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- OBIECTUL METODICEI.
iu studiile noastre

pedagogice 'de până acum am

văzut cum se desvoltă. sufletul copilului, în primul loc
cum se desfășoară activitatea-i mintală, arătându-se treptat
tot mai, complexă și mai variată în manifestările ei. Ama
„ Văzut,că totalul cunoştinţelor de dat poate deveni tot mai
mare

şi mai

rodnic pentru

desvoltarea inteligenţii, cu cât

asimilarea se face în condițiuni mai logice şi mai uşurătoare pentru mil tea copilului. Pe de altă parte ştim că

una din ţintele de căpitenie ale Pedagogiei moderne este

cruțarea,

economisirea

şi sitnații viitoare

pe

puterilor sufietești,

cari cei mai

«nu le-ar putea prevedea.

pentru vremui'i

prezumţioși

dintre nei

Mai ştim că cunoştinţele de dat,

drept capital şi pregătire în viață, se aleg nu atâta pentru
folosirea zilnică, cât mai ales pentru exercitarea şi întărirea uneia sau a mai multor faculiăți, pentrn formarea de

deprinderi sufletești
fie numai intelectuale.
Dar această

pentru viit rul
soria în toate
face-o mai cu
experimentat ?

fie morale,

|

pregătire teoretică mu este îadestulătoare

dascăl, El are nevoie să-și exrroileze meamănunțimile ei multă vreme -- şi cum ar
folos decât sub conducerea unui călăuz
— pănă să deprindă a observa sufletul cu

multele-i manifestări

pănă

anumite,

|

să surprindă

tate şi să se poată

do înviorare

nuanțele

și

continnă

propășire

cari a!cătuesc ce individuali-

sluji:de învățământ, unealtă de per-

fecționare po cât de admirabilă, pe atât de primejdioasă în
mâni netudemănatece.
„Trecerea dela pregătirea teoretică la practica zilnică
a profesiunii de învăţător, dela învăţarea
din carte la
apiicarea izbutită a principiilor ştiinţifice asimilate, o dă

-

4

e

Metodica. In această parte a Pedagogiei institutirul vede
apropiindu-se de dânsul marile principii călăuze înts)nite
îu Didactică,

veie

luminându-se

în aplicare

discutate iu Pedagogie, poate, vedea

mâna, lui, fondul de cunoștinţi

chestiunile

modifi:ându se,

din fiecare

lecţiune

sub

-po-

trivit. nuanţelor şi tipurilor sufletești eu cari Pa familiarizat Psihologia. Aici el va deprinde să analizeze
ehesHanile de învățământ, să. eerceteze valoaren procedărilor:
de întrebuințat, să-și justifice orice sehimbure de metodă
.
Acesta fiind cuprinsul etodicei, noi am defini-o
astt-l ::

studiul

metodelor

aplicarea

lor,

depredare

în

55

în să și

In țara românească alegerea Şi țărmurirea
chisțiunilor de învățământ, distribuirea lor ?a
timp și alte multe

nevoi pedagogice, sunt atribaţiunea, exclusivă.
a antorităilor școlare
. Dascălului fi rămine

are. deci şi mai

puţine

merite

mai puț

când face

de fâ:ut. El

bine,

mai mare vină când, cu puternici!e
ajutoare
astivitatelui
a în şcoală este neîndestulătoare.

dar

și O

din afaă,

Vom aneliza fondul de “unoştinți
ce 'alcătuesc in.
strucțiunea noastră, primară,în ordi
nea imp"să obiectelor
de

învățământ de către programul
Şcolilor normale,
deşi
această ordine nu e cea mai potr
ivită cu nevoile normali-

stului în momentul end incepe
prac
analize aceasta vom afla şi norm tica pedagogică. Din
ele de pregătire ale fie
cărei leeţA4hi şi motivare

a psihologică * fiecărei ordo
nări
de Cunoștinți ; sau, cum ân:
zis mai sus, şi metodele
de predare

țământ

și

ale fiecărui obiect de
învăjustificarea lor științifi
ea.
CAP. 1
LIMBA

7

MATERNĂ.

Școala ncastră primară cupr
inde î-: vățarea unei sin-

gure limbi,a acelei materne.

noastră înseamnă :

A cunoaşte însă deplin limba
|

5
a) a o vorbi și înţe! ege în toată bogăţia ş' fneţă ei;
b) a şti 3o

eitim;

a

c) a şti. s'o serim în forma ei corectă și adevărat româneas ă, Tae pentru” a ajunge la acest rezultat trebuie

să învăţăm:

b) cuvintele (voeabula Tr);
c) regulele după cari acestea
şi fraze (gramatică);

c) scrierea

ortografie);

exactă

se leagă în propoziţii

a cuvintelor

(s eris-citit

şi

d) injghebarea fazelor în totaluri de. gândire mai
desvoltate şi mai cumplexe decât fraza,

în sorisori, hârtii

de afaceri, cărţi didactice, opere literare, ete, e tilistică).
Ta predarea. limbii,

nevoie să ţinem
Omu!

mai mult

seamă de felal cum

decât

oriunde,

avem

a propăşit mintea.

a produs întâi, a creat, şi apoi şi-a dat

seamă

de felul cum a creat, adică de normele şi procedările
armate în producere. Intâi a vorbit, a construit fraze şi
Dpers şi

numai

mai

târziu

a simiiţ

nevoia

să

privească

îndărât şi să oerseteze Gum a fieut de a ajuns acolo.
Aşa trebuie să procedăm şi noi în şcoală. Iată dese
limba maternă sste obiectul cel mai greu de predat în
claseie primare, cel care .cere dascălului o mai mare ascuțin:e de minte și mai mult tact metodic. Copilul trebue să se trezeaseă că posedă limba și numai din când
în când să înjghebeze regule cari sii ordoneze materialul
limbiatic. Cât mai
puţine regule
şi cât mai
târziu formuiate! Iată principiul genera] în predarea limbii materne. Multă citire, scriere multi, câştigare

de cuvinte şi de locuţiuni din practică, scriere exactă,
ortografică şi stilistică dela început.
“Cele

patru

părţi

constitative

ale

studiului

limbii

nu

se po: deci face succesiv, ci paralel şi sprijinindu-se necontenit între ele. Copilui nu îuvaţă cuvinte singuratice,
ci în propoziţii şi nu le învaţă fără săte și scrie,
Aşa
că invățând vocubularul el face ortografie şi stilistieă şi
giamatică—şi

vice -versa.

Mijloace didaetice pentru dobândirea limbii avem :
sitirea, convorbirile, memorizările, copiatul,; dietarea şi compoziţțiuaile,

6
“$. 1. Vocabularul.

Copilul vine de-acasă cu un capital mai mic
sau mai *
Ge cuvinte, din cari unele rău rostite, iar
cele raai
multe rău întrebuințate. Indreptări fi trebu
ese la fiecare
pas. La cuvinte avem de considerat:
8) rostirea, ; .
b) intonaţia;
SI
c) sorierea sau forma grafică; d) înţelesul.
|
Cu cât rostirea va fi mai bună,
atât auzul elevului îi va da ajutor la mai răspieată, cu
serie
Intonaţia are de asemenea însemnătate, rea ortografică.
tură orracteristică după care se distiținge făcând o trăsăun strein de un
român.
E
|
i
In e2 priveşte forma grafică”a unui
cuvân
t,
«e bine
că atunci când cepiii ştiu scrie,să nu
li se deie cuvinte
nouă decât prezentate deodată sub ambele form
e : văzută
șt auzită.
_
Di
Înţelesul cuvintelor „Poate fi propr
iu. 8au figurat.
Acest din urmă intervine mai rar
în şcoala primară,
„Când învățătorul verbeşte limpe
elevii prind cuvintele mai ușor și lede, lămurit şi frumos,
păstrează mai îndelung. O sensaţie auditivă elară şi
plăc
totdeauna mai puternic in minte. Să ută se iutipărește
băgăni de seâmaăla „muzică : melodiile cari ne-au ferme
cat ue stăptnesc amintirea vremuri îndeiunzate. lată dece
este neinţeles faptul
La Să se găsească în învățământ
cameni cu vorba defec*

mare

tuoasă.

Şi cu cât mai dăunătoare

este infirmitutea aceasta

când e vorba de limbi streine!
In

ce priveşte

cuprinsul

cuviutelor,

a

nu

pute cere
elevilor de şcoală primară înţel
esuri bine definite şi legi
țărniurite. Ne rom mulțu

mative,

iar când

mi

noţianile

cu

sunt

unele numai

A&proxzi-

tinde copiilor decât o exa „abstracte, nu vom prectă întrebuin tare
„a cuvintelor
în propoziţii
date.
Dar la aceasta trebue să ținem
nunia
i
deca
t|
|
Cu cât dascălul va vorbi mai
preti,
nai exact —DU ZIC Și Concis, aceasta nu
este 'o calitate de şcoa'ă primară — cu câţ cărțile didac
tice vor avea o limbă
mai
curaflă,- un
stil mai

străveziu

si maj

luminos

şi vor

ex-

=

prima ceva,—nu
vorbe.

vor fi sa până acuma

goale,—cu

atât şi

înțelesul, vor pune cuprins la cuvintele
vor înșela asupra întrebuinţări lor.

-

înșirări

elevii vor prinde

de

Mai

usor

învăţate şi na se

Când vin copiii la şcoală, cuvintele lor nu pot [i decât

nume

de impresiuni primite prin simţurile

exterioare.

Stări sufleteşti- ei aproape nu cunosc, iar idei au prea
puţine. Activitatea simțuri'or şi în special
a ochiului fiind
lusrârea de căpitenie până la 10—12 ani, urmează că
vorbele cari pot rămânea definitiv şi cu folos în mintea
copiilor,
sunt.
numai
numele ființelor, a obiectelor “şi

a, însuşirilor
fodici

acestora.

că cel

mai

lată
bun

dece se zice de către
mijloc

pentru

mes

învătarea:

vocabularului este învățământul intuitiv, iar ca motivare am
adăogi : cuvântul trebueşte

zuală, forma mintală
intensitate

în

asociat

care se păstrează

cu

imagine

vi-

cu "maximum

o

de

mințile copilăreşti.

Tot pentru

acest

motiv exerciţiile de

gramatică

cu-

cari putem începe, nu pot fi de cât va riaţiunile de formă
ale substantivului,
|

Mai

putem

ale adjectivului

învăță cuvinte

și ale verbului.

şi din citire.

Aci

vor=

bele-se țărmurescca cuprins, capătă înțeles mai concret,
mai determinat, prin legătura lor cu celelalte cuvinte din
propoziţie, se apropie deci mai mult de felul de: pricepere

al copilului. In citire cuvintele se întipăresc în memorie
şi graţie formei lor serise.
Aşa dar pentru învățarea vocabularului avem fiouă
mijtoace didactice mai însemnate ; înv: ră țământul
intuitiv şi citirea.
Dar nu este de. ajuns să i ştim unui cuvânt înțelesul

şi forma, n
momentul

trebue să-l întrebuință m lesne, repede și la
vroit. „Uşurinţa

aceasta

în

mănuirea cuvintelor,

această mecanizare a limbii, am numi-o, se
capătă prin reproduceri dese și “sub toate for
mele: orală sau în scris, extemporală sau
în compuneri. Iată de unde rezultă regula metodieă
„că

ovice

cuvânt

nou

trebueşte

des

întrebuințat

de

către. :

elevi spre a rămânea definitiv la capitalul lor limbistic.

8
$ 2. Gramatica.

|

Se dsosebesc la Gramatică, de obiceiu, două părţi :

a) Etimologia
telor: singuratece

sau Morfologia,

studiul

şi anume studiul variațiunilor

în legătură cu variiţiunile lor de înţeles, şi
a) Sintaxa sau legarea şi uşezurea
în intregi de gândire, în propoziţie Şi frază.

de

cuvin.
formă

cuvintelor
E

U> cuvînt singuratec are un înţeles mai larg Îi mai

nețărmuiit

decât atunci

când

stă într'y

un întreg inteligibil: pentru minţi
puțin pregătite, îl formează numai

propoziţiune,

iar

primitive sau măear
propoziţia,
iar nici.

'dacum vorba izolată. Pentru aceste
motive exeraplele
gramatiuale se dau de preferinţă în propoziţiuni,
iar Gra-

ratica o. începem cn sintaxa

şi nu

cu

etimologia,

mer-

gând astfel! dela cersstarea întregului la =ceea
a părților
lui. Si fiiodeă fraza esteo gîndi.e prea desvoltată,
prea

complexă
puuci

și prea variabilă în construcţiă ei, sa luat

de plecare

în studiul

Gramaticei

propoziţiunea

ca,

Copiii ştiu alcătui propezițiani dela exerciţiile
pregătitoare pentrn scris-citit, Intâile deprinderi
adevărat
gramaticale vor consta din :
1. deosebirea din practică a, propozițiunilor
simple de
“cele desvoltate ;
|
2. formarea propoziţiunilor cu subiaete
sau cu predicats date;
|
3. tormarea lor fără nici un jalon ;
4. analiza lor în privința părților
constitutive :
a) despre cine se vorbeşte....
.
b) ce se spune...
!
Mai departe analizăm subiectul (ce
poate
fi...) şi
predicatul (ce arată...)
.
Aceste exerciţii, fără nici o
veleare. practică,
au
rostul de a deprinde pe copii
să-și dea seamă. de actul
gândirii lor, să-şi controleza
aşa zicând
min'ea
însăşi lucrarea
ei, czeace-i absolut trebuitoîn
r
peritru a pricepe Gramatica.

. întrebuința

vorbe

Ele mai dau
şi construcţii corec'e.

prilejul

de a

Pe baza celor arătate mai
!
sus elevul poate distinge.
rolul cuvintelor în propoziție
logică) şi
poate ciasifica cuvintele după (analiza
înţeles (analiza
eţi---

9

mologică),. ceeace impropriu se numeşte „a deosebi
părțile vorbirei.
o
|
Ia clasa a. I[l-a ne. întoarcem

iarăşi

la îutregnl

nos-.

tru, propoziția, 41 desvoltăm cu atribut și compliment,
pentru a-i putea deosebi. toate patru părţile constitutive.
Dacă mai distivgem complimeutul drept de cel nedrepi,
putem. începe studiul principal din ctimologie, acel al
terminaţiunilor variabile. Iată și distincţiunile ce trebue
să facem de rigoare pentru a sori şi vorbi corect:
l. substantivele commine ide cele proprii ;
2. formele singuritului de- ale înmulțitului ;

3. forme'e celor trei genuri ;
4. pronumele personale. faţă de cele nepersonale, variaţiunile de formă ale celor dintâi;
„5. g-nul şi numărul la adjective ,
6. câteva din formele verbului, modurile și timpurile
cele mai des
formele-tip. -

înfrebuințate

dela

verbele

Pe baza acestora facem exersiţii
conjugare, absolut

trebu'toare

pentru

vegulate, adică

de declinare şi de
o scriore

corectă.

Declinările se pot facu fără nici o teorie şi făra nici o definiţie nouă,
numai pe baza cunaştinţilor de sintaxă |
de „până acum. De exemplu:
in propoziţia X.... subst. A... subi ct, se scrie aşa.
»

„

Ya

A...

Zice.

A.

atribut,

compl.

se

scrie

nedrept,

așa.

etc.

” "Totgastfel putem -reduce la un minimum și teoria
cot jugărilor. Totul este să rostim bine terminațiile şi să.
le scrim măcar
din când
în când pe tablă

zau pe caiet,
|
|
La exemplul de mai sus schimbăm apoi sibguritui
în înmulţit, punem substantive femenine în locul celor
masculine; arătim cum

variează acestea şi stabilim astfel

câteva tipuri după cari deci: năm un număr de
exemple, Acelaş lucru cu verbele. — Esenţialul este să nu
lăsăm pe copii să ghicească, ci săle spunem noi
ternin

aţiile

gi să variem

cât

mai

multi

exerciţiile: unul îl însemnăm pe caiete, altul îl
scrim pe tablă, pe un al treilea îl facem oral, ete. In loc
scriind acelas exemplu odată
vremea
să pierdem
greşit şi odată corectat, să facem exerciţiile tot cu alte

10
Covinte și săluăm toate

măsurile ea

are de-a face numai

cuvint

copiii să nu greșească,
|
5
Nu vom intra,în analiza fiecărei chestiun =
i, Programul şi bunul simţ na poate călăuzi fudestul
.
Prin
cipala ţintă
a dascălului este ca elevul să dist
ingă că în gramatică
cu

mai multe feluri (subs., adj., e » cari pot fi de
ete.) „Şi ot
face
diferite slujbe în propoziţ
ie, şi ca el să mănaească vorbele eu terminaţiile lor cuv
enite ». construind
propoziţiiși fraze corecte, fie
că vorbește, fie că serie.
In acest scop sunt necesare mult
e exereiţii orale.
Cele scrise iau multă vreme Şi
cer
0
muncă disproporționat de mare. faţă cu rezultatul
dat..
Dar
cum e nevoie
mare să variem cuvin'ele,
învățătorul va trebui să ajut
e
copiilor în căutarea, exemplelor.
tindu-ne în acclaș cerc de vorb Nu folosim nimic învâre și de construcții sub
pretext că elevul să-şi găsiască
pierdem din: vedere creace căut singur exemplele. Să ai
ademenească principii sănătoase.ăm, Chiar cânid ar fi să ne
In etimologie nu-i vorba

de. pricepere,

prin urmare

și

proprie, di pur şi simplu de “de posibilitatea de. lucrare
neștirbită a unor forme văzute primirea şi păstrarea
și auzite; aci tot procezu!
de gândire nouă şi proprie
Dacă
„Putem lăsa pe seama copiluluse reduce la analogie.
i lucrarea de analogie,
for„ele trebue să le dăm noi,
e:evul să-şi găsească exemplelCare ar fi - însă folosui ea
e. ? — Intreţinerea viociune
și a interesului în clasă9
i
— Da, dar 12 aceasta
ajunge nai cu „Condițiunea
putem
să na cerem prea mult
efort. Iată de ce ziceam
mai sus Gă, învățătorul
pe elevi în căutarea exem
va ajuta
plelor.
Lecţiuui de teorie av.m
|
toar
pS acelea în

iormula

cari

elevul

o regulă

are

te
a

puţine. Numim astfel
peneraliz a, a

sau o defânitinne.
tă ce avem de deosebit
în asemenea
lecţiuni:
a) exemplul mode] al
dasc
ălal
ui
;
)
exemple

ana'0age

tipice se scriu pe tablă
;
|

date

ja|

da ele i, dintre

cari ce!e
c) observațiunile elev
i
ilor — generalizarea
definiţii) ;
(reg
ule say.
a
Ă
d) exercițiile de „apl
icare.
Dascălul se va feri
să nu-și fae

ă un tipic după care:

11
să-şi ordoneze

lecţiunea.

Nimic

nu e mai neproduciiv, mai

sec, mai antipatie ca acele plaiuri eristalizate pe cari
elevii le-uu cuprius cu mintea dela a doua lecţiune și a
cărce structură simplistă le înăbuşă orice curiozitate şi
orice interes.

IE

Exertiţiile de aplicare pot fi de mai multe feluri :
a) de recunoaştere, am zice (după ce ai definit sub-.
stantivul bunăoară, l-ai deosebide
t alte “vorbe, enumeri
un șir de vorbe din cari elevul să aleagă pe,cele cerute). ”
„b) „cele date ds copii, dupa normele stabilite.
|
Cc) cele luate din cartea specială, .
4) cele luate din cartea de cetire,
e) cele luate dintr'o bucată memorizată,
In acelaș cliip se tratează orice
chestiune

“mologie.

de

|

eti-

|

-In clasa ultimă avem
gie ru metoda îutrebuinţată

|

la sintâxă fraza
până

acum

Prin analo.

A

ar fi să prose-

„dăm mai întâi analitic: să luăm fraza, s'o dessompunema
şi să studiem fe!nl cum se leagă părţile ei. Mai potrivită
este procedarea
însă cu felul de gâudireal copilului
pentru a consintetică, adică să desvoltăm propoziţia
Sa
strui fraza; -_
Părţile componente ale unei lecţiuni de sintaxă vor
|
-fi ca mai sus :-exemplul model, construirea prin analogie
|
de tă're elevi, generalizarâa, aplicarea.
vedea că metoda

Din cele ce preced am putut

ge-

"neralmiinte întrebuiaţată astăzi, este acea analitico-sintetică.

Cea pur sintetică e condamnată absolut, iar cea analitică
e părăsită

în gândire.

de

de toţi câţi “simt nevoie

Na vom

o

întra

în disouțiile

mai

raultă ordjne

metodiştiler, dacă

e mai

bine ca exemplele să se iea dintr'o bucată citilă adieă
„dintr'un întreg de gândire bine sonstitait, sau din con:
“Vorbiri libere. După noi amănuntul acesta rămâne absolut

secundar. Principalul este ca exemplele să înainteze

datănu și ca fond, ca formă
mintea copiiului.
numai decât ! Vorbe de clacă nu ne trebuese. Forme
rostite sau scrise, iată
noi și multe,
p-

—
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esența lecțianilor de gramatică. Şi dacă în log să spunem banalităii ca : cocoşul cântă vaca. rage, ete,, putem
repeta cu prilejul exerciţiilor gramaticale
fondul de ctu-

aoştinţi din

alte obiscte

bine !

de.

|

înzățămâut,

—

cu atât uaai

|

,

Gramatica este tusă numai form ularea, constatarea
unor regule cari au ntvoi» să :e fi intrat

în carne

şi oase.

Noi

trebue

să

+orim corect fără

să ne

gândiu prea mult ! Pentru a mecâuiza cu noştinţele nnastre
de limbă, nn ne sunt însă deajuns exer iţiile de gramatică,
oricât ar fi cle de multe şi de buse, ci avem meoie de
citire şi de vorbire multă şi corectă. Invățătorul
va fi
daci tot atât de riguros cu exp:esiunea elevilor, rostită
sau scrisă, oricare a: fi obiectul de iuvățămtut
de care
se ocupă intrun moment dat. Jaci noi Românii
gerim

aşa de rău limba noastră, aceaste se datoreşteşi faptului
„Că în şeolile neastre secundare și super;oare, numai
das-

călul de limba română

are

pretenţii

Vorhirii — şi încă ! — toţi ceilalţi

abia

la'

corectitudinea

de mai

ţiu seuma

de fond!
|
|
Yn bun mijloc pentru învățarea limbii este citirea
cu glas tare, făcută bine înţeles în condiții
metodice.
$ 3. Soris — Citita].

De

Timp de veacuri scrierea şi citirea s'au tacut
osebit,”
abia
în secolul

al

18-leu

s'a băgat

de

mult. sar sprijini ele reciproc. Intăils incer seamă cât de
cări de . anire
le-au făcut dascălii germani din institutul
. „Philantropiştilor e.
|
e
In scrierea noastră fiecare - unet are semn
ul
lui
numit
„literă. Literile,
spre distingere

între ele; ss pot

numi fiecara fie cu sunetul pe care-l repre
zintă, sau cum se zice,
cu „valoarea lui relativă din
cuvânt“, fie cu nume convenţionale.

Aşa buuăoata

în românește literei r i B'a zis
IT, re, er, iar pe vremea alfabetulu
i chirilic, râţa, Sistenul de a numi literele cu sunetul
cotespunzător e numai dia veacnl
sau

fonetic,

- N'avam

nevoie

a! 19-lea Ș. 5e numeşte sistem
fonie
spra osebire de celâlalt zis
n omin a].

de

stăruit asupra

văditei

sistemului fonic asupra celui gominal.

superiorității

|

a
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Cărţile speciale
i a, surierii.

pentru învăţarea

se numase

elementelor

abeces dare

şi

se

citirii.

crede

că.

atăial abecedar în Europa ar fi fost făcut de către. Martin
Lnther.
De când învăţarea citirii se face eu preteaţii de metodă, de ordine, de sistermă, şi până în zilele noastre sau
succedat două serii de metode, unele sintetice, alte'e ana-

ltice, In ultimii 3)—40 de ani s'a generalizat o metodă
analitic sintetică, după ce se făcuseră încercări en ana

sintetico-analitică,
O diferenţiave de făcut încă, între metodele seris-cititului incercate până acum, este dacă se fac copilniui

cunoscute mai întâi literile de tipar, ochioase și clare,
sau cele de mâvă. In cazul din urmă, copilul învață citirea
“din propria lui scriere şi metoda se numeşte seriptolegă, în cel dintâi senumeşte
legogrată.
|
Nu vom intra in istoricul chestiunii, ci vom. trece:

deodată la metoda -generalminte adoptată astăzi „m e! o.d a
cuvintelor

Vogel“,

după

normale“,

numele

san

ce:or

alui

doi

„Jacotot-

metodişti

cari „au

întemeiat=o.

Jacotot

este col mai mare inventator în metodica

seris-cițitului
De vnde pană la dânsa! procedarea era
absolut sintetică, el încearcă una absolut analitică, Aceeaşi
„reformă

o'vor întroduce mai tîrziu

Horbart

și Dies-

terweg în studiul limbii. Șisă nu uităm că Jacoltot
se slujește de analiză în veacul al 8-lea, atunci când ea
este absolut necunoscută ca metodă de învățământ şi de
abia încercată ca metodă de cercetare.
ldeia lui Jacotot 0 pertecţionează Vogel, autorul recunoscut al metodei

le“.

„cuvintelor

norma:

Trăsăturile distinctive ale acestei metode sunt:

1. combinarea scrierii cu citirea; (Vogel proprie:
forma legografă, metodiştii mai noi preferă cu drept cuvînt pe cea secriptolegă, pe care o admitem

2. mersul

și noi);

analitico-sintetic în fie care lecție ;

3. orice cuvânt nornal este reprezentat printr! o "icoană,

menită să deştepte numai decît oimaginăîn mintea
copilului. spre a] deprinde a nu vorbi fără să gândească;

|

”

4. nume-oase exerciţii de scriere şi de citire în fiecare

14

lecţie, bine gradate şi bine proporţionate cu timjul şi puterea de muncă a copiilor,
o
.
In limba noastiă sant. imulte abocedare după matoda
cuvintelor normale. Cele mai bune au rămas însă şi pînă
astăzi ale d-lui Th. Speranţă şi ăle d-lui învățător Popovici.
De oarece

simultaneitatea,

învațământului este o con- -

diție esenţială pentru şcoala primară, scriscititul după
metoda lui Vogel are nevoie de o pregătire specială,

-care

colistă

din

o serie

de

exergiţii

pentru

citire,

și o

alta. pentru scricre. Exerciţiile de scriere deprind pe copil

cu elementele literilor, linii drepte și culcate, subțiri și
-groase,—cu osebită stăraință asupra direcţiei în -carc. se

mișcă mâna la fiecare,şi a executării lor în tact. Exer-.
cițiile citirii, ori mai bine zis ale scris-citirii, sunt mai
gre:e. Copilul trebueşte deprins să distingă cuvintele ca

întregi, să le osebească de propoziţii

ile

și să distingă

elemen-

lor, sunetele,
o
.
Iată mersul în aceste exerciţii. Din convorbiri asupra, .

uiiui fond

de

tot

uşor

şi

cunoscut,

deprindem

copiii

să

facă. propoziţii întregi, adică. să construeas că

gân-

de văz

şi de

diri

simple.

Ajutându-ne

auz,

desfacem

tând

fiece cuvânt

porție

cu

linia

propoziţia

apoi de simţuri,

în

cuvinte

pe tablă cuo

mare, care

ne

și anume : reprezen-

linie mică, în aceeași pro:

aminteşte

propoziţia, în care...

cuvântul se află față de întregul din care lam sco
S;
rostind rar vorbele şi «sotiind fiecare din ele
„Gu o
taie, cu un zgmot.
Când copiii despărțece fâră greşală cuvintele
din

„poziții,

trecem

și sunete.

mai

Vom

departe,

observa

desfacem

ca alât

vorbele

numerile

în

suu
bă-

po:

silabe

tehnice

cât Şi
definițiunile de rigoare să vie întetdeana du pă exer-ciţiul de analiză, adică rumirile cele nouă
sa vie în
„urma ideilor corespunzătoare,
Când cepiii sunt stăpâri pe desfacerea
în sunete
putem trece la abee: dar.
|
Ei
Din complexele forme în cari da scălii
germ
ani îmbracă
atrictul
-unei

o lecţie de

seris-citit,

Decosar.

Cowvingurea,

Atari

„umpiuturile,

lecțiuni
,

este

bunăoară

multă,

-N0i

nu von păs'ra

noasiră- este

scr.era

desemnarea
seninarea

|
pe

că

şi citire
tablăa

esențialul
ultă

a

decât

mă ȘI
literilor

si

că
de

|

tipar şi a figurii ce ilustrează cuvântul normal, sunt numai o pierdere de vreme şi de muncă.
|
“Tată punctele unei lecţiuni de seris-citit.
1. intuirea figurii de pe carte, atât numai cât e
necesar ca să adunăm minţile copiilor şi sâ deşteptăm
ideia reprezentată de cuvântul normal.
2. analiza ps cuvinte a unei propoziţiuni în care 5e
află acel cuvânt normal ; descompunerea, acestuia în si:
labe Şi sunete ;.
. Scrierea, literei noi ::

A)

în întregime,

b)

pe elementele

ei componente,

-

-—

Cc) reproducerea, literei. de către copii, în aer şi pe
'
plăci.
Pentru a asigura scrierea în tact, copiii sunt ţinuţi să spuie
În cor telul liniilor ce scriu sau să numere bucăţile din

cari alcătuese fiece literă
4. Scrierea cuvântului normal dat, a unor vorbe şi
propoziții în cari intră litera nouă;
5. citirea celor scrise, citirea paginii corespunzătoare.
din carte;
|

6.

litera nouă

de tipar,

acelei litere, comparaţie

exerciţii de recunoaştere a

cu altele;

7. citirea exerciţiilor cu. litere de tipar.
dascăl chibzuit se distinge de unul prost prin aceea

Un

că citeşte

şi scrie

muli într'o oră şi nu

părădusște

vremea

ca vorbe de prisos ori eu amănunte cari împrăștie mintea
copiilor la cele patru

vânturi.

De d ,

cu

foarte

mulţi

elevi

odată,

nui

către

fiecare; precum

citirea în cor trebueste

şi pevoia citirii în

fâcută în fact şi

4

“Daoar sce "lucrăm

"revine fiecăruia "decât puţină: vreme. De acu necesitatea,
ca toţi elevii să urmărească, pas cui: pas, ce se citeşte de
cor. “Bine înţeles,

numai după ce

toți elevii au citit individual. Dealmintrelea ea:e o proce:
dare primejdioasă, ce n “ar trebui îngăduită decât dascălilor cari cu adevărat îşi dau seamă de loate mărunțișur le didacticei. Ea

băgăm

se

face în vederea mecanizării citirii, dar să

de seamă, că ea ne poate duce şi la tâmpirea « do-

piilor! -

-

|
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- Nu e mâtodie ea copiii 'să 'citoască de multe ori acecâși le ţie, căciei memorizând
ușor se întâmplă o îngrămădeala de erorişi o confuzie groaznică în mintea lor.

