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DIN PUBLICAŢIILE AUTORULUI 
  

Educaţia prin sine însuş, cd, Iil-a în „Biblioteca pentru toţi“ 

Morala greacă, - Ă E 

Criza morală, 

Cum ajunge cineva om. . i Ă a 

Din problemele vieţei, în „Biblioteca pentru toţii“. 

Cultul oamenilor mari, în „Biblioteca pentru toţi“. 

Cum să trăim? în Diblioteca „Lumina“, 
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IN EDITURA ALCAN 

La: Morale selon Guş: au, + Ă - 

Le Jugement chez Aristote, 

E: Lixporienee et Pinvention en morale, cu o prefaţă de d. ] Gabriel 

Stuilles, profesor la universitatea din Paris.
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CE ESTE EDUCAȚIA? 

I.. Educaţia în deosebire de creştere ; definiţiunea ei. — II], Alte de- 
Ținiţiuni. — III. Educaţia în deosebire de instrucțiune, înflu- 

ciiţe educative şi dresaj. — IV. Folosul educaţiei, 

  

1. Fiecare mamă îşi creşte copilul, adică îl hrăneşte, 
îl îmbracă, îl învață să umble, să vorbească, îl păzeşte 
să nu i se întâmple vreun rău — apoi după câţiva 
ani îl deprinde cum să stea la masă şi să mănânce,. 
cum să vorbească cu lumea care vine în casa părin- 

" tească — însfârşit îi dă sfaturi de purtare, îi arată: 
„ce este bine şi ce este rău, îi face cunoscut regulele 
„de politeţe, de bună cuviință, în deosebitele împre- 
jurări când omul se află în societate. In acest Jaje es 

"se zice despre cutare copil că e „bine crescut” s 
despre cutare că e „rău crescut”, 

Creşterea copilului e un fapt natural indispensabil 
vieței omenești. Chiar şi animalele îşi cresc puii ; 
„vieața. omenească, fiind însă foarte complexă, are ne- 
voie nu numai de ajungerea copilului în stare de a 
se hrăni şi păzi singur; dar şi de o sumă de cunoştinți 
şi aptitudini. Această pregătire a copilului pentru 
vieață, când nu-i: făcută -în mod empiric — după 
sfaturile bunicei — dar cu stingă şi metodă se numeşte 
educaţie. 
„Educaţia desăvârşeşte “opera. naturei cu “ajutorul 

"ştiinţei. Luând în primire germenii de vieaţă cu care 
se naşte copilul, caută să-i îngrijească, să-i desvolte, | 
întocmai ca srădinarul care ajută sămânța să ajungă



. 

-0 plantă viguroasă şi frumoasă: In ordinea firească 

'"-“a lucrurilor sămânța cade pe un teren mai mult sau 

mai puţin favorabil, uneori, chiar- pe o piatră ; este 

expusă păsărilor și poate pieri de secetă ; are de luptat 

cu buruenile care o năpădesc, răpindu-i sucul. din 

pământ şi lumina soarelui, etc. : aşă se explică de ce - 

unele plante surit ofilite, unii arbori piperniciţi, | 

timp ce alţii de aceeaș specie sunt plini de Viaţă 

şi ne face plăcere să-i privim. Grădinarul, folosin- 

du-se. de știința condițiunilor de vieață. a plantelor, 

îndeplineşte aceste condițiuni şi obţine astfel plante 

viguroase şi frumoase, ajunge chiâr să îmbunătăţească. 

specia, să determine varietăţi care nu, sc “ivesc în mod 

natural nici în cele mai fericite împrejurări. 

Opera educatorului este tot aşă de rodnică: izbu- 

„teşte să scoată cel mai mare profit. din însuşirile de 

vieaţă. cu care: vine pe lume copilul, îi desvoltă. pu- 

terile sale fizice, intelectuale şi morale, _: 

Educaţiunea, folosindu-se de regulele igienei și cu- 

noștinţele fiziologiei, poate contribui foarte „mult la 

“ păstrarea sănătăţii şi chiar la întărirea "constituției. 

- 

copilului. E în afară de orice îndoială că o hrană şi | 

o îmbrăcăminte igienică, o înțeleaptă îndrumare a . 

activităţii copilului vor aveă o influență binefăcă-. 

toare asupra : desvoltării „corpului său. Pe deasupra 

copilul mai capătă deprinderea de a se îngriji de să-- 

nătate, deprindere care îi va prinde bine, când va 

luă frânele conducerei sale în vieaţă. 
Im cei dintâi ani, ai copilăriei, mintea € în. stare de 

îmbobocire. După cum grădinarul poate grăbi sau . - 

întârziă înflorirea bobocului şi hotărăşte de frumuseţea 
trandafirului „prin felul. îngrijirei sale, tot “astfel și 

educatorul poate contribui la desvoltarea minței co- 
pilului. Hrana minţei omeneşti sunt cunoştinţele, 

adevărurile despre lume, care îndeplinesc următoa-
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rele două condițiuni : 1) să fie digerate şi asimilate, 
adică înţelese, şi 2) să fie de vreun folos în vieață 
“sau “pentru exercitarea minţei. -In aceste condițiuni, 
mintea copilului capătă cunoştinţe solide şi folosi- : 
toare, încât se întăreşte şi se ascute, Inteligența, .ca. 

“şi. funcțiunile fiziologice, se desvoltă prin' exerciţiu. 
E o părere greşită că copilul s'ar naşte cu carac- 

terul format ; dacă ar fi aşă, opera educațiunei ar fi- 
întradevăr nefolositoare. Din fericire “însă, copilul: 
nu moşteneşte dela părinţii săi decât tendinţe, apu= 
„cături în spre rău sau în spre bine; aceste apucături 
au nevoie să fie exercitate pentru a deveni deprindeii, 
pentru a închegă caracterul. Educatorul, dând prilej 
numai înclinațiunilor bune să se manifeste, formează 
caracterul copilului.. e, 

Aşă "dar, educațiunea este. arta de a pregăti copilul 
cât mai bine pentru vieaţă întărindu-i corpul, desvol- 

tându-i mintea şi formându-i “caracterul. 

„Il. Educaţia a fost şi este definită în nenumărate 
chipuri.  Definiţiunea noastră e bună, căci se aplică 
la tot obiectul definit şi numai la acest obiect. Ea 
prezintă: avantagiul de a fi lămurită şi pune în lu- 
mină întreitul obiect al educaţiei, care nu trebue -să .. 
fie nici un moment pierdut din vedere. Ea cuprinde 
esenţa celor, mai bune definiţiuni care s'a dat până 
„acum educației. : ... 

N > 

„Educaţia are de scop să dea corpului și sufletului toată frumu- 
-seţea şi toată perfecțiunea pe care o pot aveă.” (Platon). 

“ Definiţitine bună, dar nu destul de lămurită, căci - 
„ poate -da loc la neînţelegeri. In ce constă perfecțiunea 
“şi frumuseţea corpului și sufletului omenesc? Intru 
cât poate educaţia să înfrumuseţeze corpul copilului ?. 
„Negreşit educaţia fizică întărind şi mlădiind corpul, 
-dându-i.o ţinută corectă, eleganță şi agilitate în, miş- 
„cări, îl înfrumusețează, dar nu. poate modifică tră- 
săturile feţei. nici, de'pildă, disproporţia dintre talie 
ŞI. picioare. . , E a 
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Tot astfel definiţiunite. următoare, nelămurind în 

ce constă perfecțiunea sau destinaţia vieţei omeneşti, 

'pot da loc la felurite interpretaţiuni — unele chiar” 
potrivnice ştiinţei. 

„Educaţia este desvoltarea în om a întregei pertecțiuni pe care 

natura lui o: comportă, o îngăduie.” (Kant). 

„Educaţia îmbrățișează tot ce facem pentru noi şi tot ce alții 

fac pentru noi în vedere de a ne > apropiă « de perfecțiunea naturei 

noastre.” (Stuart Mill). / 

„A educă un-copil este a-l aduce în stare să îndeplinească ci cât mai 

bine destinația vieţei sale.” (Madame Necker de Saussurre). ! 

„Educaţiunea este o sumă de acţiuni: intenţionate prin care omul 

încearcă să ridice pe semenul său la perfecțiune.” (H. Marion). 

Definiţiunea urniătoare e cea mai lămurită : Fi 

„Educaţia este intervenirea inteligentă şi voită a părinţilor in: 

evoluția tendinţelor sufleteşti ale copilului, în vederea acaptărei 

la. mediul înconjurător pe care-l socotesc cel mai bun. Curalte cu-. 

vinte : "educaţia este pregătirea copilului pentru destinul pe care. 

"părinţii săi îl cred mai bun pentru dânsul... Intr'ua cuvânt, concepţia - 

unui destin, alegerea acestui destin, pregătirea pentru acest destin : 

acestea sunt cele trei acte care definesc educația”. (Celieier). 

Definiţiunea lui Spencer este foarte bună, cu con- 
diție să. fie explicată: „Educaţia este. pregătirea 
pentru vieaţa complectă”. Intr! adevăr, neputând găsi 
alt rost vieței amenești decât de a o trăi cât mai bine, 
în toată deplinătatea, folosindu-ne de: toate puterile 
de vieaţă superioară, scopul educaţiei este să pregă- 

“tească copilul pentru o astfel de vieață, adică pentru 
următoarele categorii de acte: 

Omul -are de îngrijit mai întâiu de sănătatea şi 
urasti sa materială; în acest - scop, la nevoie, 
trebue să înveţe un meșteșug, Chiar însă dacă averea 
l-ar dispensă de muncă, şi ?n afară de obligația mo- - 
rală.pe care orice om sănătos o are de a munci — ca 
să nu fie un parazit social, ocupațiunea este trebuin- 
cioasă pentru. echilibrul sufletesc” și menţinerea să- 
nătăţei, 

Omul are de îngrijit de sănătatea sufletului său, 
nelăsă lu să fie turburat de patimi nici robit de 
viţiuri, veghiând ca soarele conştiinţei + să nu se eclip- 

N
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- . _. pd . . . . . N ” seze niciodată, pentru ca la lumina și'la căldura lui să - 
se desvolte cât mai puternic însuşirile superioare, 

care deosebesc pe om de animal. 
3. Omul nu trăeşte singur :-a crescut într'o familie 

şi la rândul său are să întemeieze o altă familie. 
Deci trebue să înveţe știința educaţiei pentru ca să > 3 3 

se achite mai bine de rolul de părinte. 
'4. Omul are numeroase raporturi cu societatea din: 

„care face parte: trebue să înveţe prin urmare rolul 
de cetăţean, de membru folositor al societăţei. şi de 
om cu purtări frumoase. 

5. Insfârşit, vieața complectă mai cuprinde satis- 
facerea simţimintelor desinteresate pentru adevăr, 

“bine şi frumos — cultivarea literaturei, ştiinţei și 
" artelor frumoase. | Sta 

Etimologia termenului „educaţie” ne poate sluji 
deasemenea să-l definim. Acest termin, fiind format 
din cuvintele latineşti e şi ducere (a scoate din, a 
scoate la iveală) înseamnă a scoate la lumină şi prin 

“-urmare a desvoltă aptitudinile, puterile” trupeşti şi. 
suiletești ale copilului. Educaţia se întemeiază pe 
„legea psiho-fiziologică : puterile sufletului ca şi ale 
„corpului se întăresc prin exercitarea lor în bune condițiuni - 
"şi slăbesc în lipsă de exerciţiu. Opera: educatorului mai 
constă prinurmare a lăsă în" întuneric apucăturile 
rele ale copilului, nedându-le prilejul să se manifesteze. 

III. Unii înţeleg prin educaţie orice:acţiune, chiar | 
involuntară, care influenţează asupra unei fiinţe într'o, 

„ânumită direcție. Așă, de pildă, se vorbeşte de edu- 
caţia albinelor sau a cânelui. Negreşit, este o asemă- 
nare între procedeul de educare al unui animal şi 
acela al unui om. Ştiinţa educației poate trage oare- 
care folos din apropierea lor. Dar natura omului 
fiind mult mai complexă şi mijloacele sale de influen- 

-ţare fiind mai fine şi mâi - numeroase, credem, folo- 
sitor să lăsăm la o parte educaţia animalului dându-i 
numele de dresaj.; . 
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- Pentru mai multă preciziune nu vom da numele de: 

"educaţie nici factorilor care contribuesc neintenționat 

la” formarea unui om. Așă,.de exemplu, persoanele 

„cu care venim adesea în- contact ne influențează de: 
„sigur, prin vorbele şi faptele lor, ideile, simțimintele 

şi purtarea noastră. Avem în această privință un 

proverb din bătrâni : „spune-mi cu cine te întâlneşti, 

ca să spun cine ești”. Vom numi influență sau factor: 

- educativ. tot ce „înrâureşte involuntar mintea, carac-. 
terul și conduita cuivă; rezervând termenul de edu- 

cație. pentru actele . făcute intenționat şi " metodic 

spre a formă omul. - 
-Pe de altă parte ne vom feri de o accepţie prea 

restrânsă a cuvântului, cum e acea de a înțelege 

prin educație numai educaţia sentimentelor şi a voinței. 

In acest sens a întrebuințat cuvântul fostul ministru 

frances Lâon Bourgeois, când s'a exprimat într'o:- 
"circulară că „instrucția fără de educație e mai mult 

vătămătoare decât folositoare societății”, 

IV: Educaţia. nu-i un. produs artificial al. civiliza=-. 

ţiei — ceva convențional, care să se schimbe după. | 

capriciile societăţei și de care societatea sar “puteă: 

dispensă. Educaţia e introducerea științei Şi a Spiri-. 

tului metodic în creşterea copiilor, e perfecţionarea 
unui fapt natural care se produce, de când e omenirea 

şi pe care-l găsim şi astăzi la triburile cele mai săl-. * 

„batece. In creşterea copiilor, ca şi ?n: multe alte ac-. 
tivități omenești, empirismul a precedat ştiinţa. Edu- 

„caţia urmăreşte acelaş scop ca şi creșterea . pe care 

orice mamă e îndemnată prin firea ei s'o dea copi-- 
lului său. Deosebirea e că educaţia se foloseşte de 
ştiinţa sufletului omenesc şi a sufletului copilăresc, 
de cunoașterea societăţei în care urmează să trăească:. 
copilul, de experienţa şi reflecțiunile acelora care: 
şi-au închinat toată vieața ştiinţei “şi artei de a creşte- 

7a



copii — în timp e ce, lipsită de aceste lumini, o mamă | 
*se conduce după sfaturile bunicei, după inspirația ! 

“momentului şi după experiența sa limitată şi adesea Si: 

„greşită. . . m] 
“Această simplă observaţiune e deajuns să ne arate. | 

cât e de folositoare ştiinţa educaţiei. Nimănui mu 

i-ar trece prin: minte să se facă sculptor, de. exemplu, i 

"fără să înveţe sculptura și totuş pentru arta 'cea mai - | 
"grea din toate; care crează, nu statui, ci suflete, mulţi -: | 

„se cred vrednici, fără de nici o pregătire ! In asemenea 

A condițiuni, nu e de mirat că părinţii nu pot aveâ copii : | 

„după inima lor”; — ar fi o minune dacă star întâmplă 

altfel şi minuni în vremea noastră nu se mai văd, 
afară doar de „minunile” ştiinţei. EI i 

„Astăzi când vieaţa omului civilizat a devenit aşă i 
„de complexă, a lăsă copilul să crească în. voia lui, . 7! 

ar fi a-l aruncă în valurile lumei, fără a-l fi învățat”: i 

“să înoate. Educaţiunea e pentru copil, ceeace. altoirea | Tu 

"e pentru arbori; ea îl face mai bun de cum eră să . . 4 
fie, după. cum altoirea reuşeşte a da fructe mai fru- 
moase decât ale copacului nealtoit. Omul, care. nu 

respectă legile igienice, ec prada oricărei boli; cel 
„meînvăţat trăeşte ca un animal şi cel indisciplinat 

ca un sălbatec; prin urmare "omul nu poate deveni 

“cu adevărat or, decât. prin educaţie., 

Femeia are “un rol imens în omenire: din braţele o 

sale ies oameni cinstiți, buni patrioți, eroi sau, neno- 
rociți nevrednici să. privească cerul şi să fie numărați 

“în rândul oamenilor. Cât s'ar contribui la propășirea : 
neamului nostru dacă toate româncele ar : cunoaşte | 
Şi practică mijloacele cele mai nimerite de educaţie ! -: - ! 

Invăţătorul este chemat să împlinească, să îndrepteze: Mu 

creşterea pe care. şcolarii au primit-o în familie sau 
'să- colaboreze cu părinţii pentru educarea lor. Grea - 

„sarcină, dar în acelaş timp cea mai nobilă din toate ! ț 
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Menire de apostol'! Noi hotărîm soarta viitoarei ge-. 
„neraţiuni prin felul educaţiunei pe care i-o dăm. 

„Când mă gândese la mijloacele de a asigură binele public, spuneă 
Leibnitz, cred că omenirea ar propăși cu siguranţă prin îmbunătă- 
ţirea educaţiei tinerimei.” Și marele filozof german exclamă într'un 
moment de entuziasm : „Daţi-mi pe mână toate şcoalele şi voiu 

+ schimbă faţa lumei p . ” : 4 

| Puterea educației e într'adevăr foarte mare, după “ 
„cum vom Vedeă. Una din marele iluzii -ale timpurilor. 
moderne este însemnătatea exagerată atribuită in- . 

stituţiunilor şi reformelor politice pentru propăşirea - = 
unui popor.. Netăgăduit, libertatea politică a tuturor . ; 
cetăţenilor și. putinţa fiecăruia de a ajunge prin me- 
ritele sale la orice funcțiune publică sunt condițiuni: 

„Hecesare de progres; dar un popor nu se preface din- 
„tr'o zi într'alta prin măsuri legislative, ci prefăcându-şi 
sufletul încetul cu încetul prin acțiunea instrucțiunei 
şi a educațiunei răspândită cât mai larg în toate pă- 
turile sociale. Si | 

Una din cele mai frumoase şi mai folositoare. cu- 
- ceriri ale timpurilor noastre este principiul obligati- , - 
“vităţei învățământului primar, proclamarea dreptului 

- fiecărui copil de a i se satisface curiozitatea firească, 
după cum i se satisface foamea, de a i se. procură nu 
numai pâine dar şi hrană sufletească, de a fi pregătit 
cât mai bine cu. putință pentru vieaţa la care a fost 
chemat, fără ca dânsul s'o fi cerut. a 

Statele moderne cheltuesc enorm pentru . instrucția 
publică și după apărarea patriei chestiunea instruc- 
țiunei şi a educaţiunei preocupă pe toţi cei ce se gân- 
desc Ia viitorul neamului. Un popor tânăr și mic, cum 

«e poporul român, trebue să-şi întărească cu deosebire 
„_” Conștiința națională, să pună în valoare toate forţele 
„fiilor 'săi. Deaceea mai mult decât oricând creșterea 
copiilor trebue să înceteze de a fi empirică, băbească, 
devenind raţională, întemeiată pe “știință şi potri--" 
vită naturei fiecărui copil. Sătenii noștri au început 

„a pierde încrederea în descântecele şi leacurile bă- 
bești, căpătând încredere în „Ştiinţa medicului. In- 

„Yăţătorul-apostol le poate câştigă încrederea în ştiinţa educaţiei, îi poate face să se adreseze lui în ce priveşte 
, 

” ” a x
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conducerea copilului, î în loc de a urmă sfaturile bu- 
_nicei sau după cum „a apucat” sau dis oziţia 'mo= 3 

mentului., 
4 

Luther a observat foarte bine că prosperitatea” şi chiar existenţa | 

„unui Stat depinde de starea morală a poporului; deaceea a cerut 

obligativitatea învățământului primar. „Prosperitatea, unei cetăţi 

nu depinde numai de bogăţiile sale naturale, de tăria zidurilor sale, 

“ de eleganța caselor, de belşugul de. arme în arsenalele sale ; viitorul 

şi tăria unui oraș stau mai ales în buna educaţie care îi dă cetăţeni 

instruiți, rezonabili, cinstiţi, bine crescuţi.” - - 
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” EREDITATEA, MEDIUL ȘI EDUCAŢIA. 

- : 
7 

7. Ce este ereditatea ?— II. Legile eredităței. — 111. Influenţa me- 

, 

diului.— Puterea şi limitele educaţiei. - . *, 
- 

N 
  

I. Copilul se naşte cu o anumită constituţie psiho- 
fiziologică; cu o alcătuire trupească şi sufleteasă: 
produsă prin însuşi actul concepțiunei sale. EI apare 
în lume cu o figură, cu un corp,. care-l deosebesc de "ceilalţi noi născuţi şi tot aşă posedă o anumită ca- 
pacitate, de energie, anumite înclinațiuni şi aptitudini. „Apoi după cum trupul său se desvoltă prin hrană şi 
exerciţiu, după cum figura sa capătă din ce în ce mai 
multă expresiune, individualizându-se treptat prin 
manifestarea - emoțiunilor, dorințelor și ideilor — tot “aşă înclinaţiunile şi. aptitudinele sale îmbobocesc, se 
desvoltă, se "ntăresc pentru â formă cu timpul mintea: şi caracterul copilului. o | 

Părinţii transmit copilului odată cu caracterele. . . A e . . . „Comune speciei omenești. și o parte din caracterele 
lor individuale : cu toții ştim că copilul seamănă * părinților săi după statură, trăsăturile feţei, culoarea 
părului şi ochilor — ba uneori. şi după caractere cu - totul neînsemnate ca:o alunică pe obraz, etc. Această trecere "a caracterelor părinteşti la-copil prin naştere „se numeşte ereditate (moştenire). . 

Dacă s'ar moşteni numai acest fel de particularități fizice, — care pe lângă că nu au nici o influență asupra” Sănătăței sau moralităţei, dar nu se pot schimbă câtuşi de. puțin prin educație, — fenomenul eredităței 

B
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nu ne-ar înteresă de loc; copilul mai moşteneşte . 
însă dela părinţii. săi constituţia şi tempera mentul 
lor precum și multe dispozițiuni intelectuale Şi mMo- 

„rale. 
Ereditatea este acel fenomen după care omul —şi 

în genere orice ființă — - caută să dea loc la urmaşi în 

totul asemănători lor, Dacă copilul ar îi produsul 
unui singur părinte,:de sigur că ar înfăţişă imaginea 
sa credincioasă, seinănându-i în întregime. Copilul 
e îhsă produsul a doi generatori : a tatălui şi a mamei — 
şi fiecare” din ei caută a imprimă. organizaţiunei sale 
caracterele lor individuale ; se încinge astfel o luptă 
între aceste influenţe, luptă “care se sfârşeşte prin 
triu mfarea influențelor asemănătoare “cât şi a celor 
-mai puternice. Rezultatul „e că copilul | seamănă în 
parte . fiecăruia. din părinţi, „cu toate că în măsură” 

| deosebită. 

Uneori. se e întâmplă ca, în această luptă.a influen-: 
țelor părinteşti, să apară influenţa. vreunui caracter! 
strămoșesc, care nu se manifestase la părinţi, dar se 
păstrase ascuns în. organismul lor : asemenea caz de: 

”- moștenire se numeşte atavism. Exemple de atavism 
sunt numeroase și fiecare din noi a avut de sigur oca- 
ziunea să audă zicându-se în familie despre cineva 
că „seamănă lui bunică-său, căci numai el aveă pa- 
tima asta” — atunci când nu se găseşte explicarea 

în caracterul părinților săi. 
„Dar ereditatea se mai complică pfintr'o altă îm- 

-prejurare : starea - momentană a organismului părin- 
ților în.timpul concepţiunei copilului. E -dovedit că 
starea de surescitare a 'organisinului părinţilor prin 
chefuri în timpul concepţiunei, chiar în cazul când ei 
nu au această. patimă, exercită o influență vătămă- 
toare asupra viitorului copil, sdruncinându-i într” atâta 

„ alcătuirea, încât “poate da loc la idioţie, nebunie, 
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epilepsie. (boala cea rea a copiilor — „ducă-se pe 
pustiu”) și alte turburări nervoase. Deasemenea au: 
o mare influență stările morale covârşitoare : spaima, 
desperarea,: uimirea, etc, S'a susținut chiar că felul 
ocupațiunei mamei în timpul însărcinărei ar deter- 

- mină la copil o aptitudine deosebită în acea direc- 
țiune : aşă genialul Victor -Hugo. atribuiă darul său 
poetic impresiunilor ce simțisa mama sa în: cufsul 
unei călătorii îndelungate. prin locuri încântătoare. : 
Fără a duce atât de departe influenţa maternă în 
timpul însărcinărei, trebue să admitem totuşi că 
starea fizică şi morală din acest timp se resfrânge 
asupra viitorului copil. Concluziunea la care trebue 
să, ajungă orice mamă  vrednică de acest nume, e. 

„lesne de formulat. 
„Dacă mai e nevoe să aducem o. dovadă în sprijinul 
acestei afirmaţiuni, apoi e deosebirea dintre unii copii 

ai aceloraşi părinţi. De ce ar fi deosebire dintre frate 
şi frate, când sunt produsul aceloraşi factori ? De ce 
unul e sănătos ca tunul şi altul pipernicit? De ce 

unul te uimește prin inteligenţa lui şi altul nu e în 
stare să 'deschidă gura ? De ce unul e mora! şi altul 
un destrăbălat? Adesea din cauza deosebirilor fizice 

şi sufleteşti ale părinţilor, ce au avut loc dela: un 
"copil la altul. a . 

Am văzut că părinții transmit copilului atât: or- 
ganizațiunea lor exterioară cât şi cea lăuntrică; 
prin urmare copilul are. din naştere unele organe mai 
desvoltate, încât e predispus la o aptitudine deose- 
bită pentru funcțiunile corespunzătoare. Aşă, de 
exemplu, muzicantul prin exercițiul ocupațiunei sale, 
îşi desvoltă: cu. deosebire auzul şi coardele vocale 5 
(din gâtlej) sau mobilitatea “ degetelor; copilul său 
va prezentă o aptitudine deosebită pentru muzică, 
căci 'are din naştere urechea fină. Am puteă cită fa- 

-. y 
4 
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milii întregi de muzicanți vestiți care şi-au-trecut acest 
talent din tată în fiu, dar-e destul să amintim dispo- 
ziţiunea pentru muzică ce o au mai toţi țiganii, care 
par că se nasc cu cobza în mână. De asemenea se 
moşteneşte vederea delicată, care deosebeşte nuan- 
ţele culorilor și constitue o aptitudine pentru pictură. 

Memoria, iniaginaţiunea şi judecata se transmit” 
„deasemenea în grad deosebit, după caracterul in: 
telectual al tatălui. Se cunosc familii întregi de istorici, 
de poeţi, de matematici, etc. i 
“Caracterul imoral al părinţilor -se resfrânge şi a-, 

"supra copilului, predispunându-l să aibă acelaş fel 

NY 

c
u
 

„de caracter — dacă educațiunea nu intervine. Co- 
pilul care moşteneşte dispoziţiuni bune va fi cu 'mult 
mai uşor educat ca un altul : în el nu va. fi nevoe 
să se aprindă scânteia moralităţei, fiindcă o are dejă 
în natura sa, ci va fi de ajuns de a o ațâță pentruca 

„Să se declare un incendiu,. care să-i lumineze COn- - .. - . a * - . . A ! . . . Știința și să-i încălzească inima, dându-i energia de 
voință trebuincioasă pentru practicarea binelui. In 
schimb însă dispoziţiunile rele: se desrădăcinează atât 
de greu, pe cât cele bune sunt întreținute de uşor, 

Ferice de acei ce moştenesc curagiul, cumpătareă, 
bunavoinţa, sinceritatea, “dreptatea : ei sunt: bine, 
pregătiți pentru vieaţă ; vai însă de aceia care moş- 

_tenesc mândria, risipa, viclenia, cruzi meă, laşitatea ! 
Nenorocirea e că ei sunt crescuți de însăşi cei ce au 
aceste vițiuri, astfel că dispozițiunea: lor fiind trezită 

„de exemplul părinților şi având și mijlocul de a se 
practică, se desvoltă'— dând. loc viţiului corespun- 
zător. - | „ 

Prinurmare, educatorul nu. poate trată copilul: 
ca pe o bucată de ceară, care primeşte în mod pasiv. : 
forma ce i se dă; copilul are un organism activ, ce 
reacționează împotriva impresiunilor pe care le pri- 
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_mește şi față de aceeaş impresiune adesea copiii: 
reacționează: felurit, după natura. fiecăruia. lată de. - 
ce educatorul trebue să se silească a cunoaşte cât mai. 
exact firea particulară a copilului ce îngrijește. 

1]. Ereditatea eră cunoscută oamenilor înainte de 
a fi descoperită de ştiinţă. Se zice că într'o zi recla-. 
mându-se. împăratului roman Neron că fetița lui 
eră să scoată ochii unui copil, împăratul răspunse. 
râzând : îmi pare bine. că constat prin aceasta că-i. 
cu adevărat copila mea. . | 

Copilul moşteneşte neapărat toate caracterele spe-. 
ciei omenești. Un copil, care se naşte cu un organ 
sau cun instinct propriu altei spețe, e un.monstru, > - 
nu mai e om. Tot aşă de necesar se moştenesc carac- 
terele fizice şi sufleteşti ale rasei. Părinţii de rasă albă - 

„nu pot să aibă un copil negru, nici negrii un copil 
alb. Chiar și caracterele particulare, care constituesc. 
varietatea” unei rase: se moștenesc în genere la indi- 
vizii unui popor, când nu se încrucişează cu alte po- 
poare, cum e de pildă cazul Evreilor din România, 
Rusia şi Galiţia. Caracterele particulare părinţilor 

„se moșştenesc deasemenea, dar nu: în mod: necesar, . 
„uneori apărând caractere de ale ascendenţilor şi chiar 
de ale rudelor colaterale. d | „*. Pentru a-explică aceste fapte, d. Ribot, în scrierea -: jsa »„L”Herdit6 psychologique”,. stabileşte următoa- jrele legi: - a: | - - 

| „Î. Legea. eredității directe şi imediate : o 
Părinţii au prin natura lor tendinţa să lase moşte-. 

“ nire copiilor caracterele sufletești generâle și indivi- 
; duale, atât: cele vechi cât şi cele de curând contrac-.. | tate. i - 

i 
| 

N 

A doua lege a credităţei, numită legea de prepon- derență în transmisiunea caracterelor, e următoarea ::: unul din părinţi poate-să aibă o influență preponde: 
| 

| 
| rentă asupra constituţiei mintale a copilului. , . - i Insfârşit, a treia lege a eredităţei, numită legea | atavismului, e următoarea : descendenții moștenesc: | adesea calități fizice și morale dela bunicii lor, în ! loc să semene cu părinţii. Si 

7.
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"Se citează un caz curios de atâvism, dar foarte adevărat, fiindcă - -a fost constatat în mod oficial. Doi sclavi negri din Virginia se că- sătoresc.. Femeia dă naştere unei copile albe de tot, din care cauză, cu toate că se știi nevinovată, fu cuprinsă de groază şi căută să | „ascundă copila. Venindu-i acasă bărbatul, ceri să vadă pe noul născut. Biata femeie, neavând încotro, îl arătă. Care-i îu însă mi- 'rarea,. când văzi că bărbatul ci, în loc 'să se înfurie, se bucură foarte „= mult. „Te-ai temut: de mine-— îi zise el —fiindcă copilul e alb ; dar - asta mă face să-l iubesc şi mai mult. Tatăl neu eră şi el alb, cu roate “ -că bunicul şi bunica.mea au fost negri cași noi.” 

In rezumat, ereditatea. este legea biologică în virtutea * căreia fiinţele vii tind să se repete în descendenţii lor. O chestiune, discutată încă, este de a se şti dacă şi în ce măsură se moştenesc caracterele dobândite “- „de individ în cursul vieții sale. Problema are nu numai un interes teoretic, dar şi 0 însemnătate practică con= siderabilă, căci în caz afirmativ, îmbunătățindu-se... ființa noastră. fizică şi morală, vom face să profite întru câtva şi urmaşii noștri de însuşirile ce am cucerit, contribuind astfel direct la îmbunătăţirea speţei ome- - neşti. Părerea noastră e că unele caractere dobândite de individ, în. genere acele care sunt mai însemnate - în lupta pentru vieață, se transmit la urmași, nu însă în gradul în care există la părinți, ci ca simple dispo- Zițiuni de a contractă aceleași caractere cu mai mare ușurință. | a “Greutatea problemei constă în faptul că copiii . crescând de obiceiu în familia lor, nu-se poate şti "cât datoresc. eredității şi cât exemplului şi educaţiei primite. Numai orfanii şi copiii crescuţi în streini pot să ne arate influenţa credităței, toate asemănările : cu părinții lor neavând altă explicație în acest caz. 
ii Astfel'e cazul lui d'Alembert. D'Alembert fiind născut din flori şi îndepărtat de inama sa, a fost crescut de o familie săracă, care nu 

; 

eră în contact cu”nici un om savant, Predispoziţiile sale către ma--'* “tematici se manifestară însă. în această atmosferă nefavorabilă şi - “V'Alembert ajunse de tânăr membru al Academiei franceze pe baza lucrărilor sale ştiinţifice. După aceea s'a declarat și mama lui care, fiiud una din inteligenţele de seamă ale timpului, procură astfel
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Acesta-i rolul eredităței în formarea individualită- 
- ţei omului: rol foarte mare, dar care nu exclude, 
după: cum vom vedeă, influența mediului şi a edu- 
cației. Da 

ML. Mediul, “adică: totalitatea împrejurărilor -ma- 

teriale. şi “morale în care trăeşte omul, influenţează, 
miodifică. sau desvoltă firea cu care dânsul s'a născut, 

Clima, configuraţia solului, alimentaţia, mediul fizic, 

într'un cuvânt, influențează mult omul şi, fiind acelaș - 

pentru un mare număr de oameni, contribue ca factor 

determinant al:caracterului unui popor. Aşă, de ex., 

„d. Boutmy explică sensibilitatea lentă a „Englezului 
prin faptul că trăeşte într'o atmosferă: umedă. 

- Mediul social e şi mai important. Societatea tinde 

să modeleze individul după imaginea sa, tinde să-i 

limiteze iniţiativa, impunându-i opinia publică ca 
criteriu de judecată și obiceiul ca regulă de purtare. 

Societatea tinde să niveleze moralitatea membrilor 

săi : nu permite nimănui să se scoboaresub nivel “şi 

împiedecă adesea pe cei ce vor să se ridice deasupra, 
Cu toate acestea există, din fericire, întotdeauna in-. 

-divizi originali a 'căror individualitate e atât de pu- 

_ternică, încât poate luptă cu opinia publică, cu obi- 

ceiul, cu tradiția şi izbutește chiar uneori să le mo-: 
difice. 

Fără. ştirea noastră tindem să ne modelăm după 

persoanele cu care venim în atingere. Aceasta e legea 

imitaţiei. Un om e cu atât mai supus imitaţiei, cu 
cât are o individualitate mai slabă. Cei săraci cu duhul 
trăesc o vieață de împrumut: „au credințele,. opi- 

niunile şi obiceiurile mediului. în 'care 'se află, 

Nimic nu-i mai contagios decât exemplul. Orice 
„faptă, care atrage atenţiunea, fie bună, fie rea, pro- 

duce fapte asemănătoare. In “istorie găsim cazuri 

„de adevărată epidemie morală, când. faptele câtorva



  

exaltați sau entuziaşti au produs un adevărat 'curent 
„social. Așă se explică „răspândirea religiunilor, tot 
aşă revoluțiunile sociale. Pe o scară mai mică avem câ 
exemplu de contagiune morală conrupțiunea din marile 
internate şi din cazarme. Nu se poate ca mai mulți 
oameni să trăească împreună, fără să se influenţeze 

- reciproc. - 
De când ne naştem şi cât timp trăim; “sunten sub 

influenţa mediului. Părinţii, rudele și. prietenii de 
joc, profesorii. şi camarazii, lumea cu care venim înt 
contact: contribuesc la formarea mentalităței și de- 
prinderilor- noastre. Să adăogăm influenţa limbei, 
care fiind un produs al poporului, Exprimă mentali- 
tatea coimună şi ne sugerează prejudecăţi, de care cu 
greu putem scăpă. Insfârşit, menționăm influența 

„ presei, a literaturei, a teatrului, a cinematografului 
Şi a spectacolelor în genere. - 

Se repetă adesea că la 1870 institutorul german 
a învins pe acel francez. Desigur că şcoala a “contri- 
buit' enorm la răspândirea şi întărirea conştiinţei 
naţionale în Germania, dar nu trebue scăpat din ve- 
dere că literatura germană încă din secolul al XVIII-lea 

- -a lucrat în aceeaș direcțiune. 

Copilul, din cauza: neştiinței, neexperienței şi a 
| "nedesvoltărei sale sufletești, e mai supus" influenţei 
- mediului decât omul tânăr şi mai. ales decât :omul 
matur. Copilul mic e imaginea de moralitate a casei 
părintești : el imitează ceeace vede la cei din casă şi - 
reproduce ceeace aude vorbindu-se. Cum, din neno- 
rocire, majoritatea părinţilor. nu se 'ngrijesc măcar 

„Să nu-i dea exemple rele, înţelegem ce a-determinat, 
- pe un cugetător să zică că „,mai bine ar rămâneă Co- 

pilul surd şi mut până îi va veni rățiunea”. 

Educatorul trebue să cunoâscă prinurmare  me- 

diul în care creşte copilul, pentru ca să: înlăture, pe
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“cât poate, influenţele vătămătoare sau cel puțin să 

„le combată prin acțiunea sa educativă. 

IV. Din observaţiile precedente rezultă apte 

seducaţiei 6 mărginită de. constituția “copilului şi de 
împrejurările în care creşte dânsul. In genere, educaţia - 

-e mai “puternică când începe de timpuriu, înainte ca. 

un mediu vătămător sau o creştere rea să fi înfluențat. 

“copilul. Primele impresiuni, pe care le primeşte Co- 

pilul, se adâncesc mai mult în firea lui necioplită, 

-neșlefuită. Pe de altă parte este vădit că poţi educă 
mai: uşor un copil'robust, cu inteligență vioaie şi 

cu bune predispozițiuni, decât pe unul slăbănog, 

_ imolatec, greoi la pricepere și cu, apucături rele. Nu 

“se poate scoate un Apolon din orice bucată de. piatră : - 
cu atât mai vârtos nu poți scoate din orice  plămădeală 
:de om un om superior. RI | s 

Feciorul lui Ludovic af XIV îu educat de Bossuet şi de Montau- 

-sier; cu toate acestea deveni „un om foarte greoiu la corp și la 

“spirit, fără gust, fără distincție, fără discernământ”, lipsit de cu- 

-riozitate și temându-se de orice. In schimb însă ducele de Bour- - 

"“gogne, care în. timpul _copilăriei păreă de o națură mediocră, fiind | 

„educat de Fenelon, ajunse să aibă” un suflet foarte distins, 
0. 

Unii filozofi au susţinut atotputernicia educaţiei. 
'Helvetius _afirmă_că_„toţi. oamenii Aasc_€ egali şi cu 
-aptitudini. egale și că educaţia singură îi deosebeşte”. 
“Locke credea că din-6 sită de. oameni mai mult de 
„nouăzeci sunt ceeace sunt, 'buni sau răi, folositori 
sau vătămători societății, după felul creşterei pe care 
“ati primit-o. . 

Aceşti filozofi nu cunoşteau legile eredităţei. Ei 
credeau că copilul se -naşte cu o fire amorfă, fără de . 
„nici o aptitudine,.fără de nici o predispoziţiune, fără. 
de nici o inclinaţiune, fără de nici o particularitate ; pd 

„ așă încât încheiau în mod foarte logic că omul e produs | 
„mumai de mediu şi de educaţie, că prinurmare pu- 
terea educaţiei: e nemărginită. 

Alţi filozofi dimpotriă au. tăgăduit orice etica- 
. 

, . 
. . 1 ,
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citate, orice influență educației, în “special asupra: 
caracteruluii. Pentru a fi logici ei ar fi trebuit să tă-.. 
“păduească 'și influenţa mediului, căci dacă - faptele 
Şi vorbele oamenilor cu care venim în contact ne in-: 
iluenţează în mod firesc, cu atât mai multă putere 
vor aveă exemplul și vorbele educatorului, cu .care 
copilul.-vine mai des “în - atingere și care urmăreşte . 
intenționat, cu ştiinţă și cu metodă, să-l influenţeze. - 
Observațiile oamenilor rezumate, în proverbe -şi în 

„. literatura "din: toate timpurile şi” locurile ne arată 
„că în genere mediul are Acţiune asupra omului. Nu-- 
mai naturile cu totul excepţionale, fie în bine fie în 
rău (sfinţii, eroii, criminalii) se desfăşură după cro-- 
iala lor, în ciuda tuturor imprejurărilor. | 

Această observațiune a: „determinat, probabil, pe 
d.. Ribot să scrie că „educația mare acțiune decât 

- asupra haturilor mijlocii”; ea nu influenţează „aSu- 
„pra naturilor extreme, adică asupra idiotului şi asu-- 
pra geniului. Este adevărat că față de idiot educația 
e neputincioasă ; şcoalele pentru copiii nedesvoltaţi. * 

“la minte, înființate în ultimul timp în țările apusene,. 
obțin însă rezultate vrednice să răsplătească sim-. 
țimântul umanitar al inițiatorilor.. În ce priveşte edu-. 
cabilitatea geniului părerea noastră 'este că geniul - 
primește .cu. greu educaţia dela alţii, dar în schimb.“ 

"îşi face mai. “mult decât oricine educația prin_ sine 
însuși. 

"Educaţia, ca orice artă, ca orice operă omenească, .- 

are nevoie de un material prim : : nu-poate să creieze: 

din “nimic. Educaţia desvoltă şi altoeşte germenii deţ 
vicață bună şi frumoasă, pe care îi găseşte într” un 

"copil Şi înnăbuşe germenii buruenilor și a plantelor, 

„. care otrăvesc vieaţa omului, o fac nevrednică de trăit., 
Educaţia împiedecă formarea deprinderilor. rele. și 

ajută copilul să-şi: facă bune deprinderi de gândire,.- 

de simțire şi de acțiune. D Sa 
Prin educaţie ne ascuțim simţurile şi ne folosim. 

mai bine de ele ; ne disciplinăm și întărim atențiunea ;: 
ne ajutăm memoria, ne controlăm judecăţile, ne- de-. 

x
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prindem să cugetăm, să deliberăm temeinic, să luăm ho- 
tărîri chibzuite, să stăruim în bunele hotărâri luate, etc. 

Puterea educaţiei asupra fizicului e şi mai vădită. 
Orice om, afară de bătrâni şi de bolnavi, poate face 
experiența : îşi măsoară puterea cu dina momețrul, 
se cântăreşte, îşi măsoară mușchii braţelor şi peri- 
„metrul toracic; în felul acesta după o perioadă de 
exerciţii gimnastice potrivite cu puterile sale, va 
“constată desigur sporirea forţei pe lângă că va deveni 
mai îndemânatec şi mai vioi. Cu atât mai uşor edu- 
caţia fizică desvoltă corpul unui copil, care e în creş- 
tere. , 

In rezumat, omul e produsul a trei factori : : eredi- 
tatea, mediul şi educaţia. Oricare ar fi puterea ere- . 
dităței şi a mediului, nu se poate tăgădui că suntem : 
în mare parte ceeace suntem datorită educațiunei. 
Să ne. gândim ce-am fi fost, dacă am fi crescut în 
voia întâmplării, dacă n'am fi primit educaţia fa- 
miliei,. a şcoalei şi propria noastră ediicaţie ! 

Incheiem că nu se poate' stabili exact în mod teo- 
retic "puterea educaţiei, deoarece “depinde în fiecare. - 
caz particular de trei-factori” variabili”: natura co- 
pilului, mediul: său . şi priceperea şi zelul educatorului.. 
Deaceea, fiind dat că încrederea în puterile sale "le 
întăreşte, educatorul nu trebue să fie sceptic, nu trebue. 
să se 'ndoiască de puterea educaţiei, ci să fie entuziast, 

„să aibă deplină încredere în eficacitatea artei sale. 
ii 

 



IMPĂRȚIREA EDUCAȚIEI e 

I, Educaţia î în familie, în şcoală şi educația prin sine îusuş.— II. Ra- 
portul şcoalei cu familia şi biserica. — III. Educaţia generală : 

"fizică, intelectuală si morală. — IV. „Educaţia profesională ; 
educaţia naţională, 

7 

. Omul are nevoie de educaţie cât timp trăeşte 
sau rca puțin până când îmbătrâneşte. In primii ani, 
până când copilul'e dat la şcoala primară sau la gră- 
dina de copii, părinţii singuri sunt chemați prin firea 
lucrurilor să educe copilul; ei pot fi însă ajutați, la 
nevoie, de o persoană capabilă şi de mare încredere, 

„căci dacă luăm o mulțime de informațiuni și de pre- 
. cauţiuni când angajăm un casier, un comptabil sau 
un Vătaf, cum am puteă încredință cu inimă uşoară 
sufletul copilului nostru pe mâna: primului venit?" 
„Ar fi de prisos să demonstrăm necesitatea educa- 

" ţiunei mai ales în primii ani ai copilăriei, în perioada 
cea mai activă de formațiune a sufletului. E vădit 
că impresiunile dintâi sunt mai puternice, mai hotă- 
rîtoare decât cele următoare. Unii autori au susținut 
că în copilărie se formează gusturile şi deprinderile ;. 
sigur e că atunci se pune temelia educației., Cât. de 
mult ar propăşi neamul nostru, dacă toate mamele 
românce şi-ar îndeplini chemarea lor educativă! . 
„Din nenorocire, unele nu se pricep, altele n'au timp, 

altele nu sunt în stare, unele nici'nu vor să facă edu- -. : 
caţia copilului. lor. In clasele muncitoare, femeia e 
adesea nevoită să plece de acasă la lucru, lăsând co-. 

7 
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-pilul în paza unui frăţior sau surori” mai mărişoare, 
-dacă nu chiar în voia întâmplării, In -clasa bogată 
„nu rare” ori se întâmplă ca mama să lipsească zilnic 
“de acasă pentru. a se duce la plimbare sau în vizită, 
“iar când stă acasă, se ocupă cu toaleta şi alte nimicuri - 
-lăsându-şi copilul pe seama 'doicei, a unei servi- 
toare — hai să zicem pe: mâna guvernantei.! In clasa -, 
mijlocie mai degrabă se. găsesc mame îngrijindu- -şi 
copilul. Dar unele nu cunosc sau nu cunosc deajuns 
arta educaţiei, altele nu sunt” în 'stare s'0 practice. 

- din cauza „caracterului lor, în special din cauza ner- 

: specialist în boalele nervoase). scrie : „Copiii predispuși (la nervo- . 
“zitate) trebue să fie, când e posibil, crescuţi departe de familia lor. 

„Vosităţei. 

Sprijinindu- -se pe această consideraţiune un neurologist (medic 

Părinţii lor. sunt deobiceiu nevropaţi, care nu știu să conducă cu 
tărie și cumpăneala potrivită educația unor copii înzestrați cu o 
sensibilitate foarte vie. Ri sunt mai întotdeauna sau prea violenți: 

" Sau prea slabi ; terorizează copiii sau îi răsfaţă și 'ntr'un caz și 'n 
- celălalt sunt foarte răi educatori, ” (A, Pitres). - 

+ 

| lată de « ce grădinele de copii sunt chemate să ajute 
Și chiar să înlocuească educaţia din familie. Când 
„Statul nostru se va fi achitat de îndatorirea- de a: creă: 
numărul trebuitor de şcoale primare, -va aveă să se! 
preocupe de înmulțirea grădinelor! de copii: Desigur - 

„că această instituție, oricât de bine instalată, oricât” 
-de bine condusă, oricât de veselă ar fi, nu poate să 
"prezinte toate avantajele: educaţiei din familie, când 
copilul creşte sub ochii iubitori şi inima pricepută 

„a mamei — inima unei mame adevărate nu poate fi: 
“niciodată înlocuită —, în schimb însă prezintă alte 
„avantaje, de pildă, local şi material pentru joc, ca- 
marazi de aceeaș vârstă, ş. a. 

Educaţia âvând de scop să pregătească copilul 
pentru o vieaţă omenească superioară, să scoată din 

Î . . N 
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„el pe cât e cu putiriță un'om complect, urmează că dela: 
vârsta de 7 ani şcoala trebue să complecteze opera 
educativă a familiei. Astăzi toată lumea -din ţara noa-: 
stră a ajuns să se convingă că școala este o institu-: 
țiune. nu numai de instrucţie, dar. şi de educație.. 

Să ajungem însă şi noi cât mai curând la convingerea 

celor din Germania că şcoala, mai cu seamă şcoala 

primară, trebue să -se ocupe în primul plan de edu- 

" cația elevilor, punând mai puțin preţ pe cantitatea - - 
cunoştinţelor -decât pe modul cum sunt asimilate, 

pe măsura în care sunt folosite, pe gradul de interes. 

pe care-l. deşteaptă în elev, căutând ca învățământul | 
“să fie educativ, să desvolte mintea şi inima elevului, 

„să fie pe cât cu putință individualizat, adică adaptat 
- puterilor fiecărui. elev, în -sfârșit: să se preocupe de 

caracterul şi purtarea fiecărui elev nu numai la şcoală, 
dar şi "n afară de şcoală, - 

Oricât de bună ar fi educaţia primită în fa milie 

Şi “şcoală, ori prin câte şcoale ar fi trecut cineva, tot 

mai are: nevoie de educație. Tânărul, dacă vrea să 
trăească cât mai bine, adică cât mai intens şi mai: 

înalt, trebue să continue singur a dobândi cunoştin- 

țele ce-i lipsesc, a-şi desvoltă facultățile, a scoate în- 
vățăminte: din purtarea „lui şi.a celorlalți, a-și formă 

“deprinderi bune, a se desvăță de obiceiurile rele, ete. 

„Această activitate prin care omul se perfecționcază 

„Singur, am numit-o educaţie prin sine însuş. Aşă 
“dar educaţia prin sine însuș este aceea pe care şi-o, 

face cineva singur, când a ajuns în stare să-și dea- 
seama de ce este şi ce trebue să fie, de faptele şi da- A 
toriile sale. - =. . Î Da 

II. Invățătorul trebue să .se " întâlnească cât” de 

des cu părinţii elevilor săi, pentru a le cere informa- 

"țiuni, a le comunică observaţiile sale, a le da sfaturi 

şi a lucră mână n mână spre cel mai mare bine al:
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copilului și al țărei. Invăţătorul trebue să fie dease- 
menea în cele mai bune raporturi cu preotul, părin- 

ÎN _tele sufletesc al satului sau parohiei, chemat ca prin 
vorbele și purtarea lui să fie educatorul celor care au 
părăsit băncile școalei sau. care din nenorocire: nu 
s'au bucurat. de loc de binefacerile ei. Când învăţă- . 
torul nu se poate înțelege cu un părinte sau se află 

- într'o situaţiune delicată faţă de dânsul, va recurge. 
la ajutorul preotului. Biserica este o instituție pentru. 

_“ educarea tinerilor și a celor maturi ;. ea desăvârşeşte 
_sau  înlocuește opera școalei, ea aduce  mângâere 
omului în vreme de restrişte şi-i dă curaj să trăească: 
şi să lupte; ea înnalță sufletele. Invăţătorul Va in- 
spiră elevilor dragoste pentru biserică şi-i va îndemnă 
să asculte sfânta slujbă şi predica în fiecare Duminecă.. 

Şcoala este o familie mare formată din copiii cam 
de aceeaş vârstă, reuniți spre a căpătă în comun cu- 

noştinţele trebuincioase în vieață. După cum familia - 
e alcătuită pentru a: creşte copiii, tot astfel şcoala e 
instituită cu scop de a le desvoltă inteligenţa — com-. 
plectând cunoştinţele: date în familie. Prin urmare 

„familia şi şcoala se complectează una pe alta. In ge- 
nere nu se pot primi cunoștinţi -îndestulătoare în - 
familie, după cum nu se poate primi o educaţie. în- 
grijită la şcoală — şi omul având nevoie în vieață 
să fie atât instruit cât şi educat, urmează că trebue 
să facă parte din ambele. grupuri. ” 

Dar şcoala mai înfăţişează un alt folos, prin faptul 
că dă copilului prilejul de a intră în relațiune, cu se- 
„menii 'săi şi de a face oareşicum ucenicia socială. . 
In şcoală copilul ajunge să se cunoască pe el şi pe: 
ceilalţi. copii, căci se convinge prin. el însuşi de forţele 
sale în comparaţie cu ale celorlalți — idee pe care 
mar fi putut-o căpătă acasă, unde nu găsește ccpii 
de vârsta sa. o 

Profesorii sunt părinții sufleteşti ai copiilor, căci 
„au misiunea de a le formă sufletele. Sarcina prafe- 
sorului trebue ușurată prin conlucrarea cu părinţii, 
Cu “care e nevoe să se pună în relațiune prin mijlocuj 

1 - +
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-uutii livret, unde să însemne observările ce âre de 
făcut asupra. copilului. Părinţii sunt datori să ţină 
seamă. de ele, fiind făcute în interesul propriului lor 
copil şi să caute toate mijloacele de“ îndreptare. In 

„nici un caz însă nu este permis părinților a contrazice 
în vățămintele date de profesor — fie ele cât de rele— 
căci în felul acesta ar desgustă. copilul de școală, ci 
trebuă să reclame autorităților în drept. 

INI. Educaţia este calea care conduce omul să exer- . 

cite şi să desvolte puterile bune de vieață cu care a 
venit pe lume, să scoată la iveală tot ce-i bun în firea 

“cuiva, să-i descopere. astfel chemarea și să-l aducă în 

stare s'o îndeplinească. Educaţia trebue să se adap- 
teze naturei fiecărui copil, darea urmăreşte un scop 

general : să formeze din copil un om, un om cât mai 

"„Vrednic, adică cât mai robust, cu mintea cât mai des- 
voltată, cu caracterul cât mai îrunos, 

" Penţru înlesnirea studiului. această educaţie ge- 

nerală se împarte după întreitul său obicet în: edu- - 
" caţie .[izică, educație intelectuală . şi educație : morală. | 

“Repetăm : această despărțire se face numai pentrucă 

nu. le putem studiă pe toate deodată; în practică 

însă trebue să întreprindem în. acelaș timp” cu deo- 
potrivă atențiune educaţia fizică, intelectuală şi mo-.- - 

“rală a copilului pe care societatea sau Dumnezeu 

ni Va încredințăt. Educaţia oricărui copil .trebue 
să urmărească întărirea” și  mlădierea corpului, 
a cărui bună funcționare procură sănătatea şi ajută 
educaţia intelectuală, desvoltarea puterilor minţei. şi 

“dobândirea cunoştinţelor folositoare precum și edu- 
caţia morală care formează inima, “caracterul şi de- 

săvârşeşte un om. . 

Această împărţire a educaţiei generale o găsim, de pildă, în urmă- 

toarea pagină a lui Horace Mann : J 

„Prin educaţie înțeleg mai mult decât putinţa de a ceti, scrie şi 

socoti. Cuprind . sub acest nobil titlu exerciţiile fizice, care au de : 

y ” .
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" "obiect să îndrepte corpul, care-i sporesc vlaga şi energia, îl pun la | 
adăpostul boalei, îi procură mijloacele de a exercită o acţiune oareși 
cum creatoare asupra substanţelor virgine ale naturei, să trausforme 
un deșert î în câmp cultivat, pădurile în corăbii, cărierile de piatră 
în sate” și cetăți. Inţeleg deasemenea prin educaţie cultura inteli- 
genţei, gaţie căreia ne este dat să descoperim legile auguste şi per- 
manente care domnesc universul creat, fie în ordinea materială 
fie în ordinea morală. Educaţia însfârşit constă în desvoltarea sim- 

| țimântelor morale și religioase care, cu ajutorul naturei şi al Provi- 
 denţei, ne conduc să supunem apetiturile, înclinaţiunile, dorinşele 
noastre, voinţei supreme”. . Pe A 

Aceste. trei părți ale educaţiei generale se-subim- 
part la rândul. lor,. tot pentru ușurința studiului, în. 
mai. multe categorii după obiectul particular al fie- 
căreia. Să nu scăpăm niciodată din vedere că educația 

„trebue:să formeze pe-cât e posibil un tot armonic, 
„ăşă încât ar fi o greşeală « să desvoltăm unele însușiri 
în paguba altora. - 

IV. Pentru ca să joace un rol. activ în societate 
omul nai trebue să aibă o profesiune și în acest. scop 
să fi-primit o educaţie specială, profesională, pe lângă 
educația generală. Astăzi, când. diviziunea muncei 

“ sociale a. ajuns foarte departe şi când, afară de * cei 
neputincioşi, nimeni nuci dispensat de muncă, sub 
pedeapsă de a fi considerat ca „trântor”, necesitatea 
specializărei, a educaţiei profesionale, e mult mai sim- 
țită. Acestei trebuințe răspund şcoalele speciale : de 
arte şi meserii, de comerţ, şcoala de arhitectură, 

„şcoala de poduri şi şosele ş. c, 1. Școala normală dea- 
semenea are-de scop să formeze :în acelaş timp 0a- 
meni vrednici. şi învăţători destoinici. 

„Aceste două feluri de educaţii — educaţia generală şi esențială, 
„educaţia specială şi profesională — sunt deopotrivă de însemnate . 
pentru om. Ele: nu sunt dealtfel opuse una alteia : dimpotrivă, se for- - 

- nlează, se perfecţionează,. se desăvârșese una pe alta. A» neîngriji 
pe una în folosul celeilalte, ar fi să le slăbești, ar fi 'adesca să le rui-. 

" nezi în acelas timp pe amândouă.” (Dupanloup). O
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Un om complect, desăvârşit, este acela care întru- 
neşte toate însuşirile superioare ale speciei, însuşirile 
trebuincioase-pentru a exercită o profesiune, un rol 
folositor în societate și în sfârşit acele însuşiri prin care . 
împărtășește sufletul neamului său. Educația gene-! 
rală, aplicabilă la toate popoarele civilizate contim- 
porane, are nevoie să fie complectată cu o“educaţie 
naţională potrivită sufletului şi condițiunilor de vieață 
ale fiecărui popor. - 

Vom căută. prin urmare să scoatem din elevii 
noștri nu numai oameni superiori, dar și: buni cetă- 
țeni, buni Români, în ale căror inimi să bată puternic | 
dragostea de ncam,-de limbă, de” ară şi aspiraţiunile 

_românismului. . A | | !
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OBIECTUL PEDAGOGIEI | 
I. Ştiinţa şi arta educaţiei, —u. Științele pe care se întemeiază pida. 

gogia. — JI. Ulilitatea. Pedagogiei. —- IV. Impărțirea ei. 
1 —— 

„l Dispune educația de mijloace sigure pentru a 
formă omul? Mijloacele sigure sunt acele care-şi 
ating scopul fără de nici o şansă de nercuşită ; ele sunt 
întemeiate pe ştiinţă sau pe 0 experiență veche şi 

_ generală. Există o știință a educaţiei? 
O ştiinţă e posibilă atunci când faptele; pe care le 

studiează, sunt supuse unor legi. In realitate există, s'au. 
descoperit chiar câteva legi fiziologice şi psihologice ; prin 
ur mare există o știință a corpului şi a sufletului omenesc ; 
pe temeiul ei se pot formulă reguli după care să se 
ajute formarea cât mai desăvârşită a omului : acesta-i | 
obiectul Pedagogiei. Pedagogia este ştiinţa educaţiei, | 
este totalitatea regulelor pe care educatorul trebue să; 
le aplice adaptându-le fiecărui caz particular. 

Educația este. o artă, educatorul, un arţist. Căci 
nu-i de ajuns ca cineva. să cunoască, perfect regulele. 
pedagogice pentru a îi un bun educator: trebue să. 
fie în stare să le aplice cât mai abil, și pentru aceasta 
să aibă anumite însuşiri, care constituesc aşă numitul 
„tact pedagogic”. După cum pentru a fi orator sau 
poet nu-i deajuns să cunoşti retorica sau poetica ;” 
după cum pentru a fi un bun medic nu-i deajuns 
să fi studiat bine științele medicale, ci mai trebue să 
le fi pus în practică şi să ai anumite însușiri personale 
Pentru a descoperi cât mai repede şi mai exact na- 

N
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- tura -boalei, — tot “astfel educatorul trebue să aibă 
anumițe însuşiri; prin care să prindă cât mai 'repede 

“şi mai exact firea copilului, să găsească la timp mij-! 
loacele cele mai potrivite pentru a o îndreptă şi des- - 
voltă. ” - 

„A formă un om e lucru delicat, lucru periculos: nu vă aşteptaţi la infailibilitatea unei “geometrii bine concepute şi nu 'speraţi deloc, liniștea supremă a demonstrațiilor bine conduse. Va fi luptă ; vor „Îi surprinderi: vor fi împotriviri, slăbiciuni, înălţări, inerții, miraco lele naturei active şi libere : va îi acel dute-vino zgomotos, armonios sau haotic, care se petrece în om caşi p& mare.” (Marion), 

Ni urmează însă că e imposibil să se formuleze „reguli de educaţie, nici că e inutil de a le-cunoaşte, | Medicul întâmpină în practică greutăţi analoage ; - i se întâmplă ca un tratament, care a izbutit faţă de - „un bolnav,-să fie ineficace său chiars vătăriător pen. tru'altul (deaceea s'a Spus cu.drept cuvânt că nwexistă 
în realitate. „„boale”, „ci numai „bolnavi” — ădică -. „atâtea particularităţi de boală, câți "bolnavi sunt); - „cu toate acestea, cine. se mai. îndoeşte astăzi de fo- - „losul” ştiinţei medicale? Tot aşă este adevărat că poetul: se naşte, nu devine poet învățând poetica, dar nu urmează că poetica ar fi nefolositoare chiar - - celor mai inspirați poeți. Cu. atât mai utilă e peda- gogia “pentru educator, de oarece” în. arta educaţiei - inspiraţia nu joacă un 'rol aşă de mare ca în“poezie, -Dealtiel inspiraţia însăș este adesea ajutată şi în- -dreptată de: ştiinţă. : e 

“Un alt adevăr, pe care trebue să-l recunoaștem, este-că pedagogia nu-i o ştiinţă destul de înaintată, Adesea, în lipsă de regule sigure, trebue să ne mulțumim cu regule probabile; aşă după cum rezultă din actua- „Iele. cunoștinţi. despre natura. omenească, „Aşă, încât | o definiţiune mai modestă, dar mai fidelă, a pedagogiei actuale: ar fi: fotalitatea regulelor rezultate. din.reflec- 
G Aslan: Pedagogia 7: IS s 

ss



31 
    

„caţie. Rolul pedagogiei este deocamdată să. utilizeze . 

"toată ştiinţa pe care o avem şi să împlinească cu datele. 
"experienţei şi ale intuiției lipsurile ştiinţei noastre. 

Dealtfel, toate ştiinţele practice, toate tehnicele, chiar 

“ şi.cele mai simple, au început prin a fi incomplecte. 

Şi care din ele ar puteă pretinde Chiar. astăzi că a de- 

venit perfectă? Ar fi o copilărie prin urmare să arun- 
căm puţina ştiinţă ce avem despre educaţie, sub cu- 

vânt că e prea puţină. Cine a spus că învățătorul 
n'are nevoie de pedagogie pentru a instrui şi educă, 

după cum mare nevoie să cunoască fiziologia pentru 
a. mistui — acela a glumit sau în tot cazul nu merită 

să- fie luat în serios. | 
2 z 

Vechii Greci numiau pedagog pe sclavul care duiceă 
„copiii -. la. şcoală. Mai târziu, la Romani, sclavul pe- 
- . dagog a început să instruească el însuş copiii. In tiru- 

” purile moderne. s'a nuinit mult. timp pedagog insti- 
tătorul pedant. Abiă în secolul al XIX-lea, mai ales. 
în a doua jumătate a secolului, cuvântul acesta a 
“căpătat” un înțeles onorabil, care va deveni din ce 

| în ce mai mult un titlu de merit. 

"II. Pentru a descoperi procedeele, metodele -de 

educație precum și' metodele de predare ale învăță- 

- mântului trebue să cunoașteni puterile sufleteşti şi 

- modul cuni - ele funcţionează, întrun -cuvânt, psi-.. 

hologia. După cum un sculptor, un pictor, trebue să 

“cunoască materialul pe care-l întrebuinţează şi ope- 

rațiunile la care se supune acest material, tot astfel 

pedagogul trebue să cunoască natura şi jocul facul-. 
tăţilor, puterilor, asupra căror voeşte să lucreze. . 

Nu putem formă un om dintr'un copil fără să ştim 

ce este copilul, fără să cunoaştem pe lângă psihologia 
generală, psihologia. copilului. Căci este un fapt de. 

observație comună că spiritul creşte ca şi corpul, 

țiunea şi experienţa de până acum cu privire: la edu-:



" durata. rutinei drept experienţă.” 
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că există o copilărie a sufletului, că prin urmare poate 
există o știință a creşterei sufletului, care să descopere | 
legile acestei creșteri, legi după care evoluează treptaț. - 
diferitele facultăţi ale copilului până ce ajung la. maturitate. | 
„In sfârşit, pentru a fixă ținta educaţiei, a stabili 

însuşirile, care constituesc omul superior, pedagogia 
se foloseşte de igienă, de logică și de morală. 

II. Oricâte însuşiri personale ar aveă învățătorul, 
nu..se poate dispensă de. cunoaşterea 'pedagogiei,, 
Chiar.o experiență îndelungată nu-i deajuns, pentrucă . 
e mărginită în timp şi spaţiu, e produsul unei singure 
persoane într'un mediu restrâns. Dealtfel, această experienţă, dacă nu-i călăuzită de' ştiinţă, nare ade- 
sea” nici o valoare.. Cel care posedă pedagogia Ştie 
cum să instituie o experiență, cum -să-i varieze con- 
dițiunile şi ce concluzii să tragă. După cum spune un 
proverb” german : -,, Inţeleptul singur e instruit de 

> 

ce se fălesc cu „experienţa” lor, disprețuind pedagogia, 

experiență; ea nu învață nimic pe cei -proști”. Cei : 

“sunt niște rutinari, sau empirici. 
- 7 - ” Ei merită . următoarea observație a lui L.acombe : „Domnule, văd bine că aţi făcut donăzeci, treizeci de ani acelaş lucru, fără a: “schimbă întru nimic procedeurile d-voastră. Dacă aţi practicat . € i d. 1 p indelung, n'aţi experimentat însă nici un moment. Aceasta vă aduce iertare că aţi rămas în rutină, dar nu vă scuză poate de a consideră 

Experienţa nu poate fi rodnică decât dacă e condusă „de ştiinţă, 
i 

Ş "care inspiră cercetările, suggerează încercările, suprimă încercările |. zadarnice, controlează rezultatele, le apreciază după adevărata lor valoare și permite de a scoate din ele în prezent şi'n viitor toate învăţăturile pe care le cuprind.” (Mauxion). ” 

„O experieriță bine făcută poate fi mai. hotăritoare decât. un lung şir de experienţe făcute după inspi= rația. momentului, fără. de un fir conducător. lată de: -
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- Mi Ne „360 .- 

ce un învățător tânăr, stăpân pe știința educaţiei 
"şi posedând însuşirile necesare, poate âveă în scurt 
“timp mai multă şi mai prețioasă experiență . decât. 

un altul, care a albit în această carieră. 

