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PREFAȚA: 

N 

Revăzând acest mic volum, “care schițează în: 
linii repezi problemele mai ; principale ale ştiinţei edu- 
cației, am .căutat să-l Jac şi mai utilizabil pentru 
Şcolile Normale de învăţători şi pentru . Seminarii 
şi alte şcoli cari -au între preocupările lor şi intro- 
ducerea în cunoştinţele elementare asupra educației. 

Chiar când titlurile chestiilor şi: succesiunea lor nu 

corespunde întocmai celor din programele acestor in- 
'“stitufii — pe-cari de altfel le-am avut în vedere — 
materialul de cunoştinfe- cerut de ele se găseşte în 

cuprinsul acestei lucrări, care îşi păstrează, natural, 
caracterul de: orientare sumară în problemele peda-” 

__ gogiei generale. “ - - 

Cei cari vor. să aprofundeze. mai mult acest do- 

meniu; au la îndemână Cursul de Pedagogie, în - 

volumul care cuprinde Pedagogia generală 1) precum | 
şi în acela de Didactică generală pă “ . - 

aL: CĂVĂNESCUL 
 Noembrie 1927 NR 
IAŞI 

1) I Găvănescul, Curs de Pedagogie :  Pedagogia generală, 

Ediţia II, „Cartea Românească“, 1923, Bucureşti. 

2) Idem, Didaciica generală, Ediţia II, Cuitura Românească, 

Bucureşti, i 
. — 

 



PEDAGOGIA GENERALĂ 
I. 

| Idei pregătitoare 
  

LE Necesitătea pregătirii speciale a “educatorului 

Educatori sunt în general oamenii, cari,. în raporturile 

or cu semenii lor, prin” superioritatea lor recunoscută, 

de un fel sau altul, pot influență ideile călăuzitoare ale 

acestora, sentimentele lor, năzuinţele . lor, linia lor de 

purtare în vieaţă. Sa 

Educatori in prima linie sunt - “părinții, cari în con2 

tactul lor zilnic, intim, persistent cu copiii, imprimă, de - 

„„ timpuriu şi statornic, minţii lor anumite credințe, senti- 

* mente, scopuri în vieaţă, fie prin „cele spuse, fie mai 

- ales prin cele făptuite- de. ei, prin. învăţătura şi pilda 

i lor vie. 
Educatori' sunt apoi profesorii de toate gradele, dela - 

“cei de «grădinile “de copii» şi de clasele primare până 

la “cei de 'universitate.' Toţi -membrii corpului didactic 

educă vrând-nevrând sufletul elevilor, cari vin lă şcoală 

să înveţe dela 'ei cunoştinţe noui şi deprinderi - bune, 

folositoare lor şi societăţii, neamului, ţării şi omenirii. 

Educatori sunt şi preoții, slujitorii consacraţi ai .cre- 

dinţei religioase, ai bisericilor creştine, cari, prin cuvântul ' 

şi prin exemplul lor, dau: poporenilor. îndrumări de . 

vieață înţeleaptă, în acord cu „învăţăturile „morale ale
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Mântuitorului, şi în ceasurile 
întăresc sufletele credincioşilor. 

- Dar educatori sunt şi scriitorii, posții, romanţierii, drama- 

grele ale “vieţii ridică şi 

“turgii, gazetarii, cari, prin condeiul lor talentat strecoară în mod 

iscusit în spiritul cititorului gânduri şi sentimente cari le imping 
vieaţa pria anumite drumuri, şi le influențează soarta. Şi tot aşa ora- 

torii, conferenţiarii, precum şi toţi artiştii — pictorii, sculptorii — cari 

prind mintea “şi aprind imaginaţia şi simţirea - auzitorilor sau 

privitorilor, şi le stăpânesc voinţa. prin idei, icoane, sugestii pu- 

ternice de tot lelul, —. , = 
Educatori sunt de asemenea toţi oamenii, cari în rolul şi ati- 

tudinea lor, vremelnică ori durabilă, de superiori îşi pot impune 

subalternilor şi mai micilor lor anumite norme de purtare şi 
de vieaţă.. - _. Da 

Toţi aceştia influenţează, în o direcţie sau în alta, mintea, 

simţirea şi acţiunea oamenilor cu cari stau în contact, întâmplător * 

sau stabilit, trecător sau mai îndelungat. Toţi sunt- într'un grad 

şi ful 'oare-care, deci, educatori. i . e ” 
Ne gândim însă în special la profesori, părinți şi preoți, când 

vorbim de educatori. a Pa 
Aceştia, şi mai ales profesorii, în calitatea lor de educatori, 

urmăresc în mod sistematic, cu' rost şi cu metodă, un plan lâ- 
murit de influenţă asupra copiilor, spre a le perfecționa fiinţa 

după un ideal. . _ 

Acel ce are sarcină dea formă oameni, ca să-şi poată 
indeplini misiunea, trebuie să ştie: 
1) Ce va'să zică om; »- SR 

2) Spre ce formă ideală trebuie să: indrepte natura 
acestei fiinţe; E - Sa 
3). Să cunoască şi să poată mânui mijloacele admise 

de ştiinţă ca . demne şi capabile de a indruma sufletul. 
omenesc către un ideal. - 3 

„Este vorba aci, cum vedem, de o. ştiinţă practică - 
destul de complexă 'şi de o artă grea. Toate ştiinţeie 

„şi artele se "pot invăţă şi trebuiesc invăţate de acela care 
doreşte să le exercite cu. pricepere. şi conştiinţă. Obli- 
gajia aceasta se pune, firâşte, şi aceluia care voeşte să 
exercite arta de a forma oameni. 

E curios insă că, multă vreme, societăţile omeneşti 
N
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şi statul -mau avut grijă să-şi formeze, în mod sistematic 
astiel de artişti. Multă vreme a. fost lăsată la voia, 
întâmplării educaţia, ceâ mai grea artă cu care se înde- 

detniceşte spiritul omenesc. Şi cu toate acestea, cum se 
- ser atâtea condițiuni, şi cu drept cuvânt, dela artiştii şi 

__meșteşugarii de alte categorii, dece s'ar cere mai puţin .. 

sau deloc «dela arta complicată a formării omului? E 
mai uşor oare a croi o haină decât a modelă un spirit? 

E mai uşor a ciopli în marmoră un chip de om decât 
“a formă un caracter cu anumite deprindeti de simţire 

şi de purtare? . | o 
Dacă ar veni Înaintea noastră-un om «binevoitor», 

- care, auzind că avem nevoie de o clădire, âr voi să 
»e ajute, hiând asupra lui sarcina de a o construi; şi . 
dacă „ne-ar spune că nu e arhitect, dar speră că, cu -: 
multă „bunăvoință“ şi „zel“, va reuşi să facă o clădire 
excelentă, i-am mulţumi de marca lui «bunăvoință», dar “ 
l-am sfătui să-şi indrepte dispoziţiile umanitare în altă 
direcţie. Dacă ar veni la noi un om,. care, auzind că 
avem de gând să ne împodobim casa cu tablouri şi 
sțatui, s'ar oferi să ne facă el tablourile, mărturisind în -- 

- acelaş timp că n'a învăţat pictura, dar că are multă 
«bunăvoință» să ne servească, i-am surâde, mulţumin- 
du-i, şi Pam rugă să ne servească în alt chip.. De “ce 
au urmăm aceiaşi -procedare, când e vorba 'de a se 
alege oameni cari să educe copiii, să le formeze mintea, 
caracterul, să le dea un ideal de viaţă? “ e 

Negreşii, nu putem să ne aşteptăm a aveă educatori 
- ideali, dar cel puţin avem 'dreptul să cerem educatori 

pregătiți pentru misiunea lor. 

2, Deosebirea dintre educatorul pregătit prealabil, | 
în mod-teoretic şi practic, şi cel nepregătit. - 

Deosebirea. între educatorii nepregătiţi şi cei pregă- 

siţi este tot atât de mare ca aceia dintre un meşter
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eşit din practica uceniciei şi. un artist, Cel d'intâi di- 
„bueşte. calea “prin înstinct, e sclayul imitaţiei - şi al de- 
_prinăerii,-nu-şi dă seama _pentru ce întrebuinţează cu- 
tare mijloace, unde duce calea apucată de el şi dece e 

"mai bună decât alta. Se înfluențează .numai de 'exem- 

„plele altora, adesea fără să le înţeleagă, îi lipseşte spri- 

jinul rajional al unei activităţi conştiente de mijloace şi 
de. scopuri.. 

„ Afară de aceasta, chemat adeseori a se pronunţă , 

asupra. diferitelor „necesităţi ale şcoalei; asupra orga- 
nizării ei, asupra disciplinei şcolare, asupra reformelor 
de . introdus” în programe, în metode, În succesiunea 

studiilor, în alegerea obiectelor de studiu „n fixarea 

scopului diferitelor studii, cum va puteă răspunde ne- 

pregătit la această chemare, legată de rolul său social? 
“Un rutinar, apoi, la ! cele dintâi obiecţiuni mai sis- 

tematice, aduse de un cunoscător al controverselor pe-. 
dagogice, se' clatină în credinţele lui. E destul ca un 
sceptic. să-i aducă s, e. argumentele curente ale fata- 
lismului relativ la needucabilitatea “omului, pentru ca. - 

e] care nu cunoaşte în mod critic greutatea argumen- 
telor, nici slăbiciunea lor, . să şovăiască în credinţa că _ 
ar puteă educă oamenii. > 

- Şi tot aşă pentru oricare alte idei adoptate. din în- 
tâmplare, luate prin imitație şi fixate prin deprindere. 
Spiritul indoelii le face să pălească şi mintea cade în 
nesiguranţă. 

Cel .orientat cunoaşte controversele ; ştie „ce s'a zis 
pro şi: contra; ştie greutatea diferitelor . probleme şi 

"slăbiciunea sau tăria relativă a argumântelor ; nu: este 
surprins nepregălit de atacul unui raţionament, şi merge 
cu pasul sigur înainte, cunoscând din capul locului şi: 
foloasele şi neajunsurile artei sale. Cei orientaţi sunt i | | ua
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inulacitori conştienţi de funcțiunea - lor, de rolul lor în 

lume. | Ş . | 

"Se aude câte odată părerea : e destul să-ai talent, 
ca să devii profesor minunat. Ce nevoie mai e de pre- 

„gătire specială? Dacă'e destul să ai talent, ca să devii 
artist în o direcţie oarecare, dece nu se desfiinţează : 

atunci şi şcolile de pictură, de sculptură, de muzică? 

“Cine are talent de pictor, va şti să desemneze: „Cina 

cea de taină“ şi fără studiile migăloase, la care s'a 
supus un Leonardo da Vinci. Cine are talent de mu- 

_zicant, va şti să cânte din flaut ori din vioară mira- 

culoase arii şi fără să învețe meşteşugul acesta în şcoli 

speciale, ca atâţi executaţi celebri. . - - 
Ori se crede că e mai greu să cânţi dintr'un instru- 

ment material brut, decât să mânueşti sufletul ome- 
nesc? Ce filosofică pătrundere în natura lucrurilor arată 

Shakespeare în 'nemuritoarea scenă; când Hamlet roagă 
"pe spionii lui, care nu cunoşteau muzica, să-i facă plă- 
cerea de a cântă puţin din flaut. Ce ingenioasă şi 

amară persitlare a cutezanţei lor copilăreşti de a pretinde 

să poată mânui sufletul omenesc, când nu erau În stare 

să mânuiască un biet fluer cu câteva găurele !.. . 

"Cu câtă dreptate ar putea să zică şi sufletul copiilor 

„către unii educatori: „Ai vrea să mă faci să răsun „din 

notele -mele cele mai de jos până la cele mai înalte : 

— 

şi iată acest mic instrument, care conţine un sunet EX= 

celent şi o muzică bogată, şi totuşi nu poţi să-l faci 
să vorbească. Inlături !: Crezi oare că-i mai uşor să 

“cânţi din mine decât din flaut? 1), - | 
Se mai aude încă părerea: este destul să cunoşti 

9 Hamlet, actul Il, scena Il. 

  

. ” . . -
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„orientare şi pregătire prealabilă. 

  

bine o ştiinţă, ca” să fii şi. în stare de o.predâ-bine. .. 
Această părere e aşă de contrazisă de practică, încât 
nici nu merită să fie discutată, Câţi învăţaţi, care-şi 
pricep bine “specialitatea lor, nu sunt în stare să' facă 
şi pe alţii să înţeleagă ce: au înţeles ei atât de.bine? 
Şi câţi din aceştia, când „explică, vorbesc parcă numai - 

„pentru ei, alăturea de spiritele ce-i ascultă incordându-se 
zadarnic ca să-i urmărească în expunerile lor pricepute- doar tot numai de expunători, 

„Şi când ne gândim că. sarcina educatorului nu e nu- 
mai de a instrui, ci de a. formă omul intreg de a da 
o educaţie. integrală, de -a modelă după un ideal şt voinţa şi sentimentul; nu nuriai. inteligenţa, vedem cât 
-de grea şi mare e. misiunea. lui şi “ce .nevoie are de N 

- . - 

3. Efectele binefăcătoare ale culturii pedagogice. 

Pedagogia, introdusă ca obiect obligatoriu pentru în- 
văţători şi profesori, a adus două bunuri, cari sunt două 

„Pietre preţioase ale culturii evului modern: a uşura? 

zultate: stau in strânsă legătură, 
„Cu cât disciplina e mai uşurată, cu atâta e semn-câ... 

„metodele întrebuințate sunt mai perfecte. Dascălii vechi 
"aveau nevoie să întrebuinţeze mijloace penale simţitoare. 
ca bătaia,- în intenția de. a: face pe elevi să .asimileze 

disciplina şi a perfecționat metodele. Aceste două re- 

mai bine cunoştinţele. Profesorul de moda veche ru s+- 
» gândiă să-şi schimbe - metoda, ci recurgeă la nuia, cre- . 
zând că. bătaia va suplini metodul cel bun. 

Uşurarea disciplinei şi “perfecţionarea metodelor au 
făcut ca Invăţătura să nu mai pară orpovară şi o tor- | 
a - 

=



pe. ” o. 

iură pentru copii, iar aceştia să se gândească la carte 

şi la şcoală cu plăcere. Eră necesar să se asocieze de 
şcoală nişte sentimente cari să facă 'dintr'insa o atrac- 

țiune. "Omul: rebuie să aibă amintiri plăcute de anii 
"petrecuţi pe băncile şcoalei. Către acest ideal evul mo- 

dern păşeşte repede. De -aceia, dezideratul şcoalei mo- 

derne este să nu existe în corpul didactic nici un “membru 

„care să nu cunoască pedagogia, atăt în partea ci teo- 

retică generală cât şi în cea specială, practică. 

„4. În ce coristă cultura pedagogică teoretică, 

necesară: educatorului. — Diviziunea . 

| pedagogiei: . 

pedagogia generală, didactica, metodica specială ; 

organizația instituțiilor de educaţie, în trecut și pre-. 

zent — istoria pedagogiei. ” 

In ce'constă cultura pedagogică generală - pe: care 
trebuie s'o aibă orce educator? Mai întâi trebuie să se 

" cunoască diferitel» probleme generale, ce se pun dela 

intrarea chiar în ştiinţă educaţiunii. Nu numai formu- 

- Jarea lor — şi uneori-c mult, negreşit, să cunoşti şi 

numai existența măcar a problemei; dar. şi controver- 

sele, diferitele soluțiuni propuse, discuţiunile făcute a- 
supra lor, aşa. că viitorul educator să-şi poată face o 

convingere proprie şi să încline cu totalitatea forţelor 

'sale intelectuale către o soluțiune anurmnită. Ri 
_ Dacă s'ar' “piine, s spre exeniplu, intrebarea, de 0 co- 

losală importanţă; care este scopul educației ?— este 

inadmisibil ca un educator să nu.o cunoască şi să nu 

se fi încercat a'şi-da o “părere despre dânsa, un răs- 
puns intemeiat pe consideraţii, serioase. Cu ce s'ar ase- . 

mănă educatorul, câre nu şi-ar fi dat” seama de pro-



  

blema scopului, una din ' cele mai. principale din peda- 
gogie? Ne-ar face aceiaşi impresie caşi sculptorul, care 
ar ciopli o marmură, fără să ştie ce voeşte să scoată 
din ea. - EA 

" Asemenea şi cu 'celelalte - probleme pedagogice (pre- - 
cum cea relativă. la intinderga-- şi limitele educabilităţii 
omului, etc.), cari alcătuesc pedagogia generală. 
"Dar nu este de ajunș atâta. Presupunând că se ştie 

ce insemnează a' educă și care este scopul educaţiei; 
şi că se cunosc şi mijloacele” necesare generale ce pot 
transformă pe om, îi. mai trebuie a şti mijloacele şi 
metoadele speciale de aplicat în realizarea: scopurilor- 
adică ceeace se numeşte metodologia pedagogică, atât 
pentru formarea infeligenfei cât şi a caracterului. Căci 
educatorul lrebuie să aibă în vedere aceste două direc- 
fiuni ale activităţii sale: formarea inteligenței şi a ca- 
racterului. Pentru -atingerea acestor scopuri, deduse din 
scopul mare al educaţiei, se cer metode particulare, şi 
astiel distingem; 1) merodof/ogia : generală, indicând. 
mijloacele pentru formarea caracterului, a inimei, a sen- 
timentelor, etc.; 2) pentru formarea inteligenţei şi pre- 
darea cunoştinţelor, metode cari alcătuesc didactica. . 
generală; şi 3) metodica sau didactica. specială, care 
arată modul de a preda cu folos diferitele obiecte de 
studiu, aa 

Pelângă aceste: două părţi ale pedagogiei — peda- 
gogia teoretică şi cea practică —se mai 'cere încă ceva. 
pentru o cultură pedagogică: comiplectă, Profesorul tre-' * 
bue să cunoască rostul şi rolul instituţiei la care lucrează, 
organizarea şcoalei, locul ce-l ocupă dânsa în corpul - 
social, alcătuirea ei internă, oarecum anatomia şi lizio- 
logia ei, legile şi regulamentele care'ii dau fiinţă, scoput *
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- ei special, întregul,, mecanism din care şi el face parte 

ca membru conştient de colaboraţia sa anumită, În -ar- 

monie cu a celorlalţi colaboratori. . . - a 

” Şi pentru înfelegerea” adâncă a. tuturor acestor lu- 

cruri, mai trebuie să ştie cum, când, şi în ce împreju- 

rări anumite s'au născutracele instituţiuni culturale şco-.. 

lare, Fără cunoştinţa genezei lor istorice, nu. va putea 

“judeca asupra eficacităţii- şi necesităţii lor. Căci se în- 

tâmplă uneori . că '0..instituţie, ce tot se mai găseşte 

-“ funcţionând în prezent, e - curat de domeniul arheolo- 

giei, iar pentru cultura actuală un anahronizm ; trăeşte 

încă, dar condamnată a muri în curând; e muribundă; 

şi, cine n'o cunoaşte in desvoltarea. ei, o ia drept vie 

„şi tare,'ba chiar demnă-de a trăi. Cine-o cunoaşte de 

când S'a "născut, la ce trebuinţe sociale a răspuns. odată, 

poate compara şi spune dacă aceleaşi trebuinţe, aceiaşi 

stare socială se află şi azi, şi dacă. nu cumva împre-" 

jurările actuale sunt de aşa „natură, că viaţa acelei in- 

“ stituţii este .cântărită şi zilele ei numărate. Omul înţe- 

„"lege şi preţuieşte prezentul prin cunoaşterea trecutului, . 

Cunoştinţa istorică aprofundată a organizărilor învăţământului 

dă spiritului şi acea independenţă şi curaj, necesare la adoptarea 
__ inovaţiilor. | 

După cum epocile trecute şi-au creat instituții după trebuin- 

- ţele ior, fără a întreba pe strămoşii lor de au avut aceleaşi tre- 

buinţe, tot astfel e natural ca actualitatea să-şi întrebe nevoile 

ei de viaţă şi să-şi găsească, prinînteligenţa sa proprie, mijloace 

__. pentru satisfacerea lor. Se: găseşte în o situaţie comică un popor, 

-care având trebuinţă de o instituţie, nu îndrăzneşte a şi-o crela —— 

până nu află că mai sunt popoare cu asemenea instituţiuni sau 

că au fost cel puţin în trecut... - : ” - 

"Deci, iată câteva ramuri principale ale culturii peda- 

„gogice, cerute dela omul menit a exercita arta educa- i 

jiunei : pedagogia şi metodologia generală, -didactica .şi 

metodica specială, organizaţia şcolară şi istoria pedagc- 

-giei teoretice şi practice. 
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5 Pedagogia şi inetodolozia generală. 
Orientare” Sumară, 

Oricine işi ia asupră-şi. şarcina de a educa oamenii 
deci de -a căuta șă dea naturei lor. sufleteşti şi trupeşti_ 
o direcţie de desvoltare normală şi o formă ideală, 

trebuie să- şi dea seama de câteva întrebări principale : 
1. Care este scopul - educaţiei. sau ce ideal urmă- 

reşte în arta lui-de.a forma oamenii 2 - 
2, Este cu putință să. îndreptăm. fiinţa omenească, în 

desvoltarea ei, către o anumită formă, plănuită: de noi? 
“9. Cari sunt mijloacele. generale ce. stau în puterea 

noastră, spre a influenţa şi urmări firea copilului. către 
ținta urmărită. de noi în dezvoltarea lui? - 

4. Fiindcă natura omenească e compusă din suflet şi 
corp, iar funcțiunile sufletului se deşpari,- după felul lor, 

-_ în trei categorii însemnate: inteligență, voință şi sen- 
timente, ne punem întrebarea, cari sunt mijloacele mai 

” potrivite pentru desvoltarea,.. creşterea şi. perfecţionarea |. 
_ acestor diferite părţi din natura omenească? | 

Primele două. întrebări, şi toate câte stau în legătută 
cu ele, alcătuesc la un loc pedagogia teoretică sau filo- 
sofică:; celelalte. două alcătuesc pedagogia metodălogică 
sau practică generală ; şi „amândouă la un loc peda- 
-gogia generală. -- 

In pedagogia metodologică se desfac ca părţi deo. . 
sebite: a) educaţia fizică sau a corpului; b) educaţia 
estetică sau a sentimentului frumosului; c). educuţia re- 
lizioasă; d) educaţia morală, sau a voinţei, caracterului 
şi a conştiinţei; şi, in fine, e educaţia inteligenţei, care, 
Iuâud desvoltări deosebite, în legătură - cu' problemele '. 
înv ățământului, se studiază in partâ,- deosebit, sub nu- 
mele de didactica generală.
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Didactica este dar acea ramură a pedagogiei 'me- 

todologice, care se ocupă în şpecial cu metodele şi ' 

mijloacele potrivite pentru desvoltarea şi normalizarea. - 

inteligenţei „prin. instrucţiune sau învățământ. Ea: stă 

-- alăturea cu studiul ce se ocupă cu educaţia voinţei şi a 

sentimentului, adică cu educaţia morală, estetică, religioasă. 

„Dar desvoltarea ei deosebită, datorită multelor chestii ” 

- cuprinse în- opera complicată a instrucţiunii, a făcut din. 

ea, dintr'un capitol al pedagogiei generale, o ramură. 

" aproape 'de. sine - stătătoare, cu problemele şi soluţiile 

sale proprii. Atât natura problemelor ei, „însă, cât şi 

felul soluţiilor acestora; o ţin legată de triunchiul comun 

al pedagogiei generale, de: unde işi trage şi origina şi . 

inspiraţiile. “ N ae 
sai 

az . - .- EN Ii x
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- Obiectul şi caracterul practic al pe- 
dagogiei. Ştiinţa educaţiei. Ştiinţele 

ei auxiliare: „psihologia, etica; ce 
| ajutoare primeşte dela ele. 

1. Ştiinţe teoretice şi ştiinţe practice. . Când o. 
ştiinţă se “mărgineşte numai a. constata, a desgșie: 

şi arăta diferite raporturi obiective dintre fenome- 
nele din natură; când, .cu alte cuvinte, se mărginește 
numai la “oglindirea realităţii în intelectul nostru, numai 
la înţelegerea. realităţii ca atare, este o stiință teoretică. 

Afară de. ştiinţele teoretice, mai avem aşa zisele şti... , 
inţe practice. Omul nu studiază natura numai ca s'o 
înțeleagă, numai ca să cunoască raporturile dintre lu-. 
cruri; ba chiar, la inceput, — de cătăm în istoria dez- 
voltării inteligenţei “in genere, şi a ştiinţelor — constatăm 
că impulsul de a cunoaşte, de a şti, de a înţelege, ci 
era mai ales pentru un scop practic, pentru scopul de 
a supune natura, pentru scopul conservării. . 

"A cunoaşte, în faza primitivă, rudimentară, a dezvol- 
tării sufleteşti, însemnă un mijloc de a se conserva. 
Trebuiau cunoscute proprietăţile lucrurilor, spre a le ufi- 
liza, spre a evita proprietăţile vătămătoare sau a se.fo- 
losi de cele folositoare. Cunoştinţa la inceput avea ca- 
racterul practic, nu teoretic,
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“ Ştiinţa practică, după funcțiunea ei, constă în strân: 

gerea, coordonarea şi sistematizarea unor cunoştinţe: si- 

_- gure în vederea realizării unui scop practic, în vederea 

satisfacerii unor trebuinţe,y fie individuale, fie colective. 

Orce ştiinţă practică împrumută adevăruri dela ştiin- 

fele "teoretice, alegându-le după raportul ce au cu sco- 

pul ei practic special. Aceasta se aplică în toate ştiin- 

țele practice. Spre ex.: agricultura, medicina, igiena sunt 

ştiinţe practice; fac parte din categoria cea mare ateh- 

-nicei. Medicina are, nevoie de ştiinţele teoretice, ca ana- 

tomia, fiziologia şi chimia. Agricultura asemenea are ne- 

voie de geologie, biologie, chimie etc.; căci dacă agri- 

cultorul îşi ia ca scop Inmulţirea, dezvoltarea: şi perfec- 

tionarea unor plante anumite, trebuie să cunoască  te- 

-renul mai potrivit creşterii lor, elementele chimice mai 

necesare creşterii şi desvoltărei lor, etc. Pentru aceasta 

“trebuie să cunoască chimia, fisiologia plantelor. 

2, Pedagogia, ştiinţă practică. — Se. vede de aci. 

uşor din care categorie de ştiinţe face parte știinfa edu- 

„cației. Pedagogia, ca ştiinţă, işi dă un scop determinat : 

educația, Ea voeşte să formeze oameni după un ideal, 

să realizeze în om un tip de perfecţiune, deci, este. o 

ştiinţă practică. 

Ca urmare a celor zise până aci, pedagogia este 0 - 

” ştiinţă constând din o sumă de adevăruri sau de cu- 

„noștințe sigure, adunate şi concentrate în jurul ace- 

leiaşi probleme de interes practic — problemă educaţiei. 

In această definiţie se cuprinde mai” ales partea: în- 

tâia, teoretică, a pedagogiei. 

Despre partea a doua — metodologia “ — pedagogia 

se prezintă ca o sumă de regule și legi naturale, 

JI. Gâvănoscul — Noţiuni do Pedagogie. , pu a 
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sistermâtizate şi puse ca mijloc pentru realizarea sco- 
Pului fundamental a! “educației. - 

Științele 'auxiliare ale Pedagogiei.— Şi pedagogia; 
„sa orice ştiinţă practică, recurge ca sistem de mijloace 

şi de scopuri, la anumite şiiințe teoretice. . . > 
Cari vor fi științele -ei auxiliare ? Arta educaţiei 

având a lucră: asupra omului, pedagogul, educatorul, va 
| trebui să cunoască negreşit natura omenzască, deci, şti- 
inţele ce se raportă la aceasta: antropologia şi în spe- ial psihologia. . -... A 

Educatorul, mai departe, având:a formă omul după . “un ideal, va aveă nevoie de Ştiinţa ce arată scopul vi- ejii, de etică. Etica decide asupra valorii tuturor lueru- 
ilor, deci şi asupra valorii- scopurilor de realizat. 
„_ Două ştiiriţe fundâmentale, două izvoare: esenţiale vor . nutri dar ştiinţa practică a pedagogiei : etica, pentru fi- „ -xarea scopului educaţiei; psihologia, pentru înlesnirea 
mijloacelor de a realiză acel scop. = 

—.