De 'altă parte trebuese numeroase exerciţii de citire. Iată
dece: avem nevoe de: material de citire sublimentăr : de
maşini de citit, de litere mobile, de benzi aau pagini sorise
anterior! de către dascăl, de'cevaîn felul foilor d lui Bor
govanu,

ete.

-

:

Cu cât putem face exerciţii mai multe, mai noi și
mai neprevăzute,
cu atât copiii deprind
citirea
mai repede şi mai lesnisios.
$ 4. Soriereă
Când copilal cunoaște toate elementele,
şi cele

mari,

literile mici

citirea și scrierea se despart pontru

a

ră-

mânea fiecare o îndeletnicire îndependentă. Cea din urmă
devine caligrafie san o -Imcrare de" aplicarea
multera
dintre ebiectele de învățământ.
|
O discuție între dascăli este dacă scrierea. se mai
poate face şi trebue să se facă în tact. Simultaneitatea
învățămîntului

sa dat rește în mare

parte

tactului,

dar

prea adesea, acesta încurcă şi distrage copiii dela osupaţia principală. De altă parțe cu tactul uniflormizăm mişcările copiilor şi le 'ndreptăm spre o ritesă normală:
grâbim

eopiii înceţi şi leneşi, dar mai ales oprim nervoșii

să ajungă

la acea

repeziciune in

muncă,

caracteristică

celor vioi şi deştepţi, dar dăunătoare
din toatepunetele de

vedere, când se ajunge prea curând la dinsa. Noi socotim
că scrierea în tact ar trebui menţinută la calig:afie în
toate

elasele

primare,

dar

nu

am

la exerciţiile gramaticale, deşi lucrul se practică
şcoli germage, pănă prin anul al treilea.
Despre

caligrafie.

metodica

scrierii

$%

vom

vorbi

mai

|

admita-o

în malte

îndelung la

Citirea.

„ _ Gitirea este mijlocul de căpetenie în învățarea limbii şi anul din cele mai însemnate pontru asimilarea 6unoştinţelor de erice natură, Ea este instrumentul de muncă
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ce-l încredințăm copiilor cu gândul să le slujească la de- săvârşifea culturii dată dă şcoală.
Citirea înseamnă însă căpătarea cunoștințelor dela
alţii, Sar cuveni să nu recurge la dânsa decât după

ce vom fi cules tot ce ne poate da propria—ne experienţă.
Ea ar avea rolul să desăvârsească și nici Cecum să re-

prezinte întreaga noastră educaţie.

Cam aceasta este şi

concepţia lui Rousseau. Şi totuşi citirea a format,
ba formează încă şi astăzi, punctul de plecare şi temelia
oricărei instruoţii, iar. pentru marele număr,
singura
cultură.
Avem de osebit la citire trei forme, din cati două
“ presupun

la a căror

pe cealaltă,

ținti învățătorul în fiece lecţiune:

Ya

contopire

armonică

|

curgătoare,
curentă,
a) citirea mecanică,
face fâră
se
atunci cînd împreunarea literilor în cuvinte
“greșeli, iar trecerea dela un cuvânt la altul, fără hopuri

-

b)oitirea

|

|

şi pauze nepotrivite ;

logică,

când

cele scrise deşteaptă

în minte ideile corespunzătoare tuturor vorbelor, cu înțelesul şi lărgimea de gândire, dar şi cu îngrădiri'e

î

ri
»

m

date de către scriitor

a
e A, k

4

155

Fa

;

€) citirea estetică, cândpe lângă idei, vorpele izbutesc să deştepte simțirile Qe cari fuse insufiețit
acel ce.4 scris, subințelesurile și perspectivă _întrezăriă

de dânsul, bogății cuprinse în orice bucată

cu

literară

i
i
adevărat artistică.
Cărţi anumite pentru citirea în şcoală, aşa numite
clasice, avem de câtva timp numai. În vremuri copiii își

învățau |iterile şi-şi deprindeau ochii
bare a cuvintelor pe
cărțile bisericeşti.

Cartea de citire

operele
|

este

marilor

la repedea
scriitori
,

înjghe-

sau pe

lucrul de căpetenie în şcoală.

Ea na 'nvaţă vocabularul şi gramaiiea, cu ea deprindem
ortografia şi stilul, ea este instrumentul

principal în des-

voltarea culturii.
N
Limba întrebuințată trebue să fie potrivită cu pu" 4exile și nevoile copilului. Nu sub pretext că-l învăţăm

o delele
româneşte, să-i punem din clasele inferioare m Coşb
nut,
limbă:- Eminescu,
noastre de
are
su
ră
orenicarii şi ceilalți. Copilul de şceală prima
RPR, aa
*

gr
2EC

3

cwrentvor-

nevoie de-limba literară, ci de limba
bită,

simplă

din

corectă. Nu

obișnnită, :cu “condiţie - numai

şi

să -fie

şi nici din

licenţele: lui: Emin6scu

te
iilor, âre să izbuale eronica
arhiaismele. oricât :de colora

doaseă el :să înjghebe:o ; scrisoare. -sau:. un :.contraet-de

închiriere: Şi trebue să -ţinemoseaână și de fond. „Oare 'puactele culminante ale literaturii româneşti: ;să convie .
copii'fatre 7 — 14 ani? :Cronidile: cari. ati: nevoie

unor

de comentarii şi de “atâtea “explicări de cuvinte, că nu le
“înțeleg totdeaaia nici dascălii,să fie oare potrivite peniru
elevi ? Nu sa ţine în destul seamă de un fapt: absolven„tul de şcoală. primară are nevoie să seştie siuji delim- .
îi:
zilnic.
ba zilnică şi să înțeleagă ceeace
noul
'în mână, Accidentalul și neprevăzatul,cade
nu sunt de domeniul . şcoalei elementare, .
și intereşantul'
Să nu raţionăm'ca

unii: savânți:

eminenți.

cari se rilus- .

trează din când. în când ca examinatori -pe la * geoalele.
noastre : „Ei! Tot oaie şi. âne... şi:stejar... S'o vedem
-pe candidată, : este ea în stâre.să-mi

de'oră

“ate

evaja

despre

m ă verbească ju

de

nucă?

A-

Sau. un altul: ...* cilindru, -con, .
tunci,.. zic şi eu!
piramidă .. prea e banal ! Să dăm; lecţie - asupra parapentru
bolei “sau helicei.“ “Nu niai există loc,: mă rog,
|
„ ehâstiunile banale, nici în “geoalele-:piimare !...:
a

-

„

=

_A. CARTEA DE_CITIRE

=

_
Sa statornicit de cătue :metodiști că mai bun mijloc
-peniru realizarea concentrării în favătămtat nu poate fi

„decât cartea

de citire..Ea. va trebui prhiru: fidcare clasă .

să oglindească întreg capitalulde
program,

....

cunoştinţi cerute

* Canoştinţeie «din punct: da vedereal

de două feluri : ştiinţificși
e

„din urmă

de

a

fondului

literaze. Grupăm

sunt

în această

categorie atât cunoştinţele istorice cât și pe cele |

- geografice, care, mai ales în. şcolile inferioare, punând în |
:J00 Amaginuția,
au nevoie de calităţi de stil absolut artis- tice. Alegerea, suoceşiunea, chestiunilor din tieeare
obiect

„ de fayăţămint.şi desvoltarea
.de dat fiecăreia din ele sint
fixate

în şcoala românească

prin program.

Munca auto- .

-

îs

:

E

Pa

-

-

.

=.

2

uleste
ui
aștfel simţitor uşurată, iar învățătorului

rămâne „decât să constate conformarea sau

nu-i

nerespectarea

„Programului

şi să. se hotărascăîn consecință, 'Tactul meadie al autorului unei. căr
de citire
ţi se poate. totuşi vedea

din, Suseesiunea pe, care o dă el “chestiunilor din obiecte

da învățămînt osebite— dacă se ajută

sau nu una; pe

alta— şi: din - depărtarea, ce .o pune; între cele. de. âceiaşi.

ramurăde învăţământ. Copilul are nevoie dă' , vătietate, .
da! în, acelaș timp cunoștințele

asimilate

trebusă
e i se

lege prin foate raporturile poșibile, dacă ţintim ca, ele să-i

- zămâie defini
în conştii
tiv
nţă

„+

Adevărata greutate şi deci adevăratul”

cătuirea

a

merit în al-

unei cărţi -de citire este însă; limba.

Cavintele,

adevărat românești,să fie proprii în intrebuințarea ''lor,
clare și transparenie, aşa ca :gândirea, să reiasă luminoasă. Coiistrueţ'unile
să fie sample.şi firesti, ușoare şi câracte»

_zistie româneșt
. Pentru
i, aceasta, „hrebuie să ue

ferim

de

stilul jidovit al ziarelor şi al literaturii eftive, trebue să
alungăm vorbele de mahala, cari lasă săstrăbată înțelesuri și rostiri schimonisite şi pervertese gustul .cel atât de ales
al. poporului vomâne
dar trebue
se,să

nu ne

lăsăm ade.

meniți nici de, stilul dichisit âl celor ce se inspiră
din cântecele populareşi din urice; Hainele de ba!
nu au ce căuta în școală ! In afară de vorbe cu
„rat plastice şi colorate, cari corespund însă unui
restrins

de

cunoştinţi,

poate fi decât o călăuză

în

numai
mascat
adevăcapital

literatura populară nu

privirea

mersului

gândirii, — simplu şi desăvârşit firesc — în privirea
conatrecțiunilor

model de-imitat,
Bucăţile

sintactice, dar - atât numai.

nu! . .

5

cu cuprins ştiinţific,

Un

veşnice

DI
istoric şi geografic

se

pot lua din scriitorii noştri. cei mai buni. Antorul

cărții

crierea mai colorată, dar

acele

de citire va alegepe : celeîn cari stilul e mai plastic, desîn acelaşi timp

numai pe

în cari tabloul sau totalul gândirii se prezintă sim„pla. Belşugul de amănunte, aşa cum ni-l dau mulţi din

cronicasii

și istoricii ooş'ri. c6re o putere de închiegare,

“de şcoală primară nu oare. .
„de întregire, pe care eopilul
Iată, de ce aș zice că folesirea marilor noştri autori cere

„mult meșteșug. Nu oriciie-să se încumete, a o face!
„In privinţa litera
propriu
tur
zise”ii
sunţ multe de consa

p

ge

E

DI

a

-

e

|
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siderat, Ne folosim de literatură pentru desvoltarea SUîletească a, copilului ? Sau i-o dăm numai ca un moce! de
limbă ? Răspunsul e hotărâtor în privința alegerii bacăţilor,

Metodiştii şi pedagogii au stabilit că literatura, care
trăește mai ales din sentimente, este şi cel mai puternic
sigur mijloc de care dispunem

pentru educația

simțirilor omenești. Iubirea de cămin, de moșie, de părinți,
de natură, de muncă; mii, entuziasmul pentru faptele
mărețe, limpezirea simțului de conștiință, slăvirea datoriei,
ete. ete., pot fi sădite sau măcar

vânjos

împuternicite

cu

ajutorul literaturii. $. n'am vorbit de rolul ei binefăcător,
„de puternica mângâere pe care o dă în multe momente
grele din viață ; dar astfel de daruri nu le dă literatura

decăt acelora cari o cultivă îndelung ! Iată deci întăia sormă
în privirea alegerii bucăţilor literare: fondul
moral.
Pentru ca acest fond moral să se înplânte în suflet,
e] trebueşte învezmăntat în imagini și în idei uşor de pâ'
îmuns. Limba şi valoarea literară a bucăţilor sunt

elemente,

cari, pe lăngă

puterea

lor artistică, au

şi una educativă. Mintea omului e loneșă, ca nu se lasă
ademenită decăt de munca prin care poate avea cea mai
mare mulţumire cu cheltuiala cea mai mică. Și cu căt
avem de a face cu minţi mai primitive, mai nediseiplinate
Wai neorânduite,
mai lipsite de deprinderea muneii, eu
atât legea aceasta e mai adânc stăpânitoare. Astfel ne
explicăm de ce numai marii artişti s'au impus ca modele
şi capi de şcoală, numâiei sunt

artele,

numai

Din punct

clasicii

în

ei au stăpânit mulțimea.

de vedere

didactic mai avem

toate

de considerat

încă ceva: potrivirea cu puterile şi nevoila sufleteşti ale

copilului, atât a fondului

cât şi a formei bucăţilor alese.

Acesta e motivul pentru care- s'a năpustit dăscălimea
noastră asupra literaturii populare. Ea li s'a impus în mod
firesc, Atât numai că fondul de sentimente
— vorbim de
cel folosit până șcum în cărţile noastre şcolare — nu e
îndestul de variat, și mai ales nu totdeauna moral. Prea
multe jertfe pentru elementul distractiv şi glumeţ. Ar trebui

studiată literatura

noastră populară

mai adânc

şi folosită

din acest punct de yedere, educativ. După mine, un astfel de stadiu ar fi cel mai prețios care sar putea
face asupra literaturii populare româneşti.
Să se se pară că ao contrazieeni. Literatura popu-

Se

şi cel mai

21
lară dată ca atare, în originalul ei, cu fondul moral
cerul de sufletul copiilor, este absolut ia locul „său în
şooalele inferioare. Lig este și o desfătarer sufletească, potrivită şi o adâncire, o reimprospătare. a fondului nostru
sufictese național. Este împuternicirea pe care Făt-Frumos
în lupta cu Zmsii, o capătă de câte ori atinge pământul!
Dat imitarea limbii populare în bucăţi cu un cuprins pe
care poporul nostru nu l'a gândit
încă,
ni se
“pare o contrafucere, o copiare nefirească și de prost gust.
Și

_

|

B

METODICA

CETIRII

„O citire mâcanică bună se capătă dir muitul exerciţiu.
Insă jentru a evita pe de o parte memorizarea repedea
“vorbetor, pe de alta, lipsa de interes şi ca urmare deprin-

derea copiilor de a gândi aiurea decât la-cele roatite, nu
trebue să citim de multe ori aceeași bucată, Exerciţiile
“da citire, ca toate exerciţiile şcolare, sunt bune numai atunci
când se regetă adesea, dar se şi se sfârșesc înainte de.a'se
fi ivit osteneala.
Să ţintim dela început ca copilul să “citească logio,
adică să gândească la cele rostite și numai
la ele,
iar pentru aceasta el va trebui deprins să citească întot-

deauua rar. Să nu uităm că o trăsură caracteristică a
Wiiații copilăreşii este gândirea înceată, iar cea
reseda şi înfrizurată, când nu e caracteristică unei minți
cu adevărat superioare, este dovada unei apropriate istoviri.
Cum putem, deprinde copiii ea să gândească la ideile
exprimate de cuvinte-şi nu aiurea ? Cum îi putem ajuta
să se adâncească în gândirile spuse şi să nu se mulţumeas6ă cu sunetele vorbelor sau cu defilarea literilor în faţa
faţa privirilor lor ? — Respectând c'rințele metodice de
a “da vocabularul de preferinţă cu ajutorul învătămăntului
„+ Antuitiv, de a nu ne sluji de cuvinte izolate, eăci ele ru
spun mare lucru copilalui, şi în fine dea explica
fiecare cuvânt citit, a-l explica, cum ziceam mai sus, înizebrințându-l îatr'o propoziţie, sau înlocuindu-l cu altul
echivalent ori măcar eproximativ echivalent cunoscut.
Aceste explicări le face dasealul de la primul exerciţiu
de scris-citit cu toate cuvintele, la rând şi nu pe sărite
„Mtimai cu cele presupuse necunoscute, Căci noi nu urmă-

”

is

N.

.

„.

p

aa

NE

rim ca, copilul să înveţe vorbe nouă,

„a

Pa

ui

Ş

ci că el-să gâi-

dească pe cele cunoscute, să cucerească înţelesul tututor.
vorbelor: date de caste, Când copiii nu suit încă-stăpâni pe citirea mecanică, -

“profesorul le poate veni în ajutor dându-le pe scurt cu-prinsul bucății de citit. Aceast
o face
a el da finele anului
în “clasa I-a și la începutul celui de al doilea. Inţelesui,
în parte cunoscut, ajută la citirea curentă, dar mai alesla
cuțrinderea cu gândul a celor citite. Procedarea aceasta
este .o indrumare

folositoare

spre

citirea logică,

Un obiceiu care trebuie să dispară din claseie pri- i,
mare inferioare este citirea model a dascălului.Un model

— dacă. se poate găsi !-— nu! are rost decât atunci când

citirea capătă pretenţii de artă, adicăîn „Ducăţile adevărat
literare— proză sau” versuri, — și. ahume cu copiii cari,

nieșteri în citire, pot

gusta

câte

ceva

din. această. lectură;

artistică. Când copilul nu-i stăpân pe citirea mecanică,
el memorizează vorbe, intonaţii, otc., din “citirea dascălu-

- lui, — totdeauna mai repade decât-a' lui proprie | — cari .
nu numai că nu-i ajută întru nimic la

zuală a literilor, dar îl încurcă.

Day

împreunarea vi=

chiar cu copiii mai

"înaintați şi chiar când citirea dascălului este bună, —la = -

examenul de definitivat am întâlnit cazuri, când era mult
mai proastă decâta elevilor
— citirea dascălului
ru siu- -...

Jeşte decât să grăbiască. mintea, 'să o piardă în digresii şi
să. o zăpăcească,
|
_
„_„ Citirea estetică are_nevoe necontestat de mod
ele. Noi.
N
da
.
o
a-i
.
2

Y

însă

n ăr' trebui să stăruim

prea mulţ

E

asupra

a]

3,

ţelor ia.
intonaţie decât după ce copilul ajunge în stare fina
sâ-şi asi» mileze singur cuprinsul de idei dintro bucată
de proză cova mai grea, Când facem prea multe” odată, riscăm să Da
nu face

m

nimic bua !.
|
|
i
Nu întră în. această crilică însă corectarea | ca.
intohaţie â ficcărei fraze greşit accentuată
de către elev. .
|
ai

_

In privinţa semnelor de punctuație âvem de spas'
ur- -

miătoarele : nevoea, pâuzelor şi a Geosebirei

10: ca lungirne;.

„0 capătă copilul în “primul Joe dela oiâimea pe care
das:
călul o pune în vorba luj propr
ie şi în răspunsurile co- . piilorIn
. al doilea loe, dela deprinderea:
pe care profe-

soul le o dă de a'se sluji de semnele punctuație.
deia cer *
-

7

dintâi cuvânt: scris- pe tablă. sa nu: - îngăduit
-_gare nu se: respectă; toate: păuzele arătate,
Mijlocul mecanie de a pune

o itire în

elevii: să pumere

sau. să,

bată; cu piciorul, ca; să determine ; variațiile. de durată ale.
virgulei, punctului şi celelalte, este: stopid: Vroim. să deaprindem mintea şi urechea. copilului cu pauze, —adică cu
tăceri ca hotare între idei—şi-ne. slujim. de umpiuturi,

dei zgomote fără. nici a rost, cati împrăștie mintea copii».
or!

In fiecare lecţie de citire moi. urmărim mai multa.
Jueruri ; asimilarea unui. fond de idei, deșteptarea gustului

dea citi şi a se instrui, prin: muncă proprie, perfecțiosarea limbii şi. câte altele. Iată, dece o busată, de: eitire.

:

şi se va preluera cu cea mai maia, stăruiață

se va-tiata

şi băgare de seamă.
Dascălui va căuta mai - întăi: să “vadă dacă sunt vorbe

„necunoscute și le va explica de. la început,cât mai sne:
„cint, dar şi mai exact, pentru a nu intretape firul gândirii

şi-a nu provoca în- cursul citirii digresii dănnătoare,

Q

bu ată literară mai ales 'este un înțreg, un organism
„mintal am. zice, cate: trebue înţeles, asimila, fără Stirbiri,
“şi fără adaosuri,
E

- Obiceiul de ai întreba pe copii ș- „cari sunt

necunoscute
pe

„numai

întâlnite în
acestea, mi

cursul

citirii“ și a le

se parte. lipsit de

“sti să deosebăști clar și conştient

ce:

ştii

vorbela-

explica ::

seriozitate. A

de ceea

ce

nu ştii, este o fineță: inteleatuală la care . puţini. oa“meni maturi ajung ! Noi când facem educația intelectuală
avem de luminat fiecara ideie. a copilului, avem de Pius miez în dreptul fiecărui cuvânt; rostit, de. către el, dece
“să ue transformăm îm dieționare ori în annare de adrese,
09 'care să se folosească “6levul numai. „înte un Mo„ment de bun plac? Dâcă bucata se prezintă cu. Oarecare

“complexitate

sau dacă este extrasă dintr'o lucrare de. proporții mai
"mari, dascălul vă trebuisă pregătească şpriceperea copiilor
scurtă

explicare

print'o

“Aveste
-a cuprinsului
tirea.
a

dar clară

a întregului.

două lucrăr, explicarea, vorbelor noi şi aceea
ar forma întâia treaptă

formată :

pregă:-

„Când Pueata de citire e mărioieă, ea se marte
2

-

_

De

în

i

/

Pi
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alâtea unităţi metodice, câte. sunt ideile gene
rale desvol.
tate într'ânsa. Unităţile maţodice să nu fie
prea mari, dar
mai ales să nu fie prea mici. In cazul
întâi elevul ar

pierde

din vedere prea multe din amănunte, de

care mintea
lui are nevoe, în cazul al doilea reproduc
erea ideilor nu
sar distinge.de memorizarea vorbelor.
Numărul și mărimea unitătilor variază după clasă şi mai
ales după desvoitarea

copiilor. Cu fiecare unitate, deven
ită un întreg
ei, mai ales când este bogată în
idei, se fac
două reproduceri : una amănunţită,
Ja rândul

în mod

scoțând şi izolând între ele

stabilind

astfel atârnarea

lor

toate ideile de
reciprocă,

extemporal —

—'o0

amănunt
vom

şi

numi

reproducere pe" întrebări, Alta, repr
întregei unităţi în fraze corect constoducerea succiută a
ruite, care poate fi
„urmată de scoaterea ideei generale
cupri
nsă în toată unitatea, 0 vom
numi reproducerea
După ce toate unitățile metodice. a doua, sau a totalului.
au fost tractate astfel,
Întregim lecți
unea

cu generaliz

area
pro priu
zisă, adică cu scoaterea ideil
or
mai
cupr
inză
toare din
întreagă bucată de citire,
_
Se ohișmueşte să se aorie
scoase din fiecare unitate meto pe tabiă ideile generale
drept jaloane Ja generalizare.dică, — aşa zisele titluri —
Această procedare e bună
cu condițiunea expresă să

nu se fransforme în tipic
şi să
nu se folosească decât
în bucăţile cu cuprins îmbe
lşugat
și complex, în eati ideile
aflat. De rigoare nu e însăgenerale sant relativ greu de

nici aici, generalizarea putându-se face de-a dreptul
din bucaţa citită.
A
Reproducerea întâi are
menirea să ne arate
priceput copilul. Foarte
cum a
adese
sată bucată citită, iar dacă a, dânsul reproduce fără greîl descoşi cu întrebările,
că înțeiegerea [ui este cu
vezi
dese
vârşire greşită. Această
producere mai are drept
regândi, adică a despărţintă să “deprindă pe copil a
ți şi împreuna
le după vâaporturile
ideilor logice. Reproducerea pe iutrobări este
adevărata, disciplinare
în citire,
intelectuală

aa
„Reproducerea a doua,
care
se
pract
ici singură în
ceie m-i multe din șeolile
noast
re,
când
nu-i precedată
de cea pe “intrebări;
este e'

simplă memorizare
„tratată. Făcută la locul
ei,
este
un
excelent exercițiu
.

greșit

de stil.

25

Nu

âm, cred, nevoe să spun că generalizarea
lipsi în unele lecţiuni şi că cele duuă repr>ducer poate
i nu au
aceeași

DY

Însemnătate în orice bucată
ușor va distinge osebirile acestea.

«La

citirea estetică

de citire. Invăţătorul
N

vorbele și expresiile de

sunt de obiceiu şi mai multe şi mai grele. Citireaexplicat
a profesorului se impune, pentru a da tonalitate model
a generaiă a bucății şi chiar pentru a ațâța gustul şi curioziiatea
elevilor. Lia citirea estetică nu trebue, după părerea
mea,
să facem genoralizări. Valoara şi frumuseţea
unei bucăţi

“literare este

tocmai

fn - desfăşurarea

amănuntelor,

generale sunt mai toate banale.

ideile

După ce s'a analizat toată bucata, în amănunți
mi,
ar fi Dine venită citirea din-nou a întregei bucă
ţi, atât

de către, dascăl cât și do către elevi. Dealmintrelea

tire a întregului în urma

o“ci-

analizei, ca închoiera, ar" avea

ies chiar la citirea logică, ea ar fi poate mai
folosioare decât chiar însăşi generalizarea.
Sa
Un sfat pe cara-l dau en osebire profesorii de limbi,
„este acala de a sili pe copii să memorizeze expresiuni
,

ate
i ist
3
4
EJi

frumoase,

versuri,

șentinţe,

etc, pe

cari

să

le

fo-

losească
apoi
în exerciţiile
de stil.
Pentru carsurile superioare poate că lucrul să nu fie absolut nepotrivit. Nu mă pronenț. Intrebyinţarea expresiilor

“poetică,

a licenţelor

în compunerile
este pentru

eminesciane,

şi: vorba

mine,

u- vorbelor în

copiilor

ceva necalificabil.

de 10—15

ani

După cum

icoane,

însă,

găsesc de

neînțeles tendința profesorilorde a amesteca
în așa zisa
analiză literară expresii, impresii şi experiențe personale,
în loc «de a lăsa mintea

copiilor

să se

adapteze

direct

gândului şi simțirii postului, tot așa, găsesc nepotrivită, şi

iransportarea aceasta cu duiumul în limba “ obişnuită a
construețiunilor poetice. Litoratura este expresia de zile

mari a unor simţiri rari în viață! Dece am folosi.
in fiecare clipă şi pentru orice stare sufletească o îmbrăcăminte de săbătoare, mii ales când nisi nu-i a noastră
proprie 2 |!

„ Însemnată, după mine, este deosebirea între felul de

grupare

a :deilor

de amănunte

după

cum

este vorba de

citirea logică.sau de cea estetică. Pe când în cea dintâi

„urmiărim gruparea

noțiunilor în' jurul

unei

idei princi-

pale, subordonând. pe cele: dintâi aceştiea din urmă în
“scrierile literara ar trebui, cred eu, ca gruparea amănyntelor. să. o. faceră
în

icoane

şi tiblouri..
Am

avea.

atungi:

atâtea unităţi metodice înir'un. întreg literar, - câte tab-.
louri:se pot “desf:ce
din el: Bunăoară în legenda lui Dragoş
ar forma, o unitate descrierea regiunii unde se desfăşoară
acțiunea, ; e alta, înfățișarea lui Bogdan: o a reia, icoana;
zin6i, ate., ete.
E
IE
E

Esenţialu!

strietă.

în. citire,

după

mine; este „urmărirea

a gândului autorului, -fără, adausuri,
fără ştir=.-

biri şi fără, întreruperi.

Acoastă adâusirea minţii noastre

în gândul unui autor este adevărata. disciplină intelectuală,

Gea

mai

bună. Si-către din-a trobue
să țintim dela

început. Pentru gândirea proprie are copilul aiurea loc:
la învățămîntul intuitiv, la ştiinţi.
Nu trebue să încurcăm.
şi să amestecăm domenii osebite,

|

$ 8, Exerciţiile de liberă: reproducere și de

aaa

“ meinorizăre:

:.

.

--_

Mi

„Programul nostru mai preved> exerciţii di repro|
- ducere liberă şi memorizare. Cele dintâia, ca
exereiţia .
special de limbă, cuprind naraţiuhi, adică desfășur
ări
în: . timp,

cari complectează, foarte bine învăţământul intui

tot numai din descrieri. Rovestirile deprind copiii. tie
gica succesiunii, dacă ne-ar.fi “îngăduită. expre cu to- .
siunea!
eceasta, dându-le și o bună îndrumare în câștig
area limbii..
O chestiune didactică. discutată: de institutorii fran

cezi. este dacă, sunt de aies povestirile scurte. -cari

+ .

= - -

se îs -—- Prăvese într'o lecţie sau acele cu zirmare dintr'
0 zi înte
„alta. Cu bună seamă că alegerea unui sin
gurfel
. ax fi cea mai puțin potrivită,
e
iei
Povestirile

n'an nevoie să fi2 numai decât aşa zise .
istorioare morale. Oricât ar fi. acestea de folg-itoare,
abuzul lor trebueşte înlăturat. O fetiță de.7 ani
zicea:
„$liu ce are să spue Doamiia.: o. povoste cu copii. cari.
„Bă cuminţit fiindcă. Eu canose o mulțime de sopii.cari „ DW-S cuminţi și tot-nă: pățesc. nimica !* Şi.„ secueniă,

„e

fotița.nu răai &ra atentă

-foarte conoridecâteori: era - vorba.

de povestiri.
i
pa
Se -pot folosi.în acest scop: bume; anecdote,
condiţiemea fondul lor să fie: potrivit cu vrâst
a

&te.. eu

copiilor;

_- “ Dascălu], care trebue să aibă has Ia povestit; : îşi!
împarte + bucața “în “unităţi
metodice, îndestul de

pe

mari ca ele să-și” pastreze “caract erul
de naraţiune şi
să nu devie bv: bucherea:

7

lă mecanită, şi cere săi se reproducă bucata, cână
„exterăporal, când" în formă narativă, observând caelimbă

- să fie totdeăuna Corectă,

ușoară, curgătoara. +

e

Exerojţiile de memorizare jiatesc să cri:tălizeze : în amintirea elevului idei şi tablouri, vorbe și construcțiuni
gramaticCele
ale.
mai bune exerciţii de. memorizare ar
fi cele făcute ci proză, Numai ea cuprinde materialul

limb'stic curent, nunrai ca poate di, ideile cele mai tre-

buitoate în vieața 'zilnică. Foartasîn favoare cu câteva
decenii în urmă, inemor'zarea prozei este astăzi cu desăvârşire părăsită. Şicu toate acostea!
va trebui să ne.
ntoarcem la dânsa! Intâi fiindcă memorizarea versurilor,
uşurată mult de elementul muzical, ritm şi rimă, este de

o utilitate mediocră ; al doilea - fiindeă

memorizarea

în

genere ce:e copilului o muncă cu mult mai mică deaâto
presupunem noi. "Atât numai că n loc să lăsăm să se
memorizeze vorbe goale; cum se făcea în vremuri nu

„tocmai depăriate, o:să sjutăm copiil
să cuprind
or ă

îoțe-"

lesul deplin al cuvintelor şi să și le ntipărească în minte

nrmai în legătură cu ideile corespuizătoare.. Tar pentru
a cruța minca, nu vom da câte 2—3 fețe de tipar odată, ci 4— 6 rânduri, arătând copilului cum să me- . morizeze mai uşor.

