarea” țintei lă, prelucrarea Î 
materialului „e învăţămînt este deci. „importantă din. două . 

” pete. de vedere, anumit: fiindcă prin.“ ea, : să- stimește': = 
" atențiuheă! elevilor și, a doua, fiindcă ea "contribuie la'.for- - 
„miărea. voinţei. Dovedită fiind necesitatea Și. importanţă țintei, 

să ne dăm seama, „asupra: modului, cum are ea, să fie for... 
- miulată: ȘI în scâze parte a, instrucţiunii își are “Tocul.. De. 

- oarece prima conidiţiune este, “ca, elevii. să priceapă cuprinsul = 
“intei teste. "de sine înțeles, “că are să, fie formulată atit cu i 

„privire la. “conţinut, cit: și cu privire: la formă. aşa, “încât: 

“el6vii” să 0 înţeleagă pe: deplin... Conţinutul. ei -are să fig». 

E cit se poarte, de concret, simplu şi ușor: şi nicicînd său 

teacă peste cercul de: vedere al dlevilor. - "Totodată nu e 

_ permis, ca conţinutul să fie de o întindere; prea maie, ori. ie 
"prea mică. Dacă e prea bogat î îngreunează, priceperea, dacă Ma 

e: prea îngust lasă pe elevi” indiferenți și nu deşteaptă în-:" 

„ei. simțul, de aşteptare. Iar. din punctul dei vedere al limbei: 

“ muie: permis, ca €ă să. cuprindă expresiuni; pe care copiii. 
„nu: “le: înțeleg Și cari eventual ar trebui explicate, căci . în 

* tintă nu încap esplicări, 0. țintă, care dela început e. mes; - ii 
dara, nu. poate, transpune” pe elevi în - sferele de :gindiri 

SE necesar, nici, nu „poate. să-i impintehezei Ja întoţire. -pute-. 

- „rilor spre vealisarea celor „Ctiprinse în ţintă. Nu e posibilă. Era 

- ă - E Dă „us - 
= -, p. i DRE ” . - 2 
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„0. impintenare nici atunci, cînd ținta e, , de natură, forimală 
numai, cum ar fi: „Astăzi. voim! să .continuăm acolo, unde 

am terminat ieri, ori: „Să merg; em mai departe la numărul 

următor: s sau: „Să luăm în ora, “aceasta, capitolul, care ne-a 
mai'rămast ete. Astfel de ţinte nu sunt. de nici. o: valoare, 
pentrucă nu: deșteaptă gindirea: elevilor, nu le încordează 

» puterea, s sufletească și cu atit mai puţin: ajută la formarea 

Yoinţei. : E a 

„De tot! potrivită e ţinta, care ştie să produsă în spi-. 

_ pitul elevilor. un fel de neliniște, “împreunată CU oare-care 
"așteptare “față de cele ce au să le înv ețe. Această dispoziție | 

sufletească este, prin care se “caracterizează interesul elevi- 
-.. lor faţă. cu obietiul, de sub: întrebare, Nu e tot. una. dacă 
înv: ițătorul va "zice: „Voim - să - cetim "o" poezie despre 
Mihaiu Eroul“ sau, dacă va. zice: „Voim să cunoaștem o 
„poezie; în. care. se vorbeşte” despre unul din cei: mai viteji 

-. domnitori” ai. “României și anume despre acela, care a biruit 
pe 'Turci Ja Călugăreni! “Așa dară:, „Despre cine ?** Elev. | 
„Despre Mihaiu, Eroultt, La tot: cazul formularea. din urmă 
este superioară. - po Ea ia T- 

„. Citeodată ţinta poate cuprinde și ceva. surprinzător, “dar 
| apoi surprinderea aceasta. are să se rectifice la „predare. 
„O astfel: de ţintă -ar fi: „Voim .să vedem, „cum plătese 
„oamenii, :cînd au cumpărat 'ceva. Voi vă miraţi de „asta ? 
Oamenii nu plătese- însă “într'o - formă. (La moment, sau. 

“mai tirziu). Nici “nu plătesc tot: atit. „(Cu rabat sau fără 
rabat“). Astă țintă are loc, cînd. învățăni cu elevii calcularea 

ă discontului?); De niulte-ori ținta e o zicere; d. e.: “ „Voim 
-Să, eunoaștem pe unul. din cei mai vrednici „capi ai bisericei 
noastre, pe: reposatul metropolit Andreiu Baron de Şaguna: 
Să vedem, cari sunt trecătorile. Carpaţilor, pe unde uter 

“străbate în România etc. Poate să fie. mai departe în 
„formă, de problemă, 'mai. “ales în - aritmetică, ȘI geometrie: 

*) Ziller, Pedugugia generală, Ea. II, „pag. 68: Aaa E 

. A 
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„Să. căutăra ciţi metri i (pătraţi) cuprinde curtea şcoalei:t. 

În, urmă poate să. fie și numai 0 întrebare orientătoare, la 

care învățătorul nu “așteaptă. răspuns inmediat, ci 'voește - . 

să îndrepte gindirile elevilor spre un Jucru anumit, d. 6... 

„De ce oare nu îngheață ţermurii Peninsulei. scandinavice, cu. 

toate că se află la o distanţă egală dela ecuator spre nord, 

cu ţermurii Rusiei dela Marea: Baltică 2:. “Aplicarea, uneia 

ori a altei modalităţi atîmă dela natura “materialului, pe. | 

care 'voim să-l preluerăm” și predăm elevilor. e 

„ Îmcit „priveşte locul .ce are „să-l ocupe. țânta, în cursul. 

instrucţiunii repeţim, că cu sea, are să se înceâpă. preliiera- 

rea materialului din fiecare unitate metodică. :După ce însă 

fiecare „oră „de instrucțiune. nu - are să tindă - numai: la 

ciștigarea, unor. cunoștințe. sau la: însușirea unei dexterităţi, : 

ci are să-fie și o şcoală, pentru formarea, voinţei, urmează, ” 

"că fiecare oră de. învățămînt are să se înceapă cu anuu- 

- ţarea țintei. Mai mult chiar, fiecare pas în: învățămînt 

trebue să se facă din ţintă în țintă, deoarece. numai. astfel . 

vor fi elevii luminaţi asupra. lucrării. lor, - Totdeauna! e, 

„ua semn, foarte bun, cind în,o şcoală. auzim, “că - învăță- - 

“torul întreabă: „Ce am învățat pănă acunia ?: Ce Yom, avea; 

să cercetăm. acum ? După, ce” știm: lucrurile, cutare, ce am 

mai putea . să știm 2 etc, "Dintele nu. sunt prin, urmare 

mărginite numai la începutul: unei “unităţi. „metodice, ci ele 

„au să însoţiască,, toată “lucrarea noastră didactică, care: : 

avem: să o 'săvirşim în. tot timpul, cât ţine predarea unei 

unităţi. "Finta dela începutul unităţii de, regulă o. formu-: 

„leâză îuvățătorul Și “fiindcă se întinde asupra cuprinsului .. 

- întreg, ea se! numeşte țânlă “principală. (generală). Se ivesc - 

„ însă . și, ocaziuni. de acelea, cînd ținta poate fi pregătită, 

și atunci o pot afla și elevii, dar se recere,. ca, pregătirea 

“-ei-să se. facă, pe scurt și repede. Celelalte “ținte, dela în- 

ceputul sau în decursul orei mai de multe-ori: „pot: fi aflate - 

de elevi,. dacii “învățătorul e destul de, dibaciu i în conducerea: 
E 
„7 

7 

+
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înv ăţământului: Ia: tot cazul însă, amde elevi ii “bot. singuri - 
să ajungă..la stabilirea țintei, învățătorul s să se străduească . 
a-i conduce în acea, “direcţiune, “Mai bine e, dacă” la învă 

i ţarea, „cetitului, socotelei-. sau: “ desemnului, elevul, însuși 
indică singuraticele tiepte de .progresare, ce au să se, „facă 

""* în. instrucţiune, sau .dacă, în științele naturale el arată. ca- 
- tegoriile,. după, cari trebue: să: se urmeze. „*Țintele: acestea, 
„fiindcă - toate se referă: la. problema generală cuprinsă, în 
ținta principală, se. „numesc:. “ținte speciale. zii 

Pinte „speciale- la o: “unitate metodică pot fi cît de multe, 
“pe: cînd ţintă principală e numai 'una. Învățătorul: e silit, 
“ba'e chiar dator. ada: elevilor. une-ori . și. acasă „probleme. 
de resolvat și e. întrebarea numai, cind are să revadă pro- . 
blemele resolvate,. la. începutul, ori la sfirșitul orei? Ne- 

"= greșit) “că la: început; dar” nicidecum înainte. de a: anunța” 
a ținta, ci înmediat după aceasta - Şi: apoi. trâcind peste, Tevi>- 

i dare, ținta - s6, repetează,. „de. Ne-o . „citeva, ori, pină „ce „ea 
„e pe “deplin - clară tuturor elevilor, 2 

| "Dacă „la - formularea. unei ținte principale sa. trmat 
: conform . îndigitărilor, cuprinse, în expunerile de mai 'sus, 
atunci, putem păși Ja + prelucrarea . materialului ȘI: „putem: 

, 

a începe: cu L prima treaptă, tormală adecă. cu: 

a. 
. : 

7 Ta “Analisa:s) N 
“ Prin fântă. elevii au fost “conduși cu gîndirea lor spre 

noul obiect, pe: care voim să-l: tractăm. „.Dela „acesta au 
să primească . ei impresiuni ȘI. să- ȘI. ciștige : idei nouă, cari... 

„se vor; adăuga Ja avutul spiritual, de „care dispun. de. mai. 
înainte. Adăugarea aceasta, dacă e vorba, câ să fie dăra-. 

  

x) O numire! "mai “Uşoară” de” înțeles şi mai pe rotiânește. a “treptelor 

ralizarea ; 4). Funcționarea psichică. Nu: am ajuns încă. la o hotărire defi- 
„Pitivă et cu  prişire la adoptarea: acestei, terziinologii,. 

1 
d 4 

-. . i - . . Bă x 

, 

formale! mi-se pare a fi următoarea: a) Observaţia; b) Clasificarea ;-c) Gane-' - 

bilă, trebue să. se „facă. după cum pretinde matiira spiritului, E
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' omenesc Şi “animă după legile, de « cari e: vegulată viaţă 

noastră sufietească totdeauna, cind suntem "aduși în-poziţia - - 

“de: a ne câștiga cunoștințe 'noue, de pe ori ce teren al 

activităţii omenești, ori din viața. naturei, Aceasta-0 putem - 

înțelege mai bine, dacă ne vom transpune în. astfel de. 

situaţiuni, - ale vieţei noastre şi: ne vom reîmprospetă - în 

memorie felul cum s'a “produs în sufletul nostru idei despre 

cutare lueru, întîmplare din vi iață, ori fenomen al naturii ete... 

Dacă vedem. d. e. un om, pe care. nicăiri: nu am mai 

„. întilnit,. e întrebare, oare cum se produce î în sufletul nostru 

imaginea, persoanei lui- şi: peste” tot> ce: se petrece în noi, 

„când .aceaștă idee nouă cearcă să între şi ea, între. ideile 

ce le avem? Fiecare, poate să, observe la, sine, că în. mo- - 

mentul, cînd . înaintea : ochilor sei. apare. “0 persoană necu- - 

;. moseută, în mod cu totul. involuntar: apare 'în sufletul seu : 

idea unei persoane. cunoscute, care: seamănă. cu ea mai mult, 

"ori: mai puţin. * ȘI cu cît asemănarea, va fi-mai mare, cu atit 

spiritul nostru se “vă, linişti, mai de grabă Și se.va restabili, 

- iarăşi ccuilibrul ideilor, conturbat prin. privirea - persoanei . 

„celei moaue.. “La -diferite ocaziuni . din viaţă auzim, cum 

oamenii, când văd vre-un om nou, fac. asemănări între el : 

“şi între alți oameni - cunoscuţi. - De” multe:ori aseinănările, 

_nu se. „reduc la întreg tipul lui, ci numai la unele însușiri 

caracteristice, privitoare la corpul” ori la: spiritul lui, Chiar 

„- Şi atunei, cînd sar părea, că nu se “petrece. acest - proces 

în spiritul nostru, nu: urmează, că ar fi alfcum, ci cauza  : 

e, că ideile asemănătoare nu sunt: destul de. clare Și astfel 

nu ies la, iveală în conștiința noastră. Dar; Și 2 aceea o putem 

ştii din propria, experienţă, că cu mult mai. iute uităm o 

persoană, -pe care nu 0 putem asemăna ci nimenea; decit 

„e, una,. pe care. o putem asemăna cu altele cunoscute, 

Numai, atunci ținem bine în minte „persoana cii totul 

| steăină, dacă avem ocaziune să 0 privim "mai “adese-ori, de-: 

„Varece ătunei ne impreșionează, mai de multe- -ori şi și aste 

7
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ideile noue, produse” prin repețitele impresiuni, încă fac să 
se ivească în conştiență ideile vechi.tot despre aceeași. 

„persoană. De altcum -ori cit ar „diferi persoanele - unele” de 
altele, totuși între om. şi om sunt. atitea, puncte comune, 
încit în'-mod' absolut. despre nimenea, nu. se poate susține, 
că nu ar avea ceya comun cu semănul seu. 

| Alt exemplu... Un: copil. mic “meigînd cu. tatăl seu pe 
„cinip, vede cum: picură roua de 'pe plantă şi: în momentul 
acela, exclamă; „lată tată, cum. plinge sirmana“.. Copilul 
adecă avea ideiă despre plins Și știa din propria experienţă, 
cum -e, de aceea 'a aseminat el” picurii de rouă -cu picurii 
“de plins, EI nu ăr fi făcut asemînarea, asta, dacă în spi- 

. ritul lui nu s'ar fi ivit ideile vechi, cari aveau ceva comun 
cu ideile noue. .. ... Se 

, In. exemplele” arătate e pe; deplin clar procesul, ce se 
petrece: în spiritul omului, cînd e adus în. „poziţia de a-și 

- îmbogăţi ' mintea cu. noue „cunoștințe. E fapt psichologic, EI 
că totdeauna, cînd avem să învăţăm ceva nou, în spiritul. 
nostru să. întîmplă 0 mișcare, a cărei resultat este: ivirea în 

„claritatea, conștiinței a unor idei: vechi, cari se află în oare 
care raport 'de înrudire” cu ideile noue, cari au a se adăuga 
la “conţinutul vechiu. In: momentul dar, cînd-ni se ofer _ 

„ Xeferințe de viață, din. cari putem câștiga noue cunoștințe, | 
„se ridică în spirițul nostru unele idei inrudite, cari caută să 
le primească pe acelea “în societatea lor; le:ies Gare-cuni 

“ înainte și le întimpină, înlesnindu-le. întrarea, în suflet. 
Fiind: acest fapt psichologic. deplin : lămurit urmează, 

ca în şcoală: el să se iee în. dreaptă considerare la predarea, 
materialului. nou, ori care ar. fi obieetul de învățămînt, 
ăruia aparţine.. Tnyvăţătorii sunt: datori: inainte de a proceda, 

la predarea, respective prelucrarea materialului de înv ăță- 
mint, să-și dec bine. seamă, că. oare elevii au oare-cari 
idei privitoare la noul material, adecă: -au așa numite idei 

i aperceplive. Lipsit fiind spiritul de. atari idei, nu e cu pu-. 
|
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tință, ca ideile noue să-și poătă afla loc în spirit pe. timp 

mai îndelungat, adecă: să devină: proprietate sigură în 

mintea elevilor. : Î.uerul” cel dintiiu, ce are să-l facă învă- 

- țătorul, este: să, scormonească “în spiritul - “elevilor spre : a 

“da, de ideile aperceptive. şi a: le scoate în. claritatea con- 

științei, pentruca, ele să fie gata a primi: în mijlocul lor - 

ideile noie. Aceasta o va. face înv ățătorul punind elevilor 

întrebări: potrivite, cari şă le îndrepteze gindirea, în direc- 

țiunea aceasta și să „aibă drept :resultat :. -ivirea,. ideilor *- 

“aperceptive. - In câtva îi este înlesnită Tuerarea prin ținta” 

- dela, început, : deoarece el are să-și lege. convorbirea sa 

de cuprinsul țintei. Prima întrebare “va trebui să se ete: . 

rească! direct la țintă; celelalte însă se vor. acomoda, după 

chipul. cum decurge: instrucțiunea. Convorbirea între învă- 

__țător și elevi trebue să fie, cit se- poate de liberă și ne- 

„forţată, adecă întrebările să nu aibă forma, examinătoare, 

ci ele să deschidă cimp liber fantasiei elevilor,, altcum nu 

„se produce în. spiritul “lor dispoziţia | sufletească dorită. 

Copiii cit se ” poate de nesilit să expună. ceea ce eventual 

„ştiu: cu privire la obiectul de sub întrebare. Numai atunci, 

-4 cînd ei 'de sine nu-ar mai aduce nimic, trebue ca învăţă- .. 

torul “cu întrebarea - sa; să e îndrepte atehţiunea” “asupra. . 

acelei părți, despre care încă. n'a . fost vorbă. » Întrebarea. | 

dela început 'este: generală, iar cele speciale. se pun 2 numai 

după ce elevii s'au. „exprimat în general și “în unele. părţi 

“au întrat chiar și în amănunte, "dar au mâi rămas și părți 

neatinse. De multe-ori -pe treapta aceasta a înv: ăţămintului 

e deajuns, dacă, învățătorul, va zic6: - „Și. încă” ce mai știți, 

despre cutare animal, ori plantă? Nu mai cunoaşteţi” încă 

ceva dela acest . animal 24 Aceste: sunt numai întrebări , 

orientătoare, dar. “foarte . potrivite pentru a resuscita în 

“mintea, elevilor “ideile aperceptive, Cu întrebări de conţinut 

veal venim - numai în cazul, cînd întrebările orientățoare | 

nu ne duc la nici: un rezultat.
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Pentru” unele, obiecte pot. să aibă copiii” foaite multe - 

idei aperceptive, ia” pentru altele mai puţine. Dacă elev ilor. 

"le-ar lipsi. de tot ideile aperceptive la. „Oarecare obiect, 

atunci Înv zățător ului nu-i este permis să între în. pertractarea - 

“ui, pănă ce nu va fi aflat căi. și. mijloace pentru: de a le 
_ procura, asttel de idei. „In științele naturale,  geogitafie ȘI. 

. geometiie se. „poate foarte "UȘOr. ajuta; făcînd excursiuni - 

„pentru “anumite scopuri. “ Exeursiunile de altcum. procură 
- idei aperceptive” aproape pentru toate obiectele de.- învăţă- 
“mînt;. mai ales acelea, cari au, un " caracter general și sunt 
„făcute cu. scopul de a-și” înmulți . „elevii. cunoştinţele fără - 

„privire specială Ja o „lecţiune. oarecare. ' Planul de. învă- 
"-ţămînt încă trebue să fie - alcătuit astfel, . încât: materialul. 

din diferite . obiecte de. învățămînt să se sprijinească TeCĂ- ! 
“proc și chiar : materialul, din același obiect să fie de așa 

"iordonat, încât. „cele premergătoare ză preg sătească, pe cele. 
următoare“ (Herbart). * Intrucit'. planurile de învățămînt 

"actuale nu fin cont .de această cerinţă didactică, va căuta 
învățătorul să se ajutore. el în. diferitele - împrejurări ale . 

- vieţei, în cari se va afla. In. multe cazuri învățătorul poate 
- să-și pregătească, materialul” cu ajutorul cărții de. ectire, în 

care se află vre-o piesă, ce atinge obiectul de sub întrebare." 
Ori € cum ar fi însă, învățătorul e dator, ca. înainte de 

a preda, materialul. nou, să; scoată, la iveală î în spiritul ele-. : 
: „vilor ideile aperceptive. "Cernut fiind în: deajuns cuprinsul 
„de idei al spiritului „elevilor, mai rămine, „ca ideile, ce le-am - 
scormonit - din. fundul conştiinţei, să le adunăm; ca astfel 

„ele, ca:0 „adevărată, piitere psichică, să poată : îmbrăția 5 
ideile none. : Spre Scopul- acesta -vom-face o reasumare, : 
ideilor. aperceptive, ca. să fie toate .presente în lumina COn-.. 
științei Și să -stee gata. de primire. Ideile aperceptive, fiind 
aflate prin. "analisa' spiritului, formează așa numițul material 

analitic, cîștigat pe treapta . primă formală, - e 
„Materialul analitic diteră după cum! sunt, și “obiectele _ 

4 
- 
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de: înv ăţămint. Ta. istoria: biblică „ori în cea a profană, ideile | 

" aperceptive vor privi mai "virtos, calităţile persoanelor din. 

chestiune, -faptele lor, împrejurările, „în cari le-au îndeplinit 

și motivele de „cari - au: fost conduse în: “Iacrarea, lor. In 

-. ştiinţele naturale. ele se reduc la forma externă a lucrurilor. Die 

_ din natură, la raporturile, în cari se află părțile: singuratice E 

între- sine și la, cauzele: ascunse, din cari-se pot”. explica 

toate. cele văzute în natură, In. matematică. să, vor 'reduce E 

. la umeri ori la: forme geometrice, iar. în Jimibă la formele 

limbistice:. Tot astfel va fi şi. în muzică, ori desemn, unde | 

ideile aperceptive: vor fi. de altă natură.” Anume în cântare 

:el6 Să Vor. reduce: la niște . tonuri cunoscute, la un tact 

- "cunoscut ete.; “iar în. desenn la. formele obiectelor, pe « cari. 

voim. să le desemnim. e ae 

„Dacă d; e, am yoi să propunem. despre Stefan cel: Mare, 

după anunțarea. țintei, vom ..cerca. să. conducem pe elevi, 

ca ci să-și dee -seamă,. de ce se va fi numit. cel. mare. . | 

„Copiii au avut ocaziune mai înainte în instrucţiune; să: înv eţe - 

„despre vre-un bărbat, de valoare şi cu ajutorul ideilor, ce. 

le au despre acesta, 'vor putea, să afle, 'eam ce fel de fapte 

va fi îndeplinit” Ştefan, “pentruca să se „poată, numi mare. ip 

De nu au învățat despre un astfel de bărbat, totuși ei au 

_“ădee despre oameni harnici din satul lor, sai: au auzit vorhin- | 

. duzse despre vre-un bărbat. vestit. din timpul de faţă. In. tot îi 

cazul: idei au încit să-și poată închipui pe Ștefan, cel Mare. 

Dai Ia 
a x 

N E “Sintesa. 