Ă Empiricul, când izbutește, atribue îndată o valoare 

procedeului în cauză, fără să bănuească că pot există 

procedeuri şi mai bune şi mai sigure; iar când nu 

izbuteşte, aruncă vina pe firea elevului sau pe îm- 

“ prejurări ca şi cum sarcina sa n'ar fi să instruească : 

şi. să educe pe toți elevii-(afară de idioţi)! , 

. + Pedagogia poate fi întradevăr: nefolositoare, "dar 

numai pentru cei ce_n'o pricep sau care au învățat-o 

papagaliceşte. Când însă un învățător: a pătruns - 

această ştiinţă, când o stăpâneşte, -când îi. dă zilnic 

vieață meditând- 0,-aplicând-o, îmbogăţind-o cu ob- 

servațiile sale, atunci pedagogia: ajutată de tattul 

acestui învățător îi îngădue să conducă elevii fie în. 

clasă, fie în parțicular, cu siguranță şi îndemânare. . 

Pedagogia este prin “urmare necesară educaţiei : ea o călăuzeşte, 

o inspiră şi-i procură mijloacele. „Există o pregătire pentru artă 

prin ştiinţă, o pregătire a inteligenţei şi a inimei, care precedează 

opera educaţiunei și numai graţie căreia experienţa pe care n'o puteni - 

dobândi decât în cursul acestei opere, devine instructivă pentru noi. 

Numai prin acţiune, prin practică, se capătă arta, se dobândește 

 zactul, talentul, îsteţimnea, îndemânarea? dar numai acela învaţă 

arta, care a dobândit mai înainte știința prin munca gândulii, - 

care şi-a însuşit-o şi care a determinat de mai înainte impresiunile 

pe care experienţa viitoare, trebuiă să le facă asupra lui.” (Herbart). 

Dar iarăşi nu trebue să exagerăm valoarea practică . 

a pedagogiei. După cum logica, de pildă, nu face pe” 

cineva să arguimenteze bine și nici chiar nu-l împiedecă 

să argunmenteze prost, ci numai îi arată, dacă e atent, 

că greşeşte,. — tot:astfel pedagogia nu face pe cineva 

să educe bine” şi nici chiar nu-l împiedecă, de pildă, 

să „aplice pedepse : antipedagogice, ci îi arată numai 

că greşeşte. Ştiinţa, în genere, stabileşte legile pe



- 
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ta. 

„care artistul trebue să le respecte, hotărniceşte : do-. - 
meniul în afară de. care inspiraţia! e condamnată. să 

„rătăcească, dar nu: poate înlocui inspiraţia, căreia îi 
este dat să: descopere cele mai bune căi înnăuntrul 
acestui domeniu. N 

N 

„Dar, dacă folosinţa principiilor, psihologice e mai mult negativă 
decât pozitivă, "nu trebue să încheiem că ele sunt lipsite de folos. 
Ele zestrâng cu siguranță câmpul experiențelor și al greutăților. 
Dacă suntem psihologi, vom şti de mai înainte 'că cutare metode 
sunt rele. Psihologia ne va păzi de hele greşeli și ne va îngădui - 

„mai ales să ne facem o reprezentare mai exactă despre: ceeace voiun, 7 > : A - aa - Pe de altă parte avem mai multă încredere într'o metodă care pare 
că se sprijină în acelaş timp pe teorie şi pe practică.” (James). 

IV. Atât pentru înlesnirea studiului, cât și pentru: 
trebuinţele practice,- pedagogia se împarte. în: pe- * 

“dagogie generală, care e ştiinţa educaţiei, în înţelesul : 
restrâns al. cuvântului, adică fără instrucțiune — şi 
didactică, care e știința de a instrui, adică totalitatea 

„regulelor. de predare a cunoştinţelor. Didactica nu este 
„+ decât o aplicare a principiilor. pedagogice la învăţă- : 
“mânt, deaceea. face parte din cadrul larg -al peda- 

„“ gogiei. Didactica la rândul ei se subîmparte în di- 
dactică: generală,. care se ocupă de regulele -comune 

de predare a tuturor cunoștințelor, şi metodica spe- 
cială, care cercetează” mijloacele de predâre cele mai 

- potrivite fiecărui obiect de învățământ. 

“z _ - po 7
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PRINCIPIUL NATUREI 
"1. UHlizarea forțelor naturei în educaţie. — II. Utilizarea legei des- 

zoltărei copilului. — III. Utilizarea firei Particulare fiecărui 
copil. Importanţa personalităţilor. - 

  

1. Inainte-de a ne ocupă de scopurile şi metodele 
speciale diferitelor părţi ale educației, să stabilim 

> Principiile generale, care trebuesc să călăuzească în-. - 
totdeauna pe. educator. Educaţia caută să ajute, să 
îndrepte şi să desăvârșească natura Gmului. Educa- 
torul are nevoie să cunoască firea particulară a co- 
pilului, să ştie cum se desvoltă în genere sufletul co-. 

_pilului şi cum funcţionează în genere: sufletul omenesc. 
Toate acestea trebue să le ştie nu numai pentru a 
urmări un scop educativ potrivit îirei particulare 

“a copilului său, dar.şi pentru a întrebuință mijloace 
conforme ordinei naturale, căci nu putem porunci 
naturei sufleteşti, după cum nu putem Porunci naturei 
Jizice, decât Supunându- ne legilor. ei. Aşă, de pildă, 
atenția omului şi ?n special a copilului se produce in-.- 
voluntar în anumite condițiuni, când se deşteaptă 

- curiozitâtea sau interesul. Aceste condițiuni, produ- 
cându-se dela sine, stingheresc deobiceiu disciplina 
şi învățământul în clasă; învățătorul însă, cunoscân- 
du-le, le va produce cu voinţă în folosul instrucțiunei: 
și al educaţiei. * ? . Ă 

Adesea se formulează principiul naturei spunându- -se : 
„educatorul trebue să urmeze natura”. Această for- . 
mulare e însă nelămurită. şi poate da loc la inter- 

-S
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pretaţiuni greşite. Omul nu se naşte -cu o natură 
N "- "bună, după! cum. credeă ' Rousseau: aşă încât rolul „ educatorului nu. constă numai în_a păzi copilul-de . influenţele rele și a-i- ajută desvoltarea firească PI adesea copilul.vine pe lume cu aptitudini, cu porniri - rele, cu-slăbiciuni, care-l fac impropriu pentru: Vieața în societate, cu apucături care. sunt nişte rămăşiţe „dela străbunii sălbateci : educaţia arc de scop tocmai „- să înnăbușe aceste predispoziţiuni, să le împiedece „de'a intră în caracterul omului. Această acţiune 'de ax : , . : - az „înnăbușire, pentru a izbuti pe deplin, trebue să fie. -. făcută metodic, servindu-ne de mijloacele însăş pe care ni le oferă natura” copilului. - Utilizarea forţelor nâturei şi a jocului lor firesc — legilor naturale — în educaţie : iată cum- trebue să înţelegem priricipiul enunțat. . : E e - 

a 
” ... Ă . 

. bă i 

Enunţarea, pe care am criticat-o, inai poate da loc şi la alte ne- dumeriri : „Ce este conforinitatea cu natura? „Unde o găsim? Cum -0 vom cunoaşte? Care oameni i-au rămas: credincioşi ? Trebue să-i „„- căutăm în pădurile virgine din America sau “printre diferitele tri- buri ale mărei de sud sau poate la naţiunile civilizate din Europa?” i 
(Diesterweg). 

> Dar, admițând chiar că am puteâ descoperi undeva sau reconstrui x» „în minte „natura primitivă” a omului, așă cum eră înainte de ci. . „xilizaţiune, n'am puteâ-o luă de model, de ideal, căci judecând după “ - telul de vieaţă al oamenilor preistorici, natura lor sufletească m'aveă 

„oricât s'ar critică convențiunile sociale, moda, şi în genere „vieaţa 

nimic de invidiat pentru noi. Oricâte cusururi sar găsi civilizaţiunei:' z 
i 

* artificială”. de astăzi, „nu se poate tăgădui că în definitiv sufletul | „ Oimenesc s'a cioplit, a progresat. Iusuşirile atribuite naturei primi- . - -tive a omului au provenit dintr'o iluzie poetică, pe care științele preistorice au împrăştiat-o, 
a 

Il. Educatorul trebue să ție seamă şi să se folosească nu numai de legile generale ale sufletului” omenesc, „-dar şi de legea naturală a desvoltărei copilului. Este în âfară de orice îndoială că sufletul omenesc se schimbă . 
o, 

e _ - =
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cu mersul anilor : prin urmare educaţia e. nevoită ca 

în acțiunea ei asupra copilului, adolescentului sau: 
-tânărului să se conformeze. condiţiunilor vârstei. 

Educaţia nu-i o acţiune de imprimare, ca tiparul 

“pe hârtie, nici. o acţiune de modelare ca scoaterea fi- 
gurilor. de ceară din calapod ;— în termeni abstracți, 

„dar. mai exact, educaţia nu-i o. acțiune ce-se impune 
“din! afară,. ci  desvoltarea puterilor de vieaţă supe- 
-rioară, care se. găsesc în germen într'un copil. Com- .. 

" paraţia cu sculptura e numai în parte exactă. Edu- 

cația pote. fi comparată mai _degrabă cu horticul- 
tura : după cum grădinarul' trebue ie să cultive fiecare 

plantă, “fiecare Ziloare, conform condiţiunilor ei de 

desvoltare, tot aşă educatorul trebue să se conformeze, 

legei: desvoltărei fireşti a omului. Oricât s'ar sili un 

grădinar să "ngrijească-o floare; dacă nu ştie care sunt : 
condițiunile prielnice desvoltărei acelei: specii de flori, 
nu va izbuti: toată :munca şi osteneala sa vor fi za- 

  

- darnice. Copilul, caşi floarea, se, desvoltă numai prin .. 

însuşirea treptată a elementelor prielnice naturei sale. 

Cași floarea, copilul se desvoltă: dinnăuntru. înafară, 
“ca să zicem âşă; educaţia provoacă, ajută şi îndreaptă 
creşterea puterilor. fizice şi sufleteşti ale copilului, 

“dar nu poate nimic fără concursul naturei. Pentru a 

obţine acest concurs, educatorul trebue să cunoască | 

„psihologia generală, “psihologia intanțilă și firea par- 

ticulară a. copilului său, î- 
Un medic celebru, fiind felicitat călduros că a scăpat dela moarte. 

un - bolnav, răspunse : eu: l-am îngrijit, Dumnezeu l-a vindecat. 

Ia fel va răspunde-un educator bun, când i s'ar lăudă opera: cu 

am îngrijit copilul, natura l-a desăvârșit. Această consideraţie nu. 

dovedeşte însă inutilitatea educaţiei, căci natura lăsată în voia în- 

tâmplărei, rămâne: nedesăvârşită, e supusă chiar influențelor. rele. - 

” Comparaţi fructele pe care le. obţine grădinarul cu fructele, arbo-- 

„riloz neingrijiţi. Prin cultură -se obţine chiar îmbunătățirea, speciei, 

ca să nu 

  

icem crearea de. specii noi : : trandafirul e străriepotul mă- 

'ceșului.”* Pa



= 
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„= Aplicările principiului naturei 1 von. vedeă în. tot ai 
cursul pedagogiei ; deocamdată ne mărginim la câteva 
considerațiuni generale. Aşă, de pildă, învățătorul şi 
apoi. profesorul nu vot ațâță aptitudini precoce; ci 

"vor satisface pe acelea care 'se manifestă în mod fi- 
* _resc. Pentru ca acțiunea educativă să ie eficace, - . 

> „foarte slabă şi rudimentară Ia început, fiind sub jugul 

trebue să. vie. la momentul oportun. Unele studii ie 
fiind predate prea de timpuriu, sunt. plictisitoare: Să 

"şi obositoare, iar fiind predate prea târziu, spiritul =. 
„nu mai beneficiează de toată influență lor... | 

„In trăsături generale desvoltarea. naturei omeneşti ., 
constă în trecerea dela vieaţa animală la vieaţa spi- A 

| rituală; sensibilitatea, mărginită. mai întâi la emoții 
rudimentare şi . egoiste, se. îmbogăţeşte treptat cu 
sentimente. altruiste! şi cu sentimente estetice ; -inte- 
ligența se ridică treptat. dela percepțiile -sensibile la 
“concepțiile raţionale : mersul său firesc este dela-con- 

- cret la abstract, dela particular la -general; voinţa, 

. 

sensațiunilor și al emoțiilor, se întăreşte. şi se liberează 
treptat” de această sclavie cu ajutorul ideilor: * - 
„In rezumat, educâția nu-i eficace decât în măsura 
în” care se slujeşte de ordinea naturală, în măsura în- 
Care utilizează forțele naturale pentru. atingerea” sco; 
pului ce urniăreşte.: După vechia' concepție, aplicată - 

-i astăzi în mod empiric în multe familii; educația ar. -. 

p
i
 

„consistă în a impune voinţa educatorului voinţei co- 

? 

piluiui. Aceasta însă nu-i educaţie, ci dresaj: de aceea. - „dă rezultate triste. Ca să obţii dela un copil rezultatul - - 
„voit,-trebue să ştii cum” să-l iei şi ce să-i ceri, Pentru 
“aceasta, repetăm, trebue să-i cunoşti firea lui parti: 
clară, o? Se , 
- II, Nu-i nici posibil nici de dorit să se facă educația 
“tuturor exemplarelor speciei omeneşti după acelaş 
calapod. Nu-i posibil, căci copiii nui se nasc deopotrivă 

7 + 
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înzestrăţi de natură. In zadar te-ai încercă să faci Cu= 
ragios -pe un copil lipsit de vlagă: e aproape ca şi 
cum aivoi să scoţi un Beethowen dintr'un surdo-mut ! 

"De altiel nici n'ar fi de dorit ca toţi oamenii. să aibă 
, aceleaşi î însuşiri în „aceeaş măsură, Progresul omenirii, 

ca cel al oricărei specii vii, se operează prin diferen- ” 
ţiare. Educatorul trebue prin urmare să desvolte. 

- personalitatea fiecărui copil. . - . 
„. Personalitatea, .în înţelesul larg. al. cuvântului, e 
fiziono mia sufletească a cuiva 1). Oricât de banal ar 
fi un suflet, tot se deosebește cu ceva de celelalte. 
suflete. omenești. Goethe spuneă că nu există două . 
frunze identice pe acelaş copac;— cum-ar puteă îi 
doi oameni absolut. la: fel? In pedagogie însă prin 
cuvântul „„personalitate” înţelegem un suflet ales, 
care se deosebeşte în. bine și într'o largă măsură de 
celelalte : suflete. Scopul suprem al educaţiei este să 
desvolte, să înflorească „mai cu seamă acele însușiri 
bune, priri care un om se va puteă distinge. mai mult 

- de semenii săi. , 
"Pentru ajungerea acestui scop ultim, educaţia per- 

sonalităței trebue să înceapă chiar din primii ani ai 
copilăriei, de îndată ce copilul începe a- -și manifestă 
natura sa -particulară. Unii copii sunt. vioi, alţii li- 

 niştiţi ;. unii. se ruşinează repede, alţii aproape deloc; 
"unii sunt ascultători, alţii îndărătnici, încăpăţânați | 

şi aşă mai departe. E nevoie de o îndelungată obser- 
„Vaţie atentă pentru. .a descoperi amănunţit. natura . 
fiecăruia şi de mult. tact pentru a_0 îndreptă, Așă, 
de pildă, încăpățânarea . unui copil “poate proveni 

” fie din nepricepere, fie din nesimţire, fie din tempe- 
rament, dintr'un prisos de energie vâluntară. De aceea - 
Da II 

1) Pentru exprimarea acestui inţeles ar fi mai potrivit terme- 
nul „individualitate”, 

Ă
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nu poate fi combătută în mod. uniform, ci ne vom adresă “când priceperii, când simțirei copilului, “iar altă dată va -fi nevoie să canalizăm energia lui vo-: luntară întro direcția aleasă de noi — să-l „distrăm”. - Deosebirile de ordin intelectual se manifestă mai târziu, în timpul învăţământului primar şi mai ales în primele Clase secundare. Ochiul cel mai super- ficial descopere cu ușurință pe elevul cu memorie bună, pe cel cu memorie slabă, pe unul care pricepe lesne matematica, -pe altul cu'talent de a fecită “versuri şi aşă mai departe. Datoria unui bun profesor, a unui - educator, a unui părinte sufletesc, este să cultive, să desvolte aptitudinile bune ale fiecăruia din elevii săi. 
E în afară de îndoială că starea actuală, când elevii mediocri şi submediocri urmează în aceeaş clasă, după acelaş program şi după aceleaşi metode ca elevii talentaţi, e departe de a fi mulțumitoare. Școlarii | „deştepţi sufăr. din pricina. celor mediocri: şi proşti, - iar aceştia la rândul lor sufăr din pricina celor dintâi. .. Unii se descurăjează fiindcă nu li se dă deajuns; cei- lalți pentrucă li se dă prea mult, SN Până la înființarea unor clase sau școale speciale, „, Profesorul :conștiincios va continuă “pe cât posibil să-şi împartă în minte clasa în două sau trei categorii de elevi ; va căută să nu lase neocupaţi pe cei mai deş- tepţi,- punându-le lor întrebările cele mai grele, pu- nându-i pe dânşii să corecteze greşelile camarazilor, "să citească mai întâiu o bucată de lectură, să contri. bue la explicarea unei lecții ş. c. 1.; va căută pe de altă. parte să nu ceară elevilor slabi lucruri peste “puterea lor, va rezervă. pentru dânşii chestiunile “mai uşoare, le. va da chiar; spre deosebire de ceilalți, — teme şi exerciții mai uşoare şi aşă mai departe. In- tr'un cuvânt, va adoptă metoda şi chiar programul de învățământ pe: cât posibil după natura fiecărui elev, cu Silința de a trezi şi hrăni aptitudinele Şi 'în- “suşirile bune ale fiecăruia, |: Pa, a 

Pentru a-și cunoaşte mai. bine elevii, m'ar strică
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-până la un punct oarecare intimitate față de dânșii. 
- Un profesor, care e stăpân pe materia lui şi care e 

- conştiincios, mare să se teamă că autoritatea sa va 
suferi din această pricină. Elevii au un simț.special- > 

pentru a descoperi pe profesorul devotat carierei | 

“sale şi chiar cei mai leneşi din ei fac oarecare sforțări 

„să înveţe la meteria unui astfel de profesor şi. au con- 

| sideraţie pentru dânsul. Acest învățător nu va riscă. 

"* deci nimic luând: o atitudine familiară față de elevi, 
„ chemându-i uneori pe nume, uneori luându-i deoparte, 

- între patru ochi, pentru a descoperi pricina nesi- - 
linţei sau neascultărei lor.și pentru a-i sfătui părin- 

> teşte.. Profesorul va aveă deasemenea convorbiri în- 

time_cu elevii deştepţi şi silitori, recomandându-le 

de pildă cărţile cele mai potrivite pe care să le citească 

acasă sau în cursul vacanței, dându-le desluşirite tre-. - 
' buincioase, ș. a. a RE - 

“Nu. trebue să: uităm că personalitatea e “isvorul 

propăşirei, că cel mai potrivit mijloc de a determină = 
„Progresul | națiunei este cultura, individuală (intelec- 

tuală şi morală) a fiecăruia din fiii săi. j Na 
Dă - - . *
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PRINCIPIUL ACȚIUNE 
I. Utilizarea activităjei intelectuale „spontane. II. Necesitatea ac- 

Jiunei copilului în educaţia -sa fizică şi "morală. — III. Să ne 
folosim de curiozitatea copilului şi de nevoia lui de a [i activ. = 

„IV. Necesitatea reacţiunei copilului. _ 
  

Î. „„Siifletul - — spuneă 1 un vechiu filozof grec — nu- -i 
“un vas pe care să-l uinpii, ci un cămin pe care trebue 
să-l încălzești” sau mai degrabă -un foc, pe care trebue 
să-l nrăneşti. Să ne amintim adesea acest principiu, 

“sau mai bine să”nu-l pierdem niciodată din vedere, 
căci îşi găsește aplicarea neintrerupt în educația și 

„instrucția- copilului. - - IER 
„Dacă sufletul copilului ar fi ca un vas “de umplut, 

atunci opera învățătorului ar constă să-i toarne cu- - 
noștințele, să-i comunice zilnic cât mai multe ade- N N . 

. Văruri,- să-i dea să citească şi acasă cât mai multe 
cărți. - Copilul ar irebui să fie tăcut, ascultător și să | 
caute a memoriză cât mai mult,. a-şi. „băgă: în cap” 
cât mai multe idei. In realitate însă sufletul e o forţă . 
activă, ca focul, care se hrăneşte și: hrănindu-se”. de- 
vine din: ce în ce mai puternic. Mai exact vorbind, 

„Sufletul copilului e.ca un organism viu, care se des- 
„Voltă prin hrană şi exercițiu, a cărui desvoltare însă 
mai e condiționată şi de vitalitatea lui înnăscută, de, 
cantitatea de energie pe care'e capabil s'0 deşfăşoare | 

„Și. de aptitudinele” sale. - 

Inteligența se hrăneşte.. cu acele idei şi - adevăruri, 
pe care le asimilează, le înţelege. De unde urmează
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„că copilul nu. trebue să primească cunoştinţele în 
mod pasiv, ca o povară, ci să fie ajutat ca să şi le 
formeze pe cât e cu putinţă el însuş. In loc să asculte 
tăcut lecţia, el trebue să colaboreze cu învățătorul, . 
să fie ațâţat tot timpul să caute, să observe, să judece, 
să. vorbească, să desemneze, într'un cuvânt să fie. 
activ, să participe oareșicum dacă nu la. descoperirea - 
ideilor, cel puţin la. stabilirea lor. In îelul acesta co- - 
pilul e scutit de silința de a memoriză, de oarece ideile 
pe care le găseşte el însuş se memorizează fără de 
nici. o sforţare ; el învaţă cu plăcere, ceeace-l- face să . 
înveţe mai Uşor şi - mai bine. 

Acesta-i modul firesc de a dobândi cunoștințe, . 
“Aşă” învață copilul limba sa maternă, proprietățile 
Jucrurilor şi fiinţelor înconjurătoare. Suma ideilor 
pe care le capătă şi'a cuvintelor pe care le memori- - 
zează copilul fără să-şi dea seama în primii săi ani, 
e considerabilă. De ce 'atunci n'am întrebuință aceeaş 
metodă naturală. pentru complectarea cunoştinţelor 
lui ? 

mar puteă. ajunge, oricât l-am îndrumă : de pildă, 
istoria şi geografia ; dar şi aceste lecţiuni pot îi pre- 
date sub formă de convorbire, aşă încât să fie înţe- 
lese şi 'să țină încordată atenţia elevilor prin însuş 

E interesul, pe care-l deşteaptă. Nu-i mai puţin adevărat 
că principiul'de a ţine elevul mereu în acţiune e foarte 
obositor de aplicat mai ales într'o! clasă numeroasă 

"Şi cu programul încărcat. Invățătorul bun nu cruță Ă 
însă nici o osteneală pentru a practică acest principiu 
pe cât îi îngăduie împrejurările, prețuind la nevoie 
“mai mult calitatea decât cantitatea cunoştinţelor, Dă 

"“în dorinţa ca elevii să aibă mai degrabă un cap bine 
“făcut, decât un cap bine umplut. 

N 

E adevărat că sunt unele cunoştinţe la care elevul | 

Vechiul precept al lui Pliniu cel tânăr, devenit maximă, cuprinde | 

pi
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A 
A 
în patru cuvinte un principiu fundamental al didactice : “Non 

“ multa, “sed” mult, mu. multe cunoștinți, dar mult înţelese, cu 
alte cuvinte, “puţine cunoştinți dar adânc înţelese, pe . deplin 
stăpânite — sau sub o formă mai generală : puţin dar bine. 

In rezumat, instrucţia nu trebue să întrebuințeze 
metoda artificială, care constă în a imprimă cunoştin 
țele, ca şi cum creerul copilului ar fi o foaie de hârtie 
albă, ci folosindu-se de mijloacele pe care natura 

> 

însăș i le pune la îndemână, să _aţâţe, să ajute şi să | 
_Călăuzească _ activitatea „intelectuală Spontană a co- 
pilului.. Invăţătorul să arăte cât mai puţin, să: facă 
pe elevi să găsească cât mai mult. Graţie.acestei me- 
tode elevul învață cu plăcere, fără speranța unei: 
răsplate şi fără teamă de e pedeapsă, a 

N - 

“In Emile, o carte pe care orice înv ăţător trebue s'o fi cetit, pe 
lângă multe exagerări se găsesc unele sfaturi didactice excelente, 

"de pildă cu privire la exercitarea activităței spontane a copilului. 
Ce învaţă copilul ? se întreabă Rousseau : „Cuvinte, cuvinte şi iar 
cuvinte”. 'Trebue să înlocuim cuvintele cu lucruri şi-să începem in- 

"strucțiunea cu realităţile sensibile. ;„Dăm prea multă putere cuvin- 
„telor. Cu educaţia noastră papagalicească, nu scoateri- decât papa- 

gali... Copilul nu trebue să știe nimic pentrucă i-aţi spus d-voastră, 
„ci pentrucă va fi înțeles dânsul... Emile are puține cunoștinţi; dar. 

cele pe care'le posedă sunt, într'adevăr ale sale ; el nu ştie nimic pe 
jumătate... Mi-i i „deajuns să ştie să păsească îndreptăţirea a tot ce 
face şi inotivul-a tot ce crede. Scopul meu nu-i să predau ştiiuţa, 
ci să-l învăţ s'o dobândească la nevoe şi să iubească adev ărul mai 
presus de orice.' - 

Pestalozzi -și Herbart, după cum von vedeă, au conecput la fel 
arta de a instrui, Iuv ățământul trebue să se înrădăcineze în câmpul 
de experienţă al elev ului, Adev ărata școală este aceea în care toată 
humnea lucrează : elevii cași înv ățătorul. Intr'un cuvânt, elevul trebue 

_ “să i înveţe intotdeauna în „mod activ. 

UE Principiul acţiunei se aplică şi mai “nout încă 
în educaţia morală. In ce priveşte educaţia fizică 

"am puteă spune că constă numai în acţiune. Iuchi- 
“puiți-vă o educaţie fizică, care s'ar predă. de pe câ-.: 

7 - 

x
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:tedră În faţa elevilor: aşezaţi în băncile lor! Oricât: 
de bine ar explică “profesorul natura, “condiţiunile“ şi 
rațiunea -fiecărui exercițiu, oricât de bine ar pricepe 
elevii această explicaţiune, este vădit că dânşii nu. 
se- aleg decât cu teoria “ educaţiei fizice, care. îşi. are 
desigur utilitatea ei, dar nefiind practicată, nu _poăte. 
influenţă câtuși de puţin -corpul' elevilor. 

Ar fi exagerat desigur să se susțină că tot aşă în-:- 
strucțiunea morală, teoria purtărei bune şi fru moase; 
mar aveă nicio influenţă. Când ascult sau citesc teo- . 
ria unui - exercițiu fizic, fibrele mușchilor mei nefiind 
puse prin aceasta în mişcare, nu profită întru fimic ; 
dar când ascult sau. “citesc! o bucată morală, fibrele. 
inimei-îmi sunt puse întru câtva în “mişcare şi- prin ur- 
mare prin aceasta chiar purtarea mea viitoare va 

| “puteă fi întru. câtva modificată. Cu atât. mai, mult. ) 
„instrucție morală sistematică şi îndelungată va trebui 
să aibă un folos practic. Comerţul cu ideile şi senti- 
mentele morale, reflecțiunea morală: nu poate să nu. 
înalțe întrucâtva sufletul omului şi să nu-i influențeze, 
conduita, ” 

Nu'e mai: puţin adevărat însă că: acțiunea este' În- 
“dispensâbilă educaţiei morale, “fie pentru a înlesni 
copilului priceperea ideilor” morale, fie pentru a-i formă 

__deprinderi. bune. - " 
Mai alts copilului mic adevărurile morale trebuesc 

să fie comunicate în inod intuitiv, adică recurgându:s& 
la „experiența lui personală, pentru ca să aibă el în: 
Suş în mod direct impresiunea acelor adevăruri, După 
„cum copilul în mod firesc vorbeşte înainte de a şti să 
“citească, după cum cântă fără “să cunoască notele 
muzicale, tot astfel se poartă frumos fără “să ştie ce 
este purtarea frumoasă. Educaţia morală constă: priv 

„urmare la început a. “deşteptă -simţimintele bune 
înainte chiar de. a le da numele. In” loc. de sfaturi, 

* 

.
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_precepte şi porunci, să inspirăm. încredere Şi iubire 
copilului, pentru ca' prin ele, “ajutându- -ne, după cum 
Yom vedeă și de puterea exemplului, să ceterminăn 
pe nesimţite purtarea. copilului. în i 

“Educaţiunea morală constă deassmenea nu numai 
în vorbe; dar mai alesi în acțiune. Ea nu se reduce, î în. 

-a da sfaturi, porunci şi pedepse sau recompense, ci 
“la. început în a inspiră sentimentele bune şi frumoase, 
a desvoltă inclinaţiunile favorabile ale fiecărui. copil, 

„a innăbuși pe cele. potrivnice, apoi treptat a face pe. 
„copil să întțeleagă şi să simtă motivele şi mobilele 

_-_ purtărei morale; Pe cât, e'cu putință copilul: trebue să 
dobândească noțiunile” morale prin „Propria “sa ex- . 

„periență,. determinată sau condusă bineînţeles de 
către educator. Intrun cuvânt, copilul. să capete 0 
purtare frumoasă — nu prin „dresaj — ci formându- şi 

“idei, simțiminte: şi deprinderi. bune. o 
v 

II. -E curios faptul că în arta. educației oniul ma 
ştiut să se folosească de cele mai însemnate procedeuri, 
ale naturei, ba chiar adesea a urmat o calc cu totul: 

_ opusă. Copilul sănătos cât timp e treaz, e.în acțiune, 
„h'are astâmpăr”, cum se spune în .familie. Acest 
neastâmpăr, caşi: curiozitatea lui nesățioasă, îi slu- 
jeşte să-și procure cât: mai multe” senzațiuni, cât mai. 

_ “multe: cunoştinţe, și 'n acelaş timp îi „desvoltă corpul 
şi :mintea. Creşterea în familie constă. adesea în a 

- „astâmpără” copilul şi a-l opri_să plictiscască pe cei - 
-. - mari cu întrebările lui. Educatorul însă se va sluji de 

| aceste mijloace, pe care i le oferă natură, pentru a. 
îmbogăţi şi 'sistematiză „experienţa copilului. EI vă fi - 
nemulţumit dimpotrivă de copilul 'aşă numit „cu- = - 

„ minte”, Serios” sau „âșezat””, > care în realitate nu-i N 
căi apatic, indolent Sau : bolnăvicios, 

- „Curiozitatea copiilor este. 0 înclinăţie a, naturei 
G: Aslan: Pedasozia .. a < . ” , o q_ 

. - /
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premergătoare: instrucţiunei; nu scăpaţi prilejul de 
„a.vă folosi de ea.. De pildă,-la_ţară copilul vede o 
moară şi vrea să știe ce este; trebue să-i arăţi cui .se 

„pregăteşte hrana care nutrește pe om. EI zăreşte se= 
„cerători : arată-i ce fac dânşii, cum seamănă grâul: 

şi cum creşte în pământ. Nu trebue 'să fii niciodată 
„nemulțumit de întrebările. lui; acestea sunt căile 

pe care natura ți le deschide pentru a înlesni instrucţiă ; 
urmează-le cu plăcere: astfel copilul va învăţă pe 
nesimţite cum se fac toate lucrurile care slujesc omu- 
lui şi care se “desfac în comerț.” (Fenelon). 

Lecţiunile cele mai profitabile sunt cele neprevă- 
zute, pe care le provoacă întrebările copilului; ele 
se înrădăcinează mult mai bine în sufletul lui, fiindcă 
răspund unei trebuinţe simţite de dânsul. Mai ales 
în instrucția şi educaţia morală să nu scăpăm niciun 

“prilej pentru întrebuinţarea acestei. metode indi- 
recte, folosindu-ne nu numai de curiozitatea copi- 
lului, dar şi. de incidentele vieţei. lui. zilnice, de împre- 

- jurările pe” care le-a văzut sau. despre care a rauizit 
- vorbindu-se, -_ ia 

IV, Dar nu-i de ajuns să ne folosim de curiozitatea 
“copilului, de nevoia lui de a fi activ şi de activitatea 
lui spontană, mai trebue să nu pierdem nici un prilej 
de a-l face să'reacţioneze 'și de a substitui treptat: în 
locul reacțiunilor înnăscute, reacțiuni' conforme țintei: 
pe care o urmărim. - / 

In mod -firesc copilul reacționează adesea după 
orice impresiune, mâi ales după impresiunile noi şi 
această reacțiune îl ajută foarte -mult. să-şi fornieze 
şi “să-și fixeze cunoștințele despre lume, căci de im- 
presia primită' se leagă senzația de- a-i îi răspuns, 

-. senzaţie :produsă de mişcările copilului determinate .. 
de acea impresie: Din această observație psihologică 

“scoatem regula pedagogică de a nu lăsă copilul să 
„primească în mod pasiv cunoştinţele pe care i le comu- 
-nicăm, ci de a-l face să reacționeze, dacă nu printr'o 
activitate corespunzătoare, cel puţin prin vorbe. - 

De
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„ Fiecare elev să aibă caiete sau tăblițe, pe care.să | 
facă socoteli, să desemneze, să facă măsurători şi . 

- la dispoziţia tuturor să fie „un material didactic su: 
ficient care să le îngăduie de a exprimă prin acțiune, 
de a manifestă cunoştinţele dobândite. Reacţiunile 
verbale sunt insuficiente, de oarece elevul se poate sluji de termeni exacți pentrii a exprimă idei greşite. 

„Atunci însă când elevul aplică sau ilustrează ideile 
- Printr'o acțiune corespunzătoare, putem fi siguri că “ 
le-a priceput pe deplin. Deaceea să nu ne mulțumim 
cu reacţiunea verbală, decât atunci când nu-i cu pu- 
tinţă să obţinem o reacțiune vizibilă. 
„Mâinele elevilor sau-cel puţin gura lor să fie ocu- 

pată în clasă paralel cu ocupaţia intelectuală, In felul 
acesta îi deprindem să observe, să nu rămână cu idei 
nedeslușite sau rău înțelese, să devină îndemânateci. 

“şi ageri la minte... Pe deasupra, această metodă ţi- 
nând mereu pe şcolari ocupați, ușurează foarte mult 
disciplina în clasă. . -: - De 
"Dacă mai adăugăm că educația urmăreşte cu pre- 
cădere formarea copilului pentru vieaţa “practică, 
credem că am îndreptăţit. îndeajuns principiul că, 
oridecâteori e cu putinţă, educația să se facă prin: 

„practică în vederea” practicei; prin acțiune în vederea 
activităței viitoare. 7 

p.



UTILIZAREA EXEMPLULUI 

„1. Legea îmitaţiei. — II. Folosinţa exemplului: în educaţie. III. 

Exemplul părinţilon şi al- învățătorului. — IV. Alte” exemple, 

_ Emulaţia. = V. Idealul. cdiicaţiei ca funcţie socială. 

  

SN “Studiind” influența mediului asupra formărei 
omului am-arătat în “treacăt. şi puterea pe care o are 

„ exemplul mai ales asupra copilului. Această putere este 

într'adevăr atât de mare, încât pe lângă cele două prin- 

„cipii — de a urmă: metodele naturale și ajută activi- 

tatea copilului —trebue .să- mai, ridicăm la rangul de 
principiu fundamental -a feri copilul: de orice, pildă 

„rea şi a-i oferi cât mai multe exemple bune. 

Fără ştirea noastră. tindem să ne modelăm după 

persoanele cu care. venim în atingere. Aceasta e legea 
imitații. S'a spus cu drept cuvânt că invenţiunea, şi 

imitația sunt cele două picioare. cu ajutorul cărora 

"omenirea înaintează pe calea progresului. Câţiva oa: 

meni mai răsăriți inventează, născocesc,- o ideic; o 

credință, 'o faptă, care apoi prin imitaţiune se răs- - 
pândesc ajungând cu timpul credinţe -şi moravuri 

publice. . Rs 
"Legea imitaţiei se “explică prin existenţa. unui in- 

4 

îŞ 

stinct înnăscut în om şi căruia i s'a dat acelaş nume :. 
instinctul imitaţiei. Analizând: mai deaproape feno- 

menul imităţiei, când se produce în mod inconştient 
sau cel puţin involuntar, găsim că izvorăşte adesea. . 
din simpatie. Prin simpatie tindem să ne punem în 

„acord, în armonie, la -unison cu:persoana cu care si ni- 

1 a



"patizăm;: : fără ştirea sau cel puţin fără „voia. noastră. 
îl împărtăşim sentimentul, care o stăpâneşte la un 
moment dat și în genere îi imităm purtarea: Copilul * 

„. simpatizează cu fraţii şi cu tovarășii de joc, apoi cu 
“unii camarazi de școală. Prin simpatie el reprodhice 

adesea. gesturile, vorbele. şi faptele lor. . So 
Pe -lângă această cauză, copilul fiind slab şi igno- 

rant, “neavând personalitatea formată, este_mult mai “ 
aplecat decât. omul matur să imiteze pe cei din jurul, 
său. Copilul simțind mare trebuință de a fi activ şi 
negăsind în “sufletul său motive îndestulătoare de. 

PR acţiune, se lasă târiît de feluritele impresiuni,; care bat 
„la uşa sufletului său. Neputând să se determine Singur, 
'se lasă condus de ce vede pe alţii „făcând, pa Ă 

o 
. - 

a. „__ II: Puterea. exemplului poate ti “folosită atât în - 
“ " educaţia fizică, cât şi 'n educația intelectuală, dar .. - 

mai ales în educaţia morală. Didactica recomandă: i 
„ deasemenea întrebuinţarea exemplelor. In “educația - 
„fizică este vădit că elevul, „Va- prinde 'mai 'bihe mișcă- 

rile, care constituesc: un exerciţiu, dacă pe lângă de-o 
„scrierea verbală i se arată figura desemnată. Concre- 
'tizarea, este “însă și -mai vie atunci când profesorul _ 
face el însuş. acel exercițiu : în acest caz exemplul 

- capătă pe lângă rolul de. model și rolul. de 
îndemn.” | A 

In. educaţia - intelectuală exemplul lămureşte, iu- 
" strează şi dă vieață teoriei. Graţie exemplului, elevul * 

işi asimilează teoria şi pricepe folosul ci, așă încât . 
- nu-icrămâne ca o povară moartă în imnemorie. Pe cât 

e cu “putinţă, mai ales în învățământul primar, exem- 
plul trebue să preceadă: și- să pregătească teoria, 
Elevii să fie ațâțaţi a căută-cât mai multe exemple : 

„prin analogie sau pentru verificarea teoriei. Aceasta 
constitue 0 gimnastică intelectuală excelentă, pe care-.: 

i oz . . * 

N
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- așă de lesne, aşă de adânc ca exemplul. ” (Locke). 
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„învățătorul o va. sprijini diri toată inima, pentru fo- 
„osul ei educativ, în afară de folosul didactic. | 
"De puterea exemplului, trebue să ținem seamă şi : 

„să ne folosim mai ales în educaţia morală. Să nu lă- 
săm copilul să se apropie de cei care i-ar puteă da 

„pilde rele ; când împrejurarea îl pune în: atingere cu 
un om sau cu un copil rău, să nu-l lăsăm sub influența 
lor, ci să-i arătăm urmările purtărei pe care dânșii 
o au, inspirându-i desgust. Copilul fiind mai impre: 

-sionat “de fapte. decât. de vorbe, judecând mai mult 
după ceeace vede decât după ceeace i'se: spune, vom 
căută să-i oferim bune modele: de purtare, să-i arătăm 
în persoanele ce-l înconjoară însuşirile pe care să le 
dobândească și dânsul. 

„Din toate „mijloacele de întrebuințat pentru a iustrui copiii, 
„pentr a formă moravurile, cel mai simplu, mai lesnicios, mai efi- 

+ 2 cace, este de a le pune sub ochi pilda lucrurilor pe care voiţi ca dânșii . 
să le practice sau să le evite... Nu există _cuvinte cât de puternice 

" care să le dea ideia virtuţilor şi a viţiilor aşă de bine ca faptele oa- 
menilor care le înfăţişează, Nimic nu pătrunde spiritul oamenilor 

, 

“IL. Părinţii. mai întâiu, apoi şi învățătorul sunt 
ținuți să dea prin purtarea lor numai pilde bune co- 

„Pilului. „Cei care îi dau exemple rele ar fi mai bine 
să li se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncaţi 
în fundul” mărei” — exclamă cu indignare un apostol . 

“protestant, zelos apărător al copilăriei (Guillaume 
Farel). Din fericire, exemplele bune 'sunt pe de altă 

„parte, dacă nu tot aşă de puternice ca cele rele, dar. 
„destul 'de binefăcătoare, după 'cum se poate observă 
zilnic. - 

N - .. - - = „ . s - 

Impăratul roman Marcu Aureliu, de ale cărui vir- 
“tuți pomeneşte istoria; ne mărturiseşte că datoră 
Tăbdărea bunicului său, modestia o: datoră tatălui 
şi pietatea o datoră mamei sale. Respirând din copi-
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lărie ateste virtuţi, pe care le posedau, cei ce-l încon- 
jurau, ele au pătruns în firea: lui Marcu-Aureliu pe 

- - nesimţite mai ales că, probabil, 'n'au întâmpinat re- . 
zistența . unor "apucături potrivnice. Omul virtuos, omul vrednic, cinstit și bun' radiază în jurul său în- 
suşirile, după cum omul vesel răspândește veselia. - 

Să deprindem copilul să fugă de 'cei răi şi viţioşi 
-că de ciumaţi ; să caute tovărăşia celor buni, după cum 

- îi place tovărăşia stejarului care răspândește sănătate 
şi putere,. după cum îi place tovărășia păsărilor, care -. 
înalță spre ceruri osanalele lor. Fapta bună e cântecul 
de triumf al. vieţei superioare omeneşti ; ascultând. 
adesea așă cântec nu se poate. să nu-ţi vie să-l îngâni! 
şi tu! E E - 

“In tot cazul învățătorul e: dator să dea elevilor 
numai pilde bune. „Pentru ca elevul să fie pătruns de 
“respect pentru legea morală, trebue mai întâiu că prin 
“caracterul, purtarea şi vorbirea sa învățătorul să fie - 

' Franţa, : 

el însuş. cel' mai convingător. exemplu. In acest fel 
de învățătură ceeace nu porneşte din iniină nu merge 
la inimă. Un: învăţător. care recitează precepte, “cară 
vorbeşte despre datorie fără de convingere, fără căl- 
dură, nu numai că-și pierde “timpul, dar face rău”.1). . 
„Desigur nu se "poate cere învățătorului să fie un i 

sfânt nici un'om cu-desăvârşire- virtuos, așă cum poate - 
n'a'existat nimeni pe pământ; nu i se poate pretinde 
să fie nici “de talia celor cărora li se înalță statui; 
pentru a fi însă un bun învățător trebue să fie ceeace 
românul -niimește cu dreptate „om de ispravă”. şi 
„0m de omenie”, să ştie s'ascundă sau cel puţin să 
stăpânească în faţa elevilor cusururile, pe care le are, 
„Tineri învăţători, aduceţi-vă aminte că în toate lucrurile, lec- 

țiunile voastre trebue să consiste mai mult în acţiuni decât în. dis- - 

  

„"1) Din instrucţiunile oficiale privitoare la învățământul . din
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„cursuri, căci-copiii uită adesea ceeace au spus şi ceeace li sia spus,- 
nu însă ceeace au făcut: nici ceeace sa făcut în faţa lor.” (Rousseau). 

IV. Evident că dacă pe lângă bunul exemplu! al 
părinților şi învățătorului copilul “ar 'vedeă exemple ” 

„bune. și la alte perşoane înconjurătoare, educaţia sa: 

4 

In tot cazul învățătorul. va profită de. întâmplă- 

ar câştigă foarte mult. Z , 

“ rile-din sat, ca de pildă un. act de curaj, sau de bine- 
? „facere, pentru a le povesti elevilor. Cum aceste în- 

tâmplări sunt rare într'un- sat, învățătorul se va mai 
folosi de întâmplările din! “țară şi chiar din străină- 
tate, pe. care le, găseşte în ziare. Aceste exemple vor 

„ influenţă” desigur mai puţin pe elevi: decât acele pe- 
trecute sub ochii lor sau decât cele “făptuite de per- . 
soane pe. care dânșii le cunosc, dar nu se poate spune 
că mar aveă: nici un_ folos. Insfârșit învățătorul, va - 
mai întrebuință pildele de virtute şi eroism păstrate - 
în istorie, precum şi operele literare moralizatoare. 
„Când imităm pe alții cu ştiinţă şi - -voinţă,, fapta nu 
mai trebue atribuită. instinctului; ci unor motive de _ 

“care ne dăm seama, de. pildă dorința. de „a nu ieşi 
din rândul lu mei” sau a nu fi inferiori altora. E mulaţia 
joacă un mare rol în. vieaţa omului și apare de timpuriu, 
chiar din prima copilărie. . , 

Invățătorul se va folosi de emulaţiă elevilor, dar. 
cu tact și măsură. EI trebue să vegheze ca emulaţia. 
să nu 'se transforme în invidie” şi să ..nu obosească, 
nici să descurajeze pe elevii slabi. Aceste precauțiuni. 
fiind luate, nu vedem ce neajunsuri ar puteă aveă 

_emulaţia. A o înlătură sub cuvânt că e un simțimânt 
josnic, este a- şi face iluzii asupra naturei omeneşti şi 

„a renunță la un motiv puternic de educaţie. Vederea ! 
acţiunei şi succesuliii altuia” este un .resort de, activi- 
tate, care pune în mişcare şi pe omul matur, cu atât 

* 
mai mult pe copil. Farmecul jocului nu constă tocmai 

| 

N
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- în emulația care-l însufleţeşte ? Şi dacă jocul: coiiilor 
se sfârşeşte de fapt adesea cu ceartă, de altfel trecă: 
toare “şi” nui -tocmai- gravă, nu putem oare deprinde , 
„copi lui, tocmai prin joc, cu cele! mai îrumoase .în- 
suşiri : cinstea, dreptatea, generozitatea și mărinimia ? 

V. Recomandând cu precădere întrebuințarea exem- 
" plului î în educaţie nu înseamnă să renunțăm cu desă- 
vârşire de a mai da sfaturi copilului, de a recurge Ia 
vorbe pentrit a-i aprinde imaginaţia şi încălzi inima. 

Să Imaginaţia copilului e foarte vioaie Şi prin mijlocirea 

  

= 

"ei putem ațâţă simţirintele: lui născânde. Dealifel . 
nici-nu trebue să ne mulțumim cu idealul pe:care-l . 

“oferă copilului exemplele, oricât ar, fi ele de numeroase 
şi frumoase. 

Educaţia are' de scop să. pregătească copi a 
trăi nu în ștarea de fapt a societăţei î în care s'a născut, 

“- ci 'în vederea! şi spre crearea unei societăţi mai bune: 
în viitor. Fiscare copil ieşit din mânile educatorului 
trebue, să fie un factor de: propăşire, când ajunge 
membru activ în societate. Neapărat, nu vom creşte 
copilul aşă încât când ar intră în vieaţa socială să 
fie ca căzut din cer, dar iarăş sub cuvânt de a-i evită. 

_decepțiile ș și de a-l înarmă în lupta pentru vieaţă, nu 
trebue 'să-l formăm după calapodul obişnuit al oa- 
menilor de astăzi. E .0 chestiune. de măsură, care nu 

“ poate fi fixată în mod. teoretic, de oarece idealul de 
educâție. trebue să fie. adaptat fiecărui copil în pro- - 
porţie. cu puterile şi însuşirile : lui. 

Idealul general de educaţie; ce. urmează în practică 
să fie adaptat. fiecărui copil, variează el însuş dela o 
epocă la alta şi. chiar dela o societate la alta, “după 
concepția dominantă * despre om, despre vieață Şi * 

“societate: Dacă trecem în revistă idealurile de edu- 
caţie. care: au fost urmărite. în cursul timpurilor de..
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diferitele popoare, constatăm că au variat în raport 
„cu credinţele lor religioase şi- cu instituţiile lor sociale, 

In antichitatea, greco-romană concepția despre vieață . 
fiind naturalistă şi- individualistă, educația consistă . 

- 

mai mult în a. desvoltă' forța şi agerimea corpului. - . 
In: evul. mediu lumea creştină concepând vieaţa ca 
o simplă încercare pentru om, ca un simplu mijloc 
de a- merită paradisul, idealul educaţiei eră să facă 

„din copil un sfânt, să facă pe om să renunțe la toate: 
- plăcerile vieţei, la toate bunurile. pământeşti. Astăzi, - 
datorită progresului ştiinţelor şi industriei, concepția 
naturalistă a reînviat. Acelaş. progres a. făcut însă 

„să se simtă mai mult folosul societăţei,- de oarece se 
caută fericirea în. desvoltarea civilizaţiei şi a confor- 
tului. “Educaţia contimporană, comună popoarelor 
„civilizate, ținând seamă de ăceste concepțiuni pre- 
cum și de trebuinţele sufleteşti superioare, urmăreşte: 
să formeze. din copil un om „capabil să-trăiească o 

„vieaţă cât mai intensă; cât mai complectă şi cât mai 
“înaltă, vieaţă pe care n'o poate trăi bine înțeles decât 

„în societate şi aici pe pământ... 
p 

Pi . A N



DISCIPLINĂ IN LIBERTATE 
]. Necesitatea libertăţei Pentru copil. — II. Greutatea de ao împăcă cu disciplina. — III; Condiţiunile în care disciplina se produce 

-dela sine. — IV. Scopul ultim al disciplinărei copilului, 
  

|. Educaţia copilului având de scop'să formeze din 
el o persoană! omenească liberă, demnă şi: capabilă 
de a se conduce singură în vieaţă, va trebui să lăsăm 
copilului cât mai multă! libertate posibilă, mai ales 
că acest. regim favotizează spontaneitatea “şi desfă- 
șurarea fiinţei sale.” Să intervenim numai când €e.ne-: 
voie, numai în măsura necesară. şi servindu-ne de 
mijloace, care să nu contrarieze de loc sau-să COn-. trarieze cât mai Puțin scopul pomenit, 

In practica obişnuită a educaţiei atât părinții cât 
şi învățătorul, având sentimentul superiorităţei lor 
fizice şi morale asupra copilului, sunt aplecați, 'să-l trateze ca pe o ființă destinată supunerei şi păcătuesc adesea urmărind să-i. impună voinţa lor, ca şi cum 
copilul n'ar avea şi dânsul o fire a iui particulară, * „cu drepturile ei de a se manifestă în marginile moralei, | ca şi cum copilul n'ar aveă. și dânsul o. voință în felul ei; ca şi când unul din scopurile de căpetenie ale. edu- cației n'ar fi tocmai să formeze -şi să întărească voinţa copilului! a Ş 
“Repetăm,. copilul. are o natură activă, de ale, cărei acțiuni şi reacțiuni,trebue.să ținem seamă, căruia nu-i ” putem. impune voinţa noastră ca unei: bucăţi de ceară | ., sau altui corp: neînsufleţit. Atitudinea “educatorului -
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- față de copil nu-i ca aceea a pictorului față de bucata . 
“» de. pânză pe .care vrea să-şi concretizeze imaginile, 

nici ca: atitudinea sculptorului care dă marmorei 
forma pe care o voeşte ; educatorul caută să descopere | 

cât mai exact natura copilului ca-s'o poată. utiliză, 

cu alte cuvinte caută colaborarea a copilului la opera . 
educaţiei lui. 

„Invăţătorule, fii convius de excelența libertăţei, nu te lăsă îm- 

- pins de vanitate ca prin îngrijirile tale să produci fructe premature ; 

copilul tău să fie pe cât e cu putință liber; caută cu băgare de seamă 

tot ce poate să-i lase libertatea, liniştea, buna dispoziţie. Tot, ab- 

solut tot ce poţi-să-l înveţi. prin efectele naturei însăș a lucrurilor, - 

"nu-l învăță prin cuvinte. J.asă-l pe dânsul să vadă, să audă, să caute, 

să cadă, să se ridice și să se înșele. Nici % vorbă, când acţiunea, Ă 

“când fapta însăş e posibilă. _Cecace poate face el singur, să facă ! 

Să fie mereu activ, mereu ocupat şi timpul în care nu-l jenezi (su- 

___ peri) de loc să constitue cea mai miare parte a copilăriei sale. Vei . 

recunoaște că natura instrueşte mai bine decât oamenii.” (Pesta- 

lozzi). - Ra 
_ . - 7 

Negreşit. nu “poate fi vorba să lăsăm copilul 

intolăeă îni deplină libertate. Copilul mic, fiind 

"slab și neștiutor, .are 'nevoie să fie ajutat şi păzit să... 

nu-și facă vreun rău; apoi-natura sa poate prezintă 

apucături rele, pe care trebue să le combatem sau să 
Je îndreptăm; instrucția şi multe. din însuşirile bune 

- unii copii nu. le-ar puteă căpătă, decât fiind întru- 

câtva constrânși; însfârșit -condiţiunile -speciale ale 

instrucției şi educaţiei colective (din școală) fac ne- 

cesară, indispensabilă, disciplina. Chestiunea e, cât 
Sen să întrebuințăm disciplina. In teorie nu putem - 

da decât. un. principiu general; în practică e nevoie. 
"de mult tact pentru a împăcă libertatea copilului -cu 

necesitatea constrângerei | lui. Adăugăm că autoritatea 

“Şi dragostea de care se bucură educatorul sau învă- 
țătorul față de elevii săi precum şi întrebuințarea | 

Ea
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metodelor. . “pedagogice, ușurează. . foarte niult menţi=- 
nerea disciplinei. ” 

„Mă văd uncori jenat_ de a fi suprimat în educaţia copiilor mei 
-tonul. autoritar al profesorului. Unde voiu găsi marginea dintre: 
libertate și supunere ? m — se întreabă Pestalozzi. 
„Sunt cazuri în. care libertatea copilului l-ar pierde şi Chiar. în 

Împrejurările cele mai favorabile e nevoie uneori să contrarie 
Yoinţa copilului.” 

s 

“In educaţia particulară a unui copil supravegherea 
e adeseaori deajunis ș în institutele comune de educaţie 
însă disciplina e indispensabilă, Fără oarecare disci- . 
plină nu s'ar puteă ține. clasa' şi nu s'ar puteă lăsă: 
elevii singuri în timpul recreaţiei. Tolstoi a deschis la 
Jasnaia- Poliana o. şcoală fără de: program, regula- . 
nient, nici disciplină; copiii veniau la școală. când 

 droiau steteau cât şi cum voiau; învățau numai ce 
“voiau — într'un cuvânt li sc respectă cu desăvârşire 
libertatea : : rezultatul fu că marele romancier renunță 
“curând Ia încercarea sa pedagogică, copiii nu se aleseră 

„ aproape.cu nici o învățătură și şcoala fu închisă. 

- 

„11, Pentru a împăcă trebuinţa “disciplinei cu tre- 
"buinţa libertăţei: copilului,” învățătorul va: îndepliii ! 
condițiunite în care disciplina se produce dela sine 
în mod firesc, fără-să fie câtuş de: puţin impusă şi 
fără ca copilul să se simtă câtuş de puţin stânjenit în 
libertatea lui. Când înivăţătorul va- fi nevoit! totu să 
impună disciplina, va procedă î în aşă mod” în'cât co- 

„pilul să -priceapă. în măsura puterilor sale necesitatea 
ei şi va căută ca treptat copilul să: ajungă să simtă - 

“el însuş trebuința - disciplinei şi să se_obişnuească 
a se disciplină singur. Idealul este să obţinem disci- 
plina în* libertate. 

Disciplina se realizează în deplină libertate atunci 
când educatorul posedă însuşirile necesare menirei., 

,
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sale — însușiri pe care le 'vom studiă. mai târziu şi 
printre care am menţionat autoritatea morală şi 
dragostea elevilor — şi când întrebuinţează cu succes ' 
“metodele pedagogice, succes care se arată prin aceea 
că învățământul său interesează pe elevi şi le-place. 

Ta treacăt fie ziă, autoritatea morală nu coustă în-a aveă spiritul 
autoritar, fruntea încrețită işi vocea ca tunetul.. „Invăţăm totul de 
bună voie dela cei pe care îi iubim. Dar sunt profesori așă de neplă- 

„ cuţi în felul lor de a se înfăţişă, încât nici nevestele lor nu i-ar puteă .- 
iubi : oameni cu figura întunecată, al căror comerţ e respingător, 

__care au aerul de a fi indispuşi chiar când sunt bine dispuși, inca- | 
pabili de un cuvânt grațios, având abia un surâs pentru a răspunde 
“cui surâde : ai zice.că Graţiile (divinităţi mitologice) la nașterea lor 
„au fugit de dânșii. Acestor oameni abia dacă aș voi. să le încredinţez 
să îmblânzească niște cai sălbateci ; nici vorbă nu poate fi, după 
părerea mea, să le! dau pe mână niște creaturi fragede și delicate... 
Nici chiar părinții nu pot creşte bine copiii, dacă se fac-numai temuţi 
de dânşii, Primul lucru este să te faci iubit de copil; încetul cu în- 
cetul naşte în sufletul său, nu groaza, ci- un respect cinstit, care 
face mai mult decât frica.” (Erasm). i 

- Respectându-se principiile expuse în lecțiunile . pre- 
cedente, educaţia se va puteă face în deplină liber- 

- tate a copilului fiind nevoie numai 'de supraveghiere 
şi rare-ori de: disciplină.' In ce priveşte condiţiunile 

„nstrucțiunei interesante şi plăcute, ele sunt studiate 
în didactică.” Ne vom” mărgini acum să expunem un 
principiu general în coriducereă copiilor, rămânând | 
să cercetăm mai târziu condiţiunile și mijloacele dis: 
ciplinei în școală. : a a i 
„Disciplina copilului are de. scop. să-i: călăuzească 
activitatea dezordonată şi să-l împiedece de a-şi face 
rău singur sau de a face rău altora. Principiul esen- 
țial. pentru a obţine disciplina, mai ales dela copilul 
mic, este de a-l ţine mereu ocupat. Ocupaţiile.pe care 
şi le. alege. copilul singur. vor fi. favorizate, întrucât 
nu. sunt vătămătoare,. dar copilul se plictiseşte .re-
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pede,- simte nevoia: de a-și. schimbă. des- ocupaţiunea' 
și noi trebue să nu întârziem de a i-o procură. Co- 
pilul mic mai cu seamă să fie mereu ocupat; nu numai | 
în „vederea instruirei sau educărei sale, dar pentru” 
a-l feri să nu facă-prostii. In.grădina. de copii recreația 
trebue să consiste în. schimbarea ocupațiunei, adică 
în trecerea dela un joc la altul.“ In şcoala “primară 
obiectul recreaţiei este ca să îngăduie elevilor, pe: 
lângă satisfacerea trebuințelor recunoscute de toţi, 
să alerge şi să țipe, care sunt nişte trebuinţe tot aşă 
de firești la-vârsta lor. | Ie A 
„Supravegherea copilului trebue să se facă cu abi- 

litate, cu artă, aşă încât nu numai să nu stânjenească : 
libertatea lui, dar nici simțul libertăţei lui, cu alte. 
cuvinte nici să nu simtă că-e supraveghiat. Supra- 
vegherea trebue să respecte pe cât posibil libertatea 
copilului, care este singurul mediu prielnic pentru 

“ desvoltarea iniţiativei lui, a :spiritului său inventiv, 
a agerimei' minței, a îndemânărei, a curajului şi în- 
crederei în puterile _'sale —pe. lângă că este, după 
cum am spus, un mediu excelent pentru experienţa 
şi instrucţia copilului. Supravegherea” cicălitoare ener- 
vează şi pe copil și pe „educator, înăspreşte uneori 
raporturile -lor, deşteaptă în copil dorința de a scăpă 

- de supraveghere și de â profită de momentul când nu-i o 
supraveghiat pentru a face -lucrurile dela care este 
oprit, etc. ÎN e “ 

Rousseau apără cu căldură și cu temeinicie dreptul copilului 
“Ja fericire. „Oameni, fiți umani, aceastazi prima voastră datorie : | 

” fiţi astfel faţă de toate stările, față-de toate, vârstele, faţă de tot ce 
„nui străin omului. Ce înţelepciune există pentru voi în afară de- 
".- omenie? Iubiţi copilăria : favorizați jocurile sale, amabilul său în- . 

“stinct; Cine dintre toi m'a regretat uneori această vârstă în care 
râsul e întotdeauna pe buze, și sufletul mereu în pace? Pentru -ce: 
voiţi să răpiți acestor mititei inocenți bucuria unui timp aşă de scurt 
și a unui bun așă de preţios, de care dânșii nu pot abuză ! Pentru ce
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voiţi să umpleţi de amărăciune. şi durere acești primi ani aşă de 

- trecători, care nu se vor mai întoarce pentru dânşii după cum nu" 

- pot să revie nici pentru voi? Părinților, ştiţi Tmomentul când moartea 

„ aşteaptă pe „copiii voştri? Nu vă pregătiţi regrete răpindu-le pu-: 

ținele clipe pe care natura Ie dărueşte ; îndată ce dânșii pot simţi 

plăcerea existenţei, faceţi-i i să .profite de ea, aşă încât'la orice oră 

Dumnezeu i-ar hemă, ei să nu moară fără a fi gustat vieaţa.” 

* Să conducem în aşă mod-educaţia, încât omul să fie zburdaluic 

„în copilărie, vesel şi doritor” “de a şti în tinereţe, mulţumit şi vrednice 

1 în epoca maturităţei. 
= , 7 „N : 

1. Disciplinia e necesară nu numai. în copilărie şi 
în şcoală, dar în tot. timpul vieţei. Deosebirea e că 

| începând “dela vârsta când omul e capabil să se con- 

ducă; trebue să se disciplineze singur pe sine, sub 

pedeapsă de a suferi urmările indisciplinei sale, Ur- 
mări care decurg fie în mod natural din fapta. sa, fie. 

că“sunt nişte sancțiuni sociale. lată de ce nu putem... 

privi” disciplina ca un rău necesar în copilărie ; iată 

de' ce trebue._să deprindem treptat copilul să se disci- 
_plineze singur şi s'ajungă să-i. placă autodisciplina. 

De oarece scopul educaţiei. morale este să formeze 

0) ființă î în stare să se guverneze singură, iar nu să fie 

- guvernată de alții, disciplina copilului "în familie” vă 

urma. evoluția disciplinei oniului în cursul civiliza- 

ției, adică la început, o autoritate despotică, de câteori * 

„va fi: indispensabilă,” apoi un început de sistem con- 

'stituţional, în care se recunoaşte libertatea supuşilor, . 

“apoi treptat întinderea acestei - libertăţi până la ab- 
dicarea guvernatorului. 

Nu poate: fi deci vorba de a înăbuși i nici de a în- 

cătușă voinţa copilului, ci de a o îndrumă şi a o exer- 
_cită. treptat să se conducă singură. Această liberare . 

metodică se obţine desvoltând reflexiunea şi voinţa . 
copilului, In. acest scop vom deprinde copilul să-și 

observe vorbele și faptele, să 'bage de seamă .ce ur- 

mări au, ce efect produce asupra altora ; îl Vom de-
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piinde să se gândească” înainte de a vorbi şi de.a _lucră, încetul cu încetul să-și stăpânească cursul gân- * 
„ direi şi chiar emoţiunile. sau cel puțin manifestarea i lor ; ne voni folosi-de aptitudinile lui morale pentru. a le substitui regulelor noastre, aşă. încât disciplina internă să înlocuiască treptat disciplină impusă din „afară, raţiunea adolescentului 'și'a tânărului să se în- -troneze în locul raţiunei educatorului ; întrun cu- vânt, vom exercită factorii personalităţii morale, aşă încât să formăm din copil cu timpul.o persoană: mo- -.rală, un om în. înţelesul superior al cuvântului. 

GAslan: Pedagogia. - - , pi, 
, ii _ | , Pe



“EDUCAŢIA” FIZICĂ. 
I. Obiectul -educaţiei fizice: — II. Importanţa ei. — 11. Principiu 

general. — IV. Respectarea igienei acasă şi 'u şcoală. — V.. Jo- 

- curile şi gimmastica: . - 
Esi 

E 

generale ; deşi aceste definiţiuni tind adesea 'spre a- 
ceeaș țintă, nu strică să le cunoaştem, mai ales pe 

acele, care: prin conciziunea: și vigoarea lor joacă în 

acelaş timp rolul de maxime ce însuflețesc practica. 
Aşă,. de pildă, se spune că scopul educaţiei generale 

este de a formă un suflet sănătos într'un corp sănătos, 
sau în latinește:, 
venal). B 

Această makimă prezintă avantajul de a ne face 
mereu. atenți că avem de îngrijit nu numai sufletul, 

dar şi corpul, ca nu cumva să „favorizăm” pe unul 

în paguba celuilalt. :Am zis -să „favorizăm” pentru a 

expriină aparenţa lucrului, căci în realitate mai cu- 

rând sau mai târziu, desvoltarea minţei făcută în pa- 
guba sănătăţei sfârşeşte prin a fi păgubitoare chiar 

“pentru minte sau în tot cazul pentru activitatea ei. 
Netăgăduit, au fost. şi sunt oameni savanți având 

un corp debil, bolnăvicios, dar. nu se știe dacă, fiind 

voinici, ci m'ar fi produs mai mult şi m'ar fi trăit mai 
mult. - - 

, 
„Perfecţiunea fizică - slujeşte să asigure perfecțiunea morală. 

Nu există nimic mai ti?anic decât un organism slăbit. Nimic nu 

paralizează mai mult libera mişcare a raţiunei, avântul închipuirei, 

“L. Se exprimă în felurite chipuri scopul educaţiei 

„Iles sana in corpore Sano” (Ju-. 

7 
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„exerciţiul reflecțiunei, nimic nu seacă mai inte toate izvoarele gân- direi, decât un corp bolnav,: ale cărni! funcțiuni lâncezesc, şi pentru care orice sforţare e suferinţă: Să nu aveţi deci nici un scrupul, şi 

„Un Om cu 0 voinţă generoasă şi întreprinzătoare, un lucrător: de opere mari şi ostenitoare, faceţi mai întâi şi mai înainte de toate. un organism "viguros. foarte rezistent, cu muşchi de oţel.” (Marion) 
Trebue-să ne ferim însă de a Voi să scoatem .din copil un, atlet, cu „mușchi de oţel”, căci: sunt copii al căror. corp n'ar puteă atinge această întărire a mușchilor sau ar. atinge-o în. paguba sănătăței lor şi . - în tot cazul. în detrimentul: desvoltărei intelectuale şi J morale. -Graţie creierei maşinilor, forţa “muşchiulară -- iu mai are astăzi însemnătatea pe. care.0 aveă pe timpul vechilor . Greci, şi după-concepţia noastră fru- musețea morală întrece frumuseţea fizică, aşă încât noi nu mai-putem da. precădere, ca. vechii Greci, .pu-- terei şi frumuseţei. corpului. SI 

! Cu această rezervă ne putem asociă la pledoaria ' călduroasă a. “lii Herbert Spencer în favoarea culturei fizicului : „Prima condiţie de izbândă în această hume este de a fi un bun animal ; şi prima con- 'diţie. a prosperităţei: naţionale este ca națiunea să fie formată din bune-animale. Nu numai se întâmplă adesea că rezultatul unui răz- "boiu atârnă de tăria şi îndrăzneala soldaţilor, dar în lupta industrială deasemenea. victoria e atribuită vigoarei fizice a producătorilor.” - 
Omul nu e numai corp, ' dar! nici: numai suflet; : scopul educaţiunei trebuie să fie” dar de a .desvoltă -. armonios. atât corpul cât şi spiritul, care sunt în le- gătură intimă şi influenţează uriul asupra altuia. Nu trebuie să uităm că îloarea vieţei sufleteşti îşi are îm. " plântată rădăcina în corp şi deaici îşi trage sucul “nutritiv “care. îi întreţine puterea; neîngrijind corpul; Sucul său — șângele —'se 'va slăbi şi floarea tu va întârziă să se veştejească. — : - | Să veghiem dar ca nu cumva prin o sforțare peste . măsură a inteligenţei să se sdruncine sănătatea, căci
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în-cazul acesta nu ne folosim. cu nimic, ba încă nepu- 

tându- ne Vindecă, am-pierdut cea: mai prețioasă co- 

moară. E un calcul greşit acela “de a sacrifică sănă- 

tatea” pentru a căpătă dela minte mai “mult 'decât îi 
“stă prin putință să.ne dea ; tot. ceeace putem face e 

-caţia fizică are de obiect. să întrebui nţeze mijloacele cele 

de a întări sănătatea, dându- i cât mai multă energie, 

prin satisfacerea regulelor igienice şi în cazul acesta 

dobândim dela creier „un maximum de muncă, “ce . 

poate săvârşi fără să rezulte nici uă rău. 