„Oricare ar fi bucata de învăţat pe

cuptinse trebuese amănunțit
către copii

extempora],

înainte

explicate şi

de rosi, ideile
reproduse

de

de 'a se _ începe lucrarea

inonporizării. in clasele I-a și Il“a memorizarea 86 face
nuihăi
în clasă, Invăţătorul rostește rar, desluşit. cu în

tonaţiile cuvenite şi. numai pe gândiri
leste , -iar reproducerea elevilor o ajută: cu

conipînţrebări

“carisă le îndrumeze gândul. Repetarea cuvântcu
după spusa. dascălului este -nepermisă. Merioorizarea,
un ajutor dat copiilor: ca să-şi exprime id
nou asimilăte,
iar nici decum o înșirare de

-care să tocească plastici'atea cveerului lor. |

„său

cuvint
să fie
ei le
vorbe

De asemenea nu-i ia locul ei scandarea versurilor
orice alt mijloc mecanic, rcâre în. adevăr
<

aia

_
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-

ușurează urechoa și memoria muzicală a elevului, dar
-car8 îndepărtează mintea dela cuprinsul bucății.
Reproducerea în cor a celor memorizate nu se poate.
face, decât după ce toţi copiii cunosc bucata. Lu însă
găsesc această procedare absolut condamnabilă. Cu dânsa
distrugem

propria

noastră

muncă,

căci numai cât întune-

căm fondul de idei pe care cu câteva minute mei înainte
ne-am muncit să-l prezentăm clar și distinct. Aicin avem nevoie de mecanizarea cunoștiuţilor,

ca la

aritmetică,

la citire

sau

la scris, iar rostirea

în cor nu poate avea alt rost decât mecanizarea.
In

ultimele

teva rânduri în

două

clase,

după

clasă drept:

elevilor ca lucrare proprie

ce s'au

model,

să memorizeze

dacă cuprinsul a fost bine înţeles.

Ă

memorizat

se

mai

câ-

poate. da

departe,

$ 7. Orfografia

* Scrierea corecță a sunetelor se sprijină în primul loe
pe auz şi pe văz. Tipurile intelectuale auditive se iau

mai mult după forma

auzită

a vorbelor,

cele vizuale păs-

trează în minte forima lor grafică, iar cele normale
sprijină aproape deopotrivă pe ambe'e simţuri.
|
Cerinţa metodică de căpitenie este ca elevul să
vadă, aş zice, decât vorbe scrise corect şi să nu
sădue: dela început nici o greşală de ortografie

'se
nu

i se inîn nici

unul din exerciţiile lui grafice. Pentru aceasta trebue păzăsit obiceiul de a cere copiilor să ghicească forma
corectă a unui cuvânt. Orice vorbă nduă se scrie pe tablă
şi se rostește răspicat. Insemnat lucru mai este ca să nu
lăsăm. copiii să citească repede.
,
|
Regulele ortografice se dau în legătură cu Gramatica şi nu

slujese

decât

să legitimeze,

aşa zicând, scrierea

corectă căpătată din uz.
Exerciţii speciale dr ortografie avem două
şi dictarea. Cel dintâi, de mare folos. se face
sau după un model scris pe tablă. Else dă de
asupra bucăţilor cumoscute ca fond.
Dictatul este un exerciţiu de control. “Cu
mu învață, ci dovedeşte dacă a. păstrat forma

: copiatul
după carte
preferință
Si
el copilul
“grafică a

vorbelor întâlnite: pănă atunci. Dictatul mai slujește şi la
r
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mecanizarea, cunoştinţelor ortografice. Dictările- ghicitori,
cum se fâceiu până acum și cum din neferieire le prac„tică profesorii de limbi streine, sunt o anomalie didactică,

Profesorul

dictează

numai

dintr'o

bucată citită, sau

foate uşoară ca fond. Orice cuvânt necunoscut
pe tablă. El dictează de se poate pe propoziţii

îl serie
întregi,

în tot cazul pe gândiri şi nu vorbă după vorbă, nu prea
repede, ca copii să nu sară unele cuxinte, nu prea rar,

ca ei să nu aibă vreme să întrețese și idei streine de şcoală.
Dascălul să se silească ca copiii să gândească cele scrise,
altfel dictarea lui rămâne timp pierdut.
|
În de priveşte îndreptarea greşelilor, cari “totuşi se |

pot strecura, e de prima necestate,

cred

eu, ca ea să se

tacă în aceeași locţie, atunci când copilul e sub aceeași im-

presie sufletească întensivă.Să nu lăsăm formeler &ronate
vremea, de a se statornici în memorie. Numai în acea clipă

elevul este impresionat de numirul greșelilor'lui, mai târziu
nu le mai bagă în seamă! Iată dece aşistărui din toate
puterile, ca exerciţiile grafice să nu dureze mai mult de
15—20

corectare.

minute,

iar restul

timpului

Sa

Indreptarea

se

face astfel.

să fie întrebuințat la,

o

Un

elev citește

in între-

gime bucata, rar şi distinet, spre a veînvia în mintea tuturor gândirea exprimată de cele scrise, cu care prilej

elevii ceilalți îndreaplă
punetuaţie.

cuvintele

Se citeşte a doua oară,

lipsă și greselile
tot la şie şi

de

nu pe

sărite, — altfel e cu neputinţă să avem ordine și simultaneitate în lucrare, — răspicănd vorbele, desfăcând si'abele
și stăruind mai ales asupra acelora cu greutăţi ortogratice.
După ce s'au făcut îndreptările, profesorul trece cu ochiul
asupra fiecărui caiet, ca ultim control; căutând să se asigure dacă elevul si-a îndreptat conştiincios și cu bună

1

credinţă

gregelile.:

|

|

Schimbul eaetelor între elevi este o procedare cu
multe urmări morale condamnabile. Ea trebuește părăsită.
Corectarea, acasă este o muncă pe «are institutorul
o face fără nici un folos pentru nime.

Un exercițiu şcolar excelânt este diotarea

din

me-

morie. Acsastă furmă a dictării, loarte la modă în ultima
„vreme, folosește nu numai ortografiei, ci şi punctnației,

Sa

30:

stilului ;şi “deprinderii de contrcl; propriu. asupra gândirii,
Elevul ;serie :bucăţile-memorizate căutând să le reproducă

„câtma

exe,

o

“

-

$8.

aie

Punttuația.

-

:.

„ Punctuaţia se capătă, prin. uz.ca şi „Ortografia... Regulele. ei. speciale, cari ţin abs
deolu
Gramatict
ă,:nu pot
fi pricepute decât. tirziu. Totul este: să 'deprindem pe
elevi dela înceeuput;
folosirea exactă. și respectarea semamelo
ei,r -.

„Tată

.

-.

a

a

lizate Cu -oarecare: izbândă

Miron

„

IN

două exe
ţii “speciale
re
p& cari le an văzut utide către cunoscutul.

Pompiliu:

e

-

profesor

8)-se învaţă pe de. „rost o bucată, în' care scopul

principal minte urmărit
“scrie -din:

sunt

memorie >. -

b) se dictează

semnele

punctuaţiei,

|

ceva

şi se

III

înlocuind: toate semnele. de, prine-

uâţie cu câte-o linie verticală j, se-Qiteşte apoi analizând
*gândire cu gândire şi. se pun semuele cuvenite. .
_
Tzebue să spunem că, ultimul exerciţiu se poate. greu
„ întrebuința abia în ultima clasă primară;
el vămâne
- pentru cele secundare,
a
LL
E
=
în

Ş e. Cbmpurerile..
Stilul se capătă

pria mult

"ește prin citire multă.

„pauzele dintre: pândiri
cel

maj

efica ce

orice vrâstă. Rămâne

ui

i

Citiroa

bine

-

esorcițiu, dar se pregă-

cu. glas tare,

rar

pronunţat e,

execreiţiu

de

siil

şi. Gu

esie

pentru

să varieze de sigur alegerea mode-

.

|

Ei

Toate exercițiile de limbă de caz! vorbirăm până
acuma
slujeşe şi la formarea stilului. Lusrări” speciale aveza aşa,
nnmitel6 compuneri.
„La oriea compunere suntde deosebit
fondul, ideile şi forma'sau limba, De Caiece e mai
ușor de căpătat,

„forma decât fondul, compunsrile de dătîn
şcolile primare
ȘI cole secuudara infe

rivare ţintese în primul” ioe la
că„Pătarea. limbii. Coinpunerile în cari
„drept muncă. elevului numa! alcă este dat fondul, lăsâna
tuirea şi potrivirea formei
„Se numesc reprod

uctive,

_-

ci

”

în darea “fonduluisunt tisă. două Juerări mai însem-

nate de 6sebit : a) căpătarea ideilor, 'b) orânduirea lor
îstiun tot, ordonarea intrun: îotreg, subordonarea amăxuptelor secundare îă jurul noţiunilor de căpitenie, într'un

cuvânt qrganizarea
ideilor. Pe: eând asimilarea
materialului poate fi o: Intrare. numai de memotie, sau de

„imaginaţie, organizarea lui cere putere de reflexiune,.cere
*

cugetare, cere :matuzitate intelectuală. Compunerile în cari
eievul are să-și-caute şi să-şi organizeze singur materialui,
se: numese

inventive.

=>

ai

Si.

. Deosebirea compunerilor în inventive şi! eprodue tive
„este cum vedem. pur. didactică. “Tot, din acest punct -de
vedere

în compunerile. inventive putem distinge mai malte

irepte de -greutate, după cum fondul este mai mult sau
„mai puţin nou, “după cubi el a cerut-o muncă de asi„miles re osebită, „şi mai-ales după cât ajutor se dă elevului
în orânduirea iui -Cu :cât avem de-a face cu : inteligenţi

„„aBai copilăreşti, cu: atât ajutorul mostru va fi măi mare, |
„In-şcolile 'Primare .nu se poate vorbi dedât de compuneri” reproductive, de ele ne vom oeupa deci exclusiv,
Tot din punet de:vedere didactic mai putem
face
„0 deosebire, după

cum - forma ; compunerii

fixă său deplin liberă, Scrisorile de. afaceri,
chitanţele, tolezrămele, - ete.;” sunt
Astfel! da compur eri suut. lăsate

- clasei a IV-a, ca unels

din

penţru

ce au mai

este “aproape

contractele,

întâia

categorie.

ultimele

luni:ale”

multo valoar> practică

dceât edu: aiva

Fondul. esta ştiinţific,

atunci când: ideile nu

- lega decât în- anumite raporturi
aproape DUSĂ ca în compunerile
metiie,

Științi,

Geografie.

de compuneri 13 numira.
le considerăm mai mult
nu e numai acesta rolul
le zicem literare, în-cari

In

limba

se pot .

şi întw'o succesiune
de Artimetică, G2o-

noastră scolară as.fei

teze sau lucrări scrise speciale şi
ca un contio! al asimilănii, dar
lor! Avem apoi compuneri, să
se lasă minţii mal multă libei-

tate în -gruparea ide ilor, cum ar-fi: nararea unei întâmlări, descriertă unei escursiuni,- etc. In teze pr:domnesc
noţiunile, ta compunerile literare pot predonni icoane,
sensații: tablouri-; în cele de a doua categorie “poate ră-

mâne imaginaţia atot. stăpânitoare. Copiilor de “şcoală
primâtă; însă nu se îngădue -să le cerem decât exactitate,

în

idei Și Veracitate în impresii.

-
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O distincție de făcut încă este
succesiunea

ideilor, a legării

lor

accea

în tiinp,

privitoare

la

— în forma de

-

gândire narativă sau descriptivă. In povestiri bunăoară,
succesiunea este mai puţin liberă decât în descripțiuni.
Naraţiunile, desfâşurări în timp, cuprind mai „mult asociaţiuni de cauzalitate,

cer

reflexiune mai multă,

pe când

descrierea se reazemă mai mult pe simţuri. Anabele forme
de gindire însă se completează, aşa că în compuneri am -

bele forme trebuesc folosite alternativ.

Metodica.
— Vom

deosebi într'o lecţie

de compu-

nere patru lucrări : 1) darea fondului şi organizarea lui,”
2) pregătirea,
tareu. ei.

formei,

3) redactarea

compunerii,
-

4) corec-

Fondul poate fi dat în însăşi lecţia de compunere
sau într'una anterioară. Ne putem folosi în acest scop

!

de orice obiect de învățământ : citire, geografie, învătă..
mânt intuitiv, etc., cu condijie ea totalul de idei să îie
reîmprospătat prin întrobări în momentul când ne trebue.

Numai idei clare şi puternice pot tizvodi 0 expresiune
cuviincioasă. Succesiunea dată ideilor se fixează pe tabiă

în câteva titluri, —- ceri vor -fi cu atât mai

cât avem ccpii mai desvoltaţi, — după care
orienteze.
o
Edata tondul bine asimilat şi ordonat,
gătirea

mai

formei.

puţin,

după

Asujra

acestei părți

cam

elevii sunt mai

generale

cu

elevii să se
”
|
începe pre-

stăruim mai

începători

mult sau

sau

mai

această pregătire a formei ? S'a zis de către dascăli că
compunerea trebue să rămâe o lucrare proprie a copilalui,

„în care să se oglindească originalitatea, felul lui special
de a gândi. La aeeasta s'ar putea obiecta multe. Ne vom
mărgini să amintim deocamdată că în şcoala primară or-

mărim

limba şi nu fondul de idei, iar limba nu”îngădue

originalitate decât celui ce o posedă definitţiv. Dar ca să
ajungem aici, în loe să lăsăm pe copii să creeze expresii
şi construcţii gramaticale caraghioase de cari va trebui
să-i desbărăm

mai târziu,

e mai bine, cred, să luăm toate

precauțiunile ca ei să scrie deodată bine şi
să se eristalizeze în mintea, lor decât forme
Cam o putem face aceasta ? Iată cuii o
ce sa reamintit fondul, profesorul cere mai

să nu lăcăm
corecte.
fac u. După
mu r elevk
Li
4

N

înaintați, mai vioi sau mai slabi. Ce utilitate poate avea

33

„să

desvolte

„serie,

oral

căutând

fiecare

să n u?spue

titlu ca
toţi.

și

la fe!.

sum

l'ar

Dascălul

în-

dreaptă, dă trecerea frazelor dela una la alta. seeacel e
zelativ greu, şi. îndreptările în vederea punetiaţiei. Prin
faptul că aceeaşi idee generală s'a desvoltat în 3—4 felari
cel puţin, elevul nu poate. memoriza 0. anumită
construcţie — altfel compunerea s'ar transformă într'qn exercițiu de memorizare —- dar nici nu se poate prea mult
îndeparta de formele enunțate, adică de exprasiile corecte,
După ce s'a pregătit forma întregii compuneri
începe redastarea. In acest timp dascălul observă ce seriu

copiii și previne alte greşeli, în loc să citească sau să vi=
cum

seze,

se face de

obiceiu.

ru -

faptul că forma

uşurată de

Corectarea e mult

“roate varia prea mult şi nici greşeli multe

nu

s'au putut

strecura, Câţiva elevi citesc pe bucăţi: mari, nu pe fraze,
dascălul face cuvenitele îndreptări, întrebând cum s'a mai
spus altfel aceeași idee, Dacă sunt mulți elevi în clasă,

a

corectarea Autinuă și în leciia următoare.

rămânea

_O astfel de corectare, chiar dacă ar
greşeli

în unele

e mai

caete,

folositoare

aici

elasei întregi de

cât acea făcută de dascăl acasă, oricât de înorijită ac fi:

Elevul — o repet — trebueşte prins în momentul când dă
însemnătate aerului fâcut de dânsul, nu atunci când i-a

-

dispărut din minte toiul. *

|

CAP. II
ARITMETICA
O cerință

copilăreşti

a minţii

este

ca

toate

cuno-

ștințele să: se prezinte sub o formă cât mai coneretă, De

da aci prin- .
aci necesitatea de a face socoteli cu obiecte,
cipiul' ea, întâile exeroiţii de calcul să se facă intuitiv.
- Obieatele de întrebuințat trebuese să fie simple, ne-

bătătoare la “ochi, — bețe, linii, chibriţuri, ete, —

Și absolut

identice în formarea fiecărui număr dat. Este toțuși nevoe să Je- variem îndestul de des, atât pentru trebuința
de schimbare, trebuință firească şi legitimă, cât mai ales
de abstracţie

“pentru a grăbi procesul

de

cerut imperios

această ramură de învățământ. Un ajutor ni ] dă în acest

|

E

3

A
sens

şi numărarea cu

obiecte

- pedagogi: italieni.
La ealeulul

e

absente, cum. o recomandă

iei
cn obiesis,

Dă

a

numitde metodişti

intaitiv,

e de observat ca copiii să vadă deplin toate mişcările învăţătorului : că

scoate

adaogă.. Orice eroare

şi.c ât

scoate,

că

adaogă

și ce

se îndreaptă. arătând încă, odată

gruparea obiectelor. Nu frebue uitat că noi ţintim ca copiii să. asocieze fiecare
nume cu grupa de
unităti. corespunzătoare și: că ochiul este

cel mai bun sprijin. în. orice. asociaţie ds idei,
Calculul

mivtai, Pam numi mai bine abstract,

în seria

14 — 10 nu este propriu zis decăt amintirea - grupărilor
„văzute la obicote. Mai târziu el devine lucrarea de căpetenie și o operaţiane pur. intelectuală. Calculul seris rămâne în tot lungul clasei I-a o simplă “consemnare, o
fixare. în semne

văzute

a celor aflate oral.

cotealăîa soris- avem

în clasa:

teoria.
Ana

Mă

decsebit- deci la

calcul

Adevărată so-

II-a, abia când
-

trei

forme

calcul intuitiv, mintal sau abstract

cati. forme

nu

au o egală însemnătate

primare.In cele dintâiu
este eâiculul intuitiv,

ani, cel scris,

|

trei luni

mai târziu

începe

*

didactice : -

şi scris,

în cele patru elase

lucrareade

căpetenie

cel mintal, în ultimii doi

Sa

a

Să, observăm că ceeace este greu în Agitnictică “este
forma
rea, numerelor

şi nu cele

patru: operâțiuni.

mentale. Vom zice chiar că aceste din urmă rezul fundată din
" Iuerarea dintâiu, lată dece sistemu! didactic al
lui Grube,
aşa numitul sistem individualist,
a, fost îmbrăţizat cu
hgentă,

atâta entuziasm de întreaga

SR

Programul şcolilor noastre primare

nunată distribuţie a

invinuire

i s'ar putea

materieide
.
aduce

:

timpul

dăscăliime . inteE

cuprinde o mi-

Aritmetică. O

singură

prevăzut pentru asi-

milărea seriei 1 — 100 e prea scurt, -când
cu copii de 7 — 8 ani. Germanii fac mateavem de a face
ria areasta în
0i ani.
a
Cr
Să urmărim acum materia ctascu clas,
trimestrucu
trimestru şi să analizăm foadul „de: euno
știnţi cari alcă- . tuosc materialul acestei insemnate
ramuri de învățămtnat,

— 35 —
- Din analiza noastră însăşi vor decurge regulele metodice
conducăfoare.

Ă

CE

NR

a

- In elasa I-a programul hotărăște formarea numerelor

dela 1—100 ; în clasa II-a, forniarea seriei, 100—1,000,000

şi feoria celor patru operaţiuni fandamentale ; în clasa a

„l-a sistemul metric şi deci cunoaşterea

numerelor

ze=

cimale ; în clasa IV-a câteva noţiuni asupra fracţiunilor
„ordinare, completarea Sistemului - metric: eu. unităţile de.
suprafață şi. volum şi reduceârea la unitate cu principaiele ei aplicaţiuni . practice : dobânda, seontul, rabatul,

“asociația,

|

|

$ 7 formarea

„Numerele

dela

numerelor

1.— 100

|

|

dela: 7 — 10.

sunt despărțite în trei se-

zii: a) 1 —-10 pentru trimestrul întâiv, b) 10 —50
„pentru ai doilea, c) 50 --:100 pentru cel din urmă.

„Să observăm că, așa zisele patru. operaţiuni, pe cari

duță sistemul lui Grub e. ie facom cu: fiecare număr,
in parte, suntîn realitate cinci şi că ele se pot grapa
atifel: a) operaţiuni de compunere
(le-am

putea, numi sintetice) :adunarea şi - înmulțirea ; b) ope

rații de descompunere
(analitice): scăderea şi
împărțirea, care la rândul ei are două forme ; distribuirea

"şi cuprinderea.

a

a

a

_ “Cuprinderea este, cea mai grea de conceput de vareee
noțiunilă corespunzătoare sânt numai raporturi, adică noțiuni
din cele mai abstracte.In -gândirea: 8 se.cu-.
prinde în 32.de 4ori, noțiunea principală 4e
„noțiunea raport dintre alte două noţiuni
şi ele abstracte.
Rezuită deci că această formă o împărţirii va să rămâe
cea din urmă de

tractat și că nu

poate:

avea

un rost

decât atunci când copiii sunt deplin: stăpânipe înmulţire:
-şi cu atât mai mult

pe adunare.

Temelia

socotelilor.

în”

cele dintâiu/luni trebue să sămâe adunarea şi scăderea.
Mai este de observai câ exerciţiile pe cari le putem. .
face în cadrul fiecărui număr pot Îi simple "ca: 23; |
4 — 1, 2X2, 6:38, sau complexă : 4:3 fațăde 4:2,
3-24 — 1 faţă de 2+3,

ete. Ne vom conforma principiilor

didactice stabilite, dacă vom merge dela cele simple vă-

-tre cele complexe

şi nu inveiă,

|

A

36.
Exerciţiile de făcut &v 1iecâreE număr. A
A.

Formarea

-

numărului

(eompuneri) :

a) din precedentul+- 1, -

b) din alte numere,

|

|

Ta

e) formarea prin înmultire,

a

o

„.. d) scrierea - cifrei. corespunzătoare și a câiorva
“din compunerile făcute.
a
B.

'Practarea numărului prin descompunere :
" a) scăderi, E
a Pa
E
b) distribuții, fără-şi cu rest,
N
Sa

c) cuprinderi,

Până

aici am

de altele.

|

i

considerat numărul individual, izo'at

|

îi

C. Considerăm acuma numerele
+

relativă:

2)

,

între ele că mărime |
a

recunoaşterea, gin ochi și din pipăit a fiecărui număr: caree 5, care e 2, ete..Aparătul lui

Tillich

_b)

E

e

e cel mai bun în acest

compunerea

prin diferență AD>2

scop.
cu 4

c) compunerea prin cât :. 6>2 de trei ori

D. compuneri și descompunerii iadirecte;
4-r?=6; 14-3=9; 9-05, ete,

..

o

-

E. Exercițiie amestecate ; 44+2—1==? 2X5—4=9,
„E. Considerăm fiecâre număr nu ca grupă de unităţi
ci ca an întreg el însuși pe caraîl putem iza za element component, sau îlfpiatem fracţiona ;
,

a) ca întreg.

Am

un

5, am: doi

b) care e */, lui 8; 1/3 lui 92 cote,
Aceasta

e materia triluniei

întâia

dacă 6

da5

ete

mărginim

la exerciţiile cu numerile. d-la 1—10, şi nu e p-ea puţină.

Din potrivă. In toate =ceste exerciţii trebue să observănă
Ga predarea să meargă dela exerciții mai uşoare
către cele
mâi

grele

și să se respecte

riguros

șirul

na.

turil al numerelor.
Socoteala pe sările nu
poate veni decât după ce elevii. sunt stăpâni
pe succesiunea firească
a numerelorși

du

șirul sau seria numerelor dela 1-10. pă

ce sa îvmiulat

ii

Ar fi

0 eroare grosolană să

învăţăm pe copii mai

întâiu.să numere, zicând vorbele, şi în urmă să socotească,

Le-am tipări în minte vorbele goale şi apoi i-am munci
să asocieze fiocare din cuvintele fără înțeles cu ideea număruiui corespunzător.

Această

greşală se face din nete.

ricire prea atescori. Ba e singura pricină că copiii spun
az, număr

drept

altul.

Numele, la cifre

ca şi

la alte noțiani nu trebue să fie decât în tovărăşia
ideei pe-care o reprezintă şi a formei ei serise
cifra), dacă voim ca asociaţia dintre
“definiţiv,
„Am

spus

Gă

calculul

mintal

ele să se cristalizeze

în seria

1—10

esta mai

i amintirea, grupărilor văzute. Totuşi formele indiraste

ae : operati unllor,

precum. şi

exerciţiile _ amestecate.

sunt

lucrări aproape pur intelectuale. De aceea şi sunt ele foarte
stenitoare. Să nu abuzăm de dânsele.
Caleului seris e simpla transoriere a celor gândite,
Formulele de întrebuințat trebuesc a'ese dintr” acelea, cari
eglindese mai exact mersul gândirii la ecpil. Astfel ia
înmmuiţire noi vom lua primul factor ca înmulţitor și au
“pe al doilea. Ex, : 6X2 îl vom citi: 6 ori 2. Pentru -cu„piindere, care este

o formă

adecuată- feiului de gândire

a împărțirii,

a copilului

formula

şi

ceu mai

procedării in-

iuitive este, după mine” următoarea: 6=2X3, pe care
9 vam citi: în 6 găsim 2 de câte trei, sau de. 2 ori pe:3.
Scrierea în tact a cifrelor (numărarea liniilor .constitutiee) întrebuințată încă

în multe

am părăzit-o. Găsesc că îngreue
când

confuzie.

școli

munca

Simu 'taneita tea serierii,

germane, eu

copiilor
în

vederea

producăreia.

see fntrebuința, se poate căpăta din fnsăși dictarea cifre„ fiecare din ele putând servi ca unitate de timp în bătaia “tacţului.
.

Ce noțiuni se pot. câştiga din exercițiiie precedente ?
Cu exerciţii: ie făcute până actim urmărim ca elovul:
a) să cunoască relativitatea exactă de mărime a fecărui număr faţă de celelalte;
b) să rarprindă procedeiii — p2 care nici o explicare
de pe iume nu i-l poate da — sau felul de gândire special

fiecăreia din operaţiunile fundamentale ;

e) să capete puterea as: atenție
unei idei complecte, precum şi n evoia de
g fiecărei gândiri.

“Noţiunile de Aritmetică elementară

în urmărirea:
întregire:

sunt -cele. mai.

- potrivite pentru disciplinarea minţii în acest ultim ses,
fiindcă ele sunt mai ușor de coborât la orice nivel initeiectual şi fiindcă se prezintă dela începul complecte,
perfect
țărmurite
şi totuși
simple, așa

de simple încât pot izbi inteligența cea mai pr imitivă.
Pentra a deprinde însă copiii să gândească complect, en
întregi

de

gândire,

este nevoe să le' pretindea

"ca orice propoziţiune aritmetică să fie dată absolut întreagă. Nu-i bine ca atunci când întrebăm : cât fac 3--2—1 ?
elevul să răspundă numai cu. rezultatul. Un raspuns bun
poate fi nu numai decât efectul întâmplării, deși nici
această posibilitate nu este exclusă, dar fiind chiar acel
al unei cugetări exâcte și depline, noi ţintim totuşi mai
| departe : țintim ca copilul,- până la deplină
pricepere
a disiincţiunilor de gândire
din cele patru operaţiuni fundamentale,

—

să-şi dea

seamă

de mersul

g ândirii

lui proprii. Altfel el nu va putea rezolvi probleme
şi nici înţelege teoria calculului sâris. Ofice răspuns at
elevului cată deci să cuprindă atât rezu ltatul
cerut

cât

gân direa

şi

şi

datele: exerciţiului,

cu'motivarea

ei.

Mai

am

zice

târziu,

când mintea este stăpână pe procedeurile socotelii, în clasa

a I]l-a şi a 1V-a;-nu mai avem
tism. “Ba

e chiâx folositor

nevoe de acest pedan- _

ca mintea

să Iucieze

mai

în

uşor, mai la suprafaţă, căci reflexiunea aceasta, stăruitoare,
această gândire în adâncime, este peste seamă de ostenitoare.

Un

amănunt

asupra căruia trebue insistaţ, când avem

în vedere disciplinarea aceasta a “judecății Şi a atențiunei,
este întregirea gândirilor în exerciţiile
amestecate,
sste .

ceeace am puteu numi motivarea-rezultatul a î,
De exemplu în exercițiul 4-5 —24-8==10 copilul va zica:

4+5=9, 9—2=7, 7+3=10 și na 41-5=9—2=>7-+-3==10.
Dacă exerciţiile arătate mai sus au fost bine făcute

şi îndestulător sprijinite pe intuiţie, copilu! a înţeles mecanismul celor patru operațiuni şi cunoscând seria şi pro

po

-

|

39 :

ee deul de formaţiune

înțeleagă cu cea mai

al numerelor

dela” 1 — 10, -are să

mare ușurință tot şirul următor de

numere. E vorba de o simplă analogie. Ne rămâne încă
eeva de: făcut '; mecanizarea

calculului.

Omul

trebue să

ştăpânească: socotelile fără 'să recurgă la multă
Iată un şir de

exerciţii

nitim 3:

bune_în.
|

vederea acesiui rezultat”

a

|

1) humărarea înainte și înapoi;
2) numărarea Gin doi în doi, trei
|
inte şi înapoi, ;
e
3) desfacerea unui

gândire:

număr

|
în trei, £te. înaa

în. alte două, în alte trei:

_2+83=85, 4-rl=b, 31415,
4) desfacerea în mărimi egale : 24-2,
-5) desfacerea în două mărimi egale
=
2F2-H, BB,
4441,

|
ete;
3+3, ele:
şi una neegală :
ete.

Toate aceste exerciții nu sunt decât! operaţiunile știute,
făcute însă sub un raport nou, lucru ce deşteaptă interes

mai mult decât r:petarea so:otelilor.sub forma cunoscută.