“Spiritul elevilor, fiind pus în “diapozăţia favorabilă: de! 

a-și. însuși, .noue, cunoștințe, mersul: înv: ățămintului să face . Si 

de aci: înainte cu „mult. mai: uşor” și. cu. “mult mai: repede, E 

decit în- lipsa unei “pregătiri corăspunzătoare a “spiritului. a 

- Pe “această, treaptă a, învățămîntului . trebue să luăm în :, 

deosebită considerare legile; de cari e condiţionată pr odu- 

cerea și repioducer ea. ideilor. Ideile, cari „formează fondul 

; = , ra. -. 
Pi po
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material pentru toate operaţiunile mai inalte; ale spiritului, 

se produce în urma impresiunilor - făcute asupra sensurilor 
_moastre, de aceea se şi numese idei seusuale.. Ideea, despre - 
mărul din” fundul grădinei vecinului mi-0 pot: ciștiga, numai 

"dacă voiu privi deadreptul și cu deamănuntul ot; ce să: poate 
observa, la, acel pom. Ideea mea despre acel măr ar răminea 

„însă defectuoasă, . cînd m'âși mărgini â' cunoaște” numai 
înălțimea, şi grosimea: trunchiului, forma coroanei, & cren- 

gilor ete.,. dacă nu voiu fi căutat să şi gust din fructul 

"acestui. pom; şi acum încă “ideea. mea va A defectuoasă, 

“de cumva nu am cercat să-l mirosese.! Sar putea oare 
susținea, că acum știm tot: ce sar. putea şti despre acel o. 
măr, cind die. asupra rădăcinilor încă nu am aruncat nici: 

o „privire Să cu atit. mai puţin asupra structurei interne a: 

lemnului și: a altor părţi, pe cari ochiul:  botanicului le * 
serutează cu. atenţiune?. Cine nu știe, că o singură privire 
ne poate da numai o idee foarte palidă despre acel pom? » 
Cine: nu va, admite, că proprietarul: mărului va: şti: să ne. 
povestească! despre, el cu mult mai mult, decit noi, cari 

"-“uuw'am avut. ocaziune să-l vedem. de "multe-ori ?. 
| „Spiritul nostru urmează la. ciștigarea de nouă cunoștințe - 

calea, care s'a arătat. la acest, exemplu - concret. „Dacă. e, . 
"cu șă “dobâncdim: cunoștințe “despre. ceva ce se află sau se în- 

E timplă în natură, ori în viațu omenească, drelue să primim: 
- dela . acel. obieot ori delu acea întâmplare : împresiuni prin atitea .. 
“ seusuri, “prin câte e posibil, Cu. cit vom fi impresionați de 
același lucru în mai. multe chipuri, cu atit și ideea, ce: 

„ne-o vom: forma . despre el va fi, mai bogată. O -altă lege, | 
"pe: care o: putem stabili. pe basa celor expuse este: Dacă 
Voi să ne cîştigăm 9. idee cât mai clură și mai bogată despre. 
un lucru trebue“ ca mai de multe: ori să repețin impresiunile, 

ce ne. tin. delu el, adecă: să: dăm ocuziune sensurilor, cu ele. 
să. se - impresioneze. de . acela de „repețite- ori. „ Ideea, ce ni-0 | 
formăm „despre un obiect, va fi. cu atit mai „clară Şi mai
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“durabilă, cu cit sa A repete mai, de multe-ori în. spiritul 

nostru. - 

În leg itură. cu cele premergătoare txebue să mai luăm Mi 

îm. considerare şi modalitatea, ce a! urmât spizitul nostru 

la câștigarea, ideei „celei ” noue. În ce poziţie am fost. eu. 

atunci, cînd pentru întiia-oară m'am aflat în fața mărului 

amintit? Ce. am văzut mai întiiu? Privit-am oare Ja, frunze, 

„la coroană,.ori la: trunchi? Reflectînd. Ja cele ce se petrec! 

“în sufletul „propriu în astfel de împrejurări, „ fiecine va răs-. 

3E punde: eu mai întiiu-am văzut mărul în întregul seu. Numai. | 

„după ce spiritul. meu a- dobindit” o impresie g "generală despr e: 

“acel măr, am trecut la observarea, părților lui; străbătind 

din ce în ce tot. mai afund -cu cercetările mele. Înainte de . 

ane cîștigă idei “parțiale despre. vre-un - obiect, ne ciștigăm - 

iiea „generălă. despre. el, prima imagine neclară și defechioasă. E 

Se naște acum întrebarea î în ce chip procedează spiritul, 

“omului, după - ce şi-a format ideea despre mărul” vecinului - 

în totalitatea - sa? Cum ajunge” să-și ciștige idei” despre sin- 

- guraticele! părți, ale: mărului,. să-și complecteze: schița gene- 

rală cu” detaiurile trebuincioase, pentrnca - în. spirit să se: 

“poată forma 0 imagine cit mai perfoctă ş și mai. clară despre: si 

pomul din. chestiune. -. „ii | i 

Nu urmează oare spiritul în , Tucrârea sa a după egule 

anumite? Cine puţin numai s'a dedat să reflecteze, la sine, 

va, observa, că spiritul nostru, când are să- și cîştige asttel 

de idei sensuale, nu face. sărituri, ci merge; încet Și. line , 

" luind în. cercetare pe rind părţile, şi însușirile “speciale, ș 

el nu se "odihneşte pănăce n'a observat cu domănuatul 

fiecăre parte. Dacă -ar -fi' mărul. înflorit, spiritul nostru, 

după ce l-a privit în general, va observa timp mai înde- 

 lungat floarea, apoi. numai va trece. la frunzele, coroana, 

crengile trunchiul mărului „ete... Mai: bine putem înţelege o 

acest. proces, dacă: ne vom” da, seama ce, se petrece în: În- - 

ternul nostru, : „cind: vedem un: „portret, ori 0 icoană. "Precind 

| , E
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“peste impiesiuiiea generală, ne oprim a: privi. mai cu dea-., | 
mănuntul icoana, și anumit, cum e depinsă cutare „parte, 

după aceea alta ȘI şa pe „rind, „pănă ce mi-am "însușit: Și 
ideile. parţiale,” cît să: poate -de bine şi. 'de clar. Pe. baza 
acestora putem :stabili o altă lege psichologită:. La. câști- 

„area ideilor părțiale. (eleinentar 6) spiritul. omenesc procedează 
. treptat și: : după o. regulă, anainită. În un „anacanăt moment 58 
împresionează: numai de. o parte singuratică și numai după ce. 

o șia cîștigat ideea clară, „despre asta, -drece lu alta. Numim 
- “această lege; legea clarităţii. succesive a ideilor. i 

Să Legile. psichologice, “pe. cari “le-am statorit! în, cele 
piemerg gătoare, experiența, noastră; zilnică le și poate verifica, 
în tot. momentul, dacă: ne dăm „Puţintică osteneală - să ne 

+ observăm - pe. noi! înșine. +: ue a 
- Să cercăm acum să aplicăm. aceste legi la invățănini, 

„-pentrucă” mai! ales ” aici intenţionăm să excităm spiritul: 
elevilor: de astfel. încît să se producă în el idei. Și cuno-. 

î ștințe nouc, „Spie.. „acest - Scop să luăm „pe vind, ÎN, privire: 
„obiectele de: învățămînt. 

- Pornim „dela, ivăițarea cetitului Și a scrisului, ca “fiind 
- obiectele, „CI. cari se întilneşte . elevul mai. întîiu în practica - 

şooalei. “Fiind: “d. :e.. vorba, ca elevii să “înveţe: a ceti și a, 
Serie - sunetul a. în “conformitate: cu legile. statorite' trebue: 

ARS 

să lăsăm elevii, să, primească. inipresiuni dela acest sunet, 
„Acest sunet Și altele Asemenea; lui, au valoare reală numai - 

„= ÎN legătură cu. „alte sunete, _tormînd un cuvint. Adevărat 
că el: există. Și ca ;sunet separat, „însă „pentru, omenime el 
„nu e de 'nici '0 însemnătate, icel mult pentru: un. serutător” 

al naturei, poate" să aibă. ! importanță, oare-care. - De aci: 
resultă, că noi: trebue să. preșentăm elevilor sunetul: în un 

“cuvînt, și numai după ce s'a impresionat elevul de întreg - 
cuvintul, urmează aprofundarea. specială; . În. cazul acesta::. . 
elevii vor avea să-și. câștige mai, întiiu ideea cuvîntului, în 
care se află sunetul a. Şi „apoi a. sunetului isolat. La ciști- 

: pa O a. . ÎN 
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grea, “ideei vom întrebuința. mai întiiu sensul auzului; de-. 
oarece literile. sunt: numai semnele, sunetelor şi: ca atari ai 
mai puţin concrete; Avind "odată.: sensațiunea - “sunetului a 
prin ajutorul auzului, trecem la: dobindirea sensațiunilor,- 
ce . se 'mijlocese. prin vedere. Metudul e dar următorul: 

- an un cuvînt, cunoscut copiilor, în 'eare: se află sunetul e 
„d. e. mama, puien elevii, să-l: exprime mai de multe- :.... 

ori; lăsăm să-l spună mai: lărgit, adecă împărţit în silabe, 

“mult la iveală şi apoi “isolindu-l de celalalt sunet, elevii i îi 

ca să-și dee „seamă de sunetele din fiecare silabă, și aflndu-l. 
în. amîndouă silabele, fiindcă se. repetează,“ va ieși „mai 

vor forma, ideea despre sunetul.a a, De aci trecem Ta cuvintul: 
? scris, unde iară lăsăm! pe elevi. să primească, . -impresiunea: 

- generală Și numai după - aceasta isolăm semnul sunetului. E 
„a, adecă litera: Litera a încă trebue - să o. împărţim în. +. 
“părțile” ei, dacă e, ca, “elevii să-și “formeze o idee clară. 

„despre ea. După ce! și-au format elevii imaginea; literei, o. 
„cunosc şi-o pot ceti, „Vor putea face; încercarea, să 0. Și, o 
„serie, căci ideea” despre forma” ei. o au, și acum urinează, - Lo 
numai . deprinderea, în. a -0, şti pune pe “hirtie. “Cunoseind - 

N
a
 

bine aceât sunet, trecem și la al .doilea, și. după aceasta da 
cuvintul întreg, “de unde am: pornit. 

 Încât privește propunerea materialului din siințăle, ce: 
iai un -earacter narativ, cum sunt; istoria biblică, - istoria. - 

bisericească, -. istoria profană, ori piesele literare cu: -astfel - . 
„de, „conţinut, metodul de procedare e “uniform: “Dreptaceea 
„le și, cuprindem pe. toate sub numirea 'de științe istorice. 
Cum avem să. procedăm - la, aceste, obiecte? - 

Calea generală e aceeâși, numai aplicarea s sufere unele 
modificări după natura obiectelor. “Avînd d; e. să. tractăm.. 

cu elevii o poveste, „ori vre-o istorisire, ce formează: o. 
-- unitate!” metodică, “împărțim povestea, în mai "multe partii : 
„mai mici; date în însuși cuprinsul, ei, “sau indicate prin 

alineatele, ci din, carte, a A 
, Ș , . 

1
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După. ce a premers anunţarea țintei. şi scormonirea 

ideilor .apereeptive pe, treapta primă a analisei, întrăm în 

“predarea - materialului nou, după alineate. Nu vom. istorisi 

dintr odată întreagă unitatea, deoarece aici sunt prea multe 

idei legate laolaltă, ci-e potrivit să - luăm un alineat, care 

formează și un. ce întreg Și în “care se, cuprind măi multe idei. 

- Yom .enara. dar întreg alineatul: și vom! pune pe. el6vi, în- 

| „cepind, cu cei mai: buni, -să-l reproducă, pănă ce-l. ştiu bine. 

| După aceasta, trecem la'al doilea, procedind î în același 

fel. Știind elevii și pe acesta bine, au. să-l repeteze în le- 

“gătură. cu primul, pentru: ca, astfel. să se asocieze ideile 

din un -alineat. cu ideile. din celalalt alineat. „Astfel. conti- 

nuăin pănă la sfirşit, cînd se face 0, recapitulare. generală.. 

E consult a statori la, fiecare . alineat cite un titlu, care 

„are să cuprindă idea fundamentală; deoarece atunci repe- 

„ţirea se. face mai cu- înlesnire, Repeţirea să face de atitea- 
ori, pănă. cînd elâvii Și-au întipărit bine ideile din povestea 

de. sub întrebare. * aa - te | 

“Nu totdeauna ne folosim de modul de predare al enarării, 

Biarărea din partea, învățătorului e delipsă mai cu seamă 
la copiii mai puţin: înaintați - în ețate.. La cei mai în vîrstă - 

predă astfel, că-i punem :pe.. ei să cetească-. piesa de 

tractat... Întrucăt: e posibil, mai ales în istorie, e foarte. 

recomaridabil din punct, de vedere pedagogica le da; elevilor - 

> în mînă betal” izvoarelor, * pentruca, astfel -să-i. "deprinde - 

„a merge la izvor și. a-și adăpa aici “spititul. setos. după 
ştiinţă. "În. istoriă biblică d.e. îi punem .să cetească unele * 

! “partii mai însemnate din biblie; Voind.- să-i” învăţăm despre 
metropolitul - “Andreiu Baron. de Şaguna, Je dăm în mînă 

. biografia lui, de Nicolau. Popea, episcopul Oaransebeșului, 

ca să: cetească "de acolo. unele: paitii deadreptul, iar nu ne 
“mulţămim. cu aceea, „că li'le. împărtăşim noi. "Toată cartea, . 

să. înțelege, nu'0 vor ceti, 'pentrucă nu €. cu putință. Vorba 

e, să-i dedai a căuta să înveţe. și din izvoare. 
. . . Do 
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Forma aceasta, a predării e superioără enay dr îi “făcute” 

de invăţător,- deoarece elevii. sunt. ţinuţi, să fie mai atenţi 

și să-și _Însușească, prin. propria: “activitate cunoştinţele, 

dedindu-se totodată și la'0 cugetare şi judecată mai in 
tensivi, pe “când! la enarare sunt mai:mult receptivi. 

“ȘI mai. “superioară e forma, -de. predare desvoltătoară 
scnetieă), care consistă. în a conduce pe. elevi” prin: în- -- 
trebări corespunzătoare, să găsească ei cuprinsul istorisirii 

și astfel să-și construească . ei. înșiși :din. elementele: “sufle- 
tului lor o parte a istorisirii, ori chiar. istorisirea întreagă, . 

cuprinsă în 0 unitate metodică. “La acest. mod de predare, 
analisa se: contopește” cu sintesa, întrețăsindu-se reciproc; 

“Spiritul elevilor .este- foarte. viu: și deșteptat, iar. “procesul” 
„de apercepțiune, ajutat. de . fantasie- şi. cugetare, decurge 
foarte . bine. și cit se poate de natural. "Toate forțele: -sufle- 

- tului. se. pun în mișcare, spre a ajuta înaintarea în cuno- 

atinţe. Dacă mai adăugăm și plăcerea, ce o' simte omul, cînd 
e pus să-și agonisească prin muncă proprie cunoștințele, 
„ne putem uşor explica, veselia, ce 0 cetești: de -pe feţele --- : 

o poate folosi învă ățătorul. totdeauna, cînd. ştie, că elevilor-.* 
nu le va: face nici o greutate, Şi atîrnă numai dela dibăcia 
lui să conducă pe “elevi. așa, ca, -să “se: poată- bucura de 

| „suecesul străduințelor lor. Prin urmare materialul din ştiin- 
_ţele istorice peste tot. să -poate. preda în trei moduri: „prin 
enarare, lectură din! izvoare şi prin -desvoltare: -. 

Cu. aceea, că elevii: vor ști să: reproducă. cit se poate 

de exact cutare istorisire,. încă nu s'a terminat: treapta a. 

doua, -căci chiar în cursul acestor procedări s'a, simțit nece- E 

sitatea, de a „explica anumiţi: termini neînţeleși, sau “de -: 

clarifica anumite chestiuni mai: mult. de' natură exterioară 

În istorisire pot; să fie cuprinse euvinte noue,. poate să se 

„vorbească de. un. ținut, pe care: elevii nul Cunosc, “poate 
Span, Lecţii de Didactică. RR RR . 4, , 

elevilor, cînd. ai ocazia de a; tracta. ca, învățătoi o istorisire 

ori povestire în modul arătat. Această formă de predare .



. 0 
“să fe vorba de o insfituţiune culturală, lor necunoscută ete,, 

toate - acestea, txebuese - “explicate, alteum “elevii - nu vor. 

| înțelege pe. deplin materialul. dat. „Numai după ce au. pri- 

“_ceput îndeajuns, momentele cultural-istorice, geografice și . 

limbistice - sunt în stare Să. și reproducă cu ușurătate: con- 

- ţinutul întreg. De aceea, elevii tocmai la început își însușesc. - 
„numai - materialul brut, după explicări, își lărgese cuno- 

„Stinţele lor și pe urmă numai. „ajung la. cunoștințe deplin 

„clare. Însușirea materialului parcurge. dar” următoarele trepte: 

-aprobriarea brută a materialului, apropriarea lăi -gită (ampli-- -. 

ficată) . și în urmă apropriarea clarificată. - | De 
„Satisfăcînd „acestor . cerinţe "metodice rămîne “să. me 

" aprofundăna în materialul: real de cunoștințe și să căutăm . 

a: aprecia faptele, despre cari. e vorba în o anumită istorisire.. 

In o poveste poate şă.se enareze despre una său mai multe 

persoane, cari au îndeplinit « cutare fapte. Invăţătorul trebue 
să îndrepte atenţiunea elevilor asupra lucrărilor din poveste. 
şi să-i aducă acolo, încit să-și facă o judecată despre ele, N 

adecă să- cualifice “faptele” de. fapte bune, ori.fapte rele, | 
„după: cum sunt? La formarea de -astfel de judecăţi elevii 
au cel mai bogat teren de ași desvolta - cugetarea și ju- -. 

: decata.. Nu. e. deajuns însă, - că-și „vor: forma oare-care-. 
__ judecată despre o persoană, ci înv ățătorul “trebue: să stă- 
_ruiâscă, ca ei să și. motiveze ceea ce afirmă. Vine: dar. a fi. - 

considerat şi momentul psichologie, cu ajutorul căruia. să 
„poate interpreta făptuireă, . ori. întrelăsarea unui lucru oare- 

care,.. Judecăţile formate; fiindcă se reduce la aprejiarea, fap- 

telor, din punct de vedere moral se “numesc: „Judecăţi M0- 
rale.-- Toată, lucrarea aceasta se uneşte ap ețiare - morală, 

“ori aprofundare etică, ii a 
“Numirea, să mai motivează și cu aceea, că, copiii. în 

| decursul tractării materialului din acest: punct de vedere, 
sunt aduși de. multe-ori: în poziţia de a aproba și reproba, 

„faptele, unor persoane, „de : a compătimi şi a consimţi cu ele. 
, . , . d - - - RR 

, 
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Acest fel L de tiactare, a “unui, material. istorie. are, inuință 
- deosebită : asupra “desvoltării sentimentelor” _Simpatetice | ȘI . 
morale, deci şi' asupra - culturei. inimei. și în consecuență 
asupra formării caracterului,” „deoarece din: aceste judecăți, 

“concrete, : special€ au să. se forineze judecăţile. generale - 
- morale, cari prin repeţire: devin. tot. atitea maxime : morale." 
Im: astfel „de maxime și are razimul caracterul omului; 
„ele sunt principiile regulătoare: ale vieţei: noastre. 

„Venind la! “predaiea. materialului din științele naturale * i 
amintin, "că; cu. dâosebire la acestea să poate. arăta - mai - 

„evident aplicârea legilor psichologice. Dacă avem să vorbim - 
: despre un animal, 0 plantă sau un: min6ral, - luorul ..cel.- 

„dintiiu este, “ca. -pe treapta 'sintesei : să le. -dăm elevilor. ocâ-. - 
„ziune' de a! primi impresiuni delă acestea, . altcum e cu 
„neputinţă să-și. formeze -idei sensuale despre ele. Nu e de 
ajuns, -că le vom. da; să privească . chipul lor, : cu atit mai... 

:puţin e. „permis, să-i. lăsăm să înveţe. de rost din un manual, 
- Modelele sunţ mai .concrete, decit. chipurile, dair- totuși și î. 
ele sunt: departe, de adev ăratul obiect, „Copiii trebue să vadă 
animalul. „așa după cum e el în realitate și încă, dacă se 

poat, chiar în, mijlocul naturei, ande se află. - Nici chiar”, 
animalul împăiat, din, museu,- ori planta din .herbariu, nu - 

+ 

“sunt așa. concrete ca animalul sau. planta privită în împre- 5 
-“ jurimea ei naturală, ' Obiectul din natură” vine :dar a fi. - 
“considerat î în locul prim; după aceea urmează - obiectul, care 
„se.află în colecțiinea, „școlară, apoi modelul şi pe urmă, chipul 
“Invăţătorul,. care va, voi să înveţe: științe naturale. cu elevii 
„sei nimai din carte și după: chipuri, le ya; da acestora 
“toârte palide: idei despre: natură. Natura e o carte deschisă, - 

. în care trebue dedaţi + copiii din frageda lor: etate să cetească | 
„cu diligință: Spre scopul acesta, e neapărat ca învățătorul * 
„Să facă ezoursiuni şcolare : cit mai. „multe, “pentrucă, acestea 

"conduc. pe elevi în îmijlocul năturei . Și dedau să - observe 
acolo, obiectele ș Și . fenomenele naturei.- E De 

. 
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- Privite. obiectele i în natură, elevii își vor cîştiga multe “- 

idei aperceptive, iar. în. ovală instrucţiunea va decurge 
uşor şi neted: Pe cînd în. natură au văzut obiectul în 

„complesul întreg, în “școală îl presentăm elevilor: isolat, 
- ceea ce mai aleş. în. botanică - şi- mineralogie: e foarte ușor. 

„2 Avînd elevii -a mînă. exemplarul unei -plante sau al 

unui mineral,” îl vor privi mai înțiiu în general și. apoi 
vor observa, părţile una. după alta. Aceasta are să-se tacă - 
după o ordine. anumită, “după unele: "categorii, pentrucă âșa - 

„pretinde legea elarităţii succesive” a “ideilor, d. e;-la un 

"animal vom înceje cu capul și aici.vor avea elevii. să pe- 

treacă pănă- ce au. observat tot, ceea ce se poate, și Şi- au 

format o idee clară despre” tot, ce.aparţine acestei părți. i) 
- corpului. : Nu e permis ca odată elevii să - vorbiască - ceva 

despre cap și apoi despre trunchiu ori picioare, întoreiadui-se. 

"pe urmă iar la -cap.: Dela :cap trecem la grumazi - și dacă 

elevii cunosc bine și pe acestia, apoi. ideile „despre grumazi 
- le încopeiem de ideile, ce şi le-au. format cu privire la cap. 

Astfel urmăm și mai. departe. la: trunchiu, extremități, nu- 
trire, -folos, sporire.  Repeţind totdeauna ideile” în legătură 

“cu cele premerg gătoare, ele se asociază și astfel se sprijinese . 

- reciproc, fiind -mai' sigură și mai “ușoară -conservarea lor 
în minte; Ta sfirșit facem o repeţire g generălă a tuturor cuno- 
Ștințelor, pănă ce ele s'au imprimat bine în mintea elevilor. 
Observâr ea, părților singuratice să se facă-cu cea mai: mare 

- îngrijire şi prin toate “sensurile, - prin cari e-posibil, lăsînd 
spiritului timp, pentruea să se poată aprofunda: ȘI spiritul 

„nostru. are - trebuință: de anumite pauze, - de unele „puncte 

„de odihnă în "Tucrareă” sa,  alteum nu. să poate: îndeplini 
apercepțiunea dorită. in 

Tot astfel. procedăm Și. la: prediarea matărialului dia 
fizică și chemiă. Elevii încă, dela inceput trebue: dedaţi să 
observe fenomenele naturei: „Ca să cunoască legea, după . 
care să, produce ploaia, roua, bruma etc. -copiii trebue să . 

4
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“de rost: a legilor naturei după - “un. manual “este: 0. muncă 7 
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observe, cum se “întâmplă aceasta: în natură. Experimentele 
"din şcoală numai așa aduc un folos real, “dacă a premers 
"observ area fenomenelor în natură, „Și. aici avem să pro- 
cedăm succesiv, făcînd anumite popăsuri spirituale. Invi ățarea 

“zadarnică, deoarece: spiritul în chipul. acesta nui se cultivă de 
loc, Regula. generală la. predarea materialului. din - științele” 
naturale este: să observăm obiectele și fenomenele naturei. în 
însași natură, să procedăm i în .mod treptat, lăsînd spiritului 
timp, să asociem ideile şi să le repeţim de: atitearori, de-cite- . 
ori:e lipsă, pentruca, să le. putem conserva bine în minte: 

_ "Preeind la predarea. materialului din limbă; observăm, 

tenomenele - limbistice “ în “limbă şi de aici: să pornim; în: 
studiarea - _regulelor - grainaticale, * sintactice. : '&te,: Numai: 
cetind luerări literare. scrise în. un stil fruinos, ne vom. 

| însuși Și. n0i un stil bun, i iar nici " decum,- :învăţind la 
vogule stilistice. Numai cetind „operele literare dela "cutare 

. 

autor. ne vom putea forma 6. judecată adevărată despre el . 
"şi nici decum atunci, cînd . vom. învăţa de zost: aprecierile 
altora. Gramatică: sintactică, ortografie și “stil „au să se în- 
„„veţe din. limbă și în legătură, nu ca: obiecte separate; Spre”, 

scopul. acesta - elevilor -li.se dă să lucreze o; temă în 'scris. 
_- despre un lucru; pe care l-am pertractat: în ştiinţele isturice, 
"în ştiinţele naturale, ori Je e cunoscut din experienţă. la . 

| învăţarea gramaticei. nu ne oricutăm după ordinea; cum e 
"așezat "materialul" sistematic în manual, ci. după ocaziunile 
favorabile, „ce-ni se dau în: şcoală. Se poate; că acuni să. 