“Din aceste, consideraţiini- « siumare rezultă că- edu- 

mai” ni merite pentru păstrarea sănătăţei, întărirea; mlă- 

dierea şi desvoltarea armonioasă a corpului. Sănătatea 

e funcționarea normală a organismului, aşă după: 
cum o descrie fiziologia. Aşi păstră sănătatea însem- 
nează a asigură regularitatea funcțiunilor fiziologice, 
respectând legile lor. A întări organismul, este a-l 

face mai. rezistent împotrivă . “cauzelor 'vătămătoare 

din afară, A desvoltă corpul armonios, înseamnă a 

ajută creşterea proporționată a deosebitelor organe - 

pentru atingerea -tipului omenesc normal. A mlădiă: 
corpul, este a-i da vioiciunea și eleganța în mişcări. 

- Educaţia fizică nu ia de. model tipul atletului, ci 
tipul normal al omului, din punct de-vedere fiziologic, 

adică : corpul drept cu. pieptul, nu cu pântecele, în 
afară, cu muşchii proporționați, având o ţinută ge-. 

nerală corectă şi pe cât posibil elegantă.. Educaţia fi- 

zică va desvoltă” muşchiulatura în raport cu puterile 

fiecărui elev şi fără a depăşi în nici un caz tipul 
normal 1), dând precădere exerciţiilor care ajută îunc- 
țiunile fiziologice, desvoitarea plămânilor, regularea - 

1) Educaţia care urmărește să scoată gimnastici, atleți, trebue 

să se numească ediicaţie profesională, iar nu educaţie fizică.
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„ Dătăilor inimei, şi. întărirea mușchilor. ce protejează! - organele digestive. Da 

1]. Importanța “educaţiei fizice rezultă din însuş o obiectul său. Intr'adevăr ce poate fi mai interesant pentru. un om decât păstrarea sănătăței sale?:E o, “datorie morală pentru fiecare din noi a veghiă, ca- nimic să nu ne sdruncine sănătatea. Despreţuirea re- "— gulelor igienice ne pedepseşte amarnic, răpindu-ne 
„cel mai mare bun din lumea aceasta : sănătatea ; căci -: „vieaţa fără de sănătate e un chin. Numai cel ce a. suferit sau care a vut nenorocirea să aibă vreun bolnav „în familie,. numai acela ştie „să dea preţul cuvenit . “sănătăţei ; dar omul înțelept trebuie să se folosească de experiențele altuia, e |  - Educaţia fizică mai e importantă pentrucă înlesneşte „activitatea omului. Mai cu seamă când e vorba de „ activitatea agricolă sau industrială, sănătatea devine 

cu totul 'trebuincioasă, căci altfel pune -omul în ne- ” putință de a' munci. Buna creştere trupească. făce corpul mai vioi şi mai. sprinten, calităţi preţioase pentru toţi,: dar.mai cu seamă. pentru ei ce vor: trăi din munca braţelor lor, pentru meșteșugari. Sănătatea „= nu:e numai principala condiție de fericire, ci mai e . necesară pentru a puteă lucra bine. | _ 
„Educaţia fizică mare de scop numai să împuternicească' corpul „Şi” să întărească teinperamentul copilului, să-l pună în condiţiile „_. Îgienice cele mai prielnice... Ea mai are de scop să-i dea de timpuriu. » - însuşiri de îndemânare și agilitate, de promptitudine şi- siguranța inişcărilor, însuşiri cu deosebire trebuincioase elevilor şcoalelor | primare, destinați în mare parte profesiunilor mannale.j, - 

-- Puterile corpului şi ale minţei nu sunt separate, ci 
atârnă una de alta : ambele se adapă dela un acelaş 

1) Extras din programele învățământului din Franţa. . PE 

- , 7



N 

70. 

„Tâu, sângele. Ceeace se consumă într'un sens, se re- 

“simte în celalt sens. Creerul cel mai bine organizat 

> “din lume, dacă aparţine unui: corp slab, ce nu € în 

stare să-l nutrească bine, nu poate produce mult. 
„Pentru ca activitatea minei. să fie în floare, corpul 

"trebue să-şi păstreze dar vitalitatea sa. ” 
“Influenţa educației fizice nu se. mărginește aici, ci 

lucru de necrezut, „se întinde. și asupra. moralităței 

omului. Buna stare. trupească, ce rezultă din îngriji- - 
rea fizică, are de efect o ridicare a tonalităţei. vieţei, un : 

bun umor, o dispoziţiune sufletească, care dă pace şi 

- seninătate sufletului, îl predispune la bunăvoință către 

semenii săi şi-l face să se gândească la fapte bune. 

Dar nu numai atât, această energie corporală : se 
comunică şi” sufletului, care ia stăpânire de sine, con- 

ducându-se numai după lu mina! rațiunei. "S'a zis -cu 

dreptate că „cu cât. corpul. e mai slab, cu: atât co- 

mandă sufletului și cu. cât e mai torte, cu atât mai i mult, 

i se supune”. 
“Bunul, umor se traduce apoi pe figură, care ia o 

expresiune veselă,  împrăştietoare de raze de fericire ; 

“ochii chiar pare 'că surâd ; totul în, sfârşit, denotă o 

stare de, sărbățoare. 'trupească şi sufletească 'ce înve- 
seleşte şi pe cei de prin prejur. Contrar omuliii 'săl- 

batec, care când e stăpân pe putere fizică, 0 întrebuin- 

țează “la săvârşirea celor -mai mari :nedreptăţi, omul 
eduicat. găsește: în “energia sa corporală un izvor ne- 

“secat: “pentrii. exercițiul moralităţei. 

Educaţiunea fizică: nu trebiie dâr despărțită de 
educaţia intelectuală şi morală, căci nu numai că 

asigură sănătatea şi vigoarea corpului, care sunt de 

altfel “destul: de preţioase prin ele însăşi, dar niai ajută 

şi la: desvoHarea intelectuală Şi imorală, ae 

Spencer pledează, cu multă elocinţă necesitatea ca 
părinții sau cel 1 puţin mamele să: cunoască 'regulele 

S
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igienei copilului şi ale educației sale fizice, pentruca „să înceteze odată practicele oarbe, superstițioase, greşite în tot cazul, din pricina cărora mortalitatea "copiilor e aşă de mare şi sănătatea multor copii e compromisă pentru restul vieţei lor. Cu atât mai mult învățătorii sunt datori să cunoască aceste regule, : să le aplice pe cât e cu putință în școală şi să povă- țuiască părinţii pentru ca să le practice şi dânşii în măsura posibilului. Mai ales în fara noastră, care din nenorocire e în. fruntea țărilor “cu cel mai mare procent de mortalitate, această îndatorire. a învăţă- torilor: capătă rolul de mare operă patriotică. : 
T „Aliile de fiinţe oineneşti care sunt, 
„Praviețuesc cu o sănătate șubredă, milioanele care; cresc cu cou- stitnţii mai puțin tari decât ar fi trebuit să fie, ne dau ideia răului făcut de părinţii care!nu cunosc legile vieţii. Gândiţi-vă că regimul căruia .copiii: sunt supuşi 'are o influenţă fie bună, fie rea, asupra ” întregului lor viitor, că sunt douăzeci de feluri de a se înșelă şi nu- mai unul singur.de-a nu se înşelă ; și.veţi măsură întinderea mize- iilor pe care le introduce în lime sistemul nostru de educaţie ha- zardat, necugetat... Ii oprești pe copii (de pildă) dela. jocurile 'zpo- 

ucise, sutele de mii care su- 

motoase sau îi opreşti să icăsă din casă, pe frig, ei vor rămâne sub măsura puterei şi a sănătăţei la care îi destinase natura., „Nu-i monstruos ca destinul. noilor generațiuni să fie lăsat în- tâmplărilor rutinei şi fantaziei, inspirațiunilor doicilor ignorante 
„Și prejudecăţilor bunicilor 24. A ai 

„TIL..E o credinţă “greşită în popor de „a lăsă copilul. să crească în voia lui”, Desigur că neştiinţa a făcut să nască, această credinţă, căci de câte ori omul nu isbutește ceva. prin puterea” minţei sale, se lasă în voia” întâmplărei. Acum însă când, pedagogia a ajuns. cu ajutorul igienei să dea -percepte sigure de creştere a copilului în diferitele sale perioade de” desvoltare, ar fi o greşală de neicrtat a mai urmă sfa- “ turile- neîntemeiate ale bunicei, ale doicei sau a se . . . 
= lăsă în -voia întâmplărei, căci întâmplarea duce de multe ori la prăpastie, -- 

7 

iz iii fi 
“Desigur. că constituția înnăscută: a' copilului, -vlagă, 

p
i
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puterea de vicață, cu care vine el pe. lume, are un 

„rol .hotăritor, precumpănitor, "— dacă voiți — în des- 

voltarea lui, dar nui mai puţin adevărat că condi- 
țiunile î în care copilul creşte au. deasemenea o influenţă 

considerabilă, aşă. de: considerabilă, : încât un copil - 
robust: se poate pierde de pildă din cauza-unei răceli - 

neîngrijite, în timp ce un copil” debil, gfație îngriji- 

rilor ce-i se dă, „poate, ajunge până. la bătrâneţe. 

De un timp încoace, s'a răspâridit -părerea.că e mai 

bine a purtă copilul uşor îmbrăcat ca „să se. deprindă 
cu răceala”: : Originea. acestei credinţe vine. deacolo 2 

că noi orășenii, „Văzând. pe copiii de țărani. suferind 

frigul fără să răcească, deducem: că - îmbrăcămintea 

uşoară întăreşte pe. om şi- A deprinde s să A lupte 1 mai bine 

contra răcelei. i . | 

“Adevărul e că: copitul” 'de țăran e voinic cu toată. “ 
că e îmbrăcat uşor, iar nu că îmbrăcămintea uşoară - 

îl face. voinic; căci chiar când are o constituţie atât 

-de tare ca să-rabde frigul, creşterea sa. e influenţată - 
Şi copilul devine. mai scurt de cum ar fi trebuit să 

“fie. Intr'adevăr, hainele. folosind a apără corpul de 
frig, cu cât îl vor apără mai rău, cu atât şi corpul are -. 

nevoie-să producă mai multă căldură şi prin urmare . | 

să” consume o. măi niare- cantitatei:da: sânge 'ca să-şi | 
păstreze temperatura trebuiricioasă ; ori această di-. 

„__ ferenţă de. material: ce se: cheltueşte- din cauza îmbră: 
DI cămintei “uşoare, 'ar. fi: fost: întrebuințat la creşterea. - 

corpului, Imbrăcămintea e' dar pentru om'o economie - : 

de hrană şi ideea că întărim corpul “deprinzându- -I să 

rabde de frig; "e.0 “părere greșită ; mulți copii sunt 

atât de bine întăriți, încât se duc pe lumea. cealaltă. 
Este adevărat că prin deprindere,. organişmul omu=” 

„lui şi mai ales:al copilului devine mai: rezistent, mai” 

“puţin impresionabil de pildă la frig sau la oboseală, dar 

dar, această: deprindere nu..șe poate păpătă decâț iîn- 
7 -
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cetul cu încetul şi nu trebuie să depăşească capaci: 
tatea de rezistență a naturei cuivă; nici să nesoco- 
tească legile fiziologice și ale creşterei corpului. 

Anecdota următoare ridiculizează cu mult spirit “pe partizanii: 
intransigenți ai unei educaţii fizice aspre, pentru sporirea rezistenţei 
corpului. „Petru cel mare se gândi” într'o zi că ar fi biue ca- toţi 
marinarii să se deprindă a bea apă sărată. Indată promulgă un 
edict prin care porunci ca toţi ucenicii marinari să nu mai bea 
decât apă de mare. Copiii muriră toţi şi “experiența” nu fu Te- 
petată | a | - 

- Pe de altă partă, dacă e” bine să ținem seamă de 
vocea naturei exprimată prin senzaţiuni şi dorințe . 
(când nu sunt pervertite),. să nu exagerăni comple- 
zența noastră, urmând totdeauna această indicaţiune,, 
care nu-i infailibilă. Lăcomia e o- aplecare firească ;. 
inerția deasemenea nu' provine întotdeauna din nevoia: . 
organismului de odihnă, ci uneori tocmai din' cauză 

„că organismul s'a trândăvit, de pildă, dormind prea 
E 

.. Principiul general, după'care. ne vom conduce “în, 
educația fizică d copilului, va fi că, ţinând seamă de - 

” - natura. particulară a fiecăruia, să-n'o violentăm, dar -- 
- nici să fim: complezenţi cu ea. - i 
2 IV — Pentru păstrarea sănătăţei copilului edu-. 
„caţia fizică adaptează naturei și condițiunilor de trai - 

„- a fiecărui, copil, regulele igienei: Explicarea acestor 
-regule formând. obiectul igienei, ne vom mărgini să 

„amintim numai pe cele mai însemnate, ' 

Actele care ne. întrețin vieața consumă -0 parte - “din țăsutul organelor ce: le produc; această pierdere „e reparată prin înlocuirea substanțelor întrebuințate „.. Cu” materii luate din sânge. Munca intelectuală. sau muşchiulară consumă de asemenea țăsuturi din creer sau: din muşchiu : altfel nici ni.S'ar -puteă produce.: 
Toate: aceste "cheltueli ale organismului sunt. între- ținute prin hrană, adică prin substanțe ce pot fi asi- 

p
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milate de aparatul digestiv. şi pot. intră în. sânge. 
Hrana este .dar combustibilul “maşinei omeneşti: şi 
dela îngrijirea calităței şi cantătiţei sale depinde buna 
funcţionare a aparatului digestiv şi sănătatea „orga- = 
nismului în general.. 

E lesne de înțeles, că a mâncă prea puţin sau prea 
“mult *e rău şi într'un caz şi în altul. Mâncarea peste 
măsură strică, fiindcă îngreuiează munca digestivă — 
şi mai curând sau mai târziu aduce îmbolnăvirea: or- 
ganelor digestive; mâncarea puțină e iarăş un rău, 
căci nu e în stare-să: repare toate pierderile organis- 
mului. Ca şi o maşină : îi dăm prea mult combustibil, 
face explozie; îi "dăm prea- puţin, nu funcționează _ 
îndeajuns, ' - 

Omul care consideră hrana ca un mijloc de -trai, 
iar nu ca “scopul. vieţei sale, omul care nu s'a dedat 
la excese de nutrițiune, într'un cuvânt, omul care are - 
sensațiunea de poită nepervertită,: are prin aceasta 

„o călăuză sigură pentru: nutriţiune. In- general, când 
ne sculăm dela masă greoi sau cu fața înroşită, e 
semn că “am:mâncat prea mult. | 

Asupra chestiunei câtă cantitate de alimente. să 
se dea copilului, s'ar păreă că mai: puțin decât-unui 
om mare; e uşor însă de constatat că copilul are 
nevoie de aceeaş cantitate de alimente ca şi un-om-matur. 
Intr'adevăr copilul are de reparat 'mai- puţine pier- . 
deri ca omul matur, fiindcă el nu munceşte ; ; în schimb. 
însă trebue să crească — şi de unde să-și iea elemen- 
tele necesare, dacă nu din nutrițiune ? Se va lăsă dar! 

- copilul să mănânce cât voeşte, căci păcatul de a 
mâncă peste măsură e mai mult al celor mâri, decât 
al „copiilor : copilul când știe că are masa sigură, nu 
mănâncă pentru mai multe. zile. 

Copilul are prin urmare nevoe de tot atâta” hrană 
_ca şi un om mare; şi pentru a nu i se îngreuiă aparatul 
digestiv, e bine să i se dea.de mâncare mai des. Nu 
se va lăsă dar copilul să aştepte până la vremea mesei, 
sub. pretext: că „ÎŞI strică pofta: de mâncare”, căci 
în acest caz mănâncă într'adevăr cu atâta poftă încât 
îi vine rău. „Nu e rău.de a. mâncă când ţi-e foame, 
ci e rău de a continuă să mănânci după, ce ţi-ai po- 
tolit foamea”,
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In privinţa calităței, alimentele se împart. în ali- 
"mente animale şi alimente. vegetale ; la fiecare. masă 
trebue să se servească un- ainestec proporţionat : din 
amândouă felurile, mai mult “încă, alimentațiunea 
trebue variată dela o. masă la alta, pentru ca orga-.. 
-nismul să găsească toate elementele trebuincioase 
întreţinerei sale. Cu privire la calitatea alimentaţiunei 
copilului, se crede că e bine. să i se dea mai puțină 
carne ; această observaţiune adevărată-pentru copiii - 

„” mai mici de 5 ani, e neîntemeiată pentru cei mai mă- 
"Tişori, care au nevoe să mănânce tot atât ca şi un om 
mare, . - i - , Mai e încă o; întrebare :-trebue să împlinim lăco- 
mia copiilor pentru dulcețuri și fructe, căci de: multe 

“ori s'a:observat că se îmbolnăvesc din această cauză ? 
"E bine să li se dea întotdeauna după masă, căci ajută - 

foarte mult mistuirea ; în. felul acesta, £i ştiindu-şi. porţia de fructe asigurată, nu vor mai căută să -md- nânce în ascuns" înainte de masă — din care cauză se, îmbolnăvesc.  ... p: Pe Să mai amintim o observare care nu e ținută deloc în seamă : la masă nu trebue-grăbire, dar nici şedere . multă. Nu trebue grăbire, căci alimentele: Care nu . sunt“ mestecate îndeajuns se * mistue cu greu; pe de altă parte e bine să ne obişnuim â ne preumblă puţin „" „după. masă,._ceeace -uşurează mistuirea : s'a zis că „omul. mistue cu picioarele cât și cu stomacul”. Imbrăcămintea ne “foloseşte ca'să ne apere de fa- nomenele atmosferice cât. şi de. atingerea altor cor- „.. puri. Imbrăcămintea e dar. un mijloc pentru vieaţă, - iar nu un scop ; şi acela care nu are în vedere -aceasta . în facerea îmbrăcămintei sale, ci alte scopuri nena- turale, păcătuește -din punctul de vedere al, igienei și al moralei. -—- E i | „1... Imbrăcămintea trebue făcută după. corp, iar. nu corpul după îmbrăcăminte, — Hainele să fie comode ca să nu supere activitatea organelor ; ghetele dease- menea să fie după picior, căci nu puţine dureri de / cap vin din” cauza încălțămintei prea strânse. Ce să mai zicem de instrumentul de:tortură, numit corset ! Nu poate fi un singur om, care, . judecând limpede, să nu osândească întrebuinţarea corsetului, -Mai cu 

e 

+ 

,



seamă când. e vorba de întrebuințarea timpurie, când 
corpul nu e pe deplin desvoltat, e lesne de închipuit 
câtă vătămare aduce sănătăței ! ! 

Obiceiul - înfăşatului trebue. odată: părăsit, nefiind 
- decât o superstiție: vătămătoare. copilului. -Inceputul - 
acestui obiceiu de sigur că s'a.luat dela mame, care 

- neputând păzi într'una” copilul, le-a venit. în: gând 
să-l lege sdravăn pentru.a se asigură că nu se va puteă 

- mişcă: încât să cadă jos. Obiceiul odată înrădăcinat, 
s'a uitat cauza :care i-a dat naştere şi. astăzi se crede, 
că înfăşatul e cu totul trebuincios. „ca să crească | 
copilul drept”. 

Din contra, înfăşatul” împiedecă libera: desvoltare 
"a corpului 'şi- nu sunt puțini copii gheboşi sau cu .pi- - 
cidarele :strâmbe din cauza relei înfăşări. Pa. de altă . 
parte € uşor de înțeles cât trebue să sufere micuța .. 
fiinţă care e ținută în nemişcare timp de un an aproape - 
neîntrerupt ! Dacă am păstră o amintire cât.de slabă 
asupra acestei grele încercări la care suntein supuşi 
la venirea pe lume, am fi. poate mai puțin barbari 
cu viitoarele generațiuni: Mamele înțelepte au.-0b- 

_servat că. mulți copii al căror plâns nu puteă fi: îm- 
păcat cu-nici un preţ, tăceau de îndată ce erau des- 
fășați. Acest adevăr îl exprimă cu. mult haz un fi- 
lozof german: (Kant) : „Copiii înfăşaţi ca nişte momii, 
nu pot să-și miște membrele; să se. înfăşure tot așă 
un ont matur şi se va: vedeă. dacă n are să strige 
şi el”. 
2. Îmbrăcăni ntea Irebue schimbată după timp, în 

aşă [el ca să apere în deajuns contra răcelei. — E o 
nebunie a se îmbrăcă cineva uşor pentriia se arătă 
voinic sau „ă-şi “arătă talia”,- căci desigur sănătatea 
sa nu va rezistă la prea multe încercări şi. mai curând 
sau mai târziu. va plăti scump o aşă voinicie. Se în- 
țelege că nu t-vorba.de a se îmbrăcă astfel ca să se 
producă năduşeală, ci numai să nu se simtă-cea mai. 
mică răceală; dar nu ne dăm înapoi a mărturisi că 
a. se deprinde, cineva plăpând și moleşit e mai rău. 
încă decâta umblă uşor îmbrăcat. Fiindcă însă acest 
caz se arată foarte rar şi.e. ocazionat mai mult de 

firea” omului decât dintr'un exces de conservare, avem. . 
„de combătut. numai îmbrăcămintea UȘOăTră.
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Ca încheere, trebue să spunem” cu” părere -de: rău | 
că aceste precauţiuni pentru păstrarea sănătățeinusunt .- 
luate în seamă “numai pentru a se urmă „moda”, -.. 
pe care un profund cugetător a calificat-o 'de imorală. 
„„La mode parisienne” hotărăşte de constituția: atâtor 
copii, prin felul de îmbrăcăminte pe care îl scorneşte.. 

“Şi nu sunt puţini copii a căror sănătate și chiar vieaţă 
a fost sacrificată vanităței materne. 

__ Aerul este elementul cel mai necesar pentru în: - 
treținerea vieței : fără de mâncare poate trăi omul 

_mai multe zile,. dar. fără. de “aer, nici un minut. A - 
respiră e“sinonim cu a trăi. “Inţelegem dar, ce impor- 
tanţă” trebue să aibă curăţenia aerului pentru sănă- | tatea noastră. Proba o găsim în - vieața ţăranului «.. - 
care cu toate că se. nutrește prost, e totuş voinic 

„ fiindcă respiră -un “are curat; am puteă:zice că aerul - ține pe ţăran. - SN 
„- Locuinţa trebue să fie “bine: luiminată, spațioasă 

sau cel puţin bine aşezată şi cât se poate de curată. | Cel mai frumos titlu-pentru o gospodină e de a avea o 
“curât în casă; cele ce cred că se pot distinge prin : 
îmbrăcăminte se înşeală amarnic :. în tot: cazul: nu-şi 
atrag decât admiraţia” oamenilor de nimic.” Curăţenia 
e dar. o virtute: ce o poate cuceri femeia săracă ca şi -- 
cea bogată; .luxul nu poate fi virtute, prin însuși -. fâptul că nu e-la îndemâna. tuturor, 

„“ Curăţenia “la copii. e:de cea mai mare “importanță - pentru sănătatea. și desvoltarea corpului lor, căci "ușurează funcțiunea pielei, care la dânşii e atât-de .. „activă. Pe lângă aceasta, deprinzându-i de mici să - fie curați, li se asigură o calitate prețioasă în viitor. 
„Nu rezultă însă de aici ca să-i oprim să se joace. în 

aerul liber; vom îngriji nuniai ca: în acest timp, să. 
aibă o haină mai trainică şi-i vom învăţă să se spele. 

„„îndată ce au isprăvit jocul. Cel mai sigur - mijloc “de 7, „azi deprinde să fie, curaţi e de a le 'pune'-condiţiunea - 
să se spele şi să se şteargă pe haine. de îndată ce au „„ mântuit. jocul, Nu le- vom permite. niciodată să intre 
în casă, feşteliţi pe ghete şi pe haine şi îi vom trimețe 
fără de -cruţare să se spele, 'în caz când se așează. la masă. cu mânele și figura în stare de necurăţenie. 
Când întâlnim pe stradă nişte copii- curaţi, chiar de --., 

-
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ar” îi simplu îmbrăcaţi, ne face o deosebită plăcere 
să-i privim şi fără de voia noastră, ne întrebăm „ai 
cui ar fi oare?” Cu drept cuvânt-dar se judecă pă- 
rinţii, după starea de. curățenie şi moralitate a co- 
piilor lor. : 

La şcoală, institutorul are: deasemenea rolul. de a 
veghiă ca copiii șă fie curaţi, făcând cercetări săptă- 
mânale şi de câte ori scoate copilul la lecţie. să ob- 
serve ca să fie spălat bine, cu: hainele şi ghetele în 
stare bună (pot fi cârpite, dar nu rupte); iar. pentru 
cei lipsiţi cu totul de mijloace, să apeleze la inimile 
generoase. RE | A - 

, 
Elevii petrecând n) bună parte din tinip. în şcoală, 

cade în sarcina învățătorului să se îngrijească de să- 
„ nătatea lor în orele de clasă. Aşă, de pildă, va supra- 
“veghiă ținuta corpului -lor, mai ales când ctesc sau - 
când scriu : îi va opri să se încovoaie, ceeace le de- 
formează: cu timpul coloana vertebrală şi „umerii îm- 
-piedecând desvoltarea plămânilor. : 
„_ Invăţătorul va ţine Clasa curată, va “sfătui pe elevi 
să îu facă praf în clasă în timpul recreației, ținându-i 

-de preferință în acest timp în curte sau pe sală, pen- 
„tru a -aerisi clasa; va veghiă ca elevii să fie astfel 
aşezaţi încât să- nu le bată lumina în față; va aşeză 

„tabla, hărţile. şi tablourile aşă încât să fie văzute cu 
„cât mai. puţină. oboseală; va pune pe elevii slabi-de 
vedere în primele” bănci ; va recomandă ochelari celor 
„miopi ; ; va face în clasă”o temperatură potrivită, cam 
15: grade centigrade ; va opri elevii să stea: în - clasă 

„cu paltonul sau înfășuraţi la gât. (afară numai dacă 
sunt suferinzi) ; în sfârşit, învățătorul, ca un adevărat 
părinte, va veghiă să observe orice început de boală .: 
la elevii săi, va căută să-şi procure o: mică farmacie 

- şcolară, pentru a veni cât'mai repede în ajutorul lor 

._ x
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- în cazil un6i boâle obişnuite (friguri, gâlci; tuse, ş. c. l.) 
și le va da sfaturile necesare până la venirea medicului. 

Omul e o maşină minunată, însă care,are nevoe - 
de repaos pentru a-şi îndreptă pierderile suferite, - 
O maşină: poate -funcționă într'una, cât timp are 
combustibil deajuns; nu tot așă € și omul, care are 
nevoe să-şi asimileze mai întâi alimentele Şi apoi. să - 
le întrebuinţeze câ combustibil. In timp ce însă ma- 
şina se strică. în măsura_în care este întrebuințată, 
omul cu cât se obişnueşte 'la lucru, cu atât se face - mai vrednic să muncească : organul se întăreşte prin 

„exerciţiu. Cauza e tocmai fiindcă corpul îşi îndreaptă 
pierderile în măsura în care le-a întrebuințat. Odihna 
e dar: trebuincioasă - omului, căci în acest timp or-; 

“ganismul său se. curăţă de sgurele ce au luat naștere 
- din consumarea țăsăturilor prin muncă, şi apoi îşi îndreaptă pierderile suferite prin asimilarea de noi 
materialuri luate din sânge. : o 

Odihna cea mai desăvârşită o are omul în timpul 
când doarnie, căci atunci.nu numai corpul ci şi mintea 
sa sunt în-nelucrare ; somnul e dar condiția “muncei. | 
8 ore de somn neîntrerupt sunt tot atât de trebuin->" „ cioase ca şi hrana zilnică; căci. la “ce serveşte hrana 
dacă nu i se: lasă timp să fie asimilată? Ințelegem : dar înţelepciunea proverbului “francez : „cine doarme, cinează”, a] Sa 
„Puterea de muncă atârnă de felul omului ; nimeni - nu trebue însă să întrebuințeze-peste măsură forţele 

sale — până la totala lor sleire. - Munca. intelectuală consumă tot atât de mult ca şi cea fizică şi are încă mai. multă nevoe de . odihnă, fiindcă creerul e. mai 
gingaş decât: mușchiul. ..Prin urmare nu se va ţine o activitate intelectuală neîntrerupt mai mult de | 
3 ore; pe de altă parte nu se va citi niciodată în prima . oră-după masă. E regretabil că părinţii care ştiu că! nu trebue pus la muncă un cal îndată după tain, Nu opresc — ba chiar-și îndeamnă copilul — să în- vețe după masă; nu voim să deducem de aici că pă- rinții sar îngriji mai puţin de copilul lor decât .de un cal, ci numai atât că ei nu-şi închipuesc:că învă- țătura costă tot atâta forță câ şi orice altă muncă. 

Ei _— 
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V. Vieaţa sedentară prelungită poate vătămă să- 
nătatea, aducând slăbirea celor. mai însemnate func- 

digestiunea e grea.; urmarea e că! „organele! corespunză- 
toare slăbesc, plămânii ne mai fiind întrebuințați în. 
întregime pot da: loc la oftică,. inima prinde grăsime . 

“şi stomacul cu nesfârşitelc sale boli face vicața amară. 
Ce e de făcut dar, când toți suntem nevoiţi să ne 

petrecem o bună parte din vieaţă î în felul acesta 2-— Ne 
vom îngriji mai întâiu să ținem corpul drept, astfel 
ca respirațiunea să nu fie împiedecată ; apoi din când 
în când ne von storță să respirăm mai adânc (oftând), 
„pentru ca plămânii să se deschidă î în întregime. Apoi, 
de câte ori e timpul frumos, nu vom învăță în casă, 

ci pe afară şi nu' stând pe loc, ci.plimbându-ne. Plim-. 
barea.. iuțeşte circulațiunea sângelui, care se îmbibă. 
cu aer'curat, încât dă o :mai mare vioiciune corpului 

şi minei — şi lecțiunea e învățată mai uşor, In timpul 
vacanței ar fi păcat să stăm! închiși în casă şi nu la - 
aer. liber: : orele: petrecute îi aer:curat,-nu numai că 
trebuiesc socotite ca bine întrebuințate: dar încă mai 

„prelungesc vieaţa. 
E cunoscut de toţi jocurile la « care se dedau animalele 

tinere ; am puteă zice chiar recunoscut, căci nimeni 
nu, vede în aceasta decât o trebuinţă. firească-a na- 

„turei lor; ne pare. dar lucru ciudat cum acelaş in- 
stinct, nu-i considerat ca legitim la copil. Se ține co- 
pilul "legat î în casă sau ise dă drumul afară cu un stăpân 

„pe cap; şi ce se, întârnplă? — Când izbutește şi el să 
fie liber, dorinţa pentru joc. întrânată de atâta timp, 
trece marginele puterei-sale şi 'copiliil se. îmbolnăvește. A 
Această lecţiune a fost deajuns pentru -mamă 'ca pe 
viitor să-l veghieze şi mai deaproape.. La drept însă, 
nici jocul, nici i copilul ma îost de: vină, ci mama care 

| țiuni ale organismului. La omul care șeade mult timp 
pe loc, respirațiunea. e slabă, circulațiunea înceată și
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l-a oprit să se joace câte puțin în. fiecare zi; căci-nu 
e rău de a se jucă când natura cere, ci e rău de-a. 
"urmă jocul după ce corpul a obosit, -- 

Jocul este prin urmare o manifestare! a unei trebuințe fireşti a - copilului. „Să nu considerăm jocul ca un lucru neserios ci ca o ac- 
tivitate de o piofundă semnificare. Jocurile copilăriei sunt bobocii 
vieţei întregi a omului, căci acesta, cu toată. desvoltarea lui, des- 

-coperă în joc dispoziţiunile cele imai-intime ale ființei sale. Toată vieaţa omului izvorăşte din această epocă a existenţei și dacă această 
vicaţă e senină sau tristă, liniştită sau agitată, fecundă sau sterilă, dacă aduce pacea fau. războiul, aceasta depinde de îngrijirile mai mult sau mai puțin judicioase date începutuliii. fiinţei,” (Froebel). 

Copilul are nevoie să crească, adică să-și desvolte - “corpul în mod armonios şi el nu e capabil de sforţare 
îndelungată sau prea mare ; deaceea; gimnastica. la 
aparate nu. e bună! pentru. dânsul, căci cere sforţare, . “mare, strică regularitatea formei corpului, prin desvol- 
tarea „braţelor. numai şi împiedecă creşterea corpului - 
în lungime. Cine nu cunoaşte: forma tipică.a corpului 

- marinarilor, care au braţe de uriași și picioare scurte; 
din cauză că. se servesc foarte mulţ de: brațe în tinip 
ce picioarele stau în nelucrare ?.. - i 

Copilului îi mai trebuie să se exerciteze mult şi să 
„„ obosească puţin, el nu âre nevoe să-şi desvolte forță 

muşchiulară, ci numai să fie vioi; și din: acest punct 
de vedere gimnastică nu e bună - pentru el; căci. îi “Sleieşte îndată toate puterile, a 

„In“ șfârşit, copilul trebue. să găsească: plăcere. în 
„ exercițiu, trebue să se rccreeze de oboseala intelec= 

„ tuală.ce o îndură 'şi pentru. aceea e nevoe ca creierul. 
“să ica cât mai-puţin parte în exerciţiile fizice, iar nu ” 

să -i.se ceară sforțare: de atențiune şi voință ca în gimnastica la aparate. a 
-. Din aceste. considerațiuni sumare, rezultă. până 

la evidență că giinastica-la aparate riu e bună pentru 
G. Aslan : Pedagogia | “ pr? - , - 6 
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copil ; rămân” dar ca singure exerciţii fizice . admise 

„pentru dânsul: jocurile” Şi gimnastica corporală. 

Jocurile mai cu -seamă îndeplinesc toate condi- 

țiunile cerute de igiena copilului: sunt recreative, 

căci cer puțină 'sforțare şi produc. plăcere, căci se 

execută- în libertate după îndemnul său propriu;. 
- desvoltă armonios corpul, căci pun în lucrare toate 

“organele sale şi dati taliei o ținută frumoasă, fiindcă 

toate mișcările şi atitudinele- pe care le iea copilul: 

în timpul jocului. sunt naturale, iar, nu forțate, ca în 
" gimnastica” la - aparate. - . | - 

Jocurile, singure, activează “toate: funcțiunile vi- 

„-"tale şi răspândesc în tot. corpul un. fior de vieaţă. 

Strigătele pe care le scoate copilul în timpul jocultii; 

îi îmbibă tot. plămânul cu aer curat şi alergările ne- 
„ bunatece la” care. se dedă, activează circulaţiunea şi 
trimete sânge din abundență în țăsăturile cele mai. - 
ascunse ale corpului. Jocurile în care -copiii nu strigă 

şi nu aleargă, îşi pierd din efectul Tor întăritor, fiindcă 

“sunt! lipsite de entuziasmul şi plăcerea produsă de - 

strigăte și alergări ; ar fi dar păcat să oprim copilul 
dela aceasta, în timpul jocului. 

__ Jocului. îi trebue însă trei elemente indispensabile : : 
timp favorabil, spaţiu îndestulător şi camarazi. ' In 

cazul când timpul nu e favorabil, se :va înlocui=jocul 

“prin - gimnastică corporală făcută în casă sau într'o 
sală -spațioasă — dacă.e vorba de mai mulți copii. 

Rămân, “prin: urmare, celelalte două. elemente pe 
care le întâlneşte destul de rar copilul: de „oraş, căci. - 

- afară “de. bogaţi şi de familiile din mahala, masa po- 
pulațiunei de oraş -e lipsită de curți și grădini: de 
aici necesitatea' ca şcoala” să se îngrijească şi de sănă- 

“tatea copiilor, rezervând ore anumite pentru „joc. 
Odată ajuns la vârsta de 15 ani, copilul devine . 

adolescent, fiindcă corpul. « său s'a 'desvoltat foarte 
N
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mult : mușchii au început a: se întări, iar oasele îi sunt pe deplin întărite. Adolescentul începe prin ur- „mare să- fie capabil de exerciţii de forță susținută; „totuş nu e de recomandat gimnastica la aparate, în cazul când se ocupă cu munca intelectuală. | 
Aci întâlnim o prejudecată formată. -de curând, 

„anume că „gimnastica recrează. de Oboseala intelec-! tuală” : curat copilărie ! E acelaş lucru .ca şi cum S'ar recomandă cuiva, care a obosit ridicând cu aceeaş mână o greutate, să înceapă a 'ridică şi cu cealaltă 
mână ca să-i. treacă oboseala ! A se pune cineva. la 
gimnastică după o muncă intelectuală încordată, . , înseamnă a-şi cheltui ultimul rest de energie ce i-a. - mai rămas, înseamnă prin urmare a se ruină trupeşte - şi sufletește. Nu munca mecanică a mușchilor poăte -recreă creierul de oboseală, ci plăcerea. rezultată 
din satisfacerea trebuinţei de -.mişcare a corpului, 
care se îngreuiase în timpul şederei la învățătură. 
Jocul se potriveşte dar de minune şi cu tiebuința ado-+ lescentuilui ce se ocupă cu munca intelectuală, cu - deosebire că se vor alege jocuri mai grele decât pentru 
copil, ca să poată destășură oareşicare forță şi viteză, 
cum sunt de exemplu: Vina, “aruncarea discului, lupta dreaptă,-cte, -.. - a e „ “Adolescentul are nevoie. de exerciţii "de viteză, care. 
să-i activeze respirațiunea şi: să-i desvolte plămânii, “căci “dintre toate organele corpului, plămânii -se -des- 
voltă mai târziu:: chiar după. ce tânărul a încetat 
să crească, pieptul său continuă să: se desvolte; E „dar. de cea mai mare importanță pentru adolescent ca: „= să caute a ajută' desvoltarea pieptului, căci aceasta 

- „măsoară gradul său de rezistență. Adolescentul mai - 
- are nevoe întru câtva şi de forță, pentru ca să-și poată „Păstră vioiciunea corpului, “ 

Fetele au desigur nevoe. de exerciții fizice ca Şi 
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băieţii, însă potrivit aptitudinilor şi trebuinţelor lor 

în vieață. Până pe la vârsta de 7 ani, deosebirea dintre 

firea. băiatului şi a fetei nu € atât de însemnată, 

pentru ca să -recomandăni un mod deosebit de joc; 
“amândouă 'sexurile au nevoc să alerge. și să strige 

"pentru casă se desvolte. în libertate. i 

„Dela această: etate în sus, se observă cum copila ! 
devine mai puţin sburdalnică şi dispune de mai pu- 

țină putere muşchiulară, chiar decât fratele său mai 

i micuşor ; urmarea e că nu-i vom mai puteă da exer- 

ciții de viteză asemănătoare băeților de: tatea sa, 

: precum nici exerciţii de forță. “Forţa: nu numai că. 

se desvoltă cu greu în mușchiulatura- femeci, dar nici 

nu-i poate servi câtuşi de. puţin în “vieaţă, fiindcă 

ocupaţiunea - sa e mai mult: sedentară ;-— avem în 

vedere bine înţeles. pe. femeea dela oraş, căci țăranca 

care e nevoită să. muncească: alături de bărbat, de 

- sigur că nu mai are trebuinţă de nici un-fel. de exer- 

cițiu fizic. J e 

Gimnasţica: la aparate nu e dar bună pentru fete, 

căci le cere forță de care nu sunt capabile și de care 

mau trebuință în. vicață şi pentrucă- le deformează : 

talia. Când” zicem că gimnastica deformează talia, 

nu ne gândim de loc la: eleganța formei cerută 'de 

- modă, ci-la forma taliei. trebuincioasă femeei - spre 

a-şi  puteă îndeplini bine funcțiunea sa. fiziologică 

specială, Intr'adevăr . gimnastica la aparate: desvoltă 

umerii și braţele — în timp ce femeia trebue să aibă 
şoldurile. bine - desvoltate. Dacă s'ar ţine. seamă - de 

acest fapt elementar, în educaţia fizică a copilei, Sar 
„cruţă multe suferinți şi decese provenite din greaua.. 

încercare a candidaturei de mamă! - 
Exerciţiul cel: mai bun pentru întărirea mijlocului 

-e de sigur săritura-pe coardă, pentrucă contractează 
puternic muşchii abdomenului; joc foarte animat,



  

i ani Cai : Mai Cu seamă când se.execută de mai multe copile 
-. în şir; distrează mult şi: înviorează tot corpul, fără 

să. fie câtuş de puţin periculos — numai să se observe 
ca: săriturile să fie făcute cu siguranță. Cât- despre 

"jocuri în comun, sunt o mulțime de:feluri care,convin.  * 
fetiţei, ca : poșta pleacă, vânătorul şi epurile, -gră- 
dina,. aruncarea mingei, etc.; iar pentru adolescente 
se poate recomandă : jocul zburătorului, jocul graţiei 
şi lawn-tennis— fără a uită-să sară la coardă din când! 
în când cel puţin. Domnişoarelor care nu se pot ho- 
tări să se joace cu coarda, fiindcă li se pare un, joc - 
puțin 'serios,. li se recomandă dansul — însă nu dans - 
încorsetat şi executat scara până târziu întPun. aer 
limitat şi plin de excitații : acesta numai igienic nu 
poate: fi— ci dans executat ziua” în libertate, în' aer | 
curat-şi numai între domnişoare, ; . i a 

Din cele spuse urmează că jocurile “sunt exerciţiile 
fizice” cele mai potrivite pentru om până la: vârsta 

| tinereţei ; jocurile însă nu se pot execută o bună parte 

“de sănătate, : . 

a anului. din” cauza timpului nefăvorabil şi corpul 
are nevoe să fie exercitat și în acest timp pentru ca 
să nu lâncezească. Va fi-nevoe dar să se înlocuească 
jocul prin gimnastică .'corporală,. care răspunde -d€ 
asemenea condiţiunilor igienice cerute, fiindcă pune . 
în mișcare tot corpul, activează respiraţiunea: şi cere 
puțină sforțare : îi lipseşte prin urmare. un “Singur 
element igienic— plăcerea. Educatorul va şti. însă 

„să deştepte plăcere în copil pentru acest: fel. de exer- - 
ciții, făcându-le animate ;. cât: priveşte despre ado- 

„lescenţi, aceştia trebue.să: ştie că nu poate fi plăcere 
măi mare pentru -omul înțelept, decât a-şi. căută . 

„Ca observaţiuni speciale de ţinut seamă în execu- 
tarea acestor exerciţii avem de recomandat: ca aceste . 
exerciţii să fie făcute tacticos, adică fără de grăbire
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nici smâncituri ; fiecare. mişcare să fie făcută cu 'si- 
guranță şi să nu urmeze alteia: fără o clipă de repaos. 
Când după un număr oareşicare. de mişcări,. inima 

„începe să bată și respirațiunea se îngreuiează, se va. - 
face o pauză până ce se” restabilește circulațiunea: 

- In sfârşit “mai e nevoe să se observe ca 'exerciţiile 
să nu se. prelungească până 'la complecta sleire a 
puterilor, căci în cazul-acesta. âr „pierde. din, efectul 

lor întăritor, din cauză că ar da prea “mult de lucru 

organismului pentru. repararea energiei pierdute ;. pe 

„de altă parte nu. trebuesc lăsate până ce nu, se simte 
0. senzaţiune, uşoară de oboseală, -spre a ne asigură 

că corpul a fost exercitat îndeajuns. - 

-0 primă întrebare ce se impune în practicarea Cxer- 

cițiilor fizice. e relativă la timpul din. zi în zi mai fa- 

vorabil pentru aceasta. Ştim că. îndată -după masă 

nu e bun nici un fel-de exercițiu, afară de plimbare ;. 
tot astiel nu e bun nici un exercițiu îndată înainte - 

- de masă — căci în ambele- cazuri se îngreuiează di- 

gestiunea. Exerciţiile trebuesc dar terminate cel puțin 

cu o jumătate de oră înainte de vremea mesei, pentru 

a nu se aşeză la masă obosit. Imbrăcămintea din tim- 
„pul exerciţiului trebue să fie cât se poate de uşoară 
pentru a nu produce năduşeală şi a nu supără câtuş 

"de puţin. libera mișcare, a corpului. In timpul primă-. 

- verei şi al toamnei e: nevoe să se observe direcțiunea 

vântului pentru ca copiii să nu „alerge în' contra. lui. 

De prisos.să adăugăm că în caz de: nădușeală e cu 

totul trebuincios să -se schimbe rufele. - , 

Exerciţiul fizic poate fi început îndată după munca 
intelectuală, căci nu numai că nu aduce vreun rău, 

dar înviorează corpul după o şedere. îndelungată 

“în clasă; în nici un caz însă nu e bine a.urmă clasa 

sau a se pune la învăţat îndată după exercițiu — 

trebue să se lase cel puțin. o jumătate: de oră, până 

!
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ce dispare orice urmă de oboseală. In sfârşit să ob- 
servăm că camarazii de joc e nevoe să fie cât se poate 
de forţe egale, pentru a evită pe de o parte ca copiii 
cei slabi să nu treacă măsura puterei lor, iar cei pu- : 
ternici să se joace fără de gust — încât jocul să dege- 
nereze. E e 

Incheiem că atât jocurile cât și gimnastica pun-în 
mişcare muşchii şi oasele, activează circulaţia sân- 
gelui, respirațiunea, digestiunea “şi transpiraţia, în- 
treţin, într'un - cuvânt, sănătatea. “Jocurile prezintă 

în special avantagiul de a produce plăcere, care este 
-un întăritor excelent atât pentru corp cât.şi pentru 
suflet; pe“ lângă aceasta jocul. punând mai  snult 
în acţiune simţurile, inteligența, emoţiunile şi voința 
copilului poate constitui un excelent mijloc educativ : 
în timpul jocului limba “copilului se desleagă și de 
aceaștă bună dispoziţie va puteă profită apoi învă- 
țătorul în clasă; prin „joc se- poate desvoltă curajul, 
rezistenţa, cinstea,“ mărinimia; ete. Gimnastica des- - 
voltă în special -spiritul de disciplină, de orândueală. 
Gimnastica cu aparate e bună numai după vârsta 
de 15 ani şi dacă e țăcută cu pricepere şi măsură, 

>
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EDUCAȚIA INTELECTUALA. 
_ INTRODUCERE. 

"7. Obiectul - educaţiei intelectuale. — JI. Ordinea! de „desooltare” a fa- 
 cultăţilov îmtelectuale. HI. Aplicare Pedagogică. : 

ff -. -— | - , , A ”   

l. Educaţia intelectuată” nu trebue confundată. cu 
instrucțiunea. Instrucţiunea: are de obiect să predeă - 
cunoştinţe, 'să- îmbogăţească mintea cu cât mai multe 
adevăruri despre - lumea reală: şi. cu cât mai. „multe 

- idei despre: lumea - închipuită de oamenii cu însuşiri 
sufleteşti superioare. “Instrucțiuhea - comunică unui 
spirit format: cunoştinţele, iar: când se: adresează 
unui spirit neformat încă, caută să -comunice cuno- 

 ştințele potrivit. mijloacelor: de înţelegere ale copi- Ea 
“Tului sau: “adolescentului. Educaţiă intelectuală - are 

- de obiect să formeze 'spiritul,: adică să-l desvolte' în 
conformitate: cu normele logicei şi în aşă fel: încât să-i 
sporească puterea de înţelegere şi să-l aducă în în stare, 
de a se instrui singur. Sa 

- „Educaţia constă în esența ci în a desvoltă facultăţile: omenești. 
“Dacă silințele” profesorului și osteneala elevului nu: ajung să des- 
x olte, să întindă, să înalțe, să întărească facultăţile ; dacă s'ar măr- 

! gini, de pildă, să înmagazineze în spirit unele cunoștințe, fără să 
- sporească întinderea lui, puterea lui, „activitatea lui naturală, edu- 

cația n'ar îi făcută : m'ar fi decât instrucţie. ” (Dupanloup). 

Drept "vorbind,. instrucția predată după metodele 
pedagogice are şi nu poate să nu aibă. de rezultat, 

“pe lângă înmulțirea cunoștințelor elevului, formarea- - 
“spiritului său; pc de altă parte, educăţia intelectuală 
“nu se -  -poate face decât exercitând funcțiunile inte- 

| - 
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“jectuale,: tăcându- ie să producă sau să dobândească 
idei exacte, imagini frumoase, judecăți drepte; ete. — 

“prin urmare educaţia intelectuală nu se poate: face. 
fără ajutorul instrucției și orice: instrucţie raţională 
are un efect educativ:-Cu toate acestea e bine să men- 
ținenr 'deosebirea--! "dintre instrucţie şi educația: in- 
telectuală, pentrucă nu orice fel.de. instrucție” con 
stitue în acelaş timp 0: educație. a "spiritului (aşă; 
"de pildă, instrucţia . primită în mod pasiv,. învăţarea 

 papagalicească, după „buchea cărţii”!) şi pentrucă 
educaţia. intelectuală - are câteva procedee proprii. 

. „Unele. exerciţii gimnastice n'au altă valoare decât - 
> că; punând în. mişcare muşchii în. conformitate cu 

structura: lor,. le ajută. desvoltarea lor: normală ; alte 
exerciţii gimnastice pe lângă. această valoare educa- 
tivă,” mai au o utilitate practică, - căci Constituesc 
nişte mișcări. de care se poate sluji omul în activi=: 
tatea sa profesională sau generală. Tot aşă educația! 

- intelectuală se' compune, din. procedeele .sale speciale, 

p 

„care sunt miște exerciţii gimnastice ale. funcțiunitor -* - 
intelectuale şi din metodele didactice, care având de 
obiect predarea cât mai raţională a- cunoştinţelor, 

„adică cât nmiai conformă cu psihologia, nu numai că - 
au utilitatea lor practică. directă, înmulțind . CUnOş- ! 

" tinţele,: dar constituesc: în acelaş timp. şi o „excelentă 
gimnastică a: spiritului. 

Pi Metodele instrucțiunei educative rezultă : în acelăş 
timp din natura obiectului. de predat şi din matură 
spiritului căruia se adresează : cu găsirea lor se ocupă; 

"după cum ani „spus, “didactica. In: pedagogia generală 
_ne Vom ocupă numai de acele metode care, stabilin- 
du-se pe legile de. funcționare ale facultăților inte: 
lectuale, pe. normele. logicei. și pe legile de desvoltare. . “ 
firească , spontană, de > creştere, a puterilor intelec- | 
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tuale. ale copilului, caută să ajute-şi să călăuzească 
ajungerea lor-la maturitate. | i a 

1]. Inainte de a cercetă metodele speciale de cul- 
tură ale fiecărei funcțiuni intelectuale, exerciţiile 
prin care să se formeze şi să se întărească diferitele 
puteri “ale spiritului, care se numesc întrun singur 
cuvânt inteligenţă, vom stabili. câteva norme - gene: 
rale, câteva. principii, pe care. e, bine să le avem în- 
totdeauna în vedere. - | 

- Mintea copilului se aseamănă întru câtva cu o 
Îloare ai cărei boboci nu se desvoltă deodată, ci trep- 
tat — începând dela tulpină în spre vârf. După cum 

" nutriţiunea şi prin urmare desvoltarea iinui- boboc - 
-depinde de starea de saturație a bobocilor din josul 
lui, tot astfel și desvolțarea' unei facultăţi. sufletești 
a copilului atârnă de gradul de desvoltare a facultă-. 
ților inferioare. _  :- ae a 

Aşă ne spune rațiunea 'că trebue să aibă loc; ră: 
mâne să cercetăm -numai dacă realitatea confirmă 
prevederea noastră: Dar: mai înainte trebue să lă- 
murim ce înțelegem prin. cuvântul „facultăți infe- 
rioare”, căci dacă prin asemănare cu desvoltarea bo- 
bocilor, am numi facultăţi inferioare pe cele care. se 
desvoltă mai întâi, mam făcut nimic — căci tocmai - 
aceasta căutăm să aflăm. îi 

_ Vom determină însă erarhia facultăţilor -conducân- 
„du-ne “de aceleași principii ca. în. clasificația erarhică 
a organismelor. .Un organism se. zice. mai -inferior ca 

„un altul când are o-structură mai simplă şi nevoi.mai 
puţine decât celălalt; melcul e mai inferior ca oaia, 

_ fiindcă are o organizaţiune mai'simplă şi mai puţine 
nevoi . pentru: conservarea . vieţii; omul fiind orga- 
nismul cel: mai superior din câte sunt-pe pământ, 
are mai “multe nevoi ca oricare altul pentru întreți-.. 
-nerea sa. Tot astfel: o facultate va fi inferioară al- 

__teia când va aveă un mecanism ''mai simplu şi va 
„-aveă nevoe de mai puţine “facultăți în. exercitarea să 
„decât cealaltă. Facultatea cea. mai. inferioară va fi 
dar aceea care nu are nevoe de .nici o altă facultate
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pentru exercitarea sa şi care prin urmare prezintă 
mecanismul cel mai simplu ;. din contră, facultatea 
cea mai superioară a omului va'fi aceea care.are nevoe 
de concursul a cât mai multor facultăţi şi operaţiunea . 

„căreia“ prezintă prin “urmare: mecanismul cel mai 
complicat. - _ o 

Călăuzindu-ne de aceste principii, să căutănr acum 
a-stabili erarhia dintre cele patru .mari facultăţi in- 
telectuale .ale omului, adică dintre : percepțiune, me- . 
morie, imaginaţie și judecată. Am.văzut că judecata 
presupune memorie, pe de altă parte judecata în- 

“formele sale. superioare are: nevoe şi de imaginaţie: . 
prin urmare: judecata: e o: facultate superioară : atât . 
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memoriei cât şi. imaginaţiei. Imaginaţia .la rândul ei 
ar fi cu neputinţă să se exercite fără materialul pă- 
strat de memorie: deducem dar că imaginaţia e: o 
jacultate superioară memoriei. Memoria însă nu face 
altceva decât: păstrează şi reproduce stările de con- 
ştiinţă. ce i s'au încredinţat; ori “primul material ._ 
pentru exercițiul său' îi e. procurat de :percepțiune : - 
prin urmare. memoria e o facultate superigară percep- 
țiunei. Ordonând acum raporturile. erarhice găsite 
între aceste facultăţi, avem: percepțiunea - e: infe- 
rioară memoriei, care € inferioară. imaginaţiei, care 
la rândul său e inferioară judecăței. ” 

Obiectul acestei lecțiuni e să aflăm-ordinea de des- .. 
voltare a facultăţilor intelectuale Ia. copil ;-până acum 
am ajuns să găsim ordinea erarhică a acestor facultăți. 
Rămâne să vedem. dacă există un-raport între. or-' 
dinea de desvoltare a facultăților şi ordinea -lor erar-. 
hică ;'ori raţiunea ne spune că'esțe un raport şi anume 

„că “facultăţile intelectuale -se desvoltă în. ordinea „lor 
erarhică, ÎIntr'adevăr, nici nu ne-am putea închipui A 9 

cum .0 facultate s'ar desvoltă înaintea alteia, mai in- 
“ferioară de care “depinde ; cum imaginația, de exemplu, - 
şi-ar puteă luă sborul fără ca mai întâi să fie hrănită 

"cu material păstrat de memorie. ; Stabilim dar-că 

„urmă judecata. 

ordinea de :desvoltare-a facultăţilor e: mai întâi. per 
cepțiunea,. în, urmă. memoria, apoi imaginaţia, şi -.în | SA ai 

- 

“ Pentrii a puteă fixă cât de aproxirativ':vârstele 
- N i 

7 7 o. ; 
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La



„în care”se găsesc desvoltate. fiecare din aceste fa- 
cultăți, trobuc să apelăm la 'observaţiune. Și obser- 
vațiunea unui copil de inteligenţă - mijlocie,” ne. con- 

"duce să considerăm: patru f faze caracteristice în des= 
'voltarea facultăţilor sale : 

1. Prima fază, care ţine până pe la 4 ani, e  caracteri- 
zată prin deosebita activitate a simţurilor copilului ; 
la. această vârstă copilul e" setos - de impresiuni': 

„el caută să. vadă. tot şi să. pipăe tot ce vede. : - 

7 

"A doua fază care ţine. dela această vârstă cam 
până pe la -Il-ani, e caracterizată pri ușurința de 
"memorizare Ş şi prin puterea fantaziei ; la această vârstă -- 
“copilul e în stare să memorizeze. o mulțime de lucruri 
pe care. nu le înţelege și în acelaș timp e jucăria fan- 
taziei sale— am puteă zice că e fantastic. . - 

3. A treia fază, care ține dela 11 până la 15 ani, 
“e caracterizată prin. aceea' că judecata - începe a În- 
locui puţin „câte: puţin, fantazia. o : 

4, A- patra: fază, care ţine dela” 15 ani înainte e 
caracterizată prin precumpănirea  judecăței : ado: 
“lescentul capătă încredere în cugetările sale şi caută .. - 
prin sine însuşi să se convingă de adevăr. şi eroare. 

Desigur că nu trebue să acordăm :0 valoare abso- 
lută stabilirei. acestor- faze, ci numai o utilitate prac- . 

„ntică relativă, Fapt observat: de toţi psihologii şi pe- 
„dagogii este că funcțiunea perceptivă :este mai ac- 
tivă şi relativ. mai piiternică decât celelalte funcțiuni 
intelectuale în prima copilărie.: Dar Şi celelalte fa- 

_cultăți. lucrează într'o oareşicare măsură, aşă- încât. . 
-nu trebue. să se creadă că diferitele funcțiuni inte- 
lectuale apar treptat în- cele patru faze,-ci numai că 
fiecare din aceste” faze e constituită în „genere _prin 
predominarea cutărei sau cutărei facultăţi intelec- 

"tuale. Facultăţile intelectuale se găsesc: toate în ger- 
men chiar dela naşterea copilului, ele: nu ajung însă
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la maturitate decât treptat, unele mai repede, altele 
mai încet. NE Ă a 

III. Cercetarea ordinei de desvoltare. a facultăţilor 
„intelectuale la-copil e de o importanță capitală în 

ş “pedagogie, căci permite a fixă metodele educaţiei 
"sale intelectuale. Intr'adevăr, creierul “copilului des- 

voltându-se foarte repede, aduce an 'cu an schimbări 
“uimitoare în' inteligența lui, încât un lucru. pe care-l 
înțelegeă sau îl. memoriză. anevoe. întruin timp dat; 
ajunge să-l înţeleagă sau să-l memorizeze cu mare 
ușurință “după un an numai. Știind însă epocele în 

„care predomină fiecare din. facultățile” intelectuale, 
“Vom” puteă profită de momentul “când se. exercită 

cu mai mâre ușurință câștigând astfel din timp. 
- Prin urmare, în prima fază, în care -predomină- per-, -- 
. cepţiunta, vom. da cea mai mare îngrijire educaţiei 
simţurilor copilului. In, a doua fază, în care predomină 
memoria şi imaginațiunea,- vom da copilului cunoş- 

tinţe. folositoare în vieaţă, alese: astfel ca să poată 
„îi legate de imaginaţiunea sa. In a treia fază, în care 

predomină. memoria și judecata, voni profită de ma- 
nifestarea " judecăţei pentru a-i întipări şi restul de 

„cunoştinţe necesare ce sunt în-legătură cu judecata. . 
In sfârşit, în faza a patra în care, predomină judecata, : 

„ne Va: preocupă cu deosebire exercitarea judecăţei. 
> Nu urmează însă ca în primele faze să cultivăm 
- percepțiunea și memoria numai pentru ele însăși, 

ci chiar de atunci trebue'să ne preocupe ca să le des- 
voltăm în vederea imaginaţiunei şi. a: judecăţei. Me. 

„moria trebue să fie servitoarea rredincioasă a' jude- 
„căţei şi prin urmare ea. trebue să-şi păstreze forţele 

pentru stăpânul său iar nu să ajute şi pe vecini. 
Memoria trebue. dar să nu reție decât ceeace e necesar _ 

“pentru vieață și pentru “exerciţiul judecăţei sau al
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imaginaţiunei — după felul de ocupaţie a persoanei 
ce o posedă. - 

- Imaginaţiunea şi judecata. sunt cele două facultăți | 
principale: ale. inteligenţei omenești şi în jurul: lor 
trebue” să graviteze- celelalte, pentru ca prin căldura 

„Și lumina ce le-o: împrumută, să”le facă roditoare. 
| Educațiunea intelectuală “trebue să cultive în. copil 

atât spiritul ştiinţific cât- şi spiritul. poetic, pentrui 
«ca. să-l facă în stare să profite cât mai bine de condi-" 
fiunile sale de trai şi să-și înfrumusețeze cât mai mult 
vieaţa pe care i-e: dat s'0 trăiească. - . - 

Există o strânsă legătură între facultăţi, încât per- 
fecționarea uneia influențează -şi pe : celelalte, Pu- 
terea de. observațiurie ușurează sarcina memoriei şi 
de fidelitatea ' menioriei.: “atârnă soliditatea, judecăţei. 
Când zicem „despre cineva că are o judecată solidă, 
se presupune că are de asemenea 0- memorie fidelă 
şi puterea de'a 'Observă corect... oa N 
Dar cantitatea de energie - intelectuală a fiecăruia 

N e mărginită; ne e cu neputinţă prin urmare a desvoltă . 
deopotrivă pe toate aceste facultăți. Dacă am căută, 
de exemplu, să cercetăm până .în. amănunţime' “toate 

„lucrurile : pentru “a. desvoltă: puterea de: observaţie, 
memoria nu ar: fi în :stare să păstreze toate aceste 

' detalii și nu am ajunge niciodată? să ne ridicăm la 
cauzele şi legile: lor. Tot astfel dacă :ne-am încărcă 
memoria cu o mulţime - de cunoştinţe, :nu am fi în 

„stare să le înțelegem 'şi'să le orânduim. Puterea minei 
“omeneşti fiind: mărginită, întinderea „cunoştinţelor 
împiedecă aprofundarea lor. 
Norma educaţiei intelectuale: este : să cultive facul- 

tăţile” intelectuale “în mod 'armornic, dând: fiecăreia 
importanța pe: car€ o are într'un spirit perfect echi- . 
librat. Facultăţile intelectuale nefuncționând:în rea-  - 

litate izolat, aşă după: cum. le studicază psihologia; 
, . În
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ele nu vor fi cultivate izolat, ci în vedere de a formă 
un spirit cât mai superior. Vom ține desigur'socoteală 

- „de aptitudinele speciale înnăscute întru copil, vom - 
favoriză desvoltarea personalităței sale, fără însă 
să rupem echilibrul, care trebue să domnească între 
facultăţile intelectuale în orice „Spirit normal, oricât 
de talentat. Geniul pare a fi într'adevăr adesea 0. 
predominanţă a -unei facultăți, dar în: afară-de con- . - 
siderația că această aparență poate fi înşelătoare, 

" educația intelectuală nu-şi propune să creieze_nici nu 
poate creă genii. i Sa 
„Faţă de copiii: precoci vom fi foarte prudenţi ca 

să.nu abuzăni de, precocitatea lor. Plăcerea pe care 
o simţim” faţă de un asemenea elev sau. față de un 
asemenea copil,. mai ales când 6 al. nostru, ne în- 
deamnă să obţinem dela inteligenţa lui elastică cât 
mai mult; trebue. să ştim “însă că în felul acesta | 

-_riscăm să-l obosim sau .să obținem momentan o des- _ 
“voltare în paguba creşterei ulterioare a inteligenţei sale. 
„Faţă, de orice copil vom observă marginea pute- 

“rilor de. care: dispune, conducândune de principiul -- că natura poate fi ajutată) aţâţată chiar, dar. nu for- 
„țată. Nu urmează să, lăsăm elevul să înveţe în voia  - 
- lui, căci la unii elevi Voința e mai-mică decât puterea RE 

„» dar: vom căută să pătrundem “care este: marginea 
“reală a puterilor lui, pentru a nu le-depăşi. In genere, 
scopul învățământului primar este de a predă numai | 

“acele. cunoştinți pe care n'ar fi îngăduit astăzi nici 
„unui român să nu le. poseadă. Silinţele învățătorului - - 
„trebuesc îndreptate nu ătât să facă pe elevii săi. să 
înveţe tot ce pot învăţă, cât mai ales/să le formeze. . 

-, Spiritul astfel ca să ajungă în stare ei singuri să do». - - bândească cunoştinţele. de care vor mai aveă .nevoe 
în-vieaţă. o De 

“Un semn sigur că urmăm , desvoltarea .firească a
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facultăţilor- intelectuale, că nu depăşim puterea lor 

lă un moment și la un copil anumit, în sfârşit 'că in- 
- strucţiunea- şi educaţia intelectuală e conformă na= 

turei — acest semn . sigur. este plăcerea, gustul sau: 

interesul. pe care-l deşteptăm._în copil. Când expli- 

cațiunile noastre.sunt ascultate cu: plăcere, când sunt 

„întrerupte. de întrebări în. legătură: cu “subiectul lor; 

când sunt confirmate sau! complectate de elevi, când: 

într'un cuvânt elevii iau o parte activă la lecțiune, . . 
putem fi siguri că lecțiunea aceasta întruneşte « con- * 

dițiile pedagogice.. E ii 
- Faptul. că. deşteptăm. curiozitatea - copilului că-i 

aţățăm inteligenţa, dovedeşte că: răspundem nevoilor 

„ci fireşti, iar. plăcerea pe. care: o simte: copilul când 

ne comunică, părerea . sa sau o amintire în legătură 

cu subiectul nostru,. când întrun cuvânt colaborează 

cu noi în aflarea sau stabilirea adevărului unor. cu- 

- noştinţe, plăcereă aceasta €: o :dovadă că inteligența . 

copilului se exercitează, lucrează în chip firesc, nesilit. 
Când, dimpotrivă, un studiu nu: deşteaptă nici un in- 

teres, înseamnă că e prea de timpuriu sau că e rău predat. 