Din cele spuse până acum reese deci că învăţătoral

- trebue să distingă,

din punct de vedere

donă

metodic,

- feluri de lecţiuni de Aritipetică : unele. de pricepere,

ia cari întuiția joacă primul rol, şi altele de mecani-

zare. E o mare

1ozul celor dintâiu.
"Un

acestea

greșală când

din

urmă

ă

iau

|

pricipiu psihologie pe care trebue să-l arnintim

aici este că lucrarea

de discernământ, cum

de deosebire (4, unei noţiuni de alta, etc,)

o numeşte fain,

se face ntimai

pe baza comparaţitinii ; de aceea pumărul cel mai greu
de conceput pentru copii este 1. Eu socat că numai în:
comparaţie cu 2, 3 se poate el dași că. prosedarea lui

pillieh generalizată în şcolile noastre, e absolut factice. Pentru acelaş motiv, înmulțirile Şi împărțirile ca 1

na tiehuese să vie decât cele din
" fiunilor respestive.

urmă în seria

opera-

|

-

$ 2. Formarea numerelor dela 10— 100,
In seria dela 10 — 100

avem_de

deosebit, din

punct

de vedere al complexităţii, două categorii de n: more : a)
cele formate din „unităţi de acelaș fel, numai din. unităţi

40.
sau

Ii
zeci şi unități.

din

din zeci, b) cele formate

numai

Această distincție trebue s'o simtă şi s'o surprindă copi-

lui, de oarece noi nu i-am putea-o da ou aicio explicare.
Chiar intuiţia, dacă nu se repetă de nenumărate ori. rămâne un mijloc neindestolător. Trebuese făcute numeroase

cu aceleaşi
exerciţii cu fiecare categorie, paralel
exercitii dar cu numere din cealaită categorie.
Vom începe cu formarea numărelor numai din zeci,
ca fiind mai

simple :

-

10+10, 20+10....... 100—10, 90—10, ete.
204-20, 30+40...... 2220, 4X20.... ete.
Apoi fixăm şirul zecilor: 10, 20, 30..când
forma

grafică

a noilor formaţiuni.

aizare, numărăm
Observarea

dăm

și

Ca, exerciţiu de meca-

cu zecile înainte. şi înapoi.
teoretică că în 10,

le

pus în locul zeci-

lor,.0 în locul unităților, observare pe care oface Tillich
şi după el toți institutorli noștri, e premiatură. Cel mai
bun

lucru

este să scrim

noile

scris şi pe cele dinainte,

semne

fără

pe tablă,

nici

cum

am

explicare

o

lai pentru. fixarea lor în memorie, ca şi pentru
peateu orice semne văzute, sa facem exerciţii

litere şi
de recu-

noaştere (de citire pe tablă), de reproducere (scriere după

dictat), mai întăiu în ordinea în carele
am arătat şi apoi
pe sărite. "Observarea teoretică de mai sus s'0
până în clasa Il-a când începe teoria adunării.

amânăm
Până a-

tuaci să ne sprijinim numai pe memoria vizuală a co- piilor.
Sa
|
|
numerelor

formarea

La

cu zeci și

unități eate neve

de foarte multă intuiţie. Trebuie să rămât în mintea copiilor o imagine puternicăa deosebirii de
mătime

laş

între

număr

de

zece

şi

zeci

unitate,

şi

între

acelaş

număr

iaca-

de

unităţi. Fără această - imagine vizuală, fără acest
sprijin al memoriei ochiului, nu putem ajunge cu copiii

la o concepţie exactă a raportului

Căci nu

respectiv de mărime.

trebuie uitat că raţionamentul,

care

ar fi şi ei

formează pe rând numerile 41, 12, etc.

tractându.

un sprijin lun, nu apare în
„Se

se fiecare individual,

toate operaţiunile posibile:
7

conştiinţă decât mai

adică "făcând
10,

târziu.

în cadrul fiecăruia

9+2,5+6,

11—1, 1to—4

5
ate,

Când: ajungez

astfel procedăm

£i

la 194 iormăra

păsă

seria 10—20. ro

ia 100, formând numeri!e individual

pe cât e posibil şi orânduind seriile. din 10 în 10, dugă fiecare orânduire de serie făcând respactivele exerciții de
iscanizare.

„ea

unui

Un

bun

mijloc

mnemotehnic

tablou în care să se treacă

este

forma-

fiecare şerie

de zece

niimere pe măsură ce sa formulat în clas, Aşa după trimestrul întăi se scriu într'o coloană orizontală numerele
1, 2... 10, Când sa format“ seria 11——20 se adaugă a.
doaa

coloana

)

sub, 1,
Ds
niumere
fiindcă

orizontală, la tablou,

observând ca ii

să vie

12 sub 2, etc. Tot aşa până laa zecea, coloană.
oarece timpul nu n6 îogădue să tratăm 100 de
iudividual,—-dela un ticap nici ii mai e nevoie,
toată gândirea se reduca la analogie,—putem. lua

câte pateu cinci numere într'o | cție.. Cu unul facem unele
exerciţii, cu al doilaa altele şi; asa mai departe.

in seria 1—100

niai avem de format un tablou, pe

acel al fomulţirii, care uu se poate alcătui decât către
sfârşitul anului, Acest ţablou se construește în mai raulte
zile, ate” o lecţie facem icmulțirea, cu2 şi avem coloanele:

*

2
în

Ja
12
8 10
46
altă zi facem înmulţirea

918

8

7

5-6

1234

20
18
16
cu 3 şi adăogăm coloana

3 6 9 12, etc.
Ă
Numai după ce. sa constituit acest tablou: puteza însape

mecanizarea,

sau ceeace obişnuit se chiamă învățarea

pe! derost a tabiei de înmulţire.
$ 3, Calculul mintal
La operaţiunile &u aceste namera

se

ivasc

areutăţi

pa care intuiţia nu le poate rezolvi singură. 20+30=50
“prin analogie cu 2+3=5; 25-+4=29 prin analogie cu
5-49, Dar roi avem cazuri mai grele: 1748 sau
21-18;

38—9

Aici este
juţu'rea

su

nevoie

39— -19,

de judecată

ar fi o încărcare

zadarnică

|

şi reționament,

fiindcă

a mamoriei,

Dia. numeroase exezoiții cu meșteşug prezintate de
învățător, copilul trebuie să surprindă procedeul după
săte se fac astiel de operații și înadias ziesă snrprindă .

jindeă o explicare sistematică n'ar avea nici un folos.

42
De altă parte invăgătorul va trebui Să deâ procedeul
cel mai. simplu, cel măi firesc,- „cel mai apropiat de
puterea şi felul de gândire ai unei inteligenţi primitiva
şi să nu-l schimbe necontenit, Sub pretezt că xezultat ial
e- acelaș. Numai matematicii lipsiji de orice cultura, psihozogică

pot gândi

altfel. Noi

urmărim

se cristalizeze

să

în-mintea copilului un fel de gândire, un proseden şi nu
ca ei să memorizeze
rezultate. Deosebite procedeuri pentru unui şi acetaş finul ar fi un lux -intelectual pe vare nu trebue să ni-l permitem ca copii de şeală
primară, Economia

de forţă minială

este

principiul

"trebue să primeze față cu toate celelalte.
„Pentru a afla procedeul cel mai firesa
să băzăm. de ssamă

cum socotesc. jăranii

cre.

în cala ele: |

noștri cai ua

> învățat carte. Ei zie aşa,
29+8; 29 până în “30; 1 și 7 ră mas, Tae 97,7
29+18 ; 29 până
36—39,;

.

36—19;
La

la 30, 1 şi eu 17...

36 scot

fac 30; scot

încă. da

36 s cot 10 fac 26; seot

înmalțire

la împărțire,

i

ei destac

-

înc ă. 9-=
anu! din

ter-!

meni, pe îamulțitor sau pe: inmulţit după
cum ie
- =
Vine mai uşor.
Iată deci că pentru caloulul mint tal trebue să proiadăm altfel decât penteu” cel: seris. Metodiştii- disting
chiar norme deosebite, regule distincte pentru aceste doaă
forme ale calenlului. Esteo eroc re neestată, pe care ocs
mit cei rai

mulţi

matematici,

mintal întrun simplu exercițiu
ei zic:
|

410

15

Ctem

de a

transforma,

de memori:

se tumulțăște

caiculul

vizuală, - Asa

+ca 102

|

se pune un 0...
a.
Aceasta este | 0 greșnală tanăamentală — o vepet. Arit-

meti'a

cere

să se sprijine

căt mai

puțin de memorie,

car

cu asemenea calcul mintal, noi o sprijnim n umai
pe
memorie |-Ce-i de mirate atanci ea copii să înveţe
peda
rost până și la Aritmietică ?
Sa

.

ied

- Observaţii

mărunte.

Mai. avem de adăogat, pentru a sfârși ca aneliza ma-terisi de clasa Ia, următoarele:
|
A). Ceva care contribue mult la uşurarea muncii noâstre ulterioare este ordinea
cu care îrebuesc scrise |
exerciţiile de aritmetieă. Copiiisă scrie unul sub altul exercițiite d aceeași natură (aceaşi operăţie) și în co
loane osebiţe o p e + ațiunile de natură osebi tă.
Pe nesimţite ei se vor daprinde să. distingă fără șovăire:
formele de. gândire osebite, așa zisele operaţiuni. 'funda- .
mentale şi nu vor înmulţi în los să împartă, nu Vor â--

“duna în loc-să scadă, cum li se întâmplă de atâtea orb
canâidaţilor la definitivat.
B). Cea mai mare griji a profesorului să fie ca ca”
piii să nu serie nimic greșit; Reproducerea fiind o luora”
"ze mai complexă și de activitate proprie, fixează. în me
mosia lor impreșiunile câ mult ma î mare putare

decât

simpla primire din

auz. Exerciţiile greşite de

reprodticere sunt pricina erorilor stătornice
pe care copiii le repetă ani de zile şi - cate fa tortura
“ dascălului. Iată de ce uu se dictează
elevidesit
acasă,
scrie,
lor, nu li se vor da să
în
fae
oral.
ori
exerciţii făcute de nenumărate
dârşii
la
vreme ce. copiii seria, învățătorul e “eu ochiul

pentru a preveni orice eroare. Să nu uităm, calculul serise un adevărat exerciţiu de mecanizare, faţă de cel oral,

şi ca atare nu se poate face decât cu un fonc-perfe ct:

cunoscut

şi

6xact

asimilat.

C). Corectarea color seri se, când sunt totuşi

să se facă

imediat

pentru -a forma
însuși,
fixeze în memorie.

greşită “să nu fie, lisată să

D). Cât mai pațin de lucrat acasă şi cât
_in

greseli

și pe cât se poate dece opil

se

mai mule

clasă.

E), Intrebările învățătorului nu trebue să se lase în- —
fiuențate de formula scrisă

a. „calculului,

desea, să tie simple, fire ști și înţelese,

ci să varieze

-

a-.

SN

He

$ 4. Materia clasei a doua.
Numerele

pâuă Ja un milicn,

dupi principiile
mari ;
”

văzute

zaai

a câror

formate

se

face

sus, se Înpart în _trei serii
a

A. 109—1000
i
3) 1004-100......: 2X200,.. 100:2....
ab) 100H10, aXoag

6) 1001. 1107.
a
Q. 10,000__15000000) "cu aceleaşi subdiviziuni

Dapă.: formarea seriei A se dă teoria
celer patru opez
raţiuni aritmetice:,
a
1) înţelesul eperaţiunii, distineţiuzeaei
de altele;
2) numirile

technice ;

.

3) regule!e relative la asezarea
numerelor;

4)

De

-

oarece

avem

»' efectuarea

Dumere

mai

|

operaţiei.

ÎN

simple

sau mai Complex, învățătorul va băga de seam
ă ca, exerciţile cele mai
stele să vie treptat mai la
urmă.
E
„Aşa zisele cazuri însă, Ia
aduna
re,
înmui
jire
şi celetaite, nu treb

uege “distinse decâ t de către
dascăl, pentru
a-și impune lui o ordine
în pr edare, nici odată de câtre
copii, pentru cari ele at
rămânea suptilităţi fără nici un
rost.

A

Diţelesul operaţiunii se găseşte
numai
din analiza
unor problame ușoare. Iată de
unde rezultă regula metodică ca orice teorie aritmetică
să fie precedată de analiza,
amănunțită a.

câtorva probleme simple şi
clare. — Cu cât
aceste probleme vor fi mai
usor
de
rezo
lvit
— absolut
oral bine înţele
— s
cu atât copilul va svrprinde
mat lesne
proessul de gând'ra

După

special operației date,

analiză vin Dumirile technice
şi.
s6 așează
în scris problema pe definiţia, Apoi
tablă, cu care
prilej dascălul atrage atenția,
asu
pra
lou
lui
„Ocupat de
fiscare humăr, şi se lucrea
ză pe cât se poate împren
nă cu
copiii. După ce se rezolvă
în chipul acesta 3 —.3
bleme, învățătorul ajută
piropa elevi

să

formuleze

ei

însuși

|

ra

——— =
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resu'dle aşezării Şi ale executării. £ de * -preferat să se
doesebească două regate, cum am zis, — cea dintăiu se
“veazemă mai mult pe. văz, cea de-a - dot mai mult pe:
raţionament, —

decât

să

se

unească

intro

cugetare

kilo-:

metrică, după cun obișnuesefautorii roştei de cărti didactice:
La aplicare e de dorit să se alterneze problemele eu.
exereiţiila p opriu zise : unele silesc pe copii să gândească,
cele din urmă îi duc mai iesne ia mecanizare.
lată și cazurile ce. le-am putea dis inge.:
a) Adunare,

scadere... în câre ambii termeni au câte
9- cifră ;

b)

Co
trei

Pa
:

a... fa care cel puţio unul are
două cifre, Scădere cu îm-

|

„prumat, ete,;
i
puma
în careceel puţiir unul are

cifre.

La tansulţire
zurilor este

împărțire,

nuibărul

care

decide

distinejiunea

inmulțitozui, == e! dă productele parțiale —

eaia

împăr ţitozul.

Și în clasa Il-a avem de deosebit. tot. două, feluri. delecţiuni: celd de teorie sau de. pricepere, cele de aplicare
sau de mecanizare.
O
disinsţiane mai însezunată, însă este cea dintrg

lecţiile de text +au de ieorie, adică acele în cari urmări
“un procedeu, o regulă generală, o cunoștință largă de care
elevul se va-servi în dit vite împrejurări, și lecţiunile de
“problemă,

exerciții de - analiză, de pezspicaoitate,

de pă-

trundere „ adevăratele exerciții de ascuțirea minţii. Despre
cele diutâiu, ssa vorbii în deajuns. Să cerdetăm acăm metodica celot din ura.»
i
S
$ 5. Probiemele

„În afară de problemele. ușoare, străvezii am zice, în
cari mintea

se orientează lesnicios si de

cari ne

folosim

“ sau ca material de anaiiză la predarea teoriei sau ca aplicare a ei, avem probleme dificile, complexe, ide tirul
gândirii este greu de urmării. In orice pr obleină aritme»

tică ni se cere ca pe baza unor

raporturi

date dintre.

noțiuni; de obicei consrete; sa giisima una Sau mâi înulte N
“noţiuni, fuarte îndepărtate câte odată de datele problemei
ori nevoe de ra-

de multe

avem

aflare

şi pentru a căror

porturi și lucrări intermediare, pe cari o minte măi superlicială nu le poate surprinde, “Tată. de unde vine. obignuit: credinţă că pentru a. rezolvi: problemele. se cere
talent.

Si

cu toate

aceste

nici

o ştiinţă

nu

are netoe

de

„mai puţin talent pentru a ne duce. la 'r&zultate bune,
decât Aritmetica, Dovezi: am putea găsi o sumă. Să ne

mulțumim
„greată

numai

de

om,

cu una;

aceea

3

Aritmetica este prima ştiinţă,

duci: care

coresput ide

niai

exact ca

„prima fază de. propăşire intelectuală, adică cu faza la
cure a-ajuns şi poate ajunge cel
mai
mare.

nu

ni ăa

d e

indivizi!

O. pregătire . peniru orientarea

exactă

în rezotvirea

de probleme o poate căpăta eopilul numai din formarea
“inteligent făcută a umerilor. Şi din deprinderea, de aşi întreg i totdeauna gâudirile,
Ce avem de observat într'o probionai 7.
|
Esenţiatul— şi aceasta ni.

esentialul este ca dlevul să vadă

trebue

nici

cână uitată,

întregul.

de

gân-

dive, să-l, poată desface, să-l hotărnioească, pentru ca apoi să'l poată desface, să-l poată - desghioca - în - părţile
„lui constitutive.

A du

o

prulbeziă” Ducăţică

cu :-busățică,.

cum fac unii profesori, este-o procedase absolut falşă. Pro-"
blezua trebue dată toată şi așă de lămurit prezintată, încât elevul să simtă că. nici nu i se mai potadăoga apen-

dice, dar că nici nui lipseşte nimie,. - Problemele: garăde
nu au ce căuta .ca exerciţii de ștoală. hăAmâe jocuri "de
aovietate !

„Dar
să cunouscă

pentru ca elevui să. înţeieâgă întregul, „trebue
toate noţiunile

dirt problemă

Silatea așa numitei arslize
ca

această; analiză

logice.

şi de aci nece-

E de preferat.

să se. iacă înainte do a 'da enunţul,

nu ar fi o greşală să vis și pe

deși

-.

urmă.

Tnunţul trebuo lamurit cât mai bine, dar nică odată”
scris pe tabiă, Elavii nu mai pot urmări — afară de rari
caz—uri
înțelesul abstrăct al problemei, - ci se lasă ispitiţi- - de îusușiri grafide : _felui de seriore, ortografie,
punctuație,
adică; amănunte

cari le înde părtează

- mintea - dela ţintă.

„Simţurile sunt aşa de puiernise la copii,
încât o activitate |
2

Ls

pie intelectuată! nu 1
„au

apacat

poate nici” casă

iuza pievt, dacă

a-îintra în joc.

“Enunţul va fi bine și răspicat lămurit. Nu e uevoe

să facem

economie de vorbe,

nn avem

doar motivele “auto-

!

rilor. da 'cărţi didactice!

Datele preblemei le serim pe tablă, pentru a nu cere
copiilor: eforțuri de memorie fără nici un'folos; le scrim
"cât mai
ajut ăm

în ordine, pentru ca prin însăşi aşezarea
la pătrundezea, raportutilor

lor-să

ce: următint, Apoi” Qga-

_xom elevilor. să reproducă enunţul, pe cât se poate sceh i m“bând. ordinea de succesiune a, ideilor — atât cât mersul
logic al gândirii o tngădue— și insistăm ca ei să-și dea

bive seamă de. ceiace: este
ceeace li se cere. Ca

dat şi mai ales de
ataastă diştincţie” începe

partea a doua a cercetării noâstre, adică analiza m atematică. Din câptărirea celor două găndiri,s o] u ţi a

pe de 0 parte,
găsească, elevul
Principalul
„problemei, fără

ceeace este dat pe de alta, aresă.
operaţiunile și gândirile intermediare.
este ca elevii să afle singuri tot mersul
ajutorul dascătului. Pănă tarziu însă ei nu:

o pot făce” aceasta,
Iată de ce analiza matematică este
ajutată de întrebările dascălului, iar ideile principale re.

zultate din această analiză se fisează pe

tablă în ceeace

tehnic numim titluri,
|
După ce -s'a desfăcut în părţile ei întreâga problerăă
începe rezolvira 'sau a treia parte a cercetarii,

Rezolvirea se poate face în scris

sau numai oral, după

comaplo exitatea numerelor şi a operațiunilor.

Este

geală mare. să reamintim 'cu prilejul problemelor

teoretice. Astfel de digresiuni

obosesc

o

gre-

rregulete -

mintea fără. nici un

"folos şi o împiedică_dde 2 concepe cât mai puternic

în- .

„tregul probleinei, eare e, cum am zis-o, lucrarea de căpitenie.

Ca generălizare se schiţaază enunţul şi messul problemei, Mult. meșteșug trebueşte ca să se facă o generalizare, „bună de probleme. Când e prea generală, nu mai -:
seamănă

a niibic ; când

e oglindirea amănunţită, repetarea

problemei eu. întreg mersul “vozolvirii, eo muncă inutilă. “Numai inteligenţile -“cu adevărat; fine pot eși din, această, înfandătură.

S'a prepus de către unii materaatici' “0 “metodă nouă
pentru probleme zisă metodă ind ue tivă. Numirea
e

|

Masă
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.

e greşită, iar valoarea ei foarte îndoelnică. lată în ce censtă, Inainte de a da enunţul unei probleme grele, se dau
una sau mai multe probleme uşoare cuprinzând gândirea
. sab:
principală, nodul celei date'ca temă, prezintat însă
“ torma cea mai fimplă, cea mai sensibilă, cea mai vizibila
așa zicând.

Şi astfel, prin

simplă analogie, copilul înfrânge

greutăţile problemei complexe date ca temă principală,
O asemenea uşurae eu nu 'o găsesc priineioasă dis
ciplinărei intelectuale şi de aceea condamna metoda indue“tivă cu desăvârşire. Cu dânsa ama introdus o formă elemenanalogia, tocmai în.
tară şi nesigură de raționament,
ramura de învăţământ eminamente proprie pentru disia
plinarea şi împuternicirea spiritului de dedusție.

$ 6. Materia c/asei a treia.

e:

Teoria numerelor. zecimale este o cunoștință relativ
abstractă, ca trebueşie
dedusă din întrebaințarea sistemului metric. Din clasaa [l-a copiii cunosc unităţile de
măsură, metrul (temelia sistemului), litrai, kilogramul

(luat ca unițate și ru ca multiolu) şi leu: ca sabdiviziunile lui obișnnite, În clasa a Iila. tresem ia mnltipiii și

submultiplii acestora. Toate aceste măsuri trebnese folosite
în fața copiilor, numerele

lor convenționale, ca
portul

numai

de mărime'al

aflate, serise pe tablă cu semnele

numere

întregi : apoi se

fiecărei subdiviziuni

caută râ-..

cu-întregul

şi

după numeroase exertiţii, în mai multe iecții,

se serie fraoţia și se ajunge la noţiunile abstracte de zecime,

sutime,

cid. Cum

vedem, submultiplii se put

da după multipli. sau cel mult paralel cu cei ce le cores:
pună,

ca raport, fată de întreg.

„racțianile acestea

Raporturile reciproce dintre.

— dintre zecime. şi sutime,

etc. — se

ac şi mai târziu, iar definiţia de fracţie zecimalănu are

ce căuta decât în clasaa IV-a, când “vom distinge cele două specii de fracţii : orâinare şi zecimale, Esenţialul
în
lecţiunile 'clasei a III-a este sănu ne grăbim,
să

nu

ne

plictiseasşcă

exerciţiile pumeroase de mă-,

Surare şi de scriere şi sănu ţintim prea curând a
întregi cunoștințele despre fracțiile zecimaie, cu noţiunile
generale ce ar putea rezulta, Copilul trebue să înveţe a
se sluji de măsuri, lucru pentru care se cere timp, iar:

>

“
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„pentru aceasta nn are noroe de proprieiăţile facțiunilor,

en atât mai puțin de definițiunea lor. Aceste

din

rima

„două cunoştinţi pot forma închecrea de fine ae an, Shu
cel mult cunoștința care să preceadă imediat regu'2le
teoretice ale înmulţirii și île împărțirei zecimalelor. Avea |
un an de zile pentru a ajunge la dânsele, să tim bine
întrebuința vremea până atunci !
|
i
Materia cu adevărat nouă, migăloasă şi eminamente
utilă, este, cum ziceam, sistemul metric, Cunoștințele relative se sprijină însă mai mult pe simțari. Copilul trebue
să mănuiască el însuşi măsurile, să le mânuiască moaltă
vieme, până să ajungăsă nu mai'aibă nevoe de dânsele:
să cunoască. din o singură privire
ca m ce dimensiuni
are un corp din fața lui, să simtă ţinându-l în palmă ee
greutate are, să-şi den seamă cu ochii închiși ce fel ce
monedă

i sa

dat. De

signr

toate

aceste

aprecieri

au

să -

tie cu aproximaţie, dar numai o asemenea, deprindere este
cultură cu adevărat folositoare omului,
e

$ 7. Materia clasei a patra.

Ca şi în clasa I-a avera aci materie prea multă pentru .
un an, Noţiunile de fracţii oxdinare, oricât ar fi ele de

reduse prin ultimul program, cer numeroase exerciții
tuitive pentru a se cristaliza, ceeace înseamnă vreme

infn-

delungată. Tot așa cu celelalte două categorii de cunoștinți :

măsurile de suprafaţă şi de volum;
sconț şi celejalte.

regulele

de dobândă,
-

Prin întuiţie se dau cpiilor cunoștirți de 1/, 1,
1/p ete, adică fracțiuni anumite. Acostea se scriu,
când se dau

și numirile

teehnice, se compară

între ele și

„din numeroasele exerciţii intuitive, anume potrivite de .
dascăl, observă copiii proprietăţile lor particulare şi numai

după aceasta

se trece Ja cunoștințele

teoretice şi la

definițiile corespunzătoare. Cum ziceam, exercițiile acestea
cer timp, fiindcă nu e practicsă dăm mult. într'o lecție.
"Un material

intuitiv

de folosit, în

această ordine de

este și aparatul lui:Tillich.
|
|
Sistemul metric se complectează cu unitățile de saprafaţă și volum, cari se dan tot prin intaiție și tot pria
măs urări reale.
=

4

st

dobânda,
Readicerea: la unitate şi aplicațiunile și, lor pracvaloarea
"seoatul, ele. sait netesarec în afară de
iţie să nu ne focond
cu
,
tică, ca gimnastică intelectuală
şcolile primare şi s0-

--sosim de formule, Noi urmărim în
gândească, Să i desvolcundare ca copiii să
ze economicos
te judecata justă, nu săși cristalize
plasticitatea
ru
cunoştinţele, cu mult prea puţine încă pent
t
orizate > greşi
creerului lor ! Şi apoi, formulele, tari "mem
ală

mint
„pot fi -un izvor nesetat de, erori, sunt o economie
controla
biuefăcătoare numai pentru cine le poate oricând
nu şi pentru “minţile inculte.
şi rectifica,
Oriee problemă de reducere la unitate va trebui să.
“cu
zămâe, pentru e€'ev,o greutate de tivins nu m aj
ea
şi
otat
vari
ure
sing
şi
judecata şi ti ria atenției Lui,
cum.
“de
nici
iâr
a,
bogăţia exerbiţiilor să-i uşureze munc
ajutorul

a

străin al formulei-

Problemele de analiză și. lecţianile de -teorie propriu

„a

a:a doua și _ zisă se tiactează după metodica. celor de clas
a
E
treia.

a

-

8
1)

Pentruca

8-Observaţiuni generale...
elevii să. lucreze toți şi la

snrise ca. şi la cele orale,

dascălul

*
exerciiiile
clasă

va cere că în

între

să se vorbească iar, înțeles, tare; răspicat, despărțind

ele, aşă zicând, gândirile esenţialeși silind ca toți şcolarii
să serie cele dictate de dânsul,

sau de elevul

pe

carc-l.

multe pe un singur elev, dar
eba.
„ascultă, Nu va înţrprea
mai ales nu-l ra preumbia prin cias sub pretext, “ca să

e Școlării scriu pe plăcile lor, iar “pe. tablă
pe, tablă.
seri
serie

dascălul, — totdeauna în.

ni ma

ele

vilor

şi

caun model, după care aceştia au. să-și
numai
poată. îndrepta erorile. ln caz când șeolarii Sunt. ostâniţi,
îi poate chema spre proumblarela tablă, dar aceasta va
constitui 0 distracţiune Şi nici de cam o lecţie serioasă,
2) Lmarările ce se dau acasă să fie scurte, analoage
„_
„şi relativ mai uşoare decât asele făcute în claaă. Să nu
|
zilim copilula recurga la ajutor-străin.
e.
3) Luoiările -serise să se corectez pe câtse poate în
clas, ou toţi şcolarii şi cât mai curând după executarea
or,
|

4). Să ne oprim

cu exerciţiile de monanizare înainţe.

ia

ea copiii. să se plictisească, căci de îndatăce le-a dispărut

grija și interesul, ei fa: erori de

cari cu greu îi

vom

“cezbăra,
i
--5) Puoblemele să: fie reale şi bine gradate ca greiu_tate. Cărţile noastre didactica păcătuese toată în privinţa
ultimei gerinţi : unele cuprind numai probleme uşoare, altele numai probleme foarte grsle.. Grudarea şi - potrivirea
ca forțete copilului lipsesc l& toate.
a

|

E

i

Za

CÂP.IL

GEOMETRIA

“Geometria cuprinde În-școala primară cunoaşterea
“formelor regulate “cele mai simple și “măsurarea suprafe-

elor şi a volumelor celor mai des întâinite în vieaţă. Ea axe drept pregătire cîteva lecţiuni de desemn geometrig,
pregătire foarte nâîndestulătoare, ds oarece tot desemnul
sa redace la câteva figuri plane, cari nu iuteresează pe

copil; după cum nu-l interesează nicio ahstraețiune fără
“legătură cu viața. Volumenu se desemnează, din cauza,
i şi de judecată pe. careo cere repio:
de observaţie
-“fineţe
"ducerea lor, decât în anni ultim, și atunci numai pentru

desăvârgitea, teoriei. O pregăt-re mai bună

ar da-0 exer- .-

-cițiile intuitive, fie cu obiecte reale, fie cu simple con„cepţii geometrice exteriorizate în. carton său în lemn, cu
condiţis ea copilui să le pipăeși să vadă în nenumărate
sânduri acele figuri, iar la observarea, obiectelor din natură,

acea geometrică corespunzătoare. Asemenea
familiariza, pe copil cu

elementele geometrice:

exerciţii

ar

suprafaţă,

maehe, volum, ete. ca muli mai bizie decât observarea
sistematică a cubului-în 2 — 3 lecţiuni, după cum o cere
Cs
programul nostru.
In afară de distingerea formelor una de
„alta, .pe care la urma urmei ne-ar putea-o da şi înrățământul intaitiv, chiar fără ajutorul unui material şcolar

anumit, noțiunile de. Geometrie rămân cuno ştinţi de

construcţie şi ca atari nu se pot înlânţuiîn mintea
„ noastră decât dela simplu către complex: Nu putem deci

-

“să se facă o continuă apropiere între forma fiecăruia cu

2=

-

:

proceda cu ordine şi deşieptând totuși an cotitintiu interes
geometrie,

în asimilarea materialului

siB-

decăt mergând

tetie. Prin aceasta nu înțelegem ea geometria54 devie o .
ştiinţă abstractă. Din potrivă,
noi credem că în şcoala
primară, Geometria trebue să rămâ2 0 concepere de imagini,

dih ce în ce mai îndepărtate de intuiţie, încare demonstrăţia
și întrebuinarea
formulelor nu au ce căuta. Absolventul celor pairu class primare nu are nevoe să șt'e mai

mult decât țăranul

eare-și

măsoară

din

practică

orice

volum, orice. suprafață întâlnită în vieaţă; atât Wunai că
cunoştinţele lui sa cere să fie -roai sistematice, mai clare, .
mai bine orânduite; şi mai uşor de ccntrolat una. prin

alta. Dar tocmai ca și țăranu!, elevul tr bue să-şi găsească
singur elementele de măsurari. Profesorii noştri tranformă Geometria în o simplă apiicare a Algebrei în scolile
secundare, a Arilmeticei în-cele primare, uitând că ep
este o şilință practică
aproape
reală. Preblemele lor de geometrie: sunt probleme de calcul
Din

câteva date se cere să afli, să deduci altele, după ce
ți s'a arătat, sau “mai bine zis ți s'a spus, în ce relație

stau elementele geometrice inte ele. Ex.: diametrul fiind
atât, să se afle suprafaţa sferei, etc. Locuitorul dela ţară

însă

şi orice om în viesţa zilnică nu are nevoe

de socoteli de diletante

de asifel

şi nivi nu are posibilitatea de a

păsira o vieaţă întreagă formu'ele memorizate. El îrebue să

caute şi să-şi găsească

singur, pentru fiecare

caz special,

toute elementele necesare măsurării. Iar acest fel de exerciţii
uu se fac îndestulîn școală, pentru ca elevul să, poată me.
taniza praetica absolut trebuitoure.
Copilul să vadă pe ieren straturi,

A
ogoare, .cari

pet.

aveă 0 formă regulată sau nu; să le măsoăre și să constate cum
e mai uşor de măsurat; să afie
Singur
și dea dreptul ce elemente are de căitat în

„ fiecare caz anumit de măsurare.
In felul cum se învață astăzi

Geometria,

copilul

la

fiecare dată trehue să se silească să xeducă
forma
reală
din faţa lui: gireadă, monument, gopae, ete

la

o formuşoară

șeoalei ; să-şi aducă

văzută

aminte

cum

cândva

și ce

pe tabla

a măsurat

la:

ca, şi apei prin deduceri kilemetrice să-și găsească formula

53
de

care ara nevoe.