„lucrez cu el6vii. o temă foarte bogată în exemple cu' privire, |, 

“la pronumele personale; altădată voi avea mai multe exemple : 
de conjucțiuni;- totdeauna împregiurările mă,. vor determina, 

ce să-iau- anume. i A sii j : 

Să, zicem, că 'avem să înv ţa din: gramatică. despre 
preposiţiuni, e. întrebarea, cum: voni „proceda i în mod metodic?. 

a . ” . - - Dina 

y- 

-“că şi aici “punctul de -vedere pedagogic este: să. observăm
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De -obiceiu să - ia -un manual de gramatică și înv vățătoul 
explică, „ce. vase zică preposițiune,. iar după aceasta, le dă 
și unel€ exemple: În. multe manuale exemplele premerg i 
„apoi. urmează regulele: gramaticale. Exemplele acestea, Sunt 

- “de regulă cuprinse în. niste. ziceri anume fabricate, cari nu 
“stau în „nici.0. legătură unele: cu altele. Cu, mult mai supe- 
Tior e. mstodul acelora, „cari - iau cartea! de. cetire și la. 
piesele de aici să învaţă. vegulele. Piesele cuprind ori prea 

| “multe, ori .prea-- puţine exemple. și de aceea numai cu greu: 
să pot întrebuința. Drepiaceea, pedagogul. Ziller. a emis cel 

„dintiiu părerea, ca. să se facă, 0. lucrare în: Scris despre un 
ua: conţinut : cunâsent, devarece zicerile i în cazul acesta, pi-le 
- putem întocmi, cum vrem. și afară de aceea nu sunt isolate, 
ei Stau în o: legătură, intimă, unele” cu altele. “Voind dar Să 

învăţăm pe elevi preposiţiunile; facem cu' ci-o: “temă: d.e 
dmpre vre-un animal, pe căre l-am luat în ştiinţele. naturale. 
“În analisă vom. căuta să aflăm - îrapreună cu elevii zicerile | 

potrivite, iar. în sintesă vom folosi. aceste ziceri. ca “substract” 
„real pentru a învăţa, preposițiuiile, În scopul „acesta, după 
"ce am pregătit. lucrarea Și am: pus pe elevi, ca să şi-o 
serie în caet, după ce au- premers, corectarea. din - „partea: 
înv: ățătorului, luăm - zicerile . singuratice: și . îndreptăm gîn- 
direa. elevilor “asupra „acestor. scuvințele“ în mod: succesir, 
pănă „ce: le cunosc pe toate” Și. știu și. însemnătatea. lor. în ... 

„. zicere, Aici sa folosit deci un; conţinut. cunoscut, şi nou Ha 
a fost numai materialul limbistie. Ca material concret Sau . 
folosit zicerile. formate de elevi, deci” graiul viu al lor, La 

“predarea, materialului - din: sintactică, stilistică, - retorică, = 
literatură, procedăm. tot: dela” concret. și anumit, pentru sti-: 
--listică, şi. retorică 'le.. presentăm - modele de stil şi de cuvin: 
„tări oratorice; pentru literatură “folosim produetele: literaie. 
cele mai de “valoare: Și lăsăm” pe! elevi, ca să guste. dea-.. 
dreptul, nemulțumindu: -ne 'numai. cu. escorte date de noi. 

 Asttel decurge sintesa în limba maternă: 
. . . . E : . ES . AR pa “ - Ea E e “ , , . a
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matica, de acea să ne dăm acum seamă despre felul, cum -: 

„avem să. urmăm. la" “acest: obiect: pe treapta a. doua. În 

"“asitmetică operaţiunile de ori ce. natură, avem să le fâcem 
cu obiecte. concrete . în locul prim, . "pentrucă numărarea e. 

'strins. legată de obiecte. Obiectele să fie luate. din. sfera: 

"istorice am avuţ de a face ci mai “multe, „persoane, ne 
= putem. folosi de ele la socotire în. aritmetică; dacă în şti-, 

-- ânțele “naturale - am vorbit despre n: animal “sau. plantă, 

„facem operațiuni. cu acestea, -pentruca,- astfel să legăm 

. cunoștințele din” aritmetică cu cele din. științele arătate. 
“Am vorbit d. e.-în' o poveste de 5, persoane, în aritme-: | 

„tică e întrebuințăm de. bază: la „operaţiuni cu. acest număr, . 
Am. trăctat în, științele. naturale - despre oaie, în. aritmetică 

„socotim.cu oi. În geografie suntem toemai-la, înălțimea unor 
munţi: cu. înălţimele . lor socotim în” ăritmetică. Viaţade 

2 altă parte ne ofere - mulţime” de: „obiecte. Avem degetele - - 
dela mini, "zilele din săptămină, “lunile. etc; „măsurile de 

lungime, greutate, . suprafaţa, “volum și, capacitate: tot - 
asemnea. cerealele, lucrătorii și munca ete. Nu e permis 

- pe treaptă, .a doua să operăm deodată cu felurite. obiecte, 

ci la același fel trebue să rămînem, pănă ce elevii primesc DE 
| idei. clare despre: operaţiunile de .sub întrebare, 'Terminînd. - 

| cu operaţiunile. obiectelor concrete, spre a putea -ajunge la: 

operăţiuni cu numeri. abstiacţi, trecem -la simboalele ohiec- , 

telor, “la bețișoare, petricele, -tabela de. comput, ineluţe | 
i (cercuri) pe. tablă, linii, puncte. “Cînd am ajuns a socoti 
“eu puncte, -suntem foarte: „aproape - de-a isola - numerii de 

Tot: ca știință formală este de a se corisidera ȘI. Tate- Aa 

i “46 cunoștințe; a elevilor, fie că le cunosc din școală, fiecă -.î 
„le. luăm din cercul” de „experienţă al lor; Dacă. ÎN ştiinţele 

d 

„numirea “obiectului şi a face socoteli - numai cu numeri. 

" să- aibă interes față de. operațiunea cu: numeri. abstracţi, 

„În această lucrare metodică proeedăm treptat și Jăsăni spi- | 

„= Abia percurgind calea aceasta lungă putem spera, ca elevii .-. - 
pi:
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ritului timp să. se e aprofundeze, facem repetițiile de lipsă, 

spre a să- împrima bine cunoștințele aritmetice, facem şi 

pausele, pe cari le pretinde desv oltâri ea naturală a spiritului. 
“În celalalt ram. matematic, în geometrie, pornim dela. 

„fommele geomietrice din natură, ori. dela, probleme concrete: 
„din viaţa de - toate „zilelă, Voind. să învăţăm. fețele, vom 

“lua corpurile g geomeţrice: “cubul, prisma, piramida, conul, sfei- a. 
şi în” “legătură cu acestea .le vom învăţa. „Dar și pentru 
corpurile geometrice. căutăm - obiecte: în: natură şi de aci 

- începen. Lăsăm pe elevi să. privească “forma, geometrică 
„la un obiect în natură cu deamănuntul; apoi: trecem la, model 
în- şooală și. pe“ urmă, la desemnarea lui. În: fiecare sat se . 
află deosebite. -obiecte,: :cari-'au forme geometrice, “Virfurile 
dela turnurile bisericilor i mai totdeauna “sunt piramide, iar. 
paxtea din jos de clopote e prismă. Dulapurile sunt prisme, 
iar forma bradului este con, .de asemenea, căpăţina de zăhar. 

- Multe: feluri” “de. mere, „cireşele: au forină' sferică, Astfel de 
o obiecte luăm pentru, a pune bază; “cunoștințelor. geonietrice, ă 
Nu pornim: dela punct, linie ete. „cum se - face de obiceiu,. 

cu atit: mai. puţin ne: mulțămim a le desemna: “pe tablă şi 
aici a învăţa geometria, Și la acest obiect lăsăm pe elevi, 
ca să se” impresioneze mâi. înţiiu - de obiectul întreg, apoi 

“înfrăm în observarea părților și i apoi Aarăşi ne. „ întoarcem - 
dac întregul. pa Se 

„Vorbind de istorie - nu -aîns vorbit acolo şi de; tracţarea 
gtopzafiei, deoarece ea e ştiinţă, care. atinge și terenul 

„.. Științelor naturale, așa am: lăsat-o pănă la sfirșitul: aşa 
i numitului -- învățămînt real“... Geografia va putea. fi înțe- 

leas să de elevi, numai. dacă: dela” început o-pinem pe. bază 
| coneretă și-i asigurăra: -un bun: fundament. . Aceasta o putem 
„numai, “conducînd: pe elevi! să cunoască cît se puate. de bine 

“. locul natal și să-fie î în stare: a-l şi desemna... Toate noțiunile, i 
geografice posibile să se. abstragă din: cunoștințele, Giştigate 
în” observarea, „tipurilor geografice din locul! natal. Noţiunea 

a N Ea Ea
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de deal, șes, platou, munte, pisc, însală, fluviu ete. să se _ 
abstragă din cele observate în locul natal, In scopul acesta 

toată instrucțiunea, geografiei în şcoala poporală are să. se | 

vazime pe: excursiuni la, diferite locuri - şi pe'o observare - 

sirguincioasă a; tuturor “lucrurilor vrednice . de observat,” 

Numai -așa e: cu putinţă, - ca, elevii” să-și. imagineze locurile. 

diferite de pe suprafaţa păniintului și numai dedaţi la în- 
 făţişarea locurilor. din “comuna propie pe hirtie, vor: putea 

să înţeleagă: mapa, “care cuprinde o parte; din: lume. Pre-. 
A 

„gătiți elevii în felul acesta, înaintarea în geografie să face 

cu ajutorul mapei, prin, dese asemînări cu cele văzute acasă. 

“Aşa, dară și aici. ne. tolosim . de cunoștințele: concrete, pe 
cari le” luăm drept, bază, a progresului nostru. în geografic. 

dai rămîne, ca în. liniameate. generale să arătăm cun: 

“are să 'se întocmească instrucțiunea pe. treapta a: doua în 

obiectele” technice:. câiiturea, „ desemniul, „buer ul de mână, er 
. ligrafia şi. gimnastica. E a a | 

Cintavea.. Ca şi ori. tare. obiect: de. înv țărani, așa şi. 
„cântarea, îşi are modul seu de predare bine. deternăinat - prin, 
legile psichologice. o a aa 

„- Predarea. are să. urmeze, ca; și în. celelalte, “obiecie, 
după: legea: “pentru. claritatea succesivă a ideilor, -adecă avem 

să procedăm treptat, înaintind, cu siguritate si “rămînînd la 
- același ton, ' aceeași - ar: monie, : “pănă. ce''s'a, întipărit bine în 

mintea elevilor, apoi. “combinind tonurile şi armoniile, ce . 
urmează, cu celea de. cari “sunt "precedate, Și ăstfel stabi- 

lind o. asociaţie a ideilor. La -finea acestei, trepte, se înțe- 

lege, facem reusumarea genera ală şi apoi atitea reproduceri Şi 

-xepeţiri, pănă.ce cîntarea sa întemeiat în conștiența elevilor. : 

Desemiul. pe: această; treaptă &ste. însăși executarea, ca - 

atare.. Ba -are să se: "succeadă, ca. și în celelalte obiecte,” 
- freptât și cu siguritate. 'Tot ce se desemnează, : 'se discută 
cu el&vii, „aşa cît 6i pot să- şi dee seama de tot pasul ce 

„au făcut. și a finea lucrărilor sunt: în stare să facă pri- 
Ei D a Pia LI ai - ari . 
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viile retrospective CU- toată ușurința. Mai întiiu desemnează: 

învățătorul la” speciala - indicare a elevilor; căci. ei au să, 
„Spună, pas de pas, ce are învățătorul să. „desemneze. - i 

„:Invăţătorul să fe cu: multă Dăgare. 'de seamă, ca. tot 

- ceea-ce deseinnează” pe. tablă să. fie exact, și, frumos; iar 
-. de altă parte să fie cu “deplină îngrijire de curățenie, 

“ Numai după ce -și-a terminat învățătorul, lucrarea sa, 
"s6 apucă. și. elevii de desemnare. La început trebuesc. lăsaţi Ş 

de bunăvos,. ca, ceea ce fac, să fie o lucrare: proprie. Abia 
după ce fiecare” a -executat . bucata, din desemn,; care tocmai 

era să se facă,” merge. învățătorul la: fiecare și-și face 
“observările. sale; după, cai apoi. urmează : cor ectarea din 
„partea lor. Invăţătorul le este humai. cicerone și. nu are 

să se. pună el să: îndrepte, căci. atunci unde: rămîne pr ÎN- - 
cipiul didactie, căre cere: -În “toată lucrarea noastr ă că în 

 văfători, „să- căutăm a. desvolta activitatea spirituală, a elevilor, 

“Dela prima bucată merg em la a doua; apoi la a treia ete. | 
„aaa. aceasta; le conibinăm în. un ntreg mai mic, „pănă: ce. 

î- în urmă. din combiharea- mai multor întregi mici resultă în-.. 
„brevul cel: mâre. ȘI astfel am ajuns: la. desemnul dorit, . 

5 „Caligrajfia. încă are să se .ţină de acele legi spiritual, 
| cari determină „lucrarea, noâstră. în fiecare obiect - de învă- -- 
pamint. ȘI aici procedăm -cu elevii pas . de pas, discutind. - 
„cu ei și făcînd. _veasumările trebuincioase.. „De: însemnătate, 
e:.că, nu. ne e permisa scrie cuvinte, ziceri - etc. de un: 
„conţinut necunoscut; aceasta, o pretinde” principiul: didaelie 
al concentrațiunii. i - e E 

„i Incite pentru Obiectele; uter al. do. mână și. gimnastica; -, 
ele nu. se pot propune după. treptele for male, ci putem zice, 

"că ele au numai treapta. predării și doară şi: a: aplicării. 
Ele se: reduce .la corp -'şi astfel instrucţiunea * se normează. 
prin: legile de. desvoltare ale” acestuia. "Cu toate acestea, şi 

„aici „trebue să. procedăm, dela exerciții mai ușoare la mai - 
Ea . IN ” . EI
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„grele, dela simple la c „compuse; alteura nu vom i dobindi” rosul- 
tatele. dorite. Se vede dară, că aici 'au. aplicare “mult. lău- 

elesul; “cum îl iau cei din. școala vechie. Scoala * nouă află,. că 
-de-multe: -ori.ceea ce ne- pare a fi simplu, este de tot compils; 
și. ceea ce. la, prima: vedere e ușor, este de: tot greu.- Poate 
însă și lucrul de mînă: să fie o aplicare, “spre pildă, dacă, 

o „am învățat în fizică despre planul plecat, despre, lăstare etc: | 
în ora de lucrul - de mînă “mă apuc” şi. le fac; “Sau dacă - . 
“în istorie am. tractat, lupta dela- Resboieni, în ora: de e gim- a 
nastică împart elevii în două tabere: Români şi “Turci și . 

“apoi, se începe lupta, care se. termină” cu biraința glorioasă 
“a- Românilor. Aşa e ă, se înțelege - treâpta.. predării . în sin- :. 

învăămin, i IE a d - - „N 7 _ „2 _ - - | Di . 

“Asociaţia, i k 

“Prin lucrarea didactică. de “pe “treapta ahalisei. și a 

A  ştinţe, pe. cari spiritul: le: conservă, și le poate şi reproduce, 
“ivindu- “se trebuinţa. N atura spiritului omenesc pretinde î însă, 

ca. să nu ne. mulțămim cu materialul cîștigat: pe calea -. - - 
întuițiunei, ci să căutăm” a-l prelucra în. producte spirituale 
mai înălte.- Lumea, . din afară ne impresionează; cu tot ceea”. 

- ce 'se află și cu tot. ceea, ce se întîmplă, în ca și astfel“ cu 
ajutorul sensurilor ne adună, rînd. pe: rînd, din ce în-ce,. - 

„.— tot mai : multe idei. „Dacă în. jurul - nostru mu ar. exista 
în “nimic, -atunci şi spiritul nostru ar -rămînea de. tot: sărac. 

Dacă, ar A “monotoniă . în. natură și în societatea omenească, 

âtunci și cercul: nostru: de. cunoștințe: sar reduce i în un mod: - 

“ “datele principii: -„dela. simplu la compusi“, : „dela : ușor la. 
mai greu“; la alte obiecte însă-nu; nu, cel “puţin în În-.- 

- _sintesei imbogăţim năintea. elevilor cu nou: material de Cuno-. 

uimitor. Variaţiunea din viaţa. omenească și schimbările din ..- 
matură fac,. ca. să se” lărgiască sfera. minții « omenești. . Întra 
cât spiritul” nostru. pe calea sensurilor își adună mulţimea” 

„de idei, ce formează substratul vieţei: sale, : "el e dependent”
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în. lucrarea sa. (le. lumea din afară. "Dar el are şi o parte 

- cu totul independentă în activitatea sa, și-aceasta, se începe 

E acolo, unde. spiritul, utilisind materialul adunat prin “sensuri; 

- 3 combină, în nouă forme, “dind: naștere la producte. noue 
spirituale. De nu ar. avea spiritul nostru această, libertate 

“în activ itatea sa, nici nu sar putea” vorbi” de: vre-o” știință: 
"omenească, căci toate” “științele -se alei atuesc, din praducie 

- spirituale: mai înalte. i | aa 

În şcoală trebue să Iuerăin într "acolo, “ca. în mintea 
- copiilor cunoștințele, ce. Je împărtășim, să primiască 0. formă, 

care le, apropie. de. ceea ce: sumina, știință, alteum, rămin - 

„tiinturi, ce. nu au. nici 0, influență asupra educaţiunii, iar 
pentru viaţa, lor : viitoare, ar. răminea . de o. „valoare foarte 

problematică. a a i | 

Înainte :de a stabili . nodul, _eum. avem să “piocedim 

- spre a ajunge 'la ținta cătră « care “tindem, să ne. dăm''seama, 

„cum. procedează: dela. sine spiritul. în această lucrare a sa, 

fără a fi condus- ori influențat - din: vre-o.” parte : oare-care; 

. Aflată. odată, calea, naturală a spiritului ș şi în punctul. acesta, 
cu mai: multă ușurință ne. vom putea statori: “felul. de pro- 

„cedare al nostru; DA rs 
„Nu avem; „ decât. să ne. „ cugetăm la manifestaţitinea spi- 

ritului: omenesc, în starea copilăriei și ne von lumina. pe 

deplin asupra. acestui fel: de activitate. a sa, Fiecine. a 
. putut să observe, cum un. copil, „care :abia bilbăe „citeva, 
cuvinte, dacă vede un om, pe care nu l-a mai văzut, îl. 

. agrăeşte cu expresiunea: tatatie EI la toţi oamenii-le zice 

tată. şi numai mai tîrziu, pe 0. „treaptă . de desvoltare : mai 

înâintată, devine capabil a deosebi pe: aţi. oameni : de tatăl - 
seu. Ce. S'a' petrecut: vâre în: “spiritul copilului: în - cazul . 

- acesta?  Căutind să analisăm. acest “act; psichic, aflăm; că 
„În spiritul copilului, fiind. formată idea complexă. a-tatălui 

„seu, el comparează: ideea av ută cu percepţiunea cea nouă și 
“constată, „că ele au. foarte n mare > asemînare între sine, findeă 

ni -
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multe din ideile parţiale” ale ideei complexe - „tatăte « se re- 
peţese la percepţiunea nouă. Omul, „pe. care-l vede copilul, 
încă are cap, "față: ochi, nas, gură, mini, picioare, -corp; 

_e mare; poartă şi. vestminte ca ale. tatănii seu. La. aceste, . 

“două idei. se află “unele idei "parțiale « coniune; cari repeţindu- -se.. 
“la ambele - persoane se. contopesc, întărindu- -se devin mai. 
clare și: asfel ajung a fi: domnitoare în. conştienţă, : Ideile: 

diverse. însă, fiindcă : se produc numai. cite-odată, se întuhecă. 

și rămîn ascunse. în- fundul. coştiinței. Multă, muncă sufle- - 
tească se recere, pănă ce copilul: va putea: să-și - formeze” 5 

ideea generală de ;„omii.: Cite aseminări, “cîte observă ări și - 

cite sforțări nu. trebue să facă spiritul. lui, pănă ce ajunge 

a avea, noțiunea, de” om“! Chiar şi în capetele Gamenilor. . -. 

maturi nu e. deplin clară această noțiune şi: numai puţini 

„vor fi, Ta cari conţinutul: ci 'e deplin clar, adecă: puțini se: 

vor afla, cari ar. ştii să enumere notele: parţiale din: conținutul 
| noțiunei ; cei-mai mulți vor răminea -numai pe acel grad 

al preceperii, că vor putea să facă deosebire între..noţiunea 
„om“ şi panimal, sau Om şi „plazităte. ete., dar definirea 

"= noţiunei.. rămîne în: sarcina 'citorva Și” în” special a ştiinţei 

și a oamenilor. de: știință: Spre a face şi mai evident acest 
proces. psiehie,. să ne închipuim, că. un copil: are . numai 

„ideea unui cîne anumit, spre pildă. a. cînelui: dela casa pă 

rintească: Văzind -un- al doilea: cîne,. ideca avută revine în 
conștiință și se contopeşte după legea, asemănării cu .noua.- 

„percepțiune:: Ceea ce este egal. în ambele idei (cap, trunchiu, 
„- patru” picioare, coadă ete.), : prin contopire se clarifică ; ce. 

este -negal, se “nbunecă. Spiritul de aci înainte ori ce cîne 
va, observa, va, proceda tot în același fel.: Productul cîștigat 
„prin contopirea: irleilor,. ce “seamănă anele Cu altele, se numește 

„idee genârală. -. Spiritul omenesc se. ridică. deci: „prin activi- 
„tatea. sa, dela idei speșiale la idei generale, dela idei. con-: 

„erete Ia, idei abstracte, . dela idei 'sensuale la idei “nesânsuale:. 

Voind. dar prin instrucțiune să facem, ca în mintea, elevilur.
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să se producă. idei generale (noțiuni) “vom avea să. cum- _ 

| parăm idee cu idee,- pentrucă: prin “contopirea notelor co- 

„ mune să se producă o nouă, idee, „care. cuprinde i în sine 

părțile egale din: ideile originăle.: , 

“În ştiinţele naturale, "unde mai ales. avem. de. a face 

cu! 1 noțiuni, vom asemăna individ cu individ-spre a dobindi 

noțiunea - de familie.” Aşa, după: ce: pe treapta a două am. 

tractat separat” doi, trei,- sau mai mulți indivizi din specia. 

| porumbilor, pe treapta a treia punem pe. elevi să asemăneze 

porumbii între sine, 'scoţind la iveală: punetele asemănătoare 

și susținîndu-le în claritatea conștiinței, “Numai astfel vor 

“ajunge. elevii a înțelege pe deplin” “moțianea de . „porumb“. 

E Noţiunea de “,„paseri răpitoare“. o vom desvâlta; dacă elevii, 
„avînd intuițiunea mai multor indivizi din: o. specie: d. e. 
aliuluice, a „buheit etc., vor “dobândi: mai întîi. noțiunile 

dela- singuraticele specii și apoi prin compararea: acestora, 

„ne vom urca la noțiunâa superioară. Cunoscind copiii: pase- 
rile răpitoare; cîntătoare, înnotătoare, acăţătoare, porumbii etc.- 

„vor putea ușor să se ridice la noţiunea „pasere“,. deoarece” 

-" felurile diferite de paseri seamănă, în multe- privinţe, "unele 

“cu altele. Dacă mai departe un învățător şi-ar propune să . 

tracteze în școală plantele . din grădină și ar voi să le, deie, - 
elevilor . noţiunea de pomi, atunci; conform cerinței trep-, 

telor foinale; va trebui mai. întiiu să lase elevii, ca să 
_“intuiască singuraticele feluri. de porni, anume: mărul, părul; 

cireșul, prunul, - persecul,: “frăgarul, nicul, 'vişinul etc. şi 
apoi, - după ce. Sau format în conștiința lor: ideile acestor. . 

specii. -de: ponii,: "pe treapta aceaşta, 'se face „comparare între. - 

măr ete.; numai astfel vor “fi slevii: în. stare . Săi deie 
ă scama de noțiunea, „pomii. AR i 

“In “geografie, dacă am voi să “scoatem moţiunea “de 
„munte“, vom asemăna d. e. muntele: Retezatul cu Negoiul, 

Surul, Găina- ete. Avind: să le dăm elevilor noţiunea de 
„Părău“, după ce-au „fost conduși să, vadă d. e.: „Părul 

o 2 
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„Măgureit:,  „Părăul irgugilore adecăi. « anumite părae, și 
după ce știu să-și: deie. seama de: direcțiunea.de unde şi 
încătro curg, de 'cotiturile, “ce le fac, de -mărimea bolova- - 
'nilor, ce duc cu şine, de iuţala cu- care. curg ete, îi punem 
să” le compareze între “sine, spre a afla ' punctele de ase 
mănare, In asemînare vom află, că, ambele au un cuis re- - 
pede și zostogoleso bolovani, când sunt: ploi: multe, dar că .. 