„Când li se predă cui trebue îuv ăţământul, copiii au sunt mai 

- puţin fericiţi în orele, de clasă-decât în orele de joc: exerciţiul "bine 

călăuzit al energiilor mintale este cele mai adesea îusoțit de tot. 

atâta plăcere ca exerciţiul energiilor fizice şi câteodată chiar de 

mai multă. ” (Pillans) — - Te 

Negreşit,: “nici chiar. în şcoala primară 1 nu se poate. 

introduce. sistemul (bun, pentru grădinele de “copii) 

- ca elevul să înveţe jucându-se. Nu poate fi deci vorba - 
- de. a înveseli instrucțiunea în. mod artificial, recur- 

_ „gându-se la distracții şi jocuri fără de nici o legătură 
- firească cu obiectul lecţiunei. “Urmând pur şi simplu 

regulele pedagogice: vom obţine. ca activitatea in- 

telectuală. a - elevilor “să producă prin ea. însăşi plă- 

cere şi înviorare,..:_ ai ca RI
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“copilului începe | prin simțuri, Chiar dela naştere simțurile copilului intră . - în acțiune ;- ele se. desvoltă în 
" fiuni intelectuale, așă încât c 

să vadă, să audă aproape tot 
matur, “Educatorul are să cu 

aititea celorlalte func- 
urând copilul ajunge 
aşă de! bine ca omul 

Itive -deci mai. întâiu “simțurile copilului, pentru a. lg: deprinde să traducă “cu cât mai: „mare:  preciziune impresiunile pe care le “primesc, 
Primele. senzațiuni ale copi 

sunt interpretate greşit Sau în chip cu totul imperfect: E 

lului sunt confuze şi 

Prin exercițiu însă şi prin „Combinarea- deosebitelor simţuri copilul ajunge: treptat 
țiuni din ce în ce mai. exact 

să-şi formeze percep- 
e, Opera educatorului constă să ajute acțiunea naturei, că să procure copilului „material de percepţi 

mai fine, mai nuanţate; însfârşit să âsocieze simțu-. rile în aşă chip încât la nevoie 
un simţ să. potă înlocui pe a 

ă indirect percepțiuni, pe care ri 
“ui, să- le dea; De pildă, nici o 

le; să îngrijească de. 

pe cât permite natura, 
tul, adică să procure 
ue chemat prin firea 
chiul, nici urechea nu ne poate da noțiunea depărtărei (copilul vrea s'apuce 

G. Aslan: Pedacogia. p 
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cu mâna un obiect îndepărtat pe care-l vede, un câine 

pe care-l vede-şi aude lătrând); noțiunea depărtărei 

"ne-o procură senzaţiunile de mişcare ale mâinilor 

sau. picioarelor ; cu timpul însă ne deprindem să „„ve- 

dem” distanţa, adică_să apreciem cam cât ar trebui 

“să ne mişcăm până să ajungem la obiectul îndepărtat; 

tot astfel ne deprindem să „auzim” distanţa, să apre-. 

ciem de pildă depărtarea unei trăsuri care vine în 

urma noastră, numai după auzul mersului ei. 

Educaţia. simțurilor începe în familie, se continuă 

în grădina de copii şi în şcoala primară. În ce priveşte 

sănătatea organelor: simțurilor părinții şi învăţă- - 

-torul. şe vor conformă regulelor igienice; vor mai 

observă ca simțurile să funcţioneze în bune condi- : 

 ţiuni, de pildă: elevul să aibă lumină destulă când 

citeşte sau scrie, cartea să nu fie imprimată cu li- 

“tere prea mici sau pe hârtie care supără vederea, 

etc.; vor ajută imperfecțiunile “naturale ale simţu- 

rilor, de pildă dând ochelari copilului. miop, iar când 

aceste imperfecțiuni provin din slăbiciunea generală ” 

a organismului, vor căută să întărească tot corpul,: 

consultând, la nevoe un medic. tu 

„Im genere, educaţia simţurilor constă în observa- 

" țiune, adică în cercetarea atentă a “celor mai mici 

deosebiri (nuanţe). dintre senzațiuni de acelaş îel; 

în „exercițiu, care perfecţionează aparatul sensitiv, îl 

face din ce în ce mai îndemânatec să simtă cele mai - 

mici deosebiri; în . asociația simţurilor prin. care se. 

obţine o percepție cât: mai exactă a unui obiect. 

11, Exactitatea. ideilor atârnând de exactitatea 

percepțiunilor, trebue să începem. prin a înfățişă 

copilului, lucrurile pe care:voim să le cunoască. „Cu 

2 

cât întrebuințăm - organele sinițurilor pentru cău-- 

area naturei sau însuşirilor unui lucru, cu atât cu-.. 

noaşterea acestui “lucru e mai exactă.” (Pestalozzi). 

.
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Omul încă din prima ; sa copilărie. trebuie, să fie pus 
în. raport-cu natura.. Educatorul nu trebue -să se sub- 

„“stitue naturei, să se interpună între. natură şi copil, . 
să înlocuească impresiile | naturei cu vorbele sale, 
ci „să ajute procedeul “prin care natura. instrueşte 
copilul.. : , . 

7 

„Vârsta câuă copilul mare: profesor este poate aceea în care i 
învață mai mult şi mai repede. Comparaţi numărul" ideilor do:. 
bândite între naştere şi vârsta de cinci sau șase ani cu acele 
pe: care dânsul le dobândeşte anii următori: vă veţi uimi de 

„această precocitate profundă”. (Egger). | 

“Ajutorul pe care-l dăm instrucțiunei fireşti este: 
„că procurăm copilului lucrurile necesare şi i le înfă- 
țişăm într'o ordine cât mai metodică; în loc. de a-l 
lăsă cutropit. de haosul impresiunilor; ce bat la poarta 
conștiinței sale, căutăm să-i înfăţişăm o progresiune: 
de impresiuni, ajutându-l. să poată prinde_treptat__ 

„ proprietăţile_lucrurilor_dela _cele_ mai _simple_la_cele_ 
mai complexe: n acest scop nu-i “deajuns să arătăm 
numai obiectul, ti va trebui ca: copilul: să-l. pipăe, 
să-l întoarcă pe toate fețele, ca să-i descopere cât mai 
multe însuşiri. 

Apoi treptat vom învăţă pe copil să numească 
obiectele pe care le-a văzut, precum şi 'proprittățile , 
lor pe care-“le-a observat.- Mersul natural al. instruc- 
țiunei este să deprindem mai întâi pe copil-să vadă, 
apoi să vorbească, | în urmă să citească şi să scrie. 
„Să ne ferim de-a-încărcă memoria copilului .cu_vorbe 
„pe care dânsul nu le înțelege. Să ne ferim deaseinenea 
"de a-i înfăţişă prea. multe lucruri în aceeaș zi, căci. 
educaţia simțurilor se fâce nu atât prin- varietatea 
obiectelor, care le impresionează, cât mai ales prin 
"modul cum percep aceste impresiuni, Mai puţin pro-. 

_fită simţurile copilului când defilează. înaintea lor 
o sumedenie de lucruri, decât atunci Când ele se a-
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plică- cu: atenţiune “la câteva obiecte "numai pentru 

„a le observă. bine. Procedeul esenţial pentru educaţia 

- simţurilor este exercitarea lor atentă ; întrun cuvânt: . : 

“observaţia, 
a 

"Vom desvoltă prin urmare spiritul .de observație —.. 

„al. copilului, vom veghiă ca dânsul. să nu întrebuin-: 

-ţeze - simţurile .. în chip. superficial, distrat — nu ne: 

vom mulțumi-să-l facem să vadă, să pipăie,:să audă, 

ci-l vom aduce treptat în stare să privească, să palpeze 

(să pipăe cu băgare de: seamă) și să asculte. Percepția 

_se desvoltă-prin ateățiune... * . | E N ei 

“IUL. Când “percepem un anumit obiect cu băgare_de 

“seamă şi- cu metodă -se zice că-l: observăm. Există . - 

însă o observaţie spontană, ca să zicem aşă, nu voită, - 

cum e observaţia“ copilului întreținută de curiozitate. 

Educatorul se va-folosi de; acest resort natural, pentru. 

a-l face să între în” acțiune faţă de obiectele pe :care 

dânsul. le alege pentru copil şi pentru ca- treptat 

această observaţie spontană “să “devină metodică, 

 transtormându-se în observație voită (voluntară)... 

- - Si . - - . . Ta 

„Nu din capriciu copilul întinde mereu mâna spre obiectele pe 

care nu le poate atinge şi plânge când nu le capătă. La vârsta în 

“care simte nevoia să adune un fond de cunoştinţi, ochii săi nu pot 

nică să-i dea socoteală: de unghiurile sau contururile acestor obiecte : * . 

copilul ar voi să pipăe... Stricarea jucăriilor depinde de acelaş sistem 

de observație. Cu ajutorul căror resorturi . misterioase pleoapele 

unei păpuși închid ochii, ciuu behăieşte oaia, prin ce riijloc aleargă- 

| -calul, copilul simte nevoia să afle : deaceea, de când e omenirea, 

„copilul îşi strică” mereu jucăriile.” (Champfleury)." a 

„Copilul naște cu gustul de a observă şi de a cunoaşte. Vieaţa in 

terioară nefiind încă. deșteptată îi el, dânsul aparține cu totul fe: 

" nomenelor lumei înconjurătoare ; toate simţurile sale sunt deschise ; 

__. toate obiectele pe care privirea sau. mâna sa le întâlnește îl atrag, 

îl prind, îl încântă.” (Greard). : o - 
ru, Lei 

Dar nu-i deajuns” să ne folosim de . curiozitatea 

firească a. copilului pentru “a-l deprinde :să observe;
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"Von : recurg şi :la ajutorul ştiinţelor naturale, fi - 
zice, la desemn şi pictură. . 

- „Toate Ştiinţele naturale sunt cu deosebire: excelente pentru a” 
ne învăţă cea mai utilă dintre arte, aceea de a ne folosi de ochii 
noștri. Nimic: mai curios decât felul nostru de a umblă cu ochii . 

o deschişi fără să vedem nimic. Cauza este că ochiul, ca toate celelalte 
organe, are nevoie de exerciţiu ; fiind prea supus cărților, își pierde -- 
puterea, activitatea şi în cele din urmă nu mai e în stare să- -şi în 
plinească Iolul său firesc. Consideraţi prin. urmare ca "adevărate 
Studii primare pe acele care deprind copilul să cunoască ceeace vede 
și să vadă ceeace ar fi trecut cu vederea. Printre ştiinţele cele mai 

„profitabile, trebue să". socotim: botanica, : zoologia, inineralogia, a 
- geologia, "chimia, arhitectura, desemnul, artele frumoase: Câte ex- - 

cursii „prin munţi, călătorii pe continent, rămân sterpe pentru copiii 
care posedă perfect ce. au cetit în cărțile lor, dar. cărora le lipseşte 

, <unoştința acestor ştiinţi de observaţie ! pr (Blackie). 

op 

„5“ Putereă de a observă este de mare preţ în vieaţa. 
omului ; ar fi exagerat să se afirme că „de puterea 
observaţiei atârnă succesul în toate lucrurile”. (după _ 
cum a spus Spencer), dar e. sigur că graţie, acestei - 
“puteri, omul poate profită de „experienţa sa şi a: ce: 
lorlalţi oameni şi deci are. mai “mulți sorți -de izbândă 
în întreprinderile Sale, mai multă prudenţă, mai. mult 
calcul, mai multă: înțelepciune. în purtarea sa, A 

"spune despre cineva: că e un bun: observator, un Gui 
„care ştie să vadă este a-i adtice o mare laudă. Spiritul 
„de observaţie e. indispensabil în toate științele con-.. 
„crete, în arte, în politică, în orice meserie manuală 
şi în genere în relațiunile cu oamenii, în vieața . de 
toate . zilele. Omul distrat sau lipsit_de' darul obser- . 
vaţiei e. stângaciu, îndură, multe neajunsuri. în s0- 

pp cietate şi e supus mereu aceloraşi' greşeli. 

" „Omul e servitorul şi interpretul naturei. E1 lucrează și cunoaşte aa 
în proporţie cu ceeace a învăţat prin observarea directă şi prin re- . i 
flecțiunile pe care observ area, i le-a sugerat : aici.se mărginește ac- 
țiunea lui, nui poate şti măi mult, Nici o putere omenească nu poate 
să desnoade nici să stărâme lanţul cauzelor naturale ; natura nu: i. - 

.
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învinsă decât. prin- observarea legilor ei (supunerea către legile. ei). 

Aşă dar silinţele omului, -ştiință şi putere, trebue să se unească, 

căci neştiinţa cauzelor face adesea să fie neroditoare experienţa: 

Această ignoranță provine “din pricină că nu considerăm lucrurile 

în ele îusăş, ci numai imaginele lor; deprinși” din tinereţe să punem . 

cuvinte în: locul lucrurilor;. să le întrebuințăm pentru a fi înţelese 

de oricine, le luăm fără de voie drept ele (drept lucruri), luăm semnul. 

lucrului drept lucrul Însuş. Numai. observ aţia și experienţa conduc 

la -adevărata șunoaştere:” (Bacon). ? a 
- N. 

A Cultura simţurilor. e folositoare atât pentru >, 
_desvoltarea mijloacelor de informațiune a lumei în- 

conjurătoare, “ca instrument de cunoaştere, cât- și - 

„ca mijloc de desvoltare a imaginaţiei şi: ca pertecțio-. 

nare a aptitudinilor necesare în deosebitele meserii. 
Exactitatea, întinderea şi fineţea vederei, delicateţa 
auzului, îndemânarea, iuţeala şi măestria mânei con- 

„ stituesc nişte însuşiri foarte: preţioase pentru: meşte- 
şugari ; ; graţie acestor însuşiri dânşii lucrează mai re- 

pede și. mai: bine, _de .unde rezultă” profit pentru ei, 

pentru familia lor şi în genere pentru: bogăţia țărei. 

- Desigur. şcoala primară m'are menirea să formeze 
nieșteşugari ; ; dar luând în consideraţie că marea nia- 

" joritate” a elevilor: sunt destinaţi să-şi câştige exi-. 

- stența muncind ci: mâinile lor, e bine ca învățătorul 

să practice” şi să: încurajeze lucrul manual, întru cât 

constitue o cultură a simțurilor, un, exerciţiu excelent 
pentru' ochi și mâini: In aceasță . măsură lucrul - 

manual-e util tuturor elevilor, oricare “va fi ocupa-. 

„iunea lor în - vieață. . a Aa 

„Excesul de zel, în orice “direcţie ar fi, e rău, Nu 
„avem, să -transformăm” şcoalele primare, în şcoale 

profesionale, dând o importanță exagerată lucrului 
„manual; nu avem.:să transformăm școalele primare 

“nici în grădini de copii, dând o impoytanţă. exagerată | 

- educaţiei simțurilor şi mijloacelor atractive,. 

RE Spectacolul fenomenelor ştiinţifice distrează pe copii. "Dânșii
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7 
le-ar sacrifică tot restul : calcul, istorie, gramatică, Acesta-i un senin 7 Jădit de ajutorul preţios pe care-l putem aşteptă dela aceste de- = - monstraţiuni pentru a da avânt facultăţilor lor născânde. Dar poate, <ă trebue să vedem în aceasta și un avertisment. Dacă e desigur folositor ca să plâcă copiilor să cerceteze formele, dispoziţiunile „exterioare ale lucrurilor, să urmărească descompunerea şi recoui- punerea unui corp, să observe, în manifestarea ei naturală sau în _ reprezentarea ei pitorească, jocul. unei legi naturale, trebue să re cunoaştem că, după oarecare timp, când simțurile lor au fost în-. , -dreptate, ascuţite, formate, acest fel de studiu e pentru dânşii mai | mult o distracţie, care-i ocupă în loc să-i exerciteze. Am, alungat din clasele noastre primare plictiseala, ea nu se va mai întoarce ; . să băgăm de seamă să nu fi lăsat în acelaș timp să iasă cam mult sforţarea.” (Greard). . .- z | 

-- Chiar îu “şcoala primară oarecare sforţare e necesară studiului temeinic precum și educaţiei morale a elevilor, pentru a-i deprinde treptat cu sforțarea, așă de necesară în vieaţă, şi ca nu cumva să-i aplecăm să considere vieața ca o distracțiune, - ” 

V. Simţurile” copilului nu se: desvoltă deopotrivă în acelaş timp, nici nau o “valoare egală în vieața „ omului. Din această îndoită considerațiune rezultă nevoia de a studiă' separat mijloacele de cultură a. fiecărui simţ, mai ales că condiţiunile. de desvoltare 5 „Variează dela un simţ la altul. - „ o 
-.. Educaţia gustului. — Simţul gustului se arată foarte -de timpuriu la copil: aşă s'a observat că el e în stare să cunoască schimbarea laptelui, de asemenea când - e hrănit cu biberon, simte dacă laptele e îndulcit sau „nu, căci s'a observat că de câte ori respingeă . „biberonul, se uitase în realitate să se pună zahăr. Cele- dintâi exerciții ale simţirei -le face copilul cu “ limba şi cu buzele ; de aceea duce el la gură tot ce-i cade în mână. a a - „Prin -observaţie “şi experiență, simţul gustului a- junge la o oareşicare desvoltare : bucătarii, negu- . storii de vinuri, chimiştii,. se folosesc mult de acest | simţ în ocupaţiunile lor. Pentru.vieaţa zilnică, gustul - e- de ajuns aşă cum ni l-a dat. natura ; ba trebue să - veghiem să nu devie prea capricios, învățând copilul .
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să mănânce tot ce se găseşte la masă. Intr'o educație — - 

sănătoasă, rafinările gustului . trebuesc înlăturate. - 

Omul. mănâncă ca să trăească, nu trăeşte ca să mă-- 

nânce. Invăţătorul va preveni ocazional elevii despre - 

“ acţiunea vătămătoare a tutunului şi alcoolului. 

"Educaţia “mirosului. — Simţul mirosului se : des- 

voltă, din contră, cel mai târziu la copil: el e nesiim- 

-ţitor la: mirosuri până la vârsta când începe a vorbi. 

- Plăcerile procurate de miros sunt cu mult mai no-: - 

bile ca cele ale gustului, căci cuprind ceva- mai mult . > 

decât un simțământ, animâlic; totuşi trebue culti- . i 

vat cu. măsură, căci moleşește oniul şi îi ia gustul - 

de lucru. E bine a-găsi o desfătare în mirosul florilor 

în momente de recreaţie, pentru a mări încă 'plă- 

„cerea adusă determinarea lucrului, 'cu condiţie 

însă ca aceasta să ne însuflețească” și mai mult la 

lucru, căci după cum s'a zis: „cel mai bun repaos * 

e cel ce urmează munci. a 

- Copiii-pot să-şi. găsească plăcere “adunând flori și: 

jucându-se, dar li se face un mare rău deprinzându-i 

cu flori în piept şi cu Haine parfumate. . —. -. 
-- Educaţia pipăitului. — Pipăitul. e unul din cele trei 

simţuri superioare ale omului; el: singur ne pune în 

“ cunoştinţă despre realitatea lumei din afară de -noi, 

de aceea. şi sensaţiunile ce le procură ne servesc de 

cunoştinţi sigure şi neîndoioase : „ceeace: se pipăc e 

sfânt”. -Foarte rar lipseşte omului acest simţ şi de 

aceea e întrebuințat să înlocuească auzul şi văzul. 

- Im.institutele de surdo-muiţi şi de orbi se face edu-. 

caţia pipăitului în așă fel, încât ajung să 'se înțeleagă; 

prin “semne şi să deosebească lucrurile: prin pipăire.. 

Un caz celebru e acel al unei americane, care fiind 

surdo-riută şi oarbă din naştere, a ajuns să vorbească, 

să scrie şi să citească prin semne, încât deveni ea , 

însăşi profesoară la: institut. - ... o 

„Inceputurile. de pipăit, le face copilul cu buzele, 

în căutarea sânului. Tocmai mai târziu începe a se 

sluji: de mâni şi aceasta cu mare. greutate, căci -el 

nu e deprins-să aprecieze depărtarea lucrurilor şi .. 

când le întâlneşte la întâmplare, le apucă şi el cu mâna. 

Inainte 'de a' umblă, copilul pare a nu aveă mare .. 
N
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- Omul e deştept fiindcă are două mâni”. .. 
„> În legătură cu pipăitul pomenim în treacăt de: 
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siguranţă în pipăitul'cu mâna, de aceea, poate, duce 
el-lucrul la gură, Căci buzele îi sunt mai simțitoare.- 

Desvoltarea pipăitului” e. de - mare. importanţă în 
copilărie, căci procură primele elemente. de cunoștință. 
In primele luni copilul nu-şi.dă seamă de ceeace vede, 
ci. de ceeace face. De 'câte ori e cu putință, vom da . 
copilului să pipăe lucrul ce i-l explicăm, întorcându-l 
pe toate feţele sale şi numindu-i însuşirile ce le pre- 
zintă precum și asemănările şi „deosebirile: faţă de 
lucrurile pe care le cunoaşte-dejă. Incă din vechime 
s'a prețuit darul omului: de.a pipăi, zicându-se .că 

„simţul muşchiular, grâţie căruia apreciem greutatea 
lucrurilor. pe care -le. putem ţine în mână (băcanul 
ajunge -să cântărească exact cu mâna greutatea lu- 
crurilor: pe care le vinde); deasemenea simţul - căl- 
durei şi al frigului. tă + 

ştri, cât şi prin plăcerile estetice ce ni le procură mu- 

, 

_. “Educaţia” auzului. — Auzul: iea- o importanță. mai . 
mare la om, atât prin-faptul căne permite a înţelege 
exprimarea gândirilor şi simţimântelor. șemenilor. no- 

“zica. Simţul auzului e capabil de.o foarte mare .per- 
fecțiune : această se poate observă la cei Te se ocupă. 

„în special de muzică. Aşă, se -zice, că unii maeștri . 
„de muzică sunt în stare să deosebească din auz su- 
„netele a 50 de instrumente dintr'o' orhestră. | | 
"Vom face dar -simţitoare urechea copilului, pu- 

mându-l „să asculte melodii frumoase, căci - auzul, 
„<a orişice 'simţ, se. desvoltă . prin exercițiu, apoi îl 
vom pune pe:el însuşi să cânte, deprinzându-l să-şi 
asculte propria: sa voce, pentru a execută bucata-cât 

„auz, pentru voce, pentru plămâni: şi ?n acelaş timp 
contribue la. educaţia estetică şi: morală. a 'copilului. 

„Cântecele din școală trebue să deştepte: plăcere şi 
„să repauzeze- mintea, iar nici de cum să-fie executate 

- cu scopul de a Scoate artişti. - ; 
„„ Alegerea bucăţilor de muzică are o mare importanță, 3, 

căci de aici depinde “succesul educativ al cântecului, 
" Vorbele trebuesc pronunţate -desluşit şi trebuesc “să 

fie cunoscute. copilului, deasemenea e nevoe să fie ' Pa E 7 

„mai bine. Cântecul este un exercițiu excelent pentru 

.
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"înțeles cântecul în 
simţi. o e e 

„Educaţia văzului. — Văzul e cel mai. însemnat simţ. 
dintre. toate, căci procură cele mai multe informaţiuini 
despre. lume și “de el se foloseşte. omul în. tot timpul 

- de veghe. Sunt nenorociţi, de sigur, surdo-muţii, dar 
mai nenorociți sunt încă orbii; de aceea 'şi proverbul 
popular zice : „„să te păzeşti ca ochii din cap”. Surdo- 
mutul ajunge. prin semne să înlocuzască vorbirea — 
el” e lipsit: nuriai de plăcerile muzicei; prin 'ce mijloc 
însă să-și înlocuesacă bietul orb' vederea ? Prin edu- 
_caţia pipăitului ' învață “într'adevăr să deosebească 
lucrurile ; dar ce idee îşi poate face el despre lume şi - 

- despre -semenii: săi? .-- 
“Simţul “ văzului: ajunge. 'să înlocuească în mare - 

parte celelalte simţuri; vederea singură ne poate 
aminti toate calitățile lucrului pe care am avut: oca- 
„Ziune a-l cercetă altă dată, de aceea şi percepţiunile 

întregime,- căci. âltfel nu-l :poate. 

câştigate ale vederei sunt' supuse mai mult la. erori. 
* Educaţiunea vederei are'de scop de a ne feri de aceste 

„- erori şi de â deprinde ochiul să perceapă cele. mai mici * 
deosebiri dintre însuşirile lucrurilor. 

In vârsta de leagăn, vederea copilului nu e deslu-. | 
şită; lumina: mai mult îl orbeşte decât îl impresio- 
nează, încât abia poate deosebi pe: mama lui sau pe 

„doică. De îndată ce începe să umble însă, ochii îi .. 
joacă în cap, setoşi: de a luă cunoștință de lucrurile | - 
înconjurătoare. La această vârstă, copilul e numai 
ochi: pare că. nu s'a: uitat de: loc şi a văzut totul. 
Privirea noastră e distrată și fugitivă: fiindcă noi 
cunoaştem lucrurile înconjurătoare şi-aveni alte preo- 
cupări,. încât de multe ori ni se întâmplă să ne uităm, 

„fără să vedem ; privirea: copilului, e din contra ac- 
tivă, fiind aţâţată de curiositatea neștiinţei lui. . 

Prin educaţie, vederea ajunge să îmbrăţişeze foarte . 
multe lucruri deodată; așă ni se istoriseşte cazul” uiuii 

„băiat: de scamator, care eră în stare să observe din- 
tr'o singură aruncătură de ochi toate obiectele din= 
tr'un galantar.. De asemenea „prin -educaţie vederea 

„poate deosebi cu mare preciziune nuanțele “dintre 
culori: pictorul deosebeşte: 3—4 nuanțe, acolo unde 
ceilalți nu văd decât o-aceeaş culoare. 

:
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„ Educaţia văzului în şcoală primară nu “trebue să "urmărească atare fineţe, ci numai exercitarea. nor- -- mală a ochilor, pentru trebuințele vieţei. Invăţă- __ “torul se va îngriji. în: special “de realizarea condiţiu- . - = nilor igienice : lumină suficientă, aşezarea, băncilor, - hărților, tablourilor, tablei. în condiţiile cele mai bune ; buna ţinută ă elevilot când scriu şi citesc, etc. "E fapt stabilit că mulți oameni şi-au slăbit vederea - "din cauză că s'au deprins din școală; să citească şi să scrie prea --deaproape (cu. ochii prea apropiați de .. .. Carte'sau hârtie), =. Ia 
„..Invăţătorul se vă mărgini să facă pe elevi să .cu- noască principalele culori, le va formă gustul pentru » asortarea culorilor, arătându-le că: culorile prea 'bă- tătoare lă ochi .nu sunt frumoase ; îi va deprinde să . aprecieze cât mai exact forma, mărimea şi. depărtarea „obiectelor. Exerciţiile de desemn vor fi utilizate spre a face pe elevi să' prindă obiectele sub raportul di- __- mensiunilor, a deosebitelor Părţi din care:se compun, = a înclinaţiunei, a. unghiului sub. care sunt văzute, „etc. In curte, pe drum, pe câmp în timpul excursiu= nilor: se vor obişnui elevii -să aprecieze distanța, veri- ficându-se aprecierea cu metrul sau cu pasul. :Se vă atrage” atenţia elevilor asupra “perspectivei, asupra. - faptului că obiectele apar cu atât mai mici, cu cât sunt mai depărtate, că şinele drumului de fer par că se. întâlnesc în depărtare, 'etc, DR a ai =... Froebel şi după dânsul alți - pedagogi au inventat „0 mulțime :de jocuri educative şi instructive cu. aju- . torul unui material relativ eftin și care e indispensabil grădinilor de copii. In familie copiii trebuesc lăsaţi. ... săse joace cu nisip, pietriș, cărămizi, bucățele de lemne; pentru a întrupă închipuirea lor aşă de activă. Aceste - jocuri constituesc: în. acelaş timp un: exercițiu al sim- țurilor şi o gimnastică a spiritului creator al'copilului. 

a , Î . == , -



_EDUCAȚIA ATENȚIEI 

IL “ateuţia la copil. 11. Condiţivmile “atenţiei. — UI. “Mijloacele: 

os "dea desteptă şi susține atenţia. — IV. Intărirea puterei de atenţie. 

I. Ştim că atenţia este o , tensiune, o încordâre, o 
aţintire a spiritului către un obiect. pentru a-l prinde, 
pentru a-l cunoaşte mai bine. Această ațintire; „poate. 

fi. provocată de acel obiect, în “care caz spiritul | este 

| captivat: şi atențiunea lui, este involuntară, spontană; 

când însă spiritul 'se “concentrează şi se îndreaptă cu 

voinţă asupra unui obiect, 'atențiunea este voluntară. 
„ Atenţiunea nu-i-o putere specială a spiritului având . 

"o. îuncţiune proprie, cum e. de pildă memoria. sau. - 
judecata,! ci o însuşire comună tuturor operațiunilor 

intelectuale şi care constă în gradul lor de intensitate, 

„de concentrare ;- atenţia mai poate ' fi considerată . şi 
„ca. o. însușire .generală a spiritului, care -e capabil, 

„prin vigoarea” lui naturală şi prin deprindere, să se. 
concentreze 'asupra. oricărui 'obiect voit. Orice ope-.- 

__ rațiune “intelectuală : percepție, memorie, imaginație; 

“judecată, . raţionament, fiind făcută cu atenţiune, 

are” mai nuiltă putere şi în genere se îndeplineşte: în 

condițiuni: mai bune. TD 
In timpul copilăriei: primele manifestări. ale fatul , 

tăţilor intelectuale - sunt desigur “spontane: simțu= -- 

rile copilului :intră mai întâi în joc. sub” impresiunile 

pe care le primește. Copilul mic e jucăria senzaţiu- 

nilor şi apoi a imaginelor,, a ideilor ce se: deşteaptă 

în spiritul său, care din cauza aceasta e tot aşă de 
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| neastâmpărăt caşi corpul său. În prima. lună. copilul” 
nu..poate ; suportă lumina prea. mare, nici Culorile 

"prea vii;. deaceea e bine; în. treacăt fie -zis, să-i ferim | - 
“ochii de : impresiunile “puternice ; lunile „următoare 
însă_ ajunge .să-i placă. lumina Şi culorile vii : “aşă,. 

de pildă, urmăreşte cu privirea, 4) lumânare plimbată-, 
prin odaie. 

| 
În. genere în. primii- doi. ani i spiritui copilului. e 'cu 2 

: totul sub “influenţa: impresiunilor; -e captivat şi con-  -: 
dus. de. ele. Treptat, treptat însă, prin desvoltarea 
firească a Spiritului,. începe a- și îndreptă -din pe 
priul său îndemn privirea + spre “obiectele care-l: | 
teresează.: E un: fel 'de. atenţie intermediară nt 
ațenţia. provocată din afară și atenţia voită. Prin 
evoluția naturală această slabă „manifestare a ener- 
„giei. interioare ajunge în unele momente să: stăpâ- - 
nească senzațiunile, concentrând mintea asupra ideiei..- 

-sau obiectului voit. Inceputurile de atenţie. volun- 
tară se. ivesc rar «şi durează puţin ; ele. se aplică_mai> 
întâi senza țiunilor, apoi „imaginelor. Si numai. târziu 
ideilor. Dia - E Ra 
“In general, tot” ceeace se adresează « simțurilor: co- 
“pilului, îi aţâţă curiozitatea, îi „captivează atenţiunea . 
şi-l dispune să observe. pentru câtva. timp, Ba uneori 
e, „capabil de. atâta răbdare, încât ne uimeşte pe:noi 
înşine : niai toţi copiii răsfoesc pe nerăsuflatele cartea *. nouă. pentru a-i privi. figurile, Dintie operaţiunile - -... intelectuale, ale - copilului, imaginaţiunea . fiind cea = 
mai desvoltată, - e singură „capabilă . de -atenţiune i 
„pentru mai. mult timp. Cine nu ştie cu câtă atențiune . 

- ascultă copilul o poveste : ochii îi. „stau țintă, pare că. . “ar: voi s*0 absoarbă dintr odată; corpul e nemișcat : 
“ca să nu-i turbure liniştea .și câtă 'nerăbdare.: arată - 
când întrerupem puțin. istorisirea ! Nu tot. astel! se 

: întâmplă c cu chestiuinile care se: adresează : “judecăţei 
7.



110 

  

lui şi aceasta e natural + *. mai întâiu cunoştinţele de 
soiul acesta sunt prin ele însăşi reci şi -indiferente, 
şi apoi această: facultate nu e încă îndeajuns des- 
voltată la copil. Dacă se mai adaogă pe lângă acestea - 
şi o metodă proastă de: predare, înţelegem de ce în- - 
vățătura pare copilului un adevărat chin. -. 2 

In supraveghierea atenției copilului sau elevului 
din școala primară să nu ne orientăin “după atitu- 
dinea lui exterioară, căci adesea atenţia voluntară, 
de care e -capabil, nu-l” absoarbe în întregime, nu-i .. 
imobilizează " corpul.. Priviţi: un elev, care- şi spune 
lecţia : se. leagănă, dă. „din mâini,  clatină din cap, 
se uită în dreapta, în stânga, în sus, în jos— și cu 
toate acestea este atent la ceeace spune. Nevoia de 
mișcare a copilului este aşă de mare, încât nu poate 
fi stăpânită pe deplin nici în timpul. atenţiei, Când, - 
“omul matur rămâne ne mişcat, ba chiar îşi: înceti- 
neşte şi respirația. -Să nu pretindem deci copilului 

- imobilitate, mulțuimindu-ne că este atent. Când însă 
mișcările lui ar puteă da loc unei depririderi ridicule, 
de plidă când citește clătinând din cap,“trebue să-i 
atragem atenția ca să se stăpânească. . . 

II. Atenţiunea fiind un act de: sforţare, nu poate 
ține : mult: timp, căci „ne oboseşte curând. Pentru a 
susține atenţiunea. timp de o oră neîntrerupt, suntem - 
nevoiţi să facem mai multe” sforţări, întărind-o în- - 
dată ce slăbeşte ; încât o atenţiune de-o durată mai 
lungă, nu e în realitate decât o-serie de acte de aten- 

„țiune mai mult-sau mai puţin scurte, după puterea 
fiecăruia. Insăşi sforțarea pe care -o facem .în aten- 
țiunea voluntară, ne arată că ea nu e o stare natu- 
rală, ci un produs al desvoltărei noastre mintale, : 

„9 stare excepţională, contrară chiar condițiunei de 
„existenţă. a stărilor sufleteşti, care e schimbarea. 
Ghicim dar că: copilul, ale. cărui facultăți. mintale.
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nu sunt încă desvoltate şi care din natură e neastân 
- părat,.nu va putea fi capabil de atenţiune decât pentru 
un scurt: timp. iu 
Noutatea. — Unul : din ' cele. mai ' bune „mijloace * de: 

a aţăţă atenţiunea copilului, e de a-i înfăţişă lucruri » 
noi, mulțumind astfel întru “câtva curiozitatea lui. - 
„Noutatea e o puternică îmboldire a atenţitinei ; setea 
de a-află ceva nou; atât de nesăţivăsă la copil, recu- 

„„lege' micele sforţări 'ale'spiritului său şi-l mai dispune | 
„Ia câteva momente de atenţiune: Cu toţii ştim gustul 
copilului pentru studiile noi, dar și descurajarea' sa” 

- ” când .nu poate: pricepe acele lucruri. In explicarea 
unui lucru nou, vom căută prin urmare pe cât e cu 
putință să ng, folosim de cunoştinţele de până atunci. 

„ale copilului,- făcându-l să înțeleăgă lucrul nou CU. 
„ajutorul celor știute. - | . 

Schimbarea. — Mai toţi copiii sunt atenţi la: în- 
ceputul “lecţiunei, dar în “curând -obosesc ; dacă ar 
fi să ne ocupă: în tot timpul cu un acelaş obiect, 

„ar fi un adevărat chin pentru” dânşii.. Deaceea în 
aceeaș jumătate de zi îi ocupăm cu mai multe “obiecte ; 
această schimbare odihneşte frageda minte a copiilor 
care: oboseşte cu un acelaş fel de preocupare, 

Intre obiecte e-bine să „se lase o mică recreaţie, 
„căci ceeace se pierde în timp se câștigă în intensitate ; 
într'adevăr, după recreație vedem copiii iaşăşi vioi şi . . gata de a fâce o nouă lecţiune. | PI 
;-li. alternarâa “obiectelor, vom aveă în vedere ca 

un obiect mai ușor să urmeze celui. mai greu şi” vice- 
„Versa. Deasemenea vom pune obiectele cele mai grele 
dimineaţa, când mintea e mai vioaie. o 

Puţine lucruri deodată. — Nu urmează însă'să pu- nem prea : multe. obiecte deodată; crezând: că prin 
schimbarea deasă vom face. cursul mai. atrăgăţor. 
Departe de a căpătă mai “multă atenţiune prin mij- . 

rr 

=
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locul acesta, nu facem decât să zăpăcim. mintea « Co- 
'pilului, care. la sfârşitul clasei nu se alege cu nimic.. 
"Omul de rasa neagră amețeşte când trebue să numere 
“mai mult de trei, şi noi să cerem dela un copilaș câte 

E cinci obiecte deodată? | - 

/ 

„băre. prea bruscă. pentru mintea cea fragedă a. copi- 
lului, ci_în Variația! _explicațiunei. “Explicaţiimnea. la 

„copil trebuie să se facă întăţişându-i toate” feţele lu- 
crului,. întrebuințând. cât: mai multe niijloace pentru 
a-l face să înțeleagă aceeaş chestiune, şi mai cu seamă 
slujindu-se de. exemple bine alese, Şi. cunoscute, co- 
perii | : E 

Mai bine să ştie copilul să 'dea- exefnple fără să 
d fată. “spune regula, decât să ştie regula fără să poată . 

d a exemple: în cazul. întâiu înseamnă că pricepe 
chestiunea, însă nu a memorizat regula ; în cazul. al 
doilea, înseamnă că a bucherisit. regula fără să o” 
înțeleagă — ceeace. e- mai rău decât a nu, ști nimic, 
căci lucrurile ținute în minte fără a fi înţelese nu numai 
că'nu folosesc la nimic, dar sunt o adevărată povară 

a minţei. N a , Pi 

. „Orice subiect trâbue si să fie întățisat aşă încât s să se vadă aspecte 
noi,:să provoace chestiuni noi”... Atenţia slăbeşte faţă de un obiect, 
care nu 'se schimbă... . „Incercaţi. să priviţi cu încăpățânare o pată 

- pe hârtie sau-pe un zid. Veţi descoperi unul din fenomenele urmă: 
toare : sau nu mai deosebiți nimic, câmpul vostru . vizual e tul- 
burat, Sau aţi încetat fără de voie de a privi pata, privirea îudrep: 
tându-se aiurea. Dar, dacă vă ocupați spiritul cu prilejul acestei - 

- pete, „despre mărimea, depărtarea, forma şi culoarea ei, cu alte. cu- 
vinte,. dacă întoarceți lucrul în diferite sensuri şi dacă vă gândiţi 

“la el în. diferite chipuri urmând linii variate de asociaţii de idei, -= 
spiritul d-voastră va rămâne fixat. asupra obiectului un timp re- 
lativ, lung.” (James). : . a pi 

a. . ,
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III. După ce am studiât. mijloacele directe prin „Care să susţinem atenţiunea, să trecem acum la mij- -loacele indirecte, adică Ia cele prin care vom înlătură cauzele de distracţiune, forțând astfel indirect. aten- -_țiunea. îi Da 
Să punenr «în copil să înveţe în grădină; ori câtă _ silință ne-am da, nu va fi deajuns: să-l facem atent. 

In zadar îi.vom porunci să nu-și-iea.ochii-de pe carte, 
căci din când în când tot îşi-aruncă privirile : în mij- 
locul impresiunilor plăcute că-i vin din toate părţile, 

„îi este cu neputinţă să mai fie cu gândul la' lecţie, 
„Să-l mutăm însă într'o odaie închisă, unde nimic nu-l 
poate distră, findcă are numai cartea înaintea -ochi- 
lor, şi lui singur îi va. veni mai uşor ca să-şi adune 
mințile 'şi să nu-se mai gândească decât la lecțiune. _.- 

„Una din grijile noastre -va fi'dar de a pune şcolarii: 
_în aşă condiții încât nimic să nu-i distreze. Vom ob- 
servă mai întâiu ca. școlarii să aibă o ținută bună; 
pot să stea! sprijiniți pe „spate însă să țină mânele 
pe bancă;. căci o. stare. molatecă a corpului. arată” 
că şi mintea lâncezeşte. Tablourile” se vor luă .de pe 

- pereţi, de câte ori.nu sunt de trebuință. Asemenea 
dacă şcolarii sunt cu faţa în spre stradă, trebue uns 
cu cretă. o parte din -geam, pentru a-i împiedecă să. 
se uite, pe fereastră. Dar mijlocul cel mai sigur pentru “ 
a susține atenţiunea.. în. clasele primare, e de-a pune 
întrebări- din bancă. La aritmetică, unde e nevoie 

„“să se facă lecţiunile la tablă, se va cere ca toți şcolarii 
să fie atenţi şi să urmărească calculele, pentru ca =: * 
oricând vor. îi întrebaţi, să poată arătă greşelile. fă: 

„cute de şcolarul dela lecție.. Aceeaș metodă se-va în- 
trebuință la gramatică, în timipul analizei-la tablă 
sau chiar pe carte. . -- e 

: Invăţătorul ce .merită acest nume se - va -asigură 
ca elevii să plece. din şcoală cu lecțiunea ştiută, căci 

G. Aslan: Pedagogia n ” 8 
- - ÎN ..
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e absurd a cere e. copilutui din- clasele primare să mai 
înveţe şi acasă. , E: deajuns — ce. zic? —e. prea mult ; 
pentru dânsul că e ţinut aproape toată ziua la şcoală, 

„pentru a-i cere, să mai învețe şi acasă. 

Cu această ocaziune trebue să înfierăn metoda pedepselor cor-" 
- porale”) pentru ncînvățătură, căci e o insultă adusă nobilei ştiinţe, 
„Chiar dela începutul predărei săle. Criminalii când 'sunt ascultați 
de judecătorul de instrucţie, li se iea lanţurile — şi copiilor să li 
se ceară atențiune în mijlocul emoţiunei de frică ? ? Li se spune odată 
chestiunea și apoi li se cere să-o repete ; ne îndoim dacă domnul 

se ştie c că Cartea nu.se învaţă de frică, ci cu : plăcere. -, 

“Cu toții ştim că lucrul care ne place, îl isprăvim mai 
repede. “Cauza e că plăcerea ce ne aduce acea ocupa- 
țiune ne face să fim atenți, astfel că lucrăm. mai iute, 
Interesul ' sau plăcerea insuflată de o preocupaţiune, 
e susținătorul cel mai -târe al: atenţiei. -Aşă dar când 
vom aveă o lecţiune mai' grea, vom trebui'să o stu-! 

_“diem .cu .răbdare,. căci răbdarea ușurează. sarcinele ; 

Ay 

vom mai trebui să ne închipuim plăcerea c6-vom aveă 
când o vom ști şi interesul pentru viitor. 

Profesorul, pentru a puteă: cuceri atenţiunea ele- 
-vilor săi, trebue.să ție seamă de aceste două elemente 
în explicaţiunile sale. Explicaţiunea să se facă cu 
tonul alternat Și cât se poate de desluşit. Se.va în- 
trebuință pe cât posibil “formă . întrebătoare, care 
deşteaptă interes și împiedecă slăbirea atenţiunei, 
cerându-se” “chiar răspunsul. dela elevi, ceeace face 
explicațiunea mai însuflețită prin plăcerea pe care 
o simt elevii. de a deslegă ei însăşi chestiunile. Dacă 
şcolarul: nu cunoaşte întrebarea, e semn că nu a fost 

- atent și: în acest caz ruşinea față de colegii săi îl pe- 
depseşte: îndeajuns; iar în caz când nu ştie să dea 

- răspunsul numai, se întreabă pe cel ce zice că ştie. 
Plăcerea insuflată pentru. un, obiect prin explica- 

' 7 

+ - 

institutor ar putea-o face în mijlocul acelei turburări. Trebue să .



- întreagă acel obiect. . .- 

  

iune e o artă care întrebuințată de un profesor di- 
baci, poate hotărî pe un elev 'să urmeze vieața sa 

Oricâtă: dragoste 'și- oricât tact ar întrebuinţ 
„văţătorul pentru aţâţarea și nienţinerea atențiunei 
elevilor. în clasă ; oricât s'ar sili să le cucerească atenția 
făcându-şi lecţia cât mai interesantă, nu strică să 

â'în- : 

Veghieze, ca  condițiunile! exterioare, care ușurează - atenţia, să fie îndeplinite, cu alte. cuvinte cauzele -" de distracţie să fie înlăturate: —”: 
>; Protesorul,. pe cât posibil, stă “pe loc; ținând clasa sub ochii săi şi cerând. ca ochii tuturor să fie îndreptaţi spre dânsul. Lecţiunea nu începe decât atunci când toţi copiii au luat o atitudine dreaptă şi reculeasă : o lovitură pe catedră sau un: cuvânt: convenționat arată începerea clasei. - Intrebările trebuesc puse clasei întregi; în acest scop profesorul anunță mai întâiu chestiunea, apoi lasă timpul necesar pentru. găsirea răspunsului şi numai atunci numește . elevul care trebue să răspundă. Dacă şcolarul începe a căutâ răs-, 

_şi dinăuntru; când de pildă o percepțiune, o iinagine, 

punsul după aceea (după ce i s'a strigat numele, după ce s'a lăsat timp de gândire tuturor) e semn -că n'a. fost atent 4). Răspunsul | dat de un elev, dacă e bun, poate fi repetat de un altul; dacă e greşit, trebue să fie îndreptat de acesta. Frazele. însemnate sunt repetate în cor de clasă întreagă. Indată ce se ivește inatenţia, profesorul se opreşte, Un mijloc de a deșteptă clasa, însă de-care-tu trebue să . abuzăm, este de a comandă ridicarea În picioare a elevilor şi apoi şederea lor. Şcolarii trebue să răspundă întotdeauna cu glas tare; dimpotrivă profesorul va puteă vorbi încet, Urechea elevilor se deprinde repede cu ridicările vocei, care din acel moment unu mai - 

a _— 

” slujesc la nimic.” (Breal). - a A 
- Atenţia poate -fi deşteptată nu. numai din afară, Prin simțuri, dar şi dinăuntru prin jocul asociaţiunilor 

dintre: stările de conştiinţă. Atenţia. devine puternică 
atunci când este în. acelaș timp deşteptată din afară 

N 

e 

- 1) In realitate poate fi şi din cauză că elevul n'a priceput între- 

s 

barea sau nu-i în stare să răspundă. Invăţătorul va căută să-şi- dea scama dacă e în cauză inatenția sau nepriceperea. 
s 

, i A
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o. ideie nouă trezeşte. în Spirit: percepțiuni, imagini. 
şi idei anteridare. Educatorul şi învățăţorul, în pre=_ 
dareg- cunoştinţelor noi vor face apel. cât - mai .des . 
“la, cunoştinţele pe care „copilul. le posedă până atunci. 

„In rezumat, mijloacele de -a :deşteptă. şi întreţine 
atenţia | „elevilor în - clasă surif; „de două categpiii : 
unele, negative, altele pozitive. Cele negative. constau - 
în luarea: tuturor precauţiunilor, . ca să se - uşureze 

“atenţia, evitându-se cauzele. de. distracţiune şi des- - 
ordine;. “de pildă: “zgomotul din stradă 1), băncile 
„scârțâitoare sau prea lungi sau “prea des aşezate, 
eşirea elevilor din bancă în timpul, clasei, frigul, etc. ; i. 

_mijloacele pozitive consțau. în a face lecţiunea cât: 
mai lămurită, cât: mai înţeleasă, - cât mai interesantă 

„şi mai plină .de Vieaţă— a ține seamă de. condițiile. 
„atenţiei- (lecţia ” să fie variată” cu exerciții, ete.) a. 
„câştigă dragostea elevilor (unii elevi învaţă sau as 
“cultă de. dragul: profesorului) — a' stârni, dar -cu ; mă- 
sură şi tact, „emulaţia dintre : elevi —, a cultivă (pe 
cât e cu pirtință faţă: de vârsta. elevilor) dorința: de 

“a află, de a şti, care cu timpul va_deveni dragoste; _ 
pasiune pentru. studiu î în. sfârşit . a aveă tot timpul . 

- în- elâsă: o atitudine trează, energică, care. prin conta- 
giune se va comunică şi elevilor. 

Copilul are din - -fire spiritul foarte mobil, foarte 
împrăștiat, dar tot. din fire este în acelaş timp foarte 

- 

curios, “Această curiozitate îi concentrează în unele... . 
-. momente spiritul în mod spontan asupra: obiectului 
„care a deşteptăt-o, cu timpul prin deprindere concen- 
trarea se face din ce în ce mai UŞor şi "'desvoltându- -se 
şi, puterea spiritului, apare atenţia” voluntară. 

N 
N 

  

1) In Geneva respectul pentru instrucția copiilor este aşă de _ 
mare încât în jurul fiecărui local de şcoală la depărtare de 50 metri | 
stau de strajă tăblițe cu inscripţia foarte vizibilă luu pas ai auz abords 

de cole” („La pas “în jurul şcoalei PP, - 
.
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We, Rolul . educatorului. în prima copilărie, : apoi 
rolul. învățătorului este -să cultive - atenţia -spontană 
a.. “copilului, să ajute. începuturile -de: atenție ::volun- 
tară şi să. întărească treptat. puterea. lui de atenţie. 

“ Intrebuinţarea mijloacelor. pentru deşteptarea:şi 'sus- | 
ținerea atenției în. scopul -instruirei “elevilor are pe” 

„deasupra și un efect. educativ, îritărind încetul cu 
"încetul puterea. lor -de atenție. “Accastă putere se mai - 
poate întări şi în mod direct prin: anumite exerciții, 

„din care vom pomeni. câteva numai, | 
-= Mai întâiu observăm că gimnastica” în genere, 
„sporturile şi jocurile desvoltă în: acelaş timp puterea . 
“de. atenție. Tenisul întăreşte - în special atenţia” vi- -- 
“zuală, muzica şi câritul întăresc atenţia - auditivă. ..- 
Artele frumoase: în genere desvoltă și ascut atenţia 
pentru sentimentele . estetice. “Exerciţiile de mate- 

--  matică şi gramatică desvoltă - “atenţia “intelectuală. 
- Lucrul manual. constitue -deasemenea un mijloc: efi- . 

“cace: pentru educaţia atenţiei. - i 
Sunt însă elevi veșnic distraţi, incapabili de aten- 

__Țiune, pentru care ar fi bine să recurgem la anumite 
- exerciţii foarte - simple - pentru întărirea treptată -a 

atenției lor. Aşă, de pildă, se dă elevului o pagină -: 
» “sau o jumătate de pagină de tipar ca să tragă o linie . 

| cu “creionul peste o anumită literă (, de pildă) de câte' 
„ori o întâlneşte citind acea pagină ; apoi i se-dă să fie... 

atent la două litere deodată, apoi la trei litere deodată. : 
Copilul mic îşi poate exercită la fel. atenţia vizuală, 

„dându-i-se de pildă o cutie cu mărgele. de culoare deo- 
_ sebită pentru a scoate: din -ea toate mărgelile :de o. “- 
anumită culoare. Exerciţiul se îngreuiează fie inărind - 
numărul culorilor” de „mărgele, fie -punând “copilul - 
să aleagă în acelaş. timp mărgele, de, două culori anu» 

- mite sau de trei: culori: anumite. | 
"Atenţia: auditivă se desvoltă spunând “copitului 

N 
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un şir de cuvinte (nume de lucruri şi ființe) pentru. ca. 
dânsul să le reproducă din memorie.. Exerciţiul se 
va. îngreuiă mărindu-se -numărul cuvintelor şi în- 
troducându-se nume proprii. a 
> Atenţia pentrii senzațiile tactile şi motrice 'se des- 
voltă dând copilului să deosebească diferite greutăți 
(de pildă, aşezându-le în ordinea în care i se par mai 
ușoare); punându-l să facă din ce în ce mai bine cir- 
conferințe şi: alte figuri geometrice. - | 

Se pot exercită inai inulte simţuri deodată Sraţie unor aparate 
, 

atenţia auditivă, tactilă şi imai ales atenția motrice. - : 

” anume construite, Chronoscopul lui d'Arsonval pune în joc simultan:



N - , . N - - 
N o: 
a EDUCAŢIA MEMORIEI | 

+ - _ a «. Pi . , . I. Alemoria copilului. — 1. Mijloace de a Uşură memorizarea, — + III, Mijloace de d întări păstrarea suvenirelor,'— I V. Mijloace de a desvoltă fidelitatea memoriei. — V. dMijloace de a uşură aducerea aminte. — VI. Se poate 'spori "Puterea memoriei 3 — VII." Rezumat şi încheiere. a , „7 7 

  

|. Memoria copilului se desvoltă. încă dela vârsta de când începe să Vorbească; eâ ajunge la un maxi- mum de putere la etatea între şase până. la zece ani. Unii pedagogi, întemeindu-se pe considerația că nici un om nu-şi aminteşte nimic din primii doi sau trei ani 
ai existenţei sale, conchid că în acest timp omul n'ar 
aveă memorie. Se citează cazul unui copil devenit orb la vârsta de aproape trei ani şi care nu-și amintiă. - inai târziu nimic din percepțiile lui vizuale, Această considerațiune dovedeşte numai că memoria din primii trei ani ai vieţei este şubredă. şi imperfectă, deoarece nu se poate localiză şi astfel se pierde în noianul amin- 
tirilor următoare, E- destul să observe cineva un ceas un copil mai mic'de trei arii“pentru-ca să'se convingă 2 că dânsul are memorie, în' special îşi aminteşte de' percepțiile lui anterioare, recunoaşte figura părin ților, fraţilor (dovadă sfiala lui faţă de cei pe care nu i-a mai văzut) ; de altfel copilul de doi ani de obiceiu începe să vorbească, ceeace. presupune -existenţa me- moriei. . - | dă 

Inainte de vârsta de 6 ani.. amintirile copilului sunt - şubrede, inconsistente, “supuse alterărilor ima- 

7 

.
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A o .. IE aa aa 
ginaţiei ȘI nu se pot localiză in primit ani iar mai târziu 

se localizează în mod imperfect. De-altfel până la 
această vârstă imaginaţia copilului fiind foarte vioaie, 
alterează chiar şi percepţiunile lui. Dacă. copiii se 
înşeală față de ceeace au.sub ochi, e ușor de înțeles 
că cu atât mai 'niult se vor înşelă în. suvenirile lor. 
"Deseori ei amestecă. realul cu-imaginarul, adică ceeace 
au simţit cu ceeace şi-au. închipuit numai. Dease. - 
menea se înşeală în - aprecierea timpului : :. Un eveni-. 

| ment întâmplat de o lună îl „povesteşte. ca, şi cum ar 
fi avut loc..eri. Nu mai amintesc” confuziunea' ce o 

. fac ei între „azi” şi „mâne”; căci aceasta se. dato- 
- reşte mai. degrabă lipsei de. pricepere a ideilor expri- 
mate prin. aceste. cuvinte, decât - -unei lipse. de recu- 
noaştere a „suvenirului. E : . 

.. Tocmai la vârsta. între. 6 şi 10-ani, “memoria de- 
vine în. floare, scăpată fiind de influenţa supărătoare: 
a imaginației şi dobândind o deosebită putere de tă- 
rie. şi -preciziune. . La această vârstă mintea copilului 
e deschisă de toate părţile, gata'să primească orice 
impresiune ; încât s'a zis cu drept cuvânt că „el e 
numai: ochi şi. urechi”, El are într'atât desvoltată. 
memoria, încât. memorizează multe cuvinte pe care 
mu le înțelege. Ni. se istorisesc. cazuri uimitoare 
această. privinţă; așă o':copilă de 9 ani. ştiă geografia 

» -până la cele mai mici detalii : oraşele, râurile şi munții 
cei mai neînsemnaţi, mai mult încă, ştiă şi „populaţiunea 
fiecărui oraş. Ea ajunsese 'la această” „perfecțiune de 
memorie, întrebuințând. bucățele de. hârtie - pe. care 
aveă însemnat fiecare nume. de oraş cu detaliile sale : 

“capitala cărui judeţ e,. râul de care e udat, „popula- 
țiunea sa,.etc., ce folos însă'că după terminarea exa-. - 
menului a pierdut tot acest bagaj de: “cunoştinţe. 
Deasemenea ni : se istoriseşte: cazul ' unei fetiţe care 
ştia de. „minune franțuzeşte, nemțeşte şi englezeşte, 

, 
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„încât-eră în stare-să convorbească oricât în fiecare din 
aceste limbi, dar nu .puteă să răspundă decât în 
limba în care eră întrebată.. Explicaţiunea acestui 
fapt.e uşoară, dat fiind că ea legase învățarea acestor 
limbi numai de memorie, vârsta” nepermițându-i să 
asocieze cuvintele “similare în jurul ideei pe care o 
traduc; nechibzuiţii părinţi însă credeau că dânsa” 

„face aceasta din încăpățânare, şi torțând-o cu orice 
„preț să răspundă în altă limbă decât aceea în care eră 

.. 

Pi 

- încât „îi intră pe o ureche şi îi.iese pe cealaltă” se. . 
„zice că are 0: memorie: fugitivă, iar cel care îşi aduce: 

„întrebată, copila se îmbolnăvi şi muri. .- - -î. 
Dar cine nu”cunoaşte destui copii care ştiu câte 

2—3 limbi? Putem întrevedeă după acum că această 
„Încărcarea memoriei copiilor- e vătămătoare .sănă- 

tăței lor ; dacă natura nu i-ar fi înzestrat. într'adevăr - 
„cu -0 deosebită: ușurință: de niemorizare,  mortali- 
tatea ar fi încă mai mare: printre ei. i 

„Diferențe individuale în felul de a memoriză. — Felul - 
de a memoriză variază nu. numai după vârstă, “ci 
„Chiar la indivizii de aceeaş-etate. Fiecare posedă în: 
grad deosebit uşurinţa de a-şi întipări ceva în minte, 
tăria de-a păstră cât mai. mult timp un suvenir, fide- 
litatea, adică reproducerea cât mai exactă şi detailată . 
a suvenirului și în fine, uşurinţa. de,a:şi aminti. De 
-obiceiu aceste calități de memorie variează în raport 
invers: aşă -unul care învaţă cu uşurinţă, uită de- 
grabă ; în timp ce altul care învaţă mai greu, ține minte 
mai bine; tot astfel uită degrabă și cel care învaţă 
detalii - neînsemnate; - i Se 

Darul de a ţine bine minte suvenirul şi de, a-l re- 
produce cu fidelitate, constitue o. memorie de talent; 
iar ușurința. de a-şi aminti un suvenir la timp dă loc 
la aceeace se numește prezență de spirit. - 

Din contra, fiecare din cele patru calităţi ale me- 
moriei,. avute într'o măsură mică. de .tot, constitue 

N 

un defect, Astfel cel care nu învață-cu uşurinţă se” 
zice că are o memorie! greoaie, cel care uită degrabă - 

=
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aminte anevoie -și “după “multe frământări — căruia „îi stă cuvântul pe limbă” şi totuşi nu-l poate spune, se zice că are o: memorie îndărătnică. ” 
“Inspre “bătrâneţe, '.creerul pierde orice putere de a memoriză lucruri noi, fiind obosit, iar pe de altă parte ocupat cu'suvenirile din trecut; aşă încât pd-  trânul trăeşte-în „trecut mai mult decât în prezent. Numai în felul acesta se poate explică cun lui -i şe pare prezentul în decadență față de trecut și cum ne istoriseşte o aceeaş întâmplare de zece ori : căci ține. minte istorisirea, deoarece e întipărită încă din -ti- - nerețe, dar uită că ne-a. mai spus-o de. atâtea _ori. . 

S
i
 

4 

11. Memoria e susținătoarea tuturor stărilor _su- , 
îleteşti ale- omului; fără dânsa nu ar fi cu putință 

„cea. mai mică licărire de inteligență, de sentiment” -- 
„sau voință. Memoria e tezaurul . cunoştinţelor căpă-. , 
„tate prin simţuri, cât şi a cunoştinţelor prelucrate ; - 
fără. de dânsa ar dispare personalitatea, căci omul 
nu S'ar mai recunoaște în decursul vieței sale. Re- 
zultă dar că. rolul :memoriei € imens în educațiune,. 

"căci fără de ajutorul său nu se poate face nici un pas 
înainte; prin: urmare e de neapărată “trebuință -să 

» studiem cu îngrijire. mijloacele de a o desvoltă.- 
 Cum-von ajunge să desvoltăm memoria, adică 
să întărim “puterea sa de' funcţionare? —'De sigur, 
desvoltând fiecare. din cele patru, însuşiri ale sale, 

„care ştim că sunt: uşurinţa întipărirei, tăria păstrărei, 
- fidelitatea şi ușurința reproducerei. E 

„Mijloace de a uşură memorizarea. — E un fapt de 
observațiune comună că ceeace ne interesează și 
ceeace ne „place, ne “intră mai uşor în cap ; acesta e 

| un” principiu după care se poate determină gradul: 
de uşurinţă al obiectelor de învăţat de către- acecaşi 
copii. Intr'adevăr, dintre două chestiuni care ne in- 

„teresează în mod deosebit întrun“ acelaş moment 
și care ne-ar. produce „plăcere într'unh grad deosebit, 

, 
4 
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-se poate prevedeă de mai înainte aceea” care va - fi 
studiată mai uşor şi mai bine,  -.- -- pr 

Cu, câtă ușurință învață copilul o: poveste şi în 
schimb cu “câtă. greutate. învață alfabetul !--Mai de 
grabă ar preferă să înveţe '25 de poveşti decât cele 

„25 de litere ale. alfabetului; totuș e lesne de înţeles că munca cerută memoriei în cazul întâi e incomparabit „ mai mare față de cea. cerută în cazul din urmă. Care 
să fie dar farmecăl ce-l. face să prefere 0 muncă mai 

„grea uneia mai uşoare? — Desigur căsplăcerea : po-. 
Vestea captivează “copilul în timp. ce alfabetul îl 
plictiseşte. ! | | Si - Această influență a interesului şi a plăcerei nu se 
manifestează numai în copilărie, ci se întinde mat de- 

7 

parte în timpul tinereţei şi al maturităţei, cu deose- 
bire. că interesul primează. mai mult: decât la copil, care nu e în stare să-l înţeleagă pe: deplin: 

Din aceste observațiuni : deducem necesitatea ca: 
predarea cunoştinţelor să 'se Jacă sub o formă “intere.. 
santă şi - atrăgătoare astel. ca învățarea lor să producă ! 
plăcere. “Invățământul trebue .să fie clar,. să. proce- 
deze dela cunoscut. la necunoscut, și dela tişor la mai greu, astfel ca să poată fi înţeles în întregime,. „ Nimănui nu-i. place, ici nu-i deşteaptă interes o 
“chestiune pe care n'o poate -pricepe;. prin „urmare, 
„profesorul care explică lămurit şi-caută să stabilească. : 
legătura. dintre lecţiuni, astfel ca să formeze un lanţ - „neîntrerupt, nu contribue numai la desvoltarea ju= 

- decăţei elevilor, ci le ajută şi memoria în acelaş timp. 
- Tot ceeace se învaţă pe înţeles şi în ordine, ușurează. - „Sarcina memoriei, căci se întipăreşte mai. uşor în 
minte şi se uită mai greu prin faptul că o ideie înţe- - „leasă dă la iveală întregul lanț de idei din care face. 
parte.
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„Când dorim să fixăm un obiect nou (adică 'o ideie nouă) în spi--. 
ritul nostru sau într'al elevilor noştri, sforțarea noastră volunțară | 
trebue să fie nu atât de a-l întipări, de a-l șeţine în noi, cât de a-l - 

3 legă de cuprinsul spiritului nostru." (Dr. Pick). A legă însă ideile 
“după raporturile lor, a le închegă într'un sistem de gândire este un. 
mijloc excelent de a'ușură memorizarea lor şi a le asigură o durată 

- măi lungă în memorie. Cu drept cuvânt James afirmă că „arta. de- 
- a-şi aminti este arta. de a cuget”. A 3 De a ai 

„Secretul unei memorii bune este dea formă asociațiurii mul- - 
tiple-şi deosebite cu fiecare fapt pe câre dorim să-l reținem. Cu âlte 
ctvinte, trebue să ne'gândim la acest fapt 'cât putem. Dintre doi 
Oameni făcând aceleași experienţe, acela care. meditează mai mult 
la aceste experienţe şi le țese unele cu altele în cel mai mare număr 
de relaţii sistematice, va ave deasemenea .cea mai bună memorie.” ; 

„O. memorie cultivaţă depinde ,de organizarea unor sisteme. de | 
asociaţiuni. Perfecţiunea sa se datorește la două fapte particulare : 
mai întâiu persistența, apoi numărul acestor asociaţiuni.? (James). 
Persistenţa asotiaţiunilor depinde, în afară de condiţiile psiholo- 

” gice pe care le-am studiat, de condiţii : fiziologice, care constituese 
calitatea înnăscută a memoriei: | 

III. Mijloace de' a întări păstrarea săvenirelor. — 
„Să presupunem că prin întrebuiniţarea mijloacelor 
schițate, am ajuns la deprinderea de a învăță cu foarte 

„„mare uşurinţă; nu e deajuns numai atât, trebue 'să 
ne îngrijim ca cele învăţate să: fie. păstrate cât mai.” 
mult-timp în minte, pentru ca oricârid am aveă: nevoe,. 

„să ne poată servi. Ne. vom 6cupă dar acum cu mij- 
loacele - prin "care am puteă să înlăturăm aplicarea 
maximei generale „ceeâce :se "câștigă: uşof, iişor” se 
pierde” — idealul nostru fiind: de a desvoltă memoria 

în aşă fel, încât să întipărească uşor şi să păstreze 
mult timp. o e 
- Dintre toate stările sufleteşti - ale omului acelea 
care se întipăresc mai temeinic în memoria lui, sunt 

„desigur-câle care i-au mişcat inima, cât şi:cele' pre- 
- lucrate de” propria, sa judecată. Ceeace ne-a zguduit, 
puternic coardele simțirei sau ne-a costat o: lingă 

_sforțare de judecată. se înțelege că se va uită greu:" 
„N 

>
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Totuşi şi. “acest fel de suvenire slăbesc din ce în 
ce, pierd. din detalii- cu timpul, devin palide şi în cele 
din urmă cad pradă uitărei, dacă nu le. împrospătăi 
din când în când. amintindu- -ne de ele. Cu atât mai 
thult au' nevoe să. fie. repetate” cunoștințele, pentru a 
le asigură: trăinicia -lor;' Incă din. vechime. s'a: zis că 
repetițiunea e sufletul. învăţăturei, căci prin acest 
mijloc. se împrospătează şi se dă, putere de vieață 
suvenirelor. ! - 

* Modul cel mai nemerit „de repetire e de a revedeă 
„odată cu învăţarea unei lecţiuni pe toate cele cu care 
stă în. strânsă legătură. In felul acesta obiectul e. 
“întotdeauna prezent în minte: şi nu mai e nevoe de. : 
acea sforțare vătămătoare sănătăței ce se obişnueşte 

„tocmai pe timpul căldurei şi când creerul e mai obosit. 
Cea mai mare parte din elevi nu învaţă în tot timpul . 

“anului, cât învață în ultima lună. Și numai când văd 
„că pericolul se apropie: de. tot, deschid și ei geanta — 
şi asemenea celor zăpăciţi în caz de îoc, care în loc 
să iea. giuvaerurile, pun mâna pe lucruri de nimic, —_ 
tot așă și şcolarul nostru. îşi umple capul cu chestiuni 
neînsemnate, aruncate la întâmplare, de. care se „co- pr 

s torasește chiar de a doua zi! -după examen). 
IV. Mijloace de a desvoltă fidelitatea inemoriei. — 

„Sunt cazuri în care € nevoe ca suvenirul să fie. cât 
'se poate de! precis şi de amănunțit, „pentru a: repre- 
zentă imaginea fidelă a stărei sufleteşti ce i-a dat loc. 
E de trebuință dar 'să cultivăm şi această însuşire 
a memoriei, cu toate că cu, mai puțină. stăruință ca 
pentru celelalte. - . . . 
„Nimeni. “nu mai pretinde astăzi „buchea cărţii” 

  

i 7) Aceste consideraţiuni nu mai “Sunt valabile „pentru, şcoalete. 
în care s'au desființat examenele 'şi le- -aș "fi suprimat, dacă aceasță „- 
teformă n'ar av eă de urmare că mulți elevi înv aţă în mod fragmențar, 
așă încât repetirea materiei e- indispensabilă. 