Si nu

vorbim

de

cazul

când foruaula,

— care nu se sprijină pe nici o impresie 'sensuplă, — s'a
memorizat pe dos. ori sa alterat în minte, lucru foarta

ebișuait la copii, de oarese dânșii
nu au nisi o posibilitate

de a se controla. Geometria

școalei

noastre “priraare cu

materialul ei didactio artificializat, cu

săcătuesc inteligența,

cu calculele

formele ei cari numai

ei de amator, rămâne

e

disciplină intelectuală absolut factice şi fără nici ua re-

zaliat folositor.

E

A

teometria ar fi să se predea fără

carte, şi numai

ea aplicații de măsurare ; iar pentru educarea ochiului,
a mânii, pentru întărirea; facultăţii de imaginare, de plăsmuire,

ar fi-să deslipim din ea,ca

independent, desemnul geometric. .
Cam
|

un exercițiu

absolut

ar fi mai bine să se înlănțuiască cunoştinţele de

Gzometrie ? Cele de suprafață

intâiu, ori cele de volum ? -

Eu socot că ambele sisteme, susţinute cu atâta râvnă
de propunătorii lor, sunt greşite, câtă vreme nu om distinge în sânul
Geometriei două catâgorii de
lecțiuni perfect osebite: 1) lecţiunide

distingerea

una

„a elementelor
ţiuui

Ce

de

lor

măsurare;

alta

a figurilor

constitutive;

Cele dintsiu se reazămă

-ciusiv pe simţuri, cele de al doilea cu

pe judecată și raționament,

și

2) lecex-

mult mai mult

|

In categoria La nu putem proceda decăt conform
aersuiui firescal minţii: dela complex la simplu, adică
dela volume către suprafețe; în categoria a II-a e mai
îivese și mai lesnicios mersul dela simplu la complex, dela
suprafețe la volume.
„Lecţiunea de cunoaşterea figurilor, cari ar putea
preceda

chiar cu un an pe

celelalte,

sar

face

ca toate

iecțiunile de obiecte, pe baza intuiției ajutat— ăşi aci lueru!

e mai

uşor

de

cât oriunde —-de

desemn.

iar pentru

ca ele să dea col mai mare folos, puţem desemna figurile
după model, din memorie și din închipuire (vezi Cap. IX,
$ 2). Vom începe cu voimmsle și treptat, ne vom sui la ab-

slracțiunile de suprafaţă, punct şi celelalte:
va
suprafeţelor
in categoria a l-a, măsurarea

cede pe scea a volumelor.

|
pre-

Decât, în loc să începem cu

-

pătatul, xom începe cu dreptunghiul și pâraielogramul.
Ca să se distingă lungimea şi lățiineu,. aceste eiemente

trebuese în

adevăr

să se prezinte

ochiului şi pipăi-

.-

tuluiîn mărimi osebite. Să nu ne lăsăm - infuenţați. de
chestiunea - respectivă din “Aritmetică: „metrul pă-

trat ca
pubzătoare

unitate de măsur ă&“. Noţiunile coreşdin Aritmetică sunt “mai abstracte şi-mi

convenţionale

decât acele din Geometrie ; aceastea trebucae

tractate.în

urmă

'alte, după

se face: Copilul miisoară

cum

și nici de cum

”

multe

lungimi

în jocurile lui, înainte de a cunoaşte mărimea, Bonvenţională luată drept unita'e.. Tot aşa el va trebui să stie
măsura suprafețele . înainte de-a cunoaște ce-i 'metzut

pătrat.

Paralel cu
fi să se facă în
„menţie legătura,
Tocmai ca

Sa

Mi

Eee

-

.

-

a

aceste lectiuni practice, cum ziceam, ar:
clasa a IV-a desemnul geometric, care să dintre ele şi teoria Qeometriei.
=ş
şi Aritmetica, Geometria ne deprinde en.

repeziciune și exactitate în gândire,
ciziune în expresie. Dar

şi Algebra,

|

parale!
cu. cele-.

cn pondere

ea dă mai

și son-

mult desât Aritmetica.

dă claritate şi preciziane în imagini, ă de-

prinderea cu” forme cari îmbogăţesc închipuirea, şi puterea: -de combinare, Prin efortnl pe care-l cere abstracţiei
și concepţiei, ea dă minţii mai mult avânt. Dacă
intaizea

figurilor se face în mod inteligent,

Geometria poate îou-:

tribui foarte mult la cultura imaginaţiunii

-

şi” a- sentined- --

tului estetic. Tată dece vom zice că din punet de vedea. educaiiv, Geometria este cu- mu'i superio:ră Aritmeicei.
7

CAP

Sai

IV,

GEOGRAPIA
„„

Geografia, în care se. Roaie

..

îmbi

na atat de foricit
știința exactă eu jocui fantaziei,/este unul
dint
de învățământ cu cari se pot face lecţiunile re obiectele
midase, Ea are o varietate și o bogăţie.de cele mai feu-. eunoştinți side.
„Piocedeuri ea nici unul altul şi.o valoare edueațivă firă
seamăn,
Se
iei
e
|
Toate aceste: ca lităţi-au însă neroe pent
ru -a fi puse.
în valoare, de oare
care

artă

în: expunăre,

.

a

E

7

a fi un lest al me-- Geografia trebue. să înceteze de
t, de interesante”
Oricâ
"mosiei cu nămolul ei de amănunte.
ei, n'au nici 0 vâloare de
şi de exacte.ar fi cunoştinţele
ales când ele nu sluîndată ce nui le putem păstra; și mai apti
tadini intelectuale:
jese la prelucrarea, Ja furirea, unor
a
,
ale copilului:
eogratie, găsim că
de-G
țele
știn
cuno
Dacă cercetăm
i, aşezăii, direcţii etc. .
marele număr sunt conctete : inăsurăr
în loG ca, deserie„Acestea, toate se dauîn descrieri. Insă te fără alegere,
nun
vea să fie o simplă înşirare de amă exsă se facă pe iae,
trar
arbi
it,
cu un îneepât şi un. sfârş
bine organi:aţi, în cari plouri. adică pe întregi de gândire
lăsând loc nnmai celt .
amănuntele fără relief să dispară,
pun imaginaţia în joc, .
plastice, iar acestea prin faptul că copilului.
pi
vor rămânea ea zugrăvite în. mintea alegerea cunoștințe:or.
aci
“ Ghestiunea de căprtenie este
au aceeași îngemnă- |
Toate nu pot fi păsirăteși nică -nu în wăsături gomerale
şte
_ tate. Programul nostru țărmunre
dar el este de obi— e,
ar
im
pr
le
scoli
în
dat.
"capitalul. de
țumese eu cât le
mui
se.
ceiu greșit înţeles. Dascălii noştri
na. numai ea
ent,
, clasă, ceeace e insufici
dă carteade
, chiar
icădar
ist
art
ate
-matexial de descriere,de desfâșur ţele sunt prea muite
ştin
ca ennoștinţe pozitive. Cana cuno
sunt prea putine și nu
când
şi
dar
se pierd din memorie,
Cu câţiva ani în urmă,
au nici un sprijin, idrăşi se pierd !
cere prea "puțin.
se cerea

copiilor prea mult,

şi rezultatul este acelaş.

astăzi |i se

a

de cunoștințe în cărţile
„Nu. soeot trebaitor un spor irat toate nici în această
de şcoală, — deşi nu sunt. de adm
să aibă de unde -ei-

călul
“privinţă— dar aș dori ta das
resant și . ptorese, eu care
lege material descriptiv, . inte
e avea..0 8xscă l:ţiunea. Ce farmece poât

_ să-şi măestrea
plicare aidoma

vă pierde
cu testul „elevului 7 Că acesta arte, . nu
în
le
neregăsindumult din amănuntele date;
fost pusă în joc în momentul
2
lui
face nimic, Inteligenț.
uimărit în-primul 10%.
explicării şi aceâsta e ținta de
cunose multe În limba,
Cărţi de Geografie interesante
germană. În limba noastră
franceză, mai puţine În limba
De recomandat cu 0s8încă s'au făcai câteva încercări.
deşi alcătuite în alt scop —
“bire șolumele d-lui, | o r g a —
i Calmusehi. „ho
şi „Judeţul Neamţ al d-lu
ÎS

XA

BB
mânia

pitorească“

a poetaluinostru Vlahuţă

|

esta o serie de impresii prea subiective, lipsite de plasticitate şi deslânate.
e
a
„
Cunoştiuţele cu adevărat greu de explicat sunt acele
de Gsogiafie politică. Anatogia, de care ax fi să ne
servi, după îndemnul metodiştilor, e un simplu . punct
de plecare de 2 — 3 jecţiuni. |
:
|
d
Ar fi o chestiune de discutat însă dacă copilul de
şcoală primară are nevea de aceste distinețiuni amănuntite și subtile,

cari alcătuesc fondul

Geografiei

politice,

Eu mă îndoesc. Ar fi destul de mult; şi îndestulător ca el
să ştie

şi

să priceapă cum

se face administrarea țării lui,

Singurul principiu conducător în tractarea acestor |
lecţiuni ar fi: să ne sprijinim ca punct de comparaţie
pe ceva mai bine cunoscut şi să alegem numai însuşiri,
amănunte, cari pot izbi imaginaţia. Copilul ca să priceapă
„trebue mai mult să-şi închipue.
N
Geografia economică este uşor de. asimilat când cunăştințele ei se pun în legătură logică cu ceva şi mai
ales când ine folosim de figuri. Cea matematică are în
deajuns materia!

binăm greutăți
acțiunile

de

concretizare, aşa

mari în

abstracte,

că nu

mai

întâm-

explicare. Totul e să reducem

de pricepere,

cât mai mult la elemente”

descriptive, figurative, cu cari să închipuim, să zugrăvim,
să plăsmuim lucrurile.
:
|
O greutate în Geografie

“sunt

numerele.

Având

în

vedere că nu toate au acesaşi însemnătate pentru oricine,,
sa statornicit de către pedagogi următorul principiu metedic : se aleg din Geografia, țării câteva numere. înseranate, populaț a câtorva centre, înălțimile mari, suprafaţa
țării, ete., “cari se nismorizează cu cifre rotunzite; Acestea

serves3 de jaloane, de puncte de comparaţie, de unităţi
de măsură pentru numerele întregii Geografii. Cu chipul
acesia punem ceva imagini în locul abstracțiuniior.
pure

„atătate de numere,

_

Trebue

J-ăW Zice,

N

să mai distingem în fine un material, brut.

numele

proprii.

Acestea câ

5 puternică

sforțare de memorie. Să nu uităm că orice
nume- nou trebueșie sens pe tablă, ceteţ și ochios, pentru
<a imaginea
vizuală
să sprijine pe cea auditivă.

Cu utomradia
7

Cum să-l scrim însă 2

lui proprie san asa cum se rostește ? Aceasta

CU

E

a

o

e

este o chestinua foarte mult discutată. Eu socet că

care nume trobueşte scris
luat. Pentru a na putea
şeolare în vieața zilnică,
existe deosebiri de rostire

fie-

şi rostit în limba dim caree
folosi de cunoștințele noasize
trebue, pe cât se poa'e, să nu
în numele fondului geografic

comun. De ce să zicera Munich, Viena, Drezda, când
pe
scrisorile ce ar fi să trimitem în acele oraşe, va trebui
să scrima altfel ? In nici o călăură de căi ferate, îa nici

o hartă de drumuri de fiar nu găsim numele

nvastrade gcoală.

din

cărţile

o

„Ar trebui, cum ziceam, să sc'im num-le cu ortografia

„lor şi să le roatim desluşit.
mata, dar numai o Singură

“Câpilui -ar avea o greutate
dată pentru totdeauna.

Materialul didactic al Seografiei este foarte

interesant. Locul de

pitoresti, monumente

cole, tipuri omeneşti

căpetenie

de artă,

îl ţin

mustre

bogat şi

tabloarile :. vederi
industriale,

după rasă, naţiune, ete, Gu cat

agri-

ta-

bioiirile sunt mai mari şi mai artistie lucrate, cu atât au
o valoare didactică mai mare. Vin apoi hărțile, atlasurile,

globuriie- şi aparatele didactica speciale Geografiei matamatice.
Hărțile pot fi murale
san de clasă,
mute sau scrise, plane sau în relief. Fiecare fel își are calitatea lui. Harta murală dă o idee mai

iuniinoasă de aşezarea, relativa a fiecărui punct, cea
iasă tadeamnă pes elev !a muncă p:oprie.
„Tot așa au merite egale, deşi osebiie, fiecare
instrumentele didactice arătate mai sus. Folosindu-ne

când în cand de fiecare, putem face ca
pururi variate şi atrăgătoare. |
O deosebire

țile do mână
prea mult fulosite,
Orice haită

msi

temeinică

şicele

lecțiunile

de.
i
din
din

să fie
|

este de ficut între hă'r-

tipărite,
|

nu ne dă decât

aşezarea,

cele

dintâiu
|
|

întinderea,

şi,

dacă considerăm şi pe cale în relief, înălțimea, unei por-

țiuni de pământ sau de apă față
„Xa

este deci

o simpiă

avea măcar pretenţia

schemă

da a rezuma

dinte un întreg de- gândire. A
în. fiecare lecţie, cum 0 facem
șugul de cunostinți rodnice și
sâ ni-l daa n deșoriare lihară si

de alta sau dealtele.

de relativități, eare nu poate

totalul de cunoştinţi

ne sluji d> hărțile de mână
astăzi, este a încătușa belatrăgitoare, cum ar putea
măastrită, a-l încătnsa, zic,
i

.

intr'o simplă

.

,

r

A

,

cara nu spune eopilăi ui n'mate, Ba.

schemă

mania profesorilor desemnatori- a schimbat centrul de greu-.
tate al. învățământului geogratie. Harta, din simpla prâeedtu de ajutor, a devenit însăși inta "leaţiei, Profesorul
desemnează toată vremea, reducând ginditi, puternice și

figurative. Ja linii. şi puncte, elevul capi ază «-i pe tablă
„Si. „.=mu”gândeşte nimic! Ti rămâne să memorizeze a dona

-

zi pe de rost textul, iar» peste o săptămână & uitat despre
i
ce tuse vorba!
-Ca harta

amlocuita

o Iacrare

de imaginaţie, fecundă |

“prinir'o simplă me norizare vizuală, ânume “amintirea cătorva puncte văzute într'o aşezare anamilă și bytezate cu

vorbe ce se confundă. Hărțile de mână sunt o simplifi: |
Geografiei,

care a

o reducere

la formule, un mijloc si-

putea folosi “cel mult,

pliat- şi aproape mnemotehnic. Lam

-

:

ca rezumata Şi n'am relevat relele cari rezultă din abasul “hăsților. Munea istovitoare cerută de -exceutarea, lor în- grijită, îndemnul sistematice spre minciună: elevii copiază
harta pe geam sau se -folosese de munea altora, ete.

Cum am zis, pentru cunoaşterea tteografiei fo'osul .
hărţiior de mână este foarte mărunt, foarte redus. A. fi
să nu le utilizăm decât sub forma de schiţe mute, singe
rele cari pot da clară ideca întregului. Vorbele: s:xise pe
tablă, când în sus, când în jos, sunt o continuă distracţie
peniru elev

şi o zădămiciră de fiecare clipă a Juerări î:lai -

de sinteză. Profesorul îşi va despărți deci tablă în două
printr'o linie veiticală, pe o parte va schița harta, pe
apă
alta, va serie pumele în cea mai buuă ortiine.
a: :

presus de toate mijloacele însă despre eare_| a
„Mai
vorbit, sunt călătoriile și excursianile, Impresiile juste. Cu.

lese de individ și potrivite deci puterilor. lui de. primire
prețuese

.u

mult

mai

plăsmiuiri ile închipuitii,.

mult decât

și na numai pentru capitalul lui geografie, ci chiar. pen- a
tra întreaga-i cultură morală. Plimbări în natură, iată

cea mai sănătoasă și mai. praţioasă
oferi elevilor noştri ; iată si. cel. Mai
culturii lor ştiițifice.

petrecere

ce

putena

puter: nic ajutor

-

dat.
|

M etodica.—Am deosebit în trăsătuti gcner ale “două
categorii de consștințe în Geografie : unele, mai mult sau
mai

puţin conerete,

(graţie. nijloacelor” ide

cari se pot întinge în memorie

conerețizare)

şi dăinui, altele abstracte, -

.

_Tntr'o descrieie meșteșugită care să: aprinăă, închi -puirea, elevilo», proiescrul poate strecura elementele ab-sivaste "indispensabile, „Acestea

imagini se

păstrează

în puterea -asopiației

cu:

cât-va, trap, în amintire. Dacă mai in-

tervin și alte inijloace didactice. ca - repețirea, tablouri
comparitive,- ste ele pot rămânea pentru totdeauna la în-

- demna

copilului.

„
lată o "schemă după căre aş înderaua. cu să se facă
cele mai mulie din lecţiunile de cari vorbim, deşi “Geo-

grafia, este obiecţul “căruia i se poate

mai puțin impune ua

—

anumit mers de explicare. Pentru a înțelege însă această
schemă şi a o motiva, trebue să ne amintim că Geografia,
în afară de utilitatea ei
volte imâginația, să. ne
pre natură în vaporturi
saţionamentul. Pentru

practică, ate. oheimaroa să ne deslege multe din - cunoștințeie des| logice şi reale, să ne exeretieze
a atinge ținta acoasia dublă, cu-

noştințele ei aşa de „complexe "şi Qe variate, vor
să se sprijine între ele,

vor trebui

prezintate

trebui

în totaluri

de gândire cât se poate. d» artistice. In fine din beişugul acesta de cunostinţe,-unele esențiale, temeinice dar
abstracte, vor trebui repeţite de mai multe orii şi în. fis-

“care dată :sub-o formă” nouă.
a
Tată schema propusă;
a

ă

,

- a) deserievea succintă, dar interesantă și puternică a înti 'egului. Folosirea materialului concret care
poate

ajutoră

închipiirea elavului ;

b) anâliza amănunţită
tenie, Folosirea. hărților

cerute

a " chestinziilor

c) desen-narea hirţii, cu care prilej

întreg materialul desfășurat.

>

de

căpe-

de subiect ;

se. rezumă

Mersul de gândire, metoda cu alte cuvinte, din fie-

„care lecţie, care câte odată poate fi anslitică, câte” odată
„sintetică, „cele mai

de

multe ori. este

analatico-sintetieă,

y

- Materia prevăzută le. programul

nostru pimar O rom

despărți din punet de vedere metodic în două grupe !
A) Cunoștinţi propriu sis geogratice,
b) Cuno.știn ţi pregătitoare,
„ Cunoștinţele geogratice rropriu zise, atît de nume-. |
roase, să ie reducem: noi pentru- simpliticarea muncii.

“noastre

z

de dascăl,

la căteva

catagoiii, adică atâtea

câte:

SN

69
sunt şi punctele de vedore
lumea geoguaficeşte ;

noi

cari “considerăm

după

fală de punctele cardinale şi
1) asezaraa
față de puncte luate arbitrar : ia Răsărit, la Sud, la dreapta
a
Rinului, la nordul Franței, ete.
teritorii,

tatindere de

de mărime:

2)rslativitatea

înălțime de munţi, lungime
3)
caracteristiea

de fiuvii, ete. _.>
regiuzilor
ca

producţiune —calitatea, cantitatea
şi eftinătatea
produselor naturale ori industriale — și mijloaca de ax-.
pleatare :;

4) earacteristica
regiunilor, individualizate sau nu politiceşte, ea populaţie:
rasă,
religie, limbă, obiceiuri; aptitudini, aspirații, ete.
5) organizarea politică — State, legile
ler fundamentălo de orgunizare. “Toate aceste idei ar fi cu mult prea grele pentru
mintea copilului de 8—412 ani, tără ajutorul cunoştințeior
pregătitoare

de clasa Il-a.

lată de

instrucției geografice este materia
mată.

Ea

este iniţiatoarea,

ce am: zice că temelia

din clesa

“ea este călăuza

a

II-a

minții

pri-

în 'do-

meniu! stufos al Geografiei. Descrierea şi desemnarea străziler pe care zilnic trece copilul, au de stop să-l de-

prindă a vedea şi mai târziu a-şi închipui cum
pot fi așezate repiunilo îndepărtate. Aptitudinile şi obiceiurile locuitorilor dintr'un oraş cu dânsul, îl ajută să
osehească' popoarele. Și aşa mai, "departe,
Dar dacă na ne-am da seama cât de departe țintim
cu fiecare lecţie din clasa Îl-a și nu am. lucra în consecinţă, aceste exerciții rămân

o cortadă, pentr u dascăl şi

un non sens pentru copil.
Materia clasei -a I-a, cun ziceam, cea mai însemnată
Şi

cea mai

interesantă,

trebuie

să se sprijine

experiența copiluiai, ea frebăeşte culeasă

absolut

numai

pe

din

intuire
directă,
iar dascălul nu va pierde din
vedere nici un mometit, viitoavea noţiune geografică în
vederea căreia adună atâta material concret,
tarea

Ca să=şi poată dascălul găsi oarecari jaloane în tracGeografiei

de clasa II-a, ca să se

orienta: în materia aceasta,

g&ramul

ncstru

și

Ae

către

poată cl

însuși

dezordonat prezlutată de pro-

autnrii. da

cărți

didactice,

arm

ei

-

Cessebit mai sus ace'e cinci eategorii de cunoștințe . meografice. In vederea acestor categorii de gândire învăţăteru! îşi va pregăti şi își va aduna materialul irebuitor,

„CĂP.Y.
ISTORIA
Istoria,a cârai miză utilitate practică esto cu bel:
şug compensată de cea formală, este marea educiitoare a
sentimentului patriotice. En mai este un -puternio ajator
al culturei morale precum şi al afinărei. inteligenței în
formele

ei cc'e

mar superioare.

i

|

Bai n consideră istoria, și poate nu fără dreptate,
„ea un obiect de învățământ absolut fără rost în scoala elementară. Urmărirea evoluției, fie chiar! a unui singur
neam,

cere mii

multă

matmitate

tilitate de pricepere Ture

lipseşte

inte!ectuală,

cere o sub-

minţii - copilăresti.

De

cânt lumea şcolară și-a dat seama de aceste eerinți, sa,
statornicit pentru. programul şeoaiclor elementare numai
Istoria

tării

- lăsată claselor

pe când ceu universală

secundare.

cea biografică.

Formi

Istoria

a fost

adinisă, cu necesitate este.

pragmatică

cum

e numesc metodiştii gormani, rămâne “şcolilor superioare,
Forma biografică este o procedare de care ne vom
tolcsi numai cât e strict necesar. Ba corespunde ce-i drep-

tul telului de gândire al copituiai, este prielnică cultivării
lui nuorale, dar îi poate tnrâuri greșit
pre valoarea și puterile individuale.

concepțiunea
m

des-

Ialănţuirea, succesiunea faptelor istorice se poate face
după părerea pedagogilor, în două feluri: dela timpurile
eeie mai vechi spre vremurile noastre, sau invers.In cazul

intăiu mersul este logic, cel real şi se numeşte pro gresiv; în cazul ai doilea este artificial, faetice Şi se numește
regresiv. Aceasa este deosebirea cunoscută în școală

sub greşiia niiinire de Metodele Istoriei.
şită, fiindeă prin” metodă înţelegem pedagogicește
de stab'lit între cunoștințele unei lecţiuni date,
donă lecţiuni ce şi urmează oua alteia, şi nici

succesiunea

şi legarea

îitregalui

material

Aceasta, din urzaă este de demoniul
+

Zie greordinea
san între
de cuwe

dintro știință.

Metode'ogiei,

al Le-.

Lu

gicai, fiind o chestiune de orgariisare și. nu d> wulgarizare,-

a Istoriei
iar ceeace obișnuit se numește mâtodă regresită

nu-i decât o simplă

şi aceeă, Cum ziceam mai

procedare
sus,

factice,

pedagogică

Argumentul

- care se sprijină ceice o. susțin cs pe 0 norocoasă
ţie este următorul; „mergând dela noi spre
vechi, mergem
delia cunoscut
ia

noseuti.

pe

în0va-.

DEEE

cei
necu-

o

Ducă faptul invocat de acest argument - poate fi a-

" devârat într'o scoală.de adulţi, nu mai-stă astfel !ucrul
eu copiii. Acestora le. e iot atât de necunoscută viaţa s0cială a contimporailor ca și a celor din trecut, Mai mult,
Cu cât ne îndepărtăm de vremurile actuale, cuatât putem
„da de organizări sociale mai simple
şi deci: mai
uşor de

„cuprins cu mintea simplistă a copilului, de stări: sufletesti
mai unitare, mai primitive, mai puţin depărtate de felul
lui de a simţi, Dacă principiul lui Augiiste Comie-ceste .
adevărat — că. fiecare “individ în evoluţia lat oglindește

seria ştadiilor prin care a trecut omenirea — afunei nu-

m ai vremurile primitive le-ar putea pricepe şeolarul cla- |
>
S

„seior

=

primare, nici când

pe cele

moderne.

a

Un argument şi mai puternic se - poate. chema în:
poiriva procedărei regresive: Istoria nu: se „poate bucura
de privilegiiie Științelor experimentate.
în acestea din urmă
unde lagătura dela cauzi la efect este bine cunoscută,ea
fiind. experiraental deierminabilă, este indiferent, din punet
de vedere logic, dacă în expunerea unui fenomen nergem .

” Brogresiv sau -regresiv. Şi când

mersul -regresiv corespuu-

de felului dă a gândi al copilului,
iată că el ni se impune

„ dela-sine. In istorie însă faptele sunt rezultatul nu a
uneia ci al unei multiplicități, al unei comple„ xităţi, de multe ori nepătrunsă,

de

sauze..A studia Isto-

Jia regresiv înseamnă
a atribui îa mod arbitrar unei ca:
wze efestul prodas de mai multe; ENE
e
Ne

putem sluji desigur de: fapte: contimporane,

în- -

tâmplător. cunoscate de către copil, în asemănările, în analogiile. noastre, dar atuici faptele- acestea nu mai pot

„avea valoare ștințifică, ci sunt un “simplu

măterial

con-

cretizator..
a
e e
e
Istoria, are multă 'aseminare ci Geagrafiaîn ce pri:
veşte fondul de. idei. Aceiaș belşug.de amănunte cotierete,
N

.

care se grupează în imaagini și tâbiouri, aceași - bogăție,
de. numere şi de 'iiume proprii, amândoui în stare să dea

avânt închipuirii, să încoideze atenția,

să desvolte raţio-

namentiul, Istoria Gere însă o inteligență mai

susținută,

- cuprinsul ei fiind raționamente mai largi și gândiri mai
cozplexe.” fată, de ce cuea se merge mai greu. în şcoala
primară decât

alui aceleaşi
Materialul
torice, în lipsa
“site dee 3, t-lusrarea

cu

Geografia,

deși

amândonă - cer

dască-

7
calități ar: iti ce.
didactie cel mai-bun ni-l dau. muzeele îslor tăblovrile. Acestea nu irebuese folodupă expunerea leaţiei. Altfel împiedicăra

tachipuini — fapt de căpetenie. în. lecţia noastră

— întocuind-o cu amintirea,
iabloului.

cu memorizatea,

vizuală, a

|

+

- Procedarea. esenjială în Istorie - este descrierea. Cu
cât aczasta. va, fi măi plastică, mai figurativă, cu atâl va
fi mai. eficace pentru desvoltarea imaginației şi pentru
fixarea

îi memorie

cu elemente

a ideilor abstraete , , ghibacia

asociate-

interesante.

In privinţa numelor proprii şi a numerelor ne Vor.
călăuzi. de normele de. predare ale Geografiei.:
Şi lecţiunile de istorie pot fi desvoltate după principiul. treptelor formale, cu condiţie să nu scoatem și de Cetirea
unde nu-i o asociaţie şi o-aplicare,
textului drept treaptă: din urmă, nu e bună. Ea înlocuiește
Inerarea, imaginației, urmărită de dânsa, prin.o re producerea

a

textului,

care. ca

cărțile

actuale

de

geoală, .

poaie fi cel mult o lucrata de pricepere. Dar” atunci nu
există nici. o deosebire între lecţia de istorie şi cea de :cetire, pa când” noi trebuis să diferenţiem, dacă voim să

desvoltăm inteligența în toate formele “şi
țele ei. Dealmintrelea aplicare nu poate
țianile unde s'a ajuns la o formulă, la
__— trebuesc cândva de sfășurate Şi folosit . âe

în tozte nuânfi decât în ieeo maximă, ce.
elev în a i te

împrejurări decât cele expuse în clasă, ,
Bucăţile de cetire, cu cuprins istoric, se vor folosi
ca eetire, câtva timp după, ce au fost, tractate ca
istorie propriu

zisă,

Materia prevăzată din: programul nostru este tipul
organizărei după principiul cercurilor concentrice, Numai |
Limba maternă şi Aritmetiea mai oglindesc un întreg” şir.

x

ga
de cuneştințe atât

=

de bine organizat. Ca şi la Geografie

decsebira un material pregătitor, legendele, și unul pro:
priu zis istoric. Pentru clasa II-a sau ales legendele în

versuri cari cântă faptele de căpetenie cuprinse intre intemeiarea Principatelorşi timpurile contimporane şi cari
se tratează ca. buzăţi de memorizar?. Ele îndeamnă pe.
-copil spre vremurile de ninlt trăite, căci cu firma lor de
poveste

le farmecă

lesne

mintea. Acesta

e materialul

pre-

gătitor,
Da
N
Pa
Im clasa Iila facem întreagă Istoria ţării, dela tormarea poporului român până în zilele noastre, îmănuntind
de preferință epoca eroică. Inte'a IV-a clasă
cu noi amănunte eadrui cunosent și stăruim

asupra vremurilor

contimporane, a eclor

spornică. propăşire.
Ca, metodică, avem

|
de

compleciăra
eu osebire

de

grabnică

o
recomandat, înză

și
|

[908

odată,

o.

stăraioță statornică în a forma tablouri cu descrierea
nou
_străși a le deosebi clare și lominoase îa jegendele unde.
ie găsim. ÎstoriA, din şcoala primară 'are menirea să re
încălzească sufletele

pentru

neam şi țară

și. numai

pu-

nându-re în joc închipuirea, îşi poate ajunge ţinta ei.

API
.