Mr E 
Noţiunea educați 

- Educaţia e influențarea” conştientă şi  teaționala fă 

cută cu plan şi cu metodă; asupra individului -uman, 

spre a-l forma în vederea realizării unui ideal. > : 

"Nici un termen din această caracterizare nu poate 
“lipsi. Dacă influențarea s'ar face asupra individului uman 

în mod inconștient şi neintenționat, acest fel de influ- 

enţare ar eşi -din cadrul educaţiei. Mediul cosmic influ- 

enţează sistemiil nervos, psihofizic, în mod inconştient, 

x 

dar această influențare nu este «educaţie». Influenţa con- - 

„Ştientă dar neintenţionată,. încă nu poate fi socotită ca 

propriu zis educativă, spre exemplu întâurirea ce poate 
avea asupra noastră o convorbire. Educatorul trebue să 

aibă un plan mal dinainte determinat, şi un metod ho- 

tărit în educaţie; trebue să ştie efectul firesc al fiecărui . 

mijloc educativ întrebuințat de el şi dacă duce la. scopul 

final sau se abate dela el.-Această influenţă conştientă 

intenţionată, făcută cu plan şi cu metod, trebuie să-se 

* facă apoi asupra omului, nu asupra animalelor, pentru 

că altfel educaţia se numeşte dresare. ' E 
"Efectul specific al educaţiei .care îi caracterizează ac- 
țiunea pentrucă însemnează-o_modificare mai sigură şi 
statornică a naturei omeneşii, este căpătarea de deprinderi, 

__ în diferitele funcțiuni fundamentale ale: sufletului —
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voinţă, sentiment, inteligență — în acord cu legile nor- 
male „ale acestora. dictăte de scopul lor biologic. , 

Scopul inteligenţei este căutarea adevărului, al senii-_. 
mentului să distingă ce foloseşte vieţii şi ce o vatămă, 
al- voinţei de a săvârşi acţiuni bine adaptate la cerin- 
țele vieţii, după. arătările binelui “şi . adevărului, adică 
acţiuni bune şi drepte. . _. , 

„A educa este deci a da şi inteligenţei şi sentimentu- 
lui şi voinţei. deprinderi normale de Juncțiune, în acord 
cu, scopul lor firesc, care rezultă din cerinţele unei vieţi” 

„"» complecte individuale şi sociale. EI 
Concluzii greşite. — Considerând că deprinderile 

sunt. acţiuni cari se indeplinesc de om, cu aşa de mare 
uşurinţă, încât se fac uneori fără să ne dăm seama, . În 
mod înecanic şi automatic, în mod inconştient, unii au 

: definit educaţia Zrecerea din conștient în" inconştient 
„a funcţiunilor naturei sufleteşti 1)... “ 

Dacă această 'caracterizare se potriveşte pentru func- 
tiunile voinfei, pentru deprinderile. de: acțiune, câşti- * 
gate prin repetare deasă şi constantă, nu se potriveşte - 
pentru celelalte funcțiuni ale sufletului, pentru sentiment 
şi inteligenţă. Acestea, prin educaţie, capăiă numai o 
normalizare de fiincţiune, care se îndeplineşte mai sigur 

„şi mai neşovăelnic; dar care, cu toată siguranţa ei de: . . 
indeplinire normală, nu-şi perde calitatea de conştiinţă, 
nu devine inconștientă, din potrivă. - 
„E tot aşa de nelntemeiată afirmaţia acelora cari cred - 

că, dacă educaţia are de resultat a face să se dobân- 
dească deprinderi, aceasta însemuează că personali- 
tatea omului se distruge 2). . - i 

  

1) Astlel Gustace Le Bon, filosot Irancez contimporan. 
2) Să se vadă pe larg: arătată această chestie în Cursul de 

Pedagogie generală, pag. 139. fducare şi mecanizare, 
4
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Va , 

__ “Este posibilă. educaţia ? In ce limite. și 
„condiţii ? 

__ In'chestiunea dacă “educaţia e posibilă- avem două: 

Tăspunsuri categorice extreme şi anume : 

1) Puterea educaţiei e fără margini; 
2) Puterea educaţiei este nulă. 
Şi mai avem o părere intermediară, care e cea 'si- 

gură şi ştiinţifică, anume: -_ “ 

3) Educaţia e posibilă, în anumite limite şi condiţii “ 

Î. Educaţia este atotputernică, 

Toată “deosebirea ce se vede. între oameni s'ar ex- 
plica, după Descartes 1), numai din cauza deosebirii de 

educaţie. Prin naştere, toţi sunt egali; câci dispoziţiile 

„şi coprinsul de idei, cu cate vin în lume, sunt egale. 

Toţi oamenii vin cu aceleaşi forţe sufleteşti şi cu 
acelaş număr de idei, şi numai din deosebirile de exer- 
ciţiu, de întrebuințare a acelor facultăţi şi idei, s'ar naşte 

deosebirile pe cări observaţia le constată între oameni. 

- Se găseşte în scrierea lui Descartes «Discours de la 
methode», chiar la începutul îintâei părţi, următoarea 
credinţă în ce priveşte natura: omenească: «Bunul simţ 
este lucrul cel mai bine împărţit din, lume, căcpfiecare . 

1) Mare filosof francez, care a trăit între: anii” 1596—1650,



crede că e aşa _de' bine înzestrat cu el, încât chiar 

aceia, cari sunt mai greu de mulţumit” în orice altă 
chestie, n'au obiceiu să dorească mai mult decât au». 

S'ar părea că aceasta e o glumă ironică:: dâr eo 
teorie filosofică. „Aceasta însemnează că puterea de a 

judeca bine şi de a deosebi adevărul de falş, adică toc- 

mai ceace se "numeşte bun simţ sau rațiune, este dela 

natură deopotrivă la toţi oamenii, şi astfel diversitatea 

opiniunilor: nu vine din faptul că unii sunt mai raţio- 

nabili decât alţii, ci numai din pricină că ne conducem 
“gândurile pe căi deosebite şi nu considerăm aceleaşi 
lucruri“. Făcând aplicaţia acestor idei asupra lui însuşi, - 

zice :.„In ce 'mă: priveşte pe mine, eu nu am crezut ni- 

ciodată că spiritul meu ar fi în cevă mai perfect decât. 

al celorlalţi. oameni“,  * - 
Toată deosebirea dela el, filosoful genial, până la cel 

„din urmă dintre contimporani, ar. fi consistând, după 

"dânsul, numai în deosebirea -de procedare, în - deose- 

birea de metodă aplicată asupra ideilor şi facaltăţilor, 

cu care s'au născut toți. oamenii deopotrivă * înzestrați. 

Aceasta face mai târziu pe un alt filosof, care Împăr- : 

tăşeşte” concepţia despre om a lui Descartes, pe Leib- . 

nitz1) să zică: Dafi-mi.şcoalele Toate din Europa si 
întrun timp dat vă voi da oamenii pe cari îi doriți. 

Aci se vede credinţa în atotputernicia educaţiei. 

“Cam la aceiaşi. concluzie ajunge şi marele filosof 

Loche, Mai categorică, însă, şi mai. caracteristic formu- 

lată o găsim la un discipol al lui. Locke, la Fielvetius” 

(1715—1771). 
Acesta susține că nu există în spiritul omenesc pini 

  

1) llustru filosof aermân, care a trăit. între 1616—1716, şi a 
scris operile.sale în franţuzeşte sau latineşte, - 

S_-
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“ înnăscut, și că, din acest punct de vedere; iarăşi toţi se 

nasc egali. Egalitatea, “după Decartes şi după spiritua- 

lişti, constă într'un patrimoniu sufletesc egal la toţi oa- 

venii, Egalitatea - naturală, după Helvetius, constă În o 

- sărăcie complectă de orce avere sufletească . înnăscută. 

Aceasta .e teoria celebrei «fabula rasa». ” Spiritul * ome- 

-nesc s'ar fi născut ca o .hârtie albă, . cu” absolut. nimic 

notat, orcât de imperfect, pe dânsa. Educaţia, influen- 

jele mediului din afară ar fi însemnând puţin câte puţin 

-pe această hârtie albă, pe această fabula. rasa; şi- dacă 

“spiritele, mai târziu, se diversifică unele 'de altele, acea- 

sta s'ar îi datorând diversităţii de experienţe, de note 

înscrise, fie intenţionat de educator, fie, întâmplător de 

mediu, a - 

Și Helvetius ca şi Descartes şi Leibnitz, susţine deci 

că totu atârnă de educator, de numărul şi felul ide- 

ilor ce se introduce în spirit. Felul combinațiilor, me- 

toda de procedare' in aranjarea acestor impresii decide 

şi : genialitatea . şi imbecilitatea şi _diversităţile de. talent; 

„de aci atârnă ducă cineva e-menit a fi artist-sau om de. 

ştiinţă, precum şi dacă, înlre aceştia». va fi dintre cei 

dintâi sau: dintre cei din” urmă. ! 

— 

2, lrposibilitatea educaţiei. 

Acestei credinţe în atoputernicia. educaţiei să opunem 

„prin contrast, teoria - contrară a imposibilității educaţiei. 

N'a fost vorba până acum, în consideraţiile asupra 

puterii educaţiei, şi asupra cauzelor. “diferenţei dintre oa- 

_meni, decât de intelect, anume: dacă sunt sau nu idei 

„înnăscute, dacă aceste idei se combină după o metodă: 

- sau alta, pentru a ajunge la un rezultat în coucaţie, ete” 

Dar educaţia propriu zisă, adevărata educaţie nu constă 

A



" numai în influenţe făcute asupra intelizenţei:. ba încă 

aceasta e partea cea mai puţin importantă. Insuşi Locke 

susține că influenţele asupra inteligenţei alcătuesc partea 
cea mai puţin importantă din toată sarcina educatorului. 

Când se vorbeşte de educaţie, ne gândim. la: ceva 

mai mult: la influenja asupra naturii întregi omeneşti 

“şi în special asupra părţii mai adânci din natura ome- 

nească, asupra emofiunilor şi volifiunilor, asupra ca- 
racterului. Acestea voim noi să le formăm, aci se adre- 
sează intrebarea fundamentală despre puterea educa- 

jiei. Voim să ştim dacă educaţia” e în stare, nu atât să 

desvolte intelectul şi să dea cutari cunoştinţe ;., ci: dacă 
este în stare a se cobori mai adânc în sufletul omenesc 
şi să atingă părţile ce mişcă întregul sistem al vieţii 

să modifice emoțiile şi pornirile. lui. 

Omul niciodată nu se schimbă, zic acei ce tăgătduesc, 

posbilitatea educaţiei, în cap cu Schopenhauer !). Ceea- 

ce se pare că ar fi o schimbare dela copilărie până la 

bătrâneţe, nu e o schimbare a caracterului, ci a mani- 

festărilor lui, conform imprejurărilor exterioare, Dacă 
şi-ar relua omul din nou viaţa dela început, toate ex- 
perienţele lui nu i-ar servi la nimic; 'şi ar trăi viaţa lui 
încă odată întocmai aşă cum şi-a trăit-o întâia dată. 

Ceeace se schimbă în om ar fi 'doar cunoştinţele, 
Numai inteligența omului. variază, numai ea se pertec- 
ționează,' Şi tot sporul de cunoştinţe şi toată creşterea 
intelectului 'n'au alt rod decât a servi, ca instrument 
din ce în ce mai efectiv, aceloraşi scopuri, pe cari le-a _ 
pus omului natura lui proprie. Mijloacele. se modifică, 

| școpul rămâne. Da 

1) Artur Schopenhaur a trăit 1788—1860.
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Instrucţia n'ar -servi decât să. dea noi mijloace în.ser- 

„viciul scopurilor “impuse de caracterul individual, sco- 

puri pe cari nu le putem modifica, pentrucă nu putem 

modifica nici caracterul. Inteligența e lumina pusă în 

serviciul, voinţei sau caracterului. Tot rolul ci ar fi de 

a lumina drumul către: ţinta ce şi-a pus voinţa. Orcâtă * 

lumină am da prin instrucţie, nu facem decât să dăm 

mai multă posibilitate. în. ațingerea acelei ținte. Î ':> 

3. Posibilitatea educaţiei; condiţiile şi baza 

ei ştiinţifică. 

Schopenhauer crede că omul se naşie de-adreptul şi 

'din capul locului vițios sau virtuos. N'ar fi oare mai 

precis să se zică numai: că se naşte cel mult cu dis- 

poziții pentru viţiu ori virtute, dupăcum se naşte şi cu 

dispoziţii pentru ştiinţe, pentru tehnică, arte, etc? . Un 

copil dintată alcoolic oare să se nască de-agata cu. vi- 

țiul beţiei?. Să fie oare copilul dela etatea de doi sau 

trei ani chiar beţiv ? Nu. EL poate avea dispoziţie către _. 

beţie şi să devină beţiv, când şi dacă'i se dau ocazii 

priincioase. Dacă, prin exerciţiu, i se escită şi i se per- 

fecjionează dispoziţiile, “atunci devine negreşit alcoolic 

-sau criminal, etc. IE 

Este însă o deosebire enormă a vorbi de dispoziții 

ori predispoziții şi a vorbi de caracter sau de viţii ori 

virtuţi închegate. Dispoziţiile ar fi neştiinţitic să se tă- 

găduiască. Există, şi este o. fericire ca să moştenesc, 

când sunt bune. Este o fericire, pentrucă dispoziţiile 

bune sunt un avans dat educaţiei, care n'are decât să 

le” cultive, să le dea ocazie de a se exercita, pentru ca 

opera ei să îie mai sigur îndeplinită. 
-
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-- Dar, dacă exerciţiul poate perfecjionă dispoziţiile bune, 
"-apoi neexercițiul. va fi desigur condiţia de : stârpire a 

+  predispozijiilor rele. Prin neexercițiu se va putea opri 

in dezvoltarea lor dispoziţiile nefavorabile. . | 

Când zicem “aceasta, stăm în acord cu legea: biolo- 

gică a exerciţiului şi neexercițiului (uzului şi neuzu- 

lui), “Sistemul nervos creşte în sensul exerciţiului. După 

cum dar un organ 'se exercitează,. se modifică forma 

animalului ; pentrucă prin exerciţii organul. creşte, prin 

lipsa de exerciţiu se atrofiază. "Prin lipsa de exerciţiu, 

- maimuţele antropoide şi-au. pierdut coada. Prin lipsa de 
exercițiu omul nu mai poate să se apere cu urechile 
contra muştelor; să apuce cui piciorul, ca maimuța. Prin 

„exerciţiu a ajuns din contră a obţine alte însuşiri. Exer- 
“cifiul sau lipsa de exercițiu este legea supremă a di- 
ferenfierii. | - 

Dacă această lege e “adevărată, când se aplică “in- 
conştient, în lupta pentru existenţă, ea rămâne adevă- 

rată, şi când se aplică cu conştiinţă. 

Educaţia, posibilitatea ei, condiţiile şi limitele ei sunt 

bazate stiinţificeşte . pe aceste legi, fie-că le cunoaştem 
“ori nu. Pe baza acestor legi, încă odată,: se pot com- 

-prima dispoziţiile rele, oprindu-le de a s€ exercita ; şi 
„se dezvoltă .cele bune, - dându-le ocazie să se exercite. 

Avem astfel în mână cheia modificării omului, nu 

numai a caracterului altuia, ci chiar şi a caracterului 

propriu. Prin voinţă, intenţiune, căutăm să oprim unele 

acţiuni şi căutăm, pe cât se poate, a face alte acţiuni, 

ce ne-ar. plăcea: să le 'vedem transformate în deprinderi» 

adică în factori constitutivi al caracterului nostrii, 

- Căci este o lege biologică, bine cunoscută, că orice miş- 
-



care orice funcţiune, lasă după. sine o. dispoziţie, o urmă 

graţie căreia aceiaş acţiune, fie fizică, ori intelectuală, se - 

poate repeta cu: mai mare uşurinţă. Cu modul acesta 

se sapă în organismul psiho-fizic o urmă, cât se poate 
mai adâncă şi durabilă, care inlesneşte săvârşirea . acţi- 

unilor similare, şi devine: sistem de cristalizaţie pentru 

intreaga fiinţă. - 
Sa 
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Factorii educaţiei : individualitatea 
înnăscută și acea-câștigată. Indi- 

_Midualitatea moștenită... - 

1, Stratiiicația caracterului. 

Dacă ar fi posibil să privim în natura” intimă a 

omnlui, : am vedea în firea lui stratificate mai multe ca- 

ractete. Pe caracterul general. omenesc vom găsi prins 
” caracterul 'efnic, al poporului. 

Intr'un popor găsim. mai _departă, atâtea: varietăţi de 

caractere, câte familii sunt ; deci pe caracterul etnic se _. 

altoeşte şi un caracter familiar din: care se dezvoltă 
caracterul. individual. “Toate acestea caractere, fuzionate: 
întrun singur tot, formeaza acea unitate psihică ce al- 7 

cătueşte complexitatea individuală a omului, cu care 
are de aface educăforul. Şi intr'atât - educaţia vă fi cu . 

efect şi va putea să ducă la un scop idea/ pe individ 

întrucât va avea ochii asupra acestor staturi de Cerac- . 

Ă tere ce constituie individul. 

Caracterul general omenesc şi icaracterul rasei. — -, 
“Natural, caracterul general omenesc, ce se găseşte-la 

orice individ din acest gen, nu va avea a îi modificat, 

pentrucă nimeni nu va voi şi nici nu va putea să for- 
meze din copii alte fiinţe . decât oameni; şi. deci orce 

ființă omenească trebuie educată ca atare, Insă celelalt” 

V



caractere ce se dezvoltă | pe. baza generală a caracterului 

omenesc, toate pot fi supuse la modificări, toate trebuie 

să aibă un ideal - către care se îndreaptă, toate sunt 

supuse la acţiunta educaţiei. La toate putem să dis- 

tingem ceeace stă: în conformitate cu idealul şi ceeace 

se abate dela ideal.- . :- - 

Că există caractere de rasă ce se despart dela tul-. 

pina caracterului general omenesc, aceasta se obsearvă . 

uşor, căci. bate. la ozhi . caracteristica generală ce deo- 

sebeşte pe un Gm. din. rasa ânglo-saxonă, de unul din 

rasa latină ori slavă. 

Caracterul distinctiv al rasei. latine, cu intelectul său 

aşa de vioiu şi neliniștit în vecinică mişcare, se accen-. 

tuiază vizibil, pus alăturea şi comparat cu disciplina _ 

caracteristică a voinfei în: rasa” anglo-saxonă sau cu 

misticismul sentimental, -aşa de remarcabil la rasa s/avă. 

“Parcă nătura ar fi împărţit, la aceste trei rase, cele trei 

facultăţi ale sufletului, dând fiecăreia una mai din bel- 

şug: inteligenţa, voința şi. afactivitatea: o. - - 

Caracterul național. — In aceste diferite rase găsim 

apoi atâtea deosebiri caracteristice câte popoare le al- 

_cătuiesc, Există un caracter național, ce. se păstrează 

pria secole, se: manifestă în toate. creaţiile spirituale a 

unui popor; în limbaj, în artă; în credinţele. religioase, “ 

în instituţiile politice. Aceste instituţii politice devin apoi 

cauze ce păstrează sâu modifică însuşi caracterul. 

“Poporul francez, populaţia galică, aşa. cum a fost 

descrisă de istoricii vechi: popor întelectual, vesel şi de 

spirit, vorbitor cu inlesnire şi lesne crezător în vorbă 
vanitos, ' iubitor ” de glorie, războinic, . revoluţionar din 

. fire, din cauza . repedsi sale motilităţi mintale — astiel a 

rămas în linii generale până azi. 

./
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Cum au caracterizat istoricii pe. Grecii vechi,- asttel îi 
găsim, în unele trăsături ' generale; până azi. Iscusit la 
vorbă, retor şi dialectician este şi grecul vechiu şi grecul 
modern : cu deosebire însă că, pecând spiritul grecului 
vechiu era îndreptat la chestii de o vitalitate intelectuală 

NI superioară, acea agerime mintală a - grecului modern, - 
„după ciim $e' poate constata din" istoria: imperiului bi- 
zantin, a fost aplicată la chestiuni mărunte; de interese 

"particulare, fără. calitate înaltă. civilizătoare. Dar încolo,; 
„aceeaşi tehnică” intelectuală şi agerimezmintală s'a chel- 
tuit. şi s'a constatat la: grecii vechi şi noui. 

Ereditatea etnică apoi e asemenea uşor de constatat, 
„ca şi cea individuală. Să se observe d. e. poporul aşa 

-:de cunoscut la -noi Evreii, cum işi păstrează. prin ere- 
ditate şi bunurile. şi relele : -spiritul practic de intreprin- 
deri, de afaceri... : Particularităţile lor sufleteşti $'au păs- 
trat tot aşa de bine că şi morbul judaic: lepra şi boala - 

"de ochi. 

Să se observe alt popor,. care asemenea „poate fi.su-.. - 
pus observaţiei .etnologice la noi: țiganii. şi păstrează 
caracterul vagabond, fără grijă de ziua de mâine, fără 

: griji de.cultură şi idea], rătăcind fără sălaş, fără pers- 
„pectivă de organizare ; şi aşa se găseşte pretutindeni. 

"Şi caracterul naţional. e modificabil, insă cu condi- 
țiunea ca întreg mediul moral să se schimbe.. 

Educatorul, în sensul obişnuit - al cuvântului, mare. 
însă atât a face cr modificările caracterului naţional 
propriu zis. Aceasta e-o chestiune în care. pedagogia 
se atinge” cu sociologia şi cu ştiinţa de stat, şi e mai 
mult o problemă de cârmuire de popoare, de reforthare 
socială, pe baza unor măsuri şi. dispoziţii mai perma- 
nente, contând pe un timp. mai lung. . - 

„ 
N:



2, Caracterul individual. 

 Rducatorul are de aface mai-mult şi mai întâi cu carae- | 

- Zerul individual. Caracterul individual variază aşa de 

mult dela om la om, după cum la un arbore variază 
“ramurile -şi frunzele : unele de altele, - o zi 

Ne putem închipui omenirea ca un mare copac: trun- 
chiul. simbolizând caracterul fundamental, general ome- 
nesc, din care se despart ramurile caracterelor de rassă; 

"din acestea, ramurile caracterelor etnice; -din acestea 

se desfac acele - ale: căracterelor familiare şi in. fine 

altele, mărginaşe şi finale, “frunzele, constituite fiecare 

lin diferențe individuale. Şi după cumla un arbore, 

zeeace se preface : repede, an cu an, sunt tocmai ulti- 

mele excrescențe extreme, frunzele, tot-aşa din omeni- 

tea Întreagă - ceeace se modifică mai întâi şi mai de 

grabă sunt caracterele. -individuale. Cu' acestea are. de 

a face educatorul; m'are de . atace cu. caracterul genu- . 

lui omenesc întreg, sau al celorlalte . despărţituri mari, . 
precum caracterul rassei sau cel etnic. A 

Caracterul individual are o infinită variaţie, şi în ce - 
priveşte alcătuirea lui intelectuală şi în ce priveşte voinţa 

şi în ce priveşte afectivitatea. - 
Legile generale ale inteligenţei sc: găsesc, negreşit,. 

iuncţionând la toţi oamenii, dar se 'specifică aplicându- 

se unor elemente şi dispoziţii particulare, ce variază- 

dela om la om. " Pecând, de pildă, un individ se ca- 
racierizează, din punct de vedere intelectual, prin o 
predispoziţie de a observa şi a păstră mai. mult părţile 
sensibile din ' natură, “ce cad- sub impresiile- simţurilor, 

alte inteligenţe remarcă şi memorează aceea ce e de 
ordin general, raporturile dintre fenomerie. Astfel deo- 

sebim spiritul concret-intuitiv, de spiritul .abstract-logic. 

rr
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- Şi mai departe, în cea dintâi categorie se găsesc atâtea 
variaţii: unul observă şi memorează mai mult formele 
vizibile, altul mai mult mişcările ; altul sonurile. De aici 
atâtea timpuri „deosebite „intelectuale : timpul 'vizudl, 
motor, auditiv. Dacă ar îi să se proceadă în mod ab- 
solut identic cu . toate aceste timpuri, efectul educaţiei 

"ar îi prea neînsemnat. Idealul educaţiei este să se dea 
„Înrâuririle după individualitatea fiecăruia. 

Aceiaşi deosebire se găseşte şi în ce priveşte senti- 
mentalele şi în ce priveşte voința. Şi aici sunt atâtea 

| varietăţi şi atâtea combinaţii de nuanţe câte. persoane 
sunt.. , N 

Îi
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“Puterea, condiţiile şi limitele edu- 
„cabilităţii” - 

Ereditatea: poate. fi pentru educaţie un mare auxiliar, 

dar poate fi şi o pedică enormă. 
„Am admis puterea :relativă a . educaţiei. Ca “sa lă-. 
murim mai bine chestiunea, să' luăm uri exempli. Avem 
de educat un om. El face parte ca membru din o.so-" 

cietate, din o familie, din o năţiune, din o. râsă anu- 
„mită; apoi mai este, membru al omenirii în- genere, 
fără a mai spune că. e înjghebat în lanţul mai întins 

al animalelor, lată deci câte caractere cumulează dân- 
sul. Acestea formează. natura lui proprie, esenţa lui, şi 
constituesc factorul intern,“ spre deosebire de totalitatea 
influențelor. şi împrejurărilor externe cari alcătuesc fac- -., 
forul extern, tot atât de important în „calculul determi- 

nant al personalităţii definitive, . 
Ce poate educațiunea. faţă de: factorul intern 2— 

" Educaţiunea va putea modifica 'cu atât mai vşor ca- 

-- zacterele ce formează natura individului, cu cât acestea 
vor fi de formaţiune mai recentă; cu cât vor îi mai 

“vechi, influenţele exterioare vor avea asupra lor o în- 

= - rlurire mai slabă, Deci când avem de educat un. indi- 

„_L Qăiănescul = Noţiuni do Pedagogie i a. 8.
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d, vom şti. că ce este relativ mai uşor de modificat în el, 

vor fi caractere” moştenite. dela părinți. Aceştea fiind de 

- formaţiune n mai recentă, va trebui o influență | relativ. 

mai mică, spre a le modifica. Caracteristica naţioaală 

sau a poporului din care face parte “individul,. va cere | 

o influenţă şi mai îndelungată şi mai mare spre a se 

schimba, caracterul fiind mai adânc organizat în sistemul 

psihofizic al individului. Şi aşă mai departe. La 
Deci, ca să putem răspunde la intrebarea: ce. poate 

educaţiea? trebue” să ştim ce are în minte acel ce 

“pune această intrebare. Se. gândeşte la influenţa asupra 

„- unor caractere "particulare moştenite 'dela părinţi, . dela 
popor, dela rassă? In: câdrul influenţei propriu. zis 

"educaţionale, intră direct numai caracterul individual şi 

cel mult familial. Pe_acestea le poate influenţă “educa- 

“ia, în timpul ce-i se. pun la: dispoziţie, 

Dacă, din o întâmplare fericită, ereditatea cade: de 

acord cu idealul educaţiei, sarcina educătorului e foarte” 

uşoară; mare decât să ajute Hrea în dezvoltarea ei,
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Necesitatea şi importanţă educaţiei, 

“Nimic ce e specific în : sufletul omenesc nu se des- | 

voltă în mod! fatal în om, pus în orice condiţie, În spe- 

__cial izolat de societatea semenilor săi. Nici limbajul, nici 

sentimentul, moral nu se ivesc şi riu se manifestă ca 

forţe reale, decât În atmosfera vieţii şi influențelor so- 

ciale, De aci se ințelege' necesitatea. educaţiei. 