-
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„> şi am fi fericiți să constatăm că” tuturora le inspiră, 
„dispreţ această metodă uricioasă de a învăţă. O.lec- 

țiune. spusă bine cu vorbele. sale, e o probă că ă fost 
înțeleasă, Să deprindeni elevul să'se oprească în primul - 
loc asupra ideilor, şi apoi; asupra preciziunei cuvin- 
telor. Mai cu seamă când e -vorba de. copii mici, ar - 
fi o greșeală a insistă asupra modului lor „de expri-, 
mare, dacă suntem convinşi că ştiu ce voesc să spună. . 
Mintea lor fragedă nu e încă în stare-să dea atenţiune 
deopotrivă ideiei şi. cuvântului; trebue să preferăm 
dar exactitatea ideilor, căci. preciziunea vorbirei se 

„= va desvoltă dela sine. Cu toate acestea definițiunile * — 
* “şi regulele principale din ştiinţi, teoremele din geo- 

ia metrie şi- formulele, trebuesc enunțate cu preciziune. 

, 

„Dacă e vorba de a se reţine idei, fapte, raționamente, lăsaţi : 
„elevul să le reproducă după placul şi m limbagiul luj. Nu-i momentul 

i de a pune în joc.curata memorie verbală. Dar dacă cuvintele care, -. 
slujesc la exprimarea unui fapt au prin ele însuși o îrumuseţe pro- 

 prie, dacă reprezintă date ştiinţifice sau vreun adevăr fundamentai 
„e nu poate fi exprimat tot aşă de bine recurgându-se la alţi ter: 

-„ meni, atunci veghiaţi ca forma, cași substanța pândirei, să fie în- 
văţată pe: de rost,” (Fitch). - ADE ” N 

„Ca mijloc „pentru desvoltarea fidelităței memoriei - 
se întrebuințează, uneori se” abuzează chiar, de reci- 
tațiuni literare, adecă de bucăţi de proză şi poezie 
ce se dau de învățat textual. Ele trebuesc să fie pe 
deplin înţelese atât ca fond cât şi ca formă şi mai | 
“trebue păzită o strictă proporţie față de gradul de. . 
desvoltare a tugetărei elevilor... = ă | 

Recitarea bucăţilor literare extrase din autorii cei 
mai buni constitue nu numai un mijloc pentru exer= . „citarea memoriei verbale, -dar şi o pregătire exce- - 

„lentă pentru formarea gustului: literar, pentru a face. pe elevi să simtă frumuseţile stilului şi întru câtva * 
"pentru a influență propriul lor stil. Bucăţile literare 

„ memorizate constituesc nişte modele, care mai mult. 
a „. Și 

- -
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sau mai puţin conştient şi chiar în mod ct totul -in- conştient vor determină. în oarecare măsură alegerea - termenilor şi -întorsătura frazei,. de câte ori. elevul va aveă.să redacteze o compoziție. i „ - Pentru ca să atingă acest scop, fireşte că bucăţile literare vor fi alese cu cea mai mare îngrijire, vor fi "citite cu glas. tare în clasă și explicate pe înţelesul tuturor. elevilor. Copiilor mici li se vor „da versuri de recitat, -  - - - | 

„Excesele vechei metode de memorizâre verbală, folosul imens al lecţiunilor lucrurilor în primele stadii de educaţie, au împins "poate pe filozofii pedagogiei la o reacțiune excesivă. Se dispreţueşte poate prea mult, în zilele noastre, lecţiunile învăţate pe dinafară. - Căci, la urma urmelor, e sigur că vorba, expresiunea verbală, ră- mâne mijlocul de transport cel inai comod şi mai folositor al pândirei. “Concepţiunile abstrăcte' sunt cu mult inştrumentele de; gândire cele mai economice ; şi ele sunt fixate, încarnate de noi îri cuvinte. O anchetă ar arătă că înaiutând în "vârstă, Oamenii. întrebuințează - „din ce în ce mai puţin imagini vizuale şi se slujesc din ce în ce imai - mult de cuvinte... Trebue să Spunem deci că un exerciţiu coustaiit al memorizărei verbale este o Toată, (adică un instrument, o metodă) __. indispensabilă oricărei educaţii sănătoase... , | N 
„Există de alttel un mod eficace şi un mod defectos de a învăţă pe dinafară... Metoda cea mai sigură nu constă în a vâri cu sila în » creier frazele, repetându-le: mereu, ci a le analiză și a le medită.” (James). ' Da : -. 

, 

V.: Mijloace de a uşură aducerea aminte. —.In sfârşit / 
o' ultimă calitate a memoriei. care serveşte oareșicuu 
de încoronare celorlalte, e uşurinţa de a-și aduce 

„ aminte. Căci dacă „memoria mă serveşte după gustul 
său, nu după al meu”, dacă nu-mi pot aduce aminte. 
la timp, atunci prea “puțin îmi. foloseşte, Metoda în- 
trebărilor -dese din bancă desvoltă uşurinţa de a min- tire a elevilor. a îi 

__ Elevii se”servesc de mijloace care de care. mâi ri- 
dicole-ca să-și asigure aducerea aminte a.unei numiri 
măi greu de “ținut minte, a unei formule sau a unei 

“date. De obiceiu. ei descompun niimirea sau o as0- -
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ciează cu alte cuvinte mai 'des întrebuințate, care 
“prezintă asemănare în privinţa sunetului, . Se: înţe- 
lege că asemenea asociaţiuni rhecanice, deşi reuşesc 
„pentru moment în -scopul lor, totuşi sunt .vătămă- ». 
toare inteligenței fiindcă o -întunecă.! Singurul fel 

„de asotiaţiune mecanică permisă £ aranjarea cuvin-! 
telor de memorizat în aşă fel încât să rimeze ; aşă de. 
„exemplu versificarea excepţiunilor gramaticale, care 
se rapoartă la aceeaș regulă, ușurează memoria fără 
să vatăme inteligența. Mijlocul general recomandat * 
de pedagogie, e asociarea rațională a cunoştinţelor, 

“după adevăratul lor raport, i 
Nu numai elevii,: dăr şi unii profesori şi chiar unii 

pedagogi au -recomandat diferite procedeie Inenio- 
- tehnice, în “scopul de a veni în ajutorul memoriei .. - 
„a întări ţinerea de minte şi a uşură amintirea. Aceste 
procedeie se întrebuințează. mai cu seamă pentru ' 
memorizarea datelor şi formulelor. Ele consistă în - i 

“stabilirea artificială, arbitrară, a unor raporturi dintre '- 
idei, aşă încât'amintindu-ne un cuvânt sau câteva cu-: 
vinte uşor de ţinut minte, să ne reamintim semnifi- : -- 

"carea lor convențională -. n. i 
Stabilirea raporturilor artificiale este însă adesea 

„greu de făcut; uineori ciivintele convenționale sunt 
tot aşă de greu de memorizat ca- semnificarea lor; - 
însfârşit, în orice caz procedeul e-așă de. nerațional - 
încât ar constitui o deprindere rea pentru memorie 

„şi o influență supărătoare pentru inteligență în ge: 
nere:  Mnemotehnia- a căzut în părăsire și diferitele 
broşuri care stabiliau: procedeul, cheia” - mnemo- 
tehnică, nu se mai găsesc aproape decât în miizeele - 
pedagogice. Ă DI Ra 
„Poate există însă. și o mnemotehnie raționălă, în-. - 
temeiată pe asociațiunea naturală, logică, dintre idei. 

y
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-Aşă, de:pildă, istoricul îşi poate fixă şi apoi aminti. Sdată, punând în legătură faptul ce reprezintă acea dată cu evenimentele anterioare şi posterioare a . căror dată îi este cunoscută. Stabilirea raporturilor de. cauzalitate şi de coexistență. poate 'uşură tot atât. de mult “memorizarea, fără să umple capul cu sim- boluri. ridicole. | e a 
„E neindoios că cineva învaţă-cu o ușurință incomparabil. mai - mare şi reține mult mai bine ceeace se predă în adevărata o dine, „ Pentrucă ideile care au o urniare naturală. se orânduese mult mai "bine în' memorie şi se deşteaptă mult. iai uşor unele pe altele: (Port-Royal). ! a 

- - Cel mai bun sistem în care e cu putință a ţese: a ideie este aşă dar un sistem raţional, cu alte. cuvinte, o Ştiinţă. Puncţi. un lucru în raftul lui, într'o serie clasificată, explicaţi-l logiceşte priu cauzele lui, deduceţi efectele lui necesare, descoperiţi legea naturală pe care „o ilustrează şi veţi posedă acest fapt în modul cel mai bun. O știință formează aşă dar, cea mai eficace din combinaţiile economiei mientcei,., - „Profesorul trebuie să impresioneze pe elevii săi prin toate mij- " loacele pe care le poate întrebuinţă şi pentru.aceea, să Yorbească, să scrie, să desemneze la tabelă, 'să arate gravuri, planuri, diagrame în care părţile deosebite să fie” colorate deosebit... "Adresându-se copiilor pe căi multiple și variind ' asociaţiunile de idei, îi iuvaţă nu numai să-și amintească (lecţia), dar încă să înțeleagă. Această „metodă domină întreaga artă a educaţiei.” (James). 

VI, Problema educației memotiei „urmăreşte un îndoit tolos: să găsească: mijloacele, procedeele cele „mai nimerite pentru ajutarea operaţiunilor memoriei ; să găsească mijloacele pentru; a. desvoltă, a întări însăși puterea memoriei. In.-ce priveşte primul scop, "stabilirea unei. tehnici .a memorizărei, este inconte- .* stabil că poate fi atins :.memoria- operând în anumite „condițiuni, pe.care le 'studiază psihologia,. este evi- - dent că realizând în practică. cât mai bine . aceste - condițiuni, voni -ușură memorizarea şi reproducerea ' şi vom păstră cât mai fidel şi mai îndelungat aminti- rile astfel memorizate. Unii" psihologi de valoare con- vtestă însă “posibilitatea . de a întări memoria “însăş, adică „capacitatea, “puterea cuiva de a memoriză, 
'c, Aslan : Pedagogia - | - i 9 

7 

-
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A Da . SE | 
“Dacă: memoria ar constă într'o simplă gravare. - 

a sensațiilor în creier sau într'o' fotografiare a imagi- 

nilor 'pe celulele creierului, deși. numărul „acestor câ- 
luie este enorm, nu s'ar puteă. susține că memoria se . 

întăreşte prin. exercițiu, căci întru cât imprimarea . 
memoriei pe unele celule ar puteă face pe celelalte 

" neîntrebuințate să devină mai apte pentru memori- 
zare? S'ar puteă susține chiar. cu oarecare aparență. 
de temeinicie că memoria trebue să slăbească în mă- 

“sura în care e exercitată, adică încărcată. | 
Dacă însă memoria e o proprietate generală, o 

forță, a creierului, atunci legea psiho-fiziologică „orice: 
funcțiune se desvoltă prin 'exercițiul ei normal în 
limita . puterilor individului” trebue să se aplice şi 
memoriei. In această ipoteză nu se tădăguește câtuş 

"de puțin inegalitatea înnăscută a memoriilor, nu se 
“afirmă că deosebirile aptitudinei de a memoriză se 
datoresc exclusiv exerciţiului, nici că prin exercițiu 
sar puteă spori indefinit memoria cuiva ;— se sus- 
ţine numai” vechea zicătoare „memoria slăbeşte dacă 
nu-i exercitată” şi se pretinde că prin exercițiu făcut 
în bune condițiuni se. poate întări memoria cuiva: 
în limitele elasticităței puterilor sale. 

Chestiunea posibilităţei de a fortitică memoria este 
“încă în discuţie, aşă încât nu ne putem hotărî pentru 

7 

niciuna din cele două ipoteze. Un fapt însă ne pare: 
sigur atât din considerații ' psihologice cât şi din ex- 
periență : anume, că niemoria pentru o anumită or- 
dine de idei. poate fi întărită prin exercitarea ei în această 
direcțiune. “Sporirea” capacităţei sale. sar datoră,. in- 
dependent de plasticitatea spiritului (sau de memoria 
fiziologică), înmulțirei asociațiunilor dintre ideile de 
aceeaş categorie. : Cine învaţă, de pildă chimia, va 
memoriză din- ce în ce mai uşor cunoştinți de chimie, 
dar nu-şi Va spori prin.aceasta capacitatea memoriei 

în general, nu ar. deveni mai: apt. pentru a memoriză 
“istoria sau. geografia. - 

VII Pentru înlesnirea studiului am, clasificat mij- 

loacele de ajutarea memoriei după cele patru însuşiri 

fundamentale. Această clasificare este artificială, căci. 
ajutând una din operaţiunile memoriei sau, cu alte



aa 

-cuvinte, contribuind lă una din. însuşirile ei, se ajută întru câtva şi celelalte operaţiuni, se: contribue la sporirea celorlalte însuşiri, Aşă, de pildă, făcând o lecție - interesantă se ajută. nu -numai.. memorizarea . ei dar şi păstrarea ei cât mai îndelungat şi mai fidel şi se ușurează aducerea aminte. Iată de ce, înainte de a încheiă, vom rezumă principalele, mijloace : de ajutorare. a operaţiunilor memoriei. - |. Afâfând- atențiunea :,- ideile pe. care le comuni- | căm să fie “cât. mai limpezi, cât, mai intense şi 'mai pline de vieață șî în acest scop se vor: întrebuință, toate “mijloacele pentru a: inipresionă cât mai mult spiritul elevilor. +... SE a „2. Formând asociaţiuni. de idei : : vom legă. cuno-!  ştinţele ce predăm cât mai: strâns şi cât. mai: întins de vechile: cunoștinţi .ale elevilor, stabilind rapor- “turile lor naturale (cauzalitate, coexistenţă, asemă- , nare, contrast, etc.).. Cât. de. mult e ajutată memoria de către asociațiunea stărilor. de- cunoştinţă se poate, vedeă din faptul că oricine învață pe de rost mai uşor. Versuri decât 'o bucată de proză (din. cauză că rima ajută evocarea), precum şi faptul că: elevii,-. care nu: ştiu bine lecţia, se opresc adesea; la sfârşitul. frazei, când legătura dintre idei se întrerupe, Sau e mai slabă în mintea lor ; ; deasemenea se. opresc la sfârșitul strofei, - când :rima nu-i mai ajută: dovada e „că dacă li se “suflă. primul cuvânt din strofa următoare, memoria - îşi regăseşte urima. . . .: : 
3. Repetând lecţia. Pentru ca repetiţia să fie cât. mai. profitabilă, nu se va face în chip. mecanic, papa- - galicesc, ci cu cât mai multă atenţie „şi, „pricepere. . Chiar şi versurile se învață mai uşor,. dând atenție, „pricepând Şi simțind ideile şi sentimentele, pe care “le exprimă — cu atât: mai - mult atenția şi înțelegerea 

. 

. - i . . 
4 - -
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 înlesnesc memoria, când trebue să reție numai idei, 

nu şi cuvintele în cart acele idei. sunt exprimate. , 

In sfârşit, activitatea memoriei atârnând şi de: 
„condițiuni fiziologice .(sănătaţe, vigoare, circulația 

sângelui: în creier, etc.) e -bine să ținem. seamă şi de 
aceste condițiuni, abţinându-ne, “de pildă, de a me- 

motiză 'îndată după masă, când circulația sângelui 

trebue. să ajute. cu precădere începutul. digestiunei. 
„Mare: parte din pedagogii contiinporani au între- 

priris o adevărată! cruciadă împotriva memoriei, ca - 
Şi cum.- desvoltarea memoriei s'ar opune în mod .fi- 

resc: desvoltărei celorlalte funcțiuni intelectuale. Ac. 

țiunea lor e foarte întemeiată, dacă se consideră ve- 
chile procedeie de învățământ, “care urmăreau să 
comunice cât mai multe cunoştinți,. în timp ce în- 

* vățământul. actual urmăreşte să obţină priceperea - 

cunoștințelor şi capacitatea de a le utiliză precum: 

» 

- şi de'a dobândi, la nevoe, cunoştinţi noi. Dar memoria * 
nu e câtuş de puţin vinovată de rezultatele vechiului 

învățământ. 
Nu trebue să confundă: „memoria bună” cu me: 

_imoria încărcată”. Un copil puţin inteligent, dar cu' . 
“memorie bună, nu e lipsit de inteligență pentrucă . 

“are memorie multă, ci cu toate că are memorie bună. 
Puterea memoriei este. utilă celorlalte. funcțiuni in- 
telectuale. Numai modul ei defectuos de întrebuin- 
țare poate fi -păgubitor. Este vădit că cel care-și 

încarcă memoria cu “idei neînţelese sau insuficient. 

pricepute' îngreuiează operaţiunile inteligenţei . sale, 
dar: savantul, care-şi înmulțește. cunoştinţele, devine 
prin aceasta chiar” mai apt să înţeleagă şi să desco- 

pere cunoştinţi noi. 
Desvoltarea memoriei e prin” urmare compati- 

"bilă cu desvohtarea spiritului în generzl. De fapt, 

„geniul posedă adesea. o. memorie excelentă și uneori - 

N +,
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chiar extraordinară. “Totul e ca educaţia memoriei 
să nu fie făcută pentru: ca însăş (ca având o valoare * 

în sine), ci în vederea celorlalte funcțiuni intelectuale : -. ) 
memoria să. fie..o servitoare credincidasă .a inteli- i 

- genţei, iar nu s*o subjuge. Să” desvoltăm memoria 
copilului, dar săunu-i comunicăm nici o ideie pe care : 
n'o înţeleg pe deplin, nici o ideie nefolositoare pentru 
dânsul şi să nu depăşim puterile lui; mai pe scurt, 
să desvoltăm „memoria copilului, der numzi cu idei 
pricepute şi: folositoare față de puterile lui. -. ,



EDUCAȚIA IMAGINAŢIEI. d 

]. “ imaginaţia copilului. —.I1I., Rolul imaginaţiei. — III. “Biucaţia 

imaginaţiei reprezentative. — IV. Hrănirea şi disciplinarea îma-. 
7 a) ginaţiei creatoare. . 

. ” 

> Ss s* 

I: Imaginaţia . se “manifestă la copii foaite de 
timpuriu, încă dela, vârsta de 3 ani, în termen mij- 

” lociuz La această vârstă, facultăţile intelectuale su- 
“ perioare. nelicărind încă, imaginațiunea domneşte. în 

mod absolut, fără de nici un control, Atât percep- 

Țiunea cât și memoria sunt influențate. și puse în 
serviciul imaginățiunei, încât am putea zice că co- 

pilul nu trăește, în adevăratul înţeles al cuvântului, 
ci visează. 

Imaginaţia se manifestă _la copii în jocurile 16r, 

în poveşti și în frica de. misterios.. - 

In jocuri imaginația copilului se exercită în plină 

“libertate după capriţiul său şi, acele jocuri încântă 

mai mult pe copil, care impun o mai puţină con-. 

strângere zborului. imaginației sale. Intr'adevăr, s'a 

observat că jucăriile pe, care le născoceşte singur co- 
pilul, îi plac mai bine decât cele cumpărate şi aceasta 

„din cauză că imaginaţia sa se exercitează în plină li- 

bertate în cazul întâiu, în timp ce o anumită jucărie 

„nu-i poate servi decât la un singur fel de joc. 
N 

7 

-Aşă, de exemplu, în timp ce o cutie de soldaţi: 
nu-i serveşte decât a se jucă înşirându-i în monotonie: 

4 

pe masă, câteva bețe înfipte în pământ îl distrează de



„185 Su ! 
„N > . | - _ minune, fiindcă în acest caz el e liber să facă răsboiu aruncând cu pietre în soldâții lui închipuiţi şi “călcând în picioare pe cei ce nu i-a putut ochi. Afară de aceasta bățul îi serveşte în toate jocurile; făcând din el un cal, - un biciu, o puşcă : tot ce pofteşte. Care băiat în co- „Pilăria lui. ma „călărit. pe băț? Şi. cine n'a văzut „Cum copilul îşi hăţueşte calul” lui imaginar, cum îl bate. și cum apoi îl domolește, dacă a luat prea tare - vânt. EI e într'atâta captivat de obiectul închipuirei sale, încât cea mai mică contrazicere din partea rea- „„lităţei îl supără grozav. La venirea iernei copilul îşi găseşte îndată calul în casă. Ia un scaun, îl leagă cu aţă și calul e gată: uitați-vă numai cum îl hăţueşte - ” şi-I bate cu biciul şi apoi nu care cumva să nu-i lăse | cineva „căluțul să meargă în pace” căci s€ face roşu de mânie şi-l ameninţă cu calul lui nărăvaş. . | Tot aşă fetiţelor le place mai mult păpuşa neîm-- „ brăcată, pe care trebuie s'0 împodobească dânsele după gustul şi caprițiul lor, “decât Păpuşa frumos. gătită, care nu ațâţă spiritul lor inventiv, nici nu sa- . tisface nevoia lor- de acțiune. E adevărat că o păpuşă . mare. și frumos gătită le va impresionă în primul moment mai mult decât o păpuşică goală de 50 de - bani şi e probabil că,-dacă li s'ar-da să-aleagă, ar alege pe cea dintâiu. Insă dacă li se dă ambele păpuşi, pă- puşa gătită rămâne părăsită după câteva zile, stin- :- _gându-se plăcerea pe care a.produs-o, în timp ce pă- „Puşă Ssărmană e din ce în ce mai mult îndrăgită, . . întrucât dă mereu de lucru fetițelor pentru îngrijirea ei. 

s. - 

Plăcerea jocului copiilor Provine" nu numai din:sa- -! - tisfacerea nevoiei de activitate, dar şi din. exercițiul imaginaţiei. In condiţii. egale, Mn joc va plăceă cu atât mai mult cu cât va ațâţă mai tare închipuirea. Copiilor le place desigur să distrugă căsuțele, pe „care 
a. „le-au construit,” căci" prin aceasta își manifestă 'pu- terea, dar au simțit şi :mai mare plăcere “când le-au „xonstruit :-dovadă că chemau pe cei mai mari dim-.  prejur să le admire opera. a ă Vara copilul nu prea simte plăcere pentru poveşti, 

7



. 3 

. _ = 

căci îşi petrece .ziua “mult mai bine cu jocul; iarna 
însă arde de dorința de a auzi şi-a spune cât mai 

"multe poveşti, Desigur că.povestirea e pentru dânsul - 
„mai mult o afacere de imaginație decât de memorie, 

căci “altfel ar rămâneă inexplicabil farmecul cu care 

ascultă. povestea: Vorbele sunt nişte schelete: goale 

fără de corpul imaginei ce reprezintă ; copilul trebuie 

prin urmare 'să vadă în felul..lui desfășurându-se.» 
| “scenele din poveste, pentru ca să simtă atâta plăcere; 

o altă probă o găsim în întreruperile lui :'„cât de 

mare 2%, „Ccât-de „frumos ?”, la care se arată mulțumit. 
"când i se răspunde :.„„mare cât casa asta” sau tru- 

mos de-ți luă ochii”. 

Neştiinţa copilului, imaginaţia s sa activă” precum. 
şi, poate, o tendinţă înnăscută către antropomorfisu, 

„ÎL fac să -personifice lucrurile şi aniinalele înconjură- 

toare, atribuindu-le însuşiri omeneşti şi intrând în 

- vorbă cu ele. Omul în primii săi ani are mentalitatea 
omenirei primitive :-este credul, superstițios și aplecat 

“să divinizeze sau să umanizeze lucrurile, având spi- | 

ritul mitologic ;. întrun cuvânt, e] trăeşte mai mult 
cu ficțiuni, - Ia 

- Copilul fiind un oaspe nou pe e lume," e. explicabiță 
firea lui “timidă şi sfiicioasă față de necunoscut, cât 

Şi închipuirile” lui misterioase. Aşă, făcând grimazuri 

înaintea unui copil mic,-el va râde cât timp recu- 

noaşte persoana ; de îndată ce însă contracţiunile feței 
„urmează mai repede, astfel ca să nu poată deosebi, 

” figura adevărată a persoanei, copilul se schimbă la 

faţă. şi caută să se ascundă, „Deasemenea. Când are 

bomboane într”o cutie, îi deşchide mereu capacul ca 

să se convingă dacă n'au pierit, :cu' toate că n'a lăsat: » | 

un singur moment cutia din mână. 
Mai toți copiii au frică de fantome, de stafii şi de 

alte bazagonii de felul acesta ; desigur că natura lor 
4. -
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- îi predispune la asemenea credințe, însă când acestea: 
au luât un.corp în imaginațiunea lor, atunci trebuie 

„să căutăm' cauza în afară de dânşii, în poveştile fio- 
'roase ce le-au auzit sau în barbarul mijloc de a-i în- . - fricoşă cu intenţie pentru a-i aduce la ascultare. „Această chestiune fiind însă prea importantă, ne va 
„ocupă în special în lecțiunea despre „Sugestiune”, 

“IL. Rolul imaginaţiei” constă în a lărgi spiritul [: omului, adăogând invenţiunile sale pe lângă datele experienţei și ajutând înţelegerea, înfrumusețarea şi |? îmbunătăţirea existenţei, Imaginaţia are urmări bune 
sau rele, după cum lucrează: în concordanță sau în . „dezacord 'cu facultăţile cârmuitoare ale sufletului (ră- . . . LET . . . e . „ ţiunea şi sentimentul adevărului, binelui şi frumosului). - Uneori imaginația ajută operaţiunile intelectuale, de “pildă, în deslegarea unei probleme, în redactarea unei compoziţiuni, alte ori le stinghereşte, de pildă, în. 
timpul unei deliberaţiuni. “ N 

Cu ajutorul imaginaţiei savantul făureşte. ipoteze, care apoi fiind verificate, întind: domeniul științei ; 
tot imaginaţia:e însă mama ipotezelor falşe, a' pre- judecăților şi superstițiilor, care împiedecă progresul „ înţelegerei realităței. Imaginaţia e inspiratoarea lite- raturei și artelor frumoase, producând fie opere-adimi- rabile, înălțătoare de suflet, . fie lucrări nesănătoase, care înjosesc și conrup sufletele. „Imaginaţia - joacă „ deasemenea un rol important în vieaţa fiecăruia, con- - tribuind mult la determinarea carăcterului, la îor- marea concepției cuiva despre lume şi vieaţă. Unită. | cu sentimentele superioare imaginaţia construeşte idea- Li 

> . . . . pă „i 
lui, înfrumuseţează” traiul cuiva, şi-i dă un motiv de „a trăi. Rătăcind singură, imaginaţia formează cu'tin-, „pul un spirit fantezist, lipsit de simţul realităţei, pradă 

7 din urmă, victimă descurajărei, a desperărei chiar. 

tuturor deza măgirilor, tuturor suferințelor şi în cele
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III. Din aceste considerațiuni sumare deducem. 

că educația imaginaţiei nu va consistă în ajăjarea 
ci, ci numai în hrănirea și disciplinarea ei. 

„Sub. îorma de activitate inferioară, elementară, îma= , 

ginaţia se numeşte_re rezentativă şi constă în a ne re- 

prezintă în minte ființe, lucruri sau fenomene după 

= 

"descrierea lor verbală sau convențională. Educaţia 
ei are nevoie de: educaţia prealabilă a. simțurilor, 

atenţiei şi memoriei, presupune dobândită depriniderea 

de a observă şi reține bine în minte; ea este foarte 

mult ajutată de întinderea cunoştinţelor : cu cât cineva: 
“are mai multe cunoştinți cu atât mai uşor îşi -va re- 

prezentă întâmplările . despre care i se vorbeşte. sau 
a căror povestire o ceteşte.: 

“Im şcoala primară cultura imaginaţiei reprezenta- 

_tive se “poate face prin întrebuințarea tablourilor, care . 

figurează idei şi le dau un corp, ca să zicem.așă. Ară- 
tând tablourile învățătorul le va descrie în acelaș 

timp cât mai amănunţit ca să deştepte în mintea - 

elevilor tot ceeace ele reprezintă. In lipsa tablou-. 

rilor va face descrieri şi povestiri însuflețite, pline de -: 

vieaţă : pentru aceasta. se 'va servi puțin! de idei ab- - 

stracte, întrebuințând de câteori e-cu putință ima- 
gini, comparațiuni şi metafore, care să pună. în lu= 

crare imaginaţia reprezentativă a copiilor, - 

In studiul istoriei şi'al geografiei mai ales inaginaţia reprezenta 

tivă e de mare folos, căci-evocând în sufletul elevilor întâmplările, 

oamenii şi lucrurile despre care e vorba, face 'ca învăţământul să 

fie interesant și prin urmare să fie mult timp reţinut. In şcoala se- 

cundară însă, în special în cursul superior, nu se va mai da pre-.- 

cădere imaginaţiei reprezentative,. căci gândirea concretă, - cu ima- 

gini, utilă de câte ori avem nevoie de cunoaşterea amănunţită a 

unui Incru (ca în pictură, de pildă), devine supărătoare , în celelalte 

cazuri, căci împiedecă formarea ideilor generale şi îngreuiază ac- 

tivitatea gândirei abstracte. S'a observat că, făcându-se experienţe 

de fizică cu elevi din cursul secundar inferior și insistându-se asupra 

7 . - a
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| descrierei aparatului, cei mai mulți elevi s'au preocupat numai de spectacolul material ce li se înfăţișă, urmărind cu interes funcţio-  narea aparatului, dar m'au prins câtuș de puţin principiul, adevărul, pentru a cărui demonstrare se iustituise experiența.” aa In genere, reprezentarea sensibilă a ideilor îngreuiază, uneori | împicdecă chiar, elaborarea lor. Deprinderea de a cugetă concret e foarte utilă în vieaţa practică, e indispensabilă în unele ocupaţiuni, dar supărătoare în altele. In educaţia adolescentului vom da prin. urmare precădere operațiunilor intelectuale superioare (judecată, generalizare, raţionament) asupra imaginaţiei reprezentative, a cărei cultură trebue făcută în timpul copilăriei, mai cu seamă înainte de 11 ani. ” : - 

IV. Când imaginația, conibină în felul ei elemen-. tele realităţei modificându-le, poartă numele de ima- „_ginaţie creatoare sau mai bine zis inventivă. Imagi- naţia creatoare evoluează” dela minciunile, mai mult sau mai puțin sărate, pe care le născocesc copiii — până la poemele geniale ale lui Homer, i 
* 

“a 
i Mijloace de alimentare a imaginaţiei copilului. Prin- tre mijloacele de alimentare a imaginaţiei copilului, în „Primul rând vin jocurile, In jocuri + desfăşoară copi- lul o imaginațiune plină de vicaţă -şi cu cât această „> desfășurare e făcută în mai. mare, libertate, după caprițiul lui, cu. atât îi produce mai multă plăcere, - „ Basmele apoi produc o plăcere nespusă copiilor, mai cu seară în timpul iernei. -E bine să le satisfacem „această dorință însă numai în măsura. în care le pot „învăță ; deaceea, înainte de a'le spune un basm nou, „le vom pretinde să ne istorisească pe cel pe care i -l-am spus în rândul trecut. In felul acesta se exerci- „tează inteligenţa și vorbirea lor şi în acelaş timp ne: „asigurăm că nu le vom încărcă: mintea spunându-le prea multe basme. Mai trebuie apoi să alegem basmele, - evitând! pe cele fioroase sau „mistice ; în. particular copiilor sfiicioşi le vom spune basme de vitejie. , 7 N po EI
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Dar nu-i i neapărat nevoie ca basmele să fie moră. 

lizătoare. E destul dacă satisfac imaginația copilului, 

fără s'aducă vreo vătămare inteligenței 'sau simţi- 
„_rei lui, i ! „: 

Povestirile istorice, vicaţa oamenilor. 1 mari,  deserie-/” 
„Tea călătoriilor celebre. constituesc deasemenea un ali 

ment pentru imaginaţie - şi au uneori o influență con- 

"siderabilă asupra caracterului. Mulţi oameni mari-po- 

menesc cu recunoştinţă - despre: Robinson. Crusoe, pe 
care l-au cetit în. adolescența lor.  - 

Romanele „moralizatoare, sau ştiinţifice (ca ale Tai 
Jules” Verne). sau de” pură închipuire + pot. fi date în 
mâna adolescentului, însă cu măsură. 

Se atribuie o prea mare influență: poeziei în "desvol-- 
tarea imaginaţiei copilului ; în realitate plăcerea co- 

pilului pentru. poezie nu. se. datoreşte faptului că ar 

gustă-o, ci. mai mult muzicei ce rezultă din rimarea 
versului : e constatat că copiii nu pot memoriză poezii 

cu versuri lungi şi adesea nu înţeleg poeziile pe cari 

le memorizează. - 
7 

0 adevărată influenţă asupra imaginaţiei copilului i 

-0 au fabulele, parabolele, anecdotele bine alese. cât şi: 
clasicele bucăţi din, Biblie, care păcat numai că nu se - 

găsesc scrise într?o limbă mai atrăgătoare. 

In şcoală imaginația: creatoare mai poate fi exerci- 

tată -prin compuneri, prin desemn și arte frumoase 

şi prin exemplificare. Naraţiunile . şi deşcripțiuriile 
pun în joc nu numai imaginaţia reprezentativă, dar” 
şi acea creatoare, când sunt făcute de elevi. “Cerând 

adesea! elevului să găsească exemple, facem un apel 

puternic la spiritul lui de inițiativă, şi la puterea lui 
„de. invenţiune.' - 

Mijloace de a regulă imaginafiunea copilului. Ima- 
ginația copilului e de un gen aparte,”ea are foarte . 

puține legături; cu realitatea, deaceea am. puteă-o 
N
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numi mai bine fantezie. Nu: trebuie să' ne bucure -- deloc firea copilului” tăcută şi liniştită, căci aceasta - 
A se datoreşte în cele mai multe cazuri unei-constituţii 

slabe sat chiar unui germen de-boală; unui asemenea. - 
copil, pe. lângă ajutoarele medicale ce-i vom da, ne 
vom îngriji să-i învelesim firea îndemnându-l la: joc Na sau ațățându-i imaginaţiunea prin basme bine alese, prin istorisiri de călătorii şi prin fabule. In cazul fe- 

„ricit însă, când această fire aşezată, nu se datoreşte 
“constituţiei slabe, ci unei inteligențe premature, vom 
cultivă aptitudinele Superioare, fără însă ca să obosim 
copilul. - - i 

Să venim acum la copiii sburdalnici : aceştia se - joacă și în vis şi Visează. şi în joc. Să avem în grije 
dar de a domoli această apucătură fantastică în. mă- 
sura în care cresc; altfel ne voni trezi că avem niște 

copii mari” în loc de oameni serioşi. Cine nu cu- noaște tineri cărora le-a crescut şi „măseaua de minte” . 
fără ca totuşi:să le fi venit minte: ei visează câten „lună şi în stele sau. din contră văd totul. în negru. 
„Băiatul mamei” care a trăit numai în desmierdări 
şi într'o lume fantastică e foarte rău pregătit pentru. „» vieaţă ? firea lui molatică când. va veni în atingere 

-Cu Valurile agitate ale lumii i se vor păreă amare 
„ de tot şi desnădejdea cea mai adâncă va înlocui ! dulcele “iluzii ce-și făcuse despre vieaţă. 

“Pentru a împiedecă imaginaţiunea copilului să ajungă. - - visătoare, trebuie 'a o ocupă: în: măsura puterei sale , cu jocuri sau cu istorisiri ; deasemenea mai trebuie să pretindem copilului ca în momentul când ne vor-: -, bește lucruri serioase să nu fie distrat, ci_să se gân- “dească Ia ceeace voeşte să zică; în felul acesta în- „„Cepeim a-l deprinde să-şi stăpânească fantazia pentru : . un moment cel puţin şi apoi încetul cu încetul va ajunge dela sine să o domineze cu totul. 

N 
7
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Lupta împotriva imaginaţiei vagabonde nu $e_va 
- “da direct, ci deprinzând copilul să "observe şi să ju- 
„dece. Desvoltarea. treptată a acestor . facultăţi “va 
îndigui încetul .cu' încetul valurile rătăcitoare ale în- 

“ chipuirei, aşă încât 'să.nu mai: dezechilibreze spiritul, 
nici caracterul. Desvoltând simţul realităței şi simțul 

„“critic-vom combate spiritul visător, caracterul apatic 
„ sau-pasionat. 

Imaginaţia: nu poate fi combătută „prin lipsă de 
hrană, căci. la nevoie îşi găseşte hrana în ea însăş — ci 
alimentând-o, după cum am arătat, cu hrană aleasă 
şi sănătoasă. Pregătind copilul să găsească plăcere: 
în literatură, în artele frumoase și în cultul idealului, 
îi vom abate închipuirea dela cărările urite şi rele, 
îl vom pune la adăpost de a fi sedus de: utopii ș şi con- 
cepții himerice. + 

A



“tare a. noastră, e nevoie ca să analiză „ noastră, să o facem cât mai precisă şi mai clară pen- 

7 
7 

FACULTĂȚILE. REFLECȚIUNII, 
I. Importanţa vorbirei. — II. Limbagiul Copilului, — III. Abstrace i fiunea şi generalizarea. — IV, Judecată copilului. — V. In- 

teiţia ca punct de plecare în exercitarea judecăţei. Metodele “pedagogice. — VI. Raționamentul copilului. Educarea lui. — - VII. Incheiere generală. A o“ p? 

I. Vorbirea e darul cel mai prețios al naturei omeneşti. Singur omul e în stare să comunice lumina inteli- genței şi focul inimei sale: Vorbirea solidarizează oa- menii, fâce cu- putință societatea şi e “prin urmare. condițiunea _civilizaţiunei și a oricărui progres. Fără: "de vorbire omul mar fi ajuns - stăpânul pământului, „Căci. știința n'ar fi fost cu putință. Să: recunoaştem, 3 însă că în toate aceste cazuri vorbirea e ajutată de „scriere, arta minunată care vorbeşte . ochilor -cu un glas puternic şi neperitor ce se poate adresă la ori câți oameni din “prezent ca şi din viitor. - In “afară de cunoştinţele comunicate prin vorbire, care contribuesc indirect la desvoltarea noastră inte- lectuală,- vorbirea e un instrument de formare şi per- . A o. . [o > N fecționare a gândirei celui ce o exprimă. Intr'adevăr, scopul vorbirei fiind de a” deșteptă în altul o Cuge- 
. 

n gândirea 
tru ca să o putem traduce cât mai bine prin cuvinte, astfel ca să fim înţeleşi.. Are dreptate proverbul când "zice : „gândeşte-te şi apoi vorbeşte” „pentrucă altfel “suntem expuşi a nu fi înțeleși sau a spune inexacți- tăți. Omul îşi înțelege gândul său fără să-l mai ana-, „ lizeze ; pentru a-l exprimă însă altuia, trebuie să-l precizeze şi să-l clarifice. | | 

Dar nu numai atât: vorbirea trebuie să ordoneze şi 
N / 

.
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să închege elementele gândirei despărțite prin analiză, 
făcând sinteza lor. Pentru, a deşteptă cât mai fidel. 
cugetarea noastră în altul, nu e de ajuns numai a 
traduce perfect. ideile - noastre, ci e nevoie a traduce 
şi raportul lor. S'a-zis cu drept cuvânt dar că „ordinea “ 
şi preciziunea vorbirei e simbolul ordinei şi preciziunei 
în gândiri”; prin urmare căutând să explicăm altora 
o chestiune, ne luminăm noi înşine mai binc asupra ei. . 

II. Limbagiul e.0.: grupă "de. semne cu ajutorul” 
cărora omul îşi exprimă stările sale sufleteşti. Deo- 
sebim două feluri de limbagiuri : limbajul exclamativ 
şi vorbirea. Limbajul exclamativ traduce primele emo- 
ţiuni ale omului în momentul producerei lor chiar. Ei 
se compune din sunete nearticulate şi sţrigăte, adică 
din ceeace se numeşte în gramatică interjecțiuni. Pro- 
babil că la început omul” nu aveă decât acest fel de 
limbaj, de 'oarece mintea sa nu ajunsese la gradul. de - 
„desvoltare, pentru a-şi puteă forma noțiuni şi fiindcă, . 
după cum se susține, el nu cră în stare să articuleze 
sunete. . - — 

La copil; deasemenea, acest fel de limbaj se desvoltă 
“ mai întâi, Niciodată copilul nu se înşeală în traducerea - 
emoțiunilor sale prin interjecțiuni. Niciodată nu con- 
fundă el strigătul de mirare şi de bucurie iii cu stri- 
gătul de” mustrare aaa! Copilul:ne înţelege la: început * 
mai mult după tonul vorbirei, decât după “cuvinte. 
Cine n'a observat cum.ține el ochii țintă, când e,ocă- 
rît, pentru.ca să vadă dacă ne-am supărat. într'adevăr | 

- şi cum isbucnește el îndată în plâns sau în râs. Glu- 
mele sunt: deasemenea. foarte: bine. înţelese *de copil: 
aceleași cuvinte zise cu un .ton” deosebit, provoacă 

în el sentimente deosebite,. .:: -- 
Vorbirea, singură, e în stare să traducă: toate stările 

sufleteşti: ale omului atât din prezent cât şi cele pe 
„care şi le aminteşte din trecut; ea se serveşte în:acest . 
scop de sunete articulate, înţelese de toţi cei ce știu 
aceeaş limbă, sunete numite vorbe. 

Incă dela vârsta de 8 luni, copilul începe a pro- . 
nunță într'una -silabele : ma, “ta şi da, care prin.re- 

| duplicare îi. vor servi . „apoi să desemneze. cele trei 
"ființe. scumpe din jurul său: mama, tata. și. doica. 
Vârsta de când copilul î incepe să i vorbească cu adevărat, 

.
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variază după gradul de desvoltare- naturală a minței şi 
a coardelor vocale -(din .gâtlej); în termen mijlociu 

“putem fixă: însă etatea de 2 ani. a 
Primele cuvinte pe care le învață copilul sunt cele 

care desemnează lucrurile şi ființele din jurul - său, 
adică substantivele. Numindu-i lucrul pe care i-l ară- 
tăm, el ajunge cu timpul să-l numească la rândul său - - 
„când îl vede.sâu să și-l închipuiască când aude pro- 
nunțându-se nuinele său. Două adjective pe care le 
înțelege de timpuriu copilul sunt „gigea” pentru a: 
exprimă însuşirea de bun şi frumos şi „câh” pentru: 

„ a” exprimă contrariul. Ceva: mai târziu începe a în- 
trebuință verbele cele mai uzitate: a' mâncă, a 
bea, a se jucă; —să nu credem însă că verbele au... 
pentru “copil exact acelaș înţeles ca- pentru noi, căci 

-el nu e în stare încă să înțeleagă sensul lor de a arătă 
"0 lucrare, stare sau fire, ceeace exprimă abstracțiuni 
de ale minței coapte; probă e greutatea ci care în- - 
țeleg copiii chiar în clasa II-a primară, definițiunea , = 

- Verbului. Pentru copil „a bea” înseamnă lapte sau 
„apă, sa mâncă” înseamnă mâncare și a se jucă. în- 
“ seamnă jucărie”. o o - 
„Să amintim” cu această ocaziune obiceiul: general 
„de a se adresă copilului într'o limbă stricată ŞI Mân- - 
când din cuvinte. “E o- tendință neînlăturabilă în 
noi de a ne adaptă limba .diupă felul vorbirei! celui . - 
căruia ne adresăm:: cu ungurul vorbim în felul limbei |. 
ungurești, accentuând primele. silabă ale cuvântului ; 

„Cu evreul vorbim lungind vorbele şi cu copilul, mân- 
- "când din vorbe. Desigur că această metodă exercită 

„- „0 influenţă rea pentru desvoltarea vorbirei copilului, --. 
deaceea trebuie să ne sforțăm a o cvită.. : - 

! “ Vorbirea poate trădă une.ori gândul; alte ori, când 
„se slujeşte. de vorbe neînțelese, îi. poate îngreuiă ope-! 
“rațiunea. In educaţia .copilului vom căută, pe cât 
e cu putință, să îmbogățini paralel mintea şi vocabu- 
larul său,'să nu-i” comunicăm “vorbe” goale, care nu 
deşteaptă nici.o noţiune în mintea lui. Apoi, la şcoală 
îl vom deprinde să-şi deie seamă de ce vorbeşte, cău- 
tând ideile sub cuvinte; după cum caută miezul sub 

„coaja migdalei. Avem de format oameni care să ştie. cu; -. 
adevărat, adică să-şi dea seamă de cunoștințele “lor, ”, 

G. Aslan: Pedagogis, —- pp
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nu să le exprime ca-papagalii. Prin întrebări puse-cu 
_ “dibăcie silim oareșicum. copilul să deslușească ce-a 

“gândit, simţit sau voit şi astfel îl deprinde cu timpul 
să cugete şi să mediteze, : 

7 

Rousseau dă câteva sfaturi bune cu privire la'învăţarea copi- 

lului să vorbească. -Aşă, de pildă, recomandă mamei-sau doicei să 

înceapă cu articulațiunile cele mai uşor de pronunțat și cu vorbele 

__ care numesc lucruri cunoscute copilului. Credem însă că exagerează - 

când spune: „Restrângeţi cât mai mult vocabularul copilului, 

căci e un mare neajuns să aibă mai ziulte cuvinte decât -idei, să 

ştie să spună mai multe lucruri” decât poate cugetă''. Am observat . 

dejă că copilul, mie nu pricepe bine verbele, nu pricepe deloc pre- 

poziţiunile şi conjtincțiunile, prea. puţin adverbele şi adesea are o 

ideie superficială sau incomplectă chiar despre substantivele şi 

"- adjectivele cele mai întrebuințate. Dacă am urmă cu stricteţe sfatul 

Iui Rousseau, n'ar trebui să rostim nicio propozițiune înaintea unui . 

copil mai mic de patru ani şi chiar după această vârstă e proble- 

matie dacă copilul pricepe bine raporturile exprimate în propozi- 

ţiuni. In felul acesta însă am întârziă foarte mult învățarea. copi-“ 
s = 

ului să, vorbească, , 

III. Vorbirea n'ar fi cu putință dacă sar" în- 
trebuință câte un cuvânt special pentru fiecare fiinţă, 

lucru, fenomen sau însușire.. Graţie însă noțiunilor, 
reducându- -se multiplicitatea existenţelor: individuale 
la reprezentarea caracterelor ce le sunt comune, se 
poate numi cu un singur cuvânt nenumăratele exem- 
plare cărora se aplică noțiunea respectivă. Noţiunile 
se formează, după cum ştim, prin abstracțiune şi ge-. : 
neralizare. 

Cum să ne explicăm faptul că copiii generalizează: 
foarte de timpuriu, de când.au învăţat primele -cu- 
vinte? - 
Pentru a puteă da un răspuns la această întrebare, 

să luăm câteva exemple: așă, copilul “zice „coca” 
" (băiat) la oricare copil pe care îl vede, la un tablou ce 
reprezintă un copil.sau chiar un bătrân, la o foto- 

„grafie, la un mărţişor pe care e gravat Domnul Isus 
Christos, etc.; numeşte „,măr” orice. fruct: pară, pier- 
sică, caisă, măr, etc. Din aceste cazuri rezultă că ge- 

- NA - .



  

ea n'a luat.dar naştere prin o operațiune de judecată, ci numai din cauza percepțiunei confuze şi a lipsei de cuvinte. - î, i | pa. 
„De ce nu generalizează copilul cuvântul „mamă ?” — Fiindcă -pe fiinţa reprezintată de- acest. nume, o are într'una sub ochi, încât i s'a întipărit adânc în minte nu numai figura ci și statura și vocea ei chiar. Din contră „unii. copii zic „tată” oricărui domn ce are are-şi care asemănare cu “tatăl lor: e destul să-l vadă cu barbă şi mustăți, pentru a-i zice îndată „tata” Copilul dar nu e capabil de a generaliză cu, jude- “cată; generalizările lui consțituiese mai mult :0 gre-. şeală de recunoaștere, din cauză că vioiciunea prea mare a reprezentărilor despre obiecte aruncă o pe- numbră asupra conturului. lor' făcându-le mai puţin 

precise ; iar alteori copilul, deşi e în stare să deose-: bească obiectele, totuş le numeşte cu aceeaș vorbă din lipsă de cuvinte. 

Simţurile se deşteaptă în copil cu mult înaintea 
puterei de abstracțiune şi generalizare. Copilul în- 
cepe a luă cunoştinţă de lumea înconjurătoare prin 
ceeace pipăie, vede şi aude, întrun cuvânt prin im- 
presiile pe care le primeşte. Numai după câțiva ani 
aceste impresiuni se orânduesc, se clarifică în mintea 

„sa dând naştere ideilor generale. : Invăţământul în 
familie, în grădina de copii şi chiar în şcoala primară N 
“trebuie să înceapă prin urmare prin ceeace s'a numit | 
„lecţiuni, de lucruri”, adică să procedeze dela con- 
cret la abstract, să fie intuitiv, - B po a. ÎN EET Ă „ Paralel cu desvoltarea' intelectuală a. fiecărui elev 
şi în raport cu natura particulară a studiului se va 

„ace învățămânțul din ce 'în ce mai puțin concret, 

crescândă a copilului pentru a o- sistematiză, pentru pa _a N . . » .. pe»: a o utiliză ca material de cunoștință ştiințitică. Teama 
x 

neralizațiunea copilului e corifuză. și dezordonată ; 

: 

“din ce în. ce mai abstract, introducându-se idei ge- 
nerale și regule sau legi. Să profităm de experiența
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-de a nu fi înţeleşi de către copil, de a nu-i vâri în cap 

vorbe goale său .rău pricepute să nu 'ne facă să în- 
 târziem progresul intelectual, de care e capabil. la 

vârsta lui. Invăţământul: intuitiv nu-i bun decât la 
timpul său şi în măsura în care constituie o pregătire 

pentru - învățământul abstract, singurul care poate 

-predă cunoştinţi ştiinţifice. a Sa 

„Oricât de legitimă ar” fi reacţiunea actuală împotriva abuzului 

procedeurilor abstractive, p'ar trebui totuş împinsă până la gonirea 

„lor din şcoale. Nu trebue nici măcar să întârziem inomentul când 

vom face din abstracţiune forma: şi condiţia oricărui înv ățământ, 

Intr'adevăr, dacă. termenul general nu se înfățișează decât atunci 

când îl- cheamă inteligenţa copilului, oareşicum, ca să- -i slujească .. 

a rezumă mai multe nume :abstracte şi dacă aceste nume abstracte 

“pierdut orice materialitate, cum sunt, de pildă, nu- 

" însăş desemnează însuşiri pe care copilul le-a prins mai întâi în chip 

intuitiv, atunci abstracțiunea n'are decât rezultate bune : e clară, 

uşoară, naturală. E un ajutor pentru meinorie, o mulţumire pentru - 

inteligență, un factor nepreţuit pentru limbaj. Arta adevăratului 

educator coustă să găsească, pentru fiecare elev şi pentru fiecare 

studiu, momentul precis când e potriv it. să treacă dela forma intui- 

: tivă la forma „abstractă. “(Buisson). ” 
i 

Următoarele trei regule pot rezumă -recomandaţiu- 

nile pedagogiei în chestiunea ce ne, ocupă: 
21 Intuiţiunea să meargă înaintea abstracţiunei, 

Vom începe prin: a arătă obiectele, a le apropiă;-a 

le compară,. a pune în lumină agemănările lor, a des- 
chide spiritului calea generalizațiunei, pentru a-şi 

formă. cu cât mai mare ușurință idei cât mai exacte. 
„Vom face generalizarea treptat ridicându-ne dela 

noțiunile mai puţiii abstracte (mai apropiate de rea- 

litatea sensibilă). la cele mai abstracte, care şi-au 

“merile şi figurile geometrice. Vom începe cu lucru- 

rile a-căror asemănare e izbitoare şi vom urmă treptat 

cu acele ale căror raporturi de asemănare sunt din, 

ce în ce mai îndepărtate. - 

-
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, 3 Vom” verifică. operaţiunite de abstracțiune şi de 
„generalizare, punând elevul să definească noţiunile, 

+ pe care! şi le-a. format, sau cel puțin să dea câteva 
exemple particulare de aplicațiunea acestor noțiuni. 
In felul acestă ne asigurăm că dânsul înţelege ter- 3 

» menii pe cari îi întrebuinţează. N 
„IN -Incă înainte de a începe să vorbească, co- 
pilul. manifestă prin gesturi, exclamațiuni, mişcări şi - 

- acțiuni oarecari operaţiuni intelectuale, care corespund 
cu ceeace psihologia numeşte ' judecată” la omul 
matur. Așă, un băieţaş de aproape 'doi ani, care nit 
ştiă să pronunțe: decât vreo câteva vorbe, mă apucă 
într'o zi de. mână şi. mă conduce la leagănul frățio- 
rului său surâzându-mi ; altă dată mă ia de mână -. 
ca să mă aşeze pe .un scaun ce-se leagănă şi începe 
să mă legene,: apoi urcându-se pe un alt scaua de. 
aceeaș formă aproape, 'voi să se legene şi pe dânsul 
făcând “mişcările “necesare, dar fără succes, căci acel 

„Scaun mn'aveă această însușire. Văzând-aceasta — toârte | 
vesel de hazul ce se făceă în jurul său — se scoboară, 
vine din nou la mine, mă apucă de mână ca. și cum 
„ar. voi să mă ridice, se urcă în locul meu pe scaun 
„şi începe. să se legene, de astă dată cu deplină iz- 
bândă. e 

= Zilnic putem observă la copiii. de acecaş vârstă | 
acţiuni constituind adaptări (mai mult sau mai puțin : 
dibace) de mijloace pentru ajungerea unui scop, pe . 

„Care în mod vădit îl urmăresc (uitaţi-vă la figura * 1 or!) deşi nu-l pot exprimă. E foarte greu de pătruns - 
ce se petrece în căpuşorul unui copil de doi ani în 

„timpul, acestor. acţiuni ; desigur nu poate fi. "vorba - | 
— de -raţionamente nici de judecăţi reflectate, dar se -. „. Produc-oare judecăţi spontane sau riuimai nişte simple * - asociaţiuni de idei? Astfel copilul deosebeşte de tim- 

puriu apa de lapte, numai după înfăţişare ; această 
D - / , , , EC zi 

7
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deosebire poate. fi 0. judecată spontană, dar nu-i cu, 
neputinţă” să rezulte din simplul joc al. asociațiunilor 

„de idei, 7 - 
In tot cazul e de observat. că chiar ceva mai târziu, 

lat “copiii încep: să vorbească, 'omit verbul a fi” 

i care pentru 'omul matur constituie tocmai exprimarea 
| udecăţi -Astfel ei zic : „Costică cuminte” sau „Costică 

! frumos” înloc de „Costică este cuminte”, „Costică . 

i este frumos”. Cauza e tocmai că nu-și dau seamă de 
| întrebuințarea.. verbului, căci cuvântul “peste” nu-i - 

mai greu. de pronunţat decât cuvântul „Costică”. Tot 

| astfel ei omit întrebuinţarea verbului a âveă”, Am 

! auzit pe un copil de 3 ani spunând „mamă, şocolată” — 
a 
în loc de „mamă, am şocolată”. . | 

V. Jidecata se poate aplică ie la o noțiune fie: 

la .un obiect anumit; de exemplu : :- „apa este un li- 
chid” şi „această apă e sărată”. Din observațiunea 

că copilul pricepe tocmai târziu înțelesul precis al 
„noțiunilor, rezultă că trebuie să. avem în grije ca 
“primul material pentru exercitarea judecăței sale să 

i-l procurăm din lu mea sensibilă şi anume.acele obiecte 
pe care le- -a văzut îndeajuns sau le-a pipăit. 

Vom deprinde mai întâiu copilul să: vadă şi să 
pipăie cu atenţiune toate lucrurile dimprejurul său 

“şi apoi îl vom îndemnă să-şi 'dea seamă despre dân- 

sele, ajutându- -l câte puţin. Mai târziu îi vom cere să 

„ne explice şi. nouă aceste lucruri şi să le definească; 
în acest scop, ne vom preface că nu ştim ce este scaunul, 

„masa, uşa, fereastra, câinele, pisica şi alte lucruri și 

- - ființe cunoscute lui, spunându-i să:ne_ explice în aşă 
"fel ca să le putem recunoaşte." In caz când ne explică 

| confuz, îi vom. numi obiectele.ce se mai pot cuprinde 

- în definițiunea lui până. când ajunge să: enumere - 
toate caracterele deosebitoare ale, obiectului. In felul 

acesta nu numai că-i exercităm vorbirea, deprinzându-l 

LI
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să se exprime corect, dar în' acelaș timp îi întărin 
-" puterea de observaţiune şi-i exercităm “judecata. 

“ Cercetarea obiectelor “dela îndemâna copilului tre- 
buie să exercite mai întâiu judecata sa, pentru cu- 
vântul că pe acestea copilul” le înțelege mai bine şi 
fiindcă pe de altă parte, în domeniul lumii materiale 
totul e lămurit, căci cade sub simțurile noastre. Mintea 

" omenească procede dela concret la abstract; în. acelaş 
fel trebuie să ne ridicăm în educaţia judecăţei . co- 

la noţiuni din ce în ce mai generale. - | | | 
Se înţelege însă că chiar! în- felul acesta de proce- 

dare, copilul va face multe judecăți greşite ; înloc 
de-a râde însă de. slăbiciunea minţei lui, vom căută 

pilului, adică dela obiectele vizibile şi pipăibile treptat . : : 

să-l îndreptăm -şi să-i dăm curaj, după “cum pasărea. : 
își încurajează puii să zboare din cuib. Dacă suntem 
într'adevăr dibaci, putem prevede ncizbânda sa, astfel 
ca să-l ajutăm la timp şi să-i- înlesnim calea, fără 
ca dânsul să. simtă.. Numai atunci capătă el curaj şi 
încredere în cugetările lui, când vede că reuşeşte prin 
el: însuşi — deși în realitate e ajutat “poate pe sub 
mânecă. | i 

Când copiltl se înşeală, nu-i deajuns: să-l contra- 
„zicem, ci trebuie să-i explicăm, dacă e posibil, de ce 

= 

se înşeală. Desigur sunt multe lucruri pe care copilul . 
nu le poate pricepe: despre acestea nu-i vom vorbi 
sau, dacă se deschide vorba, îi vom “spune ceeace 
credem de cuviință, fără de- nici o lămurire; copilul: 
trebuind să ne creadă pe cuvânt. Libertatea de gân:- 
dire e o însuşire frumoasă, dar numai la vremea ei, 
atunci când omul ajunge la vârsta când poate cugetă. 
“Vom deprinde copilul să nu judece despre lucrurile 
pe care nu le cunoaște, să nu se. grăbească ajudecă .- 
despre lucrurile pe care nu le “cunoaște îndeajuns Şi 
să judece întotdeauna cu băgare de seamă. Dându-i 

4. ,
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„noi înşine: pildă 1 mereu de seriozitate” şi exactitate în 
-judecăţile “noastre, vom contribui deasemenea la - 
educaţia judecăţei sale. 

In şcoală vom desvoltă judecata elevilor, dacă ur- 
“măm metodele recomandate de didactică şi metodo- 

 logie. Invățământul atrăgător, interesânt, activ,: care 

pune în joc spiritul elevului, care ațâță toate opera- 

„ țiunile: intelectuale: de care dânsul e capabil, care 

constă în a pune mereu întrebări, a discută“și cercetă 

împreună cu elevul, exercitând, judecăta sa;: îi va 

întări şi disciplină cu timpul puterea sa de judecată. 

Invățământul mecanic, pasiv, e pentru vecie condam- 

nat ; să ne ferim însă de a cădeă în păcatul opus (ca 

”; Tolstoi), primind să discutăm totul cu copiii şi 'sa2 

"tisfăcând toate capriţiile curiozităţei lor. Nu ne. tre- - 
buiesc elevi tăcuţi şi creduli, dar nici tulburenți şi 
flecari. 

VI. E uşor de înțeles că “copilut e aplecat măi 

“mult să inducă decât să deducă. Deducerea este ope- 

rațiune de spirit matur, care şi-a format o sumă de 
adevăruri generale, astfel că le poate aplică oricării, 

"caz particular ; inducțiunea, “din contră, se potriveşte 

N
 

de minune cu mintea 'copilărească, care "generalizează! 

fără de măsură. Inducţia copilului este tot. aşă de 

;şubredă ca şi generalizările” lui, căci se sprijină numai - 

pe aparenţe :' aşă dacă i s'a întâmplat - odată să 

aibă vreun neajuns dela un om: cu barbă roşie, in- 

duce că toţi oamenii'cu barba roşie “sunt .răută- 

cioși”; deasemenea dacă i. sa întâmplat . să se în- 

toarcă din drum, pe când-voiă să meargă la şcoală, 

şi apoi să nu ştie lecţia, induce numai decât: că „nu .- 

e bine să te întorci din drum” şi când i-se va mai 

întâmplă să se întoarcă din drum, se va duce atât de 

„. descurajat la școală, încât într'adevăr nu va şti lecţia — 
cu: i: toate că o învățase bine.
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In genere superstițiile nu sunt decât. nişte indu- ceri scoase. din întâmplări fără de nici un raport între ele. Superstiţiile se propagă şi. se. menţin din cauza credulităței nătive a: omului, a timidităţei şi a faptului că dă atenție întâmplării Or, care sprijinesc o superstiție și nu ia în seamă cazurile, mai numeroase „poate, care o desmint, Superstiţiile sunt cel. mai mare -.! 

7 

duşman al raţiunei, înjosesc-omul şi -l face jucăria în- tâmplărei. Nu este, nici poate fi vreo' legătură între . 
. . . în 3 . . A pă 

ziua de »Marţi” şi -nereuşita intreprinderei începută în această zi: Marţia este tot aşă de favorabilă ca ori şi care altă zi; nu. dela zi, ci dela om atârnă reuşita întreprinderii ; zilele sunt aşă precum şi le face omul :.. bune pentru cei buni şi muncitori,-rele peiitru ceilalți, -" Ba de fapt Dumineca e cea mai -rea zi pentru oamenii - vițioşi, fiindcă în această zi „îşi uită de necazuri”. — " afundându-se în prăpastie. Prin ur mare: e o datorie de întâia - ordine pentru părinţi de a veghiă ca nu* „ Cumva să se încuibeze în suiletul copilului şarpele su--: “perstiţiei, care îi înveninează morali tatea, îi întunecă . - inteligenţa şi îi. sleieşte - puterile, prin frica -neînte- meiată ce o inspiră. - 

O altă cauză a raţiona mentului 
întâlnim chiar la punctul de plecare, 
Copilul judecă mai -mult cu. inima 
și. conducându-se în raționa mentele 

greşit la copil; o. | 
adică în premize... 
decât cu -mintea 
sale de astfel de judecăţi şubrede, se înţelege că va ajunge la o conclu- . ziune, falșă.. Aşă' cunoaştem cazul u 

„judecat cu o pătrundere uimitoare 
unui coleg de şcoală ; când însăa venit cazul să judece aceeaş faptă făcută pe urmă de un prieten, inteligenţa  - i s'a întunecat ca prin minune, conchizând nevinovăția = 

nui copil, care' a 
o făptă urită a 

acestuia... Amintindu-i-se atunci sentința, pe care a dat-o cu câteva zile mai înainte într'un caz identic, 

pâneă şi exclamă : „păcat săracul, 
„Pentru a îndreptă copilul de ase 
bine să ne adresăm treptat mai. mul 

„el nu-şi mai. putii ascunde starea sufletească ce-l stă- 
mi-e prieten!» 
menea greșeli, e 

t inteligenţei sale -- 
| Da a... i
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şi când a devenit mai mărişor, să-l deprindem să facă 
“ şi el acelaș lucru. “In tot cazul: -ar fi prea barbar să: 

luptăm pe îață ca. în contra superstițiunei”; trebuie 

„să avem în vedere că nu e înger ci e copil şi nu trebuie 

să cerem prea mari sacrificii tinerei sale inimi. 
-In sfârşit, o” altă greşală de raționament la copil, 

pe' care pare că 'părinţii o cultivă zilnic, e acea: de 

a căută argumentele în vederea: concluziei. Intr'adevăr 

„ce se petrece în. mintea copilului, când caută el să-şi 
„ îndreptăţească o greşală? — El. pleacă dela greșala 

"făcută — care îi servește de concluziune şi caută cam 
cu ce. argumente să „probeze că nu.puteă face altfel 
şi că: prin urmare nu e vinovat. Ne vom feri dar de - 

a pune copilul în :asemenea încurcătură de logică, 

“care cu timpul îi poate falşifică. raţionamentul '— şi 

pentru aceasta nu e nevoie de a-i trece cu vederea 

greșelile, ci numai de a nu-i cere să le îndreptățească. 
Raționamentul copilului se” desvoltă prin exerciţiu * 

cu condiţie să nu întreacă puterile sale. -Deaici ca 

primă observațiune, vom 'căută a exercită mai cu 

seamă raţionamentul inductiv, care predomină în co- 

pilărie; In acest scop ne vom servi de cazurile concrete - 

din jurul său, pentru aci procură primele noțiuni de 

„ştiinţă, “ “ ' 

La şcoală” un profesor. dibaci găseşte în fiecase zi 

ocaziunea să exerciteze raționamentul copiilor. Mai 

nu € obiect de studiu unde să nu se găsească un exer- 

cițiu pentru 'raționament. Aşă, de exemplu, în Geo-. 
” grafie “Şi. Istorie, unde 's'ar păreă că raționamentul. 

mare“ ce căută, încă i se poate face un loc: în Geo-, 

grafie căutând „a explică felul pământului 'şi a climei 

prin pozițiunea geografică a țărei, felul de producțiune 
agricolă și industrială prin felul pământului și a climei, 

„etc.; în Istorie deasemenea se pot pune o sumă de 
întrebări în povestirea unui eveniment : „s'a procedat 

x 

> 
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bine sau rău, pe drept sau pe nedrept — şi în acest “ „caz cum trebuiă să se facă ?” ; elevii din cursul secundar „Pot îi deprinşi să prindă analogiile dintre evenimen- “tele istorice şi să caute explicarea lor. Studiul ştiin- țelor fizice este însă prin excelență chemat. să de- > Prindă elevii să inducă şi să generalizeze cu. temei.. „Cât despre exercitarea raționamentului deductiv, a- „cesta îşi găseşte un model perfect în Matematici, că-! - Tora se dă o importanță bine meritată în învățământ ;-— „păcat numai că adesea nu sunt predate în vederea aceasta. Ma Pe „= Prin întrebări bine puse-atât în cursul explicațiunei . - profesorului cât și în timpul ăscultărei elevului, i se- poate ține încordată mintea Şi i se axercitează ju- decata și raționamentul. Când elevul nu prinde de-. odată, intuitiv, raportul dintre :2 idei sau 2 judecăţi (din cauză că nu-i destul de atent sau neavând o in- teligență: destul de ageră), îl vom ajută: spunându-i „ Sau îudrumându-l să găsească ideile sau judecăţile . intermediare cu ajutorul,cărora să se evidenţieze pen: |. tru dânsul raportul pe care nu l-a priceput. Vână-. „toarea: aceasta constituie o" excelentă gimnastică a minei, _ Ea VII. Ca încheiere generală a „educaţiei intelec- - tuale vom amiriti că în primii şapte ani, mintea co- pilului fiind izbită şi reţinută mai ales de proprietăţile materiale ale luciurilor, educaţia sa trebuie să consiste mai ales în a-l pune încontact cu lucrurile, a-i exer-. cită simţurile şi a-i satisface nevoia „de activitate prin - jocuri cât mai variate... e Dela 7 la 15 ani (în şcoala primară și cursul secundar inferior) educaţia prin vorbe va fi întrebuințată treptat „din ce în ce mai mult pe lângă educaţia prin acțiune „Și pe lângă educaţia pe care o fac lucrurile. însăşi - „(Sau dacă voiţi, mai exact. vorbind, influența edu-. 

x 
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_<ativă pe care o exercită lucrurile venind în atin- 

gere cu copilul). In această perioadă vom determină ! 