INVĂȚÂMÂNTUL

T

INTUTIV

Învăţământul intuiţiv. nu eorespunde unei

numiie,

el este o creațiune

pedagogică,

ştiinți

ca urmare

a-

a îm-

pământenirii metodei intuitive în şuoală, este un - obicet
de. învățămâut absolut artificial. Francezii îl numest Le.

cons

de

choses,

unterricht.
Acest învățământ

Germanii, —Anschaunga-

|
creat

Ni
de - Pestalozzi

a

ftcni

xevolaţie în şcoală. Până în secolul XIX toată învăţătura,
e“ltura toată, consista în a cunoaște cuprinsul eăsţii,
adică pur și simplu observaţia şi experienţa altora.

Pestalozzi,

printre

cei dintăi,

învățătura din carte, alăturea
și a

tochipuirii,

daP

mai

pune

alăturea

en

cu exercitarea, priceperii

înainte

învățarea prin propria-ne observaţie,
a simțariler noastre.
n

prin
:

de cât

dânsa, |

propria muneă
A

5
„Principiul pus de Pestalozzi nu este însă niei
“astăzi urmatîn totul. In înțelesul, exact al envântului,
învățământul intuitiv ar fi să cuprindă nun ai, dar și
tot ceeace se capătă din conlncrarea simţurilor. A cuaoaşte natura de pe tăblouri, chiar desluşite şi comples-

tate prin spusa dascălului, nu este adevărată intuiție,
„? Pestalozzi
a creat învățămăndul intitiv dar -nu

la ţărmurit şi nu Va sistematizat. Aceasta fu opera. ur
mașilor lui, în primul loc a lui Diesterwe g. După
eogetul pedagogului elveţian, Învăţământul intuitiv pătrunae

în domeniul

Științelor asupra raturii,

formează

punctul

de plecare a! tuturor îndeletnicirilor școlare, acel +] Ariitmeticei. al Geometriei, al Desemnului, etc. Urmașii. lui

Pestalozzi i-au'slatornicit hotarele față de Știinţi și
au stabilit principiile după care au a se alege cunoştins
țele ce-l alcătuese,.

Pa

Dupâ cencegţiunea metodiştilor

actuali învăţemântul

intuitiv cuprinde cunoştinţe de Botanică, Zoologie

și Mi-

meralogie „pe de o parte; dn Fizică şi . Chimie aplieate,
de alta ; de Higienă și gospodărie, de Geografie şi viaţă
socială. Din Stiinţele naturale intră în învățămăntul intuitiv.în divizii, animale, vegetale sau minerale—
din regiunea unde trăeşte .şcolarul ; din Fizică, fenome-

neie cele mai

frecuent= în aceiaşi regiune ; din Chimie, fa-

bricatele folosiţe zilnic, ete.
legerea materialului

Principiul

conducător în

a-

deci a fost următort! : copilul să cu-

„_noască cela ce-i pot cădea sub simțuri, dar numai ca individualităţi ; orice tendință de generalizare este o încălcare în domeniul Științelor. .
=
In capitalul de cunoștinți ce .alcătuese învățământul
intuitiv sau propus diferiie ordine de grupare,
aşa sa
propus ordinea după natură şi înrudirea cunoşti telor:
“Fizică,

Chimie,

ete:

Această

ordine, pur

logică, se

înde-

_părtează prea: mult de felul de gândire al copilului şi este
cu drept cuvânt combătută de pedagogi. O' altă ordine
închipuită de Diesterw eg este că totalul cunoştinților să se giupeze pe ânotimpuri, adică după probabilitatea,
mai mare de a le simţi copilul nevoia: plantele de vatră,
lucrările câmpului şi ale grădinii corespunzând acelui

răstimp, ete. să formeze o unitate:
cari va să înceapă şcolarul,

cele de

toamnă,

ovaltă unitate, etc..

-

e

4

cu

_ Owdines aceasta rămâne în vigvaie mumai în liniaamante înnvi. Succesiunea dela o cunoștință 'a alta însă
are a se determica prin tactoi dascălului. Un principiu
stabilit

să-l.

nu trebue

pa care

ea

acesta, este

vite

să

meargă dela apropiat la. îndepărtat, dela, cele în parte cu:
'woscute spre cele cu totul noiși necunoscute.
ntul
intu“Pentru pedagogii cari an propus: învățămâ
“îtiv drept centru de învăţământ, is:orioarele morale . îitcă
de
iatră în cadru! lui. Am deosebi: deci in acest obioct
învățămănt, din punct de vedere metodic, mai multe ca-.
teorii de chestiuni, după natura ideilor cuprinse, :dapă
limita pe care o urmărim, după metoda de predare întru câtva osebită şi cu: necesitate altfel muanțâtă, pe care e
n
Da
Si
sexe fiecare subiect.
categorie cuprinde indivizii (animale
Intăia
vegatale, anumite fabricate, obie-te casnice anumite, 6tc.)
propriu
Metoda de predare este cea intuitivă
zisă:

:ului, a însuşirilor lui: caracte»
îutre ea
a) observar

ristice și care isbese mai mult simțurile; b) analiza a- măvunţită a părților ce i se pot osebi; c) reconstruirea
întregului,

cunoaşterea

i

- abstracte.

altor

categorie

A doua

însușiri

ă

caracteristice mai “

e

o formează cele câteva no-

genoralmerite cunostute şi
țiuni generale sin abstracte,
folosite : metal, animal, piată, pom, legumă, ete. Aceste

Noţiuni. sunt rezultatul unor inducţii insuficiente,

ele nu

pot fi clarificate și luminate decât prin metoda

pro-

priu

zis

- de. indivizi

jhductivă:

de acelaşi

fel, de

a) observarea unui - nuniăr

preferință în trăsăturile

și esenţiale; b) o încercare

comune

lor

de generalizare, deşi

fiză pretenţie -de absolută rigurozitate ştiinţifică,
A treia categorie cuprinde fenomenele fizice,

In învățământul
fenomenelor,

intuitiv nu poate fi voiba. de explicarea.

de cunoașterea

lor rațională, întru

cât deli:

“mitarea cauzei cere o putere de abstracţie puţin obisnuită
la copii. Cu şeolauii din clasele I-a și a II-a poate fi vorfenou
empirică
b- numai de cunoșterea
menelor, adică de atât cât le dă simţurile lor și anume

distingerea unui fenonien de altul ca aspect-ca
, înfăţişare

ca loe unde

se produce;

ca durată,

noastră. Metoda rămăne cei pur
.
|
?
Ed
e

ea înrăurire

intuitivă.

asupra

-

.

GT.
Sa pus adeseori următoarea chestiune

-să aştepte

dăscălul ca fenomenul

ză se

fa

discuţie:

producă în natură,

spre a vorbi de dânsul, să:l provoace pe cale
experimentală,
— când se poate — sau

să]

descrie,

să-l observe la ocazie ?
Da
„ Ultima altethativă cade dela sine,

îndemnând

copiii

e
dacă este să ne

finem de principiul intuitiv. A doua alter
nativă va cădea
deasemen

erod,

ea,

A produce

ceva

expe

ntal față de
„copiii mie!, oricât de puţia complica'e arrimâ
fi
apira
tele este
a pierd
e vremea,

Cop'ii nu au

puterea

de

“impresiunile lor, ei se lasă înrăuriți tot pe a subordona
atâta de amăxunte
le secundare şi accidentale

La, fel îl impresionează
me folosim și faptul că
“ asupra Cărvia stăruim
Altiel se întâmplă însă
atenția copilului.

cât şi de

cele

esenţiale.

pe copil şi instrumentul de care
ne: frigem cu el, ca şi: fenomenul
sâ-i atragem băgarea de seamă,
când fenomanaul atrage dela sine

Si cum

fenomenele

fizice -de studi

at în
scoaia primară sunt puţine, aş crede Inai nimer
it
ca,
das- călulsă nu voibească de dânsele decât când
Sau

din întâmplare. -

produs

A

Categoria a pa tra, o - formează cunoştinţele
«de lligienă şi gospodărie, cari se vor tracta tot
şi tot empiric. Metoda intuitivă devine aci şi incidental
arătătoare,
cunoștințele de dat trebueze puse zilnic în pract
ică
deveni “deprinderi,
Categoria

a

morale,

despre

rele

Cap.
|

1.

Si

Materialal

didactic

cincea

cari,
al

cuprinde

incidental,

istorioa-

s'a

învățământului

spre a

vorbil
intuitiv

în
este

foarte bogat.:. tablouri intuiţive, obieute în
miniatură, muatre de tot felul de proiuctse erbare, cylscţie de
animale,

iastrumente penţru expermentat,

muzeul

şcolar,

Cel. mai

cu

ete. Cu

altele laboratorul.

unele

alcătuim

bun material didactic suut obiectele îuseşi

sau reproducerile lor în miniatură, în al treilea jând
abia viu tablourile. Roproduceri!e în volum cele mai
bune

sunt cele mai simple, acele pe cari le înjghsbăm noi
laşiaa în momentul.și potrivit nevoilor explicării, Nămo-

dul de material

didactic cu care

ge finde a

“coala primară,
are ceva artificial,

ceva,

ae

înzestra

factice,

care

e

artificializează mintea și 0 îndepărtează dela izvorul unie, ..
sănătos şi nesecat,
chestiune

belais,

de

natura. Nu-i

căpetenie— cu

totul să ebservăm!

tot respectul euvenit-lui

care e de altă părere —esteşi ce

" Intuirea materialului

didactic

O
Ra-

observăm,

şcolar, a materialului

cum

e astăzi sistematizat și ordonat, poatefi o pregătire şiiin:
țifică folositoare celor ce se vor destin Stiinţii, dar ea
'vămâne absolut “factice și neîndestulătoare pentru: cei,ce
țiu să tămâie numai

oameni,

— dar... oameni cu adevărat

CAP. VII,
ŞTIINTILE
Stiințile se sprijină pe pregătirea dată de tuvăţământul intuitiv, după cum Geometria, pe desemnul geometric, Istoria pe-Legende și așa mai departe.
” Organismul școlar primar, oglindia îatr'acrasta principiile stăpânitoare din şcoala franceză, reprezintă o supra.
punere de două trepte de cunoștinți: una, absolut
pregătitoare, — în clasa La şi a II-a— cealaltă, cunoș- tinţele socotite ca neapărat trebuitoare culturii
generale:
a massei

cetățenilor. Instrueţia ştiinţifică nu-i aşi dar de-

cât o complectare a celei date de învățămâniu!
Ea cuprinde cunoaşterea ceva mai amănunțită

iniuitiv.
a faunei,

meroase aplicări la agriculţură, pomicultură

altele —

a florei şi a bogăției minerale din țara proprie — cu nucunoașterea

|

rațională

a unor fenomene

fizice,

şi

fabricarea,

unor producte industriale și căteva, precepte igienice cu
cunoștinţi de fiziologie şi anatomis cari vin în sprijinul lot.

Științile au o mare valoare “educativă. în ăfară de
cunoștinţile zilnic folosite, ele cuprind explicarea atător
fenomene cari ne isbesc imaginaţia şi ne predispun la credinţi greșite, turburătoare şi. adesea imorale. Ble sunt și
cel mai sănătos mijloc de desvoltareal intelimanţii. Lite-

ratura,

cu aşa

puternică

înrâurire,

ca ivstrument

de edu-

caţie, poate fi un cuţit cu două tăișuri : multe inteligenţi
le aprinde peste seamă, multe le îndeamnă pe drumuri

greşite ! Din potrivă, Știința — hrană insuficientă, pentru
mințile cu având sintetice şi te:nperamentele pasionale —

este o educatoare binevenită

pentru toţi. Ea ne desvoltă

percepţia

şi judecata,

ne îimputeraiceşte

ms&moria,

adună

„material facultăţiide. plăsmuire şi așează temelia pentru
rodnice raționamente viițoare. Dacă Matematicele sunt
o

gimnastică, Stiinţile sunt cel mai bun tonic al intelig
enţii :
cele dintâiu ne-.disciplinează, cele de-al doilea ne hrăne
sc
mintea, Iată de ce ar fi ca programul şi orele lor
de
studiu

să nu

dintâiu |

se împuțineze:

|

nici

|

odată

în

ă

folosul

celor:

7 Cele spuse ca prilegul învățămâatului intuitiv despre
materialul. didaetie se pot repeta până la un. punct
şi
pentru
Ştiinţi. Materialul cel mai bun este acel “nou,
improvizat, luat din natură, adunat de către elevi, dacă

-%e poate în chiar momentul când avem

a ne folosi de dân-

sul. Ya trebui să facem excepție pentru instrumentele ne-

- cesare experiențelor, cari instrumente oricât de “puţine
nu
got fi înlăturate cu totul. Aceste instrumente vor fi însă
sât mai simple, aşa ca atenția elcvului să rămâe în întregime absorbită de către fenomenul . produs.

„

sigur

Metoda ca forma,ca nuanță, ca aspect, variază
cu felul

dispăne

chestiunii şi cu procedările

de cari

într'un' subieot dat ; ca. fond însă e mai

de.

putem

bine să

răie pururi inductivă.
Cândcu
țile pet fi
adunate de către elev prin simplă observnoştin
aţie, metoda va

îi intuitţi vă; când fenomenul se produce prin experiență, metoda ia numirea, cam nepotrivită, de experi-

mentală.

Metodiștii pedanți rai descopăr în Stiințe o

metodă arătătoare,
una iductivă
propriu
zisă, efe. Toate aceste sunt forme didactice, figur
i,
le-am zice, ale indusţiei.
|
Fenomenelor fizice cunoscule e m piric înclasele

precedente, din învățământul intuitiv, le dăm acum o
explicare. Cunoaşterea lor devine deci rațională.
Cam vom ajunge aci? Expunând condițiunile în cari .
se petrece,

arătând

deci

menul ca

înfățișare

şi

fenomenul

şi

apoi cauza,

amă-

auntindu-! în tot, aspectul lui ? Sau invers, ohservând feno.
apoi

scoțând din condiţiunile de

producere cauza lui ? Vom merge dela cauză către efect,

sau deia efect
progresiv
,

către cauză ? Mersul întâiu se numeşte
al doilea regresiv, Cel intâiu este lo-

gic şi tace economie de timp, cel deal doilea; oglindește
felul de a gândi al omului, e mai adevărat
psi„

5
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Ia

hologiceşte. și deci

de

i
ae

preferat

=

avera. „de 2 face + cu

când

eopii.
Iată de ce se spune că metoda didactică pro pri i e.
Știinților fizice este metoda T egresivă-

CAP: VIIL.
RELIGIA
Educaţia religioasă a copilului se face cu- mult mai
mult pe

|
|

alte căi decât cea întele ctuală

şi cu ajutor ul

altor

mijloace decât învăţarea Religiei.
Sentimentul religios, așa: cum trebue să-l urmăria,
nu este o stare sufletească uuică, simplă ; el cuprinde mai
multe elemente și numai din imputernicirea tuturor ace-.
stora poate rezulta sentimentul religios în forma lui cea
mai puternică: concepția Divinității în sensul creștin, cunoașterea moralei impnse de dânsa, iubirea. adâiică de
divinitate,

frica

e ni] poata
toate câte ni
câte le poate
desăvârșeasșă
poate zice că
Mijloace
- admirarea

de atotpuiernicia

ei, credinţa

în sprijinul

da în vremuri grele, recunoştinta pentru
le-a dăruit, admiraţia şi slăvirea pentru toate
făptui, ete. Numai când şcoala a stiut 's%
în sufietul copilului toate aceste nuanţe, se:
i-a făcut educaţia religioasă.
de căpetenie sunt: preumblările îa. natură: și

frumuseţii . ei,

literatura,

și muzica

religioase

4

de cari ducem mare lipsă, — apoi prâctica caltului şiinvățarea dogmelor.
Indiferenţa care înlocuegta la noi sentimentul veligios
mu vine, cum Sa spus, din răspândirea unui curent de
ateism, ea înseamnă pur și simplu lene şi fiică de - a Tu
ng cheltui sufletește. E aşa. de simplu să negi orice ! Ba
“ai și prilejul să faci și spirit ! atât numai căt spiritul ne
este decât o formă în.care se pot înbrăca și gândiri prea
puțin roduice în propășirea unui neam.
Ateismul merită negreşit toată stima * noastră, când.
este

rezultatul

unei convingeri

la care

s'a

ajuns

după

cu-

„noașterea și compararea tuturor dogmeloi . religioase: și a
teoriilor filosofice, atunci când reprezintă o muncă uriașă
şi a devenit

el însaşi. o teorie

filoaofică—dar

nici

de

cum

când el nu este decât negațianea primă a unei minți lenese,

EX Aa

Ti
care fuge de orice frământare,
'de orice efort intelectual!
Trebue să recunoaștem însă, pentru a fi drepţi, că |
îndiferentismul Românilor în chestiune de Religie este e
boală veche și că Religia ortodoxă

auinsi cu pracțica cultului,

stulător ca educație.
-

ceeace

s'a mulțunit prea adese

|

este „absolut

netnde-

Sentimentul religios-îl soarbe copilul din mediul în

eare trăeşte ; profesorul oricât ar fi el de cireumspect în
această privință, nu poate--faze sivgur mare lucru. lată

eam cu ce ai putea el contribuijni sensul dorit : 1) deprinzând copiii să-şi facă rugăciunile ca cel mai adânc respeat
_Și nu de mântueală ; 2) "povestind istorieare interesante
și sguduitoare ; 3) ajutânda-i să admire periecțiunea

tuturor

cât mai multă căldură și ton convingător.
Invățământul religios cuprinde în clasa

câteva

* făpturilorşi frumuseţea măreață a naturei : 4) alegând
„bucăţi literare și muzicale patărnice ca-sentiment, luminoase
ea gândire ; B( căutând ca în vorbă lui să pue veșnie
rugăciuni și versuri şi Tatăl

nostru.

I-a

Obiceiul ge-

neralizat la noi de a da rugăcinnea-domnească cu ajutorul

unui cârd de iistorioure morale mi se paie nezocotii.. Ca
căi o rugăciune — necontestaţ. că ea va! trebui să fie Jă-

„murită

și înțăleasă ! — se va împrăștia

mai puţin

în miu-

tea, copilului și-și va păstra forma ci-intensivă de întreg
eu atât o socot eu mai sugestivă. Dacă Tatăl nostru
e prea greu peniru clasa I-a, rămâie peniru a Il-a! Ce

înseamnă însă ca atunci când copilul

trebue

eentreze

săi

tot

sufletul

intr'o rugăciune,

să-și

con-

învie în

ima-

ginaţie personajele celor 8-10 istorioare auzite? Buigăciunea esie 0 comunicare directă cu Divivitatea, ca nu.
Îngădus nici întreruperi, nici distracţii.
a
Ia clasa a II-a programul nostru prevede naraţiunii

din-vechiul 'Pestament, adică din
Cosmogonia. şi Istoria
poporulni evreu. Se putea alege pentru copiii noştri ceva mai bun

decât barbariile

unui popor

ce nu are nimie co-

mua €u noi. Concepţia religivusă creştină nu
de âceastă pregălire

decât în studiile propiiu

are

nevoie

zis teologice.

In clasa III-a găsim adevărata eultură ereştină, anume viața şi învățăturile lui Crist. Intra IV-a avem:
Catechizmul ortodox adică dogmele specilice. Bisericei de .

care ținsm noi Românii. La toaţe clasele explicarea

săr-

“ga

bătorilor

mari,

a înțălesului

lor religios şi a ebiceiurilor

caracteristic româneşti cu care le prăzuuim..
a
Naraţiunele cn subiect religios se tratează ca orice

naraţiune.” Rugăciunile,

considerate

ca exerciţii de memo-

tizare,.se tractează în consecință. Catechizmiul

sare are nevoo de mai

mult

material

este acela

de: concretizare, Acei

pot aduce folos istorioarele morale, mai ales în chestiunile de mcrală. Cel mai interesant materia însă din punct
ds vedere didactic, este explicarea sărbătorilor și a învățăturilor lui Crist. In explicarea celor dintăiu ne pu- |

tem folosi de observaţia anterioară

forma
lui

isus

trebue

de convoibire ar fi cea mai
elevul

oarecare

nu

poate

contribui

a

elevului,

bună. La
cu

aşa că

învăţăturile

nimie. Dascâlului îi

artă în expunere pentru a face

0

lecţia

bună. Când este vorba de o parabolă, el va prezenta ta bloul cât mai simplu, dar şi cât mai plastic,
cât mai suggestiv
şi făra nici oanticipare asu:
pra învăţăturii, — doar parabolele ne sunt modelul “cel
anai perfect | Acoasta rămâne de- scos la urmă, cu elevii
dacă se poate, ca o pură meditare asupra întâmplării,
desfăcându-se din tabloul de mai sus şi ne mai păstrând

nici o legătură cu el,
|
La noi profesorii fac în expunere un continuu ame
stec între imsgini şi ideile morale cuprinse, ceeace mic
*

şoreazi și efectul artistic al alegoriei
şi pe cel mural
ânvățătarii,
|
|

al

“GAP. IX,
DEXTERITĂȚŢILE

s)exterităţile -au în școala primară o: însemnătate cu mult mai mare decât li se atribuie obişnuit. Ele sunt îndeletnicirile cele mâi potrivite cu felul de a fi al copiilor,

acele cati răspund mai bine trebuințelof sutleteşti reale .

ale vrâstei lor; cu dânsele putem
înrăuri «mai staruitor.
asupra mersului firese al desvoitării sufleteşti, ele. sunt
-

în fine un instrument preţios în diagaostica individual
ițăţei
inteleluale, dacă nu chiar a întregei mentalități
a co-

pilului.

Am observat cu toţii că ştiinţele, matematică, Istoria

m

73
*

şi celelalte, pun în joc cu tătie câte o singură formă de
activitate intelectuală, câte o singură facultate : “raţiona:
mentui, imaginaţia, spiritul de obzervaţie etc. Şi numat

“când dastălul este un dibaciu mânuitor al metodelor,
dacă pot Științele provoca, să mi se îngădue expresiunea
ca o radiare de activ,tate sufletească. Cerând însă o ast;

fei de diferenţiare, o astfel „de îndramare a gândirii spre
- e direcţie unică și într'o anamită nuanță, Știinţile pretind
o puterede

izolare a modaiităței de pricepere,

6 sforţara

şi a inteligenţii și a voinții. Si e firesc să fie “astfel, de
oarece ele, astfel cum le folosim și le predăm noi astăzi

sisteniatizate și nnitar Organizate, sunt rezultatul unei
diviziuni a muncii mintale?a unei specializări consacrate

de raai mulie generații, ele sunt produsul cel mai de:
săvârşit al intejigențelor celor nai disciplinata pe care
le:a dat omenirea

în scurgerea

|

veacurilor.

Când “vine la şcoală însă copilul — cu toată bogata
lui m-ștenire — nu e capabil de astfel de muncă. Dovadă,
ain observat-o
cu toţii, sunt numeroasele exerciţii pregă:

titoare, froebeliane

înbogățind

sau

alifel, pe cari

le-am

tot adunat

programele ; dovadă esto prețuirea în nod deo-

sebit = niuncii institutoriior. de clasa I-a şi a IL a. Mintea
copiiului care n'a simțit încă jugul ordinii e ca un fulg
„care alunocă, necontenit, iar strălucirea i-se stânge la în-

E
tâiie adânciri ale unui raţionament.
Ca să ne dăm seamă de felul cum gândeşte cop.lul,
să no uităm la jocurile lui. Acestea sunt expresia cea mai
izbutită şi mai caracteristică a chipului său des A şi dea,

simți,

fiind activitatea

cu

adevărat

spontanes a primei

viâste, Copiii cei mai mulți, nu găsesc plăcere decât în
jocurile complexe, în “acele în cari pot imagina cât mai
muite și mai felurite parsoane, în cari pot desfăşura cât
ina: multă mişcare. Sufletul! lor cere v activitate în care
mușchii să-şi aibă rosiul lor tot pe atât cât şi inteligența,
îusă 0 activitate tişoară pentru care să nu facă sforțări. ,
"Să nu fie aceasta pricna pentru care ior nu le place să
fie supravegheați, ba nici măcar călăuziţi în jocul lor ?
In

adevăr, a urinări

“ţia, şi cu cât

energia

cuiva

gândul

este

irozită este mai

a-ţi în-orda

mare,

cu atât

aten-

se

zaieșorează plăcerea.
i
|
Ei bine, din ocupaţiugile şcolare numai dexierități!e
>

_

pa

-

Z

|

7
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"pot oferi și varietatea de exerciţii și complexitate d» muncă,
eari le trehuese copiilor, Ele împreună eu învăţământul intuitiv: şi jocurile froebeliane vor “face “educaţia - minții,
“ele vor. forma trecerea dela felul: primitiv de a gândialcopilului,

împrăștiat,

fără

ordine

și

fără

susținere,

la

inteligenţa disciplinată, ja muaca ordonată și speeializată
cum

o cet școala și învățământul

modern,

E

iată dece găsim regretabil ea Dexterităţilor să li se
ridice, eusa se face obișnuit, orice prestigiu.
Ce sunt dexterităjile, utilitâtea or,

.

cum se pot c/as/fica ? -

Dexterităţile ant, ara zis mai sus, îndeletnicirile ce'e
„mai apropiate.de felul de a lucra al copilului, aş putea
adăogi

al omului

incult în

genere,

eât

timp

el rămâne:

incapabil de a izola o activitate cerebrală de alti. Dexteritățile sunt ocupaţiuni în cari mușchii

lucrează

"cu înteligenţa și cari sătisfac o pornire
adesea

neglijată sau

a produce,
te,.de

a

de

crea

chiar

sufletească

alături

prea .

inăbuşită, tre buinţa

a exteriorizaceie

întrun cuvânt,

dacă

de

găndi-

această vorbă

nu

ar fi prea pretenţio:să pentru cazut de faţă. In orice dox-

"teritate activitatea predomnitoare 'e aceea a' șimțurilor, *
Dexterităţile pot avea -o mare

uşurează

„telor

învățarea

poate

unei

utilitate practică. Ele

meseiii ; lucrul

contribui li buna

de

mână

al fe-

stare a gospodăriei şi a

miliei : Dexterităţile pot deştepta și direcţiona gustul spre

lucrări

practice,

industrii

şi meșteşug,

fa.

gust caree- cel mai

» preţios ferment în propâşirea economică a unei țări,
- Valoarea educativă „a, Dexterităţiior însă este mai
mare.

Ele

sunto pregătire “artistică, întra

simțurile şi încadrează

gândnrile în

cit

forme

afinează:

regulata

şi
simetrice. Ca atari au un însemnat z0l în cultura senţimentelor. In educaţia generală a individului, Dexterităţile |

au mai acelaș rol ca și învăţământul intuitiv.
Unul te .
dă abilitatea în mânuirea inteligenți, aceste din
urmă în
mânuirea meseriilor şi a artelor. Ca și învățămâutul
în-.
tuitiv ele pe

disciplinează atenția, prin faptul
fără să 9 incordeze, ne ajută la înțelegearea,că o întreţia
la cuprin-..
derea naturei
incoBjurătoare,

terial sensibil
: -sonsaţii

acumulându-ne

de văz,

de auz,

de

bogat

ma-.

tact și

mai

ales preţioasele sensaţii musculare, Impreună cu favăţământul intuitiv, -Dexterităţile sunt instrumente de pâr-.
fecționare în

diferitele

"direcţii 'ce

.alcătuesc

_ enienească, căci ne dau ehipul,

“activitatea;

modul,

mete-

da cea mai ușoară, procedareu
cea mai sigură, în munca noastră ulterioară. Dar întocmai ca şi
învățământul intuitiv, pentru a da tot folosul făgăduit,
Dexteritătile

ler.

cet

dascălului

fineță

e

“Multe . din

Dexterităţi

voltarea fizică și devi

și meştoșug în mânuirea

-

Se

au un rol. însemnat în des-

în cea

morală.

găseşte moralul mâi-atârnător de fizis
Cu asemenea valoare sunt Gimnastica,

manual.

Cimnasti+a sporeşte volumul

Psihologia

nonă

decât de intelect, Cântecul, Lueral

corpului

și dă e

mai mare rezistență nnor organe. Ea dă viociune, însut'eive m'şcărilor deci şi diferitelor funcțiuni organice ca

respirația, ciiculaţia și altele, dă siguranță şi exachtate
mişcărilor, deei și ținută corpului; iat din uşurinţa și
naturulul acestuia, rezultă graţie și mlădiere.
-. "Cântecul

poate mări

e un -exeriţia

al plămânilor,

exertițiu care

în atmosfera,

simţiţor cavitatea toracică, ceeace

de tuberculoză în care trăim, nu e de despreţuit.
Din

pereche

manual

Lucrul

sunt

îndeletniciri

absolut

peitiu dessoltarea fizică :. grăiinăriiul,

tâmplăria, lueral câmpului, fierăria și a'tele.
zice tot aşa despre lucrul de mână al fetelor,

fară,

strugăria,

Nu putem
Acesta nu

slujește decât !a educaţia mânilor— dând abilitate, înde-

__mânare, finățăde pipăit:şi «xactitate
cari rezultă

multe

calităţi

în

mişcări,

din

estetice,— şi la acea a ochiu-

lui, pe care-l deprinde eu forme mărunte; fine, - ușoare,
regulate, proporţionate și simetric orânduite.

“In: ce privește educaţia morală, Dezterităţile contri'buind le, buna noastră stare orgânică, ecntribuesc. și la

bana și egala noastră dispozițiune sufletească ; dându-ae
posibilitatea de a cheltui zi cu zi energia toată de care

dispunem, — când
tui

mai

mult decât

nu: chelmai avem și cumințenia dea
avem

îa

fiece

momeni

dat,

— ele

ne

cruță de plictiseală şi deci de prilejul de a fi nesuferiţi
celor -cu gari

venim

multiple isvoare
râde,

în "contact

zilnic.