„Vara, pe secetă, au' apă puţină. “Același lucru. se întîmplă 
în geometrie la. tractarea. „vre-unsi fețe, "ori, vre-unui: corp 
geometric. . “Am să instruez pe elevi- despre piramidă, mă 

„pun şi caut. obiecte : în locul natal, -cari“să aibă 6: astfel N 
de formă. Elevii pe treapta sintesei” și-au ciștig at idei despre 

- forma acelor obiecte, iar acum: e necesar, ca ei să le şi: î 
"asemăneze, spre. a afla noțiunea, „pirămidăt, * = "Turul dela. 

"biserica “din sat, “comparat. cu tuinul: bisericei din satul: 
„- vecin, eventual :cu coperișul. dela cutare. eruce de pe “hotar. 
“sau din cimiterul bisericei, ne dă. noțiunea dorită, - i = 

Nu. în. toate obiectele “de învățămînt avem să “scoatem 

“din intuiţiunile” câștigate pe. treapta sintesei, numai: noțiuni, | 

ci în unele -vom: folosi „compararea, în; scopul de a afla. 
„vre-o regulă. . Dacă | în aritmetică! am tesolvit . trei, patru, Să 

ori mai multe probleme” tot în același fel, atunci, - comparind 
modul de: procedare- în - -toate cazurile; ajungem. a constata 
regula, ce este de a se urma: totdeauna la rezolvarea, tuturor” 

“problemelor, de categoria” aceasta. Să zicem, că am. avut 

un exemplu” de “multiplicaţiune a unei, fringeri cu. număr. 
întreg, pe- care" "Lam 'resolvit “fără de nici o “regulă, numai. : 

prin” curat raţionament: * “Mai. luînd, un nou: exerpla Şi 
făcînd socoteală, observăm, că și. "la acesta. calea,” ce_o. am 
urmat, este câ şi la primul; afiind același licru. și. la al 

î patrulea, exemplu. “vom concluda, . că. „toate . socotelile . “de . 
. atare natură se resolese în mod uniform, deci după acteași. 

regulă. ' Regulele. din. limbă - încă le aflăm, comparind exem-: - 

plele de limbă din “unitatea metodică, de care: ne ocupăm, 
a 

- a Ă pa zi - „a : Ea a Pia 
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cer acelea, pe cari elevi ii le cunosc de mai 'painte din orele 

de instrucție, sau din” viaţa lor privată. Pănă ce elevii 

"vor ştii, -că predicatul, fiind verb; are.să se concordeze cu 

subiectul! în număr. şi persoană, „trebue. să se. fi. convins . 

de - această /la- mai! multe - exemple cunoscute. și să. le fi 

„comparăt între Sine. -Sunt'_unele științe la. eari prin ase- 

. mănarea diferitelor fenomene dobindim legea, pe baza căreia 

„se pot: explica. Scaunul din casă, lemnul din curt6, "peatra 

„din grădină nu se. vor mișca, « din Joc, dacă nu va fi: cineva, 

ori! ceva, care să le miște. Asemănănd aceste” fenomene aa 

- naturei aflăm legea înerției. Învățătorul, „după. c6 a observ: 

_- împreună cu -elerii, - că “mărul, „dacă se coăce,. cade. a 

| pămînt, “că peatra dacă o âruncăm în sus, „cade iarăși în 

_jos, că frunzele. toamna, gălbinindu-se, se -desfac de pe 

“arbori .şi se -așază - la aut, “constată 'că obiectele; „sunt 

atrase de pămînt și “astfel : combină pe baza - fenomenelor 
- arătate”. “legea. gravitațiunii. - În fizică: Și în chemie pe baza, 

fenomânelor, ce s'au pertractat. cu deamănuntul . pe. treapta 

“a doua, “ajungem la legea, de cari ele depind. Aici putem 
ajunge numai prin compararea celor ce le-am observat la 
singuraticele fenomene. „Comparind cele ce le observăm. la 

"ferberea mustului, a . dospirea „pînei, - la înăcrirea laptelui, 
“aflăm legea, chemică, de "care depinde” procesul uniform, 
observat în toate trei “cazurile, e Sa 

„ „Științele, pe. cari le- -am. cupiins “sub numirea de. stiinţe. 
„istorice, ne ofer material abundant. în. fapte ȘI. întâmplări, 

-.. cari, apreţiate și comparate unele cu altele,-ne. conduc la 
aflarea, -unor principii de viaţă Şau inazime. morale. Tractind 

unitatea: - „„Perirea Sodomei și. a Gomorei“,: după: ce am 
terminat. „CU: “treapta a. doua, trecem. la, aseinînarea - întim- 

“plărilor din această istorisire cu.a celor ce le cunose copiii 

„dela „Potopul lui Noe. Puncte de asemănare. sunt: ' Atit 
-la perirea Sodomei, cit și lă potop toţi oamenii neeredindioși 
s'au prăpădit. La Sodoma a: scăpat un 'om Lot şi cu-ai
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„sei, la potop. încă a. scăpat Noe și cu ai sei. - Aceştia au. 
"tost mântuiţi; “pentru : Că erau credincioși, ceialalți : au pierit, 

“Bindeă nu voiau să creadă: în. Dumnezeu. - (Ce se întimplă 
“dar cu oamenii necredincioși şi: ce cu cei credincioşi? -Cei 

 necredincioși. se prăpădesc, iur cei credincioși se inîntuesc), 
În un alt-an de şcoală am predat. istorisireă: „loan Bo- 

„„tezătorul“; elevii cunosc bine viăţa și faptele lui, urmează * 

acum să aflăm și aici maxima: morală, care 'este învăluită, - - 
“în. pățâniile şi faptele: acestui bărbat, Pe treapta asociărei, 

comparăm aetivitatea lui Ioan cu.a lui Moise, Isus Navi, n: 

> Samuil și: Ilie.  Aseminarea, se reduce . la sentimentele, la: 2 

„soartea, vieţei lor. La toți aflăm o credință „nemăiginită în - 

„Dumnezeu. “Nici cele mai grele: ispite. nu-i pot abate dela 
" erediaţă, nimic . nu-i : poate . împedeca, “de-a propovedui 

„adevărul și. de. a lueră pănă la- moarte pentru binele şi 
fericirea deaproapelui. Riisplata lor este o conștiință curată 

și, "fericirea. vecinică, : (Încrederea în Dumnezeu. și. lupta, 
peniru . adevărurile credinţei, procură, : “oamenilor fericirea = 

'vecinică, coroana vieţii). II .. i 

„Pe calea asemănării, "ce'o “facem . între. săeile, ce: ȘI 
e ciștigă elevii pe treapta sintesei, . Și între ideile, ce le 

_- au -de: mai . "nainte, dobîndim alte: idei noue,. Câri -să con-- -. 

 sideră” ca producte, : extrase din acele idei. Cind facem .. 
„asemănări, îndreptăm atențiunea elevilor asupra “punctelor 

„comune: și: apoi “din. asociarea acestora  xesultă:, noțiunea, 

-xegula, - legea, maxima, -cari cuprind țotdeanina ceva general, 3 

de ăceea, e foarte; natural, câ: “spiritul. nostru să. alstragă -: 

dela particularitățile siniguratecelor idei“ și Să se concentreze : . : 

asupra: părţilor celor mai “esențiale, comun& tuturor ideilor 

„de sub întrebare. Lucrarea aceasta a spiritului pretinde 0. 

cugetare. mai, intensivă, deoarece numai așa -e posibil, ca | 

„să aflăm ce e comun: ȘI “esenţial la nmiai multe idei. | De 

“altă. „parte între .- „feluritele idei trebue să fie oare- -care 

„mișcare Și vioiciune, „alteum ele: nu stau la dispoziţia su-, i 

Șpan, Lecţii de Didactică, E E E i a 3) 
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fletului, spre a putea; face cu ele asemănările trebuincioase. 
Memoria conservă ideile vechi, dar fantasia este, care face: 

ca ideile să se miște mai viu în sufletul copiilor, spre a 
putea găsi "punctele, de asemănare Și astfel asociindu-se, să: - 
se poată face urcarea: la generalități. Urcarea - dela, idei 
sensuale la idei: nesensuale, dela idei: speciale la: idei -ge- 
nerale, dela. exemple: la regule, dela fenomene. la, legi, dela 

"fapte la maxime, morale € este cunoscută în psichologie sub 

numele de: abstracțiune. . = ÎN 
Pe: “treapta asociaţiei. iniţiat și condueză procesul ab- 

- Stracțiunii cu cea mai -mare' îngrijire, căutind să legăm 
ideile după nexul lor intern. De aceea la începutul lucrării 
„de pe această treaptă, învățătorul va avea să facă o reca- 
" pitulare» a ideilor. cîştigate de-nou, spre a le avea elevii 

“ presente' în conștiința ior, altcum nu “vor fi capabili a face 
asemănările. recerute. Bine să-și tragă seama ori care în- 

văţător, cînd face asemănări, ca, să aibă în privire numai. 

“punctele cardinale. ă anume acelea, € cari ne conduce la ge- 
” neralisare, SI | 2 , 

Nu totdeauna e de. lipsă, ca să avem mai snulte. in- 
„uiţi, din cari prin asemănare să abstrâgem cevă, g general, 

ci -de multe- -ori .e suficientă o singură intuițiune (ideă com- 
"plexă) spre a, abştrage din ea, „ceea, ce este csențiul. D.-e.: 
Dacă elevii cunose dealul din apropierea satului din toate 
punctele de vedere, cu toate afundăturile; ridicăturile, Co-. 

_titurile, păraele, pădurile, cărările lui, îi conducem să afle 
„ceea, ce este esenţial. Să, zicem, că dealul, despre care 
vorbim se numeşte în: "localitate. „Alăgurat; Pe» “treapta 
sintesei . copiii vor fi conduși. să „spună multe despre acest. 

„deal, se cunoască. "cărările, ce duc pe.el, păraele. ce se 
scurg de pe el ete.;: ;-pe treapta asociaţiei ei vor avea să 

„caute numai : ceea ce „este esenţial, omiţină neesențialul. 
Esenţialul Var reduce Ia: următoarele: înălțimea, forma, şi 
direcţiunea, întinderii. (ăgura e un deal înalt, acoperit cu
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pădure, axe forma unei căciuli și coaste. nu prea tare în- 
clinate). Acest fel de abstracţiune -se: foloseşte mai ales: în 
geografie, cind vrem ca eletii să-și cîştige O noțiune 'în- .- 
dividuală din o intarițiune individuală. “Noţiunea. despre un 

munte anumit, despre un riu, despre o cetate, un sat anumit. 

se formează nuraai prin. -abstragerea, notelor esențiale, fără 

“de nici o asemănare, fiindcă nici nu avem cu ce.asemăna. 
Chiar și în istorie: au loc astfel de. abstracțiuni. “Ceea. ce. : 

sunt obicetele în geografie, aceca sunt faptele, stările cul- 

“turale.: și persoanele din istorie. Și. aici “tiebue să'deosebim 
„ ideea sensuală de, noţiune. Numai acela î își va putea face 

o icoană generală, amănunţită .: a luptei: „dela Plevna, care 

“a fost la fața Jociilui cu acea . ocaziune. și. și-a. dat silinţa 
să observe totul, sau apoi Sa pus şi. a. studiat: cu: toată: 

diligența deserierile martorilor oculari. Partea:cea: mai mare 
din noi rămînem: însă numai cu. momentele mai însemhate, 

“cari ne dau .0 idee: generală, adecă. o noţiune individuală. | 
"Dacă ordonăm: noțiunele cîştigate astfel, contribuim: la, în- 
tărirea „cunoştinţelor în' mintea elevilor. Cind zicem, d. e. . 

__că cineva „vorbeşte ca un Cicero“, cuprindem cu expre- | 
“siunea' aceasta foarte mult. Amintirea. anului 1848 este o - 
_noțiune,: sub care cite'nu se pot înţelege! E datorinţa, În- 

vățămîntului, ca să, îngrijească; şi de astfel de abstracțiuni, 
pentrucă ele suut de mare valoare pentru cultivarea elevilor. 

Făcind o reasumare a celor desfășurate cu, privire la 
această treaptă, constatăm: “următoarele: Problema asociației, - 

* este de a “conduce, mai direct, a abstrage din materialul Con- 

cret ul sintesei, ceea ce este “general, esenţial: și . necesar. 
Aceasta se face cu ajutorul procesului de. âbstraciune, fie. 

că ne folosim de asemănare, fie că extragem: numai ceea 
“ce este esenţial. „Noţiunile ciștigate sunt însă - în privinţa, : 

sferei (întinderii) ca. și niște 'vase, cari numai în: parte d 
sunt umplute. Ele sunt formate din. ideile singuratice, -ce 
se află în fundul „conştiinţei. De regulă sfera. noțiunii trece - 

. - Î . NR ; 5* Y i 
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la ocaziunea, dată, găsim o nouă idee, ce poate fi subsumată 
sub. noțiunea veche, o. adăugăm la celelalte. Drept aceea 
„învățătorul va căuta în cercul de gindiri, al elevilor. toate “ 

n cazurile concrete, cari: se potrivesc la noua noțiune (regulă, 
„lege, “mâximă) şi le va, cuprinde aici, ca; astfel. baza de 

„mult: peste materia) ul de săi, din care: s'a format, dea aceea - 

„Operaţiune, a spiritului de pe treapta, a treia să fie cit mai 
» solidă ȘI produetul spiritual ciştigat cit mai durabil. 

 Sistemizarea. 
1 

“Prin asemănarea, (asociarea) : “ideilor. pe“ treapta pre-- 
- mergătoare am condus spiritul elevilor la, aflarea, de noue.. 

idei, cari fiind: constituite, din! elementele mai multor idei, 
“sunt încă strins. unite. “cu: acelea, „din cari: s'au format, 

„Deşi în mintea copiilor. există ca-noue producte, ele totuși 
“sunt așa, concrescute cu. ideile originale, încît,: de sine, s6- 
„parat. de. „acele, nu se pot cugeta: Este oare-care analogie 
între starca - aceasta, a spiritului și înțre starea, - unui pom, 
cînd fructele lui sunt aproape de. coăcere. -Ele sunt des-." 
voltate în mărimea, naturală, sunt plăcute privirei ochilor, 

. dar încă nu au ajuns să poată fi guistate cu..plăcere. Natura 

spiritului la sfirșitul lucrării, îndeplinite pe treapta : asociației. 
Ela prelucrat: materialul, de: cunoștințe, însușit pe treptele 
„antecedente, și a și dobîndit noue product, dar acestea: ;.. 
nu au ajuns încă la: maturitătea, -de a putea: fi păstrate “ca 
bunuri spirituale în mintea elevilor, Şi mai apriat vorbind; 

7 

- nu şi-a „terminat. “licrarea, * sa, -de aceea . poamele! nici nu 
“sunt bune de cules. Cam -aşa se are lucrul și cu “fructele. - 

aceste producte. trebue să:. primească forma, . fără de care | 
- sunt în pericol de ase pede. în învălmășala” ideilor, de .:: 

care spiritul omenesc e fără întrerupere - copleșit. Materialul 
e aflat, e ales, dar. încă nu e turnat în forma potrivită s SE 

s cerinţelor de. desvoltare maturală a spiritului, a 
Cu. toate că,  asemănănd viața și faptele lui. loan Bo-! 

- N 
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” | terătoru cu viața și faptelă : lui Moise, Isus Nas, Sazauil.. 
„ și“llie, -am aflat, că ei aveau o credință. neclintită și -ne- 
mărginită în “Dumnezeu, totuși cu aceasta - Îmcă - nu am: 

-. djuns a “stabili. principiul moral, care să ne servească de: 
„directivă pentru: viâţa, noastră viitoare. : Păţaniile, acestor 

„ bărbaţi și soartea vieţii lor au să ne. conducă + la aflarea. î 
"unei: norme, unei mazime de viaţă, numai - astfel au un În- 
- țeles * asemănările făcute. Nu trebije - deci” să rămânem: la 

ceea ce am ajuns, prin, asemănare, ! ci” avem: să facem un 

pas mai departe şi să. formulăin. principiul moral, căre re: 4 

sultă cu necesitate din asemănările îndeplinite, Prin: una: 
“sau, două” întrebări--potrivite ne succede a afla, că ei, av înd - 

încredere. în Dumnezeu, : “au luptat pentru credinţă și asttel 

"şi-au asigurat fericirea- vecinică. “Întrebind acum:";,Ce do-. 
“" bîndese dar oamenii, cari-au încredere în Dumnezeu și luptă 
„pentru: credința i în Dumnezeu? urmează dela sine răspunsul: 
„Oamenii, cari 'au încredere în Dumnezeu Și luptă pentru -. 
“zedinţa i în Dumnezeu, dobindese fericirea vecinicătt. Acest. - 
adevăr religios îl cuprindem- în 'sentenţa,, biblică: „Fii cre- 

dincios pănă la moarte şi-ţi voiu da' ciinuna vieţii“. "(Apoea- 
E lipsul 2, 10). Formulat astfel, el apare ca un ce“general,. 

isolat' de „taptele și întimplările- persoanelor, la -cari s'a - 

“abstras. In forma aceasta, sentențioasă devine un împerativ, | 
moral pentru elevii, în â căror „conștiință s! a stabilit. Spre. 
„a se întipări cît mai. bine în mintea lor e necesar, ca ei: 

Să. memoriseze această: „sentenţă, . pănă - ce, sia: consolidat -. 

- deajuns în: spiritul fiecăruia. Cu atit însă,, încă nu a: 
"terminat lucrarea. învăţămîntului; rămîne ca să. “aduceni 
“noua maximă. în legătură cu alte. maxime, câştigate la alte“ 

xepeteze maximele - vechi . în legătură, cu noua maximă, In 

urma acestor repeţiri maxima nouă se asociează cu: cele 

vechi” în un întreg, „psichic. “Dacă la finea anului. școlar, 
urmînd la toate unităţile, meţodice î în : felul indicat, grupăm . 

“a 
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unităţi. metodice. .In scopul: acesta” xom .pune elevii, ca să - 
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- maximile (principiile, adevărurile) din cursul unui an întreg, 
“după natura lor, dobiîndim grupe de: adevăruri religioase- 
- morale. “Unele din sentințele aflate se referesc la credința în 
Dumnezeu Tatăl, altele - la credinţa în Dumnezeu Fiul, iar 
altele. la iubirea față de părinți, fraţi, sau deaproapele nostru, 
-cu un:cuvint sunt sentințe, . în. cari se. reoglindează ade- 
văruri. din domeniul. dogmatic şi etic, sau ădevăruri 'reli- 
gioase morale, “Adunate și grupate toate sentinţele câștigate. 
în cursul timpului de școală. ne dau conținutul adevărurilor | 

„cuprinse în catechism,. » precum. Și în cărţile de dogmatică 
„“ şi morală. In ultimul an. de școală, cînd să face eruparea 

- finală, vom conduce pe elevi să găsească în manualul. de 
catehism locul, ce se cuvine unui ori altui adevăr din 
cutare grupă.. Astfel vom-da, viață scheletului, în care sunt 
cuprinse abstracţiunile religioase. morale din manualele de 

„= catechism,* „Cu toate că. și sântințele - “formulate pe treapta 
a patra sunt. abstracţiuni, totuşi e: mare . deosebire între 

„aceste. și cele din catechism, deoarece ele sunt productele .. 
“activităţii proprii a elevilor, iar nu împuse cu forța, precum 
se întimplă, “cînd se. învață numai din. catechism. Și ca 
abstracţiuni, ele tot. stau în legătură cu ideile” conerete' din 
cari Sau format, căci, la ocaziune dată, aceste idei pot. 
ieși la iveală. din fondul conştiinţei, nefiind de tot uitate, 

Peniruca, elevii să “poată face desele repeţiri se ivește - 
trebuința de a și le î însemna în.un caet, anumit pentru acest 

* scop. Totdeauna, cînd” s'a. terminat o unitate metodică, 
elevii își vor. însemna sentința aflată în caet spre a o ave a 
la îndemină, de. cite-ori vor avea, trebuință. Mai e de în 
semnat, că: adevărul aflat poate fi. cuprins nu numai în: 0 

- sentință Diblică dar și în un proverb, în o cîntare biseri- 
„edască,. sau în o rugăciune, dacă acestea să potri 1vesc, Între 
cîntări şi. rugăciuni avem. “destule, pe cari le-putem folosi 

„prea bine „ca. “forme, în „cari:. să, turnăm adevărurile reli-. 
N p



gioase morale, aflate pe calea procesului de abstracțiune. 
„Adevărurile acestea, puse în ordine, "formează conștiința, 
„morală a elevilor şi servesc de bază pentru caracterul lor. 
religios moral, SRR 

-Nu numai materialul împrumutat din istoria biulică, 
dar și cel din istoria, bisericească şi cea, profană, precum 
și ori ce material de „conținut narativ, se potrivește. pentru, : 

a abstrage din el principii de viaţă, „maxime religioase 

morale. Pe această treaptă însă mai: abstragem în “istoria 

profană și: momentele mai însemnate din cursul evenimentelor 

| istorice; deasemenea aparţine aici şi caracterisarea diferitelor “ 
„epoce, precum: şi expunerea stărilor. culturale din: un 

, anumit timp. ÎN PE : 

| Şi acestea au să „resulte. din procesul de abstracţiune. 
Anume, avînd d. e. în prelucrare unitatea metodică: „Matia 

“Corvinul, pe treaptă, sistemizării, pe lîngă cunoscutul. pro-. 
verb, prin. care se caracterisează simţul de: dreptate a re- - 

gelui, vom marca, anii de domnie, Iuptele mai însemnate, -* 

înflorirea științelor. și a artelor: d. e. în modul următor: 
1. „De veţi ierta oamenilor greșelele lor, va ierta şi. 

-vouă Părintele vostru cel ceresc“. (Mat. 6, 14.) - 
A “murit regele Matia, a perit dreptateatt, | 

| 2. Matia a, domnit dela 1457—1490. A purtat răs- 
- boaie mari! în contra “ Boenbilor, şi contra lui Fridrich, 
împăratul Nemţilor.- Tot -sub domnia. lui au “fost mai 

““Tureii 'de. Paul Chinez pe. Cimpul Pinei (1479). El făcu + 
Și 0 oaste statornică, “numită „vastea neagră! ia 

3. Regele Matia, a întemeiat, o tipografie; a, făcut pi- 
blioteca numită „Corvinianak, a spriginit ştiinţele” și artele, 

- În geografie, dacă, am avut de a pertracta, riurile din _- 
Regatul “României; după ce eleviii și-au. cîștigat intui- 
iunile” trebuincioase cu ajutorul chartei geografice. și după: 

„ce le-au aseminat din punct de. vedere: al locului de „unde . 

“ izvoresc, a direcţiunei încătr'o curg, a mărimei ete., even- 
4 Pi 

.