"sensul precis a-l cuvintelor întrebuințate de copil; 

apoi treptat, în măsura în care se deşteaptă curio? a. 

- zitatea lui intelectuală, dorința de a.explică -feno- 

“menele. şi întâmplările, i-0 vom satisface pe cât îi - 
2 

„îngăduie puterea .lui de, pricepere. 
d -. 
“După cum ant observ at dejă, să nu ne lăsăm amăgii de: exacti- 

Ntatea modului de exptimare,. ci să ne asigurăm de înţelesul pe care”" 

„copilul îl dă termenilor abstracţi, pe 'care îi întrebuinţează. James 

ne citează un caz curios, care însă nu va uimi pe cei ce trăesc în 

amijlocul copiilor şi care au observat cum înţeleg ei pe dos vorbele 

prea abstracte, dacă nu controlăui înțelesul lor. „O rudă a mea în- -, 
as 

cercând. să explice unei fetiţe ce se înţelege prin. forma „pasivă”, 

i-a spus: „Presupune că tu mă omori; tu, autoarea crimei eşti 

la forma activă şi eu, omoritul, sunt la forma pasivă”. — „Dar CuuL 

x 

s 

mai poţi vorbi, dacă eşti mort 2”, observă copila. „Ii bine, presu- . / 

pune că n'am murit de tot!” A doua zi, fetiţa în ascultată în clasă. 

I se ceri să explice ce este forma pasivă. Dânsa răspunsg- E forma 

unei persoane care n'a murit de tot” 

In sfârşit în timpul adolescenţei ș şi mai ales în ti 

„nerețe - educaţia intelectuală va întrebuință cu pre 

cădere ideile abstracte și. va căută să desvolte .î 

„„ special facultățile reflecțiunei. Cu vârsta și cu desval 

- tarea inteligenţei oinul se slujește din ce în ce mai mult 

de vorbe în cugetarea sa (meditărea devine o convor-. 

- bire tainică cu sine însuș), căci această substituire a 

vorbelor în locul! imaginilor. înlesneşte operaţiunile 

reflecțiunei mai mult încă decât expresiunile alge- 

brice- ușurează operaţiunile aritmeticei şi ale geomt- 

triei (substituindu-se cifrelor şi figurilor - geometrice). 

Din fericire, a devenit de prisos astăzi a inzistă .- 

"asupra necesităţei de a încoronă educația” intelectuală: 

cultivând cu precădere judecata. In timp ce celelalte .. 

“facultăți intelectuale 'au o întrebuințare limitată, ju-- 

decata este indispensabilă oricărui om de orice pro-' 
To er. A + 
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- fesiune şi în orice împrejurare. Nimeni. nu se supără: dacă.i se spune frumos că are vedere bună sau me- morie sau imaginaţie ; dar oricine sar simți jignit, dacă i s'ar spune ori cât de frumos; că mare judecată :. " deaceea auzim adesea pe oameni plângându-se de: meinoriă lor, : dar niciodată de judecața lor. Cu toate acestea puterea de judecată “'variază dela om la om, e supusă greşelei şi poate îi mai. mult sau mai puţin mărginită, caşi memoria. Pregătirea unui om pentru viață nu depinde numai de întinderea cunoştinţelor sale, „dar şi de puterea sa de a se folosi de ele. o 
| 

 



 EDUGAȚIUNEA MORALĂ. 
a INTRODUCERE.. - 

I. Ce este educaţia morală? 11 Sensibilitatea” copilului: = II. 

Mijloacele. generale pentru desvoltarea sentimentelor. - 

  

1. Educaţia morală “are. de obiect să formeze 

conştiinţa, copilului şi să-i deprindă a urmă numai 

glasul conştiinţei sale. In trăsături generale, educaţia 

morală constă în-a substitui reacțiunitor înnăscute 

nişte reacțiuni „adaptate. vieței sociale; a înnăbuşi . 

- instinctele, aputăturile, inclinaţiunile şi sentimentele 

rele ; a deşteptă şi întări pe cele bune ; a stabili aso-. 

ciațiuni de idei' şi sentimente favorabile. moralităţei.; 

a ascuţi 'discernământul "moral; a desvoltă- voința ; 

a formă bune deprinderi de acţiune și a-distruge sau 

împiedică formarea celor rele — toate aceste mijloace: 

fiind întrebuințate în scopul de a obţine: o conştiinţă. 

morală cât mai superioară şi un caracter bun şi nobil... 

Opera aceasta. va. fi încoronată de succes atunci. 

când conştiinţa copilului va proclamă cu energie cele 

trei mari principii umanitare : î. „Nu face, nici nu 

dori altuia ceeace nu 'vrei ca altul „să-ți facă ție”? ;. 

2. „Voeşte, şi pe cât poţi, fă altuia binele pe care l-ai 

aşteptă, dacă ai fi în locul lui” 3, „„ Sileşte- -te de a 

progresă în; fiecare zi spre mai multă omenie şi mai 

multă pricepere în ocupaţiunea ta”. | 

Educația intelectuală şi chiar educaţia fizică poare: . 
. i > 

,
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aduce servicii educaţiei morale, Un corp sănătos şi bine exercitat procură bună dispoziţie, predispune la ascultarea conştiinţei “morale, întăreşte -voinţa ŞI e un instrument mai puternic pentru săvârșirea fap- „telor bune. O minte ageră,-0 mare capacitate. de atenţie, o judecată temeinică, fiind în serviciul con- - ştiinţei morale, ajută discernământul binelui, alegerea » mijloacelor celor mai nimerite şi constituiese o pavăză împotrivă irupțiunilor imaginaţiei şi sensibilităţei. Dar aceste forțe pot sluji deasemenea sentimentele egoiste sau imorale, viciile şi patimile rele : iată de ce educația morală e indispensabilă. | | 
Astăzi, din fericire, a ieşit din “discuţiune chestia dacă şcoala e datoare să. facă şi educaţia! morală a elevilor. Desigur, această datorie e foarte greu de în- deplinit, dat. fiind mai ales că în țara noastră în spe. ciat clasele sunt de obiceiu prea populate ; dar când “e vorba de o datorie aşă de înalță, corpul nostru di-. 

Ss 

dactic îşi va da toată osteneala : nu'se va folosi.de: - motivul: că-i cu neputinţă să facă tot ce ar trebui de făcut, pentru a nu face nimic. Educaţia morală, “mai mult chiar decât cea intelectuală, trebueşte adap- 

Y 

tată naturei. individuale a fiecăruia şi condiţiunilor ! speciale în care trăeşte; pe: de altă parte diversitatea sensibilităţilor e şi mai mare decât. deosebirea aptitu- dinelor intelectuale ; cu toate acestea un învățător va binemerită dela patrie, dacă se vai îngriji de edu- . 

nându-se. în legătură cu familiile lor. 
II. Copilul. e jucăria împrejurărilor : mintea lui fragedă _şi 'neexperimentată e uimită pe fiecâre ceas de lucruri noi, care îl mișcă în chip deosebit. Afară de aceasta, nemoria: sa fugace hu poate ţine în loc: valurile emoţiunilor pentru a se adăpă mai mult timp. 

caţia elevilor: săi după cât, poate să-i cunoască; 'pu- 

„Cu acelaş 'sentiment, deaceea emoţiunile copilului sunt 
2 

ba 
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scurte. . Sensibilitatea “copilului. fiind determinată mai 
mult dinafară, e schimbăcioasă câ şi cursul împreju- 

rărilor ; acum îl vezi plângând şi după puțin timp 

începe a râde cu aceeaș ușurință ; nestatornicie la 
minte ca şi'la corp, acesta e caracterul copilăriei. | 

"Copilul -trăeşte zi cu zi, chiar ceas cu ceas; copilul 

mic trăește minut cu minut. Spiritul său nu-poate re- 

ține, nu poate rumegă emoțiunile ; deaceea îndată ce 

„cauza emoţiunei dispare, emoțiunea: se stinge : CO- . 
pilul uită repede o dorinţă: exprimată cu: vioiciune, 

un plânset, dacă'e luat cu vorba, dacăi se arată un 
obiect, dacă e, plimbat sâu legănat; el se, lasă să fie 

cu ușurință. distrat., .-.- 

__- Un: nimica . înveseleşte sau - întristează | pe copil, 

"face să țipe de nerăbdare sau de mânie.. Sorsioiitatea 

lui e mai mult aparentă decât: reală ; „Şi nici nu: ar 

_puteă, fi altfel, da tfiind că sensibilitatea distrează.co- 

pilul, în timp ce pe noi ne Obosește. Aşă se explică 

“pentru ce, când- copilul nu mai are de ce să plângă, 

îşi freacă ochii : : puţin plâns îi distrează; în general, 

de câteori: observăm că copilul mai mult mârâie decât 
„ plânge! şi se întrerupe din când în când, e semn că 

aceasta „decurge dintr'o trebuință „a naturei lui; vom 

face dar mai bine lăsându- Li în pace. 

Copilul . e. mai puțin. simţitor de cum se crede. 

traducând.. manifestările sale după, “felul nostru de a 
șimți, îi vom: atribui sentimente. pe: care.nu le are. 

Ma mele au putut: observă momente de- sensibilitate: 

vie când “copilul, lăsând deodată jocul, le” sare de gât 
şi nu se mai satură sărutându- le — ceeace. ar exprimă 

un seritiment adânc, dacă! pe dată mar începe să-şi. : 

sărute cu acelaş nesaț păpuşa. . 

La ce vârstă” copilul începe să “deosebească binele: 
„de rău din punct de vedere moral? — „Răspunsul e: 

greu de dat, întru cât atârnă în mare. parte de gradul. 

N



  

inteligenței sale şi de 'educațiunea ce a primit-o. In general, putem spune că sămânța moralităţei nu în-.- colțeşte atât de degrabă după cum cred ma mele ne-: răbdătoare de a-şi vedeă copilul cât mai mare şi după cum au crezut chiar unii cugetători. Greşala vine deacolo “că noi traducem actele şi manifestările copilului după felul “nostru de a simţi, pe când ele nu exprimă, în realitate decât o sensibilitate superficială, fără de „nici. o legătură cu vreo idee morală. Aşă, ni_ se isto- riseşte cazul unui copil de doi ani şi jumătate care mâncând pe ascuns o bucată de zahăr; ceeace ştiă că n'are voie, şi fiind surprins, se schimbă la față. Această schimbare de înfăţişare a copilului s'a atribuit „luptei între plăcerea de a mâncă zahăr. şi un început de re- - mulşcare”; adică unei idei morale că a săvârșit un fapt. : rău. Ori câtă bunăvoință am aveă, nu putem atribui şchimbarea la față a unui copil de doi ani și jumătate vreunei “idei -de. remușcare ; departe de a fi semnul.“ "unui început de moralitate, această expresiune a fi-” gurei sale nu arată decât teama de care eră cuprins, căci a înţeles că a. fost văzut şi se așteptă-la pedeapsa “pe care a mai îndurat-o şi altă. dată în aceeaş împre- jurare. Da o „Dacă trebuie “să credem istorisirea faptului unei copile de cinci ani care, fiind -odată lăudată de mama ei; îi spuse „mamă, a-şi dori să te văd încă mai mul- țumită, a-şi voi să fiu totdeauna bună; dar spune-mi, de ce nu pot. fi întotdeauna bună ?” 'şi un alt câz „+ în care un copil nu se socoteă pedepsit în deajuns pentru o greşală ce o făcuse; şi care cerea, .printr'un fel de sentiment de dreptate, o pedeapsă mai mare ; trebuie să considerăm aceste fapte ca: nişte.excepțiuni . - onorabile în care scânteia moralităţei începe a licări atât de curând. -- - . | „N -Fiind stabilit'că ideile morale se formează tocmai 
G. Aslan : Pedagogia. . i - - 11 . - . , 
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târziu, rămâne să ne întrebăm dacă copilul € din 

„natură înclinat spre bine sau în spre rău, cu alte 

cuvinte, dacă actele sale; deşi nu isvorăsc dintr'un 

început de conștiință morală, deși nu sunt săvârşite 

cu intențiunea de -a face bine sau a; face rău, se-po-. 
trivesc sati nu cu ideile noastre morăle. Răspunsul 

“la această. întrebare. e: de mare însemnătate pentru 
educațiune, căci ne arată calea ce trebuie să urmăm : :: 

dacă copilul fără de ştirea lui ar fi înclinat numai spre 

bine, dacă ar săvârşi numai fapte ce se. potrivesc 

„cu ideile noastre morale, mam aveă' decât să încura- 

„jăm şi să, desvoltăm tendinţele sale ; iăr dacă copilul 

ar fi îniclinăt numai spre rău, ar trebui să căutăm să 

- desrădăcinăm “răul _şi să plantăm binele. Mă 

„„ Observaţiunea ne arată că copilul mare numai ten: 

idinţe bune_nici numai_tendinţe rele ci posedă în 
i grad "deosebit şi pe unele - şi pe altele, grad care de- 

! pinde de starea de moralitate a părinților şi bunicilor 

săi. De regulă părinţii viţioşi dau naştere unor copii 

: înclinați spre rele, iar părinţii virtuoşi dau naștere 

“unor copii buni din natură; şi educaţiunea fiind dată 

|de aceiaşi” părinți, înfluențează. în acelaş sens, mărind 

răul în cazul întâiu, „desvoltând binele în cazul din 
“urmă, , 

o Multă vreme a fost discuţie dacă copilul naşte cu o fire bună sau ! 

cu o fire rea. „Tot ce iese din mmâinele autorului lucrurilor e bun. 

“ Primele mişcări ale naturei sunt. întotdeauna drepte”, exclamă 

„Rousseau. In acest caz educaţia “imorală ar trebui să fie numai ne- 

"_ gativă : să ferească copilul de influenţele rele, căci la acest adăpost ! 

natura lui se desvoltă dela sine înspre bine. DN 

„Alţii au susținut că copilul „se naște pentru păcat”, 'că e din fire 

aplecat spre rău, că nu găsește plăcere și distracţie decăt î în acţiu- 

nile rele. Sistemul lor de educație. morală constă în a îndreptă şi 

pedepsi, pentru a substitui acestei naturi născută zea, o fire „cât * 

mai: virtuoasă, dacă-nu chiar sfântă. 

" Observând cu atenție copiii şi fără preocuparea de a sprijinio 

N
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teorie sau alta, constatăm că amândouă sunt exagerate. Copilul nu naște nici înger, nici diavol; el e un produs al eredităţei ; educaţia ! să morală va consistă în genere în a semănă, a cultivă şi plivi — după cum procedează şi grădinarul. 

Ă 

III. Desvoltatea sentimentelor” (bune sau rele, după natura. copilului şi educațiunea ce 6 primeşte) . copilului se face în măsura în care inteligenţa să pro-_. gresează. Această legătură dintre formarea conștiinței morale şi desvoltarea inteligenţei se explică uşor prin „. faptul că pentru a face cu ştiinţă bine sau rău, tre- buie să se deosebească cât mai adâncit binele-de rău, - „ceeace atârnă de: gradul de desvoltare a inteligenţei. La început, când sensibilitatea domnește, bun e ceeace îi place -copilului şi rău e ceeace nu-i place... “Treptat apoi, când copilul începe a înțelege şi a căpătă: - încredere, în părinți, bun e ceeace îi spun părinţii Şi rău dela ceeace. îl-opresc, Ajuns la vârsta şcoalei, - dacă institutorul, și-a atras simpatia — fără de care! „nu poate influența deloc moralitatea clevului, atunci “acesta socotește 'de bun ceeace î] învaţă institutorul, | La un grad. mai înnalt de” desvoltate, bun e ceeace “aprobă şi laudă lumea, -iar rău este. ceeace aduce . dispreț. In sfârşit când conştiinţa morală a ajuns“ la » maturitate, binele.și răul e judecat Ia lumina sa. Am văzut că factorii interni, -adică sutleteşti, dela Care atârnă desvoltarea - morală. a copilului, sunt: d)papucăturile sale naturale mai mult în spre bine! sau în spre. rău şi 2) grădul' de: inteligență. Factorii.” din afară, care influențează desvoltarea morală a co- pilului, sunt foarte mulți : toate. ideile şi împrejurările desfăşurate înaintea sa. Toţi' aceşti factori ne pot servi a . Ă ca mijloace pentru educațiunea morală a copilului ; vom studiă pe. cei mai însemnați. a | ". Înfiuența exemplului. — Unul din cele. mai -puter- “nice mijloace întrebuințate în educaţiunea morală a 
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“copilului e influența -pe care o exercitează exemplele. 

Această apucătură de a imită tot ce vede și aude, 

se. datorește slăbiciunii fiinţei sale care, având, un 

fond mic de cunoştinţe și o voinţă slabă, nu poate: 
lucră numai din capul său, ci are nevoie'să imiteze. La - 

:.0 vârstă mai înaintată imitațiunea se datorește mai 

mult. simpatiei, care-l împinge să facă ceeace vede 

făcând ceilaţi . copii. Deaici nevoia de a veghiă cu 

- atenţiune moralitatea _copiilor cu care vine în atin- 

_gere, îndepărtând pe cei răi, căci merele rele strică 

şi pe cele bune.: Vom opri apoi şi pe servitoare să stea 

de vorbă cu copilul, căci numai lucruri frumoase nu 

„poate auzi dela ele. a 
ua. - 

Dar părinţii însăși sunt nişte exemple vii în .ochii 

copilului şi deseori îi pot inspiră cu fapta ceeace nu . 

reuşeşte cu vorba. Astfel morala. de a-şi iubi fraţii 

nu poate fi mai bine “infiltrată. decât prin exemplul: 

de armonie dintre tatăl și mama. o 
Invățătorul deasemenea va căută să dea exemple 

cu fapta, va profită cu dibăcie de toate întâmplările 

dintre copii pentru a le arătă deosebirea dintre. bine . 

şi rău, dintre drept și nedrept. Căci nimic nu pătrunde 
mai uşor şi mai adânc în spiritul copilului ca exemplul. 

S'a „observat de mult că natura copilului lucrează 

„mai ales prin imitaţiune, cu toate acestea” în practica 

pedagogică nu.se ţine îndeajuns seamă de acestfapt. . 

“Explicarea e că-i vine. mai uşor .profesorului, părin- 

„ “telui, educatorului în. genere,. să dea sfaturi, decât 

“să dea pildă. Dată fiind însă imaginaţia bogată, vioaie, 

“a copilului, modestul: exemplu.:pe'.care-l oferă -edu- 

catorul' său poate fiicompletat:cu .narațiunea ivieţei 

şi caracterului. oamenilor mari, în_special ale oame- 

nilor: imari din ţara şi timpul în. care trăeşte. fiecare 

COP 

Din fericire ncaniul românesc“ nu-i. lipsit de figuri - 

ilustre, a căror privire: să. slujească de model şi: de 

N
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îmbold pentru adevăr, bine; frumos, patriotism. Istoria * 
predată în sensul acesta, sub formă, de biografii, poate 
aveă un rol educativ imens nu. numai în învățământul 
secundar, dar și în cel primar. Copilul se formează, 
întradevăr nu numai după ceeace vede, dar și după, 

- ceeace. îşi închipuie, după fiinţele pe carele îndră- 
.geşte “imaginaţia lui. Invățătorul. să completeze sfa- 
turile pe care le dă şcolarilor, prin „buna sa purtare. 
și prin pildele'de virtuți, care stârnesc admiraţiunea lor. 
.O anecdotă, o fabulă, un proverb, o întâmplare a - 
zilei : totul poate fi: un prilej . peritru -instrucțiunea' 
“morală. Pa , Ce | o 

„P cutru măreţia vieţei, nimic nu-i mai insemnat decât o ima-. 
ginaţie plină de fapte eroice. Nu există metodă: mai sigură pentru 
a dev eni bun, poate chiar pentru a deveni mare, decât a trăi de tim- 

„Puriu în “comerţul oamenilor inari și buni. Nu există predică care 
să preţuească cât pilda unui om mare! Intoarceți-vă, tinere imagi- 
naţiuni, către aceste nobile galerii a oamenilor mari, a sufletelor” 
eroice. din toate timpurile şi din toate locurile. Vă veţi simţi îndein- 
naţi la bine și veţi roşi să comiteţi o josnicie/ sub privirile acestei - 
armaie de martori iluştri.” (Blackie). , 

* Su poate fi vorba de a scoate un erou din fiecare espil; dar e 
„sigur că povestirea vieților ilustre are o influență asupra oricărui 

„copil, făcându-l, să împărtășească ' întrucâtva simțimintele “pentru 
„care eroii au trăit şi la nevoie s'au jertiit. E o ațâţare morală pu, 
ternică din care elev ul cel : mai apatic se alege cu ceva. 

Comunicarea. sentimentelor. = - Sentimentele sunt CO- 
>municative; binele, și răul e “molipsitor” ca' și boala : 

-, omul virtuos împărtăşeşte: moralitatea sa altora prin 
influența pe care. o exercită: ideile, faptele şi vorbele 
sale ;. din contră, „oniul vițios răspândeşte. în jurul său. 
0 atmosferă stricată, care- „poate molipsi pe. cei „ce o. 
înspiră. ti aa Sa 

- Inima: copilului e. . deschisă. celui, € ce Stie.s să i picâştige ; ; 
copilului“ nu-i . trebuie iubire filozofică pe;.care el- n'o 
înțelege, el se, orientează. numai după aparenţe ; îţ ți
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citeşte. în faţă: în timpul. ubei : poveţe, numai . decât - 

îşi îndreaptă ochii săi. .micuţi spre figura mamei, şi 
îndată a înțeles dacă e supărată sau nu. 

Pentru a deșteptă în. copil- simpatia, îi. vom arătă . 

noi mai întâiu simpatie, nu însă numai în 'momente 

: de dispoziţie, ci în totdeauna. Pentru a. cuceri inima . 

copilului, trebuie să-i dăm mai întâiu inima noastră, 

« Purtându-ne faţă de dânsul cu bunătate şi cu blândeţe 

îl vom face simțitor: „pentru aceste sentimente. 
4 N 

Pe această comunicare. a sentimentelor îşi întemeiă Pestalozzi 

influenţa asupra elev ilor săi : a V oiam ca copiii mei să poată în orice. 

moment, de dimineață până seară, citi pe fruntea mea și ghici pe 

"- buzele mele că inima mea le eră devotată; că fericirea și bucuriile . 

„lor erau deasemenea bucuriile mele și fericirea mea” 

E „Pentru ca copiii să iubească, iubiţi-i, Iubiţi-i, nu din înălțimile 

punctului de vedere filautropic, aţi fi prea departe de dânşii : iu-. 

biţi pe toţi copiii de: pe pământ, dacă aveţi inima aşă de largă, 

dar iubiţi mai presus și în particular pe fiecare din cei ce sunt -îu- 

credințați. îngrijirilor d- voastră. Nu.o afecţiune abstractă, multă . 

afecţiune practică,” m (AL-n me „Pape- Carpantier) a 
+ 

In cducaţia morală factorul de. căpetenie es este in- 

'fluența personală: a- educatorului, in: întiuență ca: care re de-.: 
  

pinde în primul loc de caracterul său. Oricât de pri- 
ceput şi oricât de devotat ar fi educatorul, oricât de 

îrumoş ar şti-să deie sfaturi și oricât de îndemânatec 

_âr fi în aplicarea celorlalte” mijloace: de educaţie Mo- 
„rală — dacă prin, faptele, prin -vorbele, piin gesturile. | 

sale, dâcă întreaga lui ființă nu inspiră. „moralitatea, , . - 
prea puţină influenţă. va exercită. Simpla convieţuire 

cu un:oni având 'un- caracter buri şi nobil.va fi mai 

profitabilă copilului ; căci -un. asemenea om, fără. să 
se ocupe câtuş de puțin de educaţia lui, îl va influenţă. 

mai mult decât educatorul pomenit, inspirându-i tainic 

prin. însăş prezența, sa. iubire pentru bine, 'adevăr şi: 

frumos. N 

N
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_Sugestiunea. — Această influenţă pe. care o stie] - cineva” fără să-şi dea seama, se numește” sugestiune -. Simpatia -către cineva are ca urmare 0 'aplecare . de a căută să-i seinene cât: mai mult, de a imită felul” său de a vorbi şi a se purtă. Profesorul, care şi-a câ-. ştigat simpatia elevilor: săi, şi:a format un, teren pri-. incios metodei sale şi va rămânea uimit de fidelitatea ; cu care i se reproduce explicațiunea — până şi schim- „bările de ton şi gesturile ce le-a făcut. Faptul e con- :; „statat, căci sunt elevi care rămân în tot timpul vieţei o lor reproducerea credincioasă a imaginei vreunuia din - foştii lor profesori.. E ușor dar de înțeles ,că părinții “pot exercită o influenţă sugestivă cu mult mai mare, „căci între ei şi copii sunt strânse raporturi naturale : „sunt mult mai numeroase cazurile de asemănare per- fectă între părinte, şi, copil, când suntem nevoiţi să „„exclamăm : „leit tată-său ! sau utată-săui în picioare.” 
| Şi când ne gândim că această influenţă e între- | „ buinţată în mod vătămător copilului ! Se cere co-. . ; pilulpi mai multă cumpătare. decât unui om mare. „Şi pe de altă parte i se adresează vorbe ca şi cum ar fi nesimţitor !' De exemplu, un copil şi-a pus pălăria: - cam strâinb ; părinţii întoc să-i fi observat aceasta "dela plecare. sau. să i-o îndrepte pe 'drum, în tăcere, găsesc de cuviinţă să-i spună. în faţa străinilor : în „dreaptă-ţi pălăria, nu vezi că se uită lumea la 'tine . ca la un caraghios !* — Şi sărmanul copil pleacă capul în jos, schimbându:se Ia față. Frumoasă educațiune, m'avem ce „zice ;. părinții pot fi “siguri că cresc'un umilit şi un Sfiicios!.  -- PR Alt-caz. Un copil umblă cam aplecat, fie din reauar - înfăşare, fie din slăbiciune, fie în. sfârșit din negli- - jenţa părinţilor în timpul când sa învățat a umblă, : sau din neglijenţa învățătorului care l-a: lăsat să stea încovoiat în bancă; tactul cel. mai elementar de edu- cator ar arătă că nu e locul nici timpul să fie îndreptat . pe stradă de un asemenea defect ; totuş lucru ciudat,. „Părinţii îşi găsesc tocmai atunci să-i spună — și încă 

,



168 . 

La 1, 

cu glas tare — „ce umbli. așă ghebos,, uite- te, „numai 
cum râde lumea de fine!” .. . 

Dar: ceeace umple de. groază şi indignare. e să vezi 
cum viitorul însuşi al copilului e terfelit; „aa, dar 
e un'rău fără de “pereche ! > — exclamă părintele cu 

“un ton ce nu seamănă'a îi de om — „are să- ajungă o 
; haimana şi jumătate !” „Cu tine nu mai e chip de: 
“trăit —3 strigă o. mamă cât o ţine “gura — ţine. ; 
minte : în puşcărie, nu alt- undeva, are să-ți putre- 
zească oasele ! 1). 

Am fi fericiţi să constatăm că asemenea cazuri sunt 
“rare; ele“ se întâlnesc î însă, într'o măsură mai mică, 
în cele mai multe familii. Fie ca enioțiunea -ce o sim- 
țim în acește momente să” ne dispună la. mai: multă. 
blândeţe pentru generațiunile viitoare ! 

E o datorie pentru părinți a insuflă- copilului curaj 

şi încredere în buna voiiițavlor. Ce-am zice de o pasăre 
„care ar ciupi cu ciocul în-loc să ajute puiul, care nu 

poate să sboare încă bine ? 2— Am zice că e un monstru. 

Tot astiel copilului îi trebuie mână de ajutor ; — şi 

numai când. ne convingem că. refuză cu voie să: se 

îndrepte, numai atunci! trebuie pedepsit : în nici un 
caz însă nu.e drept săi se arate răutate.sau dispreţ. 

Să ne gândim. numai ce influență vătămătoare pot 

exercită expresiunile zise cu atâta uşurinţă : „nu așă, 
piostule P, da rău te-ai mai stricat; — căci. aşă 

e firea. omului : dacă îl faci: prost într'una, se pro- 

steşte într'adevăr. Şi dacă? îl faci rău, ÎL împingi mai 

tare pe, calea răului. ai 
Să mai amintim obișnuința de a ameninţă cu. ve- 

nirea musafirilor în scop de'a face pe copil.să se îm- 
brace mai repede, sau să nu “facă răscoală ; zilnic i se 

„zice: „haide, îmbracă- te că acuma vine cineva Şi te. . 

1) “Dacă pare de neadmis atâta răutate părintească, să amintim 

ceva mai „Brozav încă + “blestemele cu. care sunt Sraţiaţi zilnic 

unii copii “de țară și 'de mahala. '.
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găseşte așă” sau „nu face răscoală, că nici nu ştii . 

când vine cineva”. In asemenea. împrejurare, cum „am voi să nu se sfiească copilul: de musafiri şi să nu . voiească să intre în casă nici în ruptul capului ? 
„Se mai obişnueşte a împiedecă. copilul să nu 
vorbească lucruri urîte sub cuvânt să nu-l audă cineva : 
„dar dacă te-o auzi cineva, ce are 5ă zică?” In felul 
acesta pe lângă că-i se deşteaptă antipatie pentru străini, din cauza cărora el vede că i se restrânge li- 
bertatea sa, dar i:se întipăreşte şi un criteriu falş de morală. PE î. a 
Am mai aveă de combătut frica ce se inspiră co- 

pilului. în scop de a-l linişti, ameninţarea cu moşnegi, „stafii şi alte bazaconii. “Acest mijloc este însă aşă - „d a A . . ESă . . . ” . de barbâr, încât suntem Siguri că nimeni dintre noi nu Va recurgela el... j DIE | In primul” loc educatorul trebuie să 'se îngrijească 
să sugereze copilului încredere şi respect pentru dânsul, căci fără, de încredere şi respect nu,se poate face 'ni- "mic temeinic în educaţiune. Repetăm că această cheie 
a inimei copilului trebuie câştigată cu buna -sa. voie, iar nu impusă — căci inima_omenească nu se deschide decât celui care_ştie să o câştige. Cum 'se face că pă- 
rinții, căre sunt îngerul păzitor al copilului pe pământ, .: nu capătă îndeajuns încrederea și respectul său? — Din cauza felului nenorocit cum. ÎI cresc, care e că- lăuzit numai de -impresia şi dispoziţia momentului ! O altă sugestie ce trebuie insuflată copilului e să-şi 
țină demnitatea sa de om şi: în particular. de şcolar, 
să caute ca prin purtarea sa şi împlinirea datoriilor sale să n'o Ştirbească faţă de profesor, de conşcolari “sau faţă de lume. Din acest punct de vedere e cât se poate de. nimerită introducerea uniformei în şcoală, 
care are: prin ea, însăşi ceva impunător, ce aminteşte într'una îndatoririle profesiunei ce reprezintă şi această 

- 
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influenţă sugestivă c e mărită încă prin atenţiunea ce: 

0 dă lumea uniformei : îl cunoaște toţi că e un băiat” 

de liceu — „Cum se va mai: puteă- dar să umble ca” 

un desmetec pe stradă sau să vorbească: necuviinţi 2”. 
Ne vom purtă dar cu “copilul aşă precum am dori. 

să fie, ne vom preface chiar, că nu înțelegem unele 

din. capriciile sale ; îi vom insuflă Sentimente bune 
în-loc de a-i bănui pentru 'apucăturile sale rele. Căci, 
după cum am. mai spus, copilul face multe rele fără 

să-şi dea seama ; oprindu-l,.nu facem decât să-i'atra- 
"gem atențiunea asupra răului, deşteptându-i- curiozi- 

_tătea şi determinându-l.să mai repete de câte ori va 

profită de, lipsa noastră; educatorul dibaci se preface . 
că nu-l vede şi-l îndepărtează dela vorbirea și fapta 

aceea, insuflându-i vorbe sau acţiuni bune sau ino- 

fensive. | . . 

Influența ideei asupra. sentimentelor. — Ideea înflu- 
enţează asupra sentimentelor, căci aducând mai multă . 

lumină asupra obiectului lor, le încălzeşte în acelaş 

timp : ceeace omul cunoaște mai bine, iubeşte mai 

“mult. Pentru” a: insuflă patriotismul, de exemplu, nu 

, 

sunt de ajuns numai lecțiunile sentimentale, ci vom 

_căută să facem cunoscută patria, făcând descrierea . - 
sa pitorească şi istorisirea faptelor strămoşeşti, Pentru 

a deşteptă iubirea de mamă, vom'dă o idee. de starea 
nenorocitului orfan. Aşă ni se istoriseşte că o institu- * 
toare văzând că.un copil, căruia abiă î îi murise mama, 

râdeă nepăsător. cu :conșcolarii 'săi, ţinti o. cuvântare. 

„la sfârşitul clasei_în' care înfățişă situaţia nefericitului 
copil — cedace mişcă într'atâta inimile copiilor, încât 

ei s'au făcut mai ascultători de părinți. 

Imaginele, mai mult. decât ideile, pot. deşteptă şi 
aprinde simţămintele. In special față de copii şi mai 

ales față de cei mici, cuvântarea și sfaturile noastre, 
pentru ca să aibă: vreun efect, trebuiesc să fie con- 

| | i , . , . 
. x . . - 1 

+
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„Stiri şi exemple,  -.. - a Se - - Cuvintele evocând imagini şi idei; care la rândul lor „deşteaptă sentimente şi determină acţiuni, urmează | „că sfaturile pot fi eficace mai cu seamă pentru copiii. “mari, Instrucţiunea morală 'e utilă; când are de te- melie o educaţie morală destul, de înaintată, atunci: eficacitatea _ei este mai mare, aşă încât poate de. săvârși opera acesteia, e aa 
Exerciţiul moralităței. — Dar nu-i deajuns să inspi- . răm sau să deşteptăm . sentimentele morale; mai „trebuie să le fixăm şi să le întărim, să le desvoltăm : pentru aceasta le vom. pune în acţiune, le vom da prilejul să determine fapte morale. O regulă impor- tantă este de a pune copilul în împrejurările cele mai “prielnice pentru desfăşurarea” bunelor sale dispozițiuni „ „înnăscute; pentru desvoltărea simțămintelor . frumoase. Vom pune copilul să facă ucenicia - motalei, adică „. îl vom pune să facă el însuși cecace noi i-am arătat "Prin exemple şi sfaturi.. Pentru aceasta vom.căută „.-săzi dăm 'ocaziunea să se exerciteze şi ne vom îngriji po “să-i procurăm mijloacele. Practica iubirei nu se poate „ face: mai “bine decât acasă față de rude şi la şcoală: * “cu colegii. Deasemenea, dând” de pomană, copilul se | -- învață milos“şi servind pe altul se învaţă îndatoritor; 7 Vom observă numai ca aceste exercițiuri să fie po- . trivite“ gradului 'său de desvoltare morală, astfel ca să înţeleagă însemnătatea: lor şi să poată gustă plăcere îndeplinindu-le. “Această ucenicie bine îndeplinită, îi = deschide calea la fapte mai mari şi: mai nobile, când „nici un sacrificiu nu” va. putea: cumpăni mulțumirea”. -. | “de a-şi fi împlinit datoria. - a | “Educaţia morală va fi mai întâiu negativă : va evită. influenţele rele şi prilejul ca relele dispozițiuni ale co-. .. _pilului să se înrădăcineze, intrând mereu în acțiune; 

- <rete, să aţâţe imaginaţia. lor; slujindu-ne „de Pove- . 
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apoi treptat va sădi şi cultivă în sufletul copilului 

sentimentele cele bune şi- frumoase; fără ca. bine în- 
țeles să înceteze de a _Vegheă ca buruenile. să nu le 

 năpădească. N NR se 

„Educaţia morală (în şcoala primară) : n'are de scap să facă pe. 

elevi să, ştie, ci. să-i facă să voiască; ea mișcă inai mult decât de- 

monstrează ; “trebuind să "influenţeze fiinţa seusibilă,. purcede mai 

mult din inimă decât din raţionament ; ca nu întreprinde să anali- 

zeze toate motivele actului moral, ci caută înainte de toate să-l. 

„producă, să facă să se repete, să tacă din el o deprindere care guver- 

„mează vieaţa. In şcoala primară, mai ales, nu-i o ştiinţă, ci o artă, 

arta de a înclină voință liberă înspre bine."'1). . 

7 

1) Din programele învățământului primar din Franţa din 1882.



"2. Sentimentele isvorite 'din iubirea de sine înțelea ptă. — 11. Cele - 

r 
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SENTIMENTELE EGOI!STE . ȘI ALTRUISTE.. 
isvorite “dintr'o iubire de sine Volnăvicioasă. — 111. Desvoltarea 
simpatiei în copil, — IV. Formarea . conştiinţei morale. IN 

= 

  

|. — Egoismul e blamat de toată lumea, chiar şi de 
egoişti, bine înţeles însă când e vorba de. egoismul 
altora. Egoismul e anti-social. Dacă s'ar generaliză, 
ar face cu neputinţă vieaţa socială. Din fericire nici 
nu poate există un'om cu desăvârşire egoist; afară 
dacă e alienat (nebun).- Există însă diferite grade de 
egoism, adică de iubire de sine exagerată, rău: înţe- 
leasă şi simțită. . Iubirea de, sinc'e foarte legitimă şi 
„chiar necesară : omul „lipsit de aimor-propriu” are 

2 un mare cusur. -Numai pervertirea iubirei de sine e 
„Teprobabilă. Printre sentimentele numite în psiho- 
logie cu termenul comun de „egoiste”_sunt prin ur- 
mare unele, care în anumite margini, vor. trebui cul-. 
tivate în sufletul, copilului. . 

- Primul sentiment: pe care trebuie să-l deştepte în- 
țeleapta iubire de sine € Sentimentul demnităţei. Dem- 
nitatea e un sentiment ce inspiră omului respectul 'de sine şi în genere a persoanei omeneşti” Me 

Vom deşteptă în: copil simțimântul demnităţei. fă- „Când „mereu apel la dânsul : „un copil. ce se respectă „- nu face niciodată aşă”-— îi vom zice. "Dar în acelaş timp noi înşine trebuie să-i „dăm. exemplu de consi- 
7
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„Xima latină că „cel mai mare respect se datorește Co- 
“pilăriei”, Și totuș cât de puţin se urmează această ime-: 

deraţie pentru persoana sa ; aveă , iultă dreptate ma- .-: 

todă : câteodată „se suie copilul în cap” şi nu după o 
mult timp pentru o mică greşală i se aruncă o căută- 
tură barbară şi i se dă pedepse ce-l umilesc ! 
“Trebuie ca copilul să se simtă ajutat, mai mult: 

decât condus ; trebuie, ca el să vadă în poveţe un ordin: 
al rațiunei, pe care și l-ar impune singur dacă ar aveă 
inteligenţa mai desvoltată, iar nu 0 voință capriţi-. |. 
oasă ce-i poruncește. Și să nu se creadă că sentimentul 
“demnităţei astfel educat,. ar face pe copil neascultă- 
tor : din "contră, când copilul e învăţat 'să vadă în 
poveţe numai. urmărirea binelui său . și când aceste 
sfaturi sunt venite la timp şi-s date cu bunătate, e 

1 cu neputinţă să fie încăpățânat. a 
Din sentimentul” de demnitate: naşte ambiția, adică 

„acel sentiment care ne ațâță, să. dăvernini din” ce în 
„ce mai perfecţi, pentru a câştigă mai multă stimă în 
ochii lumei: Ambiţiunea_astfel înţeleasă nu e, numai 

“un” sentiment legitim, e 0 virtute, „€ :caracteristica * 
omului -ce ţine lă demnitatea sa. Să. deșteptăm în 
copil ambiția de a se întrece în fiecare: zi pe el însuși; 
în acest scop să-i arătăm progresul. ce-l face şi în 
acelaş: timp ceeace-i rămâne de tăcut, întăţişându- - 

“treptele ce trebuie să urce pentru a'ajtinge un om care 
să facă cinste părinților ; — ca: mul fu mire a sacrificiilor 
îndurate pentru dânsul. Pe 

Din satisfacțiunea simțită în urma unui progres 
realizat naşte mândria, adică acel -sentiment care ne 
înnalţă în proprii noștri ochi. Sentimentul de mândrie. 

„trebuie reținut, manifestându- 1 doar prin: expresiunea 
"senină a frunței ; ; altfel îşi pierde caracterul său: moral. 

pi 

Copilul, mai ales când e mic, poate fi lăsat să se mân-.. :- 
„„drească cu faptele şi meritele lui, dar nu de lucrurile 

. 
ei Ss
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pe care nu și le-a procurat dânsul, nici de situația " - socială a familiei -sales E foarte bine să privim cu bună- voință-. jocurile sale, apoi succesele sale Ja! şcoală, Copilul simte: nevoia să fie stimat şi lăudat; nu-i: voni refuză această niulțu mire, -în măsura în care o merită şi veghiând să nu-l facă ' vanitos, nici orgolios. : | Si 
Deaceea mândria trebuie cumpănită de. senti- mentul_modestiei, care îi. oprește avântul. şi-i arată adevăratul merit. Omul care 'se entuziasmează pen- tru toate nimicurile, nu poate fi capabil să-.să- - vârşească. uri lucru mare; el e orbit. de glorie, care-l întârziază, în loc de' a-i da noi forțe pentru muncă, „+ “In convorbiri, modestia * îndeamnă. de a-și. expune cu rezervă “părerile, gata de a primi pe ale altuia, dacă ne par mai bune ; ea determină sinceritatea con- vorbirei, neascunzând lucrurile neștiute, căci nu -e ruşine a nu şti, ci a arătă că știi ceeace în realitate nu ştii ; iar în caz când greşeşti, râzând tu însuți mai întâiu, ceilați vor râde mai puţin. a 

“Jubirea_libertăţei se. manifestă : destul: de timpuriu la copil. Unele mame, fie de teama:să nu i se întâmple „vreun rău, fie din dorinţa de a-l posedă cât mai com- plect, îl supraveghează prea deaproape şi-i refuză li- bertăţile cele mai inocente. Educatorul priceput însă, A a * . » - d . având în vedere că trebuie să formeze un om capabil dea a se conduce singur în vieaţă, va satisface,.de, . câte ori nu-i pericol dorinţa de libertate a copilului, dându-i prilejul să se deprindă a lucră din propriul ". Său indemn şi infiltrându-i “treptat simțământul răs: punderei faptelor: sale, punânduil, când e” posibil, 7 să-şi îndrepte greşala.  . 

- < 7 
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iubirea de sine “bolnăvicioasă izvorăsc.) “sentimentele egoiste viţioase,. care aduc cel “mai mare rău sufletului. ce le hrănește şi înjosesc pe om în fața
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concâtăţenilor, devenind obiectul lor de ! râs şi de re- 
probare. - DDR SAI 

+ Unul 'din aceste “sentimente bolnăvicioase' e. vani- 
lea, adică preocuparea de a fi remarcat pentru lu- 
crurile. cele mai neînsemnate. - “ Sămânţa vanităţei e. 
sădită de “către mame de foarte timpuriu. Se laudă 
copilul în faţa lui pentru cele mai mici lucruri. De 
câte ori nu s'a întâmplat ca în mijlocul laudelor aduse 
copilului” faţă de musafiri, vanitoasa mamă să: fie în- -- 
treruptă de vanitatea ” copilului :. „mamă, spune şi 
lucrul pe care. l-am 'zis azi: dimineaţă”. Mulţi copii “ 
cred că se vorbeşte 'despre ei, de câte ori se vorbește 
pe ascuns, fiindcă au observat. lucrul -âcesta uneori. 

Deasemenea . găteala la 'copii nu € “decât o imi- 
taţie a “părinţilor: copiliţa, care după ce a fost îm- 
brăcată, se duce fuga la oglindă să se: contempleze, 

“nu face decât să “maimuţărească gesturile pe care 
le-a văzut la ma mă- sa. Şi la o asemenea privelişte 
carâghioasă, mama îşi iese din fire, o desmeardă, 
-accentuând încă răul. Arătând.originea şi desvoltarea 
vanităţei, se înțelege uşor modul Cum 0 vVom:com- , 
bate. 

<Orgoliul e părerea. exagerată. despre meritele sale. 
Acest-sentiment urât predispune la aroganță în toate 
convorbirile ; ceeace face pe orgolios de nesuferit în 
ochii tuturor: Il vom secă dar dela origină, împiedecând 

„Copilul mai 'mărişor să se laude singur. 
Un sentiment şi mai urît e invidia, adică sentimentul 

le ură ce are cineva pentru un om superior lui.: Invi- 
'diosul caută prin toate mijloacele să tărască pe ri-" 
valul său în noroiul în care se tăvăleşte ; el e para- 
lizat în activitatea lui de viermele ce-l roade adânc 
și este într'o stare de turburare sufletească cezi sdrun-! 
cină sănătatea. Invidia sc arată de obiceiu î încă din copi- 
tărie din cauza nechibzuinţei- părinților, care arată 

. -
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mai multă iubire copilului cel mic sau celui mai deștept. Aşă ni se istoriseşte cazul unei fetițe de 2 ani, care a. muşcat' până la sânge braţul fratelui său nou născut, din cauza invidici. Va trebui dar să explicăm copiilor mai mărişori, că dacă îngrijim. mai mult pe fratele _ lor Îmai mic, mo facem din 0 deosebită iubire pentru ' el, ci din cauză că e mai slab şi are mai multă nevoie . „de ajutorul nostru, Intru cât priveşte nechibzuinţa dea iubi mai mult pe copiii mai bine dotați dela na- : „tură, e condamnabilă din toate punctele de vedere ; din contră: trebuie. să -se dea mai multă atențiune : “celor mai slabi, uşurându-le astfel nenorocirea lor. Sgărcenia e sentimentul de idolatrie - pentru bani ; ea tiraniseșteomul lipsindu-l de lucrurile trebuincioase,! numai pentru nesațiul de aur; cât despre a face bine “cuiva, aceasta . nu sc poate. aşteptă “dela un' sgârcit, | Sgârcenia e mai mult viţiul oamenilor. maturi, decât „al copiilor: Copilul .nu poate îi sgârcit, fiindcă el - Simte mai multă plăcere pentru lucrurile ce le capătă " în schimbul banilor, decât păstrând moneda. Copilul e din contră risipitor, căci neavând idee de munca.pe care o reprezintă banul, e atras de plă- cerile ce i le procură cheltuirea și repede își uşurează buzunarul. E mai bine dar'a nu da: parale în mâna copilului, îngrijind însă de a-i. satisface noi, înşine „toate trebuințele sale legitime ; și chiar când.-îi vom „da bani, îi vom pretinde să ne spună pe ce vrea să-i cheltuească; cu care ocaziune poate aveă loc o po-:... „ vaţă asupra . valorei- banului cât şi asupra lucrului ce vrea să-l cumpere. Cumpătarea cheltuelelor ec o virtute, căci deseori se risipeşte- odată cu banul şi vieaţa. Vom mai da bani copilului şi pentru a-l de- „prinde cu economia, îndemnându-l să-i adune: mai > întâiu în pușculiţă, apoi.la casa de economie. Ti vom „înspiră plăcârea de a vedea. mărindu-și capitalul, dar 
G, Aslan: Pedagogia. ” . - 12
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îi vom da prilejul să cheltuească din el din când în . 

- când spre-a nu: exageră iubirea banului. j, 

“Mânia € un sentiment violent pricinuit de o cauză. 
reală sau închipuită, care pare a fi. supărătoare.: Mânia 

e slăbiciunea acelora mai cu seamă, care nu sunt în 

stare să se stăpânească 'pe sine astfel casă judtce 

cu sânge rece cauzele supărărei și mijloacele cele mai 
- nimerite de îndreptare, ci dau drumul instinctului 

animalic ce-i pune, într'o atitudine sălbatecă, le în- 
tunecă inteligenţa şi le slăbeşște voința. Omul la mânie . 

„nu mai e stăpân pe sine, el lucrează fără să-şi dea 

Seama — numai după impulsiunile, patimei ce-l .stă- 
- pâneşte. Mânia nu e o tărie de caracter, ci o slăbi-. 
ciune; această afirmare pare. în contrazicere cu ma- 

mifestarea violentă. a mâniei; e destul: însă să obser- 

văm că în această stare omul e stăpânit de partea 

"animală a lui, iar. cea sufletească e “paralizată într'atâta 

“încât nici nu- -şi dă seamă de ceeace se petrece. 
Inţelegem dar de ce copilul se mânie cu atâta UŞII 

- rință pentru un lucru: de nimic. Mijlocul cel mai ni- 
merit de a combate mânia la „copil, e de a o lăsă în. 
pace până se potoleşte şi apoi a ne adresă -judecăţei 
copilului arătându-i că a fost la mijloc un lucru de 
nimic, că toate strigătele şi gesturile sale caraghioase 
nu au slujit la nimic, că din contră, dacă s'ar fi adresat 

„cu bunătate dela început, s'ar fi putut înlătură cauza 
“supărărei sale. Principalul e de a-l lăsă în pace: până 
când s'a liniștit pe deplin, nearătând nici un semn de 
nerăbdare, prefăcându-ne chiâr a “nu-l luă în seamă. . 

“A căută să-l liniştim în toiul mâniei sale, nu numai 
_că e zadarnic, dar'e rău, fiindcă îl facem încăpățânat. 
Din nenorocire însă, nu numai “că nu -se observă 
“această regulă, care loveşte bunul simţ, dar părinții . 
“par a-şi găsi o plăcere făcând copilul răutăcios. Il 
necăjesc fără de nici un motiv, îi. iau jucăriile, şi-l | 

N 
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„ Contrazic. Ce să mai zicem de exemplul pe care-l dau: părinţii, când devin ei însăși mânioși 1. i Si „_ Institutorul. are deasemenea datoria de a-şi păstră - sângele rece în toate împrejurările din-clasă ; nu doar „Că nu trebuie să pedepsească, dar trebuie să nu o facă „cu' răsbunare şi violenţă, ci -din contră să arate pă rere de'rău şi să pretindă dela școlar făgăduinţa că - | „-nu va mai da ocazie în viitor la asemenea nemulțumire, 
' Ni se istorisește că şcolarul unui mare: filosof, venind âcasă, găsi pe tatăl său furios, şi fiina surprins de manifestările lui atât de „ sălbatece, exclamă cu mirare :' faceasta u'am văzut-o nici odată. „la profesorul meu”. Fie ca şcolarii, noştri în faţa aceleeaşi priveliște ” regretabile să zică de, asemenea : „aceasta n'am văzut-o niciodată, la domnul institutor (», a : 

- 

Adesea e învinuit copilul că ar fi crud, că ar fi fără de milă pentru alții în timp-ce lui nu-i place să sufere. răul. Trebuie să observăm dela” început că copilul „Du. ştie “răul”. ce-l: face; el: chinueşte fluturele fără. | să-şi dea seamă de suferinţa . acestuia ; proba e că - dacă îi explicăm răul: ce l-a săvârşit, începe a plânge : şi caută să repare greşala mângâind victima. Se în- țelege că avem în vedere un “copil mic; cât pentru "cei mai mari, aceştia nu fac 'decât să urmeze obiceiul - format. din copilărie ; ei. îşi dău seamă de suferinţa ce o impun, dar li sa împictrit inima prin deprindere.  - In. educaţiunea obișnuită însă, nu. numai că nu se combate cu înţelepcitine cruzimea la copil, dar pă- „Tinţii însăşi îl deprind cu răutatea: :de câte ori nu „se dă un băț copilului ca să bată lucrul de care sa lovit ! Metodă care păcătueşte în două privinți : întâi, - -  însufleţeşte lucrurile, înloc să deprindă copilul a. fi: mai atent, căci altfel așă păţeşte, şi-al doilea; se în- “vaţă răsbunător şi răutăcios : acum îşi bate lucru- ? rile ce par că-i fac rău şi pe urmă va bate conşcolarii „are-l vor contrazice. Vedem dar cum sistema obi- 

> 
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şnuită de educaţie e rea “din temelie şi cum în' “mare. | 

„parte, părinţii, iar nu copii, sunt de vină; părintele 

care se plânge de purtarea copilului său, își dă singur . 

pe față incapacitatea de a-l educă. ” 
Frică e sentimentul ocazionat de așteptarea_ sau 

“de închipuirea unei întâmplări. vătămătoare. Frica 
je un sentiment mai mult: înnăscut, dar; contribuie 
în bună: parte şi educatorii noştri lâ desvoltarea lui. 

Cine n'a 'avut ocaziunea să vadă părinți şi mai cu 
seamă servitoare. inspirând copilului frică în scop . 
de a-l linişti? E.ameninţat copilul cu:fel de fel de: 
animale imaginăre sau: reale, cu săracii care iau în 

“traiștă copiii neascultători, cu zgomote ascunse şi 

alte lucruri - care îngrozesc chiar o minte matură. 

Ba uneori se merge mai departe :. se-chiamă un sărac 
cu traista de-a spinare, care se preface că vrea să ia 

- - copilul, spunând că a auzit că nu e cuminte, E lesne. 

- de închipuit, spaima - sărmanei fiinţe, care nu-şi gă- 

seşte locul unde să se ascundă ! Nu e de mirat. dar că. 
vieațţa întreagă a unui om să fie înfluențată de frica 

întipărită din copilărie. - , , 

Mama cu durere de inimă şi "cu simţământul da- 
“toriei de mamă, nu va lăsă dar copilul pe: mâna ser- 
vitoarelor, căci dela ele nu se poate așteptă educaţie -— 
mai întâiu fiindcă sunt. proaste -şi pe lângă aceasta 
mai sunt şi de rea credință; ci singură va procură 
primele elemente de cunoştinţă copilului, va -căută: 
'să-i explice după. mintea lui, făcând să-i dispare din 

„cap frica de misterios. Ne mutăm înti'o casă nouă,” 
şi cu-toate că suntem cu mintea coaptă, totuşi sim- 
ţi un sentiment de nelinişte și chiar de: teamă ; 
dar copilul care pentru întâlaşi dată vine pe lume, 
slab la minte ca şi la corp, ce impresie de misterios 
trebuie să aibă! "Educaţia bună caută să înlăture 

„acest sentiment, arătând rațiunea tuturor lucrurilor 
şi desvoltând veselia şi curajul.: Cu modul acesta: se 
asigură copilului un element de „fericire în viitor,
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căci 'dacă omul întreprinzător se înşeală câteodată, zpoi fricosul se va înşelă în totdeauna. . 

In rezumat, : sunt sentimente egoiste legitime, pe care le vom 
cducă și la trebuință le vom stimulă chiar. ,„Iixistă copii nepăsători 
ca să zicem așă în letargie, pe care e bine să-i chemăm la afirmarea, 
personalităţii lor. In aceste cazuri poate fi de dorit să deșteptăm în 
acești copii simţimintele de orgoliu, de 'ambiţiune și chiar (în cazuri 
extreme) simţimântul antisocial al rivalităţei,: plăcerea de a întrece - pe alţii. Chiar când nu există o slăbire naturală 'a sentimentelor. acestora, sarcina educatorului “nu-i atât de a le reprimă cât de a le 
îndreptă spre obiecte. mai înalte. EI caută să le transforme rafi- 1 nându-le. Aşă, se va sili să facă pe copil să treacă dela teama de răul: fizic la teama de răul moral, dela emulația pentru însuşirile corpului, 

«la emulaţia pentru însușirile spiritului, dela orgoliul pe care-l in- „ Spiră posesiunea unor obiecte materiale la orgoliul mai nobil pe - 
"care-l excită posesiunea bunurilor intelectuale.” (Sully). o. 

. : . ” ia i | BP ă . . 

III. Isvorul tuturor ' sentimentelor - altruiste este 
simpatia. Simpatia e tendința omului:de a se identifică 
cu semenii săi şi întrucâtvă cu alte fiinţe, împărtă 

- .şind plăcerea şi durerea pe care o simt. dânşii. | 
Copilul . manifestă “de mic simpatie sau antipatie : 

„Chiar şi pentru lucruri neînsuflețite: La început copiluț- 
îşi iubeşte părinţii numai. pentru binele ce primeşte 
dela ei, căci nu de puţine ori s'au văzut copii iubin- 
du-și mai mult doica. Incetul cu încetul iubirea 'sa 
de părinți devine: mai luminată și aceasta se poate 

„observă în strigătele sale de ajutor. Tocmai mai târziu 
“începe el a-şi da seamă de binefacerile şi” sacrificiile 
cele primeşte. dela părinți şi atunci le acordă pe. lângă iubire şi respect. =: | 

lubirea frățească dintre copii se desvoltă dease- 
menea' treptat. Vieaţa -lor la un loc, egalitatea ce o. “simt între ei, jocurile: la care se dedau împreună, 

„toate aceste fac să se strângă 'relaţiuni de. simpatie 
între dânşii, . - N aa Na 
.” Vom cultivă aceste începuturi de simpatie ale CO- .
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pilului, care sunt baza celorlalte, Vom cultivă iubi- 
„Fea către părinţi, deşteptându-le încrederea în ei, ară- 
'“tându- le că nu le voiesc decât binele şi evitând pe. 
cât e cu-putinţă ordinele capricioase. Copilul e uneori 
mult mai isteț decât am crede: şi e.de ajuns casă: 
prindă două poveți contrare, pentru a pierde încrâ- 
derea în părinți și a-i socoti chiar de „dușmani ai li- 

_bertăţei sale. o 1 E 
Pentru a cultivă iubirea frățească între. copii, „vom 

arătă cât. e de bine să aibă cinevă fraţi, în care va : 
găsi singurul sprijin și mângâiere după ce părinții nu * 

“vor mai fi, îi vom deprinde de mici să făcă hatâr unul - 
„altuia, dar mai cu seamă vom fi cu toată luarea aminte, 
'să nu se ivească. între ei gelozia. 
Ca- o primă dispoziţie a “simpatiei pentru străini, 

vom: 'deprinde copilul-să răspundă cu politețe la toate 
întrebările musafirilor ; ne vom feri însă să-l. ținem 
prea mult, dându-i voie să părăsească camera, fiind- 
că ar fi absurd să pretindem copilului să asculte. ca 
o statuie dişcuțiunile noastre, în care el NU. găseşte 
nici o plăcere. : e e 

In sfârşit, la vârsta de școală, se va desvoltă î în co-. 
pil, simpatia pentru . toţi oamenii în genere, arătân- 
du-i-se binefacerile ce. le. „primeşte dela societate şi 

“cum el î însuşi e dator.să muncească pentru ca la timp - 
să contribuie cu partea sa de lucru, -.. 
Mila e sentimentul ce ne cuprinde în faţa suferinţei.. 

„unei ființe; sentiment însoţit de tendința de a-i da 
“mână de ajutor. Omul incapabil de milă e un monstru : 
cel puţin nu tremură la gândul că lui însuși î se va 

“puteă întâmplă aceeaşi nenorocire şi cât de greu i-ar 
veni dacă s'ar purtă şi alţii la fel cu dânsul!. * - 
“Vom deşteptă. simțimântul de milă la: copii, po- 

văţuindu-i -i să nu râdă niciodată de defectele şi neno- 
rocirile altuia, căci li. șe poate întâmplă şi lor, ba. 

7
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din contra să-l compătimească şi să-l ajute dacă pot. „Să deprindem copilul să facă bine altuia și 1mul- „umirea sufletească ce 6 capătă, îl va însufleți și mai „mult pe calea aceasta, formându-i un caracter “pre- . -țios în vieaţă, e n Ucenicia milei o vom face-o cu animalele : vom de-: „Prinde copiii să se poarte cu blândețe cu animalele, - spunându-le folosul ce ele-ne aduc; le- vom arătă că animalele simt ca şi omul şi că e păcat ale chinui “în zadar. Vom învăță dar copilul -să respecte vieața - sub. orice, formă s'ar manifestă : să nu rupă măcar o floare decât: în vederea unei trebuinţe. La - şcoală „copiii mai mărişori' pot îi deprinşi să ajute pe cei mici. "şi să se ajute între dânşii la nevoie. Cei cu dare de „mână. pot cotiză pentru a procură cele necesare Ca-, marazilor sărmani.: Tot în şcoală se pot cultivă sen-. timentul prieteniei şi al colegialităţei. a Si Indulgenţa e sentimentul de care suntem călăuziți, când iertătirogreşelile” cuivă. E o datorie. morală de a iertă de câte ori nu c la mijloc 'o intenție rea, căci trebuie să ne gândim că omul e supus greşelii. E "destul în acest caz să-i. puneni în vedere greşeala .și să-l povățuim să n'o mai repete în viitor : remuşca- rea ce o simte il pedepseşte deajuns. Să deprindeni „pe copii să fie indulgenți — şi. pentru aceasta să. ne „Purtăm noi înşine astfel.cu ei.- - E 
"IV. Evoluţia “naturală a copilului ajutată de edu-. cațiune formează cu timpul un complex: de facultăți “având ca funcțiune cârmuirea purtărei omului şi care . numeşte . conștiință morală. .La început. copilul nu-i simţitor decât pentru plăcere sau durere ; înce- - tul cu. încetul se deşteaptă în „el 'simpătia şi senti- .. mentele -altruiste, iar pe de altă parte se, formează ideea. interesului. persona]. Educatorul se, va folosi de 
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formarea acestei, idei precuni şi “de sențintetele. e 
| goişte legitime pentru a deprinde treptat copilul cu” 
virtuțile personale; se va folosi în acelaş timp de - 
'pornirile lui altruiste pentru “a-l deprinde să prac- 
jtiee. binele. Din această deprindere va răsări cu tim- 

! pul .un sentiment superior, floarea, chintesenţa. con- 
' Ştinţei morală, care constă în, a îndemnă omul! „să 
i dea fiecăruia. ce este al său”: țiindcă aşă. este drept, 
„Să facă binele „numai pentru a face bine”, independent 

' de orice alte considerațiuni şi sentimente. Acest sim- 
:țimânt, produs.'nu numai al conştiinţei morale! dar 
„Şi al rațiunei, s'a numit sentiment moral sau .senti- 

: mentul binelui „sau sentimentul datoriei (în unele con-_ 
ştinți manifestându- -se mai mult - cu, caracter ra- 

* țional). . - 
Părinţii şi învățătorul se vor - folosi de: încrederea, 

iubirea şi respectul pe care le-du câştigat dela copil 
pentru a da cât mai mare influență sfaturilor lor, 
pentru a face ca atunci când copilul nu înţelege sau 
“hu simte îndeajuns pentru ce i-se cere să facă cutare. 
lucru sau să sc abţie dela cutare acțiune, să asculte. 
“totuș sfatul din cauza încrederei, iubirei şi respectului 
pe care-l: are pentru persoana „care-l sfătuieşte. 

Cu timpul, săvârșind mereu fapte. bune, se vor în-. 
tări î în sufletul copilului simțimintele corespunzătoare, 
căci dacă sentimentul determină acțiunea, apoi re- . 
petarea acțiunei întăreşte sentimentul corespunzător. - 
“Copilul va începe să facă fapte bune din „egoism sau 
din iubire “pentru cel care-l sfătueşte ; încetul cu în- 
cetul însă va prinde gust pentru faptele bune și Va 
ajunge să le săvârșească din propriul său îndemn, 
adică din îndemnul propriei sale. conştiinţi morale. 

“In treacăt vom observă că trebuie să ne, ferim de 
a da copilului prea multe precepte deodată, pentru 
a nu ne expune să nu fim ascultați. De altfel de obiceiu 

. 
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când se dau prea multe: ordine copilului se consideră "mai de grabă folosul sau liniştea părinţilor decât binele copilului. In deosebi mamele par -a-şi găsi o distracţie “dând nenumărate. poveţe și ordine, încât zăpăcesc pe bietul copil, îi anihilează.. orice inițiativă, îl Îm- piedecă de a se-bucură de libertatea de care are- nevoie sau îl fac neascultător şi încăpățânat, sau îl fac să | asculte numai - de, frică, gata însă. de a se sustrage ordinului îndată ce-nu mai e Supraveghiat. 
In asemenea condițiuni nu-i de mirat că mulţi copii (nai ales băeţi) işi inbese mai mult pe tatăl decât pe'mama lor, preferând severitatea manifestată uneori şle tatăl lor decât: cicăleala continuă a. mamei. Aşă, de pildă, ni se istoriseşte cazul unei fetiţe (fice de ofiţer) care a mărturişit într'o zi mamei Sale :' „ce păcat că tata trebue să plece la manevre şi nu tu! i - 

Trebue să ne silim a face pe copil să înţeleagă şi „mai aleş să simtă că decâteori îl sfătuim, îl stătuim numai pentru binele său. Decâteori va fi cu putință vom profită de împrejurările cunoscute copilului pentru a-l face să simtă - deosebirea” dintre bine şi. Tău, dintre drept şi nedrept; îi vom da prilej să judece faptele altor copii şi chiar unele fapte 'de-ale oamenilor maturi, să se pronunțe asupra virtuților şi viciilor ; -în sfârşit pe.cât-e poşibil şi treptat îi vom da prilejul să se conducă singur, pentru a-i "exercită spiritul. său de: inițiativă, de prevedere şi “hotărîre, simțimântul răspunderei, şi puterea de a învinge tentațiunile, 'de' a se stăpâni. a - .



SENTIMENTELE SU PERIOARE. 
JI. Iubirea adevărului. „Cultivarea ei. — II. Educaţia estetică a co- . 

- pilului în familie şi. în 'şcoală: — III. Formarea şi desvollarea _ 

simţimântulai patriotic. — IV. Cultura sentimentului religios. 