Dexterităţiie

de plăcere, de distracție,

e mai puţin primejdios peniru

sunt

iar omul când.

semenii săi. E'e mai

pot înrâuri și naşte sentimente sociale, cari li un moment

dat devin un derivativ puternic, un sprijin în stăpânirea

pornirilor .protivaice. În fine, prin faptut “că pun în joe
simţurile, Dexterităţile ne dau o sumă de sensaţii subiertive, ne fac cunoscut nouă pe noi înșine şi cu
aceasta ne dau și putinţa și impresia de stă-:
pânitea noastră asupranoastră. Şi ceiusemnat ro! nu areaceastă stare sufletească în egucaţia voinții!

dau

Se observase de mult
omului
încredere

că. Gimnastica și, sporturile
în sine: Siguranță şi ho-

tărâre, energia de a urmări cu stăruință o țintă, şi că
ele sunt cel mai bun remediu în contra timidităţii. Dzcă
remediul acesta nu e fot atât de eficace pentru. toţi, nu

e mai

puțin

cert că'elne

dă în mare proporţie stăpânirea

mervilor. Și accasta nu e prţin,
|
Germanii atribue Gimnasticei şi sporturilor puteri
extraordinare. Aşa bunăoarăpe acoea de '2 combate lâncezireă entusiasmului și bolnăviciosil pesimism. "Cu osehire în centrele mici, unde lipsesc mişcarea și frământările
mulțimii şi deci imboldul puternic al emulației, exeroiţiile

fizice pot avea un folos educativ uimitor. Ar fi 0 bineiacere pentru noi “Românii, ca tin fiecare oraş să se
întemeieze sociotăţi sportive şi să, intre în moravurile |

enoastre exereițiile fizice.
!
După Enciclopedişti Lucrul: msnual
social,

acela de a micşora, — dacă

|
are și

devine

un. rol

0 ocupaţiune

generală— distantele dintre diferite'e clase sociale.
du:je lucrări

şi Ocupaţiuni

comuue,

Daxterităţile

turil sociale osebite în putinţa de a se

Dân-

pun pă-

întelege şi a se -

aprecia reciproc.
|
E
Pentru învățător în fine; Dexierităţile au o nouă
valoare. Cu ele putem „cundâşte mai bine decât
cu orice alt
obiect de învățământ pariicularitat-a,
iadividualitatea
sufleteascăa fiecărui copil. Ele
sunt

cred ev,
cetare

cel mai bun
instrument
de 6 erpsihologică. Activitatea pur intelectuală

este lucrare prea fină pentru a se lusa
analizată” de către
ericine, cu mult prea fină pentiu a fi surprinsă
de învăţător;

pe când deosebirile dela individ la individ,
bătătoare la
schi dela cele mai simple senşații primite,
Şi
cari sunţ
temelia
oricărei

diferențieri

intelectuale

ulterioara,

selasă

,

a

|

A

"uşor observate,
Iar întreaga activitate pedagogică ticbue
să se rezeme pe cunoașterea amănunţită a fircărei individnaiităţi

și în special

a

mijloacelor

mitare, de îmbogățire
ticuiare fiecărui copil.
o (

de

asi-

sufleteaseă,
În

par|

Insemnătatea Dexterităţilor, atât de mare în ştoiile
„primare, se micșorează însă, ca şi acea a învățământului

intuitiv, pe măsură ce ne adresăm la şcoli mai înalte, pe măsură ce tindem lao cultură sufletească mai desvoltată.
Atunci când Dexterităţile au să formeze o specialitate,
ele au dreptul, desigur la aceiaşi consideraţie ca oricare
altă profesiune.

fabrici, maestru!

Maesirul de desemn, uri desemnatoru!

de gimnastică ori cel de

oameni cu o însemnată

croitorie.

din

sunt

utilitate socială si ca atari merită

stima noastră tot pe atât.cât și doctorul în medicină san
avocatul, Când judesămn însă pe aceşti p: ofesionişti ca indi-

viduai.tăți și puteri inteleeinale,

tăţi și puteri intelectuale,

social pe care

șianu

față de alte

ind.viduali-

ca elemente a; îhtregalui

îl slujesc și ei cum

pot mai bine, găsim că

ocupățiile lor sunt din cele
rămase “în urmă
pe scara progresului. Bie stau pe o treaptă evolutivă mai

jos , decât

cum

0

are

puterea

întruparea unei
posedă artistul.

|

de

savantul,

epocide

stăpânire.

sau

acea

asupra

de

fenomenelor,

si'teză

aspirații sau de glorie,
|

poetică

cum

Jar dacă considerăm Dexterităţile ca mijloc de
tură, păsin că cu căt am ţinti la trepie culturale

e

culmai

înalte și cu cât na-am adresa la inteligenți mai formate,
cu atât Dezxterităţi:e rămân un instrument inferior și in-

suficient. Să nu confundăm Dexterităţile cu artele. Cele
dintăi sunt numai o pregătite pentru cele din urmă și
însăși arta, izo'ată de orice altă activitate, ar fi neîndestulatoare pentru perfecţionarta armonică şi deplină a indi-

vidului. Dexterităţile sunt
cuprind idei,
e

"Când senzațiile

îasă

inferioare

se înmulțesc prea tare,

artei; căci
i

ele

nu

istovese

elasticitatea minţii, covârşese puterea noastră de a înma-

gaina și astfel ne nimicesc orice avânt de gândire ca şi.
orice putință de stăpânire asupra fenomenelor. E nevoe
ca deia un timp să Gondensăm bogăția de sensaţii în nu=
-

13.
- iiuni, în idei din ce în ce inai generale;în legi şi formule
din ce în ce mai largi şi mei mult; cuprinzătoare. .. -Se impune să economisim puterea noastră dea, primi,
dacă vrem ca progresul intelectual să
rămâe îndelungă

vreme cu jitință. Ei bine, singuie artele și ştiinţele ne pot

folosi

în acest sens,

iar

dexterităţile,

ca şi învăţământul

intuitiv, meseriile şi altele, ca să nu fieo piedică a pro„_pășşirei hoastre, trebuese reduse la modesiul rol de osu-!
__pațiuni recreative, Pe când în școalele primare _dexteri“tățile sunt mijlocul cel mai : propriu țentru
- desvoltarea

„firească și multilaterală. a copilului, în
ele devin

din ce în ce un

mijlos

de

şcolile

ulterioare,

cultură

neindestu-

dător. Da aci a rezultat în mod firese și desconsiderarsa
„de care: sau plâns dexteritațile'iîn vremusile trecute şi în
are sunt ţintuite și as ăzi chiar,

— cu drept

cuvânt.-

Deoxtevităţile. se pot clasifica în irei: grupe :
|
Prima-grupă
o alcătuasc acelea îd cari. munca

fizică emai mare, iar cea intelectuaiă
crul
şi Gimnastica.
|

A

doua

grupă,

acele

invers ; inteligența
dă cea

eca mai mică:
“A treia

care

formează

msi

mai

mică:
a

Lu-

în cari raportul

devine

mare

activitate,

. muşchii

Caligrafia şi Desemnul,
grupă
cuprinde numai M uzica,

intermediarul între grupele

de mai

sus. .

CALIGRAFIA
„

"Cu Cal grafia țintim

„Avem

au

la o scriere ceteaţă si frumoasă,

de considerat la acest exerciţiu şcolar” următoarele :'
a) materialul de întrebuințat,
|
b) felul scrierii, după direcția” liniilor, c) metodiclui
a propriu zisă.
Materialul cel mai bun este hârtia. Nu prea; lucie,

prea

deiului.

poroasă,

Placa

tablă, adică

nu

pentru

ca

mâna

are ce căuta

pe un plan

vertical,

Liniatul cel mai bun este cel
a să no lipsim de dânsul cât
proporţiile liniilor trebuese să
copiilor şi nu pe caotul

să

rămâe

stăpână

la Caligrafie.
A

încă

e bună;

Scrierea

ÎN

GOA-.

pe

mai simplii
Ţinta nozstră
mai curând, iar forma şi
sa tati păreaacă în mintea
lor.

.

pi

Da

99,

- Sozierea' mare şa Jăsat de- -0 par te, cea, mijlecie şi
cea mică fiind singurele cu întrebuințare practică. Să nu
vităm însă că igieniștii condamnă scrierea

prea

mică.

Caetele de caligrafie pe care le vom alege, vor fi acele
în care literile-model sunt. la începutul fiecărei linii. E
mai uşor de observat dela stânga la dreapia decât de sus

în jos, Asta pentru primele caete. Scrierea profesorului la .
tablă încă e pa model bun.
„- Scrierea verticală: impusă
este” pentru

moment,

tot

mai

dăunăzi

de igienişti,

de igienişti combătută.

Chestia.

nea, fiind în disenție, 5 'o lăsăna în su: spensiune deocamdată,

“ Metodica. — Avem de observat că din punat de vedere psihologic, Caligraiia se reduce la deprinderea ochiuiui

cu

titate

€ âteva

anumită

forme

a

şi proj porții

câtorva

Şi. a mânii

migoări. Ea

nu-i

cu

0 exac-

prin

ur-

mare decât un complex de mișcări, când simultane, când
succesive. Ca atare, cu cât aceste mișcări se vor face mai
lin, mai exact dela. încâput,
Gu mai mare viGciune,.şi

cu cat se

vor repeta

mai des,

cu

alât ele

vor

fi Qe mai mare folos. Elevii vor trebui să serie rar şi lin ;.

“nu atunci când cad de osteneală,
sau. vin dela vreun
exerciţiu violent ca jocul șau gininastica ; să se scrie pu- ţin, ca să nu ajungă la înțăpenirea degetelor sau ia plicti"seală ; să repete exerciţiul cât mai. des. Un sfert de oră,
e zi e tot ce poata fi mai bun; 0 jumătate oră la rând
e prea mult; două sau trei leoţii pe săptămână sunt prea
puţin.
;
Ceeaco- trebuă să urmărim în fiocăre dală ceste ca
elevii să: nu se grăbească
şi să aibă m işcările

sigure.

DE

$

2. Basemaul/.

Desenanul geometric, întâiul introdus în şceală, iinde
"să fie îniocuit de cal după riatură, H. Spencer,
ma:
rele filosof, crede chiar că Desemnul cu culorile de utili-

măi bine unei
zat la început, ca unul ce răspunde
trebainți reale ale uainții copilăreşti.
Greutatea este că

Deseranul după matură cere e complexitate de gândire şi
.

„E

Ei

Poul
OO NII

un spirit de analiză
eari nu se potrivese eu puterile
copilului. Sau atunci ar trebuisă ne mulțumim cu desemauri abia aproximative, ca acele ale popoarelor preistoiiee,

cari desemnuri

nu pot

avea nici o pretenţie la exercitare,

special — cu 'sau

fără colori,în pete sau cu

viriuri ag-

cuțite, — greutatea devine simțţitoare. Iată explicarea de
ce noile inovări în metoda Desemnului se redue toate la
Wșirarea procedeului în desemnareaumbrelor.
Căci nici se mai discută că desemnarea după obiecte xeale, corpuri în volum, este cu imalt superioară copiatulu
după

modele

desemnat
după e,
fețe

plane,

asa

cum

ma.

spiritulni de observsțiune.
O
„Desemnul după natură. fără umbre, cum s'a introdus
prin şeoalele noastre şi care sat putoa face sintetic, nu
se osebeşte mult de cel geometrie; iar
dOîndata ce introducem diferențieri de coloraţie, oricare ar fi procedeul

se

făcea mai din vechi vremuri. Ultimile neînțelegeri dintre
pedagogi sunt deci dacă copilul va desemna eu şi fără
umbre.și “care e cel mai simplu .precedeu la umbrit
“În chestiunea dacă elevul
va face numai desemn li
niar Sau şi cu umbre, nu putem să no conducem noi

având fiecare rostul şi menirea

bele genuri se fac paralel în şcoalele

deși nu

au pretutindeni

aceeaşi

natură.
de

sunt- două

lui: osebită.

toate

însemnătate,

Am-

gradele,

și se

com-

plectezză unul pe altul. Cel geometiic este reproducerea,
unor forme simple, absoiut regulate şi simotri
ce,
servi ca elemente componente în podoabele de totcari pot
soiul:
în înfrumuseţări arhitectonice, în desemnele pe
stofe,
ps
covoare,pe mobile, în broderii, bijuterii, et.
Aceste
desemne fiind relativ simple, frumuseța
lor
perfecțiunea și gingășia execuţiei. De aceia totală e în
se şi fac cu
instrumelite

ea compasul, echsral şi celelalte,
O procedare didactică fo'ositoare, pe. care
o
nem, este ca elevul să reproducă - faţă în
faţă

model

și cu instrumente

și cu

mâna

reproducere îi serveşte” de îmboldire
ționă pe cea de-a doua,

propu-

acelaș

liberă, Cea

dintăi

pentru a v perfece
îi

3-8

Desemnul geometric și cel după

genuri,

de ales,

29 praaea A *! coate a

program, Navem

E ISUIIICIIIIIRAO RTR ZE, 0

decât după

SES

români,

ZE

dascălii

—

Desemnul

81

—

geometric desvoltă ochiul,

dă mânii

exac-

_titate în mişcare, iar minţii o tasomnată pregătire artistică. El este o îndeletnicire de căpetenie pentru
clasa
muncitorilor ' industriali. Luiîi datorește .Franţa, după
spusa unui

distins ministru de

instrucţie,

superioritatea

ei industrială,
“
|
Desemnul după natură are o înrăurire mai puter„mică asupra inteligenţii. El ne sileşte să observăm, deci
să cunoaștem

și să înțălegem

aşezarea

şi constituirea

o-

biectelor din natură, ne împinge să căutăm cel mai bun
chip de a'reda formele aşa cum le-am văzut. Desemnul ne

cere sforțări de gândire, meltă activitate propri6,

ne

dă

prilej de cercetare:și de intensive mulțumiri artistice.
_Până mai dăunăzi Desemnul -era o “simplă copiare.

Asţăzi

_Cu

nu admitem

toate acestea,

în școală decât

desemnul

pentru minţile mai

puţin

după natură

înzestrate,

eu

cred că ar trebui folosit şi cel de imitație. Cu Desemnul
după natură nu putem reproduce fără un studiu indelungat, decât modele de tot simple. Un peisaj, un cap, un

"grup,

cer oarecare îndemănare de meşter.

Şi câtă mângâere

„ înviorătoare n'ar găsi un om în copiarea unui tablou de
maistru. Dacă în şcoalele speciale copiatul Ja desemn nu
are ce căuta, în cele de cultură generală, eu cred că el ae
trebui să-şi aibă locuşorul lvi, alăturea cu desemnul după
natură.

Dacă

unul

ne

face să gândim

exact,

mângâe sufletul : rezoltatele sunt - echivalente

celăla:t

ca

ne

valoare
_

educativă.

Ar fi să deosebim trei forme de desemn:: Desemnul

geometric, acel după

natură şi acel de

imitație, Cel din-

tăiu şi-ar. varia modelele după scopul şcoalei : brodării, monograme în şcolile de fete, maşini, etc. în cele techice şi

aşa mai departe.

Desemaul după natură ar cuprinde în afară de ela-

sicele figuri geometrice și reliefuri, reprezintarea oricărui
obiect solitar şi netnsufleţit. Acel de imitație,
o serie de modele bine gradate ca greutate, interesante și:
moralizatoare ca fond.,
"Din punct
sehi

iarăşi

o pune

de vedere didactice Desemnului

trei forme,

după facultatea

mai mul în joc:

i-am

deo--

intelectuală pe care

82

a) Desemnul

ochi;
b)

zămă

Desemnul

de observaţie sau
_
|

oC

cu modelul sub
-

din memorie; când reproducerea

pe o observaţie

în mână

_

anterioară

cu dânsa;

|

se

rea-

şi nu merge mână |

Si

Sa

c) Desemnul din închipuire, când elevul

“are a .

concepe un model dat în alt pian
în ,
altă poziţie sau în
alte proporţii etc..
ES
|
„ Dascălului i se cere să dlterneze îndestul cu întrebuințarea, acestor trei forme, — după cum va trbui să o:
facă şi cu felurile deosebite

pururi viu gustul copiilor.
ca profesorul să hotărască
pentru fiecare formă. Din
întâmplare. Neprevăzutul
şi de

oarece

nu

în multe

mai sus — pentru. a întreținea

Nu e nevoe, n'ar fi nici bive,
anumite lecţii pe săptămână
po'rivă. Să le varieze cam Ja
are mare. farmec pentru copii,
ramuri

de învățământ

ne

în-

găduie programul asemenea, puternic factor sufletesa, să-l
folosim măcar pe unde putem.
|
In privinţa materialului de întrebuințat la "des
emn,
am

zice

iărăşi

că o variație cât mai

mare ar fi un ex-e-

lent mijloc didactic, Nu numai că copiii ar lucra cu mai
mult gust, dar ar avea prilej să facă observaţii propr
ii
interesante

şi folositoare, dar sar

și deprinde

a

se -sluji

cu spor le orice. Nu e oare ridicul din punct
de
dere al educaţiei generale, ea omul să nu-şi poată fixavae
impresie, numai

Doar el a făurit
Crida albă sau
sub mână, să-i
Deasemenea

număi

fiindcă nu are la îndemână anumite unelte ?

uneltele şi nu acesteau
a făcuţ pe dânsul !
nesgră, creion, boeli, cerneală, tot ce-i cade
fie bun,
N
nu trebuese deprinşi copiii să desemneze

întrun singur

plan.

Cavaletul

blocul să-l ţie orizontal sau înclinat, Eu
o
mai

exce'ent

exercițiu de ochi

este

socot

şi ea o minunată

tisă a gândirii, această schimbare de plan.
Sala

de desemu

să aibă, -zice-se, lumină

gură parte, da preferință din stânga
condiţie

a salei ușurează

munca

și

Vertical,
ca

cel

gimnas-

din

o sin-

de sus. Această

lui, făcând ea umbrele să se aşeze mari şi hotărite elevu
-pe
model. Ga disciplină
intelectuală însă,

eu aşi crede că e
în când, direcţia din care cade lumi mai bine ca din când
na să «e schimbe,
Caetele
de desemna

cele

mai

pi

bune

sunt

acele

fără

e

-

83

„puncte. Prin ciasele a III-e și a IV-a primară elevii
îbuese deprinși să desemneze şi pe tablă.

UTILITATEA DESEMNULUI

tre|

— REGULE METODICE

O tendință nous este ca Desemnul

după

natură

să

levie o a doua scriere, să se facă adică aşa lesnicios, în
cât el să fixeze :mpresiunile noastre mai repede decât serievea. El s'ar reduce în acest

caz la schiţe. dar ar avea va-

loare practică.
a
|
|
De vreme ce avem fotografia instantanee ]» îndămână, e probabil să nu mai fie nevoe de Dasemn pentru
asemenea slujbă, cu atât mai mult cu cât schiţarea cere
de multe ori şi pricepere şi putere”de subordonare a im-

presiunilor, cahtate' mai rară decât îndemănarea de a ve-

dea întregul și la care calitate nu ajung decât inteligenele în adevăr înzestrate sau măcar îndelung cultivate.
Dar atunci aţa e mai scumpă decât faţa|
|
- Desemnul

geome:ric are o mare

valoare în deprinde-

a
rea unor anumite meserii.
Valoarea cea mare a Desemnului însă este acea educativă. Pe lângă cele arătate în treacăt vână acum, vom
adăoga că d-semnul are darul de a preciza și rectifica

mult» din cunoştinţele noastre, aceia de a le fixa cu tărie în minte ; el ne exercitează judecataşi ne imaguzi-

nează forme din

care vor izvori concepții viitoare, el

scolare. El poate

fi de

ne

pregătește pentru înţelegerea şi gustarea artelor. Desemnul
ne deprinde încă şi cu oarecare modeste calităţi morale :
cu ordinea, vurățenia, cu plăcerea de a păstra, de a nu
părădui.
|
cu o sumă de ocupațiuni
legătură
în
stă
Desemnul

Multă

a!

vreme

a fost

seris-cutitului, In

ajutor

sprijinul

Geometrie

şi Ştiinţi

seşte mult prin aceea câ el simplifică
priceperea,

și

Geometriei

învățârmântului

Știinţilor.

intoitiv

Desemnul

şi

fola-

şi ușurează

pe care complexitatea obiectului real

o

rătăcise ; la învățământul intuitiv, din contra, el complică .

amplifică, înmulţeşte greutăţile, pe lângă că consumă e
vreme preţioasa. Invăţătorii cari caută“să-și dea seama de

zostu!

fiecărei procedări, au părăsit cu drept cuvânt moda

84
de a desemna pe -tablă figurile de cari au a se ocupala
seris-citit sau la învățământul intuitiv,
|

„ In amănunte,

iată cam ce are tavăţătorul de

vat la lecţiunile de desemn:
ai
|
„.1) modelul să fie astfel așezat

distiugă

încât

obser-.

elevii să

clar toate gradele de umbră, chiar dacă nu

decât desemn

-

liniar;

fae

|

2) ţinuta copilului să nu fie defectoasă;
3) orice încercared3 desemn să fie precedată de
intuirea completă a medelvlui în toate elementele lui de-

semnabile (elementele formei
am zice : părţile consti:
tutive, aşezarea lor între ele, aşezarea fiecăreia față de

întreg, proporţia de mărime dintre ele
şi obiectul întreg).
,
Ia
4) In caz când

modelul

şi

e greu,

dintre

fiecare

|
învățătorul să

achițeze pe tablă desemnul, dar să-l şteargă imediat
elevii încep a lucra;

o

co.

|

5) maistrul să observe copiii când lucrează
„pentr a-i feri de & ori prea grosolane;
6)'el nu îndreaptă nimic, ci ajută pe copii să-și
indrepte singuri erorile ;
o
|
|
7) corectarea se face chiar atunci
când greşala a fost făptuită;
a
|
8) desemnul copiilor să tie puţin, dar bun;
euţie

„__9) modelete să fie gradate ca greutate

și îndestul

de variăte

10) desemnul

să

;

-

de exe-

e

se facă simultan.

Simultaneitatea e o cerință nouă şi nu tocmai recomandabilă. Nu din pricina deosebirii de aptitudini, cum
susțin maiștrii respectivi, — deosebiri mai palpabile sejintâlnesc la disci phnele abstracte —- ci din pricină că în_ eordează prea mult atenţia și cere ore peziciune
gândire care istovește. Ar fi să păstrăm simultaneitatea de
la
Desemnul

după natură,

unde

intuirea modelului făcându-se

eu profesorul, nu s'ar putea repeta pentru fiecare
parte, dar s'o părăsim la desemnul cel geometric elev în
şi cel
de imitație,
$ 3. Muzica,

Muzica poate fi vocală şi instrumentală,
Cea dintăie
“are e valoare educativă cu mult mai
mare decât cea de-a

85.

a

doua, Ea formează urechea și mai bine si mai-uşor decât
cea instrumentală.

Faţă

de pianu,

orgă

și armonium,

ea

e de preferat, căci cerând o reproducere imediată cu unieele mijloace ale elevului, provoacă o încordare de. obser.

vaţie şi de atenţie cu mult mai mare Faţă de vioară şi
flaut, iarăşi e superioară, căci fiind o reproducere mai fimai lesnicioasă.
rească a celor auzite este ca atare mult

când

- Stim că muzica vocală poate desvolta plămânii
se face în condițiuni igienice.
Dezvoltarea

urechii nu

are

valoare,

cum

după

se

crede adaseori, numai pentru cei ce au a. se specializa în
Muzică. Ea este o complecttre necesară educațiunei- generale, este o condiţie de căpetenie în învăţarea limbilor
bunăoară. Eu sunt convinsă că femeile învaţă mai ușor
decât barbaţii limbile străine, graţie culturii lor muzicale.
Această fineţăa simțului, prin posibilitatea ce ne-o dă
„de

a percepe nuanțele

în intonaţie, ne ajută mult la pri-

cepere şi deci la îmbogățirea îninţii. Cine nu ştie
o bucată bine cetită,
.
în minte,

ideile pare
|

că se luminează
|

că 'la-

de odată

Urechea este singurul organ eare poate disputa ochiului stăpânirea. minţii. Nu vorbim. de tipurile auditive

şi
la cari tot ce-i gândire e sunet, ci de cele obişnuite
lumea
din
“norma. In adevăr, cele mai multe impresii
nu sunt
dacă
Și
urechea.
dă
le
ni
din afară, după ochiu,

în schimb
de multe categorii aceste impresii, ele sunt
Muaceasta,
de
afară
In
foarte distinct şi clar nuanțate.
senine
oferi
poatene
care
cu
“zica are o întreagă literatură
alese.
orizonturi de gândire și prilej de distracţii
alte înDacă Muzica contribue cu mai puţin decât
deletniciri
trecută

la educaţia fizică şi cea intelectuală,

în acea a sentimentelor.

In

adevăr. nu

_loe mai puternice decât muzica pentra

e

există

aâ deştepta

neînij

senti- -

câte ori urmărime
mente. De aci întrebuințarea ei de
la petreceri, la s0emoție : la războiu, la înmormântări,

|
E
|
lemnităţi.
ea
când
că nici
y Spre lauda Muzicei mai putem zice Prin însușirea
rea.
faptă
vreo
au sa făcut vinovată de
a nu putea preciza prea
si de a sta pururi pe înălțimi şi
arte, cea mal semult, ea rămâne

cea mai morală

dintre

2

2
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pină şi mai neîntinată dintre îndeletnicirile omenești. Nice
|
o: sugestie pătimaşă, nici o îmbolaire vătămătoare.
Vom

alege:

pentru școală acele genuri muzicale cari. exprimă
mentele ce irebuese cultivate : muzica religioasă,

senti-.
patri-

„“ Muzica poate deştepta multe sentimente.

căutăm

rugăciuni

Să:

copilului.

viața

-otică şi cântece cari să înveselească

scurte şi cât mai puţin”: monotone, cân-

tece copilăreşti cât mai vesele, mai

sprintene

oaie, Pentru desvoltarea copiilor, veselia e un

şi mâi vi-

mai

tonic

bun de cât vinul de chină. Melodii jalnicenu au ce căuta
în școala primară.
“Programul prescrie să se cânte cu mai multe voci
şi în școlile începătoare. Em cred,că această dispoziție e
greşită, ea deprinde urechea. cu tonalități aproximative
Unisonul curat

şi limpede

e o şcoală

cu mult

mai bună.

Corul trebue lăsat şcolilor secundare, şi încă. celor mai
înalte, de n'ar fi decât pentru a servi copiilor de atrac-...
țiune în viitor și de variaţie în materie de învăţământ!
Mai mult. Cu corvri nu poţi îndestul controla capaci:
tatea, muzicală a învățătorului. 'Tonurile falșe se pun
totdeauna pe seama ansambului, pe când ele pot fi în:
realitate pricinuite de lipsa de stricteță a dascălului, fie că
el waude bine, fie că nu-și dă osteneala să îndrepte greşelile copiilor.

|

e

Ce instrument să întrebuințeze învățătorul ? Dispoziţia

ca normaliștii să înveţe vioara pentru

a se servi de ea, mi

se pare o anomalie. Vioara cere mare acuitate
auz şi un foarte îndelungat
timp.

de
de

studiu, Ei bine, dacă normalistul
are auzul bun, el
va putea conduce copiii şi fără vioară, iar dacă nul
are, nici un timp nu va fi mhi răuvîntrebuinţăt de dânsul,

decât acel jertfit violinei. Qu să dea tonuri curate, vioara

core vreme multă chiar celor bine înzestrați

Să nu ne înşelăm luând de exemplu

„urechea fină ca moştenire

pe

'și apoi

de

lăutari.

natură?

Ei

au

scârţiitul celor

cari nu muncesc serios, nu merită să-l dăm de model!

Nu putem vorbi de clavir

sau de

armonium,

dă:

ele sunt cele mai bune susținătoare ale glasului mai ales

când e vorba de cor. Ar fi o nesocotință asemenea luzuri
în școala primară.
|
„Mijlocul didactie cel mai bun este auzul profesorului,
iar 'ca un câlăuz ajutător, diapazonul

87.
bună

şi ştie ce să facă,

poate

preda

ureche

are

Dacă

glas.

are nevoe de

nu
Învățătorul

_

cântecul minunat . de

ce o _Guiltură muzicală
îngădue, el va trebui so

bine fără să cânte e!. Are nevoe
însă, pe care, dacă vocea nui i-o

instrumentală.
în muzica
găsească.
în armonium. Aceste
sâu
piano
în vioară însă, ci în

Nu
in-

strumente le cred eu absolut trebuitoare pentru şeoalele
celor ce nu
ia” urechei
normale pentru educa
|
|
o
o
pot cânta.
__-

procedează

Tată cum

care nu are

dastălul

glas.

Eu

am încercat. lucrul de nenumărate ori şi am izbutit îotdeauna. Cânţi elevilor melodia întun fel de recitativ,au
punand bine în relief intervaleleşi ritmul, Copiii, cari
căureche, prind melodia mai ușor decât după vioară; Îi
sau
sue
şă
du-le
cerân
_jăuzeşti pe aceştia să ia nota justă,
c
serves
a
acești
ton;
"să coboare, până când intră exact în
aibă
apoi de model. O repet însă, profesorul trebue să
|
|
Sei
.
ureche.

ales ca
Metodica. — Am arătat ce bucăţi sunt deca intona
ţie
cuprins, Aceste bucăţi să fie uşoare şi simple

neoşi frazare, să nu cuprindă intervale prea mari sau joase
bişnuite şi stranii, nici note prea înalte sau prea.
/
şi în fine să aibă un ritm bine pronunţat. .
voira Copilul trebuesă respire în mod firesc, dacă

ca cântecul. să fie o gimnastică
dese şi prin

cesitatea pauzelor

a plămâilor;

urmare

de aci ne-

şi a frazelor

mu-

să aczicale scurte. Cu elevii începători va trebui chiar eristica
caract
şi
m
precu
lor
centuăm puţin lungimea pauze
lui, auzul
ritmului. Ca orice simţ.la începutul desvoltării
iem 'din
aprop
ne
l
timpu
Cu
nu-i încă destul de sensibil.
m şi de
ce în ce de

perfecta exactitate

a pauzelor,

precu

ritmul mai rotund, mai puţin colţurat.
0 exMetoda Muzicei este, — pentru -a întrebuințaca model, cântă
arătătoare. Maistrul

presie

veche —

cea

cântă rar şi scoțând în relief

1a altul. După

trecerea

ce a cântat bucata

întreagă,

dela un ton

0 cântă

pe

pe fraze muzicale şi cere să i se repIo:

chiar
metodică de cătră
ducă individual fiecare unitate
repetă încă odată
elevii buni. La orice greșală profesorul
eroarea şi nu
făcut
s'a
bucata exact, dela punctul unde
şi nu de as0ă
greșit
dela căpăt. E vorba de o senzaţie

strofe sau

88

d

ciația sunetelor, Numai aşa deprindem elevii cu justeța

senzaţiei și cu justeţa'de gândire. Când elevii ştiu
dia, pot cânta mai mulţi sau chiar toți odată. Este meloo

.

roare neertată ca elevii să cânte împreună înainte de a şti fiecare exact bucata. Cum să cerem să reproducă
copilul ceeace nu a auzit bine ? Il silim noi înşine să în
curce pe ceilalţi şi să-şi mintă, sie-şi.
N
Tot

așa nechibzuită

e

dispoziţia

ca,

sa.

profesorul

cânte cu copiii în aceleaşi condiţii, „Ta-te după mine“
auzi spunând chiar maiștri din cei cu pretenţii. La de-

semn şi la orice ocupâţie profesorul caută ca copilul mai
întăi să
vadă, săințăleagă,
cu alte cuvinte:
să-şi asimileze fondul şi apoi să-l. reproducă. Numai la cântec fi cerem sâ reproducă înainte de a fi

observat

deplin! Copilul nu foloseşte nimic, dimpo-

trivă, dascălul nu distinge exactitatea de intonaţie, iar e- :
levii care ascultă nu aud decât sunete aproximative, dacă

nu Chiar deplin falșe. Aceastase cheamă scoasăde. auz !