Importanţa ei este evidentă, | 

Educaţia işi. propune să. ridice la “forme superioare 

şi ideale fiinţa cea mai perfectă “din câte a dezvoltat 

natura: voeşte să ducă evoluţia . omului mai departe, 

pe căi nouă, substituindu» „se în această. privinţă naturii. 

„Natura, în opera ei de mii de veacuri, a ajuns să 

producă această minune, - “care se“chiamă. om. Ne-am 

“ aştepta - poate ca de aici înainte . natura, evoluând. mai 

'departe, să 4 ajungă la alte forme, 'cu organe şi intăţi- 

. “gări: noul, - în ini 

"Dar se pare că natura nu mai caută: să producă în 

om organe materiale nouă şi. deosebita. Geniul ei, ve-.. 

cinic în mişcare, pare a-şi fi concentrat. energia crea- 

toare numai asupra dezvoltării. vieţii sufleteşti. . : 

Cânăd-un. animal trece într'o. climă: mai. rece decât 

acea -la care. se . adapiase, piere, dacă : organizaţia. 

7 
7
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“lui nu-i permite a produce pe suprafața corpului un în= 
veliş mai rezistent. Omul recurge imediat la acele arme 
de apărare, cari sunt producţiuni ale tehnicei.. Îşi pro- 
cură. imbrăcăminte mai groasă, mai călduroasă, şi astfel 

“îşi păstrează corpul relativ neschimbat. Ce s'a modificat 
"însă? Spiritul, Aci sau. resimţit - noile “trebuinţe, ad 
„S'au căutat, combinat şi elaborat, mai întâiu, mijloacele 
apropiate la înlăturarea” pericolului, a, asigurarea exis- 
tenţei. o Sa „o Ă 

Să luăm câteva exemple. - 
- Să presupunem că cineva ar. emigra dela noi şi. sar 
aşeza să-locuiască la poli. Ar trebui una din două;or 
să se adapteze acelei clime reci în un mod fizic, să 
capete o piele, groasă, cu înveliş călduros, că -acela' al 
ursului, or să piară. Nansen, totuş, m-a aşteptat ca- na- 
tura să-i "producă o piele de urs, şi a preintâmpinat in- 

 fluenţele mediului polar prin mijloace tehnice i ingenioase; 
- şi. astfel a combătut prin inteligenţă puterea de intiuenţă 
a mediului, care /'ar fi răpus, “fiind în imposibilit ate de 
a se adapta fiziceşte şi organic la condiţiile lui. 
"Omul are visul vechiu de a zbura, de a deveni, - pe. 

lângă animal terestru, un animal aerian. Dacă ar âş- 
tepta până să transforme natura în realitate acest piu 
desiderium, până să-i crească aripi, ar trebui să treacă” 
sute şi mii de veacuri, şi încă nu se ştie dacă şi-ar vedea 

“vreodată visul -cu „Ochii. Dar el realizează prin inteli- 
genţă adaptarea refuzată de hatură şi-şi: împlineşte do- 

„. rinţa. Astfel aeronautul poate. «să zboare» în „aer şi să 
meargă la distanţe chorme. 

Omul-are dorinţa de a auzi la distanţe” colosale ce 
se petrece în Spaţiuri neaccesibile urechii naturale, -ar 
voi să audă ce vorbese „doi, oameni intr un oraş de- 

S
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_părtat, Dacă ar- - aştepta: ca “natura să-i dea această p po- 

'sibilitate, modificându-i organele“ auditive pentru acest - 
scop, ar. trebui să aştepte suta de veacuri, şi-poate în 

“ zadar, EL însă, prin inteligenţă, anticipează intenţiile na-- 
„turei, înventând telefonul. Piin radio ascultă concertele, - 

conterințele, discursurile, ţinute în marile oraşe depărtate. 

- Voeşte să vadă la distanţe colosale? Inteligența îi pune 
la indemână instrumentele „cu care priveşte în sferele 

cereşti, etc.  - - ”- -- - 

__“Ceeace se dezvoltă deci: mereu în natura omului, este 

sufletul. - 

| Marea importanţă a educaţiei stă tocmai aici, că” dânsa 

"serveşte evoluția sufletească a omului pe calea. arătată 

de natură, _ Di 
“Omul apoi nu a apărut în univers izolat, ci_ ca 1 parte - 
”. integrantă din alt tot, societatea omenească. Societatea a: . 

fost considerată şi. de sociologi şi de biologi, aproape 

ca un organism. ” LT 
Care sunt forţele, insă, ce țin în raportari organice 

părţile diferenţiale ale organismului: social? Ce. forţă 

joacă în organismul social rolul atracției universale dintre. . 

corpurile cereşti ? Ce forță socială . echivalează cu forța | 
“de” cohâziune dintre, molecule? Ce leagă pe oameni 

între ci, aşa incât,” "-deşi indivizi deosebiți şi indeperi-, 

" denţi unii de alţii, să alcătuiască la un loc un "tot uni- 

tar, ca celulele unui organizm? -- DI 

„Această forţă, echivalentă cu atracţia universală, cu 

coheziuneă moleculară, e forfa sentimentului. de soll- “-" 

daritate, e “simpatia” interumană, ce leagă intr'o uni- 

tate: organică un număr de indivizi, face pe fiegare să 

„se simtă parte integrantă, a unui, tot omenesc, a unui 

„popor, a unei- naţiuni, să tindă « către acelaș ideal, către 

z , . “ >
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"aceleaşi aspiraţiuni, să simtă. aceleaşi dureri, să aibă, 
aceleași. trebuinţe, visuri, speranţe. -. pi 

- " Educatorul caută tocmai aici să pună centrul-de -gra-- 
vitate- al influenţei, at artei sale. -EI caută ca forţa de 
coheziune şi ; de atracţie între “indivizi deosebiți ce con- 
stituesc un corp social, să se întărească, să se. dezvolte 
şi să “devină tot mai efectivă. -Şi prin aceasta, iarăşi, el 

„continuă mai departe opera naturii, o 
- Ce ocupaţie omenească poate să aibă dar o impor= 

tanţă mai mare decât. educaţia, care. tinde a dezvoltă 
forța de solidaritate socială, a organiza societăţile, luând 
evoluţia: de-acolo de unde a lăsat-o natura! şi ducând-o 

“mai 'departe şi încă şi mai repede? . i 
Îi
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" Scopul educaţiei. 

Diteritele formulări ale scopului educaţiei, și în- 
Di ţelesul lor-ultim, comun. e 

Pedagogii au formulat în diferite feluri scopul educaţiei. 

Unii au spus că scopul educaţiei ar fi de a realiza 

în -om perfecțiunea. - Platon?) bunioară, se exprima 

astfel: «Educaţia are de -scop a da corpului şi sufle- . 

“ului frumuseţea şi perfecțiunea de care sunt capabile». 

"+ Alţii au spus că idealul educaţiei ar fi de a desvolta 

in înod. armonie toate puterile -sufleteşti. După alţii 

idealul de realizat în educaţie ar fi «viaţa complectă». ?) - 

Dar nu există aşa de mari deosebiri în înfe/esul 

idealului, pecât există în formularea lui verbală. Ne- 

Anţelegorea -e. mai mult în termeni, decât în cuprinsul 

adânc al ideilor. Dacă unii spun că idealul e perfecfiunea, 

şi alţii că idealul e «a trăi conform cu natura»; alţii 
că e «viaţa complectă»,—şi alte multe formule, —să nu 

se creadă că aceste formule se deosebesc . în “fond aşa 

de mult,pe cât se pare că. se deosibesc în .termeni. 

E destul să se „analizeze înţelesul fiecăruia -din aceşti . 

termeni «perfecţiune», «conformitatea cu natura», «viaţa 

” 1) Platon, mare filozot grec, a-trăit 429—317 a Chr. 

2) Herbert Spencer, filusof englez (182u—1903). ; 

Î
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complectă», şi se va vedea că, dacă aceste cuvinte at 
“în aparenţă înţelesuri deosebite, ele cad. de acord asupra: 

inţelesului ultim, - 
În fond orice societate, « ca şi orice fiinţă. vieţuitoare, Ă 

are un. scop pe! care-l urmăreşte, „conştient or 'incon-_! 

ştient: conservarea şi fericirea. Şi orce sistem de etică 
formulează, în un limbaj -sau altul, această . tendinţă 

"puternică, instirictivă, -a vieţii. Cuvintele perfeci, perfec- 
= Pune, perfecționare nu pot avea decât înţelesul. pose- 

>. dănii- a cât: se -poate. mai. multe şi. mai bune calităţi 
„. pentru viaţă şi fericire. Asemeneă: nu 'poate avea-altă 
„semnificaţie acceptabilă cuvântul pus” de alţi eticieni, că 

r:omul trebuie a trăi -«conform.cu natura» şi să realizeze 

: -scopul-creării sale, decât că; trebue;să i se  periecţioneze 
“idcele, forţe : şi “ calităţi, - cu “cari natura Va inzestrat în .- 
„selecţia ei. seculară -pentru viaţă şi pentru fericire.. “Con- 
servărea. prin urmare şi fericirea se găsesc ca. principiu 

la baza fiecărui sistem “filozofic. de pedagogie. «Viaţa 
complectă» nu. poate avea nici ea altă semnilicare. Deci 

„în realitate deosebirea e în formă: şi nu în fond, | 
In acelaş - sens: cu - formulele. de mai sus --s'ar mai 

“puteă zice: a educă este d desvoltă. în individ pute- 

rile: vitale, cari stau În: acord cu tendințele evoluției 
- sociale, : 

“Sau: a educâ'e- a desvoltă- în om nătura. socială, 
trofiid pe cea primitivă, egoistă” şi sălbatecă.. 

“Sau: a realiză în individ intențiile evoluției sociale... 

Sau: aq adapta pe individ e condițiile progresului 
“în omenire. . 

Sau, în fine: a descoltă oieața..
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2. A desvoltă vieața in genere — armonizarea 
vieţi individuale și sociale ca scop al educaţiei. 

“Vieaţa € de. dona. feluri ». o vieaţă individuală şi 
“una socială, care În extensiunea ei cea mai coprinzățoare.. 
ŞiuÎn: forma ei cea mai palpabilă, este națiunea. A des- 
volta: vieafa în--genere înseamnă, prin: urmare, a- „le 
„desvoltă pe amândouă, punându-le 'în acord,, Şi acest. 
acord; in avantajul vieţii totului social naţional... 

Individul s'a, născut şi a crescut nu câ o fiinţă izolată, 
fâră legături cu totul : social, ci'aşa cum. se. naşte şi 
creşte o frunză din ramura unui copac. E.o parte. din. - 

-.. un tot organic. Viaţa lui se determină şi isvoreşte din 
vieaţa totului naţional; vieaţa lui influenţează, la rândul 
"ei, vieaţa acestui. tot.social uman. De aci urmează -că, 

în. majoritatea imensă, a căzurilor normale, forţele vițale 

ale individului. sunt, dela. naştere, ca dispoziţii, în. acori 

<u condijiile viejei sociale... 
* Opera educatorului, atunci când 'se: vorbeşte. de. a 
desvoltă vieafa, ar constată în a accentuă raporturile 
armonice. între cele două. vieţi, a.unifică vieaţa indivl- * | 
duală şi socială. Din această unificare va progresă. vieaţa 

în genere; iar din. exercitarea funcţiunilor ei va eşi o. 

sporire. de fericire şi pentru îndivid şi.pentru societate. 
Căci nu există forţă care, exercitând-se, să nu. producă. - 

plăcere. Dar aceste forţe ce se exercită în' individ, pro- 
„ducându-i lui- fericire; sunt în. aceleaş timp forţe isvorâte 

şi crescute din însăşi constituţia socială. Ele. vor funcționă” 
deci şi în interesul vieţei“ sociale... Astfel dar, vieaţa În-. 
dividuală desvoltându-se . prin exercitarea - forţelor . ei - 
naturale normale, prim, aceasta . chiar „se va desvoltă- și 

vicaţa socială, producând fericire totală.. 

a. Ei _ 

7 

„
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Pentru exemplificarea acestui acord, să ne gândim le: 
alcătuirea: unui organism_individual, şi anume la funcţi-: 

„unea unui, organ în legătura lui cu totul, cu vieaţa or-. 
 ganismului intreg. Un plămân perfect, o inimă ce funcţio- | 
nează bine, fucţionează bine nu numai -în sensul că-şi 
îndeplineşte sarcina sa: specială, rolul său determinat, 
dar: şi în sensul că din această funcțiune normală re- 

zultă un bine pentru întregul organism! din care face parte 
„acel organ. E o concordanţă între funcțiunea normal: 
a unei. părţi organice şi buna ci stare, de o parte, şi. 
între vieaţa normală şi buna stare a- totului, de alta. 
. Aproape tot în acest raport găsim pe' om, ca individ 
faţă cu societatea. Funcțiunea normală a _fortelor lui 
întregi, care-l face pe el fericit; câde de regulă în acord: a 
cu .buna stare generală a societăţii; şi toate idealurile > 
de propăşire culturală, deci şi opera educaţiei, tind către 
acest scop: de a face un, pas mai departe către. armo= 
nizarea părţilor constitutive ale: societății, de a stabili 
legături mai intime între vieaţa individului şi vieaţa”” 
totului, a face ca din funcțiunile normale ale fiecărui . 

- individ şi din fericirea lui câştigată -astfel să rezulte fe- 
- ricirea totului social. 

lată, prin urmare, direcţia În care trebuie căutat Sco- 
-pul educaţiei. - 

Nu putem să ne depărtăm de ca; şi formula sco- 
pului educaţiei: trebue: să cuprindă cerința de a pune 
vieaţa iridivizilor, acestor celule 'ale organismului social. . 
în acord cu tendinţa mare a evoluţiei universale: Deci, 
-educaţia va trebui să formeze oameni a căror vieaţă 

“individuală să se armonizeze cu viața  sistemu- - . 
lui social, din care fac parte, şi care, în -ultima ana- 
liză şi Sub. „forma cea mai concretă, este neamul. 
națiunea. - 

*



ag 

1 3 Cultura generală şi spectală.: 

- Vieaţa socială însă e şi « ea "de două. — fetari : Spire. 

zuală şi materială, Vieaja spirituală a unei societăţi; a 
unei naţiuni, se manifestă prin: credinţele ei religioase, . 
prin artă, poezie, ştiinţă, filozofie. Vieaţa materială 
«<onstă în buna” stare fizică, în bogăție, care se realizează . 
prin industrie, comerţ, agricultură.- - 7 ca 

A desvoltă natura unui om în armonie: cu vieaţa- so- 

cială naţională ar insemnă, - prin urmare, a-i pregăti 

tuncţiunile vieţii lui pentru 'âceste categorii de scopuri . 
şi forme ale vieţii sociale: pentru vieaţa ei spirituală, şi 

- cea materială. 

A pregăti armonizarea vieţii individuale cu _vieaţa i 
socieţății, inseamnă : 1) a :dezvoltă în om acele facultăţi 
sufleteşti cari, ca funcțiuni, participă la vieaţa spirituală 

a najiunii; şi mai însemnează 2) a-i. da un: rost activ 
determinat în „organismul social, o carieră, . _ 

"Nu trebue să lipsească: nici una din aceste părți : ale 
vieței omeneşti complecte, în societate: i 

- Specialistul, ori din ce categorie şi oricât de pertect 

ar fi, dacă e lipsit de -legătura sufletească cu vieaţa 
culturală generală a societăţii, dacă e străin de creaţiile 

„frumosului, de cuceririle-a 1evărului, „de vieaţa credințelor 

inalte religioase, filosofice, e un incomplect, rămas 
„afară din raza culturală a timpului, incapabil a bănui 

_* Măcar adâncimile de , vieaţă ale totului în care şi din ». 
„ care trăeşte, - - - 

Pe de altă parte, n un om cu facultăţile desvoltate cât 
de armonic, care ar tdţelege adevărurile înalte ştiinţifice, 

filosofice, şi” s'ar delectă de frumuseţile artei, etc., dar ._: 
în nici o ramură a vieţii publice social-haţionale nu s'ar 

u



  

găsi la locul ui spiecial şi n'ar avea „un. rost activ pro- 
priu - în diferenţiarea multiplă a. funcţiunilor sociale, ar - 

: ieşi: şi- el din! ordinea normală a elementelor ce compun 
"organismul social.: a 

-* Oamenii ce trăesc, oricât de intelectual şi “emoţional, 
fără. a “face : -nimic,. fără a produce . nimic; , şi -oamenii 

„ce produc fără a şti pentru ce, în ce rosi, spre ce scop 
general ofhenesc, sunt deopotrivă de incomplecţi.. - 

"Educaţia va trebui să dea'oameni complecți. . 
Da 

E
i



Educaţia naţională 

. Educatorul nu-e un om abstract, ce. are să: formeze 

la rândul său “tot oameni abstracţi ; educatorul. e un 
"om determinat, aparţinând unci . rase, unui popor, şi 

are de educat. asemenea: Gameni de o rasă anumită, 

aparţinând unui popor anurnit, unei. țări. 

„Omenirea progresează în două. direcţii : + prin - unirea 

popoarelor, ' priii. armonizarea: lor, prin “intinderea sim; 
“patiei şi lărgirea. înfrățirii universale.. Aceasta e funcţi- 

unea de integrare a. vieţii. - -Dar deosebit de asia, pro- 

“gresul omenirii cere desvoltarea - particulară. a fiecărui 

popor, În ce are individual, specific lui. 
Aceasta nu-i: deloc în contrazicere cu. tendinţele pro= 

„gresului omenirii. Din contră, prin. individualizare etnică 
se multiplifică, se diversitică formele de. viaţă ale socie-. 

tăţii omeneşti, ale omenirii. După cum un organism e 

cu atât mai perfect, cu cât e mai diferențiat, şi cu cât 

aceste diferenţe funcţionale sunt mai armonic unificate + 
între ele, tot aşa şi .cu omenirea. Culmea progresului 

se vă realiză atunci, când unitatea armonică de viaţă a 

.. 

„omenirii se va manifesta într'o infinitate de: forme vitale . 
„după natura proprie fiecărui” popor, şi când toate po- 

pgarele se vor simţi infrăţite în colaborare pentru. rea- 
p. - Tr o.
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lizareacaceluiaş- Scop + comun. de propăşire_ general ome= . 
 “mească, . . - 

. Cultivarea “ unei naţionalităţi, pornită din impulsul iu- 
- birii de patrie, stă în acord perfect cu iubirea generală - 
-de omenire. 

Numai degenerarea | sentimentului - naţional în șoul- ă 
nism — care implică asuprirea până la suprimare a - 
altor forme de. viaţă etnică normal constituite în state 
'proprii — stă în conflict cu iubirea generală de-omenire. 
„Cevă mai mult: patriotismul e condiţiunea şi sem- . 

nul iubirii de omenire; E utopic şi absurd să neglijezi 
- aceia ce poţi.face pentru 6. ţară,-sub pretext că vrei. 
să- ridici întreaga : omenire de 'odată la ideal. Aceasta 

"e povestea neputinciosului .sau leneşului din basmele 
„populare. care, nevoind. sau nefiind: în stare să. aducă | 

apă cu doniţa, zicea” că scopul lui e să aducă” puţul - 
„Întreg, şi în loc” să . care lemne “cu: căruţa dela pădure, - 
„zicea că voeşte să aducă pădurea intreagă acasă,. 

Fiecare popor: organizat se simte dator a „luptă 
pentru individualitatea sa etnică, manifestată pe deo. 
parte prin expresia! geografică a unui teritoriu anumit 
şi prin forma unui stat propriu, dar. pe dealtă parte, 
prin creaţiile lui spirituale, în . credințe, În limbaje! În 

„modul, de a îi, de a-gândi,. de a: înţelege lumea. 05 
Şi dacă pedagogii din ţări bătrâne şi sigure .de exis- 

tenja lor, ca. Franţa şi Germania, găsesc „necesar -a 
"afirma tendinţa | naționalistă a educaţiei, aceasta e un 
indemn pentru popoarele, a căror situaţiune geografică 
şi numerică e inferioară, că trebue, cu cel mai -mare 
cuvânt, să adopte punctul de vedere național în _croirea 
idealului lor: de educaţie. Da 

- Pa . , . . 
. '
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: In “orice ţară ar îi educatorul, trebue să-şi deă seama 

de aspiraţiile 'vitale ale poporului din “care face parte; . 
“şi atunci,-substituindu-se dorinţei totului. etic, să con- 

ducă. sufletele tinerilor, modelându-le după aspiraţiunile 

„ţării şi irdreptându-le evoluţia. spre această direcţie - 
ideală. Când e vorba de o mică- naţiune ca a noastră, 

relativ mică, chiar după realizarea României . Mari, Şi 

înconjurată de-atâtea deosebite popoare cu interese de- 
'multe ori opuse alor noastre, „problema educatorului . 
ss impuhe dela sine. -- 

* Popoarele” mici, neputând “creşte în extensiune, vor 

trebui să se- mărească. în intensitate de viaţă internă ; 

„neputând să-şi întindă hotarele, vor. trebui să realizeze 

creşterea viejei interne. Aceasta-priveşte direct educaţia. - 

O naţiune mică se va mări şi întări atunci, când va. 

'căută să formeze din fiecare individ. o forță, atât din 
punct de vedere fizic cât şi sufletesc. 

“ “Fiecare român va fi o forţă sufletească, dacă va aveă 

. conştiinţa de om, ca Român şi va înţelege şi simţi aşă: 

demult această demnitate, în “câț existenţa, în. altă formă 

de viaţă, să i se pară. nedemnă de trăit... Si | 
România Mare, va deveni în adevăr: mare, cores- 

_punzător cu întinderea nouilor ei hotare, şi cu rolul ce i 

i se“ cuvine în lume, când solidaritatea națională din- 

-_tre toate ţinuturile locuite de Români — din aşă zisuţ 
vechiu Regat, din Transilvania cu Banatul şi Maramu- 

” reşul, din “Bucovina -şi Basarabia — se va întări aşă de 

adânc prin sentimentul comun al mândriei şi demni- 

tăţii naţionale, prin unificarea culturii, încât va putea 

desvoltă. o civilizaţie românească la înălţimea civilizaţiilor 

- mari europene, înlăturând. din catea desvoltării sale . 
- piedicele ce i se opun + din partea elementelor străine,
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„ .cari.vor fi nevoite să intre cu “totul în viaţa armonică 
a” neamului românesc ori! să se: dea în, lături din dru- 

mul destinelor. lui istorică.” . - ! 

Aceasta se va'puteă. renliza. prin - o chibzui, edu- 

cație națională. . ” 

După războiul fondial; 'sentimeiitul năţional a cres- 

cut şi mai mult la toate - popoarele.: Educatorul româri' 

„vă trebui să urmeze” linia evoluţiei Sufleteşti în omeriite. 

"Va trebui'să prezinte: generaţiilor tinere: 'treciitul: iea- 

mului românesc în” lumina. dragostei: recunoscătoare, să 
infăţişeze prezentul în lumina dreptăţii cuvenite de . 
veacuri, să arate: viitorul în lumina aspirăţiilor şi dăto- 

viei de înălțare spre: idealul culturii- umane, prin forrhele 

superioare a ale viztuţilor româneşti moştenite dela străbuni:
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Mijloacele pentru: atingerea “scopului 
| - „educaţiei - i | 

2 - 

„Cum putem face a sufletul omuilui, — În cazul de 
faţă, al copilului — să: se îndrepte în direcţia de vieaţă, - 
de simțite, de gândire, de acţiune, -pe care. o Yoim noi, - 
conform - -cu un ideâl urmărit? De ce  mijlGace ne servim - 
pentru cârmuirea voinţei 2. | 

“Mijloacele. educaţiei se pot împărţi în două categorii: 
fizice şi psihice, după izvoarele din care. decurg plăce- 
rile şi durerile, determinantele voinţei. : 
“Mijloacele: fizice, insă; nu.se pot consideră ca mij-- 

„loace proprii de educaţie. Johu Locke le: numeă “barbare: | 
dar mai cu drept cuvânt s'ar puteă numi “animalice, căci “ 
se adresează la partea “animalică şi decurg din izvoare. 

_sensuale, Bătaia merge în contra: „scopului educaţiei, 
degradează. pe om, . îl: deprinde” a€ 'se teme de dureri” 
inferioare. Şi tot aşă şi -plăcerile sensuale ale mâncării | 
sau durerile lipsei de nutriţiune; ele se adresează Îns- . 

“Zinctului de conservare fizică comun, care se găseşte 
„ în “orice brută, - 

2 

 Stimulentele psihice E 

1, instinctul conservării morale. — Onoarea. — In 

om se -mai află şi ale instincte, mai inalte; se- află în 
4 - o 

„ Găvănescul — Noţtani do Pedagozi»



  

„Prima linie un instinct al eu/4i moral, care 'uneori cade 
chiar în conflict cu instinctul de conservare. materială 

Şi cere jertfirea cerinţelor vieţii fizice, pentru conservarea 
"existenţei morale. Acest instinct al conservării morale - 

„nu e găseşte la. animale,, deci îl” putem consideră ca 
Pur omenesc. - N Ta 

„ Negreşit, deosebirea între oameni şi animale, în multe 
privinţe nu e absolută; numim „omenesc“ „ceeace se 
găseşte doar.în cea mai mare parte la om; iar pani- 
malic“ ceeace se găseşte în 'cea mai niare parte! la ani- 

“ “male. Orcum, în animale nu se. găseşte 'zor ce se află 
„in om: sunt rezultate -de evoluţie mai înaltă, câştigate 
numai de natura omenească ; între acestea se află şi: 
aspiraţiile la o existenţă proprie a „eului“ moral în ochii 
proprii intelectuali şi în. ochii celorlalți oameni. . 

Peda gogia modernă cere - educatorului ca, in loc să 
se. adreseze “la instinctul. de conservare al existenţei 
fizice, să se adreseze. mai mult la sentimentul onorii : 

în loc să pedepsească prin dureri fizice, să. pedepsească, 
dacă e nevoc, prin dureri morale. - DE aaa 

Acestea sunt; de altminteri, pentru om şi: durerile 
ele mai simţite. Când. un om e bătut, ceea! ce îl costă 
mai. durabil, nu e atât durerea” şensuală a loviturii :. 

"aceasta trece; rămâne ruşinea, aducerea aminte de: - degradarea: la care a fost supus de către un semen al 
său. Dacă ar. fi fost: lovit de un animal, n'ar suferi în 
acelaş: mod şi- grad; ar lipsi - durerea morală. ”, , 

* Dintre cele mai bune măsuri de represiune, sunt 'ace- 
lea cari se adresează la onoare. Lauda şi desaprobarea— 
iată pedeapsa şi recompensa ce ar trebui să aplice un 
educator, * . ! ae 

Autoritatea educatorului - este, fără Învoială, condiţia 

7 
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- rezerva. din partea acestora, sunt. pedepse dureroase. 

SL. 

esenţială peutru ca aceste mijloace să-şi aibă” efectul. 

„Numai asupra copilului mic” de tot, şi în. cazuri ex- 

cepționale, sunt . permise pedepesle “corporale, căci 

atunci nu ne adresă „omulii* ci „animalului, Omul,” 

în desvoltarea sa “individuală, dela embrion şi până la 

forma lui desăvârşită, trece prid fazele prin care a tre- 

cut. regnul. animal în desvoltarea. sa generală. Intre 

fazele. evoluţiei individuale găsim, astiel, la început, şi 

fazele animalităţii | Și e 

| 2: Alte instincte utilizabile în conducerea voinței. 
Sociabilitatea. Imitaţia. Curiozitatea. Moltilitatea. — 

" Afară de instinctul onorii, „educatorul . mai are la 

dispoziţia sa şi alte instincte, la care se poate adresă, | 

spre a influenţa voinţa copilului. Astfel: e:. sociabilita- 

“tea, instinctal imitației, impulsul de a cunoaște; ne- 

- . astâmpărul către activitate și mişcare: 

Instinctul imitaţiei este 'un mare auxiliar. al: educaţiei | 

Omul a moştenit poate: această, tendinţă. dela presupuşii -- 

săi strămoşi antropoizi. Darul de a imită. este şi mai - 

pronunţat la. copil, poate pentru că faza lui-de dezvol- 

tare e mai apropiată de cea antropoidă: primitivă. Este. 
deajuns să punem Înaintea. lui modele. de. ce trebuie :să 

“facă, pentru ca, pe această cale 'uşoară şi naturală, să-l 

aducem mai repede la rezultatul educativ dorit. 