.. Ă a 

4 
. Educaţia. morală nu se mărginește să îacă din | 

copi un om cumpătat, "cinstit şi bun ; râvneşte. să. 

scoată din el: pe cât e cu putință un om cu simțiminte 

superioare — un om. nobil. în. înţelesul . adevărat al 
cuvântului, care 'se rapoartă la jirea cuivă nu la 

obârşia. sa — un om, despre care să se „poată spune 

-cu drept cuvânt că nici un simțimânt frumos :nu- i 

. lasă indiferent. Educatorul- -va trebui prin urmare'să 

deştepte şi să cultive în sufletul: copilului iubirea de. 
adevăr, gustul pentru frumos, patriotismut şi senti- 

mentul - religios, . | 

Iubirea adevărului e acel sentiment care ne deter-. 
Imină să căutăm adevărul pentru a-l. cunoaşte şi şă 

facem să corespundă limbagiul cu starea sufletească 

ce voim a exprimă. Tendinţa de a exprimă adevărul . . 

e înăscută în om şi pe aceasta se bazează relațiunile 

ldintre oameni. Totuşi s'a susținut că omul ar aveă 

din natură tendinţa de a minți şi că numai în urma 

educațiunei s'ar deprinde să spună adevărul, aducân- 

du-se drept probă caracterul tuturor copiilor de a 

"|minţi. Falşitatea acestei păreri o putem judecă: de 

mai înainte, fără a o cercetă. Dacă tendinţa omului 

ar îi să mintă, adecă' să spună altcevă decât ceeace 
e
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„cugetă, simte şi voeşte, atunci la ce ne-ar. mai. fi în- zestrat Dumnezeu cu darul vorbirei ? Vorba e comu- nicarea dintre sufletele omenești şi se bazează pe în- > crederea reciprocă că trâduce fidel starea sufletească “pe care o exprimă ; — altfel vorbirea ar rămâncă cu ! tristul rol-de-a contunică basme şi glume, - = - Se prâtinde că e în firea copilului să imintă : această . părere pleacă dela o “observațiune superficială. Co- “ pilul înă Ja cinei ani nu spune nici-adevăr nici. min ciună ; el vorbeşte. nitimai. _Să observăm. şi ie vom convinge că la această fragedă vârstă, în care copilul: abiă începe a mânui gingașul! instrument al vorbirei, - nu-şi are fixat încă înțelesul “precis al cuvintelor, încât se joacă. mai mult decât. vorbeşte; el găseşte mai multă plăcere decât .folos- în vorbire și- de aceea zice lucruri de neînțeles” numai să se audă “vorbind. - Afară de aceasta, copilul mic neavând încă desvoltață . arta amintirei, este jucăria imaginaţiei : el amestecă .. ceeace.a fost.cu ceeace este.şi chiar cu ceeace îşi: în- i chipue .nuimai, . căci confundă” trecutul - cu. prezentul “şi închipuirea cu realitatea. Prin urmare, copilul gre- ” - şeşte şi se înşeală, dar nu minte; căci a minți: în - seamnă a căută să înșeli pe altul cu vorba. a Cât despre cei mai mărişori,. aceştia, -deşi sunt. în senere conștienți de neadevărul ce au să-l zică, totuşi “nu se pot opri, împinși de nevoca de a comunică şi --— “-altora farmecul imaginaţiei: ce-i. încântă şi, pentru a ti ascultați, o-dau și ei sub forma realităței., Mijlocul | 
> 

cel mai nemerit în acest caz e dea le arătă că înţe- „legem gluma ce' o fac, : pa | Adevăratul moment în care poate apare minciuna e când copilul a ajuns la oareşcare precisiune: de "idei şi cuvinte, când prin urmare i se poate presu-- "pune intenţiunea de :a ascunde: adevărul. Aşă, '-de pildă, copilul minte fie pentru a se scuti de durere Pai
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“(negând 0) greșeală) fie pentru a-şi ptocură 0 plăcere 

(atribuindu- -şi un lucru pe nedrept). 
Ca și celelalte vițiuri, deprinderea de a minți se da- 

„toreşte “proastei educaţiuni a copilului. Mai întâiu, 

însăşi părinţii se fac culpabili înşelând copilu, île” 

din prostul gust de a se distră, fie spre a-şi ascunde 

propria lor neştiință sau lene 'de a explică, fie din. 
alte motive ; se păcătueşte astfel în două direcțiuni : : 

1) se. refuză» copilului hrana 'sa sufletească Şi 2) se 

deşteaptă în el neîncrederea, căci mai curând sau mai 
târziu va află că a fost înşelat. Nu urmează de aici 

„că trebuie să 'explicăm' copilului totul, căci el e câte 

" odată foarte indiseret tocmai din pricina neştiinţei sale ; 
vom trebui însă să fim dibaci eșind din încurcătură 

prin schimbarea discuţiei, iar când nu e chip de scă- 

i 

pare, îi vom spune că e vorba de un lucru. greu de . 

- înțeles pentru "dânsul. 
O altă greşeală a părinţilor e că pun la o prea: mare 

încercare sinceritatea copilului : „Cine a spart pa- 

harul acesta ?” — ne adresăm răstit copilului...,, Nu 

eu” — — îngână micuța. ființă, tremurând. Ce. credeă 
nechibzuitul părinte că are să i se răspundă? Nu. 

cunoşteă de. mai înainte pe culpabil? Şi apoi în felul 

„acesta se aşteptă să capete mărturisirea dela un copil? 

Trebuiă să se prefacă ă că nu ştie pe vinovat, să cer- 

ceteze pe toți cei din: casă, spunând că cel care nu 

"inărturiseşte singur se face culpabil şi de:un neadevăr.” 
'— şi atunci probabil că copilul ar fi mărturisit gre- 
şeala cerând iertare, cu care ocaziune i se „poate da 

un sfat pentru viitor. - : 
“Educaţia veracităţei copilului ar puteă: fi rezumată 

astfel : părinții să. "dea exemplu prin vorba şi purta- 

“(rea lor de o perfectă: practicare a' sincerităței. şi -să 

acorde 'copilului încredere prevenindu-l însă-că în caz 

când va îi prins cu o minciună, nu va mai fi crezut. 

i SN
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„Un mijloc de îndreptare va fi de a nu mai da crezământ cuvin- telor copilului prius cu minciuna şi de a controlă spusele sale cu ale _ camarazilor săi; va trebui să-i zicem cu un ton sever şi trist că ne „vedem siliţi să nu credem ceeace dânsul afirmă şi să arătăm dim-: - potrivă o încredere deplină în acei dintre camarazii lui care n'au as : a N - x - minţit niciodată. Deprinderea minciunei va fi prea învechită, dacă “rezistă unui asemenea tratament întrebuințat la momentul Opor- “tun.” (Marion). - PT LT 

Incetul ce încetul von deprinde copilul să iubească. “adevărul într'atâta, încât nu numai să nu-l ascundă, având desgust pentru- minciună, dar'să se exprime sub forma îndoelei, atunci când nu-i sigur că posedă adevărul şi să caute să-l afle pe cât îi îngăduesc pu-_ terile. lubirea adevărului va combate astfel igno- ranță, credulitatea, lenea' de a gândi, prejudecățile - şi superstiţiile. Adolescentul crescut în. cultul adevă- “ rului va prinde. gust-pentru cercetările sale personale, pentru libertatea gândirei şi, dacă e/ înzestrat cu' o - putere intelectuală deosebită, va ajunge mai târziu * să iubească. cu patimă ştiinţa. a 
II. Educaţia estetică a copilului e folositoare atât pentrucă, cultivând o coardă delicată a simțirei” omenești, îi înnobilează vieața, cât şi pentru influența moralizatoare pe care 0 exercită. Vicaţa trebuie luată desigur. în serios : ca trebuie trăită. cu muncă şi cu griji; dar: nu-i un păcat. ca momentele de odihnă, indispensabile muncei, să fie folosite uneori pentru - a gustă . frumuseţele naturei sau artelor; ba chiar această delectare constitui€ un tonic preţios, care în-. - tărește dorul şi puterea de a: trăi. Chiar și copiii de „= Plugari, şi, de meseriași, sau mai bine. zis, mai cu seamă aceștia: au nevoie de educaţia esteţică, pentrucă „din. pricina. felului lor de muncă istovitor său meca- „nic vor, fi: tai aplecați să caute plăcerea în băutură. „, Iubirea frumosului „înnobilează inima: omultii, îi in=
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spiră gust: pentru ordine și armonie, care tinde 'să: 
se manifeste apoi chiar în purtarea sa şi mai- cu seamă 

„îi inspiră desgust pentru lucrurile sau faptele vulgare 
„şi josnice, care necinstesc. omul, îl fac să-și piardă 
demnitatea şi respectul de sine, „îl coboară în rândul 

-. animalelor. DI , 

7 

„E cunoscut sistemul acestor taţi, acestor mame, acestor pre- 

- ceptori care-și închipuesc că, în educaţie, numai mustrările sunt 
eficace, că nu se formează, nu se Încheagă un suflet tânăr decât * 
cu precepte. In acest soiu- de educație sâu mai degrabă de regim, 
dacă maximele în natură nu suut lesnc înghițite, se crede necesar |. 
să se recurgă la un vicleşug salutar ; seva diluă remediul. într'o 

2 poveste pentru a-l face să fie primit de. bolnav” fără ştirea lui; se 

va imită acel medic din vechime care, neputând să facă pe o femeie 

- să -înghită o plantă amară, o dăda unei capre, a cărui lapte, astfel 
„pătruns de virtutea medicamentului, redete, zice-se, sănătatea _ 

bolnavei amăgite. Tot aşă 'se recurge la mii de mijloace. piezișe - 
pentru a infuză preceptele. onestităţei. N'ai zice că onestitatea e 

„un lucru spăimântător și desgustător, pe care trebue să-l ascunzi - | 

pentru a-l face să fie admis? Presupunând î însă că această educaţie 

ar îi bună, să fie oare însă singura cu putință? Ku se întâmplă că 

unii copii “profită mai mult în a couvieţui cu un om cinstit,. care 

„trăeşte cu demnitate, care nu exprimă decât sentimente frumoase, 

care prin discursurile, prin exemplele sale, răspândește în juru-i 

„0 influență binefăcătoare, fără a fi recurs vreodată la limbagiul 
moralitiţilor ? Se pqate spune că în societate arta seamănă cu omul 

ciustit (adică joacă acelaş rol, exercită aceeaș. influență morali- 

zatoare).. „„ ea curăță (inima) prin însăş delicateţea. sa, ea .propovă- 

duește arătându- -se (prin însăş prezenţa, sa).” (Martha). 

N 

Pi 
|. 

DĂ De timpuriu se iveşte în copil. atât tendinţa de a 

» “deosebi frumosul, de urât, cât şi primele. manifestări 
“ale nevoei de artă: Vom căută să cultivăm aceste N 
: începuturi estetice făcând pe copil să guste mai în-, 

; tâiu frumuseţele naturale.: florile, insectele, pasările, 
“iar mai târziu îi vom: puteă arătă diferite peisagii, 

“ tablouri, „figuri etc. Odată: copilul deprins să caute 

în lucruri satisfacerea sentimentului estetic, va fi în-
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demnat a o realiză în purtarea sa însăşi, astfel că i se deschide” calea curăţeniei şi a politeței. 
„Dar, după cum am zis, copilul-are-și-apucături ar- tistice : cine nu. ştie plăcerea ce o simt copiii de a de- semnă lucrurile şi mai cu seamă fiinţele pe care le-au -Văzut ? Nevoca de a aveă înaintea ochilor lucrul sau fiinţa ce le-a produs odată. plăcere, îi face ca să le -  mâzgălească şi ei cum pot. Desigur că pentru noi acea mâzgălitură nu. reprezintă nimic și nam putea-o “ghici niciodată .de n'âm află-o din gura copilului ; “pe dânsul însă-îl mulţumeşte îndeajuns, căci el îi îm- - prumută imaginaţiunea sa. In loc dar.de a râde de 
“nedibăcia sa, cum adesea se obicinueşte, vom trebui să-l ajutăm în încercarea sa, conducându-i mâna şi „explicându-i rând pe rând părțile figurei desemnate. „Plăcerea de a auzi cântând se manifestă la copil încă din leagăn.. La noi în țară mai cu seamă c un -obiceiu' general de-a cântă copilului pentru a-l'face' să tacă sau pentru a-l.adormi; fiecare a avuţ prile- jul să vadă cum el începe cu muzica sa. de îndată ce nu i se mai cântă, Poate chiar din cauza acestui obi- ceiu gustul cântecului e atât de generalizat la noi şi avem muzicanți destui, în timp ce 'puţinul gust pentru artele plastice se datoreşte lipsei de educaţie în această . direcțiune. e e a Ce să mai spunem de: plăcerea pe care o au copiii E „Bentru basme! Sunt în Stâre Să-şi. impună orice: sa-. -crificiu, numai să li se povestească un basm !. Ar.tre- bui să ne folosim de această ardoare a copilului pen- “tru a-l face să fie mai cuminte! şi mai ascultător, - 

promițându-i. că-i VoWl.Spune 0 poveste frumoasă... "Copilului îi place însă să. spună el însuşi poveşti, de „aceea când vedem că nu are ui le spune, e omeneşte a-l ascultă, sau cel puţin a ne prefăce că suntem atenţi. Odată cu predarea scridrei trebuie să- înceapă în
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şcoală şi predarea desemnului, care.e oareşcum mai 
atrăgător şi poate împrumută din „farmecul său şi . 

"scrierei. Incepe-vom însă desemnul prin linii? Aceasta . 

"- ar fi metoda logică a predărei desemnului ; metoda 
psihologică ne arată însă ca fiind mai bine a începe 

"prin obiecte. reale; “simple” de tot la înceţiut şi apoi 
| treptat mai grele. 

Copilul care acasă încă dela “cinci ani mâzgăleă 
„ hârtiile ba chiar și uşile cu fel de fel de figuri, de în- 

dată ce se duce. la şcoală, unde sub numele de desena 

, i se arată numai linii și unghiuri, pierde gustul chiar 

" Şi: pentru micile „Sale caricaturi. Ar fi -de dorit să se 
țină în şcoală mai multă socoteală de natura: copi- 

lului şi treptata sa 'desvoltare,. asttel ca să. nu-i pară! 

un institut .de -tortură.i . i 

“Cântul: e- deasemenea de absolută necesitate în 
şcoală, căci pe lângă că înnobilează inima, are un 

efect igienic. pentru -desvoltarea : plămânilor. Acest . 
exercițiu se impune cu atât mai mult cu cât vieața 
sedentară, atât de contrarie naturei copilului, are de 

urmare între altele şi scurtarea respiraţiunei. 

Insfârşit, vor -mai contribui la educația estetică a 

„elevilor decorarea sălei de clasă cu tablouri, ilustra= 

“rea cărţilor, excursiunile și vizitarea muzeelor. 
4 

N - 

III. Fiecare om iubeşte locul unde a văzut pentru 
întâiaşi dată lumina soarelui, unde a petrecut 'dulcii 
ani ai copilăriei, unde a nutrit primele sale visuri şi 
cele dintâi, Speranţe. Cu timpul această . iubire se 
întinde asupra întregului teritoriu locuit de oamenii 
având aceeaş limbă şi aceleaşi simțimânte ca nai. 
Dragostea de țară e. mai mult latentă în inimele 

- noastre ; ea isbucneşte atunci când țara noastră e 

“hulită sau când e. în “primejdie. Aflându-ne mai mult 
timp în străinătate, dragostea de țară se manifestă. 
sub formă de dor de țară, când ne vine să exclamăn.. 
ca poetul :
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„Fie pâinea cât de Tea, . . - 
;; Tot mai bine în țara mea ! a 

Patriotismul cuprinde nu numai iubirea. de ţară dar şi iubirea neamului din care facem parte. Prin: „iubirea de neam,. nu înţelegem numai iubirea con- „cetățenilor, dar a tututor Românilor: de pretutindeni,. “a întregei scriia strămoşilor noştri, care sau luptat pentru a ne asigură starea noastră de astăzi, cât şi a urmașilor noştri pentru care datori suntem a luptă „la rândul nostru, spre a le transmite intact, dacă nu „mărit, patrimoniul ce am moştenit. Patria noastră este dar România din prezent, din trecut şi din viitor. Sentimentul patriotic_e complect, când pe lângă | iubirea de țară şi de neam, mai cuprinde şi iubirea. limbei materne, care ne-a sunat mai întâi armonios - În urechea. noastră. Iubirea de limbă se manifestă întrebuinţând-o cu dragoste ori de câte ori putem fi înţeleşi de cei cărora ne adresăm. , 
Sentimentul patriotic se_ întemeiază. pe comunitate . 

ma PALTIOLIC ş 1 +„Kle_teritoriu, de irecut istorie și de limbă, pe comu-. |nitate de obiceiuri, de Icgi şi de interese şi mai. cu seamă pe comunitatea. simţimintelor, aspiraţiunilor şi a voinţei Cum vom desvoltă. dar sențimentul patrio- „tie în. copil? « Plecând. dela principiul că „ceeace * cunoști mai bine, iubeşti mai: mult”. - 
Vom deșteptă iubirea de țară, descriind în “culori „Vii pozițiunile sale pitoreşti, dulceața climei sale şi „sf fertilitatea solului său : acesta e -obiectul geografici,“ > Pentrua mări încă efectul acestei descrieri, vom adăugă: "9 pe lângă hartă, diferite peisage și monumente ce pot 2 captivă. inima copilului. Studiul Scografiei, care se ÎR mărginește numai la înșirarea numirilor de munți, YU „ Tâuri şi orașe, pe lângă că”se predă cu gred, nu-și în- St deplinește rolul său educativ, * Aa „ Iubirea de neam va tresăltă la auzul faptelor mari ale strămoşilor noştri, la aflarea suferințelor ce au în- “durat şi a luptei îndelungate pe care au purtat-o 

G. Aslan : Pedagogia.
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? până la ajungerea bunei stări. economice şi politice 
„de:care ne bucurăm astăzi. Se va aprinde în copil 

tocul patriotismului, când va ctinoaşte „obiceiurile și 
instituțiile strămoșilor săi, precum și doinele cu care . 

îşi, alinaui; ei durerile. In felul acesta trebuie predată 
istoria patriei în şcolile” ptimare măcar, dacă nu şi în 

gimnazii, adresându-se. mai mult inimei decât me- 
-mori6i, făcârid buni. patrioţi în loc de erudiție. - 

Deasemenea când : ne... vom cunoaște. şi înțelege. 

- limba îndeajuns, când fiecare cuvânt nu va fi un su- 

_net mort, ci va deşteptă adevăratele imagini ce re- 

„
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„prezintă, numai atunci vom puteă gustă dulceaţa 

limbei şi o vom întrebuință cu drag. Pentru a ajunge 

însă la aceasta, 'va trebui a pune în mâna copilului 

modele, de ale scriitorilor însemnați, observând a le 
citi cu atenţiune şi a-și da seamă atât în întregimea | 
lor cât şi fiecare frasă deosebit, explicându-le cuviu- . 

tele neînţelese, nu prin alte cuvinte, ci pe cât e cu 
> putință prin conținutul lor. Vom deprinde dar copiii 

a simți bucăţile cetite, a gusta 'oareşcum stilul lor, 

“fără de care. înţelegerea nu e complectă. 
Progresul unei națiuni atârnă în bună parte! de 

solidaritatea, de înţelegerea membrilor săi; în acest. 

scop sunt stabilite legi după care să se reguleze liber- 

tatea fiecăruia după un principiu comun al libertăței 

pentru toţi, adecă hotărându- -se' drepturile şi dato- 

riile fiecăruia. E nevoie prin urmare a face cunoscut 

copilului principiul acestor legi, a le arătă rostul lor 

de a fi, cât şi folosul ce-l aduc asigurând liniştea şi 

- progresul naţiunei. Tot odată se va arătă forma de. 
„ guvernământ a Statului şi tolosul său, care constă 

în-a execută legile şi a lucră pentru propăşirea na- 

țiunei, explicându-se :cu această ocaziune şi rostul 

dărilor. Toate aceste -cunoștinţi constituesc obiectul | 
N
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Dacă cunoaşterea tradiţiunilor naţionale e necesară pentru ațâţarea focului patriotic, cunoaşterea legilor în momentul în care trăim e de trebuinţă la întreţi- nerea acestei flacăre şi Ja practicarea dreptăţei şi iubirei între: concetăţeni. -In clasele. primare trebuie predat învățământul cetățenesc potrivit “minţei CO- pilului. Se vor explică mai întâiu instituțiunile din comună, apoi instituţiunile judeţene şi-în urmă acele ale Statului. “ 
1 

care dau naștere acestui simțimânt complex. Fi-vorm mevrednici de strămoşii noștri, de numele ce purtăm ? Putem - pierde fără de împotrivire independenţa ce cu atâtea: jertfe ne-a fost cucerită? N'âvem la rân- ““dul nostru datoria să luptăm pentru eliberarea fra- ților noştri subjugaţi? In timp de pace. nu trebuie 5 

oare să ne punem cu toții. umăr la umăr pentru a con- tribui. fiecare. cu, ce putem pentru Propăşirea ţări- şoarei noastre ? Noi, care am împrumutat aşă de mult. “dela civilizația şi cultura apuseană, nu ne simţim oare datori ca să- aducem partea noastră. de contribuție ". pentru progresul civilizaţiunei și culturei ? N'avem oare- "0 misiune umanitară în Orient, la gurile Dunărei? Po- vestirea faptelor. măreţe ale 'eroilor noştri naţionali și ale bărbaţilor noştri istorici, va înflăcără dragostea - „ de patrie şi în acelaș timp va dezmorţi toate energiile latente ale tinerilor, îndemnându-i să se pregătească a îndeplini cât mai bine rolul de cetăţean și de Român. 
„Mărirea şi unitatea politică a Germaniei sau pregătit în şcoale. Toată lumea cunoaște perioadele succesive ale acestei istorii, care... " începe cu ridicarea împotriva lui Napoleon în 1813. Profesorii, . studeuţii, participară (la acest eveniment) cu un entuziasm a cărui 

” unui studiu numit învățământul celățenesc, al: cărui. scop e de a înlesni respectarea Tegei” iai IN 

Patriotismul mai poate: fi cultivat cu ajutorul bu-. lcăţilor de citire, făcând 'să vibreze diferitele coarde, . 

/
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amintire este încă vie. Apoi timp_de 50 de ani în universități, în 

gimnazii, în şcoala primară, prin asociaţiuni, priu scrieri, prin poezii, 

"prin cântece, spiritele fură umplute, inimele înflăcărate_de ideia 

unităţei germane: politica atinse acest de-al doilea scop în 1866 

"şi 1870. Asistăm astăzi la priveliştea Germaniei triumfătoare care 

continuă să se. supună acelorași inspirațiuni şi să întrebuinţeze 

“la capătul sforțărilor şi cuceririlor sale... 

aceleași mijloace, fie din cauză că-i greu de a întrerupe eiectele 

unci impulsiuni date, fie din cauză că ea. nu se consideră ajunsă 

;sIaa puterea: învățământului. se adaugă aceea a amintirilor din 

vieaţa școlară. Giinnaziul german îşi are serbări patriotice, printre 

care figură altă dată aniversarea bătălici dela I.cipzig, care e înlo- 

cuită astăzi cu serbarea Sedanului. Discursuri, povestiri, cântece 

" slujesc să împrospăteze în fiecare an. amintirea acestei bătălii, bu 

curia zilei e sporită cu plimbări exerciţii gimnastice şi jocuri... 

(Breal). . 

„„Trebue să deşteptăm în copil, scrie profesorul 'Fhilo, o mulțu- 

mire conştientă că aparține națiunei germaue, iar nu alteia; el 

trebue să-şi caute fericirea în ideia de a trăi după modelul nobililor 

săi înaintaşi”. - - : 

Invăţământul german se îngrijește s să înarmeze elevul nu numai. -- 

pentru lupta vieţei, dar şi pentru lupta de întrecere dintre popoare. 

Patriotismul trebuie să fie stăpânit de rațiune pen- 

tru a nu degeneră. în şovinism. Principiile după care 

îl vom regulă, față de celelalte națiuni, sunt aceleaşi 

ca principiile regulatorii a iubirei de familie față de 

concetățeni. Cine ar aprobă de exemplu răpirea drep- 
tului altora în. folosul familiei sale? Tot astfel nu 

trebuie aprobată răpirea drepturilor.unei naţiuni în 
folosul alteia. Şi, din contra, cine. n'ar _desaprobă |. 

pe acela” care, văzând pe mama sa amenințată de 

un -criminâl, ar.şedeă cu. mâinile în. şolduri ? Aceeaşi 

datorie o are fiecare de a-și apără Patria :sa mamă. 
în contra încălcărilor nelegiuite ale străinului. . 

E un. obiceiu'rău, la copii mai cu seamă, de a bat- 

„jocori naționalitatea străină; educatoarea înţeleaptă 

„va căută să-i desveţe de această purtare uricioasă, 
care din glumă, cum e la început, se transformă cu
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"timpul “într'o ură pasionată. De orice naționalitate ar fi cinevă, prin însuşi faptul că € or, despreţuirea * “lui se reflectează şi asupra bârfitoruluii ; dar aceasta e și contra intereselor patriei, care are nevoie, de [i- niștea și unirea. tuturor locuitorilor săi... | 
Patriotismul bine înțeles mu poate fi decât în ar- Țmonie cu interesele omenirei, după cum drepturile familiei nu sunt în contrazicere cu acele ale națiunei. Mai mult încă, aceste Srupe sunt necesare progresului, căci prin micimea razei lor..şi legătura mai strânsă a raporturilor, aţâţă omul Ia. lucru. Aşă, de exeniplu, "dacă s'ar desființă familia, Iuându-se copiii a fi ere- scuți. în comun de către Stat, ar mai există ardoarea , neobosită a părinţilor la lucri 2.— Desigur că nu, .Ei N Vor munci atât cât le trebuie pentru nevoile lor zil- nice, bogaţii în mare parte nu vor mai lucră deloc, - alţii chiar se vor plictisi de vieață, prin răpirea mân- gâicrei şi speranței ce și-o puneau în creşterea copiilor lor.- Tot astfel şi ideea de patrie e trebuincioasă- pen- „tru progresul omenirei : puţini sunt care pot îmbră- - “ țişă- iubirea întregii omeniri ; ori cine e însă în stare a-şi iubi patria, cu care are atâtea legături şi pe care.: 0 cunoaște, contribuind în acelaş timp cu porția “sa de lucru la prosperarea ei. Naţiunile; ca şi: indivizii, se concurează .şi caută: să se întreacă una pe. alta pe Calea industriei,” comerţului, ştiinţei, -literelor” Şi. ar- telor : aceasta-i, o - puternică îmboldire înspre pro-- gresul comun. - , II aaa IV. Mediocrităţile ştiinţifice, “când au : ajuns la cunoașterea câtorva fenomene depe pământ, au crezut că -misterul a dispărut pentru inteligența: omenească, că totul se, explică dela sine şi că, prin, urmare;-nu numai e nevoie de : Dumnezeu !. Acelaşi fenomen, se observă și la unii elevi, care îndată ce at învățat explicarea fulgerului, tunetului «şi electricităţei, cred că cunosc ultimul cuvânt «lin cartea - naturei |. Sa-: Vanţii însă, acei cari îşi. petrec -vieaţa lor întreagă | studiind -natura, simt marginele ştiinţei peste “caree . - cu neputinţă să treacă — și „asemenea spicelor. de -: 

2 

ai
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grâu pline, îşi pleacă. nobila or frunte în fața necu-- 
noscutului. 

Stânca de care se vor lovi în totdeauna certetările 
“omeneşti e cauza primă: care e „originea “materiei ? 

" Oricât şi-ar frământă omul mintea, ori în ce chip ar 
întoarce-o, fie că ar presupune că Universul se' da- 

: toreşte „întâmplărei”, fie că ar presupune nişte „legi 
- după care. materia primitivă, s'a: ordonat în sisteme : 
solare”, rămâne totuşi aceeaş întrebare: de unde 
vine materia ? Și cum materia nu a putut apare aşă 
din senin — fiindcă mintea ne spune că din „niniic” 
nu se poate face: ceva” dela sine, cum pe de altă. 
parte materia nu s'a putut creea „pe sine — ceeace : 
presupune că a existat dejă în momentul creațiunii sale, 
rămâne. ipoteza intervenţiei unei puteri supranatu- 

+ Tale, > | 
! 

Credinţa în Dumnezău nu-i de natură -a fi legiti- 

„mată prin consideraţiuni raţionale.: Exiştenţa divină 
“nu poate 'fi demonstrată Cu argumente, după cum 

nu -poate fi constatată: prin „experiență. Tot” astfel 
nici o experienţă şi nici un argument nu poate-do- 

4- 

' vedi netemeinicia acestei credinţe. In asemenea con- “ 

“ diţiuni omul cinstit şi bun îşi zice : „cred în existența 

lui Dumnezeu, pentrucă am nevoia să cred în prin- 

_ cipiul binelui, am nevoie să cred că binele va triumfă 

în cele. din urmă în univers”. Credinţa în Dumnâzeu 
este prin. urmare'o necesitate morală. Cu multă pri- . 

cepere a sufletului omenesc Mântuitorul ne povă- 
ueşte : crede şi nu cercetă”. 
„Dacă răpim omului sentimentul religios, i-am pa- 

ralizat în mare parte tendinţele sale de a face bine, 
“mai mult încă i-am sădit. desnădejdea. în- vieaţă şi 
„i-am “luat orice putere de muncă; căci, după cunu 

: zice proverbul, „cine lucrează, 'se roagă”. Credința . 

insuflă omului putere. la lucru : cu credința că va- 

"culege roade, plugarul răscoleşte pământul cu sudoa- 

rea frunţei sale; cu credința de a câștigă, riscă ne- 

7 

.
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- gustorul ăverea sa ; în sfârşit, credința că va ajunge la țărim dă curaj marinarului 'a se aventură în largul mărei, A a Fără de sentimentul religios, universul ar fi o imen- sitate datorită întâmplărei, unde glasul omului star pierde în pustiu şi -unde vieâţa mar aveă alt scop-' decât moartea ! Fără de credinţă, vieaţa omului ar fi lip, sită de farul strălucitor ce-o, luminează în trecătoarea, dar conştienta ci stare pe Pământ. Morala nu poate/- îi dar completă fără de sentimentul religios, aa) serveşte oareşcuri de încoronare. .. . i „Pe de altă parte, religia se bazează . pe: morală ; „fără de morală, religia nu e decât o superstiție ; fără. „de morală, “omul pretins religios nu e decât un lin-. Sușitor, un solicitator al favoarei divine.. Căci, prin. religie, nu se înțelege practicarea cultului extern ; a merge.regulat la biserică și a ţine cu sfinţenie po- sturile; — ci îngrijirea “simţimântului- acela intern cu stricteţe și evlavie, — cultul exterior ne expri- mând decât nevoca imperioasă de a-l. manifestă în . afară. i a Se ia drept om religios acela care se roagă cu sme- renie aducând laudă bunului Dumnezeu, în timp ce, “pe de altă -parte, calcă. glasul conştiinţei sale, care îi arată legile divine! Cea mai: înaltă glorie ce stă în putinţa omului a o aduce lui Duninezeu, e de a-şi petrece vieața după preceptele 'sănătoase ale rațiunei şi de a căută din ce îri ce a'deveni mai bun, „ Grija zilei de mâine e cea. niai prețioasă pâine cu „Care se poate hrăni sufletul oricărui „muritor.: ca îl : previne de multe rele, îndepărtează spiritul dela ispi- - tirile văzămătoare ale momentului, și înnobilează în „Cel mai înâlt grad existenţa sa, - Se » „Sentimentul religios e acela care pune în comuni-. fre omul cu Fiinţa Supremă. „Acest“ sentiment sc
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găseşte, sub diterite forme în inima tuturor oame- 

nilor ; el. apare la copil de îndată ce acesta începe 
a căută să-şi. dea. „șeamă_de lumea înconjurătoare. 

Mamă, cine a făcut soarele Ș cine a "făcut "păsărica 

care cântă atât de duios?” — întreabă el cu nerăb- 

dare. „Bunul Dumnezeu”? — i se răspunde. „Dar unde 

e - Dumnezeu ?” — întrerupe el arzând de curiozitate. 
„Sus în cer; el a făcut tot.ce.se vede şi poate .face 

orice voieşte”. Şi acestea 'zise se poate observă pe 
“faţa copilului impresia misteriosului. " 

Cum vom desvoltă sentimentul religios la copil, 

acest sentiment care îi va servi de sprijin în vieaţă ? 
„nainte: de vârsta şcoalei, ne vom mulțumi a-i arătă 
'ordinea admirabilă ce domneşte în natură, splendoa- | 
rea zilei senine, delicateţa şi mirosul. plăcut al florilor, 

„cântecul duios, al pasărilor : ; toate acestea în scop.de. 
a-i inspiră dragoste pentru natură şi încredere în 
legile lui Dumnezeu. “De asemenea unele. din precepte. 
morale îi pot fi înfăţişate în legătură cu sentimentul 

religios. 

Dar cel mai ne merit mijloc de a-i da o idee despre 
Dumnezeu, este a-L compară cu un tată de familie: 

după cum tatăl poartă grija” copiilor săi, pentru care 

aceştia la rândul lor îi datoresc respect și iubire, tot. 
astfel Tatăl ceresc al tuturor. oamenilor procură mij-. 

loacele la toți cu cea mai înare bunăvoință ; ; în schimb 
suntem datori cu toţii a-l păstră” cea mai curată-iu- 

bire şi cel mai adânc respect în inimile noastre — 

lucrând” din răsputeri spre cea . mai mare glorie a 
Creaţiunei - Sale. : . E 

Ajuns” la vârsta şcoalei, copilul va învăţă rugăciu-. 

nea de toate zilele, îndemnându-l să o repete cu dra- 

goste dimineaţa şi scara înainte de culcare; ne vom: 

păzi însă de a-i porunci aceasta : credința se inspiră, 

nu se impune. Ceeace-trebuie să veghiem cu îngrijire,
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„e ca.să nu profaneze ideile sfinte ; aceasta e condam- nabil nu: numai din punctul de vedere religios, -ci -şi acel al moralei şi al demnităței proprii a “copilului. Un mijloc de a preveni acest urât obiceiu, e de a-i inspiră respectul şi iubirea pentru lucrurile sfinte şi mai presus de toate pentru Dumnezeu. In acest scop îi vom recomandă să nu facă prea mult uz de senti- mentul religios şi să nu pronunțe. numele lui Dum- nezeu decât în timpul rugăciunei, când. trebuie să 6 facă cu mare evlavie, căci prin repetirea deasă, res- pectul se împuţinează şi gura odată deprinsă poate asociă acest nume, care ne înalță sufletul până la „cer, îl poate asociă cu lucruri. josnice. 
„Vom deschide inima copilului pentru simţimântul religios, care dă un scop vieței şi ațâță omul la fapte bune. o. pr 7 

. 

„In, şcoala primară neputând “predă dogmele Sfintei noastre Bi- serici ortodoxe și pe de altă parte având une ori ca elevi copii de alte confesiuni, ne vom mărgini la educaţia pictăței, a simțimântului ” religios şi vom veghiă ca prin nimic nici uoi nici elevii ortodocşi „să nu jignim pe celelalte confesiuni religioase. De altfel esența re- ligiunei noastre creştine este constituită din iubire pentru toţi oa- .. . . . - . . Bi 

Ă 

menii, E 

%-
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"EDUCAŢIA VOINŢEI. 
1. Favorizarea instinctelor şi tendinţelor Dune, reprimarea celor vele. — 

11. Voința copilului. — III. Intărirea şi disciplinarea puterei 

de a voi. | IN “ 

|. Instinctul curiozităţii. — Ne-am ocupat despre cu- 
riozitatea la copii în educaţiunea intelectuală ; ră- 
mâne să considerăm acum acele manifestări ale ace- 
stui instinct. care privesc educațiunea morală. Uneori 
copilul se arată curios fără să. fie împins de dorința 
de a cunoaşte, ci numai ca să-şi găsească un. mijloc 
de vorbă]] Copilul nu suferă mult timp să tacă: pen- 

tru el monotonia e un chin și deaceea- observăm la 
dânsul un neastâmpăr general sau o preocupaţiune - 
lăuntrică, când-e nevoit să tacă — iar dacă e răstățat, 
ne ameţeşte cu o mulțime de întrebări fără de nici - 
un rost. Pentru a combate această conrupere a curio- 

zității, nu e bine să nuti răspundem sau să-l pedep- 
sim, ci vom căută să înlăturăm în totdeauna cauza 
ce-i dă. loc, adică urîtul: cum vedem că începe cu 
astfel de întrebări, repede să-i găsim de-joacă — „aa, - 
dar tu nu te-ai jucat 'demult . cu cutare jucărie” îi 
vom zice şi.îndată vom observă că fața sa se umple 
de bucurie — uitând de ceeace ne întrebase. Dease- 
menea nu trebuie ţinut la masă până când se scoală: 
toți, ci cum a mâncat să i se dea voie să se ducă; —: 
în felul acesta am- economisi obișnuitele observaţiuni 
ca i se fac la masă pentru neastâmpăr şi gălăgie.. 
9 O altă manifestare urită a curiozităţii e de a ascultă 
ja/ ușă ceeace se' vorbeşte în odaie; desigur că nici 
în acest caz copilul nu caută să se instruească, mai 
mult încă, el ştie 'că face o faptă urîtă — probă, ru- 
şihea ce o simte când e prins. Mijlocul cel mai nemerit 

- , LA - Mă
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de a combate această manifestare bolnăvicioasă a curiozităţii, când se repetă, e de a chemă copilul în - odaie şi: a-l pune în genunchi să- asculte convorbirea. . - noastră. + - 7 „ Instinctul imitaţiunii. — Incă din vechime se obser-- vase că copilul mic nu e decât.o maimuţă şi un pa- pagal ; această aplecare a naturei sale se datoreşte in- stinctului de imitaţiune, care îl împinge să facă cecace a văzut pe alții făcând şi să zică ceeace a auzit vor- „ bindu-se. In cei dintâiu ani ai copilului, instinctul imita- Țiunii se manitestează din cauza neştiinții sale; apoi - din cauza iubirii ce o are pentru. cei în. mijlocul cărora creşte ; iar mai târziu, ceeace îl împinge să imiteze pe cei mari, e dorinţa -de a ajunge şi el. mare cât mai curând. N Rp o | Aşă dar, prima grijă ce trebuie să o avem e ca să nu aibă copilul. decât exemple bune; apoi vom face apel la personalitatea lui în măsura în care creşte — deprinzându-l să-şi dea seamă în totdeauna de ceeace face, o i - „„nstinctul proprietății. — Instinctul proprietății__se. arată-foarte. de_timpuriu. la Topil;-insă numai uni- lateral. — în ceeace îl priveşte pe. sine.' Copilul mie ține să i se respecte ce este al său, dar el nu re- spectă dreptul altuia şi aceasta din cauză că el nu. știe decât de plăcerile şi durerile sale, nu şi de ale altuia. Cu -câtă căldură își- apără dânsul lucruşorul său, —să. ne gândim numai la tonul cu care spune : „acela e-al. meu !” şi la gesturile ce le face. lar. dacă îndrăznește cineva,să nu-i pună îndată lucrul la loc, micul proprietar se face:roş de mânie și ţipă până. când. e ascultat, , Sa Dar pe de altă parte el nu voeşte să ştie de.pro-. prietatea altuia : cum â văzut o jucărie în. mâna fra- - _telui său “mai mare, îndată o cere — începând a ţipă „dai ! dai !” până când se convertește cel mărişor a i-0 da, sau până e împăcat cu altceva. In măsura . - în_care creşte însă copilul, începe. a_se' desvoltă câtă: - puțin Și simţimântul dreptului de proprietate alaltuia : aşă vedem copii câre înapoiază îndată jucăria fratelui... „lor mai mic, dacă acesta se pune pe plâns. Să deprinderi copilul să fie strângător — căci in- -.
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“stinctul “de proprietate nu, cere numai apărarea în 
"contra încălcărilor străine, ci şi păstrarea, în. stare 
bună a lucrului avut: pagubele ce rezultă din. neîn- 
grijirea noastră nu trebuie” să ne usture mai .puţin 
decât cele care provin din încălcarea altora. Când 

„ copilul a ajuns să se folosească cu înțelepciune de in- 
stinctul proprietăţii sale, va fi înclinat prin: însuşi 

„acest fapt să recunoască și să respecte bunul altuia. : - 
Instinctul răsbunării. — Instinctul răsbunării, acela 

care împinge copilul să caute” pedepsirea fiinţei reale “ 
/ sau imaginare pe care o, presupune că i-a făcut vreun 
rău, se arată foarte violent la copil. Intr'adevăr, cu 
cât îi stă cuiva mai mult -prin putință să-și răsbune,  . 
cu atât se preocupă mai puțin de aceasta — căci ştie - 
că va găsi ori când ocaziune ; din contră, omul căruia - 
nu-i stă prin putinţă să-şi răsbune, e chinuit groaznic — 
căci se cutremură gândindu-se că poate va muri ne- 
răsbunat ; prin urmare copilul, care din fire e nepu-" 
tincios, trebuie să fie torturat amarnic de setea răsbu- 
nării şi abiă dacă găseşte alinare cerând ajutorul 

„altora. da a 
Aşă se explică pentru ce el nu se linişteşte, când 

s'a lovit” decât dacă batem lucrul care-i pare lui vi- 
|novat;: a căzut. jos, batem pietrile sau podelele; . 

„ S'a lovit 'de masă, batem colțul mesei: „na, na, bă- 
taie !” — şi ca prin farmec îi trece durerea. lar dacă 
sufere vreun neajuns dela cineva! din casă, -aleargă 

" gâfâind la mama sa, ca să-i spună să-l bată şi nu tace, 
„doamne, păzeşte, până când. nu se 'preface mama lui 
„că bate pe cel ce i-a făcut rău. Tot astfel se explică 

- satisfacerea ce o.au cei mai mărişori când li se spune 
„o poveste în care răul-făcățor şi-a primit răsplata. . 

Instinctul răsbunării ne amintește timpurile. de săl- 
“băţicie a omului, deaceea e bine să căutăm a-l îm- 
„blânzi —iar nu să-l mai aţâțăm încă, după cum se 
practică în cele mai multe familii. In interesul fericirii 

„copilului e nevoie:-să-l deprindem să-şi stăpânească : 
„setea de răsbunare, care îi turbură pacea. sufletească : 

să lase să treacă mai bine dela el, decât să fie veșnic 
“emoţionat — iar dacă cazul e “mai greu, să apeleze 

la justiţie și să aştepte în linişte îndreptățirea sa. | | 
( Zendinţa împrietenirii. — Copiii mici sunt priete- .
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noși. din fire între dânşii : abia au făcut cunoştinţă, și s'au împrietenit într'atâta încât le vine greu să se despărţiască.. Jocurile în comun le plac mult mai bine decât- singuri ; — se mai ceartă ei, nu e-vorbă, se mai .- supără câte puţin, — dar plăcerea ce o simt de a se. jucă mai mulți la un loc e prea mare pentru ca să țină seamă de unele neajunsuri “pe care le: întâlnesc în acest fel de joc. -. „7 i as Prietenia copiilor e însă în genere trecătoare : uşor se împrietenesc, uşor se iau la ceartă sau se uită ; adevărata prietenie -cere o; concesiune reciprocă şi, copilul din fire nu e tocmai concesiv. Totuş se în- tâlnesc copii, care din cauza împrejurărilor şi'a po- „trivirii de caracter, leagă între ei un prieteşug temeinic „care ține toată vieaţa lor. | ' CLendinţa' luării în râs. — Foarte mulţi copii au aPlEcarea de a râde de defectele fizice sau de condi- țiunile de naştere ale altora : la şcoală mai nu e copil. "care să nu aibă câte o poreclă. Această tendință ne- omenească provine fie din răutate, fie numai din. gustul de a zeflemesi; în amândouă cazurile însă ea răneşte sufletul celui ce se vede luat în râs şi aceasta cu atât mai mult, cu.cât porecla se potriveşte mai bine defectului ce-l are. 2 DE 
Vom căută să combatem pe cât e cu putință această: apucătură sălbatecă, netolerând niciodată unui copil. să râdă de. altul în fața noastră și explicându-i că de regulă nimeni nu-i vinovat de cusururile fizice, pe care le are și chiar atunci când acestea provin din vina lui — nu din naştere, “e pedepsit «el deajuns, aşă încât nu mai e nevoie să fie ridiculizat ; cusu- Turile fizice: mai pot proveni și din. accidente, nenoro-. ciri, cari se pot întâmplă oricui ; în sfârșit vom face - pe copil-să simtă dreptatea zicătoarei: „ce ţie nu-ţi place, altuia nu. face”, di " ' 

“11. Voința “este dintre toate stările sufleteşti . aceca care poartă mai :mult pecetea - personalităţei | cuivă : voința este omul. Un act-de voinţă trebuie să aparțină în întregime persoanei care -Pa hotărît, 
adică să nu fie silit nici măcar îndemnat de un altul, -
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Actul de voință trebuie să decurgă din propriul în- 
demn al cuivă şi să fie executat în felul său dea în- 
țelege şi a simți: numai atunci aduce după sine me- 
rit sau pedeapsă. 

- Din cele spuse e dşor de ghicit că copilul nu i poate - 
să aibă voință : îi lipsește inteligența trebuincioasă, 
îi lipseşte şi îndemnul de -sine. EI este jucăria împre- 

„jurărilor, e condus mai mult decât se conduce singur . 
- şi chiar când pare a- -şi da seamă de, actele sale, încă 
fantazia sa e în joc. | 

Nu tăgăduim că copilul: nu săvârşeşte acte volun= 
„tare; însă dacă cercetăm cu luare aminte! isvorul” ac- 
telor. sale, găsiin că ele sunt provocate fie de o tre- 
buință imperioasă, de o dorință oarbă sau de. un. ca- 

“priciu trecător : actele voluntare ale copilului hu sunt 
urmarea unei deliberări, unei chibzuieli. Dar după 
cum atenția voluntară se desvoltă treptat din atenția 

“spontană, tot :aşă voința a_chibzuită_ şe_altocşte pe 
voinţa primitivă "a copilului, pe .voința_impulsivă, 
dacă o putem numi astfel. 

III. Pentru a educă voinţă copilului vor “căută 
să sporim, să întărim energia din care se “constituie - 
voinţa şi apoi treptat s'o disciplinăm, s'o -îndiguim, 
s'0 deprindem să se canalizeze după normele raţiunei. 
E ştiut de toţi că actele voluntare dau naştere prin. 
repetirea lor unor deprinderi ; dar se poate . formă -- 
tot astfel deprinderea 'de a voi, adică de a aveă o.ati- 
tudin€ trează, energică, activă față de impresiunile 

-pe care le primeşti, în loc de a reacţionă î în mod pasiv; 
tot astfel îți poţi formă cu timpul deprinderea de a. 
voi cu chibzuinţă, adică. după o deliberare temeinică | 
din care hotărîrea să rezulte în plină cunoștință de 
cauză. - Ă „> - 

Prin urmare voni începe prin a respectă pe: “cât e. 
“cu putință spontaneitatea copilului. Nu-i vom” “im 

pe
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pune, voința noastră decât atunci când am epuizat 
toate mijloacele educative și când e în primejdie să-. 

„ nătatea sau caracterul copilului. Pe cât e cu putință 
trebuie să facem pe copil să simtă necesitatea. însăşi. 
a lucrurilor, în sfatul pe care i-l dăm, iar nu voința 
noastră. In nici într'un caz nu-i bine să luptăm îm- 

"potriva voinţei copilului cu intenţia de a o înfrânge, 
căci sau îl facem încăpățânat sau îl facem, incapabil 
“să, se conducă singur. | 

Incăpățânarea copilului provine în totdeauna din- tr'o creştere rea. Copilul mic de tot pare mumai că e încăpățânat, când stăruie într'o anumită atitudine : în realitate însă pricina este simplicitatea mecanismu- - lui său sufletesc, care-l face să fie complect stăpânit -: de o senzaţie, de o imagine, excitându-i o dorință stăruitoare. Cu puţină abilitate educatorul va distrage atenţia copilului dela acea impresie sau îi va derivă dorința 'spre alt obiect; - 

„Tot aşă „de rău ar fi dacă am cedă în totdeauna - 
„voinţei. copilului, răsfățându-l. In cazul acesta întă- 
rim voinţa impulsivă. a “copilului, adică înclinațiile, 
dorinţele şi capriciile lui, care devin din ce în ce mai 
active, mai nesăţioase şi mai tiranice. In timp ce dacă 
îi rezistăm la. nevoie, motivând împotrivirea noastră, 
tăiem din puterea acestor impulsiuni şi' deprindem 
copilul cu timpul să. le'reziste el însuşi. 

| 7 | 
: „Părinţii se înşeală de obiceiu refuzând copiilor tot ceeace dânșii 

cer. E absurg să li se refuze fără de motiv ceeace dânșii așteaptă 
„dela bunătatea părinţilor lor. Dar, “pe de altă parte, stricăm copiii 
făcând tot ce dânșii vor,” (Sant). o > - | 

Vom da copilului prilejul să-şi exerciteze cât mai 
des voința, lăsându-i o inițiativă și o libertate din 
ce în ce mai mare, pe măsură ce devine în stare să 
se călăuzească singur. Îi vom mai da prilejul să se 
stăpânească pe sine însuş, să-și înfrângă dorinţele, 

pa 

îns
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să reziste îndemnurilor momentului, să se deprindă 
a consideră diferitele acţiuni posibile într'o anumită 
împrejurare, să mediteze asupra urmărilor fiecăreia 
din ele şi: să se hotărască pentru, a acțiunea pe. care o 
judecă. mai bună, - j 
„E o" mare dibăcie - a şti nu numai să dai "poveţe. 
bune, dar şi cum să le. dai. Copilul trebuie condus 
în aşă fel încât să nu fie constrâns de loc! şi să i se 

“pară că lucrează de buna lui voie. Mai e nevoie apoi să 
deprindem copilul să nu. vadă în poveţe o voință a 
părinţilor, ci un ordin al rațiunei pe care şi l-ar im- 

“pune el singur, dacă ar aveă inteligenţa mai desvol- 
tată : capriciul şi arbitrarul trebuie cu totul înlătu-. 
rat. Trebuie să facem pe copii să înţeleagă că nu ur- 
mărim decât binele lor, că ei m'ar fi putut creşte fără 
de ajutorul nostrii: şi că în sfârşit, e o datorie pentru 
noi de a-i povățui şi a-i îndrumă pe calea cea bună. 

__ Le vom arătă că părinții “sunt răspunzători îna- 
intea lui Dumnezeu şi a. oamenilor de felul cum îşi 
cresc copiii : când un copil e rău, iu pe dânsul îl 
învinovăţeşte lumea, ci pe părinți — zicând că „e rău 
crescut'!; legea pedepseşte deasemenea! părinţii pen- 
tru pagubele aduse altora de către copiiii lor. Le vom 
arătă că dacă se poartă bine, se bucură de libertate, 

„căci nu au nevoie să fie supraveghiați nici constrânşi: 
şi pe de altă parte şi noi surtem mulţumiţi. Dar nu 
numai atât, mai trebuie să le prebăm că într'adevăr 
numai interesul lor ne preocupă în poveţele ce le dăm 
şi pentru aceasta e nevoie ca să ne  conformăm fapta. 
cu vorba. - 

| Afară de aceasta ne vom păzi de a. da „copilului 
prea multe sfaturi de: odată; astfel înăbuşim într'în- 
sul orice: germen de personalitate, sau îl :facem' în- 
dărătnic. “Poate că însuşirea cea' mai prețioasă a unui 
educator e să aibă răbdare de Câte. ori trebuie. Aşă,
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de exemplu, pentruce sunt ocărâţi copiii în general 2— Pentrucă: fac zgomot, pentrucă: îşi tăvălesc hainele i şi alte nimicuri de acestea. „Să nu mai dea Dumnezeu 

i 

“aşă copil, toată ziua trebuie să stai cu gura pe el” —-, zice o mamă care se pretinde că ştie să deă educaţie. „Şi idealul educaţiei ei ar fi ca copilul să se înveţe să mănânce frumos; să-şi păstreze. bine hainele şi să-şi petreacă ziua ca o statuie ! Ei bine, aceasta nuiinai educaţie nu e, ba tocmai contrarul educației. - Ce să mai zicem de părinţii, care pare Că . găsesc „0 plăcere. contrazicând copilul şi cred că îşi înte- meiază mai bine autoritatea, impunându-i Voința lor! Autoritatea care impune jugul fără- de nici o condiție . - nu poate fi temeinică, căci aşă e firea omului, care se arată încă din copilărie : duce orice” greutate nu- mai să ştie pentru ce."De altfel e dureros să constatăm. „că o astfel de sistemă să aibă loc între părinţi şi copii. Să se arate dar motivele pentru care se dă o po- vață copilului, să i se dovedească că îl îndemnăm : la aceasta, nu pentru că aşă voim noi, ci pentru că ..: aşă e bine să facă; Şi” când “copilul se Va “convinge. . - despre aceasta, va căpătă încredere în părinți şi atunci ” cu iubire şi cu ininia deschisă va veni să le ceară sfatul ori: de câte ori va sitnți nevoie. 
ai trebuie apoi să încurajăm inițiativa copilului, primind unele din părerile lui, chiar dacă 'S'ar 'găsi şi altele mai bune. După cum ajutăm copilul să um- „ ble, ținându-l de mână, tot aşă e “nevoie să-l ajutăm - în primele sale încercări de voinţă, căci altfel cu greu , ” ajunge să o Capete prin el însuşi. a | [Odată ce am ajuns să-i desvoltăm îndemnul de sine, mai e nevoie să-l facem să aibă şi puţină încredere în el însuși. In acest scop îl: vom deprinde 'să se gân- dească singur - bine. înainte de a începe să facă cevă-şi numai când vede că nu poate reuşi, să se 

„G, Aslan: Pedagogia, 5 _ 1;
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roage: de un altul să-i spună, căci „Cine întreabă | 
de două ori, nu greșeşte niciodată”. In sfârşit îi vom 
întipări ideea că chiar dacă greşeşte - nu trebuie. să 

„se descurajeze, căci greşeala făcută de copil, se poate - 
îndreptă şi. că numai atunci este într” adevăr vinovat, 
când a greşit cu intenţie sau când nu s'a gândit la 
ceeace face. , , 
|. Când întradevăr am izbutit să desvoltăm simţul 

- de demnitate al copilului, să desvoltăm îndemnul de - 
ine şi să-l deprindem să se gândească în totdeauna 

înainte de a hotări:cevă, putem fi siguri. că am. cul- 
tivat în deajuns terenul voinței. 

;„Adesea profesorul întâlneşte în clasă un tip anormal de voinţă, 
„voinţa rebelă”. Unii copii, când nu izbutesc să facă un lucru din 
capul locului, rămân în totul neputincioşi să-l facă apoi; ei devin 
în toată „puterea cuvântului incapabili să înțeleagă, dacă au de a 

„face cu o problemă intelectuală sau să execute o acţiune exterioară 
: „cât timp ţine inhibiţiunea (oprirea provenită dintr'o ideie'sau emo- 
„țiune). In genere aceşti copii. sunt socotiți vinovaţi şi-i pedepsim ; 
sau dacă nu, profesorul opune voința sa aceleia a școlarului şi cou- - 
sideră că aceasta. din: urmă trebue să fie înfrântă... 

„In situaţia descrisă mai sus, când copilul e supus unki tensiuni 
şi unei puternice excitaţiuni lăuntrice e mai bine, în 19 cazuri din 
20, a 'vedeă un caz patologie decât un caz de vinovăţie morală... 
Rolul” profesorului va consistă în a-l face să uite greutatea care-l 
opreşte... 'Tot așă procedăm cu un cal indărătnic : îi distragem aten- 
țiunea, îi frecăm urechile sau nările, îl facem să ocolească drumul 
şi astfel îl conducem în locul voit, ceeace n'am fi putut face cu lo- 

„vituri de biciu.” (James). ş 

“Voinţă omului în genere şi a copilului în special. 
poate aveă numeroase cusururi.|/ Voința a poate Îi ne- 
chibzuită. Copilul mai ales se hotărăşte repedeina- 
inte de a:se gândi la urmărite faptei. pe. care '0 săvâr- 
şeşte. Adesea nu-i lipseşte experiența lucrului, dar. 
nu se gândeşte : e uşuratec, zglobiu. Un defect opus, 

“care nu prea se întâlneşte la copii, ste nehotărîrea. 
Nehotărîrea copilului nu provine însă din greutatea
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de a cântări motivele pro şi contra,. ci din apatie,-., din' stăbiciune, din indiferență. Când un asemenea : copil ne cere sfatul, trebuie să i-l] dăm cu dragă inimă, dar să-l încurajăm ca pe Viitor să se hotărască sin-. “gur în împrejurările banale, căci cine nu' se hotărăşte : “singur la timp se lasă târit de împrejurări. Unii copii. sunt? Schimbători, nu-şi păstrează hotă- rîrile luate ; alții sunt4încăpățânaţi,_ stăruesc în hotă- rirea lor chiar_ când văd că greşesc. In sfârşit unii copii sun; „timizi: cea mai mică greutate le pare un obstacol dă neînvins ; alții sunt“ îndrăzneţi, nu-şi dau seamă de pericolul la care „se expun. În educarea : - voinței copiluiui vom vegheă să evităm sau “să com- batem oricare” din aceste cusururi, 
Voința copilului se poate -educă nu numai în fa- - milie dar și la şcoală, Acasă copilul. are de regulă mai multă libertate, mai multă iniţiativă ; la şcoală însă vine în. contact cu camarazi de aceeaşi vârstă . ca dânsul, aşă încât are mai mult prilej să-și mâni- festeze energia Voluntară ; afară de aceasta e supus unei disciplini mai riguroase, care cu timpul îl de- prinde să se disciplineze pe el: însuşi. 

>» 
.



PEDEPSE ȘI RECOMPENSE. 
7. Mobilele la care jacem apel în aplicarea pedepselor şi reconii pen- . 

selor. — II. Pedepse ca urmări naturale ale japtelor. — III. Prin- 
cipii generale în aplicarea pedepselor: şi recompenselor. Pedepse. 
anti pedagogice. - “ Ia 

|. Ştim că omul lucrează fie dintro aplecare na- 
turală, fie din îndemnul unei deprinderi pe care și-a 
format-o, fie în: sfârșit cu voinţă. Până acum ne-am 
ocupat cu educaţia apucăturilor naturale ale copilului 
cât şi cu mijloacele de întărire ale voinţei în general ; 
rămâne să: studiem cum putem desvoltă în special 
buna voinţă şi apoi cum se pot formă bunele deprinderi. 

„Idealul educaţiunei ar. fi ca numai prin vorbă să 
destepte în copil simțimântul de perfecţionarea lui : 

“însuşi şi de bunăvoință către semenii săi; din nefe- 
_Ticire însă nici educatorii nu sunt preparaţi în deajuns. 
„pentru aceasta şi nici imulți copii nu ar fi așă de sim- 

țitori. Trebuie multă. dibăcie “ca să ajungă cinevă: 
să infiltreze” aceste simţiminte copilului chiar în mod 

“practic. şi aplicabile numai în sfera activităţei sale — 
și încă e cu putință să s€ găsească cazuri în care di- 
băcia cea mai isteață unită cu o răbdare îngerească 

“să nu fie în deajuns. , a a 
Ce este -de făcut în asemenea cazuri 2— Aceea ce 

se practică pe o scară mai întinsă decât ar fi nevoie: --. 
„Pedeapsa şi recompensa. Rațiunea pedepsei e 'cuno- 
„scută aproape de toţi părinții, deși cele mai de multe 

= 
o
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ori îiu e ținută în seamă; cine n'a auzit spunându-se copilului : „să nu-mi bănuești, când te-ai face mare, “ de ce nu te-am bătut”. Ca , 
Rațiunea - pedepsei e -prinurmare aceasta : copilul Î neştiuto şi neprevăzător — lăsându-l dar să calce! legile naturale, l-am expune la pedepsele prea: as- - „pre-ale naturei, pe de altă “parte lăsându-l să calce legile morale, i-am compromite viitorul. Datoria noa- stră e să-i punem în -vedere toate aceste, potrivit iminţei. sale, dar dacă Constatăm că vorba noastră -Tăsună în. pustiu, suntem nevoiţi a recurge la mij- loace mai șimțitoare, pentru a preîntâmpină răul şi a-l îndemnă la bine. ae 
Mobilele la care facem apel în aplicarea pedepselor „Şi recompenselor sunt de două ordine: de ordine fi- -. zică şi de ordine: morală — după cum se exercitează asupra simțurilor. sau asupra sentimentelor. 
Mobilele de" ordine fizică. — Principiul după care. „Vom alege - mijloacele de a influență pe cale fizică” voinţa copilului coristă în a-l lipsi pentri câtvă timp de un -bun ce-i aduce plăcere, 'sau a-i impune direct 0 dutcre-— iar ca răsplată, a-i procură o plăcere deo- sebită. Călăuziţi de acest. principiu, putem găsi mij- - loacele cele “mai nemerite de pedeapsă şi recompensă. Să cercetăm dar mai întâiu care sunt factorii ce produc copilului plăcere ; îi găsim în număr de trei :: „hrană, îmbrăcăminte. și ..joc, Aa a | „Hrana este cea dintâiu trebuinţă a omultii, fiindcă întreţine însuşi actul vieţei sale. Stomacul când nu primeşte la, timpul” obişnuit: alimente, produce o sen-. zațiune: foarte neplăcută numită foame, senzaţiune care prelungindu-se, ajunge să fie supărătoare, iar în cele din urmă, când și proviziunea de sucuri din Sânge e pe sfârşite, nevoea de hrană devine dureroasă şi scoate 'omul din simțiri — îndemnându-l-să mun- 

.
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cească sau să fure. Copilul. este foarte simţitor Ta. 
foame, fiindcă el nu € în stare să şi-o stăpânească ! 
câtuși de puţin; 'cine nu cunoaşte „foamea neîmblân- 
zită a şcolarului” care cum lasă geanta din mână, | 
aleargă la dulapul cu pâine şi nu găseşte de loc „timp 
să răspundă dacă a fost ascultat sau nu. “- 

Oprirea dela masă e dar un bun mijloc de pedeapsă 
în mână părinților şi mai cu“seâmă. a profesorilor, 
căci pe deoparte sănătatea. și demnitatea copilului 
nu e vătămată câtuși de puțin, iar pe de altă parte 
foa mea înfluerițează foarte: mult asupra lui. Din con-: 
tra, ca mijloc de recompensă i se, poate da. fructe 
deosebite şi prăjituri — după care:se bat toți copiii. 
„Imbrăcămintea aduce deasemenea copilului plă- 

! cere şi durere : ziua în care i. se_ cumpără un rând 
„de haine e pentru dânsul 6 sărbătoare, iar când e 
„nevoit să umble cu haine rupte e plin, de -mâhnire, 
(presupunând că nu e deprins cu astfel de îmbrăcă- . 
minte) ; îmbrăcămintea poate, dar. servi deasemenea 
“ca un mijloc de pedeapsă și recompensă. 

Jocul e pentru copil o coardă mai simţitoare decât ! 
N îmbrăcămintea : şi pentru. unii din ei tot aşă de sim- 
". ţitoare. ca hrana. Nemişcarea și urâtul chinuesc amâr- 

nic pe copil; ca: “pedeapsă, îl vom puteă ţine, dar în 
picioare, în genunchi sau, închis numai în casă, iar 

“ca recompensă îi von lăsă: deplină libertate să se 
"joace, îi vom cumpără: jucării, etc, .. 

In sfârşit, ca mijloace fizice de pedeapsă n mai pot fi : 
întrebuințate : : îndreptarea greşelei de către copil când. 
e cu putință, munca silită, piperul pe! limbă pentru 
vorbele urâte şi în ultima resursă : linia. 

Mobilele de ordine morală. — O a doua cale, pe câre 
o putem întrebuință spre a îndepărtă copilul de rău. 
şi a-l îndemnă la bine e calea sentimentală. Copilul 
simte plăcere iu numai când i.se dă o prăjitură, dar * 

S
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și când e lăudat; deasenienea e trist nu numai după ce a fost bătut, dar şi după ce a fost mustrat. 
- Influența mobilelor de ordine morală asupra co- _pilului se explică atât prin egoism cât şi într*o măsură mai mică care creşte cu etatea sa — prin simpatie. Copilul e mai simțitor pentru demnitatea sa decât . 

se crede; lăudându-l, el se îngâmfă, căci vede. dem- Pi „nitatea- sa ridicată în dchii noștri; din contra, mu- strându-l, el se. vede umilit şi se întristează până în adâncul sufletului “său. | | - Cu cât copilul creşte şi cu .cât relaţiunile dintre el. şi părinți sau profesori sunt mai strânse, cu atât şi lauda :sau mustrare au o mai mare influenţă asu- pra sa, căci se exercitează şi pe o altă cale, prin sim- patie. Am văzut.o copilă de 6 ani, care nu numai că se sforță să aducă cele trebuincioase mamei sale bol- "nave în. pat, dar. -dedeă o atenţie, neobişnuită la a- Ceastă vârstă, mersului și vorbirei sale — pentru ca > 
„nimic să -nu o supere: căci o mustrare . venită din! partea “fiinţei sale iubite şi încă într:o asemenea îmm- prejurare i-ar fi sângerat: inima. De asemenea unii copii învaţă nuimai din iubire către profesor, aceasta din cauză că lauda și stima venită din partea per-:! „soanei iubite, le umple. inima de. bucurie. In al trei- “lea rând. vine influenţa laudei sau- a „desaprobărei din, partea societăţei în mijlocul căreia. trăește : dacă “copilul. aude . vorbindu-se. numai de bine „despre el, e. însuflețit şi mai mult pe calea binelui ; din contra, dacă vede că e arătat cu degetul, se simte mâhnit şi îi 'vine greu să mai dea ochi Cu lumea. 
“Prin urmare resorturile sentimentale nu numai că | pot fi întrebuințate ca mijloace de, pedeapsă Şi - re- compensă, dar trebuiesc chiar întrebuințate în primul : „loc — şi numai când vedem că în felul acesta nu ajun- "gem la'nici un rezultat, numai atunci suntem nevoiți 
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„a o întoarce pe foaca cealaltă”, “Când .numai o.cău- .. 
tătură e de ajuns sau când nu e nevoie decât-un semn, 

“să nu întrebuințăm mai mult ; ar fi şixpăcat, o crimă- . 
- pedagogică chiar, de.a umblă cu răul față de un copil. 
simțitor, care-ar puteă înţelege 'şi- cu binele... 
„II. Oricât ne-am sili să facem- pe copil să înţe- 

leagă că nu urmărim decât binele său chiar. când îl 
“pedepsim, tot.rămâne în.el 9 umbră de îndoeală că 

ar îi la mijloc” voința „noastră “mai mult decât raţiu- 
nea lucrurilor. 'În felul acesta s'ar înăspri relaţiunile 

„între copii şi părinţi — şi noi știm că fără de iubire 
şi încredere nu. e cu putință -educaţiunea. E nevoie 
dar. ca în. împrejurările în care fapta copilului îşi a- 
trage o urmare momentană şi puţin _vătămătoare, 
să n'o înlăturăm prin aplicarea unei. pedepse: de a 
noastră, ci_ să lăsăm _copilul-să sufere-urmările- proc 
priei sale —greşeli-: acesta e sistemul pedepselor na- 
burale e. Ta 

Aplicarea acestui sistem de pedeapsă e. mărginită ; 
a căută să-i întindem hotarele, ar însemnă să lăsăm 
copilul în voea soartei — ceeace numai educație mar 
fi ;-însă orice faptă câre ar aveă'o urmare momentană 
şi puțin vătămătoare trebue să cadă în domeniul 

„acestui sistem — şi acest fel de cazuri sunt mai. dese . 
„= decât star păreă'la prima vedere, ba în cele mai multe 

familii formează aproape singurul> obiect al pedep- 
selor părinteşti. |. . i [ 
». Să luăm “câteva exemple din cele care se petrec 

„aproape zilnic, pentru a vedeă cum se poate: aplică: 
sistemul pedepselor_naturale: - 

„„. Un copil vine dela joc cu hainele feştelite, cu ghe- 
tele” pline de praf şi cu mâinile mânjite ; vine. însă | 
cu un aer triumfător,. căci a.făcut multă vânzare ca 
precupeț sau a mânuit bine mingea; dar nu apucă E 
„bine să istorisească mamei sale succesul lui, căci spre 
cea mai amară desnădejde, e întrerupt aplicându-i-se 
y 

.
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“pe nerăsuflate întreaga serie a animalelor 'patrupede, „ba pe deasupra şi o încălzire, a: urechilor. Care e re. „zultatul? — Părintele s'a . turburat, încât cu greu îşi mai vine în fire, îşi blestemă copilul şi se blestemă şi - pe sine ; iar pentru copil, 
fletească cu care a intra 

“ce prăpastie între starea su- 
t în casă şi acea cu care a fost primit! Şi la urma urmelor copilul se așează la masă în acelaş hal, ba încă şi posomorit. Ce reco- „mandă pedagogia în asemenea cazuri? — Recomandă ca părintele să asculte. ni ai întâiu cu bunăvoință bra- vurile copilului; 'atrăgându-i. atenția asupra , felului de joc. care ar fi periculos — şi apoi să-i spună cu blândeţe să-și: curețe hainele și să se spele pe mâini. | Am înlăturat. scenele neplăcute şi. ncpedagogice de “odinioară şi pedealtă par te greșala e în: întregime în- “dreptată. Chiar dacă s'ar întâmplă ca copilul să nu voiască să-și îndrepte greştala — să se curețe pe haine a. 