DI 
tual le-au asemănat și: cu riurile din Ardeal, pe - treapta 
sistemizării „le. vos desemna, “în caetul lor de. geografie, 

Avînd. în. prelucrare globul pămintului, resultatul abstrac-. 

fini ar fi . i 
1. Pămintul eşte un glob, “care se mișcă în epațul ceresc, 

3, “Dovezile - pentiu. aceasta 'sunt: a). Călătoriid pe. 
“mare. “obiectele din „depărtare, cu cit ne apropiem, cu atit 

se văd-mai mari; d) forma Și mărimea deosebită a 9ri- 
“sontului; 6): umbra rotundă ']a. îtunecimile de lună; d) ră- 
sărirea, soarelui nu se întîmplă, deodată, pe întreagă supra- 

“fata pămîntului; 6). încungiurarea, pămîntului. Sistemizarea 
“în acest obiect. de- învățămînt poate consta. și numai. în 
 înșirare unor țăti, -Auvii sau munți din. puncte diferite de : 
vedere.” Anume. se pot- înșira “țerile din punct. de vedere . 
orografic, „hidrografic și etnografic, . asemenea, .riurile! în 

„punct; de “vedere al mărimei, “al locului -de unde - 
"voresc și unde. se” revarsă ete. Ordinind. astfel materialul 

«ecografic, “tindem a-l sistemiza. Sunt: ȘI unităţi metodice la 
aă * cari. 'sistemizarea, se : educe la -0 singură noţiune. Aceasta. . 

se întimplă, cînd voim „ca elevii să- ȘI : însușească noţiunea su 
de „deal; munte, „vale Aa insulă ete. De cumva în 

“localitate -avem o vale şi elevii au fost conduși să observe 
„în vale mai. multe locuri, unde pămîntul este giur împrejur, : 

încungiurat cu .apă, . după _c6 am terminat: cu asemănările 
“așa, cit în "Spiritul lor e formată: ideea “generâlă, venim. și. 
„le spunem, că un astfel de loc se, numeşte - „insulă. 

. Științele naturale “Ia, cari. “procesul de abstracţiune e” | 
mai! 'învederat,-: ca, la ori. care obiect, au pe. treapta siste-" . 
"mizării noțiuni şi legi: Elevii pe. treapta. a treia şi-au fră-. 

- mîntat. mintea, deajuns, pănă ce au aflat -punetele. de ase- 
„ mănare. între indivizii de sub, întrebare, așa încît ideea cea . 

nouă este formată în spirit, dar încă nu e destul de. pu 
„terică -spre a se putea validita între celelalte, de, aceea - 
e 2 de lipsă, ca „ nvăţămintul să-i dee tăria cu "care să-se. 

N . ta N A [N . . - -
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susţină ca pr roduct spiritual! de 'sine stătător. Aceasta | e: cu .. 
"putință numai, dacă învățătorul: va "căuta. pentru ea cadrul: 

„potrivit, adecă, dacă va ştii afla cuvîntul, prin care poate 

- fi fixată ideea, Asemănănd stiglețul cu. merlă, priveghitoare ea .-.- 
. Și stuzul, “vom cîştig a pe treapta a .patra noţiunea: de 

"„paseri cîntărețe“, -cari se caracterisează prin aceea; că-au i 

la berigată un al. doilea gitiej, prin. care: produc diferite 
“sonuti plăcirte. Dreapta sistemizării” în 'casul. “de: faţă ar î 

fi Paserile, cari au la :berigată un al „doilea gâtlej, prin 

care produc . sonuri melodioase . să "numesc cântărețe. For- 

“mularea: aceasta “este . definirea noțiunei de „paseri cîn-... 

 tăreţei, pentrucă am 'abstras „dela. toate” “particulăritățile 

. diferitelor paseri- și ne-am jestrins” la indicarea .notei 

tele esenţiale, așa: încît am explicat: în „mod suficient 
“conţinutul ei. ȘI: sfera Și conţinutul, acestei . noţiuni au .0 Si 

:.. comune tuturor, Su această: numire sunt cuprinse toate. - Ei 
“ cîntărețele și iărăși în. definiţia. moţiunii - am cuprins n0- 

„bază reală” în. ideile,- cari i-au servit de substrat - în: pro-. 
_cesul de abstracţiune.. Elevii. memorizind această noțiune 
împreună cu definiția! ei şi-au însușit numai, o parte, din 

x 

a d sistemul zoologiei, de, aceea ci vor.avea să aducă! acest . 
nou product spiritual în legătură . cu altele de. mai nainte... 

„ cîştigate, Și apoi și cu cele următoare, spre a-putea dobindi A 
o. privire în întreg sistemul. Gomparind. cîntărețele cu Tă-. 

"-pitoarele, agăţătoarele, porumbii etc.  dobindim noţinăea 
„generală. de '„pasere“., Dacă elevii .cunose. indivizi “sin- 
“ guratici. din fiecare ordine, atunci 'în.0 unitate metodică 

e împunem! ca: țintă a lucrării noastre abstragerea noţiunii 

„„paserett, Fiind. condus. învățămîntul “după legile- psicho- 
„logice arătate în expunerea. treptelor preinerg rătoare, elevii : - 

cu ușurință -vor-afla Caracterele esenţiale a paserilor: Lă 
toale se preschimbă gură. în “cioc, au au buze nici dinți, - au! 

aripi și - corpul e “acoperit. cu pene, _Atit. şi: nu mai “mult. 

“ aparţine, treptei sistemizării la această unitate metodică. Tot. 

7 - aa 
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în felul arătat ajungem și la moţiunea vertebratelor, MO- 
luştelor, antropodelor, vermilor, echinodermelor, celentera- 

telor, protozoelor ȘI apoi .pe urmă la noțiunea superioară 

de animal. Cind vom fi procedat după cerințele didactice, 
cărora le-am - dat expresiune. în. cercetările de pănă aci, 
atunci elevii vor fi bine. orientaţi, în întregul zoologiei. se 

înțelege dela, sine, că, trece peste. puterile. elevilor din coala 
poporală de a lua în privire. fiecare individ din fiecare: 

„ familie, de- aceea ne vom mărgini la, cîțiva -representânți,: 
' cari.ne stau la' îndemină, spre a putea da. elevilor posi- 
Dilitatea de: a-i și. intui, Dar $ și cu atit ne-am ajuns scopul, 

dacă ne-a- succes să-i aducem acolo, ca ei înșiși să-şi for- 
meze. noțiunea, și apoi să o fizceze pe. treapta sistemizării. 

Și în Botanică. ne ridicăm la . tipul: funerogamelor . Și 

"criplo gamelor, întocmai ca, Și în "zoologie; tot pe treapta a - 

„patra vor fi elevii capabili să înţeleagă. noţiunile botanice. 
Aceeași se întîmplă în „mineralogie la aflarea speciilor și 
a grupelor. Noţiunea acestora, nuimai. după ce au premers - 
intuițiunile“ și asemănările necesare, poate îi înţeleasă de 
elevi și ca, atare coriservată în. spiritul lor. încât „privește 

fizica şi chemia, după cea premers "compararea dintre 
- procesele diferitelor fenomene; sistemizarea + e însași formu- 
larea. legii, dela care; atîrnă - acele fenomene. Fiind puși 
elevii în: poziţie” de a: observa, cum diferite corpuri prin 
căldură se măresc, pe treapta a patra vor fi în stare să 
afle legea; Toate co) purile prin. căldură își măresc “vohimul, 
Atit legile, „cît şi noțiunile din științele naturale -  deserip- 

tive se întroduc în caetele speciale și „apoi se, „comparează 
„cu manualul de” școală.“ În. caetul. de „zoologie vine scris ... 
deasupra - noțiunea de pasere. și apoi sub aceasta, a fami- 
lielor, așa încît să fie: evidentă xelaţiunea dintre noţiunea 

supraordinată, și. cele subordinate. Sub fiecare; se întrodue 
cite doi, trei indivizi, cari reamintesc , definiţia „noţiunei, 
„sub care se află scriși, E 

Pa : ”



Sistemizarea în limbă: privește formarea. noțiunilor, 

xegulelor gramaticali; stilistice Și caracterizarea produetelor” 
literari. Yom avea deci: pe treapta, aceasta: în gramatică să 
conducem pe elevi, ca :să afle noțiunea de. substantiv, verb, 

pronume, „conjucţiune, prepoziţiune ete., apoi. noţiunea de. 
zicere, felurile : de ziceri și raporturile dintre ele.' Cind 

"odată elevii vor fi observat în graiul viu mai multe exemple - 

de pronume arătătoare, atunci prin “comparare vor „știi afla 

şi particularităţile lor și vor. putea . abstrage și noțiunea, 

“căutînd cu ajutorul ! învățătorului și numirea corăspunză- . 

"toare. Pe treapta a patra vine deci numai “aflarea numirii 

şi definirea noţiunei, . adecă - elevii. vor âvea * acum să afle ' 
cum să numesc cuvintele acelea, cu cari s'au ocupat şi 
despre cari știu, că samănă în cutare privință, Vor fi conduși: '- 

dar d. e. să afle, că -acele : cuvinte se numesc pronume 

arătătoare și la: întrebarea: „Ce ! numim pronume, arătă- . 

toare?! vor ştii. să - dee răspunsul potrivit, Dar. cu. aceasta 
încă nu e terminată lucrarea treptei a patra, Elevii trebue 
puși, ca să repeteze noţiunea cîștigată în legătură cu altele | 

„de mai înainte, spre a le asocia: și astfel. a le conserva 

mai bine în minte. Sfirșitul lucrării se întimplă prin întro-“ 

ducerea citurva exemple de pronume arătătoare în caetul 
de limba maternă, sub titlul ;,pronume arătătoare!i. Proce- 
dura “fiind - „aceeași în: toate obiectele” de limbă, ne mărginim 
a. aminti, că, fiecare: obiect trebue” să- și aibă caetul separat, . 
ca elevii în urmă tot să. fie capabili de a -face. distincţie 
între sintactică; etimologie, stilistică și literatură, deși. în 
cursul. studiului au fost tractate în combinaţiune,. . 

„Avind a mai vorbi: de: treapta sistemizării. în mate- * 
“matică, observăm ; Că, ea în' aritmetică se reduce: la. stabilirea 

de noțiuni, la aflarea, de reguli; iar-în geometrie la aflarea 

"de reguli, axiome, teoreme, precum și la, fixarea de: anumite, Ş 
, noţiuni, Operind d. 6. cu: măsurile. metrice şi după ce ani. 
făcut felurite. “asemănări cu multiplii și submultiplii acelora, 

y ' 
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N conducein pe. elevi la aflarea noţiuinii de frîng cre.  decimalăte -. 

'și la definiția ei.. Dacă-am intuit. în natură difeiite obiecte. 
cu. “feţe treiunghiulare, punem pe'elevi să. abstragă dela. 

i * mărimea lor,: delă: mărimea; laturilor şi a. unghiurilor și să 
„se 'cugete numai la ceea ce. este comun și astfel aflăm Sa 
noţiunea de. treiunghiu: “Treapta a. patra, are de'a scoate 

- la iveală numirea de treiunghiuii şi definiția lui. De treapta, -. 
“ sistemizănăi în matematică, să ţine a formula Și regulile cu . 

„privire la aflarea suprafeţei troiunghiului, pătratului, tra- se 
“pezului ete... . | 

La obiectele, - pe. cari - Je- -am. Taat arept bază pentru 
„de a arăta- felul cum 'se. „presintă, treapta sistemisării, “am 5 
„Văzut că ea; propriu zis, nu face. altceva, „decit . culege - 

” fructele, cari resultă - din lucrărilg, - ce Sau „succedat! pe 
” treptele premergătoare. Problema; sistemizării - este deti: a: 
iza productele ce “resultă, ca un avut. spirităal,, vrednic. de - 

„a fi conservat pentru trebuințele vieții viitoare. Deoarece 
-- sistemizarea,. tinde a alcătui în mod organice internul gindi- a 

“rilor. noastr6,. netăgăduit, că.e de cea mai mare. importanță. 
“pentru, “tormarea inteligenței. i voinței „morale a elevilor: 

. 

r 

Aplicarea: 

- Cunoştinţele sistemizate în spiritul elevilor ; du au nici . 
"0 _valoare- pentru. viaţă, dacă, ei nu vor' putea și "dispune ” 
de ele după trebuință.: Disponibile însă” vor deveni, numai, .. . 
„după ce spiritul va. fi făcut felurite î încercări de a'le ajlica Su 
la împrejurări și relaţiuni din viaţă. e - 

Trebue' dar conduși elevii încă din. școală, ca să în- 
"veţe'a face întrebuințare de cunoștințele lor. Ce folos:de, - - 
cele mai admirabile cunoștințe; ce Je. posedă cin&va, dacă... 

“el nu le are la îndemiînă, cînd. îi “trebuese! Ele sunt capital Si 
“mort, care, nu: aduce. aici o. dobîndă. Capitalul Spiritual a. 

= elevului trebue să devină. capităl'viu, care necontenit fruc- . 
“tifică, „Elevul trebue” să-și câștige, oare-care  îndeminare în 

Cs



- întrebuințarea ciinoştinijelor: sale, întocmai ca. și. pictorul, 
„care numai prin. deprindere îndelungată ajunge să- poarte. 

penelul după plac, Este necesar deci, ca și elevii să facă 

„multă. deprindere în a aplica” cunoștințele” câștigate, pentru . 

- “«a.să le poată într rebuința ' cu . ușurință în practica, vieței. 

. Abstracţiunile dobîndite pe treapta sistemizării. se vor aplica 
- la! nobe cazuri concrete, “la noue obiecte, sau la noue fe- 

nomene din natură, spre. a face - să, 'se producă în elevi - 
II convirigerea, că, ceea ce „au învăţat nu este numai o știință 

abstractă, fără de nici un folos „practic. Tar de altă parte : 
„să se formeze . în. spiritul lor. dispoziţia “sufletească, . care 

„+. "mereu îi împinge să caute în natură și în viaţa omenească, 
„Toue probe. pentru. constatatea adevărurilor” generale învă 

- țate în: şcoală. Numai atunci: se va adeveri "cea: ce se zice 
în sentința latină: „Non scholae, sed. vitae discimus“. NE 

| Invăţămintul e chemat să dee ideilor cîștigate: pe catea a 
” abstracțiunii mișcarea și: vioiciunea necesară, “pentru â, le: 

. putea, acomoda raporturilor concrete din Viaţă. IS 

- Coneretizarea. „abstracţiunilor (ideilor abstracte) se în- 
tinaplă. în mod deosebit; - după. natura şi felul deosebit al 

-... obiectului de învățămint., Ca'un mod de procedare - generală Si 

se poate considera, scoborâred dela ideea, abstractă pe: aceeași | 
- scară:a gîndirii, pe care ne-am urcat, „cînd s'a produs ideea, 

2  adecăa, „reîntoarcerea, pe același. drum; pe care l-am percurs 
“la, dobirdirea. noului: product șufletese. “Tot ca procedare, 
ÎN generală este de a se. privi şi repeţirea;. einoştințeloi siste-” 
mizate în 0 ordihe “schimbată, pornind din alte puncte de 

"vedere, şi nu .din acelea, de cari am fost conduși la început.. 
„Anume s'ar “putea, | câ în g6ografie, să fi aranjat oraşele 

„unei țări: după . numărul Tocuitorilor, -pe treapta aplicării i 
putem “schimba. ordinea : aceasta şi le putem înșira, după 

“mulţimea - instituțiunilor . culturale, ce.le. are fiecare, sau 

„pămpă poziţia, „ce-o “au lingă ape mai: mari, în ținuturi mun- 
„ toase sau pesoase,, In cazurile acestea nu u suntenă. necesitaţi 

pt - '
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să începem 0 nouă prelucrare a materialului, deoarece elevii 
au atitea, cunoștințe din "materialul percurs, încît sunt ca- 

“pabili a face nouele grupări. 

Un alt: mod de: aplicare în. “acest obiect este, cînd 
punem. pe . elevi să: desemneze de” rost:0 parte din mate- 

„.rialul geografie luat în o unitate metodică. Ca - aplicare se 
„consideră, şi călătoriile fictive: din o: ţară în alta, său din 
„un loc al unei“ ţări în altul. Elevii vor, avea să indice 

_ drumul pe unde ar trebui să nergem, ca, să ajungem. în 
": cutare loc, Invăţind despre o ţară. străină, despre un popor 

străin,” elevii vor arăta, întrucit cele aflate: acolo se găsesc 
Și la” ngi şi întrucît nu... - 

“Principiilor. „morale, abstrase din Ştinţele istorice, le 
* dăm viaţă numai, dacă vom știi conduce pe elevi „Să-și în- 
drepteze viaţa după ele. De cite: ori vor ajunge ei în.starea 

„de-a lucra ceva, ele se apară în lumină, conștiinței și să 
servească de. directivă în acţiunile lor, Nici acţiunea cea, 
mai neînsemnată să nu se întimple, fără de a fi censurată, 
din partea acestor principii. “Principiile morale religioase 
să. fie ciceronele, - câri îi conduce pe cărările spinoase ale 
Vieţei pămiîntene. “Spre: a putea fi, într” adevăr astfel, e ne- 
cesar,. ca la fiecare unitate metodică să facem cu principiul 
sau” principiile cîștigate cit de multe aplicări la viața ele- 
vilor, spre a-i deda încă de pe acum să caute a-și. regula. 
viaţa, după cum „pretind . ele. .: “Avind d. e..la activitatea, 
regelui Matia: Corvinul,” care a,'iertat pe. Voevodul. Ardea- 

„ului Ioan de Sin: Georgiu, „proclamat de rege din partea 
răsculaților, stabilit principiul cu privire - la iertarea gre- 
şalelor de aproapelui nostru,. în aplicare vom: pune. între- 

N barea: „Ce trebue să faceţi: voi, dacă un copil din'nebăgare 
de seamă var dobori. cartea, . de pe bancă ?*; „Ce ar putea 
să facă fraţii, sau suroiile voastre, ca -voi să-i .iertaţi ?*; 
„Ce' trebue să faceţi voi, dacă aţi. greşit ceva?“ Tatrebări. 
de felul acesta, conduo pe elevi direct în practica vieţei Şi. 

,
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îi învaţă să-și măsure fiecare faptă cu măsura. dreaptă a 
„legilor morale.- O astfel. de aplicare este, cînd-vom pune 
“elevii să se transpună în-situaţiuni închipuite al vieţei și - 

să dovedească cum ar trebui să lucre în anumite cazuri. 

Această ' activitate  îmaginară, cultivă admirabil spiritul ele- 

vilor. Aplicaiea « e și aceea, cînd le dăm să .expună în scris 
conținutul unei unități metodice pertractate, sau cînd le 
dăm să. cetească același material Ja: alt autor, în o formă. “ 

schimbată. | e a 
” Aplicările ÎN. științele naturale. se reduc la aflarea 

de noi indivizi, cari încă aparțin speciei, pe care tocmai 
o am învățat. Cind elevii işi vor putea da_bine seama de 

_ce noul individ poate fi grupat la noţiunea, învățată, ei. fac | 
„aplicare la cunoștințele. lor, și repeţind același. lucru cu 
mai mulți indivizi, își cîștigă cu timpul îndeminarea. de 4 
luera tot astfel, deci spiritul. lor- e pus în; poziţie de a se 

- îmbogăţi “mereu. “Pe - treapta, aceasta, are 106 şi explicarea 

„tipurilor din ştiinţele: naturale; de: asemenea aici. lăsăm 
elevii să desemneze în: conturi generale 'corpul ahimalului, 

„după cum pot: să-l. reproducă, din 'imagiunea rămasă în 
spirit.. Descrierea, unui animal în vre-o carte. de cetire “sau 
airea, încă poate fi folosită cu succes pe: această treaptă - 

a învățămîntului. a _ 
În fizică. Și oheinie. căutăm aplicdrea legilor. la. noue 

fenomene, sau ezplicăm -un nvu fenomen după legea aflată. 

Știm care trebue să fie” râportul. între "greutate şi ungimea 

braţelor unei pirghii pe baza asemănărilor, ce le-am făcut; 
între brațele cumpenei şi! ale lăstarului : corăuri,. de care ne 
tolosim la ridicături, în. aplicare dovedim aceasta, la alte 

instrumente, cari : sunt .constriite după. "legea pirghiei și. 
anume a: pirghia, dela fintină, rudele dela” ciubărul „de . 

„apă roaba, furca de fin, foarfecile. ete. 
“Toate: problemele, -pe.cari' au a -le resolva elevii în 

matematică după, noua reg ulă, formează aplicarea, vegulei. 
, N 
“e
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“Mai. ales, în. “aritmetică trebue. să se dee o. extensiune cit 
se “poate * “de mare: acestei -trepte . metodice. Aplicările în 

—s0— 

acest, obiect.nu fac nici o greutate învățătorului, deoarece 

Nu mai puțin și sistemizările din geometrie pot A 
„aplicăte la noue “forme de 'ohbiecte, cari. pot" fi subsumate 

” noţiunii geometrice. Am. abstras- - noţiunea de paralelograin 
pe baza unor. intuiţiuni din nemijlocita apropiere a școalei, 
„vom. căuta acum alte obiecte de .pe lingă casa. țăranului 
ale căror fețe sunt: paralelog rame, 
În obiectele limbiste. aplicarea î ia: forme diferite, anurnit:. 

“în etimologie căutăm noue exemple î în graiul viu al copiilor, , 
"fe din: limba vorbită, „fie din cea. “scrisă. Cerem dela elevi, . - 

ca în-ora de instrucție să ne spună: mai multe exemple, de, 

literatură făcem aplicarea, astfel, că cetim acelaşi: fel: de 
product. literar Ja alt autor; sau dela același: autor lăsăm, . .. 
ca elevii: să facă” extras din un .nou product. 

"îi Stau la dispoziţie: manuale bogate în exemple; pe lingă - 
„aceasta, și viaţa ne ofere în abundanță material de . exer- 
citare, numai să-l. știm folosi cu „pricepere. . îi 

7 
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verbe active, transitive, -de înterjecţiuni ete.; apoi îi. punem. . 
să caute cutare, parte. de. _Yorbire în 0 „anumită piesă din - | 

„cartea 'de. cetire. Aceeași se . întîmplă” şi în sintactică. La. 
“ stilistică facem felurite, deprinderi în Scris, fără, de cari e: 

- imposibil a ajunge” la vre-un: rezultât; -de. asemenea, le dăm 
să cetească bucăţi din autori clasici, ca astfel să-și - ÎNSU-" 

„ Şească o mai aleasă formă de: exprimare, a gîndirii, În: 

. Încât priveşte cântarea, desemnul' Şi. caligrafia, aplicarea 

_P SR Pi 

„ consistă d.-£. la „cîntarea. în executarea melodiei cu un'nou : 
“text, în indicarea,. tonurilor din melodia, învățată prin note; 
„în recunoașterea unei: armonii la 0 nouă melodie; la desenin, 
“în desemnarea pe tablă a unor părți - singuratice din în 

- tregul desemn întrodus. în caetul propriu; iar la caligrafie . 
“însăşi deprinderea în a scrie frumos aceleași litere e aplicare. | 

* Luerul de mină „după natura sa în. şcoala: educativă nu
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| trebuă să fe altceva, decit o aplicare a, cunoştinţelor teoretice, 

ce. Și-au ciștigat elevii. în „celelalte obiecte 'de învățămînt. 
"+ Cu treapta aplicării să termină prelucrarea materialului 
din: o unitate 'metodică și învățătorul trece la alt material. 
Și noi cu aceasta ne aflăm la sfirșitul cercetărilor cu “pri- 

_vire. la pertractarea materialului. după treptele . formale. În 

decursul expunerilor , din. acest. tractat „a putut primi fiecare “ 
convingerea, că acest mod de propunere, se bazează pănă, 
în cele mai amănunte lucrări ale sale pe legile psichologice. .. 

În „special treapta; analisei : și a sintesei:): se razimă- pe 

procesul. psichologice al apercepținei, iar, asociația, și siste- 

mizarea au de bază: procesul abstracțiunii, În procesul de 

apercepţiune este cuprinsă și întuițiunea, asociarea și repro- 

„ducerea ideilor, iarla abstracțiune joacă mare rol cuge- - 
tarea, “judecata, raţionamentul, fantasia. Dacă ne cugetăm 

și la dispoziţiile sufletești, cari să agită în decursul acestei 
„procedări metodice, putem susținea în .deplină convingere, 

“că spiritul elevilor este animat de deosebite sentimente. și . 
“ năsuinţe; Mai virtos acest” fel de procedâre este chemat să 

excite nteresul elevilor, adevăratul. scop al învăţămîntului. 
" Anunţarea țintei ne indică și firul mai îndepărtat al acestui 
“mod de învăţare, căci ea lucră direct la formarea „Yoinţei, 
„deci pregăteşte” formarea caracterului, scopul suprem al îni- 
vățămîntului. -De aci. marea importanță, ce să dă.cu tot” 

" “dreptul treptelor formale: Se numesc. formale, fiindcă : ele. . 
se folosese. ca și niște. foime, după cari are. să se întoc- 

| _Yor “aduce aminte de cel! mai. mare bincfăcător al lor. 