” Sociabilitatea este- un izvor natural. de plăcere: de - 

aceia una -din pedepsele cele mai simţite este izolarea 

şi arestul, cari contrazic tendinţa naturală către socie- 

tate. Oprirea relaţiunilor cu semenii, răceala indiferentă, 
Ş 

Impulsul de a cunoaşte, curiositatea, 'e deasemenea 

un mijloc, de care ne putem servi i pentru călăuzirea şi
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formarea sufletească a copilului. - Copiii ' mereu doresc, 
să afle lucrurile, dinprejurul lor:. cum se cheamă, ce 

„sunt, la ce folosesc şi. intreabă mereu : Ce este? Cum 

se- face asta 2 De ce.? . 

" Educatorul. „trebue să se “folosească de aste: trebuinţe 
şi porniri sufleteşti, ca să-l instruiască şi să-l educe. 

—. 

| Dar! un rezori de mare insemnătate de căre se poate 

servi educatorul pentru conducerea şi educarea copii: 
"lor; este instinctul activităţii, mobilitatea,  neastâmpărul 

7 

„mai la: funcțiunile psihice naturale ale „copilului. 

continuu al lor pentru mișcare. - Forma. cea mai obiş- 
nuită--de manifestare a acestei trebuinţe sunt jocurile. 

„Jocul este ocupaţia cea mai de seamă a copilului. Pe- 
dagogul cuminte ştie să se folosească 'de această im- 
pulsiune naturală, să instruiască mintea lor. şi să formeze 
inima lor, amestecând. în jocurile - copiilor prilejuri de 
învățământ şi „reguli de vieaţă. cari le „educă sentimen- 
tele: şi voinţa. 
„La. acest mijloc a, recurs bunăoară Froebel. în „Gră- 

> 

" dinele de. copii“, şi D-na Montessori în instituţiile create 
de ea în Italia pentru copiii mici. - 

In toate aceste. câzuri , ne adresă, cum vedem, nu- 

— 
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DIFERITELE FELURI DE EDUCAȚII, 
„după partea naturii omeneşti la 

formarea căreia se ținteşte.: po 
— 

Educaţia fizică, morală, estetică, 

ie religioasă. 

N . a
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Educaţia fizică. 

l, Scopul şi mijloacele educației fizice 

Scopul educaţiei fizice este de a face un corp Sănă- 

tos, tăre şi ager, Aceasta este întreita ţintă pe care o » 

urmăreşte şi trebue s'o. urmăreaşcă educaţia fizică. 

„Mijloacele sunt; higiena şi exercițiile fizice, 

„1. In ce priveşte higiena, e de considerat regulele 

relative la: mâncare, imbrăcăminte, somn. Călăuza, după 

care trebue. să, se ia omul în îngrijirea corpului, în ce 

priveşte hrana, : îmbrăcămintea şi somnul, e indemnul 

naturei, manifestat în sensaţii. E un instinct natural * 

care determină şi timpul şi -cantitatea de. nutriţie, ba, 

“până la un punct, . chiar îelul. Tot aşă în ce priveşte 

îmbrăcămintea şi somnul. Sa _ 

„Curăfenia. — Este însă o îngrijire, la care nu ajută - 

mai nimic instinctul, şi care este tot aşa de necesară 

Ta sănătatea corpului ca şi cele spuse până aici; aceasta - 

e curăfenia. : 

„Copilul, când are “nevoie să mănânce,. “simte foame 

şi cere de mâncare; când îi e îrig, plânge şi cere îm" 

brăcăminte ; când e .obosit şi are nevoe” de somn, mo- 

țăe, cere să se „culce, adoarme. Nu e tot aşă în ce pri- 

'veşte curăţenia corpului Nu există. un instinct, care 

. -
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să-l călăuzească din capul locului, cu necesitate orgza- nică. Educatorul trebue să creeze acest instinct. 
În şcoală, în genere,. se pot aplică. prescripțiunile Te- lative la curăţenia corpului, năâi degrabă: decât cele relative la mâncare şi imbrăcăminte, aplicabile mai ales in familii şi în şcolile internate. Şi e nevoie să se in- | siste asupra acestei: îngrijiri. ca să intre în moravuri deprinderea ' curăţeniei. Căci. avem- de combătut aci şi un prejudijiu, o 
Protesorul care se mulţumeşte. numai, să- explice, să , „ asculte-şi să pue note, fără să dea: atenţie la infâţişa- rea externă, la curăţenia hainelor, mâinelor, feței, şi. „Tără să îndemne ca. depriaderea curăţeniei să ajungă . a.îi respectată cu religiositâte, nu. numai în ce priveşte fața şi mâinele, ci corpul întreg, acel profesor ințelege “puţin. din misiunea sa, Chestiunea curăţeniei stă în le- . Ă gătură cu educaţia întreagă. ' 

| In sfera educaţiei fizice, printre grijile de higienă, stă şi deprinderea de. a primeni regulat aerul clasei, . * - după fiece oră, prin deschiderea ferestrelor. a „Asemenea e de recomandat să se caute ca elevii | să:şi aducă--de acasă o: mică porţie de merinde pen: tru o modestă gustare la jumătatea orelor de. clasă, "mai ales dimineaţa, când stau la şcoală mai ' multe. ore în şir, - -: tă | a Să se. observe apoi-ca şederea în bănci a copiilor să . . nu fie defectuoasă. Când scriu, elevii să nu stea: coto- -. şaji, cu pieptul lipit. de pupitru. In timpul lecţiei să-şi " jină bustul drept, ci n Dar "punctul spetial de : atins, in chestia educaţiei  fi- zice, stă în exercițiile corporale și lucrările: manuale. 
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3, Exerciţiile fizice. 

Scopul educaţiei izice” fiind sănătatea, întărirea şi age- 
simea corpului, —— mijloacele care pot realiză mai 
direct partea cea mai esenţială, sunt exerciţiile fizice. 
"Grecii vechi căutau a întări corpul. mai ales. prin 

„cinci feluri de exerciţii, cari, strânse la tin loc, formau --- 
-ceea ce numeau ei pentatlon. Pentatlonul se compunea, 
din exerciţii de luptă, alergare, - salturi — de. cele mai. 
multe ori jinând în mână anumite greutăţi, cari, fiirid 
plecate inainte, ajutau la o săritură mai mare, prin. de- 
„părtarea înainte a centrului de gravitajie; — în fine, 
asvârlirea” cu discul, “asvârlirea cu lancea. | 

Romanii nu aveau aceleaşi. exerciţii corporâle;. spi- : - 
=“ zitul- lor practic .li conducea şi . în alegerea mijloacelor 

de educaţie fizică. Romanii căutau în ele şi o utilitate. 
practică, afară de utilitatea fizică propriu. zisă. Grecii ur- . 

_ măreau în dezvoltarea, corpului numai armonia trupului | 
- în forme. şi mişcări, frumuseţea în proporţie şi în e-ri- 2 
timia mişcărilor. "Romanii căutau şi un alt folos. Astfel 

-. învățau călăria; înnotarea, . pentru că, odată cu exer- 
ciţiile corporale, se mai alegeau cu o dibăcie utilizabilă 
„pentru viață: un om ce ştie. să inoate, e inarmat cu 
„Încă un mijloc de conservare a vieţei;. un om. ce ştie ”- 

„călăria poate îi şi un bun ostaş.- | 

"Diferite sisteme de educaţie: fizică. la moderni. — 

„La moderni găsim trei sisteme mai principale de edu- . 

„caţie fizică: sistemul suedez, germân şi englez... 
Sistemul suedez constă în mişcăii uşoare, mai mult 

„ libere, îndreptate în scopul de a 'desvolță în parte: fle-. 

„care muşchiu, sau un “sistem: de muschi anumit, 

- - D-
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-“ Sistemul german întrebuinţează gimnastica cu apa- 
xate, Prin aceasta nu se fac numai mişcări domoale 

şi tihnite, în scopul de-a dezvoltă anume. muşchi, bu- 
“năoară ai mijlocului, ori ai toracelui, ai braţelor, 'etc. 

„Se exercită şi se dezvoltă întregul sistem musciilar. Miş- 

“cările se “accentuiază adesea până la violenţă,şi nu este - 

- esclusă uneori nici hazardarea, sancţionată eventual cu 

- durere. Săriturile la cai nu sunt lipsite de oarecare pe- 
_icol;. asemenea ridicările şi învârtirile la fus, Neajun- 
-Surile acestor expuneri se poate zice că se _Tescumpără 

„cu un câştig psihologic de întărire a voinței, de creş- 

"tere a curajului. - 
"In sistemul englez ăsta, pe “langă exerciţiile corpo- 
rale -ale anticilor, 'altele nouă. Pe lângă exerciţiile de 

 al&rgare, de luptă ale Grecilor, pe'lângă înotarea şi- 
călăritul Romanilor, se practică: plimbările lungi, excur- 

siile, patinagiul, canotajul, ciclismul, danţul ; apoi jocu 

rile, cari au început să pătrunză .şi la noi, precum: 

'croquetul şi lawntenisul, etc. ; şi toate felurile de sporturi. 

Exergiţile corporale englezeşti, sportul, jocurile. Intru-. 
neşe două calităţi: esenţiale : - 

1. Mişcările sunt mai variate decât la toate celelalte 

exerciţii corporale * din sistemul gimnasticei germane- si 
suedeze. Ce de muschi se pun în mişcare şi ce simi 

de echilibru se desvoltă, în mod natural, pentru cum- 
pănirea lor în luptă, -bunăoară, când. lupta e încordată 

„şi e «luptă dreaptă»! Asemenea la. înotare,- călărie, pa 
tinaj, canotaj. - » - 
1.2. Dar pe lângă “faptul, foarte principal, că se pun 
“în mişcare. mai mulți muşchi şi mai armonic; mai e 
faptul esenţial că „mişcarea e insoţită de plăcere, rezul- 
tată din exerciţiul liber al forţelor, ceeace nu e : totdea-, i 

- *  
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una la gimnastica germană, „când stă -maestrul în mijlo- - 

cul elevilor şi comandă cutare” figură. anumită. La jo- 
curi, când copiii se iau la întrecere, când mişcărea por- 

- neşte din spontaneitatea lor proprie, se stimiulează. între-, 
- gul sistem psihofizic. Şi H.. Spencer zice foarte -just că 
„plăcerea: este cel mai bun tonic“. O acţiune făcută cu 
plăcere m'are numai folosul exerciţiului, mai are încă 

„darul, pe deasupra, de. a stimula întregul sistem de 

viață; tot organismul e „mişcat de o. vibraţiune mâi 

intenșă. | , e , ” 
d 

Efectul plăcerii ce însoţeşte totdeauna jocul explică pentru ce 

aceste exerciţii. libere: au. desvoltat atâta entuziasm şi s'au Iăţit 

atât de tare în- Anglia unde au intrat în deprinderile populare. . 

“Anglia e singura ţară modernă în care găsim ceva analog, în 

această privinţă, cu Grecia veche, In fiecare an, studenţii din 

Cambridge şi studenţii diii Oxford au întruniri de întreceri în - 

exerciţii fizice; şi aceste întâlniri, privite cu ochiu simpatic de - 

"popor, sunt considerate ca evenimente în țară, şi lumea se strânge | 
ca să vadă şi să admire. . 

' Aceasta e un punct foarte important din vieaţa unui popor.. 
Când o naţiune a. ajuns.să organizeze, împrejurul. exerciţiilor 

. fizice, amuzamente publice, e sigur că dânsa a înţeles pe deplin 
“o cauză principală a vitalităţii şi mijoacele neinduloase ale 
puterii etnice, | 

3 „Exerciţiile militaie.— Lucrul manual.— 
1: Gimnastica muicei. 

. Pelângă exerciţiile” expuse până aci se mai poate 

inchipui încă un sistem de: exerciţii ce ar aveă şi un | 

scop practic, exerciţii menite a. întări „corpul in vederea 

scopului 'de apărare şi luptă. 
„Dacă sar organiza astfel exerciţiile corporale, încât: 

elevii “din clasele primare, dar mai ales din licer, să 
2 . . 

. - _ , . , 7 
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“cunoască bine toate mişcările ce. va trebui să "le înveţe 

“mai târziu în armată, prin aceasta, ' nu: numai că S'ar 

putea reduce întru câtva termenul. de serviciu militar, 
dar s'ar desvoltă:în massele poporului, în . naţiune, spi- 
ritul ostăşesc al. ordinei şi al disciplinei de voinţă, atât 

de necesară operaţiilor colective şi solidarităţei sociale, 

In legătură cu. cdticaţia fizică stau - şi lucrările ma-: 
"nuale. 

Şi încă, sub o formă şi mai directă, munca produe- 
tivă, munca propriu zisă a câmpului şi a gospodăriei. 

Mişcările ce se -fac la. cosit,-la săpat, ln tăiat lemne, 

sunt adevărate “mişcări. gimnastice pentru întărirea cor- 

pului -şi. păstrarea sănătăţii. .Ele - ar constitui aceea ce 

s'ar r putea 1 numi gimnastica muttaicii. 

p
m
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_ | " Educaţia estetică. | 

„Scopul,- necesitatea şi importanța ai. Educafia. es- 
__ etică în şcoli, Mijloacele de a desvolța simțul fru- 

E znosului. Pornirile înăscute ale copilului către artă. 

1 Scopul și înţelesui educaţiei estetice. . 

In educația estetică nu e vorba. să se facă. artişti, ci 
să 'se deştepte .şi să se perfecţioneze in general simful | 
frumosului sau simțul estetic. a T 

Simţul estetic are o accepţiune mult mai largă şi.nu : 
se “aplică numai lă înţelegerea 'şi.simţirea frumosului în 
„artă şi in fenomenele mari ale „naturei, ci. chiar “în toate 
manifestările vieţei, în toate Împrejurările, dela” cele mai 
mici până la cele mai mari. 
Incontenstabil, - talentul artistic simte frumosul, şi-l . 

"simte cu acea putere adâncă ce.dă naştere şi la crearea - 
operelor, de artă, Insă talentul artistic e unilateral ; poate 
să aibă perceptibilitatea friimosului -foarte : adâncă şi 

fină în o direcţie, şi totuş -să fie mai obtuz în ce pri- 
veşte sensibilitatea generală a frumosului din celelalte 
puncte de vedere. Nu e rai fenomenul unui. muzicant 
distins, componist :de valoare, care să-nu aibă ochiul 
simțitor pentru frumuseţile artei plastice, şi să nu simţă 
lipsa frumosului în intăţişarea lui. proprie. Este chiar
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RE obişnuit a ne închipui şi a vedea artişti mari, geniali, 

dar aşă. de negligenţi în înfăţişarea estetică a. persoanei 

"lor, încât cu toată genialitatea lor. artistică, se poate 

„zice că au nevoe de o educație estetică. . .: 

- Când în şcoală şi în familie e vorba de „educaţie 

estetică“, trebue să.se înţeleagă preocuparea de a deş- 

- tepta simțul frumosului pentru toate imprejurările vieţei. 

Simţul estetic “trebue deşteptat -aşă, încât omul, să nu 

- poată toleră  urâtul sub nici o formă, nici asupra lui, 
nici în. casa lui, “nici. in mediul in care se mişcă. :- 

"-. Când şi cum 'se poate cântribui în şcoală la dez- 

- zoltarea simțului estetic; A 

Ocaziunile nu lipsesc. Când un elev ' e scos la lecţie 

sau când “stă. în bancă, să se observe dacă îndeplineşte 

- sau 'nu condiţiunile estetice în atitudinea lui, în modul 

- - lui de a se presenta, de a şedeă, în imbrăcăminte, etc, 

= Cel mai elementar” lucru; în ce priveşte educaţia sim- 
“tului “estetic, . e de a observă curăfenia. Nu e numai o 

“chestiune de „higienă, e. un punct esenţial. şi de educa- 
ție est: dăcă; Copiii” ce : vin nepieptănaţi, .. nespălaţi pe 

” faţă sau pe mâini, calcă cele mai elementare regule de 
“simţ estetic; profesorul ce nu se impresionează - de acest 

„ spectacol, dă probe sau. că-i: lipseşte şi: lui perceptibili- 
tatea- estetică, sau că :nu-şi înțelege datoria, şi crede că 
nu cade în: atribuţia sa de.a căuia. să. îndrepte "astiel 

: de -.,,mici defecte“, ce pot..avei, de altminteri, înriuriri 
permanente asupra sensibilitaţii copiilor. Di 

d. 

2 Necesitatea. si importanța culturei estetice. 

2 Daca este, incontestabilă necesitatea fericiti pentru
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“a da vieţii o- valoare, e tot: „aşă de incontestabilă în- 

_semnătatea mare a acelei culturi ce dă posibilitatea uneia 
din cele mai inalte, din- cele mai. neindoioase şi mai 

curate fericiri, — a culturei estetice, 

Cel mai - pesimist dintre cugetătorii moderni, e care 

priveâ. viaţa în sine .ca un rău, Schopenhauer, găsea 

că singurul mijloc” de uitare a suferinţei e plăcerea es- 
tetică; făcea numai acestui singur fel de „plăceri graţia 

de â le consideră câ adevărate şi neinşelătoare şi ca — 

un balsam incontestabil al tuturor amărăciunilor şi du- 

rerilor vieţei. “ 
Şi desigur, cine. are ochiul deschis pentru tenome- | 

„ mele frumosului, găseşte la tot pasul, în natură mai 

întâi de toate, ocazii de fericire, Şi natura, în adevăr 

ii prezintă gratuit spectacole admirabile de' cari să se de- 

Jecteze. Un apus, un răsărit de soare, marea, munţii, 

râurile, cerul, norii care se „plimbă pe cer, stelele în - 
adâncimea nopţii, luna ce se arată după dealuri „gân- 

ditoare ca-o frunte de poet“, toate acestea sunt spec- 

tacole eterri puse sub ochii omului, dela “începutul exis- 
tenţii fiinţei omeneşti, sunt. frumuseți ce nu'sepot 

“compară cu nimic din creaţiunile talentului artistic al 

omului. Şi toată arta de a trăi şi de a fi fericit constă, 

în mare“ parte, în a: şti să vezi, să injelegi aceste îru- 

museţi, . 
| Dar nu toți câţi au.. ochi. le văd; nu toţi câţi trăesc 

în faja acestor dariri superbe. ale naturei, le pricep şi . 
le gustă. Pentru cei mai mulţi, dle sunt nişte fenomene 

banale pe care le-au văzut din copilărie, pot să le vadă 

şi mâine ca şi astăzi şi ieri. Taina vecinic nouă a: 
frumosului nu' o cunosc; 'şi- e deci” un act d&umani- 

tate şi o: datorie - :— datorie . care incumbă ediacatoru= - 

lui, şi ori-cărui apostol al progresului în omenire —+ 
v 

,
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„de a.ridică vălul de pe' ochii adormiţi ai. privitorului in- 
„conştient şi a-l face să vadă acolo, unde, se uită fără 
“să priceapă, excitaţiile ce trec . zadarnice pelângă nervii 
simţurilor. Aceasta ec un tuijloc-de a “deschide omului 

-. un.izvor.. de fericire permanentă. aa 
„.. Pelângă frumuseţile “nâturei, avem minunile geniu- 
lui omenesc în diferite .răruri _ale - artei, Geniul —.el 

„Însuşi. un product - superior al "naturei — Îşi manifestă . 
“puterile organizaţiei sâle* excepţionale în creaţii extra- 
„ordinare, -care se -apropie de creaţiile. naturei. | | 
:..„in pictură, sculptură, . poezie, muzică, operile nemu- 

- ritoare manifestă frumosul, întrupând in forme. sensibile 
, mişcările înalte -ale sufletului omenesc. Creaţiile artei se 

„adaugă naturei ș şi, pentru. înţelegerea, pentru simţirea 
„şi. gustarea lor, e: nevoie, ca, şi pentru frumuseţile na- 
„turale, să ridicăm, de pe privirea omului neformat vă-- 
-lul ce. ascunde. frumuseţea, „şi să-l facem să vadă, din- 

»“olo de această. cortină, numită „cortina inculturei, şi să 
"admire. frumosul, * ei 

"-. lată sarcina mare şi de importanţă. colosală a edu- 
„caţiei- estetice. >. | Să 
- 

„8 Mijloăcele. 

Sunt mai multe mijloace . pentru dezvoltarea sim-. 
„ului frumosului. Mijlocul :cel -mai elementar, dar care, tocmai de aceea, nu . trebue. să se. neglijeze, este, încă „.„odată, ca să se dea atenție, înfăzişâri! exterioare es- __ > Zetice a elevilor, să nu se tolereze neingrijirea, necură- „„denia pe.corp; pe îmbrăcăminte, pe cărţi, caete, pupitre - in clasă, etc.; să mu se -tolereje ca „copiii .să se obiş- „nuiască a lăsa. clasa, la eşire, cum se intâmplă în cele 

,
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mai multe rânduri, în .o stare netolerabilă din punet 
de vedere estetic. 

Un mijloc de cultură estetică e însuşi mediul şcoalei, 
edificiul. Un local frumos, înalt, luminat, curat, eo 
lecţie practică de estetică. 

Lucrările mânnăle, acolo unde se tritrebuințează, şi 
când se intrebuințează, pot contribui asemenea la dez- 
voltarea simțului frumosului. Un material  inform se 
preface, prin . dibacea activitate manuală a, copiilor, 
intrun obiect uzual, cu o fomă convenabilă unui scop. 

Dar mijloacele cele mai directe şi mai proprii sunt 

S 

orientarea practică în diferite arte. O scriere frumoasă 
pe un caet curat, desemniil, şi anume desemnul după . 
natură, muzica, vorbirea corectă, declamaţia, compoziţia, 
lecturile, poveştile, poezia, toate sunt mijloace pentru 

„ desvoltarea, în diferite direcţii, a simțului frumosului. 
Deosebit de aceasta, oriceobiect de studiu poate 

oferi momente şi împrejurări, în cari să contribuiască 
la desvoltarea” gustului şi a simțului frumosului. In pri- 
mul rând, fireşte, literaturile, predate. bine şi cu pri- 
cepere, stint un mijloc de mare valoare pentru cultara 
estetică a sufletului. 

4, Pornirile înăscute pentru diferite arte. 

N „ - : ie No 
„ Pentru toate aceste arte găsim în natura omenească 

porhiri înăscute. In educaţia estetică, ca-şi în educaţia - 
. morală, ca şi în. educaţia religioasă, educatorul nu e 
ținut să creeze totul dela început. Educatorul nu e 

stincte şi dispoziţii naturale. Acelor dispoziţii se „adre- 

TA Găvănescul — pedagogia Goyerală, - d 

„creator, el' porneşte dela ceva existent, dela nişte in-.



sează, pe ele, le exercită, pe ele constzneşie, ri de- 

"parte. . 

Educaţia estetică presupune. un. germen inăscut de” 

| simţ al frurhosului, presupune nişte porniri. organice, 

în direcţia activităţii şi. sensibilităţii estetice. 

1) Copilul odată. cu trebuinţa dea vedeă şi cunoaşte 

„ducrurile, simte şi o plăcere a le reproduce el însuşi 

forma şi a le recunoaşte în aceste: reproducţii. Aceasta 

„eo tendinţă naturală. Cine ma observat la copii gustul, 

__ de a' desemna fiinţele, pe care le văd? Le desemnează 

“fireşte, într'un mod destul de imperfect: liniile ingră- 
mădite pe hârtie; în care ei. pretind că recunosc o 

fiinţă determinată, nu. seamănă a nimic. Dar importan= - 

tul nu stă în calitatea artistică a lucrării : ne interesează 

pomirile acestui suflet de a reproduce ceeace vede, şi 
„de a reduce cele trei dimensiuni ale corpurilor ' din na- 

tură pe. o suprafaţă plană, aşă . încât să le recunoască. 

. Aici găsim punctul de plecare al. artelor plastice, al 
picturei în special; şi educatorul 'n'are decât - să per-. 

. fecţioneze prin exerciţiu acest instinct. 

2) O altă pornire e aceea ce constă În a percepe şi 

reproduce succesiunea ritmică a tonurilor şi mişcă- 

rilor. Succesiunea ritmică a. tonurilor duce la mu- 
zică, succesiunea” ritmică a mişcărilor duce la danţ. Aici 

găsim, - prin urmare; germenele altor. arte, deci alt 

punct de plecare inăscut, dela care trebue să, i pornească 
educaţia. e IR 

8). Altă pornire este acea a spiritului de a se juca _ 

cu imaginile, cu ideile şi: inchipuirile. „Sufletul simte o 
N plăcere la combinarea * liberă a - imaginelor şi 'reprezin= 

tărilor spiritului. Aici găsim punctul de plecare al altei 

arte, al poeziei. Copilului îi place: să audă bazme, po
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veşti uneori “din cele mai nâealc: şi mai: nerealizabile, 
inchipuiri fantastice "de ființe ori de întâmplări extra=! 
ordinare. ŞI nu-i place numai” să le “audă, dar să şi le 
spună, şi câte odată să. le şi creeze. Aci stă gernieniul 
talentului poetic. 

„In natura omenească normală se găsesc toate por-. - 
nirile pentru artă, Ja unii într'un “grad mai mare, la alţii 
intr'un 'grad mai mic; la unii găsim mai dezvoltată o 
pornire, din cauza organizaţiei lor native; la alţii mai | | 
pronunţată alta, tot din cauza organizaţiei lor native ; 
la alţii mai pronunţată alta, tot din cauza “modului de 

- alcătuire a sistemului nervos. De . aici predispoziţiile 
naturale la unii mai : mult pentru o artă, la alţii mai 
mult pentru alta. Unui percepe mai mult formele vi. 

”. zibile din. natură şi simte mai multă plăcere la repro- 
ducerea lor,' şi. atunci zicem că în el se găseşte un 
talent pentru artele plastice ; "altul are o- predispozăiţie 
mai accentuată pentru perceperea succesiunii ritmice a 
sonurilor şi pentru coinbinarea lor, şi. atunci zicem că e 
talent muzical; la altul 'se observă acea impulsiurie. 

"irezistibilă a fantasiei de a combină, pe baza unui .sen- 
timent puternic, mulţimea ideilor, representărilor, ima= 
ginilor, impulsia. de a crtiă :în imaginaţie persoane şi " . 
ev enimente, de a-şi închipui relaţii intre fiinţe imaginare ; 
şi atunci zicem că se manifestă-.un a/eiit poetic. 

Aceste. dispoziţii nu aşteaptă decât. să fie dezvoltate;” 
şi aceasta nu în: scop de a forma artişti, muzicanți, 

pictori, sculptori, „poeţi; ci în scopul: de a “dezvoltă per 

ceptibililatea esfetică atât faţă cu frumosul din” natură * 

„cât şi faţă cu creaţiile - “frumoase - ale. ' geniilor artistice. 

- Prin aceasta. se asigură, pe. “toată vieaţa, omului i un 
= az
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- isvor de linişte, de niulțumire, de fericire... In mijlocul 

celor mai' furtunoase adversităţi ale existenţei, acel ce 
înţelege şi practică o artă, şi ştie să .se delecteze de 
producţiile ei, “găseşte în ca un azil sufletesc, o recrea- 

ție, în“care i se întăreşte sufletăl pentru noui lupte în 
„conira: durerilor, amărăciunilor şi . nevoilor 'vieţei. de 

„. toate zilele; o recreaţie, .care îi redă, prin urmare, cu- 
- rajul de-a trăi.-Asttel se explică, în parte, ne!nfrânatul 

curaj al unor luptători ca Garison. şi Luther, care re- 
"curgeau regulat la izvorul de wiaţă al artei, în special 

al muzicei, spre a se oţeli . în „disperata lor luptă isto- 
zică, ce formează epopeea vieţei lor ideale. 