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

uzi » Glasul lor falș alăturea de glasal celorlalți... adică o
suprapunere de tonuri, cari numai împreună nu pot sta
Dar nu se ţine seamă de procesul psihologie corespunzătur. Un sunet auzit € o singură sensaţie auditivă ; un su-met reprodus este o asociație de două sensaţii, una au
ditivă, una musculară, împreunate cu o serie de mișcări
ale urechei și ale laringelui, Cu cât intră mai multe
ele=
mente

componente

într'o asociație,
cu atât e mai

greu ca.

ea să dispară vreodată dia conștiință, adică să se uite,
sau să so desfacă; iar o serie. de exerciții muscul
are,
“când se repetă, devin o deprindere organică. Aşa
în cât

punându-i să cânte pe copiii fără auz, îi condamnăm să
nu-l mai capete nici odată |! Toţi ştim ce mare însemnă-

tate are pentru clavir o digitațiune bună dela început
,
Cu glasul să nu fie „acelaş
lucru, când e vorba tot de
mișcări ?
Maistrul de muzică să- şi aleagă dar dela
început
pe
elevii cari au ureche bună şi numai
cu
ei
să
cânte.
Cei
fără de auz să tacă și să a scnlte |
fesorul fi cercetează, şi pe. aceştia, Din când în când prosă vadă
dacă
sunt
sau Du în progres. In cazul

întâiu fi ia la cântec,

în al

|

a
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doilea, le dă tot mal

multe

ocazii să audă mult

|

un,

și

Cuvintele din orice cântec sa memorirează înaintea
melodiei şi numai din auz. Scrierea
versurilor pe tablă

o cred eu o greşală psihologică. Copiii cari au asociat
ideile cu forma, lor scrisă, întâmpină mare greutate la
cântec,

nouă

când

trebue

asociaţie,

de

să desfacă

Simţul auzului se
zica, O vorbă clară, o
melodioasă a frazei, o
în citire, fie în verbă,
pentru afinarea

stabilească

totul. şi să

e.

astădată numai între sensaţii auditive.

urechei.

desvoltă şi pe altă cale decât mudicţiune bine rotunzită, o. intonaţie accentuare potrivită a pauzelor, fie
sunt de o “valoare nepreţuită şi
Noi

talent

lipsa de

că

credem

limbii engleze, acestei

muzical în rasa saxonă,se datoreşte

limbi cu sinuozități fatunecate și tonalități umbrite

şi cu

-și de ritm. Acaastă caracterisdebitul lipsit de cadență
tieă nu este, după părerea mea, o inferioritate, este însă

—desigur o particularitate distinctivă însemnată.

“ Muzica vocală reclamă oarecari condițiuni igienice:
a) sala să fie bine aerată;
pe
și
frig
pe
liber
aer
în
cânte
nu
să
») elevii
e
|
|
umezeală ;
elevii să nu stea toată
oră,
o
de
lecţie
c) la o
vremea în picioare ;
d) 6levii să nu cânte îndată dapă ce au alergat.
La lecţii

de

să nu ţipe, să nu

cântec măi

avem

ca copiii

observat

de

din gât, ete.

cănte pe nas, sau

Tevria Muzicei, adică scrierea. şi citirea ei, lipseşte
cu drept cuvânt din şcoala primară. Dar atunci când se
face, ar trebui să se predea după o metodă în totul ana_

loagă cu cea a scris-cititului.

0 fac

cum

Aşa

maiștrii noştri de muzică, absolut. Sintetic,
numai o abstracţie respingătoare.

ea

obişnuit

rămâne

$ 4: Gimnastică.

Pentru educaţia fizică

avem

Cel mai economicos este Gimnastica.
serie de mișcări

mai

multe

Aceasta

simple, cari se îmbină

mijloace.

cuprinde o

câte două sau mai

suomulte, pentru a pune în activitate, fie simultan, fie

E
cesiv

toţi mușchii

terizează,

90;

corpului

nostru

Ceeace

o mai

carac-

-

față de celelalte mijloace, este simplicitatea, fie-.

cărei mişcări în parte, izolarea cam artificialăa
mișcărilor” între ele și sistematizarea, lor pnțin firească.
Din aceste însușiri rezultă că Gimnastica, folositoare:

desigur

în multe cazuri,

nu poate

conveni

ea hrană natu-

rală oricărei constitaţiuni. Mult mai firase joc al muşchilor sunt sporturile şi Lucrul manual. Sporturile cer însă
bani, timp, sau amândouă,

bogate. Din Lucrul manual

folosi ca exerciţiu fizic.

şi nu

pot conveni decât claselor

multe îndeletniciri sar putea:
—

Sunt în zilele noastre două şisteme de Gimnastică în

vigoare : cel german,

mai

cât mai

privinţa

vechiu;

şi cel suedez. Sistemele:

acestea se deosebesc atât în privința mișcărilor
mul

cu

seamă

în

întâiu cuprinde

al es€,

felului de execuţie.

multe mişcări

căutate,

Siste-

neobişnuite,

cari se grupează în atitudini câte odată.,. cam prea soldățești şi cari se execută repede, cu tărie Și viociune. Al

doilea

„în

sistem cuprinde

activitatea zilnică

numai

mișcări

fireşti,

şi cari sunt mai mult

obişnuite.

un joc deati:

tudini şi se execută lin, rotund şi fără nici o sforţare. Sistemul german, generalizaţ pe continent, tinde să fie în.

locait cu cel suedez. Jocurile copilărești, cu mişcări imitative, pe cari am căutat
să le introducem noi. în şcoala.
de aplicaţie a şeoalei normale, sunt în sensul Gimnasticei:
suedeze.
a
-,
e
.

Dacă

sistemul german

celalt convine

mai bine

desvoltă muşchii

oricărui temperament.

-mai repede,

Gimnastica prevăzută în programul nostru uprinde-

ca fond două serii do mişcări
a) de

Aa

întărire—individuale,

b) de ordine sau evoluţie —colecve.
3
Din punctul de vedere
al, mijloacelor . speciale
Gimnastica poate fi:
i
Să
|
|
1) fără aparate,
2) cu aparate.
„Mişcările individuale au menirea să desvolte
corpul..
Maiștrii de Gimnastică, în Germania, Italia şi
Austria,

suni ţinuţi să măsoare fiecărui elev lărgimea
pieptului,
a braţului, etc. la intrarea lui în şeoală
ca şi după tim-

|

-
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.

puri date, spăe a constata pas cu pas progresul în volum;
Aceste măsurători servesc și pentru controlarea maiştrilor:
respectivi,

:

i

--

Ma

Din punct de vedere şeolar, mișcările gimnastice se:
folosesc în duuă feluri : ca lesțiuni speciale când trebuese

făcute pe baza

antrenării, în săli speciale şi cu o durată.

de 1/,—i oră, şi ea exerciţiu recreativ între două . lec|
Ia
ţiuni obositoare.
-să sporească în adevăr buna
Pentru ca Gimnastica

'stare fizică a elevilor,

trebuaşte făcută

cu plăcere. De aci

_nevoea de a combina exerciţiile cu cântec, cu danț zi mai
a
ales de-a le varia muit.
Orice mişcare trebue să în :eteze înainte de-a fi ajuns
copilul la osteneală. Gimnastica nu trebue să expue copiii
la răceală sau la primejdii, de unde nevoea uuor instala=„iuni speciale, şi a unei temperaturi anumite în localui
|
N
“unde ea se face.
ConAparatele cele mai bune sunt cele mai simple.
r
simţito şi
grosul de higienă școlară din 190% a redus
i
.
numărul lor.
_ Exerciţiile de evoluţie sunt cele: mai plăcute pentru

pot servi ca 'mijloc de întărirea atenției, a spiii.
“copEle
i

ritului de disciplină şi până la un punct a sentimentulu
de solidaritate. Asemenea exerciţii nu trebue însă să deâles
genereze în reprezintaţii teatraie și să nu dea mai
Gimnaprilej la gânduri nepotrivite cu vâ-sta copiilor.
învăţăstica, făcută de fete cu băeţi împreună, întru „cât
mântul

mist nu s'a generalizat la noi, este un joc neso-.

a
cotit şi primejdios.
trebuesc
fete
de
a
Pentru şcoalel

|
e
jocuril
încurajate

în şcoala
imitative cu cântec. S'a făcut un mi6 începat
aci. Aceste:
noastră, să sperămcă pornirea nu se va opri

toate
„jocuri sunt mai complexe, pun în lucrare. simultan aceeă
de
i,
simţur
şi
fizice
puterile copilului, inteligentă,
ițiu
deşteaptă şi o mare plăcere. Ele sunt în fine un exerc
lni.
ritmu
care ajută cultura muzicală, întărind simţul
până
Ca metodică, pe lângă cele spuse în treacăt
acum, avem de adtogit următoarele :
,
|
1) Mişcările să fie variate.
Nunță.
ușuri
-cu
2) Ele să fie făcate cu drag şi

92

mai astfel pot da copilului v ţinută
uşoare,

îi

naturală şi -mișcări

Me

-

,

3) Exerciţiile să se facă în tact, nu numai în
vederea simaltaneităţii și deci a economiei de timp, ci și
în scopul de-a folosi ca exercițiu de disciplină, şi mai |
ales pentru a da mişcărilor un factor de mare înssmnătate

estetică

şi fiziologică, — ritmul.

4) Invăţătorul să ție seamă de deosebirile individuale, Copiii anemiei şi slabi nu pot fi supuși la ace-

leași exerciţii ca şi cei vânjoşi

|

şi sdraveni.

Sunt

cazuri

când ei frebuesc şcutiţi cu total.
OC:
5) Gradaţia exerciţiilor de gimnastică, ţinând
seamă de vârsta și starea sănătăței, va, fi aceasta :
a) jocuri,*

Aaa

b) exerciţii individuale,

|

:

c) exeroiții de evoluţie,

- d) exersiții la aparate.

|

Cu elevii mai în vârstă exerciţiile acestea vor alter-

na cât mai

mult.

6) Invățătorul arată
Şi nnmărând

elementele

- due. Procedarea

e

mişcarea,

ei, Ap6i

|

.

deseompunând-o ,

comandăşi elevii repro-

de a sili copiii să'arate cu cuvinte ceeace

au de făcut, mi se pare de prisos,

ba chiar

greșită.

Ea

face să intervie inteligența acolo unde nu e n evoe
de dânsa. Dacă imitația singură ne poate „da a“elaş
rezultat,

e de prisos să cheltuim

de trebuitor aiurea.

şi capitil

-

mintal,

atât

„.."$5. Lucrul de mână.
Această dexteritate, cea mai

şcolară

ca

vechime,

cuprinde

după

respectabilă
programul

ocupaţie
nostru

în

croeală

şi

Vigoare următoarele patru
feluri de lucrări:
a) cusuturi (dela cea mai simplă, însăilatul, pănă
la tighel și punctele de podoabă trebuitoare
albiturilor) ;
b) împletituri cu andrele şi croşet ;
C) exerciții pregătitoare de brodărie (eanava,

feston şi altele);

d) câteva confecțiuni, teorie,

realizare.
Pentru nnele din Gonfacţiuni

precum

sunt prostirile,
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fețele de pernă şi de masă, teoria rămâne de prisos cât
timp Vom păstra obiceiul şă ne facem . plapomele, per-.
nele şi mass, înainte dea ne gâadi la fețele lor... Pentru
celelalte, teoria e nepotrivită cu vârsta copiilor de şcoală
„primară, Dovadă avem absoiventele șooalelor profesionale.
inferioare, cari de zeci de ani continuă a eroi tot așa de
prost ca şi femeile cari n'au învăţat teoria. Şcoala primară şi ar atinge menirea atnnci când absolventele eiar
„ști bine coase şi împleti.
De 'oarece asupra Lucrului de mână sa stăruit mai
mult în altă parte 1), vom trece repede aici asupra lui.*

Iată amănuntele de adăogat;:

$.

N
1. Imerul de mână este un exercițiu mai mul,
muscular şi ca atare are nevoe să se repete des şi săn_
se prelungească pre= mult. El poate da degetelor o înţe;

peneală particulară, foarte dăunătoare altor “indeltricir
şeolare. Institutoarele să nu meargă cu zelul până în a cere
elevelor să lucreze acasă câte 1— 2 ore pe zi.
|
2. Obiectele de lucru să stea la institutoare, ca
eopiii să nu poată fi ispitiți a cere ajutor străin.
3. Exerciţiile de lucru pot să alterneze: după 4-5
lecţii de cusuturi să urmeze alte 4-5 de împletit. Şi tot
eam neprevăzut să se facă schimbul. Schimbarea de acti-

vitătete o mare plăcere pentru copii

și mai «ste încă și:

un prilej. de observaţiişi compâraţii ingenioase.
iute.

Pe:

de proastă calitate,

dar

copiii să lucreze

4. Să nu încurajăm

lânga că ar pierde prin aceasta putinţa de a se perfeeţiona, dar capătă şi deprinderea muncei înfrigurate,
că rămâne

eare muncă nu numai
e şi peste seamă

de

Iată de

istovitoare.

ce

simultanista-

tea Ja lucrul ranusl poate fi, după mine, o procedare:
primejdioasă.
a
oeducaţiunei
vederea
în
face
se
Oroşetarea
5.
|
Ba

_shiului.

trebue făcută în fiecre an.

Tot

să pro--

aşa

|
sedăm cu canavaua şi festonul.
Imyletiturile și confecțiunile trebuiesc realizate în mai
multe exemplare, ceeace.6 foarte greu când obiectele au

mărimea

lor

>

1)

Ă

z

adevărată.
kt

.

Wezi Școlare de Ann Cenis-Kernbach.

-
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„6..La țară să nu se stingherească cusutul în folosul brodăriilor naţionale. Dacă păstrarea modelelor vechi
are mare, însemnătate pentru artă
noastră românească,
igiena este o cerință mult raâi imperioasă | ..
E

1. Pentru lucrul.de mână ar

trebui

să

se

re

zerve în fiecare Clasă câte o oră .pe zi. El este o îndeletnicire care nu oboseşte, de îndată ce o extragem dela
pedantismul

simultaneizârei

“Îmbunătăţirea stării
lațiunei noastre.

şi are

sociale
|

PREGĂTIREA

și

încă

pn

imens

igenicea

rol

în

popu-

DASCÂLULUI

;— Avântul cultural ca şi ridicarea materială şi morală
a aocietăței stau cu osebire în mâna dascălului. Misiunea
acestuia,

„gătire
îirea
plină
ferial

frumoasă

şi încărcată

de" răspundere,

cere

pre-

temeinică și daruri fireşti rare şi prețioase. Pregăteoretică a profesorului constă în pătrunderea dea chestiunilor de eduvaţie. în acumularea unui mapshiologic bogat şi sistematic orânduit şi în credința

nestrămutată

într'un ideal

moral

şi regizabil.

Pregătirea

practică profesională, va, consta din fineță “de analiză, pătrandere psihologică, din o formă naturală, simplă, curgătoare şi veşnie reînoită. Nici întrun caz nu poate fi
vorba de adoptarea unui anumit calup de gândire, u unui
tipic de predare, fie acesta
chear modelul cel mai desăvârșit. Normalistul şi'n perioada lui de desvoltare, _trebue să lucreze cu propriele-i mijloace, după cum va face-o
atunci când nu va mai avea mintea profesorului: drept |
eălăuză. Căci ceia ce i se cere este, nu să -Gopieze. pa
„dascăl ci să creeze suflete, iar pzutru această operă el
trebue

mai

să dea

mult

dărnicie

ce

are

dintral

mai

său

în muncă, bună

bun

propriu.

voință,

şi -cât

poate

Cultură.

cu acestea

isteţime,

se

no: malistul şi nu cu tipicuri învăţate pe derost,
modelele revistelor pedagogice,
Intre

darurile firești

cerute

unui

dascăl

căldura sufletească comubicativă, simpatia,

formează

nu

vom

mila,

cu
numi

îngădu-

irea pentru cei slabi şi dezarmaţi, statornicia în dispoziţia
sufletească zilnică, agerime şi pătrundere, iar mai presus
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-

de toate putinţa de a-şi idealiza meseria lui spinoasă. Aci
stă adevăratul

resort al puterii lui de sugestie.

___Să presimți idealul către care

merge

omenirea,

să

grăbeşti pasul propăşirei, să statornicești în forme sufletești
ne :eritoare
achiziţiunile unor înrăuriri
vremelnice —
-iată cea mai grea slujbă în fo! osul societăţii, iată munca

-sortiţă învățătorului l.

EDUCAȚIA MANUALA!
Expresia de ediicaţie manuală, pe cars-o împrumut dela
d-l. Lorent, directorul şcoaiei normala din Charleroi, îmi pare
fericită mai ales p=ntru a exprima importanţa decsebită pe care

8 dau

eu lucrărilor

primei

copilării, ca instrument şi bază a unei

vârat socială,

manuale,

şi totodată,

ca

ca

mijloc

uneltă

ce

specific

pentru

educații

poaie

fi

“cultura

cu

ade-

mânuită,

fără

primejdie, de orice institutor. In adevăr prin -educaţie manuală
înţeleg folosirea lucrărilor în care sforțarea m isculară întrece pe
cea nervoasă, ni pentru a urmări o profesiune "sau a contra-

" Balansa o activitate pur

intelectuală, ci cu scopul de

a făuri-

chiar dela 6 — 7 ani, obişnuința unei ?reacţiuii, un drum
bătut
pentru descărcarea: nervoasă. a individului. Lucrările manuale,

putândsă se servească timp îndelungat de empirism rămân tot-

deauna la nivelul intelectual al
porționate cu pregătirea —în
dascălilor. Apoi, punând în joc
mordiale ale activităţii noastre,
teeace nici o altă îndeletnicire
ţia aproape integrală. lată dece
ale, iu toate

şcoalele

de

primei copilării'şi totodată promod fatal neîndestulătoare
— a
în acelaş timp toate datele priele ar putea îndeplini singure
şcolară mar face, anume educaaş voi să găsesc lucrările manu-

cultură

generală,

până

vârsta

la

de

15 — 16 aui, nu ca Ocupaţie secundară şi. îngăduită, ci ca îndsetnicire principală, ca “instrument de educaţie şi de selecțiune |
a.
socială de cea mai mare însemnătate.
Un sis:ein educati, e de preţ atâta timp cât e susţinut de
datele

psicitologiei.

Acesta

e, dela

Herbart

încoace,

un

adevăr

aproape
daie ale
Iată ca
noastre

banal. Totuşi între siste.nul, educativ actualşi ultimele,
științei sufletului, este contrazicere, Pe când experienţa.
mijloc de investigaţie, a schimbat cu totul cunoștințele
psihologice, alcătuirea şcoalelor noastre. a rămas la. da-

a

ee

.1) Ceomunieara la. Congresul

de Pedagogie, Bruxelles 1911
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tele lui lierbart. Teoria herbartiană a fost, pentru epaca sa, e
revoluție îmbelşuga! ă în urmări prielnice progresului. Preţăluită
însă din punct de vedere modern şi judecată de cătră o mentalitate obişnuită cu complexitatea experienţei, această teorie prezintă, după cât cred, două puiicie slaba:

|
1. Totala necunoaştere a inconştientului din sufletul omaMesc, bogăţia ascunsă care schimbă în fisce clipă atât - tonalitatea bunei noastre dispoziţii, câtşi vigoarea reacţiunei. ' Ceeace>
Herbart numeşte inconştient sau neconştient nu-i decât o stare
trecătoare şi provizorie, o stare de odinnă, un adevărat, „Tevers
de

medaille“

a/ fiecărui

fenomen

psihic.

Ei

|

2. După Herbart, fenomenul primordial e cel intelectual îar
stările afective şi active sunt numai: derivate şi subsecveute ' ale
acestuia. Ori teoria psihologică din zilela noastre susține contrarul,
inconştientă care,:

în împre-

şurări anatomice şi psihologice prielnice, dă naştere
mai întâi, apoi cunoaşterii incitaţiunei
şi a tonului

Primordială

e activitatea,

reacţiunea

constiintii
senzaţiei,

Punctul de plecare al unei diferențieri în experiența noastră. cătră cele. două domeni, intelectual şi afectiv, înfăţişează o treaptăreiativ ulterioară, chiar în dezvoltarea individului. lată acum contradicția pe care o a:ătam nai. sus, In școală noi începem “cu

educaţia intelectuală (scris-ceti:, socoteală etc.)

şi: dăm. copilutui

chiar dela început cinoştinți de-a gata, precise,
cercetate și
orânduite de cătră mintea matură -a savanților. In privinta educaţiei morale le. dăm să cet tească şi Să învețe pe de rostistorioare
din Biblie și imperative filosoțice, sentințe şi poveşti
frumoase
din care vor trebui si scoată observații practica, Dzeot înc

nare, imp tiiem institutorilor să fie modele ds urmat pentru. şcoari, cu osebire
superioare,

în

educaţia

ceeace

priveşte

mila,

caritatea.

sentimentului şi “a caracterului

lu

şcâalele

se razimă

în

întregime pe rsligie, artă, istorie şi literatură. -Veşnic şi pretutiu-.
deni educaţia morală prin inteligenţă. E doar teoria, lui Herbari
în întregime. „e
După noua teorie psichologică trebue ânceput, se pare, prin
a canaliza prisosul de activitate, a-l folosi pe cât e cu. putinţă,
în scopul

obişiiuinţelor “de

căpătat,

şi

numai,

muit

mai

târziu, a

înlesni ivirea condiţiilor -care pot îmboldi inteligența spre - cunoşfinţele trebuitoare. Chemarea
educatorului ar fi, nu. aceia - de a
împărţi cunoştinți de-a gata, ci de a condensa experienţa copilului, de a ţese înprajulări prielnice dezvoltării lui complecte, de
a-i micşora greutăţile generalizării şi asimilării bunelor deprinderi

101.
în

ceeace priveşte viitoarea ii activitate,

sentimente,

normale, „juste, sănătoase. :

asociaţiile

de

idei Şi

Și aceasta ar putea-o îideplini numai
fucrările manuale.
Voiu cita ca sprijin al celor ce susţin, sistemul “lui Pestalo
zzii, a

cărui. intuiție genială unu avu norocul să întâlnească
un apărător
ales; aceia al lui |; |. Rousseau, pentru care un spirit.
analist nu
va avea nici odată destul entusiasm
şi pe care
numai
minţile
Jeneşe Tau putut privi ca o utopie ; voiu cita cu Osebire
: între
Dui inţarea- lucrului manual ca sa face astăzi în caszle de nebuni

Sai

şi în închisori. Pentru aceşti nenorociii, cărora .societatea nu le-a
erut niciodată să-şi' plătească întreținerea, lucrul manual serveşte

să: le descarce” “prisosul «le forță,
neastâmpărată,
să le îndruimeze

să le
absoarbă
nervozitatea
energia prea
îmbelşugată, să

făurească anumite -căi pentru | reacţiunea
zilnică, Munca e un
„debuşeu impus activităţii, care fără dânsul 'ar deveni dăunătoare;
e formarea silită a unor deprinderi p1ecise, fiziee, intelectuale şi

morale.

|

o

4

Dar oare

War

|

fi” mai les: ie a da

asemenea

deprinderi

din.

prima copilărie ? Sar micşora cu siguranță procentul „întemni“ țaţilor.
Nar
îi mai logic să folos in energia. copilului, imbelşugată
de

asemeriea

şi excesivă,

“scopul

chipu | de reacțiune, pe care "viața
noi, înainte de a avea
criininale?
=
În loc de a ținea
suri pentru studii ce nu
aceasta —.m'ar fi oare

de

a-i

pune

socială îl cere

la

îndemână

fiscăruia

din .

prilejul să o intreduințeeze. pentru
fapte
o
,
copiii în şcoala primară câte 4—5 ceale gustă — suntem bine încredin! taţi :de
mai cu folos să-i ţinem în aer liber cât

se poate mai mult, la o muncă potrivită” puterilor lor care, tocmai prin aceasta le-ar îi mult mai plăcută ? “Grădinărie, pomi-

cultură, agricultură, muncă la câmp, muncă la gos podărie şi tot
şirul meşteşugurilor, iată ce le trebue, apoi zilnic un ceas două
de învățătură teoretică— pe grupe de câte 15—25 de şcolari—
lecţii de religiz, calcul, scris-celil, mai târziu geografie, ştiinţi,
higienă, istorie şi

iuvăţământ

Civic.

“lar ca

distracţie

jocuri

de

„ copii—de-m aşa mare folos—sporturi, pimbări, vizitarea. muzeelor şi a fabricelor,raalternând cu lecturi, lecţii de desemn. şi: muzică. Atât țimp “cât majoritătea ozmenilor e silită să muncească
„din greu ca să-şi câștige viața, găsesc că e lipsă de tact şi de

umanitate de .a pune în scoalela de cultură generală,

în şcoalele

“gare suntila îndămâna oricui, de a pune, zic, pe acelaș picior lucrul

mantalcu sportul, instrucţia utilă

cu artele. încetul cu încetul

leciiile fcoretice sar înmulţi şi sar adresa tot: mai mult copiilor
capabili de a observa, de a combina elementele date, de “a judeca -

deza aprecia exact, de a se ridicala abstract. Cu aceşti copii ne-am

îndrepta treptat cătră studii cu deservăşire înteiectuale, dar numai
după ce ar fi trecîntocmai
ut,
ca şi ceilalți, prin tot ceeace

alcătueşte

substratul

vieţii

de

fiecare

zi precum

Şi baza activităţii

sociale; După ce vor fi deprins atât plăcerea muncii câtşi putinţa
de a se folosi de braţele lor, atât ştiinţa de a întrebuința vremea
de răgaz cât şi aceea de a îndatori pe aproapele “său. Căci
nu
ajuţi pe cineva numai golindu-ţi punga, ci plătind cu munca şi

jertfa ta.

Ea

i

a

Copiii mai puţin inteligenţi, cărora le voim îi lăsattot timpul
de a se desvolta dacă sunt îutărziaţi, după ce vor fi deprias

cunoştinţele instrumentale — scris-cetit

și socoteli — şi Cinogtin-

țele numaidecât trebuitoare, vor trece, ținănd seamă de -vocaţia
şi aptitudinele lor, în şcoalele spaciale profesionale. Această alegere
îmi pare şi maj raţională şi mai dreaptă. Marea masă, pusă -şi
ea la încercarea muncii intelectuale, nu vă mai privi această tpuncă
ca o trecere de vreme şi pe chaituitorul de inteligență ca pe un

privilegiat. Munca, oricare ar fi ea, e grea,e osforțare;
nimeni
maredrantul si stea degeaba, dar nu munca intelectuală
o cea

mai uşoară,— şi trebue-odată să se încredinţeze toată lumea
—
mai ales că în timp ce lucrul. manual “poate fi întrerupt oricând,
celălalt te ține în lanţurile sale ceasuri intregi după ce Pai sfârşit.
Meşteşugarii minţii n'au să capete aşa uşor cele 8 ore
de lucru

cerute de mencitorii cu mâna.

o

Centrul de greutate al reformei ce propun

deocamdată, la atâta”;

|

|

sar putea

reduce,

j

1. Să se prelungiască.. învățăniântul obligator până
la 16
ani. Pregătirea profesională a viitorilor „neşteşugari
war pierde:

nimic, de oarece şcoalele'ar da-o îndeajuns, |
|
2. Să „se ţie copiii în şcoală 9—10 ore pe zi, să li
se dea

un prânz
Singuri, pe
unei mici
3. Să
|

şi o gustare
— pe care vor fi siliți să şi le pregătiască
rând, ajutaţi, întru câtva de servitori
— îu -schimbul
plăţi,
Da
se clădiască ateliere mari Şi să se dobândiască
câru-

pii pentru semănături în apropierea
şcoalei.
Aa
4. Institutorii să iiveţe o îndeletnicire
manuală „Prin care
să înlocuiască. lecţiile lor teoretice,
(usdree simiter.
pe fiecare. zi,
.
|
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3, Cunoştinţele teoretice din programale. de astăzi să fie
distribuite pentru 9 ani — suprimându-se
încărcăturile — şi mai
ales —

mai

ales! — „Să

se

întârzie,

pe

cât

ca

putință, începutul,

„Am spus că lucrul manual esie rhijlocul specific de cultură
pentru prima copilărie şi singurul care ne-ar da o educaţie aproape integrală.

Poate :că m'am

dovedit

aceasta

îndestulător.

- Să încercăm a face o cercetare ca 0 contra- dovadă pedagogică
2 activităţisii manuale.
a) Din punct de vedere fizic ştim
toți că lucrul manual.
. dezvoltă

corpul

şi-l face

îndemănatec, “adică îi dă exactitatea mmiş-

cărilor şi stăpânire asupra nervilor ; el mai poate da, ceeace e
şi mai preţios, deprinderea de a economisi tensiunea nervilor” din
fiece clipă şi de a'o proporiiona atât scopului de urmărit, cât şi
energiei de câre

dispune

în fiece

moment

Inteligent combinate şi îndeajuns de variate, lucrările nianuale ar îi un succedaneu util al sporturilor care, atât timp cât
va

frebui să

ne

câştigăm viața

prin muncă,

- cupaţie de trecut vremea ; ele ar putea
gimnastica,

care,

dat

fiind

vor

fi privite ca

o-

încă înlocui în mare parte__

elemeiiteke sale

factice,

pare

o în-

deletnicire. uşuratecă,
b) Din punct de vedere intelectual lucrările manuale sunt
un minunat exerciţiu al simţurilor (văz, tact, simţ muscular) al
atenţiei, precum şi al formelor elementare de gândire.
Cerând
o mai: mică tensiune, educația manuală e potrivită tuturor și oboseşte mult mai puţin decât cultura căpătată din carte. Instruc“țiunea e rezultatul diviziunii muncii ; ea presupune o treaptă a
evoluţiei intelectuale la- care mulţi din copii n'ajuug decât foarte
târziu, Educaţia manuală punând în joc o complexitate .de forie
fizice, rămâne mai aproape de evoluia firească a individului şi "
poate fi întrebuințată cu folos la vârsta când difecrenţiarea
țeior âufleteşti nu e făcută încă, e putin: vădită
A:

c) Din

punct

de

vedere moral

for- -

toiu arăta Gu- osebire două

rezultate : primul
de un folos subiectiv, al doilea mai degrabă
obiectiv, Prin educaţia - manuală, copilul ajunge a cunoaşte mai

biue propriile lui forţe şi a mânui mai bine exteriozizarea lor;
cu acest termen de comparajie el va preţii mai
drept pe cei-

lalți şi se va feri de a-i înşela aspra

valorii. sale

proprii. Lu-

io
ctul manual vădaşte mai bine
fiind o îdeletnicire foarte variată

“individualitatza - copiilor. FI
şi foarte prelungită ziinic, e

în putință să valorilice toate "aptitiidinile copilului şi să scoată
Necerând
“în relief cele -inai mici ascunzişuri ale suiletului. său.
prea mare tensiune nervoasă şi putând fi potrivit, în fiecare
dată, forţelor reăle ale copilului, cu mult mai multă aproximație
ecât lucrările intetectuale, lucrul-imanual este o uneltă mai sigură
pentru

a deprinde

pe copil

cu

munca.

d) 'In 'stârşii, din punct de vedere social, educaţia
integrală

pe

care

lucrul manual

o poate da,

aproape

consiitue,

în ţările

democratice,—şi” toate vor ajunge îni curând astfel, —atât un. tereh comun ds discuţii şi de înţelegere, cât şi o bază comună de
cultură

intelectuală,

cei chemaţi
„ societatea,

iar p$ deasupra,

v pregătire. sp cifică

să rezolve gr avele probleme

« sociale care

pentru

frământă
|

,