-%) Acestea, în termini peporali, se pot numi: pregătire și predare. , 

ST m _ , | 
Șpan, Lecţii de Didactică... -. E E Ne 6. 

3 “mească prelucrarea. materialului din toate" obiectele de în- 
„Yăţămînt cu excepţiunea gimnasticei. Conducînd învățămîntul 
„după,. treptele formale, învățătorul * va produce. cele mâi fru- | 

"- moase roade pe cîmpul. culturei poporului seu, iar gene-. 
“ xaţiunile: crescute de 6, cu plăcere și, cu recunoștință își



1 Repetiţiile în mmvăţamtnt. Ei 

“Agonisirea de. cunoștințe: în. diferitele obiecte de” în- 
| rățămînt este “xesultatul zinei activități complicate, ce. are 

“să, ramifice în. multe - direcțiuni . și anume în atitea, cite: ! 
“sunt „necesare, - pentruca să xesulte.. cunoștințe - sigure și 

temeinice. Fără. îndoială că, spre-a ajunge această țintă, 
„înainte de toate avem. să ne.- îndreptăm privirea asupra 

| acelor. regule“ didastice,. cari: ne arată -calea adevărată, pe 
care averi “să înaintăm, „pentruca - să facem. să se - formeze | 

în spiritul” elevilor: noue cunoștințe. Dar tot atit de. necesar 

ea știi. ŞI cum: tnebue, să procedăm,; pentruca . aceste cuno-" 

ștințe- să se consolideze în minte, răminind ca un avut. 

| spiritual neperitor, pe. care să-l poată . folosi elevul în tim- 

purile viitoare de -cite-ori va avea trebuință. Între moda- 
lităţile, de cari ne folosim - spre a fortifica, . „cunoștințele 
“elevilor î în şcoală, negreșit locul de frunte îl: ocupă: vepelițiile. 

„Repetiţiile.. au și fost totdeauna aplicate în: învăţămînt, - 
„căci vechiă - este - -maxima: . repetitio est mater. studliorum:. Mai - 
ales în. era pedagogică a memorizărilor - ele - au fost luate 

„drept cel mai eficace mijloc spre a-și asigura omul cuno-" 

ștințele. Pe cit: de eronată. a fost părerea acelor pedagogi; 

cari atribuiau memorizărilor o importanță absolută,. pe atit 
de greşită e și vederea. acelora, « cari caută a reduce valoar ca 
acestoia, . - î 

Nu, “memorizările nu sunt “de. despre [a contră 
ele sunt de foarte mare: preț, numai cit trebue să. se facă 
în 0 formă potrivită « cu cerințele psichologiei.. Repetiţiile 

Lor
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însă nu au să se folosească numai cu ocaziunea unei me- 
„morizări, ci cele trebue să însoțească învățămîntul dela, 
început și pănă la sfirşit; În planul întregului învățămînt 

„ele formază 0 puternică zală, a. cărei- menire este de a 
înlănţui cunoștințele ciștig ate e în n feturitele, obieote de în- 
văţămint. - - = 

Valoarea tepotiţiilor, precum. ȘI modul de. întocmire 

al lor, să va “putea statori numai dacă vom afla,: care este. 
adevărata lor bază pedagogică și ce formă au să iee ele 

„în conformitate cu cerințele pedagogice. „Este. un -fapt psi- 
chologic. constatăt prin “experiența, fiecăruia, -că, ideea, ce'se 

produce i în spiritul nostru despre vre-un obiect, devine cu - 
atit mai clară, . cu atit mai puternică, cu cît se "epelează : 

mai de multe-ori. impresiunile, ce- vin dela acel obiect..“Lot 
_atit de.mult contribue 'lă întărirea unei- idei şi revenirea 

ei în conștiință pe altă. cale şi nu în urma impresiunilor 
venite direct dela obiectul, la: care se rapoartă; În spiritul 
nostru este. o continuă: mișcare,. o neîntreruptă viaţă, care 

aduce -cu sine ivirea în lumina conștiinței a unor idei, ce 
erau ca și perdute, la cari absolut nu am reflectat și nici 
că cunoaștem ansa veprodicerii lor. Dacă chiar și ideile 
ascunse în fundul - conştiinţei să pot ivi- din. cînd “în cînd £ i 
prin niște împregiurări. pentru noi inconștiente, „cu atit mai: 

„vîrtos se ivesc acelea, -cari în urma puterii lor de asociare 
„ sunt. silite să se “reproducă, de cite-ori aliatele lor: revin în 

conștiință. Ce urmează de aci? Ori. ce idee se. va repro--: 
duce cu. atit mai des-cu cât are mai multe aliate, adecă, 
cu cit'a fost adusă: în legătură cu mai multe idei. Şi tot-: 
odată, cu aceasta va crește și claritatea ei, dar și puterea, 
de reproducere a ei se va mări. Aceste fenoniene; sufleteşti 

“se: manifestează nu numai la idei singuratice dar. și “la 
- serii, grupe . şi masse de idei, Și aceste se vor. reproduce 

cu atit mai de multe-ori, cu cit vor fi. „legate prin mai 
inulte combinaţiui și iarăși cu cit -mai. “adeseori vor” trece | 

Dă 6 
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„prin conștiință, cu atit mai mult. se vor - fortifică i în . „spiritul 

„nostru, devenind asttel'o proprietate . sigură, “de care putem 
dispune” după trebuință. i 

„ „Pentrueaă, massele, grupele: și seriile de: idei să se poată. 
- uni în mod cât mai intim: Și în 0 legătură cit: mai puter- 

o 

“7 

nică, “e necesar, ca“ele să treacă mai de .multe- -0ri,.: as0- 
ciate, -prin: conștiința | noastră, adecă: să se. „repeteze în 

diferitele lor” forme de asociare. cît se poate -de des. Acele 

masse de -idei,- cari vor -răminea, isolate și astfel nu: yor 
avea ocaziune de a: se reproduce, cu timpul, vor “fi date 
uitării Și. pentru cultura noastră, nu vor fi de nici un folos. 
“Voind dar, ca să ne însușim cunoștințe, cari să formeze . 
“sisiratul “vieţei. noastre sufleteşti, .punînd bază, unei culturi - 

„solide, înainte de toate să, îngrijim, ca ideile produse să 
se asocieze ȘI „asociate . să: se xepeteze, :ca. astfel între. ele | 
să. se stabilească o puternică legătură, care face, ca, re- 

„"producindu- -se o idee, să se. repsoducă cu. ca: toate; ideile, 
-cu cari e: strîns unită. E un adevăr psichologie; că,. repe-. 
tindu-se - asocierile făcute, cu timpul legătura, dintre . ele. 
devine atit. “de puternică, . încât la primul impuls se reproduc 

„de sine, fără. o mai departe îngrijire a spiritului; ba putein 
„zice, că se reproduc în “niod „mechanic. _Numai- prin "dese 
repâţiri să face. posibilă o legătură . așa “de strînsă între a 

“idei, numai -repetiţiile -fac. să se producă î în- spiritul omenesc. 
„asa numitul mechanisn- psichic al ideilor. În contormitate: 
„cu desfășurările premerse. susţinem, ca baza pedagogică a. 
_xepetiţiilor este cuprinsă în legile. psichologie ale asociației. 
“și ale reproducerii ideilor, combinate” cu fenomenul clarifi- 
„Gării şi întunecării acestora. Dacă mai adaugăm la aceasta 
“şi împrejurarea, că procesele mai. înalte ale vieţei noastre 
'sufletești atirnă tocmai dela fondul real de cunoștințe, ce-l 

„„-posedăm, reese și. mai evident: „importanța pedagogică a 
epetițălor în . decursul „instrucţiunii. | 

» Constatini valoarea pedagogică a epetiţiilor, să cercăm 
4
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a arăta. și i modalitatea aplicării lor în instrucțiune; Riindcă 
- dela repetarea, impresiunilor. atirna claritatea ideei; urmează, 

s „ca să, lăsăm- pe: elevi. să se. „impresioneze mai de multe 

“ori de acelaşi obiect, de același. fenomen, de același exemplu - 

bă concret Și de- - aceeași. . intimplare, „pentrucă ” numai aţunei 

„putem fi siguri, că a și produs în sufletul: lor -ideile - 

„ eorespunzătoare, “Cind le : vom prezenta - dar. -spre intuiţie” 

“un animal, o plantă . ori un mineral, nu ne vom: mulțămi: 
cu 0 „privire fugitivă,' ci. vom îndrepta - privirea, eleiilor -. 

„mai de multe-ori: asupră. exemplarului prezent, îl vom pune, .. 
în. toate. poziţiile posibile, ' ca. să-l observe din toate părţile, 

și-i vom sili” să se pronunțe asupia celor ce-y văd, după o. 

„anumită regulă, la: început în aceeași ordine, “apoi. schim- 
Dind: “punctele de minecare. Ori cit: de mult se vor schimba. - 
punctele , de pornire, “impresiunile. rămîn tot aceleași, deci . 

- ele -se, -tepetează. Asemnenea .se: întiinplă, cînd elevii. 0b-: . 
servă” un fenomen din natură în diterite timpuri, pănă cînd 

“şi-l imprimă bine în - “minte, încit pot să-și. dee seama, de. 
_tot, cursul lui. Nu este oare. tot așa, și cind. Ii- -se prezentă 
„Spre. intuire- An. “obiect geografic, “un corp: geometrie, . un 

“ton muzical, .un exemplu “de: limbă''sau o problemă de 

i. aritmetică ? În toate .aceste cazuri. uniformă. are să fie pro: 

__ cedarea învățătorului, - adecă:. să dee ocaziune cît mai deasă 

. slevilor, e ca să “primească impresiuni iepețite' dela același 
obiect - de ștudiu. Bine să fim înţeleși, repeţirile șă nu 

„ducă la „plietisire; ' drept aceea - aici nu- „poate. fi vorba. de : 
0: repetare pănă ad infinitum, ci în o măsură trebuincoasă,. 

„o niiuli. O trecere. peste “narginile fixate - de trebuința; 

. spiritului ar ave ea, drept. urmare - chiar contrarul dela” ceea. . 
„ce intenționăm, "producind disgust: și.  displăcere. + 

-Și- mai cu: multă. „băgare” de: seamă, să fim, cînd ală-: | 
| tară idee lingă idee, „spre-a le. asocia în şiruri sau grupe: 

> 

„de idei. La tormarea. acestora repeţirile sunţ absolut ne- - 
„cesare, „căci fără „16 ale. e imposibilă, 0 asociaţie de idei, 

- 2 - Ea pa „i 
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care să dăinuiască timp mai îndelungat. Cum se vor putea 

înșira în - minte. înțimplările mei istorisiri ori narațiuni, 
- dacă învățătorul nu va știi, să 16 lege prin dese repeţiri?. 

Vor putea, da! să-și cîştige” elevii -0 impresiune generală, 

“: dar ale reda” în o. enarâre: complectă nu- vor fi capabili. 
Aceasta, să înţelege,- se va dovedi cu atit. mai. tare, cu cit 
elevii vor sta mai jos pe treapta, priceperii” și judecăţei. 
Nici .decum elevii nu vor putea - conserva în- minte în o 
ordine oare-care ideile, despre rîndunică, dacă ei nu le-au 
_repeţit în- aceeași - ordine, . pănă ce ele sau: consolidat. în 

spiritul lor așa, încît. să de poată A reproduce în -leg gătură, 
„fără de nici o greutate. Ra N ae A 

Toate repeţirile amintite au să se facă i în fiecare obiect 
de- învățămînt: cu cea mai. mare îngrijire, de cîte-ori e să 

se producă ÎN spiritul. elevilor. idei noue, cunoștințe noue, 
-ceea.ce are să se întimple pe treapta a doua formală, pe. 

- treapta sintesei.. Repeţiri - ocură însă și pe celelalte. trepte, . 

ba, mai că nu e nici o treaptă. formală, _pe. care învățătorul: 
să nu fie silit a face cu.elevii repețiri.. Dacă mergem la . 
treapta asociării aflăm, că Și aici se fac repeţiri, „ anume: 

cînd comparăin | ideile none cu: ideile: vechi înrudite, cari 
sunt silite să iasă la iveală în - conștiință spre a se alătura 

nouelor idei, în scopul de a află ideile comune. ȘI CUaju- 

„torul acelora a le combina pentru a se ajutora. și ele îm-. 

prumutat și a servi de. sprijin. și: pentru "noul product Sp 
ritual, ce vesultă din contopirea notelor Ginogene și comune. 

„Cu cât aceleași "idei să vor. reproduce la mai. multe unităţi 
metodice pe. treapta asociării, er atit: „se Vor. clarifica mai - 

tare, devenind domnitoare. în conștiință. - ă 
La comparările, - cari le facem pe . treapta asociării, 

. Se e întizaplă să asemănăm nu. numai idei din -același obiect, . 
ci idei din- obiecte _diferite,. prin - ceea ce pe deoparte să 
repetează: cunoștințele câștig ate în un-alt obiect, dar totodată 
disciplinele de înv îfămint vespeotive. se aduc în” legătură-
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„unele cu altele, deci se concentrează. La concentrarea ma- 

terialului din - diferite obiecte pe” treapta - asociării joacă 

repeţirile un rol foarte însemnat. Mai e de notat și aceea, 

că .repeţirile, “ce se fac cu această ocaziune, nu sunt pre-. 

meditate, pe cum. sunt. cele de pe treapta, -a, doua, deoarece 

ideile, ce se “reproduc, pentru: “a fi comparate. nu revin în 

conștiință în urma asociării lor de mai înainte, ci ele se 
„ivesc în urma procesului . cugetării Și judecăţei; „ele sunt 
așa zicînd” nişte. „reproduceri „libere, - 
d “Nici. după 4 ce a rezultat în spirit pe treapta. sistemizării 

noauele producte_ spirituale, nu putem fi fără de repsțiri,. 

căci mai ales acestea. producte, câ cel mai de. valoare și 
mai esenţial - avut sufletesc, -au să se xepeteze. de” multe-ori. 

| spre 'a rămînea” neperitoare în spiritul! nostru. De ciâte-ori. 
nu trebue: să repetăm maximele, “legile, „egulele, noţiunile. 

dobindite, ca să se conserve în spirit pentru. toate. vremurile, - 
căci. ele sunt fructele : activității noastre spirituale: ș şi ele au 

"să-i servească elevului ca directive în lucrarea, sa din viitor! 
- Ba, cu cât le vom xepeta mai de multe-ori și cu cît le vom 
aduce în legături mai felurite, cu-atit le vom asigura mai 

tare dominarea î în “conştiinţă, ferindu-le de scăderea uitării, 
“vrășmașul 'de moarte al ori-cărei învățături, „i | 

'Trecînd la treapta, aplicării amintim, că și -aici facem | 

 multe- repețiri,. pentrucă -în cursul instrucţiunii se ivesc. . 

cazuri, când cunoștințele, “de “mai înainte se: vepetează în 
"formă de aplicări la mai multe . unităţi. metodice, Avind 

- elevii. în, aplicare de a spune. în-limba română, exemple” de, 
prepozițiuni, de. câte-ori spun. un „exemplu, ci au să-și dee - 

seama de ceea -ce' numim: prepoziţiune, deci repetează defi-. - 

niția prepoziţiunei.- “Același - Imeru se “întimplă în ştiinţele 

-naturale totdeauna, cînd facem pe elevi, să ne spună -mai 
mulți: indivizi. din aceeași familie, Și: ținem, ca, la: această 
dcaziune, să se:.repeteze și . definiția noţiunei dela cutare 

“familie. În toate obiectele” de' învățămînt trebue șă facem
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repeţiri. de. aceste, altcum cunoștințele câștig ate” pe” treaptă 
sistemizării dispar. în întunerecul conştiinţei. Cu cit învă- 

țătorul va ştii să facă atari repețiri mai cu multă iscusință, 
-cu- atît va: fortifica. mai' bine cunoştinţele elevilor, între- 
" ţesîndu-le * cu momente din: viaţă şi - i -spriginindu-le cu cit 

mai multe idei aliate.  .. SR 
„Multe repeţiii “se. fâd ȘI pe -treapta analisei, deoarece - - 

, 

“aici, „lăstnd cîmp . liber . fantaziei - elevilor, idei” și gîndi 
„vechi -se reproduce. spre a. ajutora, procesăil de. „apercepţiune 

și. încă în cele mai dese. cazuri idei de acele, .cari- erau 

date uitării. Cind sondăm terenul - “spiritual al elevilor spre 
„al pregăti șia astfel „a-l. face. accesibil . pentru. nouele cu- 
“noștinţe, idei, pe cari le-au. avut “elevii, se - repetează nu - 
numâi odată, „ci mai dă multe- ori, ; fiindcă se. pot, ivi cazuri, 
cînd: aceleaşi idei, deși în formă schimbată, servesc de idei. 

- aperceptive pentru mai multe unităţi metodice. Astfel Trepe-. . 
_ţirile“sunt neapărat “de trebuință la prelucrarea materialului 
„de  nvăţămiat: a ” - iti 

- Cu numirea: de „repetiţii: limbagiul . “comun al școalei , 
ISA nu însemnează îisă repețirile înșirate pănă aci, ci numai: 

„Be acelea, cari 'obicinuim a le face la -finea, anului după. 
. terminarea, materialului, iar în- cazul cel mai bun la sfârşitul 
“unei partii mai mări din întregul material. Și atari repetiţii . 

își au -valoărea. lor, dar numai atunci, : cînd învățătorul. a- 
aplicat cu cea mai mate îngrijire repeţirile indicâte în expu-:. . 

„nerile pregedente, pentrucă: acestea sunt Ghemate de a pune: 
" fundamentul, -pe „care. să. se "clădească cultura, ulterioară, a- 
Și „spiritului. . De, puţină . valoare sunt: ele mai ales. atunci, 
*. cînd le, facem - în iuțeală, fiindcă nu lăsăm spiritului timpul 
. recerut pentru: -aprofundările Și concentrările necesare. Re- 
peţirile făcute în. fug ga mare nu “sunt potrivite: de a îsigura - 
_0 durabilitate. în cunoștințele ciştigate, ci în cele mai dese. 
cazuri au soartea fumului. Să. caute. fiecare în experiența, 

> i E ” 
. 2 

sa Și va, putea. constata adevărătaea: acestei. afirmaţiuni. a
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Cuoştinţele; de. "examen, dobindite cu ajutorul multor | 
repețiri, mai ales- dacă Sau ciștigat în “pripă, „evaporează” II 

„din. mintea. elevilor, „răminind. în urmă - adese numai - nişte . - 

* nume. şi date. seci... Ce trebue să facem. oare ca: această * - -. 
uerare. a învățămîntului - să. producă voadele . dorite? : În. - 
„cercetările . „de. pănă. aci ne. este. dat, răspunsul + la aceâstă 

- întrebare şi anumne: : “să. îngrijim de repeţirile, -pe. cari lg. 

"facem cu ocaziunea "prelucrării materialului de învățămînt. 
- Aceasta ar fi numai 'o parte a, activității “noastre, care nu: 

“este: suficicntă de- a. resolva. “problema. de sub; întrebare, Nu 
„este de. ajuns cu repeţirile, ce trebue. să “le- facem; cînd - 

.. pertractăm o “unitate metodică, ci avem să repetăm în legă- 

“tură mai multe unităţi metodice, „pentruta să se unească - 

„În. un întreg, --- e i 

Cit. de multe să fe aceste unităţi atiznă dela. “legătura. : aa 
“or internă, Ca, tesă: generălă am putea statori: :că ideile 
din acele uhități. metodice, cari la olaltă luate reprezentă 

„un întreg. mai. mare, „au 'să se repeteze, îndată ce am ter-- 

„minat cu: prelucrarea, lor; Să poate, ca chiar după. tractarea 
a patru sau. cinci unităţi să și facein repeţire, fiindcă ne .. 

 sileşte la aceasta, conținutul lor: intern. Inaintind în Învă= -. = 
* țămînt iarăși dăm. „peste. alte. cinci, cari se potrivesc * și le. 

repetăm Și „pe acestea. împreună. - Aceste două grupe ori. a . | 

apoi trei” grupe. de unităţi metodice ' le. împreunăr în un; 
întreg. și mai mare, xepetindu-le, în legătură, Urmînd: acest 
fel -de: procedare, ajungem - dela” un întreg mai! "mic la. alt... 

- întregi din ce în „ce mai. mare, pănă la: întregul. cel mai: . i 

mare; care cuprinde în - sine toate „celelalte, “Tnaintarea 
aceasta” gradată. face posibilă vepeţirea : aceluiași. “material . | 

-de mâi-- multe-ori şi. stabilește o: legătură organică în cu-: - 

 noștințele” elevilor. - In -mod succesiv. şi. sigur se dapănă - 
ghemul. cunoștințelor, . făcîndu-se tot mai mare, - Mărimea . 
succesivă. a întregilor "variază după natura obieetului- de - 
nvăţiint, In istorie Vor. forma mai multe unităţi metodice. 

7 

N
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o 'unitate mâi superioară, . decum ar fi în limbă, ori în ma- 

tematică. Aceste. unități mai superioare nu vor fi totdeauna 
„identice -cu: împărțirea "ştiinţifică a materialului, fiindcă. la 
” această grupare are” să fe hotărâtor punctul- de vedere pe- 
dagogie, iar. nu, cel științific. Un period din istorie poate 
să cuprindă şi. grupări mai mici, cari sunt cuprinse în el 

ca un întreg mai mare... Dacă- învățătorul va, face repețirile 
contorm vederilor acestora, -atunci despre repetiții nu se 
va mai "putea zice, că sunt fără de vre-un folos, din contră - 
«le se vor dovedi de. foarte salutare pentru învățământ Şi 

- scopurile lui . 

„= Repetiţiile amintite Sumt făcute după un plai şi cu 
- voia - noastră, de aceca le deosebim de. cele, ce.:le aduce 

cu: sine: “eventualitatea în cursul instrucţiunii, “e căci acestea 

se. întîmplă și fără voința noastră, numai în urma proce- 

selor, ce se petree în spiritul: elevilor, Repetiţiile de felul - 

întîiu- poartă: numirea, de - repetiţii voluntare, iar cele “din 
urmă sunt: cunoscute. sub numele de: “repetiţii îmanente. 

Repetiţiile : -imanente sunt: de-o influinţă foarte cultivătoare 
„asupra elevilor, căci sunt: naturale : și neforţate; ele au loc 

mai vîrtos "pe treapta analisei, asocierii și: aplicării. Dar și 

"cele voluntare î își au importanţa, lor, conduse fiind după vederi 

pedagogice, pentrucă închiagă cunoștințele elevilor în uni- 
tăţi din ce în: ce mai mari, făcînd că în spiritul lor să se - 
pună bază unei. vieţi organice. - Amindouă. felurile de reje- 

tiții sunt, cerințe: didactice, de prima ordine. Invăţătorul, 
aplicind repetițiile la timpul şi locul potrivit; lueră î în modul 

_cel mai - corăspunzător la,. formarea unei - vieţi - spirituale . 
bine întemeiate și prin aceasta preg ăteşte elevilor săi calea 

spre un viitor plin. de mulțămire şi fericire. Dar şi el va 
avea satisfacția sufleicăscă de ași. “vedea. „nunca încoro- 
mată de succes, a Ra NE :
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„ Pausele în învațamint. 