Dintre şcolile moderne, se cunosc puţine care s'au 
gândit să dea importanța meritată ” educaţiei - estetice. 
Voiu cită două, şi acestea din Anglia, anume şcoala din 
Abbotsholm. şi cea din Sussex, ambele datorite iniţia- 

„ tivei. curajoase a pedagogului practic englez Dr. Reddia 
(în 1889). In activitatea zilnică a acestor şcoli, sunt ore 

"special destinate culturei. estetice complecte. In progra- 
mul lor, dela ora 6 până la. ora 9 seara, nu se face 
drept vorbind, decât. educaţia, estetică, nu prin teorii 

„ştiinţifice, abstracte, asupra frumosului, ci prin contact, 
„direct cu frumosul. In acele ore ' elevii ascultă muzică, 
ascultă lecturi de poezii, de literatură, se exercită înşiş- 
în astfel de lecturi, se incearcă în discuţii şi discursuri, 
respectând şi' forma literară şi estetică şi fondul; se face 
teațru,. se citeşte Shakespeare odată. pe săptămână, etc. 
Pe lângă acestea, elevii ac 
în care se incearcă: a scrie, în formă îngrijită, eveni-* 
mentele principale, schimbările esenţiale ale vieţei, din 
şcoală, impodobindu-le cu ilustraţii făcute tot de ei. 

RR 

elei şcoli au: un jurnal literar, 

N
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“Educaţia religioasă. | 

Prin educaţia religioasă nu. Inţelegera numai învăţarea. 

şi cunoaşterea dogmelor. Aceasta insemnează mai mult 

instrucție religioasă... ; Di Si 
Prin educaţie religioasă nu” se. înţelege nici nurai 

practica regulată a cultului extern: a. -merge regulat. la. 

biserică, a “păzi. toate regulele şi îndatoririle prescrise . 

de credinţa religioasă. . Acestea sunt mai. mult semnul 

- din afară al religiosităţii. 

Prin educaţie 'religioasă se înţelege” mai întăi de toate: 

şi mai adevărat cultivarea şi desvoltarea sentimentului 

religios. 

A educă sentimentul religios, este a desvoltă şi cul- 

-tivă acea conştiinţă religioasă, care constă din“ respect 

- şi admiraţie,- din” teamă şi iubire, din pietate. şi sme- 

__enie faţă de puterea . supremă care cârmueşte” viaţa : 

noastră şi lumea aceasta, cu toate legile şi idealu- 

zile lor.- - 

| Dar şi instrucţia religioasă, precum şi practica cul- 

tului extern: sunt importante, ca - unele din mijloacele | 

"necesare pentru educaţia religioasă. * 2 

Instrucţia religioasă liminează mintea asupră legă- 

i turilor . dintre om şi. dhinitate;. şi înţelegerea acestor
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. raporturi înlesneşte 'simţirea, care alcătueşte fondul con- 
ştiinţei religioase. 

A merge apoi regulat la Biserică, a ascultă rugăciu-. 
nile şi cântările inăljate de sufletul omului credincios. 
către atotputernicia bună. ce se ingrijeşte de 'soarta lu-: 

- mii şi a oamenilor; a repetă în gândul şi inima noastră. - - 
imnurile de laudă şi de mulţumire ce le trimite .con- 

_ ştiinţa omenească "recunoscătoare către puterea supra-- 
naturală şi supra-omenească ce. cuprinde totul şi pe 

"toate şi. de care atârnăm şi noi şi nemărginirea firii: 
„ dela începutul veacurilor şi fără sfârşit în veci, însem-. 
_nează a deprinde sufletul nostru să se: apropie de tai-: 
nele credinţei şi de lumina binefăcătoare a divinității. 

Treptat-treptat, rugăciunile şi inchinăciunile, însoţite: 
de ideile morale şi 'religioase ale cultului,. deşteaptă în 
sufletul nostru ecoul: adânc al ciedinţei adevărate sin- . 
cere “şi călduroase, care înalţă inima şi curăţă cugetul, 

eternă a lumii, O | 2 
- 

linişteşte -şi dă incredere în noi: şi în ordinea morală. 

  

bi



XIV. 

„Educaţia morală. 

1. Scopul cducaţiei morale. 
-N 

“Educaţia morală; propriu zisă, are de scop a dez- 

“volta voinţa, deprinzând-o- cu acţiunile cari stint con- 

-4orme cu binele individual şi social; a. implânta în. su- 

fiet dragostea şi respectul pentru datoriile omului către. 

. semenii săi, către patrie. şi omenire; a deşteptă şi în- 

tări sentimentul binelui şi dreptului, conştiinţa morală, 

care servă omului de călăuză n activitatea şi judecata 

“lui morală. - _ 

A deprinde pe om cu “acţiuni conforme cu cerinţele! 

- „conştiinţei morale, sau cu binele lui şi al societăţii, în- 

” semnează a-i da anumite virfufi. 

Scopul educaţiei morale se poate zice - că. este zir- 

tutea. " 

2, Cuprinsul şi. necesitatea educaţiei 'niorale. 

Virtuţile personale şi sociale. Simpatia. 
| -Conştiinţa, - | i 

- . : 7 7 . 

Sfera virtuţilor se poate divide în două părţi : 

1. Virtuţi 'sau deprinderi “de acţiune, ce au „de. şcop, 

în prima linie, binele individual, şi PE
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2. Virtuţi sau deprinderi de acţiune, ce au de scop, 
în prima linie, binele general şi social. 

Cele dintâi sunt virtuţiile personale; pe cele de al! 
doilea le numim socia/e. Aa 

Şi virtuţilor personale: avem dreptul să le dăm în o. 
privinţă, epitetul de mora/e. Tot ce face individul pen- 
tru persoana sa, se resfrânge şi asupra mediului social,” - 
în două chipuri: . - - 

a) direct, viţiile sau virtuțile nu' sunt rele ori bune 
- numai pentru individul câ: le practică, ci se resfrângr 
asupra societăţii întregi ; e 

d) indirect :. defectele contractate prin deprinderi rele. 
se transmit, ca predispoziţii, asupra urmaşilor. 

Degenerările fizice, de orice natură, transmise gene- 
rajiilor următoare, sunt faptul pe care se bazează res- 
ponsabilitatea omului pentru. tot ce atinge schimbarea . 
„naturii lui fiziologice. ori. morale, . 

Virtuţile ” personale supt: prudenfa, curajul şi tem- 
»peranța. | - e 

“Curajul e mijlocia . dintre două atitudini neraţionale 
faţă cu pericolul, faţă cu . durerea. Dacă omul fuge de 
durere nemotivat, fără a cântări importanţa, şi mărimea 
pericolului, are o atitudine. neraţională, numită /așitate, 
poltronerie. Dacă înfruntă orce durere, fără a cumpăni 
efectele ce rezultă din : ea, purtarea lui e asemenea de- 
fectuoasă şi se numeşte femerifate. A fi femerar sau 
poltron este prin * urmare, dedpotrivă-. neraţional şi 
defectuos. | N i 

La mijloc stă curajul, Teacjiunea inteligentă faţă cu 
natura lucrurilor, o. i E 

Cealaltă virtute, Zemperăifa, este aţitudinea cea mai | . Do aeae 

. 

N
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Taţională ce poate avea'omul faţă cu plăcerile. A căuta 
numai plăcerile în adevăr binefăcătoare şi a evita pe 
cele „amăgitoare, este a avea atitudinea cumpătată faţă 
cu ele. Abuzul este căutarea - fără: alegere a plăcerilor. 

Educaţia morală. propriu. zisă constă în desvoltarea 
virtuților. sociale, şi ca să ajungem aici. trebue. să cău- 

_tăm a dezvolta sentimentul moral sau „conştiinţa. 

Se înțelege; prin sentimânt. moral acea emoție; acea 

stare afectivă. de plăcere sau neplăcere, care se pro- 

duce cu ocazia . unui .act: săvârşit de. noi sau de alţii, 

şi “care priveşte un cere cât se poate de întins de fiinţe 

omeneşti, -: ea , 

Când actul şi sentimentul respectiv se reduce la un 
” mic cerc de fiinţe, precum la , cercul familiar, ori cel 

“mult la cercul. unei. "comunităţi restrânse, avem şi atunci 

"un fenomen: “moral, Însă cu atât mai inferior, cu cât 
„cercul de fiiriţe e mai: mic. Sentimentul moral, dezvol- 
tat în înţelesul strict etic al. cuvântului, cuprinde o rază . 
cât mai extinsă a fiinţelor omeneşti, bunioară patria, 
omenirea. 

- În aceșt sens “sentimentul. moral nu e ceva “tanăscut, 
nu € un instinct, ci e: produsul unei evoluţii a rasei şi 

„a, unsi educaţii asupra individului. 
De aici se vede necesitatea educației morale. 

  

„. Sentimentul moral desvoltat funcţionează în două “ 
direcţii: . : 
3) Intr una care are' de scop menţinerea cantităţii de 

fericire ce se găseşte în omenire, şi «e , | 

-2) In tendinţa care constă în a căuta să se sporeaseit. 
cu ceva această cantitate de fericire.
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Cea dintâi cuprinde totalitatea actelor, a virtuţilor ne- 

__gative,: dar în acelaş timp obligatoare, ce poartă numele 
de dreptate; cea de a doua cuprinde suma actelor şi 

-habitudinilor -morale, . cari se exprimă sub numele de 

umanitate, iubire de oameni. - - 
lubirea de oameni şi “dreptatea însă isvorăsc din 

simpatie. Căci, în definitiv, sentimentul moral nu e decât: 

„ simpatia lărgită asupra unui cerc mare de fiinţe. 
lar “simpatia e acea proprietate prin care sufletul res- 

frânge în el însuşi stările afective ale altor” fiinţe, simte- 
în.el durerea sau- plăcerea, mulțumirea sau -nefericirea 
unui alt suflet. 

Deci 'o condiţiune a Jărgirii sentimentului moral stă 
În -putinţa de a restrânge stările „sufleteşti afective ale-- 

" altor fiinţe. Educaţia”. va. trebui i prin urmare, in preo- 

» 

<upările. ei -curat morale, să-şi îndrepte- influenţa asupra. 
desvoltărei simpatiei. a A 

3. “Mijloace petru desvoltarea simpatiei. 
- 

Ca să, 'se dezvolte “simpatia, trebue (după Tecoman- : 
daţia lui Locke, Comenius şi altora) :- 

a)'să se inlesnească copiilor ocaziunea - de a-şi exer=— 
cita şi dezvolta această . facultate, punându-i în raport. 

_cu fiinţele inferioare, cu animalele, -ce li “sar da'spre”. - 
Ingrijire, - atrăgându-li-se atenţia asupra “manifestărilor ăi 
lor sufleteşti. AR si LS 

. 

Când copilul 'se joacă cu tin câne, cu o pisică, adisea' “facă 
„acte. de cruzime asupra acestor nenorocite iiinţe, le: trage de păr 
de urechi, de coadâ, le torturează în tot felul, şi se pare că are,: -: 
o plătere a le auzi tipând. Țipătul acela, pentru copil, nu -însem=- 
nează numai decât o durere, Insemnează de : "multe ori acelaş. 

y : i >
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Tucru neînsemnat sau hazliv, ca şi ţipătul care-l scot unele pă- 
„puşi când sunt apăsate pe piept; de aceea îi place şi nu îi pro- 
duce sentimentul durerii. Dacă i s'ar arătă că această fiinţă, 
<âind o trage de urechi, are cam aceeaş stare pe care o are el, 
copilul, când îl trage cineva de urechi, şi că acest țipăt al pi- 

"„sicii se cam aseamănă cu strigătul lui, când e lovit, atunci, făcând 
-apel la experiența lui şi atrăgând atenţia asupra sensului mani- 
festărilor animalului, copilul “vede în fine câ semnul. acela sensi- | 
bil aro un înţeles, căci îi aminteşte o : stare sufletească proprie 
-care reproducându-se în sufletul lui, sub forma: de durere, tre- 
„zeşte astfel în el simpatia naturală, ce există în c orice fiinţă normală. 

b) Incă un mijloc. de desvoltare. a simpatiei este de 
“a li se recomanda copiilor acte de servicii şi de politeţe 
„faţă de colegii de aceeaşi vârstă, şi să li se deştepte ' 
-conştiinţa. asupra naturii adevărate a unor acte ce li se 

“par indiferente şi le fac fără intenţie. aa 
Profesorului i se prezintă dese ocaziuni peniru asttel 

"de recomandări. Copiii de ordinar în şcoli nu strălucesc 
“tocmai prin atenţii delicate ale unora către alţii ;- dar 

„aceasta nu o fac dintr'un sentimâât rău; de cele mai 

“multe ori o fac din ignoranță morală: nu văd, -nu 
-cunosc valoarea actului, au un*fel de miopie morală. | 
Am putea întrebuința, în loc de 'cuvântul imoral, cu 
mai mare dreptate amoral; le lipseşte ! perceperea cali- 

“tăţii morale a..actului. 

"De exemplu: unul din coinşcotari, figreuiat” cu 1 ghiozdânul. lui 

-cel măre, şi încărcat cu toate rechizitele de şcoală, se sileşte în 

„zadar să-şi scoată paltonul, ori să şi-l pună, şi un altul trecând 
-pe lângă 'el, nu' dă' nici o importanţă situaţiei colegului, său, se 

„uită indiferent la-el şi mo face aceasta cu intenția de a-l lăsa 

“înadins să se chinuiască, ci numai fiindcă nu “apercepe. situaţia şi 

“raportul dintre dânsul şi împrejurarea de faţă. 

* “Sau: unui şcolar îi lipseşte cerneală, or. condei, or hârtie, -— 

„cum se întâniplă adesea ori să le lipsească şcolarilor tocmai ce 

7 
.
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( 

le trebue şi tocmai când le trebue mai mult, semnele lui de -nie- 

voie, de prije şi temere lasă pe vecini indiferenți, ei nici nu 

apercep acest raport de umanitate al unuia câtre altul. In cazuri 
- de acestea, — şi nu'e necesar să se citeze mai multe, e destul i 

să se vadă că există astfel de situaţii — se poate atrage atenţia 

“cu bunătate, cu blândețe şi seriozitate, ca acei ce: pot şi cât pot, 

să înlesnească situaţia celor. în: nevoie. 

“Şi, repet încă odaţă, să se atragă atenţia blând, . se- 

rios şi cu politeță, căci nu e alt mijloc de-a se-pro- 

pagă blândețea, bunătatea şt politeţa decât tot. prin ele 

însele. Dacă educatorul, văzând pe un elev indiferent 
faţă cu un coleg în nevoie, îl mustră cu asprime, îl 

batjocoreşte, ii adresează epitete insultătoare, nu-l învaţă - 

. prin aceasta deloc să fie politicos, - 
- 4 

2 i 

5 Se. imai poate dezvoltă simpatia, dacă se “cdută « a 

se raționă. cu. copiii asupra. urmărilor actelor lor. 

„Acesta 'e un exerciţiu nu numai de inteligenţă, ci şi de 

„simpatie. Treptat cu desvoltarea inteligenţei şi cu în-.: 

„ţelegerea urmărilor actelor, se trezeşte şi partea afectivă 

S - corespunzătoare, simpatia. a 

Să: presupunem că e. prins un copil cu o minciună.. | 
Se pot închipui, în . această privinţă, tot felul de ca- 

zuri luate din viaţa şcolară. : 

 Bunioară un şcolar a minţit pe altul, care a lipsit 

dela lecţie, spunându-i . că s'a lăsat tut lecţia: trecută, 

pe “când ea s'a schimbat, etc. In cazul acesta, spre a 

trezi conştiinţa morală în cel care a minţit, e bine să 
i se arate inteligenţi lui urmările “actului. Ce urmări. 
are minciuna înâi întâi de toate pentru el însuşi ? Cine 
minte odată, minte mai uşor a' doua oară, şi îi se for- 
mează astfel o natură defectuoasă, cu care va trebui 
să. “lupte. mai târziu, ca s'o schimbe. Nici. el n'o să. mai 

as
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ştie, cu timpul; când. minte şi când spune adevărul; 

aşa că vorbele lui vor fi fără valoare, fără semnificaţie, 

„chiar pentru dânsul. lar lumea n'are să-l mai creadă... 
Dar nu e bine să se facă apel numai la egoism, la 

interesul personăl. Aceasta, nu exercită. o influenţă 
adevărat educativă. 

Trebue- să se caute urmările actului: şi pentru alţii, 

mai întâi urmările . directe! chiar. pentru . cel indus în 

eroare. lată ce i s'a întâmplat, sau ce putea să i se - 

întâmple: putea să fie întrebat şi să nu ştie lecţia; se 

putea să obţină, din cauza aceasta, o notă rea, chiar 

la purtare, ca neglijent ; ar fi fost pus în poziţie delicată, 

din punct de vedere moral, de a se justifică acuzând 

pe un elev'câ l-a minţit. | 
„Mai departe s'ar puteă urmări „efectele aceluiași act | 
“ asupra familiei copilului: tata, mama, fraţii ce-l iubesc, * 

ar fi mâhniţi, aflând că a fost nevoit să se prezinte în - 

mod aşă de neiertat Inaintea profesorilor, Ce ar zice 
dânsul, dacă şi lui i sar întâmplă aşă 'cevă, şi dacă, 
din. astfel de cauze, ar fi mustrat nu” numai de profe- 

“sori, dar şi de familie? | 

Mai departe -se poate da” şi o idee. generală, de ur 
mările -minciunii. pentru” „societatea - întreagă; dacă s'ar 

generaliză . actul lui. Dacă, precum a minţit el, ar minţi 

toată clasa, şi s'ar. înşelă unii pe alţii, ce rost ar aveă 
- cuvântul pentru oameni şi intreaga relaţiune omenească? - 

“ Atrăgându-i-se astfel atenţia asupra urmărilor actelor, - 
atât pentru. el cât şi pentru mediul social în care trăe- 

şte, se trezeşte conştiinţa mai largă în copil şi dânsul 
Vede că faptele nu-s aşa de indiferente cum i se pă- 
reau ; că dela ele “porneşte un --lanţ fatal de urmări, 

pe cari nu le-a prevăzut; că dânsul cu fapta lui, devine 
Pi



tru a face acel Aucru. Dar este o coridiiă prealabilă. 

” cauza unui întreg Şir de dureri pentru. finţele Cunos-. 

cute. şi chiar necunoscute de el;'că actul lui se reper- 
'cutează, desigur, din punctul de “plecare într” un cere 

“mu se ştie cât de larg de suflete. 

Se deşteaptă astfel sentimentul respoiisabilităţii, pe “ 

baza. simpatiei “naturale ce „există în orice fiinţă normal 
alcătuită, i i a 

4. Deosebirea intre instrucţie morală şi 

educaţie morală. 

 “Instrucția morală -e comunicarea de cinoştin etice, 

- orientarea intelectului în noțiuni de morală. : 
Prin educaţie morală se înţelege formarea de habi- 

bădini morale, de "deprinderi. 

. Pecând. instrucţiunea se adresează intelectului, educa: 

--ia se adresează: voinţei, sentimentelor. | Ace 
Când se dă detiniţiunea şi se, discută. -asupra noțiu- 

nilor relative la datorii, virtute, ete, se tare instrucție 
“morală. 

“Are aceasta Yre=o influenţă "asupra voinţei, asupra 
"educaţiei propriu zise ?. Incontestabil că : da. Nu: putem 
pretinde că e o separare şi despărțire: prăpăstioasă între 
diferitele. părţi ale «naturei, omului, - incât o influenţă 
asupra intelectului să: rămâie fără răsunet asupra voinţei 
şi sentimentelor, şi: vice :versa. , 

"Nu e destul a da curioştințe petru că, prin aceasta, 
„să se provoace o: : activitate;- - nu - orce idee e. o forță. - 
“Pentru ca ideia să devie. „forță activă, ii “trebue” impul. 

, “id sentimentului. ..':. î.: 

Numai q ști cetă- nu este'o condijie suficientă pen- 

N 
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“ Ignoti nula cupido. Lipsa. de cunoştinţe duce la'lipsa 
de motive. Nu doar că ideile singure ar puteă lua rolul - 

„de motive. Teoria ideilor forță (preconizată de Fouillte 

„ŞI: Guyau) are nevoc de a. fi „complectată, spre a fi - 

primită de . ştiinţa psichologică. „Ideia devine o forță, 

-. când 'e susţinută de 'sentiment Puterea de expansiune” - 

„a sentimentului împinge pe om în calea unei idei. Ideia - 
fără sentiment e inertă,-. moartă. Sentimentul fără ideie 

“este orb, n'are. o directivă, un scop obiectiv. Cât este 

ideia de clară şi de 'străvăzătoare, atât şi sentimentul 

este izvor 'de acte consecuente tinzând: la un scop ho- 
tărât, rajional şi raţionat. Cât este sentimentul de pu- 
ternic, pe de altă parte, atât e şi ideia de- utilizabilă ca 
stea polară ce :călăuzeşte. activitatea omului.: 

De aci urmarea practică: : 
"1. A înmulţi cunoştinţele exacte şi. utile, spre a în-. 

riulți numărul călăuzelor intelectuale :posibi/e. 

2. A deştepță dragostea sau “aversiunea, după va- 
loarea lor;. pentru lucrurile sau ideile cunoscute, spre a 

„ face din. „acestea . călăuze reale şi motive de acţiune. 

7 In” acest'chip; iristrucţiunea devine unul din mijloa- . - 

cele educaţiei; în cazul special, ce ne preocupă, instruc- - - 
- ţiunea morală. duce - astfel, la "educaţia - morală. Raza 
luminoasă a ideii, străbătând adânc în intelect; “răzbeşte 

sentimentul, -'desvoltă căldură şi mişcare, şi urneşte în 

fine voinţa. 

Acest mijloc de educaţie: stă cu dcostbire In pr a 

terea, deci în daforia şcolii.  * pă 

5, Stimulentele voinţei. Mijloacele generale 
-de înfluențare. ” 

e. 

, Sa. vedem care sunt rezorturile goinfei, . asupra că-. 
rora trebue-să se lucreze, în mod conştient, spre a se”
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conduce şi influenţă. activitatea într”o direcţie: anumită, 
„ Aceste rezorturi sunt de două feluri: : 
„Voința omenească, şi în general voința. oricărei, fiinţe - 

_sismțitoare, se influenţează ori de durere, ori de plăcere. : 
- Deci vom distinge între: sentimentele întrebuințate în 
„conducerea copiilor două: categorii : stimulentele hedo- 
nice şi pedepsele.. 
„Dacă e a trata pe“om în mod uman spre a-l formă i 

„a-l, duce către ideal, cele. dintâi mijloace la care trebuie 
„să ne: gândim spre .a-l influență, nu.vor fi cele dure- * 
'Toase, pedepsele, ci stimulentele fericirii, plăcerii, mij- . 
loacele hedonice. Căci nu voiam ca, educând, să veş- 

“ tejim floarea: vieţei” omeneşti,: fericirea. Pe cât posibil, 
““. drumul către ideal să-l facem frumos, presărat cu raze 

de lumină, de mulţumire. - - 
Şi deci e uman să ne gândim, mai întâi la mijloacele 

hedonice şi pe acestea să le intrebuințăm,. mai întâiu, 
“ca stimulente cari . deşvoltă activitatea. Şi numai când 
vom da de o natură prea. recalciirantă sau indolentă, 

_ce.nu se poate impinge şi mişcă prin mijloace blânde, 
atunci, spre a-l aduce cu „orice preţ la -o fază supe-. 
_Tioară, ne vom simţi nevoiţi a recurge la mijloacele 
“dureroase, la . pedepse, : 

6, Emutaţia, Comparația cu. sine “însuşi. . -. 
“Cari sunt: stimulentele hedonice? , 
Spre a le rezumă în câtevă cuvinte, le vom. numi: 

lauda, emoluția şi sentiniientul eului dezvoltat sau Com: : 
parația Cu Sine însuși. 

Casă mişcăm voinţa -unui copil putem reuşi. prin toate aceste: trei i mijloace:  Hudându- l, căutând să-l sti- | 

. 
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mulăm prin emiilaţie, şi căutând să-l facem să simtă 
superioritatea lui asupra unei faze trecute tot din exis- 

tenţa lui proprie. 

Lauda. Din punct de vedere pedagozie trebue. să se 
observe câteva 'regule 'în darea laudei. 

1) Mai întâi de toate, educatorul trebue să ştie ce 

trebue să se laude ;: alitel, lauda poate îi un mijloc 

care duce o ființă -omenească neformată în prăpastie. 

Şi societăţile rele se servesc tot de-stimulentul laudei, 

spre.a perverti natura micilor „copii şi a-i trage în în lan- 

țurile lor. . 

2) Lauda să se dea pentru: caritățile, rare, să nu se 

facă risipă cu. dânsa. : o. 

Calitatea rară e ceva relativ, atârnă „de mediu, de 
“şcoală, de. clasa socială din. care vin copiii. Ceeace se . 

pare pentru un .mediu, pentru o şcoală, pentru o clasă 

- de elevi, că e o calitate rară. aceia trebue lăudat. “ 

„Mijlocul de a . lăuda .calităţile rare în un mediu, e 
" chiar mult mai eficace decât acela de a critică şi lovi 

“în defectul opus comun. Cei loviți în comun se. conso- 
lează: prin faptul că. atâţia au fost loviți şi că defectul - 

lor e: modul de a fi al tuturor.: 
-3) Lauda chiar pentru: acţiunile meritorii. — pentru 

care se dă ca o încurajare — nu trebuie să'se facă şi 
„să exprime în “mod "exagerat, prea entuziaşt, prea mi- 

“ rat, ca 'şi cum ar fi; ceva supraomenesc; ci să se dea 

ca o aprobare :moderată, serioasă şi întemeiată, 
- 4) Lauda *să fie consfantă, ca o lege naturală; in 

aceleaşi împrejurări “să “se dea totdeauna şi oricui, fără 

deosebire şi fără alte. consideraţii lăturalnice. . 

“ Emulaţia. Un alt mijloc e acela de a face apel la 
+
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"amorul propriu, la ambiţie, de a stimulă pe “copii, pu- 

nându-i Oarecum la' întrecere unii cu alţii: adecă emu- 

“lația. Sistemul emulaţiei a fost întrebuințat pe o scară 

foarte întinsă iu şcoală, mai ales de Jesuifi, (1). 
" Precauțiuni de (nat. „Ceeace trebue.să facă, insă, 

educatorul spre a evită, pe cât se poate, producerea 

urmărilor rele ale. emulaţiei, precum invidia, umilinţa, 

ruşinea, orgoliul, . etc., este : ” 
1) Să caute a nu pune să se: intreacă copiii între. 

dânşii din punctele de vedere ale unor calităţi ce sunt | 

îndependente de voinţa lor, 'şi nu sunt în puterea lor.. 

Profesorul va trebui să se -ferească. cât va putea mai 
„mult, să nu aibă întru nimic aerul de a distinge'pe 

copii după luxul imbrăcămintei, după avere .ori naştere. 

Indată ce vor siraţi elevii, că acestea sunt calităţi lău-- 

date şi stimate de profesor, le vor consideră ca. nişte 
puncte. de întrecere ; şi, neputând să se întreacă, pentru „. 
că aceste calități nu atârnă de. dânşii, fatal se. va naşte. | 
în ei unul din acele sentimente rele, despre: care. am | 
vorbit: invidia, mândria, ură; disprețul, ninilire; Tu 

"şinea, etc. i 
„ 2) Educatorul va . “trebui. Să nu aibă intru nimic-ae- |. 

:rul de a clasifica pe copii, decât :după calităţile. înhe- - | 
'rente naturei lor proprii, după calităţile lor psihice, şi. . 
mai ales după. voința de'a lucră, de: a munci; de a. 
se perfecționă, pentru că aici e pârghia. progresului. 
Aceasta e partea ce se poate desvoltă şi care, mai mult 
„decât toate -celelalte facultăţi omeneşti, atârnă de om. 

“Gradul de inteligenţă, asupra căruia se atrage. şi se. 
"îndreaptă în deobşte şi aproape exclusiv: ateniia, e.0ca-. 

“Q) Societatea religioasă zisă a ui i Jisus înfitn ată de' 7, atita” 
Layola (1481 —1556) în Prima jum : ătate a sec. XVI- lea.
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litate dată prin , condițiuni organice native: ce nu se pot 
modifică prin mijloacele artificiale ; cel mult se pot: exer- | 

„cită "dispoziţiile. înăscute. Exercitându-se, intelectul capătă, 

"negreşit, în : limitele: forţelor naturale, calităţi şi puteri. 

Însă şi exercitarea Jui atârnă de voinţă, de. muncă; şi 
prin urmare, aici trebuie pus punctul de greutate, pen-" 

ru aceasta trebuesc lăudaţi copiii, în aceasta trebue 

puşi să se intreacă : „În „Voinţă şi in buna voință de- 
-a munci. 

- Când, ci toată voinţa şi buniavoința de a “munci, co-" 

“pilul nu poate injelege cevă, a-l desaprobă, a-l umili, 

| “a-l taxă de rău, e o nedreptate şi o absurditate. | 

: 8) Mai trebue să observe. educatorul, să nu pună să 

” „Se. întreacă între dânşii copiii prea deosebiți în forte. 

"Cel prea inferior. perde. nădejdea - de a ajunge necum 

„de a întrece pe cel cu desăvârşire superior ; şi. de aici 

- se naşte ori sentimentul ciudei, invidiei, cri acea resem- 

“nare pasivă, ce are orice om, faţă de o. dificultate pe 

- “care o simte de neînvins. i 

“lată de ce se desparte o şcoală Intreagă în ; clase. 

A) Altă observaţie e: să se permită copiilor, să li se. 

„dea ocazia “de a se compara între ei şi a se întrece E 

din cât se poate :mai multe puncte de vedere. În fie- 

care, din copii este 'o dispoziţie mai accentuată, o. încli- 

“nație către o ordine” „de studii şi ocupaţii, mai mult 

“decât către alta”; dacă nu se dă importanţă activităţii, 

„către care- au dispoziția: ce-i caracterizează, li se taie 

„Speranţa . de a fi şi ei, în ceva, printre. cei dintâi; des- 

„. Xurajarea se “naşte şi se pierde încrederea în sine, Astfel 

“se parâlizează forțele şi nui - se permite desvoltarea in- 

dividualităţii.. a ; A
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Compararea cu sine însuşi. — Insă un mijloc şi 
- mai recomandabil de stimulare, spre a face pe copil să- 

progreseze mai mult, e a-/ deprinde să se compare 
cu sine însuşi: să se, compare cu el în diferite trepte 

„"de dezvoltare ale aceleaşi calităţi sau forţe, sau. să se 

compare diferitele” forţe alc lui între ele. 

Când ui copil mărturiseşte şi crede că ceva trece 
peste puterea lui, .se poate deşteptă în el ambiția În - 

- două feluri: ori în felul 'spus mai înainte, arătându-i - 

adică pe alţi conşcolari ce au putut săvârşi acest: act, 
ori făcând apel tot la dânsul, la altele manifestări pro- 
prii ale lui, şi amintindu-i cât poate el în alte! împre= 

jurări. Căci nu e cu putinţă, decât în cazurile anormale, 

ca un copil să nu aibe-cel puţin .o calitate, o 'aplitudine ” 
mai desvoltată. Ne putem servi de dânsa spre a trezi - 
în el sentimentul vaiorii lui personale, spre a deşteptă 
în“e] increderea în- forţele lui. proprii, şi, amintindu-i 
ce poate el în o direcţie, să facem să se desvolte În . . 
el energia şi în direcţiile“.în care am voi să o. în- 
dreptăm. : — 

"- Dacă omul sar mărgini a se compară numai cu 
alţii, şi nu s'ar sădi în el ambiţiunea de a se întrece 
pe el însuşi, prmarea ar (fi că, întrun mediu inferior,. 
sau atunci când ar lipsi emulaţia, omul n'ar avea nici 
un impuls de a se perfecționă, n'ar aveă cu cine să se 
intreacă şi pe cine întrece. Când insă-are' totdeauna în 
el un rival, pe el insuşi, şi când caută totdeauna, În 
toate direcţiile, fie intelectuale, fie morale, -să jacă din. 
ce în ce mai bine, astfel că cea indeplinit azi să fie 
un pas asupra actului de eri, şi să caute mâne să în- 
treacă rezultatul de azi, atunci s'a sădit în sufletul lui 
impulsul continuu la activitate- şi progres.
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„PEDEPSELE. - Â 

Diferitele feluri. Pedepse naturale şi voluntare. 

Ce trebue să se pedepsească? 
Reguli în darea pedepselor. 

Ar fi idealul educaţiunii ca măsurile penale, dure-: 

rile, să lipsească. Sunt cazuri, însă, când ele sunt.in- 

dispensabile ; şi pentru că avem aface cu o necesitate 

inevitabilă, cecăce putem şi trebue să facem, e să stu- 

diem chestiunea di” punctul de: vedere al „aplicării mai * 

răţionale a pedepselor. - 

1. Necesitatea de a alege pedepsele. 

E absolută, nevoe să. se : “aleagă pedepsele ? Nu e 

indiferent mijlocul prin care se produce durere? 
Răspunsul 'îl găsim ia: o consideraţie foarte simplă. 

Ceeace se dă ca o pedeapsă, are o influenţă asupra 

sufletului, în acest sens că, dacă pedeapsa stă în im- 

punerea silită a acelui lucru, cl tinde a deveni pentru 

Sufletul copilului o cauză de aversiune, de desgust; iar 

dacă pedeapsa constă nu În a impune, ci, din contră, 

în a lipsi pe copil de ceva, obiectul acela tinde a fi 

“considerat ca ceva demn de căutat, de dorit, ca un
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ideal. Aşă că, dând ca pedeapsă un lucru, în sensul 
întâi ori al doilea, ajungem la rezultate deosebite. Dacă 

voiţi să faceţi pe copii să capete aversiunea de ceva, 

daţi-le acel lucru ca pedeapsă, să-l facă silit. Dacă voiţi 

să capete despre un lucru. credința că e bun, şi de 

merit, opriţi-i de a-l face, ca pedeapsă. Nu e dar in- 

diferent nici ce se dă ca pedeapsă, nici în ce sens se 

dă ca pedeupsă. a 

„Natural, legea aceasta piologică i nu e absolută, 
Atârnă de multe condiţii. - Atârnă, intâiu de toate, de 

„sentimentul ce are. elevul pentru : educator. Mai ales în 
ce priveşte interzicerile, nu chiar ca pedepse ci ca pre- 

veniri. „Să nu faci. cutare lucru, că e rău, nu se cade“, 

increderea În profesor e suficientă ca să se „evite acel 
" ducru.. : 

2.. Ce trebue să se pedepsească ? 

Să ne întrebăm pentru ce fel de manifestări trebue 
să se “dea pedeapsa? Să luăm un exemplu : Se explică 
în clasă 'o lecţiune. Copilul, întrebat să' repete ce a auzit 

şi ce a. înțeles, pu poate răspunde; e pedepsit. Să 
analizăm cazul acesta rhai deaproape, pentru că dela 

- acest caz să înţelegem ce”condifiuni trebue să îndepli- - 
„ nească o 'acfiune, ca să: merite a fi pedepsită. 

| " Se explică unui copil ceva şi nu înțelege; dacă lam 
"pedepsi, lam ajuta oare să priceapă mai degrabă ? 

- Fiecare fel de funcțiuni sufleteşti se supune la anumite . 
„legi. Dacă i s'ar vorbi într'o' limbă neinţeleasă, 'sau de 

“noţiuni şi. de” înlănţuirile de idei,'ce stau cu îotul pe 
„deasupra puterii de apercepere ale 'copilului, ar fi în 
adevăr o minune, când intelectul « ar. prinde şi: ar: asi-
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“mila ceva. Dar ar fi o minune şi mai mare, când acei 

intelect, în urma câtorva lovituri fizice, ar putea. pricepe. 

lucruri ce crau neinteligibile pentru el. 
Pedeapsa pentru neînțelegere şi ncinvăţare este o să 

rămăşiţă din timpurile,, când. didactica 'şi arta. pedago-. 

_gică era aproape nulă; şi când profesorul, rieştiind altă 

cale de a se' face înţeles şi de a deştepta interes şi . 

gust pentu ştiinţa lui, recurgeă la pedepse. Dar cu cât 

metodele s'au perfecţionat, şi. în “gradul în care se gă-. - 

sesc “perfecționate, cu atât — şi în acelaş. grad — pe- . 

depsele pentru greşeli de învăţătură“. au dispărut, căci. 

„ se" înlesneşte intelectului prin alte „mijloace priceperea 

şi normala -lui funcţionare. _ . 

“Un om nu: înțelege, nu “pentru: că nu vrea să inţe- 

leagă. Când lucrurile -se prezintă în condiţii de a fiin- 

țelese, inteligenţa nu. „poate: refuza de a înţelege. Şi 

înţelegerea şi ucinţelegerea 'sunt involuntare, şi gustul - 

sau dragul: pentru studiu, precum şi aversiunea. sunt, 

involuntare. .::-. . 

Când elevul nu pricepe şi nu învaţă, când nu-i i place. 

o ştiinţă, profesorul trebue să-şi pie mai întâi întreba- 

"rea: dacă nu € vre-o greşeală de procedare din partea. 

lui, ca profesor. Să nu se. _mărgin cască” a 'zice:: „acel 

copil e rău,;: nu. vrea „să înveţe; nu-i place cartea, fuge: .. 

de şcoală“. | 

Să mai luăm exemplu Un copi sparge ceva; te- . 

bue sau nu să fie pedepsit? Când şi pentru ce? Când. 

a făcut din întâmplare, şi fără voe, au. Când insă se 

'observă:şi : se: înţelege. că. el are intenţie de a strică 

" atunci se schimbă cu. totul situaţia; şi bunul-simţ, dar. 

şi raţiunea, spune :că trebue pedepsit. - 

-Un copil, din cauza motilităţii naturale, se mişcă, e: 

AR -
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neastâmpărat; cât timp aceasta e curat o mişcare. spon- 

tană, neintenţionată a organizmului, - neapărat ar fi gis- 

cutabil dacă e cazul a recurge la pedeapsă. Când, din 
" contră, această motilitate n'ar fi explicabilă numai prin 

natura lui spontană: când am vedeă că uncori “face | 

mişcări de natură a supără îri mod vădit pe vecinii lui, 

când nu e mişcare numai pentru descărcare .nervoașă 

“inofensivă, ci e o mişcare de mâini, ce ia forma unui 

“ghiont în dreapta ori în stânga — natural că atunci 
nu mai poate fi vorba de motilitate organică, ci e un 

act infenfionat, şi ca act intenţionat, ca „voinţă rea, 

bunul simţ şi raţiunea pedagogică cere să fie pedepsit. 
Ceace trebue dar pedepsit, sunt actele de rea vo- 

“înță ; căci scopul pedepsei este de a indreptă, fie direct 
pe cel ca a făcut actul, fie. indirect, prin exemplu, pe 
ceilalţi ; deci trebue să se se adreseze voinfei, şi, bine 
înțeles, să fie aplicată numai pentru acțele şi manites- 
tările dependinte de voință, şi anume cari îşi găsesc 
izvorul în o rea voinţă. 

3, Diterite feluri de pedepse. ' 

dictate de o voinţă, şi "anume de a educatorului, sau 
„după cum vin ca o' urmare inevitabilă, fatală, a. actului 

însuşi, fără amestecul educatorului. . 
Un exemplu de pedepse de categoria întâia : un co-. 

pil s'apropie de o sobă unde arde focul, - şi părintele, 
educatorul, îl trage îndărăt cu asprime şi-l pedepseşie: - 
„nu e voe să te apropii de toc“, 

Pedeapsa naturală ar fi, când” durerea: mar fi admi- 
, nistrată de educator ca o urmare a „voinţei lui, ci ar fi 

. Pedepsele sunt. voluntare şi naturale, “după e cum sunt 

*



_89 Sa 

urinarea naturală a actului: copilul lăsat. să se apropie . 
"de îoc,. se. frige.. IDurerea frigerii eo pedeipsă naturală, 

Pedepsele voluntare se impart în două categorii, în 

fizice şi psihice. Pedeapsa tipică, din categoria celor 
fizice, e bătaia. Mai sunt şi alte pedepse fizice: ţinerea 

_în picioare, ori În igenuchi, oprirea dela masă; dar” 

_aceea la care să ne gândim mai mult, când vorbirii de . 
pedepse fizice, e bătaia. . | 

Un educator cu autoritate nu are nevoe să recurgă. 

la nici un. fel de „pedepse fizice, din. cari, fireşte, bătaia 

trebue cu desăvârşire, exclusă. Un profesor cu autori- 
tâte e destul să privească, să. se uite la un copil, pen- 

- tiu ca acela să se resimtă şi să se astâmpere ; iar dacă 
“elevul! e mai! recalcitrant; e. destul să fie chemat, sfătuit 

"între patru ochi, “mai ' blând ori mai „aspru, după” îm- * 

prejurări- sau după temperamentul. copilului. Dojana, 

mustrarea, dezaprobarea, iată mijlocul” pedepselor: psihice. 
” Pedepsele naturale. — - Pedepsele au inconveniente 

cari privesc: nu numai pe. educat, ci chiar şi pe edu- . 
„cator:. stabileşte o asociaţie între. durere şi educator, 
Persoana educatoare „capătă nimbul nefavorabil al aso- 

ciaţiei unei idei neplăcute, căci el e ce "dictează pedep- 

sele, el e cel'ce administrează durerea ; şi riumele şi chipul 

lui devin, treptat-treptat,. un obiect de aversiune. 

“Acest mare incorivenient, aproape inevitabil în arta 
cducaţiunei, a preocupat pe. “psihologii . pedagogi, cari 
s'au gândit cum Ss'ar puteă să-l înlăture, şi s'a propus 

rilijlocul pedepselor naturale. . Educatorul să nu admi- 

nistreze insuşi. durerea, să nu pedepsească el, să lase 

ca: copilul să. fie pedepsit de chiar urmările fireşti ale 
p&etului săi. 

Să Iuărn un' exemplu: „Copiii fac dezorăine, se joacă
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şi-şi lasă lucrurile imprăştiate. prin casă. După sistemul 
"pedepselor voluntare cum se procedează ? . Educatorul, 
- părintele, ceartă pe copil, şi apoi ori el, ori altcineva, 
“adună jucăriile la loc; astfel că urmarea . actului de 

" dezordine este: pentru copil: o mustrare, şi - pentru 

„educator, aranjarea lucrurilor la loc. | 

- H. Spencer 'zice: trebue schimbată această asociaţie. | 

Urmarea actului de dezordine e firesc să fie aşezarea - 

- lucrurilor la loc, dar fără supărare şi ceartă. Educatorul; 
părintele, să spue copilului? «lucrurile acestea erau aşe- 

_zate întrun fel, le-ai deranjat, trebue să le aşezi.la loc». 

= Nu le-a aşezat? A doua zi nu i se vor da. jucăriile, 
- sub cuvântul că cei ce sunt nevoiţi să le aranjeze la 

- loc, n'au timpul pentru aceasta. Deci pedeapsa naturală 
_€, prin urmare, “ori repararea greşelei, ori lipsirea de 

satisfacţiile jocului. N 

Un alt exemplu. Să presupunem .că sa hotărât ca, 

la o oră. dată, copilul, impreună cu fraţii sau surorile, - 

cu. familia, să iasă la plimbare, Toţi sunt . „gata, la ora 

„ fixată, afară de dânsul; e aşteptat, nu vine; se trece 
ora, şi toţi: aşteaptă până când cel intârziat este şi el, 
în definitiv, gata să iasă la plimbare, . se 
„Negreşit, că.cei mai mari: îl mustră, dar. el: nu-şi 

pierde plimbarea. |. 

Sistemul pedepselor naturale recomandă altă proce- 
| „dare, Nu e :nevoe de ceartă, -nu e nevoe să intervină 
„ educatorul aci cu mustrări: copilul "să fie supus, sanc- 

ţiunii naturale, A lipsit. dela ora întâlnirii? Familia să. 
nu-l: aştepte, să plece. Ei va rămânea acasă, va pierde 

“ astfel în mod firesc plimbarea. Cu modul acesta, as0- 
„ - ciaţia se face: între neplăcerea de a rămâneă în casă şi, 

între actul întârzierii şi neţinerii de. cuvânt, | 

) 
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" Acest fa de sancțiune. îl Xa izbi la maturitate, tn 

viaţa. socială, când va. trăi "de sine stătător. Când o. 
voiaja şi s'o duce” a: "gară cu 1/, sau 1/, de oră iai 
mai târziu de ora “fixată pentru. plecarea trenului. Şeful 

trenului nu va: proceda - ca în familie: să aştepte pe cel: 

intârziat, şi să-l „mustre, dar să nu-l facă! să piardă 

“trenul; ci, la ora precisă, pleacă, şi cel întârziat e e. „lăsat 

in! “drum. 
Dacă s'ar întâmplă şi în societate, aşa cutia: se In- 

tâmplă” de cele: măi dese, ori în familie, care âr fi ur- 

maiea ?'O' ceartă continuă între pasageri, “conductori, 
şefi: de gară; relaţiile s'ar inăspri, şi nu S'ar putea lim- 

pezi raportul moral” din lipsa 'de” asociaţie naturală între 

„cauză şi, efect, între act. şi urmare, “Dar astiel,: călătorul 

“intârziat, pune:vina pe el însuşi, şi nu se mai, ceartă cu, 

nimeni. Şi tot aşă în mai multe cazuri, a 

lată încă unul.: Copilul pierde un obiect sau îl strică; îşi pă-- 
“tează hainele. ori le rupe. Părintele,” de ordinar, îi cumpără 
alte obiecte, alte haine, sau 'pune de i. le repară; şi, in. locul 

urmărilor naturale, dă asttel copilului, ca pedeapsă, « o altă durere ș Ă 

mustrarea, „etc. Sistemul pedepselor naturale zice: "şi-a perdut 

“obiectul 2. nu-l mai-aveă ; şi-a” murdărit şi rupt hainele ei singur 

le va repară; ori dacă nu, atunci va fi lipsit». de plăcerile pe | 

care. le-ar. îi avut, dacă ar (i, „păstrat hainele bune; .va îi lipsit. 

de o vizită, de o plimbare, pe, care. o poate face în aşa hal. . 

'Obiecţiuni. Sunt multe cazuri, insă, în care aplicarea E 

pedepselor naturale nu: pare posibile. Un exemplu. Ur 

şcolar nu vinc la şcoală, lipseşte, nu-şi prepară lecţiunile, * 
nu învaţă: Care e consecvenţa, când nu inveţi? N 

ştii, rămâi ignorant. Unde e durereă ca consecvenţă;:: 

ca! sancţiune ? Nu se' simte imediat, ci mult” mai târziu, 

când omul e mare. : “Răul se resimte, când € e iremediabil: IE 

*
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Dacă urmările acţiunilor sunt . imediate, pedepsele na- - 
. turale călăuzesc pe om, îi_indică - „drumul de „făcut ; dar 
cum e În cazul. de mai sus, şi li multe de felul aces- 

tuia, urmarea. nu e durerea simțită Imediat. Pe cine îl 

doare nieştiinţa, “cum îl: 'doare frigul, foamea, - setea, ca. 
să simtă singur nevoia şi impulsia de a învăţă? - N 

Incă o obiecţie se poate face. sistemului pedepselor 
“naturâle ; se âdresează continuu şi constant la: “intere- 
sul personali al copilului, la urmările actelor pentru 
el însuşi; nu recurge şi la consideraţiiini sociale, pri-. 
Vitoare la alții, ca sistemul pedepsclor- voluntare, - 

4 Regule în darea pedspseloi.- | 

1: ln administrarea pedepselsr, educatorul trebue! să 
caute, cât va putea mai mult, să raţioneze cu: copiii şi 

„să-i facă să-i vadă, prin urmările faptele lor — 'acolo 

unde se poate face fâră pericol. — că acele fapte in- 
terzise de dânsul, nu au fost interzise în mod caprifios. 

“şi arbitrar, ci pe” temeiul unei „cunoştinţe , mai, adânci | 
a naturii lucrurilor. 
a “Afară de aceasta nu. trebue să se. înmulțească 

- prea mult. poruncile. şi interzicerile și” nu “trebue să 
se facă abuz cu pedepsele. Cu cât se dau: mai: multe - 

__ porunci, cu atât se dau mai multe Gcaziuni “copiilor să 
| le calce: şi deci cu atât. e nevoit educatorul. să pedep- 
sească. mai des; şi pedepsind. mai des, se scade efectul 

ș pedepsei. . au 
ă Pedepsele tchue să fie “gradate. Educatorul cu 

minte şi dibaciu va şti, după. temperamentul copilului, . 
după Imprejurările. individualităţii lui, după . gravitatea . 
greşelii, — care în educaţie: se măsoară mai mult:cu .



gradul de rea voință — va şti să măsoare şi penali- 

„tatea, începând dela sfătuirea intimă, dela îndemnările 
„ părinteşti, amicale, şi mergând treptat- treptat până la. 

pedepse mai aspre. - 

| Greşelile, in educaţie, nu trebue. măsurate după gra- 

vitatea aparentă, curg face societatea în codul penal. 
“Unui copil, care a făcut. o vină mare — a furat, a 

„minţit ori a bătut pe un altul — nu trebue să i se dea 

"d&odată maximul pedepsei, dacă greşala lui, cât de 

mare, e pentru întâia oară, o 
„Împrejurarea că: greşeala se face pentru, prima oară, 

e o circumstanţă dintre cele mai atenuante î educație. 

Vina cea dintâiu, fie mare, fie mică, să nu se pedep- 

sească în mod pedant, cu codul 'regulamentului şcolar. 

de, ordine şi disciplină, în mână, ci trebue luat numai 
ca un simpton probabil despre dispoziţia voinţei Copi- . 

lului; şi educatorul, avertizat, să caute a 'îndreptă vo- 
inţa prin mijloace blânde, prin admonestarea mai Întâi 
“latre patru ochi, nu în faţa conşcolarilor.: Admonestarea 

intimă, între , „patru "ochi, e adesea mai efectivă decât 

cea făcută inaintea clasei. Şi numai când aceste măsuri, 

nu reuşesc, să „se încerce mijloace din ce în ce mai. tari. 
4, După ce educatorul a.dat o poruncă şi se con: 

stată că prin rea voinţă şi cu intenţie se calcă, trebue 

„neapărat să urmeze o pedeapsă. . - 
„Nu e nimic mai vătămător în educaţie — după ln- 

mulţirea inutilă a. pedepselor şi poruncilor — decât in- 
-dulgenţa care îngădue călcarea ordinelor date fără ca 

să se aplice sancţiunea“ Prin aceasta, întreaga autori- 
tate a educatorului se perde; căci în cazul acesta, din 
lupta celor două voințe, a educaţiior şi a educatorului, 
iese învinsă tocmai a educatorului, care era menită să 

influențeze pe celelalte voințe, şi să le ducă către un ţel.
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“Natura. morală a copiilor. 
Despre copii, din punctul de vedere moral, 'se spun 

multe lucruri rele: că sunt lipsiţi de simpatie, că sunt 
cruzi, nu respectă simţirea altor fiinţe, că sunt minci- 
noşi, că nu ştiu ce va să zică respectul proprietăţii, etc. 

- Tabloul alcătuit, chiar numai din_ aceste trăsături, 
pare destul „de negru. Aa a E 
Dacă cercetăm natura. copilului în vârsta de şcoală . : se găsesc intemeiate multe din acele observaţii. - Câte . răutăţi nu-şi fac: copiii de şcoală unii “altora ! Certuri, 

„gâlcevi, lupte, bătăi, hoţii... O bună parte din activitatea 
“profesorilor se consumă în anchete, în a căută pe vino- Vaţi, a face dreptate, a pedepsi, a asigură „disciplina“. Câte: categorii. de pedepse nu sunt în şcoală pentru .. diferitelei categorii de greşeli: ba pentru hoţie, ba pentru. „_ minciună, bătae şi câte altele. . A 

„.. Toate -aceste sunt de “netăgăduit, însă ar fi neinte- .. "_meiat 'să'se tragă de aici concluzii despre natura co- . „pilului ca atare, despre “firea lui” primitivă. | | Până la şcoală, copilul învaţă multe apucături, : Chestiunea este de a şti: pornirile naturale; primi- tive ale copilului, firea lui propriu, zisă. Şi această fire: propriu -zisă trebue s'o urmărim anume /a începutul: 

Pai
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viejei copilului, în primele ei manifestări, iar nu mai 

“târziu, când :s'a alterat prin diferite influenţe, 

„Şi încă o precauţie însemnată, de luat:-când se face 

- studiul asupra naturei morale a copilului, trebue cerce- 

tătorul să-şi. deă mai întâi seama de cuprinsul exact al 

acelor noțiune morale, a cărei calitate corespunzătoare 

o caută în firea copilului. Dacă vrei să-ţi. dai seama în - 

mod lămurit şi metodic despre pornirile copilului « către 

minciună ori adevăr, se presupune că, mai întâi, ţi-ai 

” „dat seamă de ce va să zică a minți. E 

Nu oiice : "neadevăr spus este o minciună. Copilul, 

bunăgară, spune părintelui că azi . păpuşa s'a purtat 

ori nu. s'a „purtat cuminte, că i-a spus cutare lucru su- 

părător. şi că a pedepsit-o, etc. Este acesta un adevăr? 

Este o minciună? Ştie sau nu copilul că ceeace spune 

” e sau nu e îi conformitate cu realitatea ? De 'sigur nu 

e nici un copil atât de lipsit de ințeligenţă sau aşa de - 

fantast” “(până la alienaţie) —. afară, de cazurile anor-. 

male — în cât să creadă în realitate că :păpuşa lui e 

cuminte, o ori face” nebunii, şi că băţul pe care stă călare 

ca un adevărat” viteaz, e în adevăr un cal. 

“ “Toate acestea le spune deci ştiind că nu-s adevărate, 

Se poate zice totuşi că minte? Sunt acestea minciuni 

în sensul strict 'al cuvântului? In aceste . afirmaţiuni -nu 

„e mai de grabă, tacit sub-inţeles, că .nici cel ce. ascultă 

nici cel ce spune asemenea . neadevăruri, nu "crede în 

ele? O convenţie tacită 'de a spune astfel de „minciu- 

nele“ fără consecvență: un fel de joc al imaginaţiei, 

” al fanteziei; „o glumă, iri care copiii se fac că cred, şi 

au aparenţă de a credă, dâr în fundul conştiinţei, la 

adică, nu cred. Unde e minciuna ?. * ! ze 

| Minciună ar fi atunci — şi trebue . lămurit lucrul
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acesta precis — când .cel ce spune: o neexactitate, o 
spune cu intenția de a induce în eroare pe. 'cel ce 

ascultă, de a face pe cel ce. “ascultă să creadă un ne= . 

adevăr, în care e cel ce spune nu crede. 

7 

1. Minciunile copiilor, 

„Odată cunoscând acest criteriu, putem studia natura 
primitivă a copilului, şi vom găsi'că nu sunt aşă multe 
cazuri de adevărate minciuni, pe cât se pare. Se.vor 
elimină astfel toate minciunile nevinovate, de fantezie, 
“ale copiilor în timpul jocurilor, toate afirmaţiile evident 
neadevărate, dar a căror transparenţă de neadevăr' e 
aşa de mare, încât nu poate inşelă pe nimeni. Un copil 
s. e.: face un act sau spune o vorbă care nu convine: 
părinților, şi părinţii, întreabă: „Cine te-a invăţat 
aşă 2%, Şi el are la in dera un răspuns neprecugetat : 
„păpuşa. Fireşte că nici el nu crede în aceasta. 