“ învățămitatul, “fiind o acţiune: cu plan, pretinde, ca să 
fie condus dela început și pănă la sfirșit după anumite - 
regule bine, stabilite și acomodate naturei spiritului-omenese, 
„Mai că nici nn este: „lucrare omenească atit de complicată 
și așa "de anevoioasă, ca și care avem-să 0 săvirșim, cînd 
suntem. puşi. în "poziţia de. a- învăța pe alții. - Sunt multe . 
cauzele, cari fac, ca noi, în lucrarea: noastră, de învățător, 
să întimpinămi atît 'de. mâri „dificultăţi, dar fără îndoeală 
cauza principală, zace în „împregiurarea, că “activ itatea . 
„noastră are să se îndrepte asupra cultivării spiritului, “ 
„părţii celei mai -alese din ființa omenească. În complesul ” 
de lucrări singuratice din timpul instrucţiunii, de o netă- 
găduită importanță este și considerațiunea, ce trebue să-o- | 
avem față de pausele, pe cari le facein în: cursul învățării. 
Pentru: dobindirea rezultatului, pe' care-l. întenționăm,. nu - 

-e. tot :una; dacă facem ori nu pause, dacă acelea sunt mai. 

„Jungi ori mai scurte, dacă ele se fac „la, locul cutare” ori ! 
“cutare al instrucţiunii, - ci - înv ățătorul axe. să-și dee bine - 

“seamă de. timpul, locul - ȘI extensiunea paiuselor, în cursul ” 

„duratei întiegi a înyi ăţămintului, Vor fi poate și de aceia; 
cari cred, că. pausa are loc "numai atunci, “cînd sau învă- 
țătorul sau elevii par-a fi obosiţi de munca intelectuală, 

-de aceea e. lucru foarte Ușor de ghicit, cînd ai să încetezi 
cu instrucţia. Mulţi poate. Vor fi de părere, “că timpul în-. 

_cetării - îţi este. indicat prin regulamentele școlare, „prin. 
planul de. ore, ba chiar: prin. împărțirea “materialului, -dată. 
"de manualele de. învățămînt după. secţiuni, capitule, pa- . 

ragrafi 'etc., -că-prin urmare -numai e de nici “0 trebuinţă, 

să-și mai ohosească cineva, creerii, cugetind, asupra unui 
Jueru dela sine “înţeles: 

"Cu toate acestea ori- cât de. vișoară și de Vagatelă ni 
sar părea această cerință a didacticei, ea. este de cea mai
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-miare : importanță pentru a asigura bunul succes al învă- 

4 ţămîntului. -Spre a ne putea convinge de însemnătatea Dau- | 
“ selor în învăţămînt, vom căuta dovezile „psichologice, din.“ 
- cari 'emanează cu necesitate modălitatea ţinerii lor. Știința -. 

ȘI. cultura, , „de “cari: voim să se împărtășească elevii în 
scoală, “nu se poate turna în mintea lor de-a valma, ci ele 

„au să se formeze .pe încetul, ţînind: seamă de - -trebuințele 
„ vieţii noastre spirituale... Este. ştiut, că. “în un moment dat - 
numai. foarte * puţine - idei” sunt:: clare în conștiința “noastră, 
ba absolut. clară este numai, una: Spiritul . nu e capabil de 

-a: cuprinde deodată înai multe idei -elare, de aci urmează, 

că- mâterialul, ce are să se. predee: îzebue. să se: sticeeadă 
în părţi mai” mici, -D6 altă parte iarăși “e un fapt “psicho- 

“logic, că. șpiritului nostru” îi trebue timp, pănă ce să'se 

aprofundeze” pe: deplin în. fiecare - “parte singuratică,- altcum, 

nu €e-cu putință, ca aceste. părți. mai mici să se asocieze 

: în o.totalitate psichică, din care să se desv oalte apoi pro- . 
- duete: spirituale mai înalte. Ar fio „greşală. metodică, cînd. 

învățătorul DU ar- lăsa. elevilor tin suficient pentru a se 
„aprofunda“. de ajuns" în . materialul, ce li sa propus. “În - 

Ă aprofundările aceste consistă, tot ciștigul spiritului, deoaiece -. 
-numai prin. -0. “atare - Juerare' întră - nouele cunoștințe- în 

3 fondul cultural propriu - 'asimilindu-se acestuia : şi formind | 
“împreună cu el un întreg.  Herbart: pretinde după: "fiecare . 

| aprofundare în noul material de. cunoștințe. o concentrare a 
- “a spiritului, în fine 0 refleziune a spiritului asupră sa, ceea. 
“ce face: ca nouele. cunoștințe. să-și. găsească locul, .ce li-se * 

“cuvine, între: cunoștințele avute. de- mai nainte. “Alternarea 
“aprofundărilor și 'eoncentrărilor. în cursul. instrucţiunii: o 

„numește Hârbart „Tespirațiune psichică“. “Urmează dar, ca 
noi în instrucţiune. să nu grăbim cu predarea materialului, 
ci să „aşteptăm, ca, după. fiecare aprofundare î în singuraticele 

-- părți mai mici, să se facă Și 0, „concentrare a spiritului. 
„rAşteptările. acestea sunt „micile „Dause;, pe cari învățătorul 

7 ..



- ! — 93 ÎN , 

are să le facă mai” de “multe-uri, „cniar Si „în cursul, Wei 
| „ore de învăţămint, a Si 
„.*"Rezultind cu necesitate din studiarea legilor psicho- 

„logite ţinerea unor pause mai mici, chiar „ȘI “la propu- 

- nerea din 0 0iă- de instrucție, să.. cercăm a arăta la un 

| - exemplu modalitatea aplicării lor. -Avem să propunem uhi- 
"tatea. metodică „„Vinderea. lui Iosif“* din - istoria biblică, 

Această unitate nu o istorisim copiilor deodată, ci o îm- 
- părțim- în părţi. "egale mai: mici, din- cari fiecare să repre- 

IE sente un întreg pentru sine; după” fiecare din aceste părți 

facem. cite o. pausă așa, că lăsăm, elevii să reproducă Cu- 
prinsul părții, pănă ce o știu bine, și numai după aceasta 
trecem mai departe. - Legăm apoi partea urinătoare cu cea 

precedentă și lăsăm spiritului timpul necesar - spre a le 
- asocia, iar pe urmă le asociăm pe. toate și punem pe elevi, 
„ca să se aprofundeze în întreagă unitatea, cind spiritul 
prelucră materialul de „cunoştinţe cîștigat, reflectind asupra , 

„Tai. EL nu înaintează deci fără repaos în câștigarea noauelor . 
„cunoştinţe, ci se. oprește mai de multe-ori „locului, pănă 

ce și le apropriază. Dar și la sfirșitul orei: îitoemim lucrul *. 
de așa, - încit, dacă suntem siliți să întrerupem. pănă a fi 

_percurs. toată unitatea. cu elevii, . întreruperea să 0 facem 

după una. din: părţile. mai mici şi numai după ce acestea ..: 
"au: fost reproduse de, elevi în: legătură. Încetarea instrucției 
“la, atari :locuri are un efect recreator asupra spiritalui. ÎN 

i. Pause se “fae și după fiecare unitate metodică, ba și 
- conibinînd mai multe unităţi, “cari prin conţinutul- lor. intern 

) 

“pot fi grupate. în. un întreg. măi mare.- Bunăoară în geo: 
metrie - unităţile, privitoare: la- felul triunghiurilor, a patru- 
unghiurilor și poligoanelor. Sar: împreuna la olaltă şi Sar 
“repeta împreună, făcînd astfel instrucţiunea aici. o-pausă, 

În ştiinţele naturale, terminînd cu o: familie,” toate .uni- 
tăţile metodice referitoare la acea familie 'se repețează în 
lesătură și astfel învățătorul face: atunci 9) Dausi. Esame- 

7 4 
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nele lunare, brimestrale, ori semestrale, după. cum se ohi- 

cinuesc a se ţinea, încă au să fie considerate ca nişte 
pause, făcute - cu scopul” de a lăsa spiritului timp, să se 
aprofundeze și să-și “însuşească- materialul propus, unifi-” 
cindu-l în. spirit după legile asociațiunii ideilor. IE 

"Mai vine dea. fi considerat aici: și faptul psichologic, 
“în urma: căruia ori.ce se. petrece în sufictul nostru șe re- 
flectează. și asupra ereerilor, cari, ca organ al! spiritului, - 
resimt mișcarea gîndirii, a “ simţărmintelor şi _ nizuințelor 

„moastre. Este ştiut, că o “încordare prea mare a spiritului 
- ar6 “drept urmare "dureri de. cap, -ba “chiar o slăbire a siste- 

mului. nervos. Lucrarea, cu: mintea, ca, ori-ce fel de muncă, 

produce o oboseală a organului - de, care “ne folosim, în 

cazul de - față “a 'creerului, care “are trebuință de odilmă. 
spre a deveni iarăși capăbil de -muncă intelectuală. Drept - 
aceea mai -toţi” pedagogii: din toate timpurile au pretins să. 

se întocmească. împărțirea - oarelor mai ales cu considera- 
iune la, oboseala, ce-o simţeşte. „spiritul: elevilor prin 
greutatea: materialului. de învățământ din diferitele obiecte. 
În cît privește durata timpului de instrucţie pe o zi, un 
an ete. cu pausele. trebuincioase între: ele, “aceasta atirnă 
“înainte de toate dela” maturitatea elevilor. -. | 
„2 Copiii începători. trebue să dispună. de mai “mult tip 
liber, pentruca să: se poată desvolta în “privinţa corporală, 

- „de aceea timpul instrucţiunii are să se-reducă numai la 
citeva ore pe zi. A- propune la astfel de copii în continu 
mai mult deciţ 'o jumătate de oră, ar. însemna a le mor- 

_tifica spiritul, fără nici un” folos pentru avutul lor spiritual. 

Cu înaintarea în etate se pot lărgi şi pretensiunile școalei, 
dar nici decit să nu treâcă,. peste” puterile sufleteşti al ele- 
vilor. 'Prebue. să recunoaștem, 'că prin înbogăţirea științelor” 
în toate direcţiunile Sau făcut un adevărat -asâlt asupra 
școalei, îngrămădindu-i -0 cu material, pe care nu este în 
stare să-l predomineze, decit făcînd „sforțări inadmisibile 

- 
€
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din punctul de vedere al spiritului elevilor. De aci se. 
explică și superficialitatea, cu care ies de multe-ori elevii 
de prin. diferite şcoli; de aci Și lipsa entusiasmului. și în- 
flăcărării- pentru o muncă onestă, îndreptată spre cercetarea i 

Şi aflarea adevărului. Spiritul nostru cere, ca să i-se lase 

timp spre a putea să pătrundă în. fondul. de cunoștințe de 
nou. ciștigate; -el pretinde. și odihnă spre a se recrea și 

“a-și adăuga noue puteri “pentru a nouă muncă, . “Aceasta . 

o pretinde pedagogia: în interesul -nu numai al.. elevilor, . 
dar şi în al: învăţătorilor, a cător muncă este fără. în 
doială, una. din cele mai consumătoare.: Ie 

3. Un nou sistem de a învăţa, multiplicația. 

Renumitul “matematic Piocopoviei “din Austria a in- 
ventat în nou metod: de.a veni. elevilor în ajutor la cal- - 

culul cu . factori. Impulsul la noua sa invenţie l-a primit. . 
dela, observarea modului cum procedează elevii, cînd mul- 

tiplică, și anume:. ei la facerea. calcubui- se folosesc. de de- 

getele dela cele două mâni. „Această procedare: o a studiat. 

mai de aproape, pentru a vedea cum. însuși învățătorul 

sar putea folosi de acest mijloc de intuiție spre a înlesni 
elevilor. socotirea mai repede, mai sigură, și şi mai duvabilă. 

„După multă. cugetare, în urmă a ajuns la _conelusia, 

că, să se însemne -pe: degete, “începînd dela degetul mâre şi 

pănă la cel mic, numerii cari se reprezente cei doi factori. 
Inceputul l-a făcut. cu unimile dela-6 pănă la- 10, însemnați - E 
cu cifre pe. ambele mini. - Combinînd. acum „degetele dela 

o mînă cu degetele dela. a doua niînă. avem. doi. factori, 

al căror. product iar se poăte 'ceti de pe înseși degetele, 
sumind în jos; sau pornind dela“ un deget anumit, D. e. . 
avind cifrele însemnate pe degetele ambelor mini, începînd 
cu degetul cel mare (policar) dela 6—10,. dacă împreunăm 
acum  policarul dela mîna dreaptă cu arătătorul dela mîna.



stiugă avem. “factorii 6: ȘI 7 adecă de. 6xi.= = = 42. „Numeri 

pănă la 6 nu prezentă . greutăţi elevilor, „de, aceea i-a și , 

-. omis din combinațiune. -Se înțelege dela sine, că combina- | 
| ţiunile. cifrelor de pe cele două mini pot obveni' în felurite „- 

torme, astfel -că se pot. face tote. socotirile posibile. 

"Perminată lucrarea, cu unimile, aceeași. procedare se 

necesare pentruca, să resulte produete corespunzătoare... 
“La “calcularea cu sute, mii, și zeci de mii procedarea - 

observă şi la, multiplicaţia, zecilor, „se înțelege - cu modifica- 
iunile reclamate: de natura numerilor noui şi cu abaterile 

în n esenţă este uniformă, mai intreveninăd numai modificările . * 
““eclamate de “natura numerilor și: cifrelor de operaţie. 
“Același sistem se urmărește pănă Ja cele mai :complieate = 
“multiplicaţii și în. aceeași ogașe decurge operaţia fără de 
„miei un greș, -dacă ea e condusă; cu destoinicia recerută. | 

Această, inovaţie ni-se arată ca, foarte rațională. și psi= 

. fiindcă se foloseşte de mijlocul” de” intuiţie cel mai i potrisit, 
și mai. aproape- de priceperea copilului. 

a “Bxamenele. -" 

Este o datină generală în “societatea omenească, ca, 
ori. de cîte-ori se pune capăt unei activități mai îndelungate, 

“aceasta”. să nu se;  întimple fără un anumit ceremonial,” de 

Da chologică. Raţională, fiindcă. ea purcede în mod foarte na- 
' tural, avînd drept, rezultate: idei clare și sigure ; psichologică,, 

un colorit diferit, după cum - sunt ȘI împrejurările între 
- care are să se facă, Pe ori și ce teren- al vieții. „omeneşti 

și în fiecare pătură. socială, au știut oamenii prin: conven-- 

„» ţiune, să afle felurite modalităţi, pentru a satisface acestui 
= obiceiu, devenit: acum "aproape o neapărată trebuință. Nu 

este. lucru. greu a-ţi și putea da seamă despre motivul | 
: psichic, “care, va. fi: împins :pe cel dîntii om la săvirșirea- 

E primului act de natura aceasta, precum nu. este. greu. â-ţi 
LR



da seama despre: primele urme : a ori și cărei. trehuinţe: 

_omenești, “Două pot să “fie câuzele, cari. "provoacă ivirea : 
“unei trebuinţe fie socială, fie individuală: una este neliniștea, ii 
“de care e cuprins. spiritul omului, atunci “cînd acesta, ; veste, Si 
influențat de corp, a doua este. neliniștea, care nu-și are .. 

„ începutul în motive externe, ci în însuși. spiritul. Acesta -: 

.. două dispoziţiuni sufletești, judecate după. izvorul lor, sunt 

“ totodată Și categoriile pentru trebuinţele cunoscute. sub 

numirea de” _psichăce- și - fizice, cari. în viața omenească se: 
- manifestă -în forme atit. de -variate „Și pe 0 scară de- erada- ă 
“țiune atit de lungă. . - 

Aa „Din „punct de vedere. cultural istorie aceţină cele mai.. 
- sus! zise, vom irebui : să ajungem la conclusiunea, că trebu- | 

„-înţele fizice . sunt 'primele “în desvoltarea, vieţii spirituale, 
“întocmai după cum. adeverit. este, că ' desvoltareă, Omenimei . 

- dela trebuinţele materiale începînd, s'a. avîntat și se avîntă -: 
„2. mereu spre potențe Spirituale din ce în ce mai: superioare. . 

Pedagogul” Pestalozzi. susține. în una din'serierile- sale, pa 

că iubirea, şi alipirea cea mare a. copiilor, față, de mamele | 
lor, să explică din: împrejurarea, fiindcă mama este prima; - 

“finţă, -care alină trebuinţele firești ale omului, cele dintii, 
.care se. nasc — așa zicînd —- deodată cu- copilul. “Acesta . 

“este - dară un nou. argument pentru: aceia, cari afirmă exi- 

stența unui. paralelism între . desvoltarea generală a neâmuului 

omenesc și între desvoltarea: specială a individului. * 

Punind” aşadară în, vedere nașterea. trebuinţelor după 
motivele. lor psichice, nu” vom greşi, dacă vom afirma, că, 

"ceremoniile, despre cari făcurăm mențiune în fruntea acestor 
“şiruri, pot să fie expresiunea atit a, unoră cit Şi a “altor. 

„trebuinţe, deşi în- ultima aunalisă, satisfacțiunea, sufletească” 
_resultată -din îndeplinirea, muncei, este şi trebue; să fie ade- 
“văratul motiv, al acestora, ” Accentuez acest! motiv curat 

"“psichie anume, fiindcă în viaţă adese-ori este _subordinat 
„altor interese de o: valoare. mai „ivecătoare, și acela, care în. 

Span, Les as Didactică. i - Pa:
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astfel de momente să lasă a fi purtat de atari interese, 

“nici nu poate să. guste adev ărata plăcere, pe care î-o oferă 

unui al doilea, nu numai pentru nioment, . dar „pot zice, 

pentru tot timpul: de” cite-ori: ele. i-se.. veînproșpătează în 

„conștiință. a - ae 

Fiind” odată. constatat, că “îndeplinirea a ori- cărei Iu 

_crări de-o importanță. mai măre, aduce: cu 'sine şi anumite 

ceremonii, -vom' cunoaște deci: și. legătura ce exista. între “ 

"cele mai Sus. înșirate și: între cele ce voiu să zic cu respect |. 

“la cele ce se fac sau doară ar fi să se facă. la, finea unui 

„an şcolar. .  .:. Ec ” 

Ce alta oare decit săvîrşirea unei munci atit t din partea 

educatorul cit şi-a elevului, .ne' indică” ceremoniile, ce 

obicinuese a se face CU. sfirșitul unui an școlar? De aci 

şi asemănarea acestora. cu- secerișul, ca și “când în adevăr. 

examenele ar fi: oare-cum un seceriș pe terenul spiritual. 

Examenele sunt acele ceremonii, cari au devenit un. 

-obiceiu general pentru- toate șeoalele, -la sfirșitul anului 
- şeolar, acestora, voim să-le” consacră puţină” atenţiune. 

, După părerea generală, care domnește în: societatea, | 

omenească şi chiar și în. o. „parte a oamenilor. de școală, 
ele au să ne arete. roadele muncei unui an școlar, pentruea 

- văzându-le să. ne putem - bucura cu toţii. împreună de suc- 
„cesele dobindite, De aci. cuvintele de laudă sau de ocară,- 

de” cari sunt însoțite totdeauna examenele, fie: că aceste 

"se referesc la succesul general, fie. că privesc succese par- 
ticulare, dar vorba e. că "niciodată nu pot să lipsească. 

„ Cind însă, te-ai pune : şi ai confrunta părerile diferite, cari i 
se ventilează în o parte sau alta, „şi apoi le-ai: analisa din 

- punct. de vedere al:conținutului lor. ai trebui să te uimeşti, 
taţă -cu contrazicerile- ce le-ai descoperi, .- 

Pentru ceea ce”o parte nu ştia-să afle cuvinte de ladă, 
tot pentru aceea - altă parte. nu se pare de loc a fi inspirată, 

ha: din + „contră. ea are: o: părere, diametral Opusă.. Este. fapt:
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această afirmare; Și nici “in spirit observător. nu va putea 

susținea, că neadevăr grăim. i : 
In fața acestei stări faptice, ori şi „care! om, care nu 

e dedat-a privi lucrurile numai: după aparință; va, încerca, 
să-şi dee seama asupra. motivelor, de cari s au condus toţi 

cei, cari se cred îndreptăţiţi a se pronunța asupra “vezul- 
tatelor unui examen. - Mulţi poate sunt. aplicaţi a explica, 

această diferință din punctul de vedere diferit. din care a 
emanat aceste judecăţi. Nimenea, pu va putea: nega, că în 

viața de toate zilele, asupra, "unuia și aceluiași” lucru, ju- 

 decata oamenilor” este diferită, precum nici aceea, că logică 
Şi ÎN, conformitate cu vealitatea, din: toate: aceste, numai 3 

una poate să fie. . . i aa E 
“Pentru a putea” fi lurvinaţi asupra acestui. punct, î 

permit, ă reduce părerile diferite la două cauze: unii ju- 
decă după efect numai și alţii “meigind mai. departe din: 
spiritul examenului conchid la modul cum s'a putut produce 

efectul. Nu e deci mirare, -dacă aceştia nu vor fi uniţi în. 
“apreţiare şi: dacă, unuia, îi -va displăcea,- tocmai aceea, 'ce - 

altuia. i-a plăcut foarte mult. Deși. este: adevărat, că după 
fructe se judecă pomul; după fapte - omul, totuși nu cred. 

“a fi suficientă -o astfel de produeţiime; pe carea cu inimă 
” liniștită să. -0 “poţi. lua, de bază, “pentru “0 judecată temeinică, 

A lua examenele şcolare, ” ca punct de. mînecare pentru 

-. aprețiarea,. destoiniciei celor” interesaţi, mai cu seamă cînd - 
aceste au aspectul unei producţiuni, însemnează a nu fi. 

reflectat: niciodată serios asupra însemnătății lor. | 

Să ne oprim puţin la apreţiarea examenelăr în genere. - 
“De câte-ori nu: s'a. putut convinge ori” și care om, că 

“la spatele unui examen splendid este ascunsă o ignoranță . 
- uimitoare? De cite-ori nu s'a arătat în' viață nedestoinicia 
„. oamenilor trecuţi cu- rezultatele. cele “mai strălucite. prin - 
“sita comistunilor examinătoare ?. Nu “trebueşte, decit să | 
cauţi odată în jurul. tău şi- te vei convinge de existența *. - 

. Te.
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“unor. atari. cazuri destul ae triste atât -pentru- societate ca: 

„atare, cît și mai vîrtos pentru individ. în: particular. | Dar- 

„nici: chiar atita, osteneală nu. este necesară, deoarece fiecare - 

„poată s să facă. experiența aceasta la sine însuși, "dacă a avut 

“fericirea să fi trecut peste „un astfel de examen. Pe cît. de 

multe cunoştinţe i-se părea că le are. înmag azinate în. capul i 

“seu “înaintea - unui „examen, “pe atit- -de trecător s'a arătat 

acest. capital spiritual, Omul este silit, în faţa acestei . 

- constătări,. să se întrebe; spre ce scop dară atâtea examend.... : 

„pretinse de- stat, pretinse. de societate, pentru a. putea ocupa 

un loc: în organismul, social; pentru a putea avea întrare. : 

“în vrezo 'Garieră a vieţii? Nu 'ar fi oare mai consult a .. 

“absta, dela. această instituţiune, dacă ea în. roadele: ei este Da 

„- atit de săracă? : 
Astfel de întrebări. și-au pus i mulţi o oameni de: scoală; 

și. rezultatul a fost o mplţinie de scrieri și tractate, cari 

"se: ocupă special de . tema aceasta, Dar nu numai singu- 

„ratică, ci chiar şi corporaţiuni întregi în Germania, cum 

- este Reuniunea învăţătorilor din. toată Germania, au con-- -- 

a siderat obiectul. acesta, . destul de: important pentrăca să-L 

- “supună. deshaterei în adunările lor generale; Mai toți, ciţi ; Sau: 

„7 ocupat de chestiunea, aceasta, se unesc în „părerea, că exame- 

“nele nu pot să, dee aceea, ce se crede despre ele, pentru viaţa 

_ omenească.. Mai toți consimt în aceea; că adevărul cuprins în 

sentența, latină: „oh 'scholae, sed vitae. discimus“. se poate 

“pentru cazul de faţă, întoarce şi întrebuința” cam astfel: 

Nu învăţăm pentr u- piață, ci. pentru . examen.“ . Pe cât de: 

“ ” uniţi se arată în -punetul acesta, pe atit. de deosebiți în. 

m * Ziller, unul din acei pedagogi, cari . “preocupă. dotual - 
mai. mult spiritele oamenilor de școala din. Germanidy propie 

păreri . sunt atunci,. cînd este. v -orba, de aflarea unui remediu, 

prin „care Sar, putea - îndrepta acest. rău, care poate să fie 

remediu în fond sau în formă, după cum se va părea a 

fi necesar. deopaite său de alta. 