Un alt copil, într'o scenă de altlel drăgălaşă, umblând | 
cu nişte pahare, le scapă şi le sparge. In momentul 
acela, intră mama lui şi el începe să strige că mama 
a spart paharele şi aleargă la ea şi incepe să dea în 
ea, încredinţând-o că ea este .vinovată. Incontestabil că 
intenţia “copilului nu era să inducă: în eroare pe mama 
lui; era un „mijloc, dictat de instinctul de conservare, - 
de a se ajuta” prin o minciună glumeaţă ca' să scape - 

- din O încurcătură, - 
Şi mai pe nedrept s'ar Iavinovăţi de minciună copiii 

în alte cazuri, s. e.: când li s'ar pune întrebări ciudate 
grele, la care nu pot răspunde, fără a se'pune în o 
'șituaţie neplăcută, pe ei 'însişi sau pe alţii. Astfel de 
întrebări se obişnuesc în fâmilie : «Pe cine iubeşti mai 
-
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mult ?2 Dacă e de faţă numai acel ce întreabă, abinci 
copilul, de regulă, tocmai pe acela îl iubeşte mai mult. 
lar dacă se întâmplă să fie două persoane de faţă şi | 
întreabă amândouă, copilul : “hezită. multă vreme, dar 

„ constrâns de stărninţa întrebării, e "nevoit să' eludeze 
săspunsul — dacă are! mijloace intelectuale pentru 
aceasta — ori să spue un neadevăr, care de multe ori se 
exprimă prin formula că pe amândouă le iubeşte mai 
mult, ba chiar pe toate persoanele de faţă; şi pe tata, 
şi “pe mama, şi pe frate, şi pe unchiu., O copiliţă ce . 
să distingea. de altfel prin instinctul” -veracităţii, găseâ 

"- în câzul' acestei încurcături, mijlocul de a eluda „răs- 
“punsul,' începând să se vaete, in mod foarte glumeţ, că 
o doare piciorul; şi aturici nimeni hu mai căpăta răs- 

“puris la întrebare... Sunt” multe cazurile de incurcătură 
în cari pun cei. mari pe cei mici; 'şi trebue să existe 
un instinct foarte mare: de veracitate, pentru ca să nu 
facă şi copiii totdsauna ceeace fac de regulă oamenii 
“maturi: să iasă repede din iricurcătură prin . continui 

“ “minciuni zise „diplomatica. Să 
Din acestea nu reziultă , că copiii nu mint niciodată, 

ci numai că multe din: minciunile” „lor nu au: caracterul 
„ moral 'al * adevăratelor ' minciuni onieneşti. Educatorul 

este: totuşi dator să supravegheze. astfel de manifestări 
Şi să impiedice contractarea „deprinderii “de a spune 
ceea: ce nu: este așa. 

e 

2. Sunt coplii egoişti și € cruzi ?.. a 

- Trebue să se lămurească şi aci . niai întâi “noţiriea 

despre .căre este vorba, noțiunea di egoizm şi cruzime, 
“după cum a fost necesar de: precizat noţiunea «min 
ciună», 

* ]. Qăvănescal — Pedagoșpia Generală. 

e
i
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Nu toate-actele ce folosesc individului se pot con- 
sidera .ca egoiste. Negreşit, biologiceşte şi psihologi- 

„ceşte ele se raportă la ego individului şi din acest 
punct de vedere s'ar puteă numi mai just egotiste, 
Egoist, în sens moral, însă, însemnează mai mult decât _ 
o acţiune ce foloseşte individului. o a 

-*. Când cel ce face un act, are: conștiința că, în actul 
care îi foloseşte lui e un conflict între „interesul lui şi . 
celelalte interese ale „celorlalţi. indivizi, 'atunci face un 
act egoist. . . n ” 

Judecat astfel copilul, după acest! criteriu, putem să-l 
numim egoist? El de abea se cunoaşte pe el, necum. , 
să cunoască sferele 'de interese ale celorlalte persoane ; : 
şi chiar atunci când întrebuințează cuvântul eu, încă 
nu este sigur dacă s'a dezvolțat în el sentimentul per-. 
„sonalităţii Sau individualităţii lui. 

E copilul lipsit de simpatie, e crud 2 Să lămurim şi - „această parte a afirmației despre natura copilului, 
Neapărat că, viaţa lui sufletească fiind la. început, nu vom găsi la el nici una din facultăţi aşă de dezvoltată, 

ca la omul matur, E drept că copilu 
„ nează, cum ne împresionăm noi, de scenele de durere 
„_cea:se desfăşoară în jurul lor. Copiii chiar la moartea 
„membrilor din familia proprie, adesea nu manitestă 
durerea, nu plâng, nu să desperează. Dacă. plâng, uneori, - e pentrucă văd pe alţii că plâng. Alteori când văd întinsă 
pe „patul „de . moarte o persoană, care înnainte. se mişca, - Yorbia, şi “acum în. nemişcare,' galbenă, mută, — plâng „da surpriza spuduii : Aa priza sguduitpare, de frica necunoscutului şi neîn- 

T pare monstruoasă, în . -: 

| „$slesului. Uneori indiferența — lo 

| nu se impresio- 

7 7
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astfel de împrejurări. Se citează cazul unei fetiţe ce nu - 
mai puteă 'de bucurie, când-a "văzut camera mortuară 

a surorei'sale împodobită cu flori; Ea nu apercepea decât 

frumuseţea florilor, podoaba. Cât şi cum înţelegea, ne- : 
greşit tot aşă-şi atât simţiă. 

Când se zice că cineva este crud ? Atunci când face 

durere, pentru plăcerea de-a face durere ; când ştie că 

în altă fiinţă, prin actul lui, va produce o suferinţă şi 

când ideea de a produce o suferință în alt “suflet, naşte 

în sufletul său propriu o plăcere. E 

Există această perversitate afectivă In nătura copilului ?. 

Face. copilul durere pentru plăcerea şi cu conştiinţa dea 

face durere în alt suflet? Avem cuvinte să ne în- 

doim. Sunt, după cum spuneam, în natura copilului în 

“ funcţiune-atâtea instincte cari îl alcătuesc şi il caracte- 

rizează şi cari sunt aşă de puternice incât, din exerci- 

fiul lor şi din modul de manifestare “al acestui exer- 

cițiu, s'ar părea .că copilul e “stăpânit de ' multe ori de 

impulsii rele. „i is 

- Impins bunăoară de simplul _ înstinct al curiozităţii, 

" copilul face acte ce par a fi pornite din cruzime. Cere 

uneori şi doreşte să vadă inima unui porumbel, să vadă 

ce-i“ “inăuntrul lui, sângele lui, cum ar cere să vadă ce e înă-. 

untrul unei păpuşi, fără gândul şi fără conştiinţa clară 

că satisfacerea acestei cerinţe e" condiţionată de pro- 

ducerea unei suferinţe în fiinţa pe, care vrea s'0 cer- 

ceteze. „ 

In copil mai este şi instinctul activității, Mânele 'lui 

- în special sunt continuu în mişcare; el se exercitează, 

caută a apuca, strânge, impinge; dacă are o-păpuşă 

"în'mână ori un obiect neirisufleţit, cu atât mai bine. 

Dar nu se sfieşte a exercită această activitate şi asupra
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fiinţelor, ce le are la îndemână ; dacă apucă părul, pi 
ciorul; ori coada unei pisici trage de ele, cum ar trage. 
de mâna ori de piciorul unâi păpuși. Animalul îi Ser- 
veşte ca obiect de exercițiu al forțelor lui. 

Trebuie să li se atragă, atenţia că miorlăitul atunci a 
„al pisicei e un țipăt de durere, cum ar plânge el dacă „Var trage cinevă de păr, că dacă îl sgârăe poate atunci 

pisica e din cauză că o doare, că sufere. Să-i se aducă 
la conştiinţă situaţia” reală, cu exemple din experienţa “Aui proprie, şi apelând la simpatia lui. 

a . , ! 

- .
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Şcoala şi familia ca institute de 
educaţie. Raporturile dintre ele. 

Educaţia morală. în şcoală şi în famile. — Există 
o influenţă morală inevitabilă din: partea mediului so- 

cial, şi anume_a. instituţiei, în: care irăeşte şi se dez-. 
voltă individual. 

Şcoala, prin simpla funcționare a ei şi prin modul - 
de a funcţionă, educă. Familia de asemenea. Şi una şi 
alta neintenţionat, prin organizaţia: lor, desvoltă anumite 

sentimente, - anumite deprinderi ; * dau : individualităţii 

„anumite forme pe care plasticitatea . psiho-fizică le pri- 

meşte dela forma de organizare şi de funcţionare” a . 
instituţiei în' care trăeşte. . 

1, Educaţia şcolii. — Ce deprinderi de voinţă, ce sen- 
timente iafiltră şcoala pe nesimţite în suflet? Cum. 
devine ea, prin organizaţia şi funcțiunea ei, institut de. 
educaţie. 
„1. Prin. simplul fapt că copilul. se . duce regulat la - 

şcoală, că aceasta se deschide la o oră determinată, că * 
profesorul intră în clasă la o oră hotărită, că există un 
program de lucru, arătând'o succesiune determinată de 

activităţi pe oră : dimineaţa anumite obiecte, după amează 

„anumite altele; prin simplul fapt că zilele săptămânei
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sunt destinate unor îndeletniciri fixate de mai înainte şi 
„că se ştie dinainte ce ocupaţii aşteaptă pe copil în fie- - 

care zi, în ce ordine, cât şi cum; şi prin faptul că 
„elevul se supune acestei repgularități şi norme,- ce nu 
atârnă de voinţa şi de puterea lui s'o schimbe — or- 
dine, imutabilă şi fatală faţă cu el — prin toate acestea, 
incontestabil, se influenţează în mod anumit sufletul lui: 
şi cuta particulară, ce i se intipăreşte e acecaa regu- 
larității, a normei comune, a ordinii şi legii, 

Dacă” elevul vine mai târziu la clasă, profesorul îi: 
face observaţie; dacă intârzierea se repetă, neglijenţa. 

"îi aduce nemulțumiri mai simţitoare. Urmează anumite: 
„pedepse, unele ştiute şi.prevăzute, ca urmările unei 
legi naturale. Călcarea regulti se resimte prin o sanc- 
țiune. Copilul se învaţă astfel cu noţiunea regulei, unei 

„reguli ce stă mai presus de capriţiul individualităţii lui. 
2. Din şcoală, ' sufletul copilului câştigă ceva 'şi mai 

insemnat, câştigă acel. sentiment al confundării lui 
întrun tot social cu mult mai mare decât el, senti- 
ment aşa de. important în calificarea morală a oa- 
'menilor. A E | 

„ Familia, oricât de numeroasă ar fi ea, nu poate. fi . 
aşa. de numeroasă ca o şcoală; e o unitate socială - 
relativ restrânsă; şi copilul în «sânul» ei, iese în relief | 

„cu individualitatea lui personală; capriţiul lui se bagă 
in seamă; şi poate să influenţeze, după gustul său, 

„câte odată, mersul acestui tot uman în care trăeşte. Nu 
„sunt tocmai rare cazurile în care copiii sunt tiranii mici 
"ai familiei; ei comandă, ei hotărăsc şi vremea meșei şi 

a plimbării; ei schimbă slugile, ş. a. Această individu- alitate - dispare cu totul, când copilul intră în şcoală. 
Şcoala se mişcă după anumite legi, la cari elevul n'a
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“ contribuit cu nimic, nici prin .- plânsete, nici prin capricii 
„si bosumflări, 

In şcoală domneşte o  rânduire; a cărei lege dominantă 
vine din altă regiune depărtată. şi superioară, e. dictată” 
de ţară, prin - delegaţia ei — parlameni sau guvern ; şi 
copilul care nu e nici reprezentat al ţării, nici cârmuitor, 
nu poate să modifice în nimic sau să suprime un tot 
de fatalităţi, asupra căruia n'are nici o influenţă. Şcoala 
serveşte astiel, prin organizaţia şi funcțiunea ei, a intro-. 
duce pe copii în ordinea raporturilor, sociale şi morale. - 

3. In şcoală, prin- modul de. alcătuire al ei, copilul, 
mai face progres şi în altă direcţie a. desvoltării lui 
normale ; învață a se cunoaşte pe sine însuşi. 

” Acest câştig cum l-ar fi putut obţine copilul în familie? | 
Mama, tata, nu. văd în „copil adesea decât calităţi, şi 

iiec: foarte! uşor “si foarte 'repede asupra. defectelor.. 
Aceasta e o pornire generală a. sufletului omenesc, În . 
familie. Defectele copiilor se consideră de părinţi ca 

_cevă "accidental,- neinsemnat. şi trecător. “Copilul se 
vede pe. el însuşi prin prizma: sentimentului idealizator 

al familiei, adică de ordinar mult mai bun şi mult mai deş- 

tept decât este; şi nu e silit de nimic a Învăţă să se cunoască 
aşa cum este. Maxima „cunoaşte-te pe . tine Însuţi,. 

începutul” ințelepciunii practice şi teoretice, cu greu se. 

pune În aplicaţie în familie ; în orice caz, în foarte rare:_ 
şi excepționale cazuri. 

In şcoală e cu totul altfel. Aci nu e acea dispoziție: 
patriarhală, aceu atmosferă: caldă şi ideală, în care cre- 

scuse copilul, nu se vede oglindit în oglinda măguli= 

toare a dragostei, adesea oarbe, Aci, din contră, se 
găseşte sub ochi străini, reci, indiferenți, ce judecă fără 

a
 
. > 

A pa n
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sentiment de protecţie părtinitoare. Aci mai are Ocazia ă - 
” se judece şi el însuşi, nu numai săfaudă judecăţile 'altora 

- asupra lui, ar€ ocazia să-şi compare forțele cu alte forțe: 
şi' să: vadă 'cu proprii ochi cât valorează în diferite 
privințe, ic i E 
-4-Tot în şcoală se poate aplică mai efectiv stimu- 

“lentul emulației, Copiii, văzând unde le âste slăbiciunea 
şi:unde sunt: tari, 'vor căută să se ridice, mai ales dacă 
vor aveă un-educator care să “ştie cum să facă apel la 
emulaţie, şi pe toţi să-i puie la intrecere din diferite” 
puncte: de vedere, astîel încât fiecare :să se simtă” că poate fi superior celorlalți măcar în o privinţă. Punctele 
de comparare sunt” destul de numeroase” şi rii le putem 
inchipui mult 'mai numeroase decât s&' obişnueşte, 
-5..Un' câştig tot' aşa -de prețios, obținut în şcoală alături de cunoaşterea „de sine“, este cunoaşterea de. - “Oameni,” :: -: ' 

familie:?. Pe cine aveă copilul să studieze şi să înțeleagă? „Pe tată; mamă, 'oti pe îraţi, oricât de' inulţi ? Nimic nu-l: îndemnă la: aceasta. - Interesul luptei pentru viaţă” : lipseâ,:-Afară : de” asta, nu 'se întâlneşte în familie acea ” varietate şi multiplicitate "de caractere ce se găseşte În” “şcoală,: unde vin'odraslele atâtor familii 'cu diferite grade de cultură, cu caractefe; “apucături, "dispoziţii atât de i deosebite. In familie, neavând ocazia de a invăţă să „“Cunbâscă' oamenii, :copilul e depărtat dela dobândirea | „acelor mijloace :de luptă * pentriu viaţă, aşa de necesare în lume, la relaţiile cui 'oaimeni, N „In şedală, copilul din'contră, 2 nevoit cu viscul ini să „cunoască ' oamenii, să cate a'pară loviturile : fizice şi morale, şi să afle mijloacele." luptei pentru menţinerea 

:- Ce 'cunoaştere de 'oameni poate să! se câştige “ini 

—
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| situaţiei demne şi drepte. Astiel se desvoltă voina, pur 
terile „de viaţă. 

2, Educaţia famitiei.. Nu putem zice, Insă, că. în 
şcoală se desvoltă toate calităţile şi. numai calităţi. Sunt 
alte calităţi ce nu le dă decât familia. 
0) In şcoală 'se desvoltă tăria voinţei, dar În o direcţie 

„. de luptă, Dispoziţiile paşnice din . mediul liniştit, senti- 
mental, al familiei dispar în această atmosferă a şcoalei, 

„şi în locul l6r intră grija vieţii. şi apucăturile de.a se 
apără sau de a lovi. Sentimentul fraternității e -pro- 
dusul familiei. Copiii din aceiaş - familie simt între ei 
acea înclinaţie simpatică a omului iubitor de om. “ 

b) Tot în familie ia naştere un alt. sentiment, care 
"mai cu greu se desvoltă î în şcoală : sentimentul pietății - 
recunoscătoare a copiilor faţă de părinţi. Cei mai mulţi. 
dintre profesori lasă impresia unor străini, ce vin să-şi 
facă o datorie, pentrucă sunt plătiţi, Idealul deci ar fi: 

o combinare a afecţiei călduroase şi atente din familie, ” 
faţă. cu. fiecare individualitate, cu caracterul educației 

datorit şcoalei.. Ceea ce nu e uşor şi comun. - 

C) In familie se. dă atenţie individualității. Dar ce 

poate -face, -in această privinţă, un învăţător sau pro-. 
îesor care,. de ordinar, m'are mai puţin de 50 de copiii, 

pe cari trebue să îi educe şi să-i instruiască? Cum să 

cunoască. el de, aproape individualitatea fiecărui elev, 

din toate punctele de vedere? Şi nu numai s'o cunoască, 
- dar sto şi urmărească în apucăturile şi desvoltările ei | 

şi să caute s'o influenţeze, mişcând rezorturile de care 

„dispune natura ei? 
Se dă aceiaşi lecţie la toți: se explică în acelaş fel 

pentru fofi; dacă lecţia. nu s'a înţeles de toţi, se repetă | 

—
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"pentru foți:' se dă "aceiaşi temă la toţi, deşi forţele 
„nu-s egale; se fac aceleaşi lecturi pentru toţi, deşi, după 
felul spiritului, -unora le-ar fi folosit alte sfere de idei. 
Se uniformizează şi se toarnă toţi în calapodul sufle- 
tesc al aceluiaş tip intelectual, după nevoile şi cerinţele - 

„învățământului colectiv. Deci . înclinațiile individuale, | 
“ pornirile spăciale native ale atâtor naturi diferite, sunt. 
-parcă forţate să intre în aceiaşi formă generală de tipar, 
ce se impune tuturor. su 

Şi aici idealul ar consta în o astfel de organizare a 
„ şcoalei, ca profesorii să poată cunoaşte mai bine natura 
individuală a copiilor. | e 
„Aceasta atârnă: 1) de numărul copiilor în şcoală, 

2) de pregătirea profesională a profesorilor, atârnă de 
„legi şi dispoziţii emanate dela organele respective ale. 
„Statului, dela adunările lui legislative şi dela autorităţile - 
administrative superioare.. a 

” „dată şi partea de umbră a educaţiei în şcoală. 

- Acestea, sunt, în scurt, influenţele necăutate, neinten- . ționate, la cari e supus un copil, prin simplul .fapt: al 
traiului lui, fie în familie, fie în şcoală, - n 

m eee
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Şcoala și Statul... 
* 

Amândouă condiţiile de mai sus, puse pentru efica- 
<itatea operei educative a şcolii, a învățătorului — nu= 
mărul elavilor şi. pregătirea specială a educatorilor sunt 
numai o mică parte'a raporturilor dintre Stat. şi şcoală.“ 
1, Organizaţia şcolilor de diferite grade, primare, se-. 

„cundare, superioare;.a şcolilor de cultură generală şi de 
cultură specială, de arte şi meserii; a şcolilor pregăti=. 
toare de învăţători, de profesori, de preoți, de tot felul de 
profesionişti, ingineri, arhitecţi, agricultori, comercianți, - 
etc. ; legătura organicâ dintre ele, programul lor de in- 
văţământ' şi de lucru, toate aceste chestii se studiază 
de oameni competenţi, specializaţi în ordinea de pro-. - 

"bleme deosebite ce se cuprind în sfera preocupărilor şi 
a scopurilor lor deosebite. şi se hotărăsc, în - interesul 
general al Statului, prin legi votate de corpurile legiui-  . 
toare, şi prin regulămente explicative emanate dela 

„autorităţile superioare, responsabile, -. : 
Intre măsurile şi dispoziţiunile, de. cari atârnă va- 

loarea "rezultatelor 'culturale ale “şcolii, am numit “ca 
exemplu, cele două. dela început. 
„Numărul elevilor pe clase atârnă între altele de 

“ limita mijloacelor . materiale de cari dispune, la un mo- 
ment, dat, statul în tezaurul său public, -
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lar acestea, la rândul lor, atârnă de capazitatea even- 
tuală a oamenilor politici'şi de stat, cari deţin puterea * 
publică, atârnă de convingerile lor, de ideile ce au despre 
scopurile şcolii şi de priceperea ce au în căutarea mij- 
loacelor pentru realizarea lor. 

Intre aceste mijloace de stat indispensabile bunului 
mers al şcolii şi isbândei lor culturale, este, incontes- 
tabil, serioasa pregătire technică/a viitorilor învăţă- . 
tori şi profesori, N 
„- A pune instituţiile pregătitoare de educatori publici, . 

- Şcolile Normale de învăţători şi Școlile Normale Su- 
__ perioare; zise şi „Seminare Pedagogice Universitare“, 

| în condiţii cât mai prielnice spre a-şi putea îndeplini 
“misiunea lor în Stat,. este a realiza: condiţia cea mai 

evidentă a : unui înţelept conducător al şcolilor. şi al' 
culturei naţionale... : So e i 

- 2. Şcoala, la rândul său, aduce servicii insemnate fiinţei 
Statului. Ea, prin organizaţia şi funcțiunea ei, dă o edu- 
caţie a voinţei, care introduce pe copii în ordinea! rapor- 
turilor sociale şi de stat,'le dă noţiunea regulei - şi. or- . 

" dinei publice, le dă: conştiinţa legii ca putere 'de 'conso- 
lidare şi de călăuzire a viieţii colective. | N 

„„„ Şeoala mai poate, să adapteze şi mai mult spiritele" - 
„elevilor la ideia organizaţiei de stat şi a vieţii lui politice 
"prin cunoştinţe. de drept relative la diferitele sfere: 

ale vieţii publice. a n | 
Învățământul civic este orientârea teoretică în. alcă- 

tuirea organelor constitutive ale Statului, în raporturile“ 
- normale dintre ele. . . 

Şcoala mai poate însă face ceva şi mai mult pen- 
tru “introducere efectivă a conştiinţei copiilor. in ra 

porturile reale ale :vieţii publice. Ea poate să “desvolte
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sentimentele de solidaritate” socială şi de răspundere 
publică, deprinzând. pe elevi a îndeplini anumite însăr- 

cinări şcolare de utilitate obştească, şi pe cari le re- 

clamă viaţa de toate zilele şi de toate clipele ale şcolii, 

-ale clasei. Copiii să fie deprinşi, pe rând, a avea grijă 

ca sala de clasă să rămână curată la sfârşitul orei, ca 

aerul ei să fie primenit între 'ore prin, deschiderea  fe- 
restrelor, 'ca tabela clasei să-fie curată, să aibă la în- | 

„demână tot ce e necesar. pentru Insemnările profeso-. 

rului în timpul lecţie. - : - 
„Dacă pelângă . aceste însărcinări -de -gospodărie a 

clasei, se mai pot adăuga altele privitoare la “ ordine 

şi disciplină, şi la viaţa morală a“clasei, s'ar mări sfera 
deprinderilor de a îndeplini anumite funcfiuni publice, 

"de folos generalp şi cari pregătesc sufletul pentru or- 

" dinea raporturilor viitoare ale vieţii publice de stat.



XIX. 

Ordinea şi disciplina în şcoală. 
Distingem trei factori însemnați, cari hotărăsc ordinea şi disciplina în şcoală: /oca/ul, programul şi profesorul. 1. Mediul, care influențează “mai întâiu de toate asupra ordinei şi disciplinei, e cel fizic, este  insuşi edificiul şcoalei şi sala clasei, a. Ş Un local de şcoală mare şi comod, spaţios, luminat, având pereţii impodobiji cu tablouri şi hărţi, e prin el însuşi liniştitor şi educativ. Numai simpla înfăţişare măreaţă a edificiului predispune sufletul către ceva su- perior, de o .6rdine afară de obişnuit. De aceea „con- - Vingerea ce pătrunde mereu şi tot!mai adânc şi în mintea oamenilor de stat, este dea se construi „localuri proprii“ pentru şcoală. 

| „2, Sunt alte condiţii, de ordine şi mai curat peda- gogică : programul şi metoda dar mai special profesorul. „Tot ce distrage atenția în clasă, contribue. la dezor- dine; tot ce ajută încordarea Spiritul „ ţiei, contribue .la ordine şi disciplină. „ Spune, cu drept cuvânt, cultiira aten de educaţie morală, de dezvoltare In simpla dispozifie a ocupațiilo mijloace fie de deşteptare, fie 

ui, susţinerea aten- 
De aceea se poate 
fiei-intre mijloacele 

a voinţei, * 
r pe ore putem găsi 
de slăbire a atenţiei. :
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Când în şcoală 'se grămădesc numai obiecte de. studii 

ce reclamă incordarea minţii, unul după altul, în orele 

de clasă, spiritul, obosit de greutatea atâtor- cunoştinţe, 

nu mai poate să urmărească ordinea ideilor şi orele 

din urmă suât îndeobşte sacrificate: Copiii nu pot să-şi 

susțină atenţia încordată mai mult de o jumătate de 
_oră;. după acest interval atenţia lor oboseşte; şi obo- 

seala se manifestă prin ' mişcări, căscături, impăiajenirea - 

privirii; legătura . spirituală dintre profesor şi elevi e 

ruptă şi ordinea şi: disciplina scade. Pelângă pauze între . 

ore,. natura însă-şi pare a cere astfel micşorarea orelor - 

de clasă sau . divizarea lor prin ocupaţii distractive şi 

odihnitoare. 
8. Factorul cu mult mai important decât toate, mai 

" important decât localul „şi decât programul, este educa- 

forul însuși, învățătorul sau profesorul. 

Mijlocul. cel mai efectiv de a stabili disciplina, deş- 

teptând atenţia, este -de a face lecţia cât se poâte de 

clară şi interesantă. 
- Când succesiunea ideilor în o Iecţiune e evidentă, 

- când una pregăteşte pe cealaltă şi toate se inlănţuesc, 

- în mod natural, logic, spiritul are plăcerea a le urmări, 
a vedeă cum. se naşte “una din alta. Această plăcere 

ține mintea încordată ; şi, din cauza atenţiei încordate, 
“toate manifestările şi mişcările inutile, ce dau naştere 
dezordinei, dispar: Semnul atenţiei este fizitatea. privirii 
şi lipsa de mişcări superflue. “Loată energia acumulată 

se descarcă în o: singură direcţie, nu mai rămâne de 

prisos spre a o cheltui în manifestări zadarnice.- 

Nu e destul insă ca lecţia. să fie clară, ci trebue să: 

fie şi interesantă. Toate aceste condiţii se : indeplinesc 

în o bună metodă de "predare.
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lecţiune clară şi interesantă. 
Fenomenele Sufleteşti . se nasc În mod fatal, când se . îndeplinesc, conpiţiile lor de producere. Nu se strigă, "Hu se porunceşte cuiva să fie atent, ci trebue să ştii "a-i deştepta şi dezvoltă atenţia. Intocmai ca în fizică, Ni S'ar păreă ridicul- şi absurd să vedem un fizician strigând să se facă scânteia electrică, fără să învârtească la maşina electrică. Acelaş fenomen absurd ni-l prezintă une profesor: ce strigă: „fiţi atenţi!“ şi nu face nimic ca să deştepte “atenţia. | 

Se vor. vedea în Didactică mijloacele de a face o



XX. 