. - EI



chiar” ca să se Sisteza; examenele de. stat în telul și “form a 
cum. sunt acelea astăzi usitate,. și să fie încredințată apre- i 

_ţiarea aptitudinei unui candidat pentru-0. carieră, profeso= 
ilor respectivi, i, la' cari. a lucrat şi cari “mai cu multă. con- . 

î ştiinţă pot - să, judece. dacă respectivul ȘI. are pregi ătirea, 3 
„necesară, pentru''a fi îndreptățit să” ocupe :0 rolă-în pro: -. 

-* blema:, socială. Deşi. aceaștă părere n'a aflat încă reșuniet De 

1 în cercurile înalte, totuși ea ne indică o stare ideală,. cătră” 
carea are să înainteze viaţa: cultuzală a 'omeniriei. In îm-....: | 

> „preburările de: faţă ar fi doară anevoie esecutabilă,- fiindcă A 
se” pretinde; ca: societatea. în genere, să se afle pre un: nivou. e 

înalt al. moralității, pentruca, să “nu. se comită greșeli. Se... ai 

pretinde * aceasta deoparte- dela persoanele . cărora: lise” dă 3 
- îi „atita încredere, precum de altă-parte numai puţin dela: aceia 

- pentru, cari li-se dă aceea. încredere. Mai cu seamă aceştia, : 
au să fie în clar . ci “marea: problemă. socială” și cu: “dato-.. 

„“xinţele speciali | de a lucra „Ia : resolvirea--ei. Cu. aceasta, -:: 
„ocăziune, îmi” vine în minte sfaturile ce le dau un recensent | 
a “unei cărți “maghiare întitulate-. „Magyarorszăg ipariig yet 

„„adecă: de a desvolta mai întîi în "popor: iubirea faţă de. 
“Ticruj atragerea Şi alipirea, faţă, de. industrie. apoi a umbla 
da mijloace” unde. să-și şi poată validita, aceste cerințe 

“sufletești. „Lipsesc, aceste, — precum cu durere, trebue: să o 
“xonstate, -— apoi “lipsese ȘI condiţiunile pentr” a te 'estinde. 

Ra “acolo, unde nu te “iartă împrejurările, Cam. cursul” acestor - 
EI idei ar putea fi luate! ca ;conducâtoaze și la aplicabilitatea 

„părerilor emise de: Ziller:: fă câ. mai. întii în fiecare-tinăr,: !.. 
care. a trecut, școalele educative să se “A desvoltat atragere 

“cătră' carte. și cătră. scopurile: ce le urmărește, societatea. şi 

2 atunci: fi sigur, că o astfel de instituțiune: este suficientă, pentr Dai 

a judeca, dacă cineva poate: sau nu poate. să. fie. de folos; 

„Vre-unui: sau. altui , ram . din viaţa” societăţii. - - N 

„Ne avind această cerință. cardinală chiar nici cele” mai, 
E distinse, examene, DU. Vor. fi în stare. să “facă din. om, un. 

LI



  

vrednic. membru în organismul social. Acestea. cred “eu, 

“au putut să fie motivele, cari l-au îndemnat şi pe: Ziller 

a pretinde schimbarea formei, de cari sunt legate examenele 

„de astăzi.-Și poate, că „nici nu. rătăcese în a mea presu- 

„ punere, devarece acest băibat a stabilit alte idei și principii, 

“de cari are să se conducă: învățămintul- viitorului, opuse 
chiar, „principiilor dominante în : mare “părte în scoala de. 
astăzi. IDE 

Acum după ce: am! sulevai chestiunea examenelor. în : 

“mare, cari: sunt oare-cum anume instituite pentru a torma 
puntea de. trecere. în. viaţa, practică Și. după ce am “tras 

în cumpănă și “însemnătatea lor, să me întoarcem . privirea 

asupra acelor examene, cari se fac” Și doară au să se facă, la 

finea 'sau 'la,-mijlocul unui an şcolar. Rațiunea: pentru care - 
„aceste sunt instituite. și chiar „pretinse, numai poate fi spre 

a documenta, hărnicia . elevilor pentru una sau alta, cariere 

din viaţă, deoarece şcoalele” educative nu. „pregătesc direct | 

pentru viaţă; așadară și “examenele vor avea să „purceadă 
„din un alt motiv şi să fie- conduse după un alt spirit. - 

„Care. va fi! dare motivul pentru cari le pretinde: statul, 
„biserica, sau societatea ?- Este el diferit de „acela “din care. 
a purces “statorirea. „examenelor de. felul. “întii, sau este - 

oare vre-un motiv nu tare depărtat. de_aceasta, sau doară 
- sunt pornite de un îndemn: pedagogic? Nu este lucru Ușor 

„a ştii să cauţi - după: adevăratul motiv, după. ce aici. vin în 
combinațiune mai mulți factori : “decisivă în aflarea . și sta- 

- torirea unei judecăţi. drepte: Statul. are- interesul să ştie, 
„dacă s a-și făcut vre-un progres cu fiitorii cetăţeni;: dacă _ 
puterile cărora, -li-sa - încredinţat generațiunea tineră şi-au 

„îndeplinit cu sfințenie -datorința lor: și cum sar putea el 

altcum încredința despre” aceasta, decit ţinînd sus. și tare 

această. instituţiune, -pentrucă, prin: vepresentantul seu să-și. 

primească intormaţiuni detaiate, asupra rezultatelor dobindite, | 
Biserica, tot. în virtutea interesării, „pretinde ca în scoalele |
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sale să Se Și” arate rezultate, iar societatea omenească. și 

mai cu seamă părinţii nu pot fi indiferenți faţă cu ceea "ce 

se întimplă în şcoală.“ - | 

Nimenea nu va putea contesta că atit statul cât: şi. 

biserica, dacă nu cumva au şi .oare-cari cugete. rezervate, 
și sunt îndreptăţite să pretindă și oare-care. garanță dela. 

” persoanele, cărora: le-a concrezut. tinera generaţiune, În- 

timplindu- -se însă ca statul la atari examene să nu se in- 
- tereseze de altceva, decît de: mersul regulat al acelor afaceri, 
cari privesc special vre-o - națiune - în _mînile „căreia. din. 
intimplare au ajuns, frinele guvernării, “precum. aceasta, prea, 

lesne -se -poate întîmpla în un- stat poliglot, atunci . acela 

nu mai e un stat, care și-a „împus, “de. problemă . înaintarea 

 Omenimei .cătră “cultură și “umanitate, 'Tot asemenea se 

poate afirma și despre aceea hiserică, care nu urmează prin 

 școale decit. scopurile- ei „speciali, precum. aceasta ni-o pre- * 

sintă evul mediu. “Umanitatea,. are să fie: steaua. conducă- 

toare pentru care are să lupte: şi- statul și. biserica și _s0- 

cietatea, fără ca prin acest interes. general să se . teamă, 

că. vor fi jignite interesele lor speciale. . e 5 

Recunoscînd între marginile atinse, dreptul « ce îl -are 

statul Sau vre-o societate asupra  şeoalelor înființate de ea: 

în. direcțiunea arătată, nu YOM. putea să nu recunoaștem - 

şi “aceea, că prea de multe-ori poate să fie. amar. înşelate,. 

dacă în. apreţiările lor se vor lăsa, a, fi conduse de: espe- | 

| rienţele făcute la examenele semestrale sau anuale. Din 

contră nici cînd atuncea, dacă prin vepresentanții sei, mai | 

adeseori se -va, "convinge despre spiritul. € ce. domneşte, la 

predarea învățămîntului. | 

Scopul înv ățămiîntului este. de a aduce sîndirile clevilor 

_în.0. astiel: de. constituțiune organică, încît din aceea „să 

_xesulte” ca o forţă puternică: întevesarea faţă de tot ce e 

bun, adevărat și frumos. Această treime. a bunurilor supreme, 

ă pretinde înainte de toate o vedere clară în, finţa or, lipsită
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faţa ascultătorilor, din contră atunci da, cînd ei vor fi puși 
să judece şi. răspunsurile lor vor da tot atitea - dovezi de .. 

o judecată dreaptă, Ma - 
„- Cind m'ar întreba acuma cineva, care ar fi forma dară, 

în .care să se facă. examenele, . i-aș putea da un răspuns 

general .numai, de următorul cuprins: dacă în decursul i în- 
- tregului an a fost condus învățămîntul după metodă „psicho- 
logică ; aici va avea să se pureeadă după metoda logică ;. 
dacă mersul învățămîntului a urmat calea - înductivă ; . la 

„examene va, trebui: urmată: calea deductivă; Aceşti termini; 

sunt sigur vor.părea unora cu totul curioşi și dacă Și dpi 

nume nu le vorfi străini,: vor deveni: străini atunci,. cînd vor - 

încerca să-și dea seama asupra -înțelesului lor în învăţămînt 
în genere, și în special - la. feluritele obiecte de învățămînt. 

"Pentru trebuințele. de faţă, va fi de. ajuns să amin- 
tesc, că nu este bună metoda aceea, de peste an, care se. 

- ţine oibiș de carte și predă ştiinţa în ordinea -cum ea 
- este. pusă. acolo. Ori :şi ce carte cujrinde știința în un 

sistem, cum acela s'a- desvoltat î în capul respectivului autor 
şi în decursul timpului, de cînd” știința şi-a luat începutul. 
Este lucru de sine înțeles, că urmînd calea indicată în 

“carte, dai elevului judecăţi “străine” și îl lipsești de plă- - 

cerea de a-și face însu-și judecată, și . apoi a 0 „păstra. pe 
aceasta, ca “0 proprietate. a.sa; îl lipsești: de plăcerea. de. 
a se bucura de fructele ostenelelor sale, a-şi forma insu-și 

„sistemul în -capul seu și a ni - adopta. vinul - străin, care . 
“nici nu poate să prindă, razim în spiritul lui. . Ă 

"Nu-i vorbă, eu'nu voiese cu aceasta să: zic, că doară 
în. capul. fiecărui copil: să fie alt. sistem, decit acela “pe 
care l-a statorit știința, ci voesce numai . să arăt, că rău se 

face. dacă elevul nu. este “condus că prih judecată proprie. 
să se ridice” la. sistemisarea cunoștințelor ciștigate. 

_” Calea, ce ni-o indică icărțile, este -cea logică: și știința, 
cum ca este aşezată aici este pentru omul de specialitate,
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care se, poate mişca mai. uşor în abstracţiuni.. Nu aceasta 

este calea cea dreaptă. în. școalele educative, fiindcă ea pă- : 

„xăsește. concretul :și se mulțămeşte cu: reguli -abstracte și 
cu definițiuni, la cari au lucrat. atitea spirite, în cursul unui 

: timp 'toarte lung. Nu este bună metoda aceea, care mai .. 
tractează astăzi. gramatica, stilistica, literatura, separat după 

manitule 'sepavate; nu este nici atunci. bună, “dacă ea începe. 

cu numele, pronumele, verbul ete. sau cui * nominativ, ge- 

netiv ete. după 'ordinea statorită. de ştiinţă. -- - 
Baza cunoscută, pentru abstracțiunile g gramaticale; este 

„limba, care nici cînd nu ne presintă deoparte numai name, 

de. altă parte mnai verb, sau deoparte: numai nominative, de 

altă parte numai genetive. Regulele trebuese să se. desvoalte 
din limbă, dacă: e.vorba ca. abstracţiunile să aibă un razim 

"concret.. - Aici va avea: dară să se urmeze 0 altă, cale, anume 

cea psichologică, dela concret la 'absts act.. Acesta ar fi pe scurt 

înțelesul. celor două căi de urmat, puse mai sus, „faţă în față. 
"Urmînd odată astfel în învățămînt și apoi consecuent 

„şi în examene, examenele nu “vor putea să fi6 niște: pro- N 

 ducțiuni, ci niște  instituțiuni cu caracter. edutațiv;. e care se . 

va mări: prin coloritul festiv al acelora.” În sensul acesta 

luate, ele vor avea să fie viște sărbători școlare împreunate . 
cu anumite ceremonii,. ca. semn -al - îndeplinirii unei - acti-. 
vităţi mai - îndelungate. Conduse de acest spirit: vor rămînea 

- pururea „niște factori însemnați, în desvoltarea educativă 
tinerei gener aţiuni, 

5 - Întrebă vile și văspunsurile. î în instrucție. 

Una din greutăţile: de căpetenie a inștruoţitaei corecte 
este punerea. întrebărilor.” Dela felul, cum pune un învăţător 

„întrebarea poţi deduce dacă e bun, ori. rău. pedagog. Atit 

_de greu e a pune întrebări, cari să corespundă ș și din punct 

“de vedere “al conţinutului, 'ea și din al “formei, tuturor 

cerințelor didactice. Numai! foarte puţini” din ciţi- se înde-
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- Jetnicese cu a meșteșugul: dăscăliei vor. putea s să nimerească 

„. totdeauna întrebarea potrivită... De aceea poți. observa: ȘI pe - 

„la felurite. examene, “cum cîte: in elev dă nişte răspunsuri,- . 

ă “cari de. multe-ori . Sunt, așa. “de” depărtate. de. întrebările: ce. 

„le. pune învățătorul, ca și: cerul de pămînt. - : În ce. buimă-, i 

_ceală nu aduc astfel de' răspunsuri pe bietul învăţător! mai - 
„. ales: la examenele. dela sfirșitul anului. - Dacă și la examinare. 
să observa. adeseori stîng ăcia învățătorului, cu. mult mai 

des să va manifesta ea în . cursul instrudției. Cu „ocazia a 

* examenelor - omul 'tot e mai ;sigur pe întrebare, căci are” 
titlii materialului. de înv ățămînt şi: “simplu. porneşte. dela, 

__î acestia. Greutatea la examinare constă numai în cazul când 

_un elev: se: opreşte și nu poate. da înainte,- atunci înv Sa 
„torul este silit să pășească cu într ebări aj jutătoare,: 
ca să-l “scoată - din “nămol ȘI “dacă. nu.0 nimerește se în-.: i 

““fundăe amindoi, “Mai: intervine şi “comisarul examenului, de 

„obiceiu “0m- fără cunoștințe pedagogice; apoi să "vezi: în-?: 

cure cătura, în care aduce pe bietul. elev. . 

Și dacă se. ivește şi' din publicul. ascultător. vre-un 
stătos încureala. să” potentează pănă - la, gradul; în aie 
elevul devine. pexplex. în conpletul înţeles “al cuvîntului. - 

De 'câte-ori nu: mi-se dă... ocazie: să asistăm - la câte-o, 

astfel de scenă penibilă. Iritaţia” poate creşte . pănă. “cs. 
„preface în stare defect, după care. apoi de multe-ori zu 
„mează plinsul şi alte “manifestații psichice,: “chemate : dea 
„Zdruncina, tot efectul“ examenului, 

"Dacă .ne cugetăm. acum, că examenele au să âe ocazii: 
de. “Ducurie;: de mulțămire,. de: îndestulire, atunci netăgăduit 

că om trebui. să admitem; părerea, că p unei ea, într e- 

părilor. în înţelesul normelor didactice este. o. 
artă de prima ordine şi cel ce:o, posedă e înzestrat cu 0 
"calitate. eminentă şi cu un hotărît: talent pedag ogic. 

Cind ȘI: cum să se facă: întrebările - sunt .. louă- chestii; -- 

cari trebue să preocupe pe tot însul, „are să dedică carierei - 
- . N 

Pe
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: dăscăleşti; “fite âr el; pe ori și “care grad al învățărîntului | 
dela cel mai inferior și pănă la cel. mai. superior. = Si 

“Chiar şi. „profesorul de universitate încă: nu poate trece 
la. ordinea 'zilei - peste. această, chestie și cu tot: duiumul: 
“de știință, ce elocoteşte în capul. seu, dacă. nu va ști pune 2 

întrebări cum se cade lă candidaţii de examen, atunci va, : 

- face trista experienţă, că va „primi mai mult - “răspunsuri” 

“negative, decît pozitive. ECE a. 
Ciţi bieţi candidaţi nu se. mefericesc tocmai din. cauza, 

nedibăciei: în punerea întrebărilor a, cutărui profesor; a alteum 
savant de:prima ordine. - - 

„Cu privire la timpul, “cînd : au să se facă întrebările, cum - 
SE şi în ce ordine să decurgă e una din cele mai grele chestii 

„de deslegat. în didactică, căci aceasta. de cele mai multe- -ori - 

- depinde. dela locul și felul -obiectului. de  înstruoţie. 
Mee Examinarea. decurge . după. întrebări, - -pe, care le “pune 

“învățătorul și - așteaptă să . dea- răspunsuri “elevul. Întrebări 
trebue să pună de. atitea-ori, de cite-ori. comisarul provoacă: 
_um'elev şi 'de! cite-ori un. elev potigneşte în darea. răs- 
punsului cerut. În- cazul prim rolul învăţător ului este cel. 
„de spectător Și urmiăritor. al felului, cum decurge: desfă- 
"gurarea. răspunsului, - Se înțelege, că “nu ea „spectatorului. 
„din vre-un teatru sau producţie publică, unde merge să 

- guste cîteva momente de plăcere psichică, Învățătorul încă - 
+ - simţeşte plăcere, dacă răspuasurile merg neted și se des- 

“ “fășură în: mod logic, Și la înţeles, dar” această plăcere ereu : 
e conturbată, prin raționarea, asupra . celor ce. se spun.. Nu. . 

e plăcerea: spirituală “absolută, care. urmează totdeauna - . 
după reflexiune și. nu.e tirburată de temerea, că răspunsul 
bun - eventual ar putea; scăpăta,. în mersul seu: și ar pro- 

„duce efectul 'contrar. dela ceea ce să așteaptă, și să doreşte; 
“Abia la. sfirșitul” examinării urmează plăcerea deplină. Dar 

- Și pe aceasta, nu 0 putem numi absolut deplină, căci poate 

fi turburată prin răspunsurile altor elevi. ce au să ur." 

e...
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meze, ba mai puate fi turburată prin! răspunsurile € ce. au . 

să 'se “dee -din alte obiecte „de examinat. 

.O plăcere absolut deplină : poate urma -numai lă 

sfirșitul întregului examen. Rar să întîmplă. ca învățătorul 

să se poată bucura, în acest grad înalt. De- regulă ori să 
“face, o smintă colo, ori colo; cu toate „acestea. prevalînd 

răspunsurile bune, ori. avind 0 majoritate covirşitoare, plă- 

cerea nu să lasă a fi conturbată, căci de o perfecţitine în 

sensul indicat aici nu „poate -fi vorba, i 
la exâminare să pun întrebări și: în cursul: tăspunsu- 

lui, căci de multe-ori - Tăspunsul e f als, defectuos și 

nelo gic. Atari” răspunsuri să îndreaptă pe calea, căa ade- 
vărată prin întrebări ajutătoare. Întrebările dela în- 7 

„ceputul unui capitol pot fi considerate ca în trebări: prin: 

„cipale. Incă un lucru. vine de-a fi considerat și anume 
faptul, că unele obiecte - cum sunt matematicile, limbile, geo- 

grafia pretind cu mult mai multe întrebări, - decit disci- 

plinile de. conținut narativ, La, acestea cu 'o singură 
întrebare de. multe-ori ajunge” să examinăm un elev sau. 

mai mulți, căci cunoștințele- sunt așa î nlă ău nt r ite,; încît 

să succed cu u; șurătate Şi flu ent.. 
- De “multe-ori ajunge o singură întrebare formală, 

“iar de cele. mai multe-ori o. întrebare orientătoare. 

Astfel dar întrebări punem la, examene și anume punem 
întrebări: a) "principale, orientătoare, “auzilare „și formale. 

"Cum să pun' aceste întrebări atirnă - dela calitatea, 
materialului de examinat, precum și dela gradul de pri- 
cepere al elevilor. Pentru copii începători trebue să punem 
întrebări cât se poate- -de concrete, în o limbă i ușoară. 
cu expresii ohicinuite, şi cunoscute. : | 

- Pentru elevii mai înaintați punem întrebări. mai: grele, 
dar nici acestea nu e permis a trece .peste priceperea loi.: 

Un elev. mai talentat_va primi întrebări mai grele, că unul - 

ai pain talentat, „Peste tot întrebările nu trebue să fie
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alcătuite în o formă, care să cerce a produce în' publicul 

ascultător impresia că profesorul, ori învățătorul v oeşte să-și 

„arete. ştiinţa sa și nu pe a elevilor. o - 

Cit de mult să păcătueşte în aceasta, privință o știm 

-cu toții, cari avem pricepere şi înțelegem ceva din pedagogie. 

Dar nu numai la examene întrebăm, ci trebue să în- 

“trebăm foarte. mult. și în cursul anului. Cum am putea, 

noi face clasificarea. elevilor, dacă nu-i vom fi. întrebat în 

cursul. studiului de pe semestru? | 

| . Aici iarăşi trebue să facem deosebire. cu . privire la 

felul de propunere, ;Cei ce propun în formă academică: 

întreabă mai puţin, căci să pun și le spun lecţii : de. rost 

şi așteaptă să o reciteze și clevii astfel. “Altceva e cînd 

ne folosim de metoda convorbirii reciproce dintre 

elevi şi dascăl. Aici se _desfășură învățămîntul prin lucrare 

comună, prin cugetare proprie, prin înlănțuirea 

“celor aflate, prin înehegarea părţilor în un întreg 

bine rotunzit. Felul acesta de procedare desvoaltă 'acti- 

_xitatea proprie .a elevilor, așa numita spontaneitate. 

O astfel de tratare. ar. trebui să se urmeze pe toate gradele 

învăţămîntului cu caracter - educativ și anume: în 

şcoalele primare, “civile, medii - - și secundare. 

“Nici chiar în școalele primare nu am. ajuns aşa, departe, - | 

încît să putem. afirma,” că aceasta să- face pretutindenea. 

Din potrivă -sunt foarte rari cazurile, „unde aceasta să 

întîmplă. Așa de depazte stăm noi cu metodica înrățănin- 

„tului primar, 
Forma, de “ propunere desvoltătoare nu-e alt- 

ceva, decit o alternare. de: întrebări ȘI răspunsuri dela.“ 

inceput și pînă la. sfîrșit, . 

| Adev: ărat maestru €- dascălul, care e propune după acest 

metod și bogăţie. mare sufletească, lasă în” sufletul elevilor, 

ducă ştie bine manua acest metod. | 

Întrebările ce să pun la 0 astfel de tratare, decurg
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| din. sujetul de pertractat și din. cosiținutul răspuh-. 

sirilo date de elevi. - : a Die 
„Ori -cît de bine, te-ai pregăti nu poţi. prevedea: feliuri- 

tele răspunsuri, cari pretind să te” acomodezi lor. “Mulţi 

"-învățători stărue : “să "forțeze răspunsurile: după capul lore 

"Nimic mai gieșit decît așa ceva. Unui învățător tinăr nici. 2. 
. mi prea. succede, dar prin silință și puţin. talent poate cu 
„„vreme să-și. cîştige dibăcia- necesară. "Aproape. toate obiec-. - 

tele să pot propune în felul acesta, atit. „cele narativ e, 

„cât Și - cele descriptive. IN Sai Îi 

Cum au se fie întrebările: acestea, pe cari le. “punem . . 

„în “cursul instrucției desvoltătoare? La tot cazul de conţinut | 
real, concret, scurte, precise, ușoare, aproape de 

mintea copiilor, directe și hotărite, Pe treapta ana-. 
-lisei au-mai- mult un caracter general; lăsînd: cîmp - 

“liber fantaziei, Pe: treapta sintesei sunt din contră. directe; :. 
şi speciale; Pe treapta, asociaţiei sunt mai. libere; dar... 
totuși, cu direcţie, pronunțată. Pe treapta sistemi:.. 

zării au forma examinătoare, iar pe treapta apli- 
cării “formă liberă, practică. Aşa : se urmează în mod.pe- = 

- dagogic cu întrebările și cu răspunsurile în instrucție, NR 
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