Cali tăt ile: educatorului, Autoritatea, 

Mai principale decât toate mijloacele de influență edu- 
cativă sunt însă ca/ităfile personale ale profesorului —: 

„personalitatea lui. Prima: condiţie elementară, pentru' ca 
un profesor să se.impue şi să. câştige prestigiu şi au- 
toritate în faţa elevilor, e Să știe ce trebue, să spue, 

“ în chestiile ce învaţă pe copii. : 
-Numai ştiinţa însă nu e de ajuns pentru câștigarea 

autorităţii. Sunt multe alte 'condiţii mai puţin insemnate 
în aparenţă dar cari în fond, au: cfecte' remarcabile. 
"Integritatea fizică bunăoară este şi ea o condiție de 

care trebue ţinut seama. | 
"Tot aşă condițiile estetice. Ca o cerință - negativă a 

a lor: este.ca educatorul să:nu cadă nici sub acuzarea de 

„neglijență nici sub cea de excentricitate în imbrăcăminte. 

_Neglijenţa, 'cezi 'drept, se găseşte mai mult la profesori, îar, 
excentricitatea 'mai mult la profesoare: şi una şi alta sunt cauze 

de dezordine şi:de perderea autorităţii. Inchipuiţi-vă numai un 

profesor intrând în clasă fără cravată sau cu funta cravatei su- 

cită la ceafă; disciplina va suteri desigur, cel puţin în ora în 

care Sar observă acest defect aşă de neînsemnat, Asemenea, de 

va veni murdar în clasă, cu hainele — nu zic” vechi, căci aceasta 

nu e un defect — dar. pătate, soioase, neingrijite. 

| Dacă profesorul vorbeşte . „nepotrivit de tare, cu ges- 
turi nemăsurate, "deşteaptă spiritul “de critică şi ironie, 
şi distrage atenţia.. i
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O altă categorie de mici cusururi cu efecte mari le-am putea numi de ordine morală. Profesorul işi perde auto- ritatea, când e prins de elevi cu nedreptăţi, părtiniri, “hatâruri, când ordinele lui nu sunt dictate din un prin- “cipiu Şi după o normă, ci de impresia momentului şi. de preocupaţii Străine de şcoală, îşi pierde autoritatea asemenea, dacă e cu toane, când prea sever, când prea . indulgent; sau dacă Intrebuinţează expresii triviale, necu- viincioase ; dacă se laudă mult, cu loc şi fără loc, căci predispune spiritul elevilor, a-i-scădeă şi din cât merită. Sunt o mulţime de. „mici defecte“, a căror existenţă , „Strică funcționarea normală a învăţământului. Natural fiecare din “acele defecte işi găseşte cores- pondentui său opus în o calitate, Profesorul care e drept şi nu face hatâruri şi nu e capriţios, . nici cu - toane, şi are respect de elevi şi de demnitatea omenească, fie în persoana sa propie, fie în persoana mai micilor i, şi care nu întrebuințează niciodată cuvinte necuviin- cloase, iriviale — Îşi poate asigură autoritatea, îndepli- nind şi celelalte condițiuni spuse: de a cunoaşte ma- teriile programei, de a şti să le facă interesante, etc. Pelângă toate aceste condiţii, şi mai "presus, de ele, < una; să-și iubească cariera şi elevii, să aibă respect „ŞI O stimă în adevăr inaltă pentru profesiunea - ce a imbrăţişat, să aibă o idee cât de mare, ideală, de dânsa; ȘI în acelaş timp, o simpatie adâncă şi reală pentru “ Datura, sufletul Şi viitorul elevilor, copiiilor pe cari e chemat să-i instruiască Şi să-i educe. Aceasta e condiţia 
. Care, îndeplinită, face să se. - la sine unele din “celelalte calităţi. Prote- 

lui 0 ideie inaltă şi o -
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„— ba ar fi gata să o schimbe pe oricare alta, fără 

să se simtă stânjenit în desvoltarea individualităţii 
“sale — acela să-şi caute mai bine norocul aiurea. El 
nu va posedă secretul. de a-şi stabili autoritatea ade- 

vărată, adică cea întemeiată pe iubire “şi. respect. 

Căci, în- definitiv, in două chipuri se poate stabili 
autoritatea : prin mijloacă * teroristice, prin frică, şi prin 

mijloace blânde, prin iubire şi respect. Poţi să te faci 

temut, ori din cauza „notelor rele“ ce dai, ori- din cauza : 

asprimii cuvintelor, ori din cauza puterei fizice ; şi ast- 

îel să stabileşti o linişte şi o ordine aparentă. Dar ce - 

disciplină nestabilă aşezi pe temelia fricii! Tirania naşte - 
rebeli şi dă naştere la. revolte. Din contră, ce sigură e 

ordinea şi disciplina” cea întemeiată pe sentimentul “de 

recunoştință,: de respect şi de iubire din partea elevilor ! 

In cazul din urmă .orice nemulţumire a. profesorului se 

Tesfrânge ca un :ecou dureros în sufletul elevilor; în 
cazol cellalt, răul profesorului deşteaptă un răsunet de 

„bucuirie în sufletul lor. |
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Psihologia copilului. 

1. Deosebit de observaţiile şi datele notate cu - 
„Ocazia diferitelor chestii tratate până aci, privitor.la su- 

fletul copilului, adăugăm orientările sumare - următoare 
asupra naturei caracteristice a vârstei elevilor încredin- . 
jaţi ingrijirilor .şcoalei. ” | “ „_“ Desigur, psihologia infantilă nu incepe dela: vârsta de 
7 ani, când copilul intră în primele clase ale învăţămân: - tului elementar. Psihologia infantilă studiază copilul dela primele lui manifestări îndată după naştere. Deşi această 
fază a vieţii copilului e plină de interes pentru educatori, 
este incontestabil că „pentru cariera didactică a învăţăto- 
Tului şi a profesorului:e de o necesitate imperioasă, urgentă, a se informa, în linii cât de repezi şi generale, ” despre particularităţile dominante ale vârstei copiilor ce 
intră în sfera de influență a şcolii primare şi se- 
cundare. E a | E 2. Necesitatea cunoaşterii psihologiei infantile. - - Fiecare vârstă îşi are caracteristica sa psihologică. Să mu se creadă că dacă se cunoaşte sufletul omului matur, fie din studii ştiinţifice, fie din observarea de sine, se cunoaşte prin asta şi sufletul copilului. Sa Copilul nu este o miniatură de am. matur, E o fiinţă
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cu anumite “trăsături sufleteşti particulare, “cu un anumit 

fel de a simţi, de a gândi, dea se mânifestă, care, 

fireşte, se: supune, în linii generale, legilor comune ale 
naturei' omeneşti, dar se. .diferenţiază, în aplicarea .lor 

concretă, după gradul de desvoltare organică a copilului. 

Primul care-a observat aceasta şi a cerut cu stăruință 

şi cu: elocvenţă pătrunderea firii copilului, în' ce are ek 
deosebit şi particular, faţă de 'omul matur, a fost Rous- 

seau. Rousseâu punând bazele psihologiei copilului, a pus. 

"în acelaş timp temelia pedagogiei ştiinţifice. 

3. Vârstele „copilului. - 

„O despărţire „precisă a fazelor. de.  desvoltare a copi- 

lului, după ani, care: să fie universal admisă de potrivită 

absolut pentru toate :cazurile, nu este practic “posibilă, 

O propunere plauzibilă 6ste aceea care desparte vâr- 

stele copilăriei în următoarele trei sau patru faze din! 

cari, cele două-trei din urmă coprind perioada de timp. 

a şcolarităţii primare şi secundare. 

-“ Prima copilărie; până la 6—7 ani, | 
A doua copilărie, dela 7 la 10— 12 ani. a 
-Adolescenfa şi pubertatea dela 10—12 aniinainte, - 

- Această ultimă fază se desparte de unii 1) în două: 

Adolescenţa, . pentru băeți dela 12—13 ani, pentru! 

“ țete dela 10—13. - : 
Pubertatea, pentru băeți dela - 15—16 ani; pentru 

fete dela 13—14 ani. | 
Aceste fixări de hotare, oricât de: elastice, corespund 

“în natură, întâi de toate fazelor de “creştere fizică a co- 

piilor, cari corespund la rândul lor unor anumite stări 
generale de desvoltare ale sufletului.  - a 

__ 

1) Claparede, Psychologle de PEnfant, Pag. 1590.



. 118 

O observare, care nu e fără interes, e de notat asupra 
acestui raport intre creşterea fizică şi starea psihică. 

Sunt în desvoltarea naturală a copilului momente de 
“schimbări mai repezi, cari se cunosc şi caracterizează 
ca crize de creştere, anume pela 6—7 ani şi pela 14—15 
ani. Aceste momente de criză ale creşterii fizice, se constată 
că sunt însoțite de o slăbire a energiei şi capacităţii mintale, 
şi a puterilor de muncă intelectuală. Stările acestea critice 
cad,-în mod fatal, tocmai în epoce importante ale şco- 
lărităţii copilului : prima cade în timpul intrării copilulu 
in şcoală, a doua în epoca încordării pentru absolvirea 
învățământului secundar, | 

Invăţătorii şi profesorii, ca educatori, trebue să ţină 
seamă de aceste condiţii psihologice excepţionale, cari 
ingreuiază şi munca şcolară a elevului şi sarcina delicată 
de educator a profesorului, 

"Trăsături caracteristice ale fazelor 
copilăriei, 

2 

Copilăria pre-şcolară sau ante- şcolară, până la vârsta 
intrării copilului în şcoală, s'ar putea despărţi în două faze. 

Prima fază, de pela 2 -până pela 5 ani, este aceea: 
a activității spontane şi instictive, în care se maniiestă 
impulsia către mobilitate a "copilului. | , 

== A-doua fază, de pela 5 până pela -8 chiar 9—10. 
“ani — deci intrând în perioada şcolară — „este aceea 

retentivității sau plasticității mintale, 
Pornirile fazei caracterizate prin activitate spontană | 

şi instinctivă, - au fost utilizate în arta. educaţiei de Pes-. 
talozzi şi Frobel, prin jocuri, cântece, exerciţii de intuiţie. 

Dispoziţiile dominante ale fazei a doua; puterea de a. 
prinde şi a păstra datele noui ale» “experienţei, p/aștici-
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tatea şi retentiuitatea spiritului, se pot folosi — şi 

s-au folosit uneori până la abuz — pentru a da copiilor 

cât mai multe cunoştinţe de memorat, folositoare vieţii 

lor, în prezent şi mai târziu. E 

„Fantezia. — Una din dispoziţiile insemnate ale co- 
_pilăriei în amândouă aceste faze, mai ales în prima, 

“ este libera. activitate a imaginației, sborul ne-ingrădit 

“al fanteziei. Copilul ascultă cu drag povești, basme, 
„istorioare. Şi-i place să le reproducă, ba „adesea să le: 
născocească. 

Este una din fericirile vieţii pentru - copii şi. unul din 

„ farmecele vârstei pentru cei din- jurul lor. 

“De această” facultate se poate servi educatorul, ca să 

strecoare” în sufletul. copiilor sentimente alese, de iubire, 

dreptate, recunoştinţă, respect, adevăr, frumos. 

-Faza adolescenței“ şi a pubertăţii, în care intră copiii 
de pela 14—15 ani în- sus, însemnează o mare schim- 

bare în 'vieaţa fizică. şi morală a copilului. Această 

epocă se caracterizează prin' tendinţe altruiste. Senti- 

mentalitatea: superioară, trebuinţa -de frumos, de jertiă, 

ăvânturi de ideal, de iubire” şi devotament, manifestări 

de independenţă, de autonomie măcar iluzie a voinţei, 

fac din această vârstă perioada .cea mai complexă a 

viejei şi cea mai grea. de 'cârmuit. Tot atunci se mani- 

festă veleităţi de rafionalism, funcțiunile. mai inalte ale 

spiritului prind a cere să intre în acţiune.: . 
Pentru stăpânirea şi călăuzirea vârstei furtunoase a 

afectivității, se recurge tot. la mijlocul sentimentului şi 

al judecății
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Instinctele la copil. 

Cel dintâiu lucru ce trebuie să se cunoască din na- 
tura omului, şi în,cazul de faţă, din natura. copilului, 
spre a şti să-l intluențăm şi să-l conducem, sunt instine- 
fele. Ele sunt resorturile de câri ne servim, ca să facem | 
să se mişte fiinţa omenească şi să se îndrepte pe anu- 
mite căi, or ca să-l oprim de a „apuca în direcţii vătă- i 
mătoare. - 

Instinctelă: sunt porniri Inăscuite, puse de natură în 
<onstrucţia organică şi sufletească a omului, în interesul 
apărării şi conservării lui. Dar, ca să devină isvoare.de | 

“acţiuni conduse de rațiune, ele trebue să: primească 
' înrâurirea' unei educați: sistematice şi chibzuite, 

Ca să influenţăm însă fiinţa, omenească, pe calea raţi- * 
anii. şi idealului, tot, de impulsiunile primitive ale instinc- . 
telor. ne servim.. Natura n'o putem invinge şi cârnui | 
decât tot supunându-ne legilor -ei. 
Omul se naşte cu instincte numeroase. : 
Cele mai e/ementare, manifestate la copil, sunt ur” 

mătoarele: : 

Actul 'sugerii. In acest act se găseşte o combinaţie de 
“mişcări ale gurii, provocate de sensaţia tactilă a con- .. . 

tactului buzelor cu organul alăptării, Toate mişcările 

4
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făcut în” vederea sugerii, sunt 70 coordonare - foarte 

adaptată la această intenţie. Coordonarea e predestinată 

în 'organism: 
" Apucarea şi strângerăa. — “Copilul, -de ordinar, cână 

atinge un lucru, îl'apucă şi-l strânge, 
Surâsul, act reflex conştient, ce se naşte | când im- 

presii plăcute sensoriale, de vedere. „tact, „gust, se pro- 

duc astipra copilului. i SE 
- Intoarcerea capului dela escitaţiila rău făcătoare. 

Vocalisarea, mai ales acele sunete făcute de copii sub * 

formă de cântec fără melodie, acel gângurit drăgălaş, 

când sunt liberi,” 'sănătoşi, lăsaţi în voia fanteziei lor. 

“Deosebit de acestea, găsim şi instincte „mai coni- 5 

„ plicate. 
. Instinctul imitaţiei, prin care se explică foarte. multe 

“acte, nu numai din viaţa copilului, ci şi din acea a. 

omului natur. Poate nici o fiinţă nu e aşa de pornită, 

a reproduce mişcările, gesturile, modul . „de a fi al fiin- 

telor: de -prinprejur, că copii. 

* Combativitatea; pornirea “către “domiriăţie, “instinctul 

“de ă-şi “arătă - superioritatea. şi "puterea | de. stăpânire. 

asupra altora. O formă mai pronunţată a. emulaţiei— 

Un instinct, ' “ce pare a: fi eminamente, omenesc; in- 

- stinctul ferocității — care,. negreşit, nu face „cinste „Nea-. 

mului 'omenesc şi e combătut de toată evoluţia, .con-: 

ştientă a omului — cere a vedea producându-se, chiar 

fără. interes personal, durerea în semenii noşiri sub o 

" formă-or alta, - 

- Înstinctul simpatiei, dir contră, cere să se indepăr- 

teze: durerea! din sufletul semenilor şi să se producă, în.» 

locul ei, o stare” de mulţumire, lată două instincte. cari...



o 192 

  

Alt instinct, foarte: important, este acela al răsplătiriie 
„al compensării, care constă în a întoarce binele cu bine 

"şi răul cu rău. Din el iese, prin evoluţie, principiul drep- 
tăţii.. Intoarcerea binelui cu bine se accentuiază _din ce. 

An ce: mai mult în evoluţia naturei” omeneşti; iar întoar-, 

cerea răului cu rău a fost reprimată şi de . moralişti şi 

de profeți'şi.de educatori, şi de legiuitori, de „toţi - cari 

- au căutat să influenţeze natura omenească ; toţi au căutat 

„să înlocuiască răzbunarea personală cu justiția socială, 
Alte porniri. instincțive : frică de întuneric, de singu- 

rătate, de înălțimi extraordinare ; apoi instinctul pro- 
prietății, care se manifestă la copii de îndată ce pot 

face deosebiri între «eu» şi «non eu»; instinctul curio- : 
"zităţii, care se găseşte şi la celelalte animale. 

„ Adesea. curiozitatea, ca. pornire, se pune in conflict şi luptă 
cu frica de necunoscut, de supranatural, cu instinctul de. con- 

2 servare în general, Din acest conflict între instincte rezultă câte 
„odată situaţii comice sau tragice, : - 

De asemenea; se poate notă instinctul. jocului. şi al 
-. festivității, (ceremonialul, poimpa), o pornire universală 

în natura omenească; şi încă. două, ce. par contrarii: 
âl sociabilității şi-al timidității. 

Se mai: poate aminti, instinctul misteriosului, al făi- 
nuirii, din care se nasc, In definitiv, - unele . practice 
religioase, In îine pudoarea, “o podoabă a a firii omeneşti; 

şi iubirea: e 
“Din rezorturile acestor înstincte sădite 1 la natura: ome- 

nească, rezultă imiultiplicitatea “ actelor omeneşti. 
Din. combinărea. lor variată, în diferite. proporții, se ' 

nasc “particularitățile individuale ; căci pornirile nu „se 
găsesc toate la toți oamenii, nici în acelaş grad, nici 
funcţionând cu aceeaşi putere. 

= -
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Spre a. coprinde mai uşor varietatea atâtor instincte, s "ar puteă , 

grupă în categorii, după caracterele lor asemănătoare. 
1. O primă categorie. ar coprinde instinctele cari se aseamănă” 

între ele prin caracterele lor de rejlexivitate : actul sugerii, apu- 
cării şi strângerii, al întoarcerii capului. 

2. O altă grupă ar alcătui, acelea cari se aseamănă între ele 

- prin caracterul lor de spontaneitate, rezultând dintr'un excedent 

de vitalitate : vocalizarea copilului, surâsul, jocul, festivitatea sau... 
nevoia de spectacol, de pompă, de paradă ; curiozitatea ; imitaţia. 

3. O a treia categorie de acte instinctive ar. [i acelea cari se 

raportează la instinctul mai” general 'de conservare individuală, * 
precum : combativitatea, ierocitatea, instinctul proprietăţii, al timi- 

„dităţii, al, misterului, frica de întuneric şi de singurătate, - “ ?: 
4. In îine, o a patra grupă de acte inștinctive ar constitui 

„acelea cari decurg din instinctul de. conservare a speței : sim- . 

patia, sociabilitatea, pudoarea; onoarea, iubirea, 

Dintre” instinctele. arătate mai sus scoatem în evidegţă,: 

ca mai utilizat în „educaţie, pe acela a/ imitaţiei. - 

Imitaţia voluntară şi involuntară. 

Un izvor insemnat de acte iizţate este imitaţia: Un 

actde : imitație e acela'ce se face :cu ocazia “prezen- 
tării sau, mai caratferistic, a reprezentării unei acţiuni 

săvârşite de altă persoană. Un exemplu tipic de act 

datorit imitaţiei e .cel observat la privitorul unui joc de 

biliard... Adesea privitorul face mişcările jucătorului, fără 

să-şi dea. seama, prin un fel de simpatie motoare. “Tot 

aşă, unii asistenţi la o descripţie vie repetă involuntâr 

mişcările buzelor -şi: chiar ale mâinile povestitorului. 

- Acestea sunt cazuri de imitare involuntară.- 

E interesant a se notă .cam decând incep copiii a 

face mişcări curat imitative, din aminiirea actelor al- 

tuia, pentrucă de aici se poate dată epoca “de când 

„încep a funcţionă reprezentările ca factor însoțitor al
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| activităţi: deci primele manifestări de voinţă reprezen- 

zătivă sau propriu zisă. De aceea s'a pus multă atenţie, 

ca să se precizeze începutul şi felul acelor mişcări curat 

„imitative, Rezultatul observaţiilor a variat negreşit şi 

„dela observâtor la. observator, „şi dela. "copil la copil; - 

- însă o medie oarecare -se poate stabili. Un psiholog a 
notat!) că cel dintâiu act, pe care l-a văzut 'imitân- 
du-se pela a 15-a săptămână a vieţii” copilului, a fost. 
actul de a mişcă buzele, fuguindu-le.. | 

In a 58-a zi, s'a constatat. încercarea de a irită su- 
„metele «bună ziua»; după câteva ascultări cu! atenţie 
ale acestor sunete, copilul făct o: sforţare: uriaşă, ro- 
şindu. se tot, şi isbucni, în cele din urmă, un strigăt de 

„buuu.... îndelungat. Tocmai cam de pela a 10-a lună 
a vieţii incepe imitarea actelor ceva, mai grele. În a [i-a 
dună un copil a reuşit să imiteze actul de a ameninţă 

“cu degetul. O fetiţă, la vârsta de 13 luni, a imitat miş- 
cările actului de a coase. Pela a 18-a lună se vede în- 

"ceputul” unei imitații de cântec, deosebit de acele cântece '- 
improvizate de copil, cari, fără a fi niuzicale, sunt de o . 

- armonie ingerească, atunci când, “jucându-se cu mânu- ” 
„ţele, cu picioruşele, îşi gângureşte singur doina sufictu- 
lui său nevinovat, . i 

Mai târziu, cam pela a 19-a lună,- “copilul | poate : să 
imiteze lucruri şi. mai. grele, d. ex. mişcările şi sgomotele . 
făcute de unele animale domestice, de câine, ețc, Incepe - 

- asemenea a imită, cu mişcările -lui _Stângace, dar adora- . 
” bile, actul de a:stinge un chibrit'sau o lumânare, Sunt. .. 

„ interesanţi mai târziu, când se. incearcă a reproduce 
mişcări, al căror rezultat e pentru ei-o taină. d. ex. 
———— 

1) Preyer. _
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mişcările. necesare spre a face -să sune-o trâmbiţă, ua 

corn de vânătoare, Observaţia directă şi relnoită a 

acelor mişcări e chivalează cu, farmecul unei i descoperiri, 

pentru vârsta lui. 

E de notat însă, că multe din. actele imitate de copii: 

„sunt reproduse fără priceperea înţelesului lor, precum 

„in cazul când 'imitează pe cei mari în actul de a cefi,. 
: ținând de multe ori cartea sau jurnalul de-a'ndoaselea 

şi murmurând ceva.. Când încep să vorbească, imitează 

şi.ei vorbe; mai târziu “imitează propoziţii întregi, - al 

- “căror înţeles nu-l prind. 

  

- Caracteristica mai specială şi proprie a “actelor de 

"imitație este din punct de vedere” psihologic, că sunt 

“ “constituite din'o reprezentare a actului şi din o por- 

_nire reprezentativă, Atunci avem şi imitafia voluntară. 

a - JOCURILE. 

| "Alt instinct, despre care a: mai fost, “asemenea, “vorba” . 

| “ incidental, în mai multe rânduri mai sus, este jocul. 

„Jocul satisface o trebuinţă : organică a copilului, e o 

- pornire născută din structura fiziologică şi sufletească. 

--B o descăreare necesară a _vitalităţii prisoselnice, un 

exerciţiu al funcţiunilor vitale, o “pregătire necăutată, 

ne-intenţionată, dar utilă, a unor” îndeletniciri viitoare 

“ale Omului. . SI 

După felurile lor, jocurile pot fi utilizate de educa- | 

„tor, “spre a desvolta când o facultate când-alta a copi- 

-lului. Ele bu trebue să fie privite cu ochi răi şi oprite; 

- din contră trebuesc luate in consideraţie şi incurajate 

chiar, la nevoe. 

Unele jocuri sunt inventate chiar de. spiritul copiilor, 

altele sunt închipuite şi organizate de educatorii lor,
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anume pentru a ocupa plăcut pe copii cu o activitate 

ce contribue, fără să se observe, la educaţia lor. . 
Or-care ar îi jocul şi originea 'lui, trebue să se ţină 

seama de regulele şi rostul alcătuirii lui. Regulele jocu- 
lui au pentru “mentalitatea copiilor, rolul pe care il 

au /egile în vieaţa socială.. De aceea Platon, care. da 

miare atenţie jocurilor în teoria lui asupra: educaţiei, era 
„de părere să se supravegheze serios copiii în jocurile 
"lor şi să nu-fie lăsaţi a nesocoti şi călca regulele jocu- 

„lui, căci deprinderea aceasta duce-la nestatornicia voin- . : 

ței, la capriţii şi arbitrar, care, miai târziu, în vieaţa so- | 
cială, se preface în deprinderea . vătămătoare” de a ne- 
socoti şi călca' legile statului şi dă naştere, unei înclinații 

revoluţionare. 

Cu ocazia jociirilor se pot deprinde copiii din contră 

cu respectul ordinei şi a reguilei, cu respectul dreptului 

„altuia. şi cu sentimentul datoriilor . proprii, care nu exe, 

clude sentimentul . dreptului propriu. | o 
* Jocurile -sunt un mijloc-de educaţie morală ; ; desvoltă 

simpatia, solidaritatea între tovarăşi, stăpânirea de sine, 

"spiritul de dreptate. . 
"Ele: exercită spiritul de iniţiativă, de curaj, de risc, de 

| sacrificiu, Intăresc astfel voinţa. 

-- AScut agerimea minţii şi deprind cu chibzueli şi ho-. 
tărâri repezi, în faţa unor: situaţii noui; şi cu reacţii 

imediate şi bine adaptate la ele. Intreaga -personalitate 
căpătă. un stimulent de funcţionare şi de armonizare a. 

- forțelor” ei i pentru dominarea împrejurărilor. 

a



  

XXI 

Educaţia intelectuălă, | 
- Deosebirea dintre. „educaţie: și instrucţie 

“Prin. educaţie am , înţeles, in genere, darea urior de- | 

prinderi anumite naturei omeneşti, Prin instrucție se 

înţelege curat şi simplu ” niimai darea unor cunoştinţe. 

“Educaţia se adresează întregei . naturi omeneşti : şi : 

corpului şi sufletului, cu toate facultăţile lui deosebite 

De aceia se vorbeşte de educația voinfei, a sentimen- | 

“tului şi a inteligenței. 
Instrucţia. se adresează: numai inteligenţei. Invăţă- 

mântul are de scop, în: prima linie, a înzestra spiritul 

cu anumite cunoştinţe. despre lame,. viaţă, lucruri, oa-: 

meni, societate. - 

Se vede de aci deosebirea particulară dintre educația 

-.. întelectuală şi instrucție. Cea dintâiu voeşte a da spi- 

ritului anumite deprinderi de. funcțiune. Scopul” ei se 

. realizează exercitând “mintea şi disciplinând-o. În cazul 

acesta cunoștințele ce. se. dau-în învăţământ. sunt nu 

mai un mijloc,- cu ajutorul căruia se caulă a se des- 
voltă facultăţile de cunoaştere ale spiritului, sunt un 

prilej de a exercită asupra lor percepţia şi apercepția, - 

judecata, raţionamentul, imaginaţia. etc. - 
Pentrucă deprinderile bune de funcţiune ale inteligenţei, 

...
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” deci educaţia intelectuală, formează spiritul, numim for- 
mală acea cultură a minţii, în care cunoştinţele servesc 
mai mult ca mijloc de exercițiu mintal. Pi 

- Invăţământul devine astfel direct un mijloc de edu-: 
caţie, anume, în prima linie, mijloc de educaţie a inte- 

ligenţei, 
Din cauza legăturei ce există, în natura sufletului, intre 

- inteligenţă şi celelalte facultăţi — sentiment. şi voinţă — 
invăţământul este un mijloc "indirect de educaţie. in 
genere, 'după cum s'a văzut aceasta la locul său, când 
a fost vorba de educaţie morală, religioasă, etc. 

“ Suma mijloacelor de care se serveşte învăţământul 
pentru * "realizarea scopurilor sale '— comunicarea de 
cunoştinţe şi educaţia, în' genere, şi în “special. educaţia 
întelectuală — se găseşte expusă în o parte deosebită 
a studiului pedagogiei, anume în. Didactică. 

— — SFanşre — 

21997 CE i
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