, 

şi să se şpele pe mâini 22 încă nu trebuie să se schimbe -. “tactica, „„să'se întoarcă cojocul”, ci cu “acelaş umor i se va spune că nu e primit la masă sau i se va pune în vedere că a doua zi nu 
explicându-i că nu e dre 

1 va. mai fi lăsat să se joace, . 
pt ca altul să se ostenească - pentru a îndreptă urmele jocului său; părintele. va trebui să se ţină de cuvânt cu orice preț, afară numai - dacă i se promite soletiin 

nicia. 

timpul iernei. Copilul fi 

că nu va mai repetă îndărăt- 
Să luăm acum un caz care se întâmplă adesea în 

ind neliniştit, din cauză că “are unde .sburdă, după ce s'a săturat privind cum ninge şi după ce s'a mai învârtit puţin prin casă, îşi găseşte de joc focul: ia o surcică, sau dacă are” la îndemână, o bucată de hârtie şi o aprinde ,,voind să facă luminaţie”. In, Zadar i se spune Şi mai cu „Dinişorul şi mai aspru, în zadar se atribuie acestui fel de joc superstiții caragl lioase, căci copilul rămâne ne- du merit ; atunci mama enervată „pierde răbdarea” se năpusteşte „asupra: lui, îi smulge din mână surcica sau hârtia și îi mai dă vreo „câteva „de cheltuială >» . Care e rezultatul? — Mama s'a necăjit asupra dra- 
pilul plânge și se vaietă că .. . 

cilor de ploduri”, iar co 
nu e lăsat „să facă lumin 
odată în largul său, va 

7 

A ație”! și când apoi se va găsi 
izbuti într'adevăr să facă o 

, 

i
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"iluminaţie frumoasă, arzând covorul depe jos — dacă 
“nu şi haina depe dânsul. __ : Pe: 
„Ce recomandă pedagogia în asemenea cazuri ?— 
"Recomandă ca mama să prevină copilul de peri- 
colul la care se expune umblând cu focul, iar nu să-i 
umple capul cu superstiții grosolane; dacă vede că 
copilul tot nu se îndură să lepede hârtia aprinsă din 
mână, să-l lase în pace și să aibă răbdare până când 
flacăra îi va ajunge la degete. Şi iată-l âtunci cum Ș 
aleargă cu braţele deschise la mama sa, cerându-i .. 
fierbinte jutor! Mama: păstrând acelaş sânge - rece, 
va. căută să-l lege la deget fără să scoată o singură. 
vorbă din gură, căci nu poate fi mai grozavă mustrare 
pentru un om decât tăcerea: când „cineva e ocărit. 
pentru o greşeală, își impută mai puțin sie-și, căci 
„Şi-a luat plata” şi cu cât e ocărît mai mult, cu atât: 
se simte mai ușurât; aceeaş observaţie se aplică şi 
copilului cel mai rău crescut, cu toate că într'o mă- 

„sură mai mică; se va lăsâ'dar copilul să se isbăvească 
singur de greşeala făcută şi să zică din propriul său : 
indemn. că „mama are. dreptate”; în felul acesta, 
el nu numai că e apărat în viitor,de a se arde mai rău, 
dar capătă încredere în mama .sa și o iubeşte mai: 
«mult încă —'gata fiind a o ascultă în alte “împrejurări. 

Dacă pentru îndreptarea actelor “copilărești, n'am 
întrebuință decât pedepsele noastre, am văzut că în- 
tâiul rău ce ar urmă ar fi o slăbire a raporturilor. : 
dintre părinţi şi copii : părinţii se arată nemulţumiţi 
pe față, iar copiii cârtesc prin dos. Şi nu putem zice 
că copiii hu au dreptate: a-i ocâri și pentru ce trebuie 
şi pentru ce nu trebuie, a fi cât e ziua de mare cu gura 
pe dânșii şi de multe ori a le da mai multă bătaie 
decât mâncare, e-o vieaţă de chinuri, 3 - 

Dar mai sunt şi alte consideraţii, care ne hotărăsc . 
să nu întrebuințăm decât acest sistem de pedeapsă, - 
în.cazurile 'ce intră în domeniul său. Aşă, în cazurile 

"de felul exemplului întâiu, adică în acelea în care 
greșeala se poate îndreptă îndată, ar fi să lipsint-co-



„ . E — 

219. , Su ” 

  

pilul de învățătura folositoare în vieaţă de a-şi îndreptă: | "Singur greşelile, „dacă am întrebuinţă metoda obişnuită, - care consistă în a-şi luă” asupră-şi osteneala de a în- drepta greşala copilului şi în schimb a-l- pedepsi, ca să nu ne mai dea asemehea lucru pe viitor... Nu e nevoie 'să mai arătăm că acest procedeu e cu „totul nepedagogic : observaţiile făcute cu ocaziunea | analizărei exemplului întâiu se aplică la. toate. cazu- „rile de același fel ; dacă mai Spunem că însuși obiec- tul pedepsei e absurd, atunci am caracterizat în deajuns. sistemul pedepselor părintești : căci cum am voi ca | copilul să se joace pe afară fără să se feştelească | "Sau să.sc joace pfin casă fără să face răscoală? Bunul .. simţ ne spune să-l lăsăm să facă şi una şi alta cu condiţie numai ca la sfârşitul jocului să îndrepte totul, - În cazurile de felul exemplului al doilea, se lipseşte [ "copilul: de a luă cunoştinţă directă despre proprietățile | unor lucruri înconjurătoare şi în acelaşi timp lip- | sim 'şi de deprinderea cu legea cauzalităței în natură. „Nu pune mâna că te frige”, „hu pune mâna că te/* arde”, „nu piine mâna că. te uzi”. acestea sunt fra. zele care se repetă de sute de ori în familie: Nu ne - putem explică cum un lucru așă de simplu nu e în- țeles de părinţi : ce poate însemnă pentru un copil cuvintele : „frige”, „arde”, „ustură” cât timp el nu s'a fript. nici. odată? —-Să se „lase dar copilul să se. “frigă şi să sc opărească cât: timp e sub Gchii părin- ților pentru a preîntâmpină nenorocirile :ce s'ar puteă / întâmplă când copilul ar fi singur. Şi în.acelaș timp ce lecție: frumoasă ar primii din partea naturei şi cât de prevăzător va“fi în viitor! a Insfârşit mai e. consideraţia că după ce copilul ese de sub supravegherea părinţilor cl nu întâlneşte în lume decât pedepse ca urmări naturale ale faptelor' sale. 
S



Din întănțuit şi supus ce eră, ajunge de odată. liber ; 
de sigur, că i se va întâmplă ceeace s'ar- petrece când 

- i Sar da drumul unei păsări. închisă de mică în 'co- 
“livie : nu “va puteă 'zbură. Deprins să fie hăţuit și 
cârmuit la fiecare 'pas, el nu va fi în stare: să se con- 
„ducă cum se cade în vieaţă, ci se va „lăsă în voea 
întâmplărei. - . 

Il. Rămâne: să ne ocupăm . cu principiile gene- 
rale. de care trebuie să ne călăuzim în aplicarea pe- 
depselor şi recompenselor, adică ce trebuie să se pe- - 
„depsească și' să se. recompenseze şi cum trebuie să 
se pedepsească şi să se recompenseze. | 
„Cu părere: de-rău trebuie să constatăm că unii pă- 
rinți pedepsesc copilul nu numai în cazurile în. care 
ar fi fost mai binc să-l fi lăsat să sufere urmarea - 
firească a faptei sale, dar şi în cazuiri când pedeapsa 
nu e „îndreptățită câtuși de puțin, , 

Să cităm vreo câteva exemple de acest fel de pe- 
depse antipedagogige : . 
"E un obiceiu barbar, pe care poate fiecare din noi 

a avut neplăcerea să-l "observe, acela de a zgâlții co- 
piiul de cap, când .nu vrea să tacă .cu nici un preţ. 

- 

7 

Mai de grabă am preferi să se îndepărteze copilul din - 
acea odaie, dacă educatorul nu poate suferi plânsul, 
decât şă se facă ridicol sau. odios. 

Un alt exemplu. S'a. „pierdut un. lucru în "odaie; 
„copilul. îl găseşte, se joacă cu el şi-l strică sau îl pierde . 
„la rândul lui prin curte. E oare un caz de pedeapsă ? 
"Ce vină se poate găsi unui copil mic, care ia un lucru 
depe jos și-l pierde sau îl strică? E destul de cuminte 
el dacă nu ia şi-lucruri după masă. — Vina e a celui. 
ce a pierdut lucrul-fără să observe sau fără să se gră- 
bească să-l caute. Mai mult încă, nu trebuie lăsat la 
îndemâna copilului mic ceeace Sar puteă strică sau 
l-ar puteă vătămă. ..- - 

Alt exemplu. Un: copil jucându- se pe lângă vatră, 
“a vărsat, oala cu apă. fierbinte și s'a opărit, sau. îm- 
 piedecându- -se de covor cade jos, sau deschizând uşa
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loveşte în cap pe fratele său ce se jucă jos lângă uşă; . în toate aceste cazuri şi în altele asemenea, copilul e luat de obiceiu-la bătaie. Unde-i este. vina? Intru: cât îi vinovat el.că a lovit pe fratele său cu ușa ? . a avut el intenţie să-l lovească, sau cel puţin poate fi - „învinuit de neglijență? De loc. Vina este a celuia care „Sa pus lângă uşă, sau dacă copilul e prea mic, vina * e a părintelui,. care l-a lăsat să se,joace pe lângă ușă, Deasemenea, întrucât e copilul vinovat că s'a îm-' piedecat de covor? „Trebuie să se înveţe să umble Îrumos prin casă” — ni se va răspunde, Admitem ; .- dar oare nu și-a luat îndeajuns plata? Credem că după vreo câteva căzături nu va deveni dela sine ". mai atent? — Tot astfel în cazul când ar Vărsă oala cu apă fierbinte şi s'ar opări. Să presupunem chiar că i s'a spus nu numai odată, dar de mai multe ori, să nu se maj învârtească pe lângă vatră; ei bine, păcatul suferinței îl împingea, sau poate chiar toată bucătăria se reduceă la vatră. Ce trebuiă să facă mama? Trebuiă să mute oala mai în fund şi himic mai mult, „Na făcut'o şi copilul sa opărit. Nu, şi-a primit 'el oare destulă pedeapsă din partea naturei nemiloase 
nească ? 
-şi mai. eră nevoie- pe deasupra de o pedeapsă ome- - 

Să trecem acum la pedepsele ce se dau în şcoala primară. Pentru ce se pedepsește în școalele primare? .. Pentru neînvățătură și pentru indisciplină: Ori pedep- sele pentru neînvățătură sunt cu totul. ntpedagogice. Repetăm că în“şcoala primară copilul trebuie să plece cu lecţia ştiută din clasă? cel mult îi se poate: cere să scrie acasă restul pe care nu Va: mântuit la şcoală. In asemenea condiţiune, neştiinţa copilului se poate explică pe .trei căi :: 1) ori învățătorul nu are: me- todă bună, 2) ori şcolarul “nu e atent, ori 3) inteli- genţa sa e cu, totul mărginită — în care caz nui e ni- meni de vină: , - Se Dacă cauza e că învățătorul: nu. are metodă bună 

EN
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de predare, nu ar fi numai nepedagogic dar. şi neome- - 
nește a pedepsi pe copiii ce nu ştiu lecţiile. Invăţă- 

“torul bun trebuie să aibă în vedere în totdeauna me-. 
diocritatea clasei, sau chiar: şi cevă. mai jos pentru 

a explică cât mai lămurit, Dacă cauza e lipsa de aten- 
ţie. a şcolarului, atunci de sigur că-el este vinovat şi 
merită a fi pedepsit. Dar să facem o importantă deo-: 

„sebire : știm că atenţiunea e :un produs al minţei 
„coapte şi ca atare copilul uneori nu va fi atent nu 
pentrucă nu vrea, dar pentrucă nu poate. Un copil 
nu poate fi atent când maude bine, nu vede bine sau 

“are o inteligență mărginită ; în asemenea cazuri nu 
numai că nu poate fi vorba de pedeapsă, ci trebuie 
compătimit şi aşezat în banca cea dintâiu. 7 
/- Copilului din. şcoala primară nu i se poate cere 
decât manifestări exterioate de atenţie, atenţia lăun- 

[trică trebuie câştigată prin dibăcia institutorului.. 
Când un copil îşi găsește zilnic de joacă cu mâna pe 
sub bancă sau îi place să înghiontească vecinii, de 

“sigur că merită, pedeapsă; “ținerea în picioare sau' 
punerea în genunchi e cea mai “nemerită pedeapsă 
în asemenea cazuri. Dacă e nevoie de - bătaie, atunci 
să nu se aplice niciodată în timpul clasei, ci în. tot- 
deauna la sfârșit ; în felul acesta, „pe lângă că insti- 
tutorul. și clasa _nu se turbură,- dar şi vinovatul e 
pedepsit mai :amarnic,. prin frica” Cu care aşteaptă 
momentul suferinţei. ÎN A 

Din analiza exemplelor de pedepse antipedagogice 
- enumerate până acum, deducem că ceeace merită pe- 
“deapsă e reaua:intenţiune, actele de rea: voinţă, precum 
şi neglijența repetată. . 

Chestiunea despre ceeace trebuie să se recompen- 
seze la un copil, merită tot-atâta “importanţă ca şi 
precedenta.. Intr'adevăr, scopul recompenselor în pe- 
dagogie nu e atât de a răsplăti o faptă bună, cât de 

7 

(
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a îmboldi copilul să înainteze pe calea binelui ; re=- “conipensele care nu ajung acest scop sau dau chiar un rezultat opus, sunt antipedagogice, - | Nu e nevoie să mai luăm exemple de acest fel de recompense ; ele sunt în mintea tuturora ; pe de altă parte nici nu avem nevoie de aceasta pentru a puteă răspunde la chestiune; — e destul să observăm că ceeace merită recompensă e tocmai contrariul a ceeace trebuie pedepsit.  Prinurmare, - ceeace „merită - recom-ţ! „Pensă e intențiunea bună, actele de bună voință precun şi Sârguința. . a o a 
Ce se răsplăteşte însă deseori ațât în familie cât şi în' şcoală? — Tocmai ceeace nu stă în puterea omului să capete și prinurmare ceeace nu constitue un merit pentru: cel ce posedă acele însușiri naturale. Să analizăm singurul. obiect .de seamă al laudei,- inteligenţa, căci celelalte sunt ridicule şi nu .merită a fi amintite. Cu ce rost S'ar puteă lăudă acasă sau „la școală un copil 'că e inteligent? 'E aceasta -o' în- “suşire pe -care şi-a' câștigat-o el? Stă în puterea lui” de a-și mări capacitatea intelectuală? — Da, dar cu singura condiţie ca să-şi pue creerul la muncă regulată şi metodică. E DI i 
Munca singură merită a fi răsplătită, căci numai ea stă la îndemâna oricui şi poate prinurmare Să fie încurajată. Să ne întoarcem dar privirile către copiii silitori dându-le mână de ajutor : în' felul: acesta nu numai că încurajăm și pe cei mediocri la lucru, dar îmboldim şi pe inteligenţii cei leneşi... . „Cum trebuie să se “pedepsească. — Prima grijă pe care trebuie să o aibă educatorul în aplicarea : unei - pedepse, e ca pedeapsa să fie pe cât e cu putință de dreaptă — şi pentru aceasta e nevoie să-şi păstreze răbdarea şi cumpătul. Să nu se lase nici odată condus de impresiunea momentului, ci să caute mai întâiu 
„o , + 

i 
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să- şi ascundă surprinderea sau să-şi domolească indig-. 
area. După un minut de întârziere el va vedeă cu. 
alţi ochi fapta copilului şi va află poate că neştiința 
i-a dat loc, iar mu reaua voință sau' neglijenţa ; în 
tot cazul el va raţionă mai limpede şi mai omeneşte. - 

Acest echilibru-sufletesc odată luat, trebuie să ştim 
cu ce măsură să cântărim greutatea greşelei, pentru 
a-i puteă aplică.o pedeapsă dreaptă. Criteriul pedepsei 

_ se sprijină pe trei principii 1) Pedeapsa e.propor- 
“țională nu atât cu mărimea greşelei, cât cu grâdul 

-_“relei voinți cu care. a fost săvârșită ; proporţiunea : 
pleacă dela .0 până la pedeapsa cea mai aspră : ne- 
ştiinţa nu se pedepseşte de loc sau foarte puţin, ne- 
glijenţa se pedepsește mai mult, iar reaua voinţă, 
foarte mult. 2) Pedeapsa e proporțională cu repeta-. 

-rea greşelei':. prima greşeală trebuie pedepsită cu multă 
indulgență — ne putem mărgini chiar la un sfat între 
patru ochi, iar cele repetate, proporțional numărului 
lor. 3) Pedeapsa e. invers proporțională gradului de 

———— 

simțire a. copilului, adică cu cât un copil e mai sim- 
țitor, cu atât trebuie să i se dea o pedeapsă mai u- - 
şoară şi cu cât ce mai neobrăzat; cu atât trebuie să 

i se” dea o pedeapsă. mai grea: o aceeași greşeală . 
„făcută de doi copii cu simțire: deosebită, trebuie pe- 
“depsită în chip deosebit, căci ceeace o căutătură sau. 

--0 vorbă cade ca un trăznet» asupra copilului simţi- 
tor, abiă linia poate aveă același efect asupra celui- 
lalt. In educație nu. poate fi vorba dar de un cod 
pentru pedepse; căci după cum am văzut, aceleaşi 
mijloace au un rezultat deosebit la copii de condiţie 

morală deosebită. 
Pedeapsa. odată concepută în minte, trebuie să se 

aplice cu blândeţe şi bunătate, iar nu în mod violent 
şi răzbunător. Ce fel de educaţiune poate primi co- 
pilul dela tatăl, care în momentul pedepsei se „poartă 

N AS o
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ca un calău ! In-acel moment el nu mai e stăpân pe sine, ci_ dă: drumul mânei şi gurei să se conducă au- tomatic. Să ne gândim numai câtă, violenţă şi răz- bunare se cuprinde în frazele des obişnuite : „cun -: ai îndrăznit să nu .m'asculţi”” şi „lasă că am să te în- 5 _Văţ eu minte !” Parc că rațiunea pedepsei nu ar sta- în greşeala făcută, ci în neascultarea “ordinelor. pă- rinteşti! _- e ! i _ Dacă am pune- acum. în fața: acestei scene, modul de pedepsire al mamei, înțelegem cum răul e îndoit. --* Deo parte răzbunare şi violență, de cealaltă parte | nestatornicie şi slăbiciune. Şi cât de nepotiivit e când mama voieşte -să imiteze tonul şi felul de pedeapsă al tatălui: copilul o râde în față! Se 
Nu, bunătatea nu e prostie ; însă. trebuie să ştii cum să fii bun şi aceasta presupune multă tărie de caracter. A pedepsi. cu: blândeţe: și bunătate .nu în: Ă Seamnă a arătă nestatornicie și slăbiciune, ci a arătă - ” mânnire pentru greşeala copilului şi părere de rău“ pentru pedeapsa la care suntem. nevoiți a recurge. . “Mângâierea mamei îndată după ce a fost copilul pe- depsit, nu înseamnă bunătate, ci slăbiciune de ca-! racter — şi acest sisten comun. tuturor mamelor (omi- tem excepţiile) aduce copilului atâta rău, ca şi soa- rele când se arată trandafirului îndată după ploaie. . -- Dar nu ar fi bine nici a prelungi peste măsură durata nemulțumirei, de teamă ca topilul să nu se obișnuiască cu această stare de lucruri, încât să. nu mai poată avea nici o.influență asupra lui... o oInsfârşit, să mai observăm că nu trebuie să se dea . prea multe pedepse, pedepsele. trebuiesc să constituie excepţia, iar nu regula. Cu cât .se dau mai. multe - pedepse, cu-atât'se scade efectul lor — şi nu se mai: „poate așteptă nimic dela un copil deprins cu pedeapsa. 

E G. Aslan: Pedagogte : | a
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- Invăţătorului în “special nui “este „îngăduit să se "mfurie, să-şi 
„piardă firea în clasă, orice s'ar întâmplă. Furia este ridiculă atunci 
când nu inspiră groază şi ridicolul- face pe învățător să-şi piardă 
antoritatea' morală, iar groaza îi înstreinează inima elevilor. Elevii 
trebuesc' să asculte. pe învățători din iubire, din: respect şi pentrucă 
au încredere că sunt. sfătuiţi spre binele. lor. Când -sunt pedepsiţi, 
trebuesc să se simtă vinovaţi și să vadă, că învățătorul le aplică 
pedeapsa cu părere de rău— ca și cum ar fi nevoit de disciplina care 
trebue să domnească în şcoală — iar nici de cum cu mânie, cu rău- 
tate sau răzbunare. ! | a 
* Seneca: ne povesteşte că unul" din discipolii lui Platou, întor- 
cându-se acasă şi asistând la o scenă de furie a tatălui său, exclamă 
mirat : „niciodată n'am văzut aşă Ceva la Platon !”. fie ca elevii 
noştri în aceleaşi împrejurări să poată spune părinţilor : -,„nicio- 
dată nasu văzut așă ceva la domnul învățător” ! e Li . - 

„Cum trebuie să se recompenseze. — Cumpătul şi sân- : 
gele rece: e de trebuință- chiar. şi în aplicarea recom- 
penselor, nu numai în pedepse; aceasta pare uimitor - 
la prima. vedere, un moment de reflecţiune. însă .ne 
va convinge pe deplin. .... E 

” Dela început trebuie .să admitem că lucrurile. ..de - 
nimic nu merită -a. fi recompensate ; totuş cine nu 
știe că în. momente de dispoziţie, mamele găsesc pe 
dată ce Tăuidă la copil. Dar nu. numai atât, ceeace : 
constituie. un. merit pentru:copil la o vârstă anumită, 
se: pierde după trecere de câtvă timp, când copilul a 
mai crescut; trebuie să admitem prinurmare.că lauda 
în: asemeneă cazuri ar. fi iarăși nepedagogică. Aşă 
dar, ctimpătul -e trebuincios în- darea_recompenselor. 
"Tot atât de trebuincios e și sângele rece :.a lăudă 
peste măsură o faptă, fie cât:de meritorie, a ne arătă 
mirați ca și. cum copilul ar fi. săvârşit o. faptă mai 
presus de puterile vârstei. sale, ar fi să-i închidem 
calea progresului. Tot din neputinţa de a se stăpâni 
vine iubire bolnăvicioasă a mamelor. pentru “copiii 
cei mici : le fac'totul pe plac, le laudă. toate. ispră- 
vile, „îi suie în cap” — cum se zice, neluând în seamă
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că în felul acesta îşi piegătesc multe “zile amare, când 
ei se vor face “mai: mărişori.: -- a 

„** lăisfârşit observăm că” nu trebuie să. se facă risipă 
„cit lauda nici cu oricare” alt mijloc de. recompensă; „căci sar putea îmbătă copilul ds atâta! glorie şi re: “zultatul ar fi că ar amorți în calea progresului; dacă - 
-mar cădeă chiar. în prăpastie, încuibându-se în el 
sentimente nesuferite ca orgoliul sau vanitatea. : : 

Intr'un cuvânt mijloacele de recompensare trebuâsc 
să fie întrebuințate în aşă fel încât să deştepte în: 
copil dorința de perfecționare — şi pentru aceasta e 
nevoie de a se arătă copilului, în momentul răsplă- 

tirei, progresul ce Pa făcut precuni şi ceeace ar mai 
„puteă face. Cine nu ştie cât de mult se bucură co- 

pilul când i se spune că „s'a făcut mai mare”; de 
"ce dar nu Pam deprinde să simtă aceeaşi dorință de a ajunge mai bun şi mai deştept? * e 

In şcoală se întrebuințează râvna, îmboldindu-se 
„elevii a se întrece între dânşii prin laude, note şi -: premii ;-— dar, această metodă îşi are părţile sale .rele 
-$in unele cazuri aduce mai mult rău decât bine, căci - 
fără a luă în seamă sentimentele. rele la care poate 
da loc, e destul că metoda aceasta face pe copil să 
învețe pentru şcoală, pentru note, iar nu pentru fo-" losul lui în vieață.. In felul cum învață mai toţi elevii, 
cunoştinţele seamănă cu nişte materialuri îmbâcsite 
în,cap ca într'o magazie, iar nu orânduite şi înche- „gate astfel ca să formeze temelia “viitoarei clădiri "intelectuale. 

Suntem siguri că copiii cărora li s'ar deşteptă de acasă îndemnul către progres, nu ar mai aveă nevoie “la şcoală de metoda râvnei — pe care nu suntem de- parte de a o numi josnică: Insă în starea de față'a 
lucrurilor râvna poate fi menţinută încă în şcoală, cu condiţie ca să se observe pe cât e cu putință să
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"nu dea naştere la sentiînente de ură. şi gelozie între 
conșcolari (pâritul nu trebue tolerat), să se caute a se : 
deșteptă cât mai mult interes și iubire pentru învă--. 

-Țătură şi însfârșit să se observe nu -numai cea mai 
strictă nepărtinire, dar să se pună-în acelaşi timp cea- 
mai” mare atențiune în darea notelor. 

N
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FORMAREA DEPRINDERILOR. 
JI. Explicaţia: psihologică a deprinderei. — 11 i Importanţa “bunelor 

deprinderi. Virtute, viţă. — IUL. Pasiuni şi patimi, prevenirea 
acestora. — IV. Deprinderea cu ordinea şi cu exactitalea. Nea- 
scullarea, îndărătnicia. — V. Ienea, ipocrizia, furtul, nepoli- > defea. e . , : - 

„Li Omul re o -năzuinţă generală de. a lucră, dar - „în particular tinde a săvârşi acele acte pe care le-a: - mai făcut și altă dată. Această năzuinţă particulară 
se” explică prin dispozițiunea, urmă — câ să zicem: așă, ce o lasă fiecare din actele. Sale, încât ori. de câte 
ori se. înfăţişează. una. din împrejurările care au de- 
terminat actul pentru întâiaşi dată, se deschide calea „bătută şi omul e înclinat a o urmă.:- 2 a 

Tăria. dispoziţiunei cât“ şi durata sa atârnă de În tensitatea şi dutata actului care i-a dat loc. Actele 
“puţin intense sau de “scurtă durată vor lăsă o urmă. slabă-şi puţin temeinică, încât dacă nu se înfățișează în “curând împrejurarea. de a fi repetate, urma se pierde și omul nu mai are nici o dispozițiune de'a le „mai săvârşi. De câte ori hu spunem : „manti desvăţat 
de cutare lucru, fiindcă nu Pam făcut de rult” voind să arătăm prin aceasta anevoinţa ce.o simţim în să-' vârşirea sa. Dacă actul se repetă la timp, urma nu 
numai că nu se pierde, dar se: mai accentuează încă “— şi cu cât actul e repetat mai des, cu atât şi urma se întăreşte și omul: capătă 'din ce: în 'ce o dispozi:
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iune mai puternică de a-l reproduce : : se zice atunci 
ă s'a deprins cu acel act. 
* Prin deprindere omul ajunge să facă un lucru cu 
nai multă înlesnire, şi mult mai bine decât întâiaşi 
ată: exemple găsim din belşug în toate direcţiu- 
ile — să ne gândim numai la deosebirea dintre calfă 
ucenic. C. Aceeași urmare o au şi deprinderile șufleteşti : 

ând: cinevă fîrebuic ! să spună: “pentedi: întâia” Oară o 
inciună, îi. vine foarte “greu; de nevoie sau: de.bună 
oie deprinzându-se însă:cu minciuna, o va spune cu 
tâta uşurinţă, încât -va ajunge 'să creadă el însuşi 
ropriile sale minciuni.: De asemenea cel ce încearcă 
i înşele pentru întâiaşi dată, îi vine tare greu şi 
1-i e îndemână de loc; încetul cu încețul însă ajunge" 
in deprindere nu. numai să înșele .cu cea mai: mare 
urinţă, dar. să nu. se. poată; stăpâni. de a nu, maj; în= 
lă — până. când justiţia î îi ia putinţa. de.a mai exer> 
tă această deprindere . „vătămătoare. semenilor săi. 
i astfel, cum.zice proverbul, „cine fură azi un ou, 
âine va fură Şun bou”. . pi 
Din înlesnirea. cu. care, se săvârşeşte | Un. , act de de- 
indere, decurge. 0 altă urmare. şi. anume că omul 
poate. face fără să se mai gândească de loc şi. chiar 
ă să- “şi dea sedmă. că-l face, De exemplu, cine „obiş- 
eşte să închidă seara uşa, . “îndată ce. a intrat în. 
aie, ajunge . prin deprindere . să săvârşească acest 
(în mod, maşinal, „fără să se mai gândească : adică, . 
m închide. ușa, pune. mâna pe chee „de.o răsuceşte ; ; 
uneori „nu-şi dă. seamă, măcar. dacă. -a_închis. uşa, 

ât e nevoit să încerce. Tot astiel mincinosul ajunge 
spună minciuni, fără să-şi .mai, dea seamă, 
Il. „Deprinderea e 0 economie .a energiei. omeneşti : sa 
Să, omul. ar întâmpină, în fiecare „din. „actele sale 
voinţa ce a. avut-o „când, Pa săvârşit. pentru. în- 
ȘI, dată, vieața ar fi. cu; neputinţă. Deosebirea. fap-



” 
233 . . i » 

  

tendinţelor precum şi a faptelor voluntare, care ar 
da- naştere unor deprinderi rele. Dimpotrivă- va în- 
lesni manifestarea bunelor înclinaţiuni, va încurajă 
pe copil să facă fapte bune. Desigur că temelia unei 
bune deprinderi e adesea greu de pus, de aceea voni 
pândi momentul prielnic, când copilul ar puteă să- 
“vârşi mai lesne fapta cu care voim să-l. deprindem. 
La nevoie ne vom mulțumi so săvârșească din silă 
sau cu indiferență : : esențialul e s*0 săvârșească, căci 
săvârşind-o odată, va ajunge cu timpul să intre în 
firea lui și apoi s'o facă cu plăcere. Sarcina educa- 

-- torului are de scop final să dea copilului bune deprin 
deri de gândire, de simţire şi de acțiune, întrun cu- 
vânt, să-i jormeze -un caracter bun... 

III. Dintre nenumăratele înclinaţiuni ale omului, 
acele care sunt favorizate de natura sa particulară 
şi de împrejurări, pot ajunge să aibă o „putere precum- 
pănitoare în sufletul său, încât să-i influențeze în- 
tregul său fel 'de vieaţă. O astfel de înclinațiune ne-: 
măsurată care stăpâneşte sufletul unui om. se nu- 
meşte pasiune sau patimă — după cum obiectul sau 
e o faptă bună sau rea. De exemplu, savantul care, 
are o iubire înfocată- de știință și care e „absorbit de 

“studiul său, se zice că are pasiune pentru ştiinţă; 
în “timp ce nenorocitul care cum capătă un ban se 
duce să bea în loc să, aducă pâine, acasă, „se zice că 

“are patima beţiei. a - ! 
Pasiunea sau patimă nu pot! răsări în drice suflet 

omenesc, ci au nevoie să găsească terenul: priincios 
- “naşterei lor. Natura individului hotărăște” în primul 

loc felul. pasiunei sau: patimei ce e cu putință să ca- 
pete, căci prin preferința. pe care o acordă: plăcerilor 
rezultate din satisfacerea: înclinațiunilor potrivite ap- 
titudinei- sale particulare, predispune la pasiunea San 
patima corespunzătâare.
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țiune mai puternică de a-l reproduce : : se zice atunci 

că s'a deprins cu acel act. 
* Prin deprindere omul ajunge să facă un lucru cu 

mai multă înlesnire, şi mult mai bine decât întâiași 
„dată : exemple găsim din belşug în toate direcțiu- 

“mile — să ne gândim numai la deosebirea dintre calfă 
şi ucenic, Aceeaş 1 urmare o au Şi deprinderile șufleteşti : : 

când. cinevă ' îrcbuic "să spună “pentrăi întâia: Oară o | 

minciună, îi vine foarte: greu; de nevoie sau: de.bună 

voie deprinzându-se însă cu minciuna, o va spune cu 

atâta ușurință, încât 'va ajunge 'să creadă el însuși 
propriile sale minciuni. De asemenea cel c6 încearcă 
să înșele pentru întâiaşi dată, îi vine tare greu şi 

nu-i e îndemână de loc; încetul cu încetul însă ajunge 

„prin deprindere nu. numai să înșele cu cea mai. mare 

"uşurinţă, dar. să nu,se poată: stăpâni de a nu maj, în- 

şelă — până când justiția îi ia putinţa de.a mai exer- 

cită această deprindere. vătămătoare. semenilor săi. 

Tot astfel, cum.zice proverbul, „cine fură azi un ou, 

„mâine va fură şun bou”, .. : 

Din. înlesnirea. cu. care, se săvârşeşte un. act de de- 
prindere, decurge. o altă urmare. şi. anume că omul 

îl poate. face fără să se mai gândească de loc şi chiar 
fără şă- şi dea seamă .că-l face, De exemplu, cine, obiş- 

nueşte să închidă seara ușa, îndată ce a intrat în. 

odaie, ajunge prin deprindere | să săvârşească acest 

act în mod maşinal, fără să se mai gândească : adică,. 

cum închide. ușa, pune. mâna pe chee.de.o răsuceşte ; ; 
ba uneori nu-și dă seamă, măcar. dacă. a închis ușa, . 
încât e nevoit să încerce. “Tot astfel mincinosul ajunge 
să spună minciuni, fără să-şi „mai, dea seamă.. 
„IL. „Deprinderea e o .economie a energiei. omeneşti : 

dacă, omul. ar întâmpină, în fiecare .din „actele sale 
anevoința ce a avut-o când, Pa săvârșit. “pentru . în- 
tâiași, dată, Vieaţa. ar îi. cu; neputinţă. Deosebirea fap-
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telor unui om imatur de ale unui copil nu se “dato- 
reşte atât creşterei corpului, cât obișnuinţei. Am putea 
spune chiar că dacă omul n'ar fi înzestrat cu pute- 
rea deprinderei, nu ar ajunge nici odată să umble, 
ci S'ar târî ca şi copilul; deasemenea mar" ajunge .să 
vorbească, ci ar gângăvi. 

" Aceeași importanţă o are: deprinderea. şi pentru 'in- 
teligenţă. Să ne gândim numai la deosebirea de în- 
vățătură. a şcolarului dela începutul anului față de 
acea din Maiu: după două luni -de vacanţie,. în care 

“creerul nu a fost exeicitat de loc, ajunge greoi și cu_ 
toate că la începutul anului:e multă dragoste pentru 
învățătură, cu toate că lecțiunile sunt mici şi în ge-: 
here uşoare, memorizarea € greoae ; în Maiu din con- 

"tra, când toate împrejurările sunt nefavorabile învă- 
țăturei; se învață. mai uşor — nu atât fiindcă creerul 
sa mai “dezvoltat, ci fiindcă s'a deprins. 

Deprinderea fiind o economie_a forțelor - onieneşti 
vezuntă că: e în acelaşi timp condițiunea' oricărui pro- 
gres. Intr'adevăr, omul ajungând prin deprindere 'să 
consume din ce în ce mai puţină forță pentru săvâr- 
Şirea actelor obișnuite, prisosul de forță îl poate în- 
trebuință' la săvârşirea âltor acte noi. Dacă matema- 
ticul ar'adună-cu acceaşi anevoință ca baba din pieaţă, 

-el mar îi putut ajunge să calculeze operaţiunile su- 
“perioare ale matematicei. 

Im formarea deprinderilor fizice şi intelectuale rolul: 
principal îl joacă aptitudinile naturale ale. individului: 
“mulți ar voi să ajungă nişte maistori buni, îşi “dau 
chiar toată silinţa, dar nu pot; în: timp ce. formarea 
deprinderilor morale atârnă mai niult de voința omului. 

* Buna deprindere morală se_ numeşte virtute, “Un 
act de umânitate, fie el cl “făcut cu intenţiunea cea mai 
curată, : nu constituie o virtute ; virtutea este : dis- . 
pozițiunea continuă de-a face bine, e deprinderea



i 

232 .- 

încarnată de a practică datoria. Totuş nu:trebue să 
se creadă că un.act moral săvârşit cu bunăvoință 

rămâne 'sterp : deşi cu o rândunică nu, se face primă- 

vară, totuşi se vesteşte primăvara. Într adevăr, plă- 

- cerea pe care o simte omul la săvârşirea unui act bun, 

mulțumirea sufletească ce rezultă, îl îndeamnă să mai 

facă bine şi într'o altă împrejurare ; dacă- nimic nu 

se opune, e probabil că: va face -şi când a ajuns să 

săvârşească binele pentru a doua oară, a treia oară 
„e. mai probabilă încă — - încât virtutea e asigurată. 

Deprinderile_ imorale | se numesc vițiuri. Inainte de 

“a se înrădăcină un vițiu, de sigur că eră contrazis de 
constiință dar după ce s'a repetat . de vreo câtevă 

ori, el ajunge să se impună și cun 'pe de altă parte 
"conştiinţa dispare,. viţiul e pe deplin stabilit. 

E de prisos a. mai insistă asupra importanţei bu- 

nelor deprinderi în vieaţă : -opiniunea publică .e de 

acord a condamnă pe oamenii viţioşi. Trebue prinur- 

mare să nu tolerăm. nimic din ceeace condamnă con- 

„Ştiinţa, căci e destul de a săvârşi odată un act imorâl 

„pentru ca vițiul să ia naştere. Din contra ne vom sforță 

ca binele să intre în felul de a gândi şi simți al copi- 

ului pentru ca practicarea lui să-i vie din ce.în ce 
mai uşoară, încât să ajungă. a-şi împlini datoria ca 

prin instinct, 

Din observaţiile precedente scoatein regula că 'tre- 
buie să supraveghiem cu băgare de seamă faptele şi- 

vorbele copilului. Orice acțiune poate constitui înce- 

putul unei deprinderi, de aceea e mai bine să pre- 

venim decât să. îndreptăm o faptă rea sau o vorbă 

urâtă; să nu. tolerăm niciodată greşeala în credința 
că nu se va repetă :. cine a cedat odată unei înclinații 
rele, -va cedă cu mai multă ușurință a doua oară și - 

"apoi din ce în ce mai uşor: Datoria educatorului este 

să prevină sau cel puţin să împiedice manifestarea
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tendințelor precum şi a faptelor voluntare, care ar 

da: naştere unor deprinderi rele. Dimpotrivă-va în- 

lesni manifestarea bunelor înclinațiuni, va încurajă 

pe copil să facă fapte bune. Desigur că temelia unei 
bune deprinderi e adesea greu de pus, de aceea voni 
pândi momentul prielnic, când copilul ar puteă să- 

vârşi mai lesne fapta cu care voim să-l deprindem. 
La nevoie ne vom mulțumi so săvârşească din silă 

sau cu indiferenţă : esențialul e s'o săvârşească, căci 
săvârşind-o odată, va ajunge cu timpul să intre în 
firea lui şi apoi s'o facă cu plăcere. Sarcina educa- 

torului are de scop [inal să dea copilului bune deprin 
„ deri de gândire, de simţire şi de acţiune, într'un cu- 

vânt, să-i formeze un caracter bun. NI 

III. Dintre nenumăratele înclinațiuni ale omului, 

+ acele care sunt favorizate de natura sa particulară 

_*. și de împrejurări, pot ajunge să aibă o „putere precun- 

> pănitoare în sufletul său, încât să-i influențeze în- 

-- tregul său fel de vieață. O astfel de înclinațiune ne 

măsurată care stăpâneşte sufletul unui om. se nu- 

meşte pasiune sau patimă — — după cur obiectul sau 

e o faptă bună sau rea. De exemplu, savantul care, , 
are o iubire înfocată: de ştiinţă şi care e absorbit de 

“studiul său, se zice că are pasiune pentru ştiinţă; 
în “timp ce nenorocitul care cum capătă un ban se 

duce să bea în loc să, aducă pâine, acasă, se zice că 
are patima beției. i - 

Pasiunea sau patima nu pot răsări în orice suflet 

omenesc, ci au nevoie! să găsească terenul: priincios 

-nașterei lor. Natura individului. hotărăşte” în primul 
loc felul. pasiunei sau: patimei ce e cu putință să ca- 
pete, căci prin preferința. pe care o acordă plăcerilor 

rezultate din satisfacerea înclinațiunilor potrivite ap- 

titudinei: sale particulare, predispune la pasiunea sau 
patima corespunzătoare.



(Predismunerea se datorește organizaţiunei sale par- 
iculare sau e! moştenită. dela . părinţi :. de câte, ori 
m'auzim zicându- -se cu drept cuvânt „are cui semănă, 
că și tată-său cră.un beţiy”'sau „e darnic om ca şi 
tată-său”. Să mai adăugăm influența mediului fizic 
care predispune. pe toţi. conlocuitorii la auumite pa- 
siuni sau patimi : aşă de „exemplu î în Rusia unde clima 

-e rece, se întâlnește. mai des .patima beţiei; iar în- 
Turcia, țară călduroasă, se întâlneşte mai des, trân- 
dăvia cu toate. .patimele ce-i urmează, . 
” Prin urmare întâia condiţie a naşterei unei pasiuni 
sau patimi e natura particulară a omului; dar nu e 
deajuns - numai . un teren priincios de răsădit pentru |, 
ca să ia naştere o „Pasiune sau o patimă, mai trebuie 
să cadă sămânța — şi sămânţa pasiunilor şi : patimi- 
lor se găseşte în mediul moral. Aşă, de exemplu, dacă 
s'ar luă copilul unui bețiv. din, casa sa părintească şi « 
i S'ar da o creştere îngrijită până la tinereţe, iar de 

„aici înainte. s'ar supraveghiă moralitatea persoanelor 
"cu “care vine în atingere, e foarte probabil că el nu 
va căpătă această patimă — căci trăind într'un mediu 
sănătos, predispozițiunea sa n'ar fi putut! întâlni oca- 

“ziunea de a-se aţâţă. 
Mediul moral e format.de moralitatea persoanelor 

CI care are cinevă relațiune şi de moralitatea cărților 
[pe care le citeşte. Are multă dreptate. proverbul. din - 
bătrâni „Spune mi cu cine te îndrăgeşti, ca. să-ți spun 
cine ești”,-lă care am puteă adăugă, în urma. avân- 
tului .ce. l-au luat de un timp încoace literatura jos- 
nică : „spune-mi ce citeşti şi-ţi voiu spune cine eşti” — 
căci :e de. netăgăduit. că mediul. moral hotărăşte în 
cea mai mare parte moralitatea unui om. 
/* De îndată ce pasiunea sau patima a încolţit, ca 
/se desvoltă repede dacă a ajuns să încătuşeze rațiu- 
Înca: : atunci imaginaţiunea rătăceşte după. placul său



şi: voinţa joacă “tristul rol de a o 'servi. Intr'adevăr, 
e destul: ca raţiunea'să: închidă ochii, pentru ca ima; 
ginaţiunea să-şi -închipucască cu “culori vii obiectul 

pasiunei sau patimei ce hrăneşte și-să stârnească o .- 
dorinţă arzătoare de a-l repetă. E destul' apoi ca să 
îi împins “omul a: rhai 'satisface' încă odată pasiunea 
sau patima sa născândă, pentru ca aceasta: să fi pus 
temeinic: piciorul stăpânirei pe sufletul său, -- 

Iniprejurările în: care se: naşte - o -patimă ne dau 
"cheia mijloacelor de a o preveni. Vom veghiă cu în- 
grijire cu cine se. împrietenește copilul şi: vom căută 

să se joace acasă la noi sau la familia altui copil unde 

suntem siguri că vor: îi supraveghiați de asemenea: 
Nu voni interveni de: loc în timpul jocului: lor — 

în felul acesta i-am jigni prea mult sau am pierde 

autoritatea asupra: lor, ci vom sta deoparte! nepăsă- 

tori în-aparență — ceeace: va fi deajuns să-i oprească 

dela vorbe 'sau: purtări necuviincioase; - ? 
In cazul când copilul: merge să se joace în altă parte, 

trebuie să ne -ceară. voie şi niciodată.nu-i vom per- 
mite să se ducă acolo: deadreptul dela şcoală, ci va 

trebui-să vină: mai întâiu acasă ca să-și lase cărțile 
şi apoi să: plece. Deasemenea îl vom deprinde să :ne 
spună de câte ori se 'duce de -acasă, :netolerându-i . 

niciodată să umble: fără de căpătâiu ; ba chiar ar. fi - 

de dorit ca 'copiii mai mici de 15 ani'să-nu umble 
singuri alt drum. decât cel de acasă la şcoală :: plim- 
bările să le facă împreună cu noi. Cât priveşte despre 

plimbările, seara, nu -trebuesc tolerate sub nici un | 

cuvânt, căci sub tainicul întuneric se: plăsmuesc e cele 
mai rele patimi. : i 

-Cu aceeaşi îngrijire vom: păzi apoi copilul de re- : 

laţiunile cu servitorii — nu: urmează să-i trateze cu. 
răceală, ci vom-opri numai ca să nu se treacă margi- 

„a



236 . - 

nele bunei cuviinţi, “căci fără îndoeală că o mulțime 
de. rele le datorese copiii numai servitorilor. 

“ Insfârşit, când e vorba .de:un. adolescent, mai e 
„nevoie să supraveghiem şi cărțile pe-care le citeşte : 
romanele, haiducii și alte bazaconii de acestea nu! 
trebuesc - tolerate sub nici un: cuvânt. Cât. priveşte 
despre ziare, deasemenea n 'avem pentru ce a-i da voie 
să le citească, căci politica şi informaţiunile. nu-l in- 

„teresează, iar -dările de seamă despre crime și Sinul- 
cideri îi sunt vătămătoare. - 

Am văzut că ceeace contribuie în primul loc la 
desvoltarea unei patimi e încătușarea rațiunei — ceea- 

„ce se și exprimă în popor zicându-se că cutare „e 
orbit de patimă” sau „i-a luat Dum mezeu minţile”, 
Aşă dar va trebui să facem apel mai întâiu la raţiu- 

„nea adolescentului prigonit de patimă; punândui-i în 
vedere purtarea sa nedemnă cât şi urmările ce le 
poate aveă; va trebui să-l deşteptăm din a morţeala 
în care zace şi să-i. “deschidem ochii asupra prăpa- 

„stiei ce-l aşteaptă. Apoi vom căută să-i desamorţim 

E 

"Voința, făcând apel la simțimântul său de demnitate 
şi la iubirea ce o datoreşte părinţilor î în schimbul sa- 
crificiilor nenumărate ce au făcut pentru dânsul : câte 
nopţi nedormite, de „câte ori mau rupt bucăţica din 
gură pentru dânsul şi câtă neliniște au îndurat: de 
câte ori dânsul se îmbolnăviă ! Il vom îndemnă dar 

- să-şi ia odată stăpânire de sine şi să-și întoarcă gân- 
dul dela obiectul „patimei ce-l munceşte; să-și hotă- 

"rască odată cu tărie că nu va mai face pe placul pa- 
timei, căci numai el e stăpânul voinţei sale, Pe. de 
altă parte_vom face tot ce ne stă prin putință ca să-l 
împiedecăm de a-şi satisface patima sa — însă în așă 
fel ca să nu simtă rolul pe care-l jucăm; patima sa 
Be mai fiind alimentată, nu va întârziă să slăbească 
și în cele din urmă să se desrădăcineze.



A 

Pasiunile şi patimele sunt deprinderi de ale seusi- 

bilităţei ; ele se -contractează în cursul vieței, de -re- 
gulă după epoca adolescenţei. In tot cazul copilul 

nu poate aveă patimi, aşă încât rolul educatorului '- 

său se reduce în a-l înarmă împotriva lor pentru mai 

țârziu. Cel mai bun mijloc în acest scop constă: îna 
desvoltă simţimintele bune ale copilului, a-i hrăni de-. 
timpuriu sensibilitatea . cu simţiminte frumoase, aşă 

încât să devină refractar mai târziu oricărei tenta- 
țiuni josnice. . De 

Yi eyherea preţueşte mai niult decât reprimarea şi sfaturile, 

'Trebue să înconjurăm de atenţie pe micul copil, 'să facem totul ca 

dânsul să crească în sănătate morală desăvârșită. Să evităm co- 

piilor prilejurile de cădere (de greşală), să veghem asupra purtărei 

lor ferindu-nc ca dânşii să bănuească supravegherea noastră, să 

îndepărtăm din vederea lor. cărțile rele, spectacolele rele, să ob- 

servăm tovarășii cu care se întâlnesc, să nu ne îngăduim în faţa lor 

decât convorbiri conv enabile, să „nu. le dăm decât pilde bune, să 

le inspirăm pe cât posibil sentimentul răspunderii lor : într'un cu- 

vânt, să modelăm şi să 'conducem creșterea lor” morală aşă încât - 

dânșii să fie sănătoşi şi puternici când va sosi ceasul patimilor: 

“aceasta-i opera unei educaţii bine conduse.” (Marion). 

IV. Deprinderea cu ordinea şi cu exactitatea. — Or- 
dinea şi exactitatea în vieață sunt condiţia oricărui 
progres. Cine începe lucrul dela capăt, îl va isprăvi 
mai uşor; de asemenea cine se scoală de dimineață, 
departe ajunge. Una din -cele mai grele puncte ale 
Filozofiei Vieţei e de a procedă cu ordine şi exactitate, 
adică de a şti să faci fiecare lucru la locul şi la timpul. 
său: numai în. felul acesta. poate ajunge cineva la 
țintă repede, şi fără să obosească. . 

In- escursiuni la munte, călăuza- repetă: mereu de 
„a merge fără grăbire”, căci'el are experiență că cei 
care s'au iuțit au: rămas la jumătate de drum ; tot 
astfel în suirea Povârnișului vieţei e nievoe de a merge 
încet şi cu. paşi siguri, pentru a fi în stare să ajungi 
până la vârf. Rău lucru este a te opri mereu în drum, 
dar mai rău e a fi nevoit să te întorci din drum pen- 
tru ao luă apoi dela capăt ! Tactica vieţei e ca să faci 

- x
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puţin şi bine pentru a nu fi nevoit să revii asupra 
aceluiaș lucru şi pe de altă parte e de ajuns să facă 
omul câte puţin în fiecare zi; 'numai să nu rămână 
zi fără de acel puţin. Cu privire la aceasta e un. obi- 
ceiu rău la şcolari, acela de 'a transcrie temele la 

„isprăvirea caetului : aceasta e -o adevărată pierdere 
- de timp; de ce n'ar scrie, dela început curat, când au numai 0 singură temă, pentru ca să nu mai fie 

nevoiţi la urmă a le transcrie pe toate? _--: 
"Ordinea "este sufletul lucrărei:: licrarea care nu e făcută”eu plan lâncezeşte. şi iese altfel de cum am 
fi voit. Să 'ne uităm numai la sutele . de lucrători care zidesc un palat măreț: câtă armonie de vederi, 
fiindcă toţi lucrează după acelaș plan şi fiecare îşi 
iea partea sa de lucru ; rezultatul e că lucrul. sporește 
cât ai clipi din ochi, iar. clădirea se înalță temeinic către ceruri. De obiceiu şcolarul silitor se taracteri- zează nu atât prin inteligență sau învățătură multă, ci prin învățătură regulată. E! nu-şi pierde timpul 
cel mai preţios din zi cu jocul sau cu plimbarea, 
pentru ca apoi să se pună la învăţat seara, când e obosit sau cu gândul la plimbare ; ci cum a venit dela şcoală, se pune la lucru 'cu voioşie şi cu gândul lă carte; încât ajunge: să isprăvească lecţiunile repede şi bine, încât. apoi se recrează cu spiritul liniştit că 
și-a împlinit. datoria. n E 
“Aceeași importanţă o._are exactitatea în viață : nimic mai dureros decât a. ne impută că am .pierdut . 0 ocaziunt din.cauza neglijenţei noastre, sau consta- tarea mai. sfâşietoare încă că „e prea târziu !”. Mai bine să sosești cu un minut înainte. decât cu unul mai 
târziu, dar.și mai bine e încă a sosi tocmai la timp. 
Nimic mai desplăcut decât a se face :cineva 'să fie aşteptat: oamenii cei mai de. seamă pierd în ochii lumei_în felul acesta — căci în momentele de aştep-” - tare lumea se: pune: a: judecă: „ori că nu ne.iea în seamă”, îşi zic ei, ori e un neglijent” şi-în ambele cazuri rezultatul € acelaş: Conferențiarul care e aş- “teptat, pierde jumătate din succesul său; tot astfel 
profesorul. care nu. intră la ora fixă în clasă, găseşte „ clasa turbulentă. o e Se E.dar. de neapărată” trebuință. de a. deprinde co:
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_pilul de -mic cu 4 ordinea şi i exactitatea. "Im acest scop 
îl vom deprinde să-şi aşeze la loc jucăriile de îndată 
ce-a mântuit. jocul, să nu le lase împrăştiate prin casă 
sau prin curte: dacă nu se supune, nu:trebue să ne 
turburăm deloc, ci le vom strânge noi, iar a doua zi 
nu îi le vom mai da să se joace; asemenea îl vom de- 

„ prinde să-şi pue hainele la locul lor, pentru ca a doua 
zi să nu umble zăpăcit -căutându-le: prin tot locul. 
Tot astfel în timpul zilei să-şi pună. pălăria la un loc 
sigur, iar dacă nu găseşte -loc, să și-o ţină în mână, 
nu să o asvârle unde apucă şi apoi să colinde toată 
casa căutând-o.: 

Il vom deprinde cu exactitatea, cerându-i ca „fix 
cu o jumătate de oră înainte de vremea mesei, să 
mântue: jocul, pentru a aveă timp. când să se curețe 
şi să se liniştească, iar nu să vie după ce s'au aşezat | 
toţi la masă. Un'alt. mijloc de a-l deprinde cu eXac- 
titatea e de a-nu-l luă- niciodată la. plimbare când 
nu e-gata la timp; în loc de a-l aşteptă şi a-l ocări 
pentru întârziere, făcându-i să plângă și tulburân- 
du-ne. şi noi, ar trebui să procedăm mai "natural lip- 
sindu-l de plimbare. “In cazul acesta nici ceartă, nici 
gălăgie, nici supărare, ci numai o mută execuţiune ; 
nici mama nu se va mai văetă că „nu înţelege nicio- 
dată nimic din plimbare” şi pe lângă aceasta copilul 
nostru va prinde minte— şi de acolo înainte, pace! 
ba încă el va-fi gata cel dintâiu, 

Neascultarea şi îndărătnicia.— Neascultarea şi: în- 
dărătnicia se ţin de mână, căci amândouă se reduc 
la nesupunere. Totuşi : neascultarea e ceva: mai nevi- 
novată. decât îndărătnicia, căci se poate.'datori ui: 
tărei sau neglijenţei ; în tot cazul: cuprinde mai pu- 

"ţină “rea: voință decât îndărătnicia:: Pentru â feri 
copilul de aceste: deprinderi - nesuferite, trebue să 
cercetăm mai întâiu care sunt cauzele care pot face 
pe un copil neascultător sau îndărătnic. Nu. găsim 
decât trei: :1) darea de sfaturi ce nu se pot aplică 
firei lui, 2) darea de prea multe sfaturi şi 3) nedibăcia 
în modul de a sfătui. 

Un educator bun nu numai că nu trebue să pre- - 
tindă copilului - mai mult decât îi permite. natura; 

“dar încă trebue să se îngrijească a- -i cere intotdeauna
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a mai puțin decât îi stă prin putință. Greșeala vine 
tocmai de acolo că nu se cunoaște natura copilului 
'— şi încă a unui anumit. copil— în deosebitele sale 
perioade de creştere ;'căci .nu ne putem închipui un 
părinte, care ar cere. copilului. său 'un lucru pe care ar 
şti sigur că nu-i e cu putință să-i facă: 

Fiindcă cercetările ştiinţifice în această direcțiune 
nu sunt deloc mai înaintate decât bunul simţ, vom 
procedă în cazurile îndoelnice în modul următor : 
căutăm să determinăm mai întâiu voința copilului 
în mod indirect, plăsinuind o istorioară relativă la 
un copil care făceă ceeace făceă el, sau am voi să facă; 
“dacă nu isbutim în felul acesta, căutăm cu o a doua „împrejurare. a-i atrage atențiunea direct printr'un 
sfat blând; în sfârşit, dacă după câteva sfaturi fă- 

„cute. la intervale de câteva zile vedem că nu reuşi, 
facem mai bine a-l lăsă în pace pentru un anumit timp, 
decât să-l. vedem neascultător sau îndărătnic. 

Mai trebue apoi.să nu dăm copilului prea multe 
« sfaturi ; în felul acesta îl. facem să le calce fără de voia 
"lui, nefiind-în stare să le iea în seamă pe toate. Vom face dar o alcgere între sfaturile de care ar€ nevoie copilul, preferând mai întâiui pe cele mai importante şi mai Ja îndemâna lui şi dându-i treptat şi pe celelalte în' măsura în care ţine seamă de cele dintâiu. 
„In sfârşit, aceste precauţiuni luate, mai e nevoie 
şi de multă dibăcie.în. darea povețelor. : Trebuie mai 
întâiu “a şti. să le dai la timpul potrivit : a sfătui un 
copil când se joacă sai când plânge, e a vorbi în zadar 
şi pe deasupra'a pierde influenţa. asupra lui chiar 
şi îni ocaziunile “favorabile. Pe: lângă aceasta, mai e nevoie a şti şi cum să dai povața — și acest lucru pre- 
tinde” cu atât mai multă dibăcie, ci! cât modul de 

„sfătuire trebue să varieze după firea copilului și după 
greutatea faptului. : 

V. Lenea." Leneă e un.cusur atât de răspândit, încât e de prisos sto :mai definim : cine nu cunoaște carac- terul omului leneş şi cinie ma făcut câteodată cuno- 
ştință “directă cu acea lâncezire trupească şi sufle-. „. tească! Negreșit: că uneori o asemenea stare e creată de cauze fizice sau morale — şi în această împrejurare nu numai că ar fi să pretindem prea mult naturei -
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omeneşti, dar ar fi nedrept chiar. să o înfierăm-— 
cu toate acestea trebue să admitem că. de cele mai _ 
multe ori s'ar puteă înlătură. Să cercetăm dar can” 
ce mijloace am puteă întrebuinţă spre înlăturărea 
lenei ; în acest scop e nevoie să deosebim două faze 
caracteristice în manifestarea ei. - 

Prima fază a lenei consistă în a se pune la lucru . 
fără tragere de inimă şi a lucră greoiu şi tărăgănat — 
dar în cele din urmă a mântui lucrul. Acest fel de 
lene o întâlnim la şcolarul care abia se pune la lecţie: 
ia mai întâiu caetul, se aşează mâhnit la masă şi 

„. după ce-l răsfoeşte a lene până când dă de pagina 
“unde trebue. să scrie; se hotărăşte după oarecare 
gândire să se pună la scris — îi lipseşte însă tocul, 
deaceea se scoală să şi-l caute călcând greoiu ;. în 
sfârşit dă' Dumnezeu şi scrie “titlul: temei, apoi face 
iarăşi o pauză, ca şi cum ar fi tare obosit— în care 
timp stă cu condeiul în gură sau se învârtește pe scaun 
şi abia în cele din urmă cu mult chin şi amar îşi mântue. 
de scris. : CR „i 

Ce trebue -de făcut. în asemenea cazuri ?— Trebue, 
să i se înfățişeze felul nechibzuit cum îşi- face datoriă) 
alături de felul cum ar trebui'-s'o: facă, punându-i! 
în vedere cum lui i se pare învățătura un chin, cum 
nu e în stare apoi să înveţe cum se câde:şi cum în 
sfârşit nu-și mai. găsește 'timp' de joc:: ă 

“” A doua :fază, mai înaintată, a 'lenei consistă în a. 
nu face la timp ceeace trebue— cu toate că ar fi fost 
cu putință.: Lenea odată: intrată” în această fază, 
sleiește :mai adânc isvorul energiei omului şi'cu toate 
că: la început se arată amăgitoare — înşelând omul 
că va face a doua zi ceeace nu e dispus să săvârşească 
în acea zi— nu întârzie a-l pune în neputinţă de a 
mai munci, i Aa 
- De sigur că în asemenea cazuri e nevoe să proce: 
dăm - mai - energic. 'Vom. hotărî: mai întâiu anumite: 

„ore de lucru în fiecare zi și vom constrânge şcolaru' 
să le respecte cu sfinţenie — vom aveă însă: în vedere 
să-i lăsăm şi 'ore de joc la timpul priincios; apoi nu-i 
“vom toleră sub 'nici un cuvânt, afară numai dacă îi 
e cu neputinţă, să lase lecţiunea de azi'pe mâine:. 
fiecare. lecţiune să fie învățată la timpul ei, fără: de 

G. Aslan: Pedagogia, -.. . 16 
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preocupare dacă e probabilitate să fie sau nu astul-: 
tat— şi pentru aceasta e nevoie să-i arătăm lămurit 
că nu învaţă pentru şcoală nici pentru profesor, -ci 
pentru el. însuşi... . -. ae 

Dar -mai înainte de.a căută să combatem lenea, 
e de absolută trebuință a ne dumiri dacă cauza. ne- 
învățăturei vine din lene sau-din lipsă de inteligență -— 
în care caz nu numai că ar fi nepedagogic, dar ar îi 
şi neomenește în acelaş timp a sili şcolarul să învețe 
cu orice preţ,-ci vom face mai. bine a-l îndrumă pe o 
altă cale. mai la îndămâna lui (bine înțeles dacă a 
terminat învățământul primar). e a 

Lenea e. mama tuturor viţiilor: într'adevăr, cel 
leneş— al cărui. lucru stă pe loc, invidiează progresul 
vecinilor: săi şi în .loc.ca aceasta să fie un îndemn 
pentru a se pune..la- lucru, el îşi pierde timpul „își 

“arde lumânarea sa” hulind faptele altora şi căutând 
să-i târască în mocirla. în care:se tăvăleşte-el însuşi. 
-lar dacă. leneşul nu-are mijloace de traiu, atunci el 

“ajunge un adevărat pericol pentru societatea în mij- 
locul căreia trăeşte, căci el loveşte de astă dată prin 
fapte — căutând să fure. - i 

Furtul. Furtul este însuşirea bunului altuia pe 
nedrept și fără: de voia lui. Averea este un drept al 

_ omului, căci.este produsul muncei şi economiei sale 
sau a strămoşilor săi ;.-proprietatea e o întindere «a 
personalităţei sale — şi prin: urmare când cineva vede 

-răpindu-i-se bunurile, se simte cu drept cuvânt atins 

până în adâncul sufletului său. De aceea şi proprie- 
tatea e pusă sub ocrotirea legilor ca şi persoana o0- 
mului — şi nu e cod de lege care să nu prevadă pe- 
depse pentru furturi: - e a a 

Dar nu numai atât: serviciul siguranţei publice 

a ajuns astăzi la o aşă perfecțiune, încât aproape 
nu-e furt care să rămână nepedepsit. Trebue să ne în- 
trebăm atunci, cum se face că oameni voinici sau deş- 

tepți, care şi-ar. puteă agonisi pâinea în liniște, se 
dedau la o astfel de meserie cu toate,că știu că se 
pun în pericol. de-a fi pedepsiţi ?— Cauza e că există 
în ei un: impuls de neînlăturat care îi orbește asupra 
faptei lor şi.învinge orice temere de a fi prinşi. 
- Acest fel: de oameni au arătat din copilărie apu-
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cătura de a se folosi de puterea sau istețimea lor în 
paguba celorlaiți copii; apoi orice izbândă de acest 
fel îi încurajă pe calea răului — încât încetul cu încetul 
s'a format în ci această grozavă deprindere, pe care 
numai închisorile sunt în stare s'o înlănțuească: 

Prin urmare vom căută să deşteptăm pe cât e cu; 
putință simțimântul' dreptăței în copil şi-l vom îm-! 
piedecă să facă asemenea neajunsuri îraților săi 
sau altor copii; mai:cui:'seamă: când nc asigurăm că - 
a fost la mijloc o rea intenție, ar fi o crimă a ne arătă! 
nepăsători. Ii 

Ipocrizia. “Ipocrizia e acel vițiu de a nu aveă cu- 
rajul faptelor sale şi de a:și preface gândul şi senti- 
mentele sale. Ipocritul îți spune una în față şi alta 
în dos; dacă îl întrebi de ceva, întotdeauna îți răs- 
punde că „nu ştie, nici wa văzut” — şi abia cu mare 
greutate zmulgi un adevăr din întunecimile sufletului 
său. Apoi cu aceeaş neruşinare cu care neagă faptele 
rele, îşi însuşeşte pe nedrept faptă bune —și când vede 
că se încurcă, amuţește sau spune cu un .aer plin de 
răutate : „lasă să fie aşă”. Câtă deosebire de omul 
sincer ! Acesta îţi spune verde în față ce are pe sufle- 
tul său şi. nu duşmăneşte în ascuns pe nimeni — înte- 
meindu-se numai pe presupuneri sau:pe auzitele. -, 

Să nu tolerăm nici un semn de. ipocrizie la. copil, 
care se tradează îndată pe faţa sa virgină și să înlă- 
turăm întotdeauna ocaziunea de a se arătă făţarnic. 
„Politeţea:  Politeţea “e o scrisoare deschisă de reco- 

mandaţiune ; ea nu costă nimic 'şi'e în stare să 'câş: 
tige totul—-chiar ceeace nu se poate uneori căpătă 
cu bani, adică. inima omenească. Politeţa. e la înde- 
mâna tuturor : numai.să voiască cineva să fie amabil, 
şi va puteă. Politeţa e trebuincioasă nu numai față 
de' superiori, ci şi față de inferiori şi nui ntimai față 
de 'cei de care avem nevoie, ci față şi de cei care au 
nevoie de noi. La vreme de-nevoie se cunoaşte prie- 
tenia sau .buna creştere:a cuivă: când îl.-vezi că-ți 
arată, simpatie şi bunăvoință să te. ajute, eşti, mul- 
„țumit ca şi cum ai fi primit într'adevăr mână de ajutor ; 
„dar dacă se arată rece sati mândru, nu mai înţelegi 
nimic de îndatorirea ce ţi-a făcut-o, ;îţi iese pe nas” 
binele său. - - A IC 
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“DISCIPLINA ŞCOLARA. 
ÎI. Disciplina ca mijloc de educaţie şi ca necesitate şcolară. — II. Con-. - 

> dițiunile disciplinei în clasă. — II]. Supravegherea, sfatul, 

_mustrarea şi pedeapsa. — IV. Disciplină statornică cu mij- 

loace” [lezibile. i 

— Educaţia în. comun nu se poate face fără de 

disciplină, adică fără: de observarea unor regule pen- 

tru menținerea tăcerei, ordinei și atențiunei necesare 

în clasă. Disciplina este în acelaș timp un mijloc ex- 

celent de- educaţie, căci deprinde pe elevi să se ob- 

serve, să se stăpânească pe ei înşişi, îi deprinde cu 

ordineă, cu exactitatea şi alte însușiri care le” vor fi 

mai târziu de mare folos în-vieaţă. - 
Sunt două: sisteme de. disciplină : una “care caută 

-să se legitimeze și să obţină consimțimântul elevilor ; 

“cealaltă care se impune și la nevoie constrânge pe 

elevi s'0 respecte. Desigur că primul sistem e prefe- 

rabil, căci deprinde pe copil cu timpul să se conducă 
singur, aşă încât să ajungă o persoană rezonabilă și 

liberă. Silinţa educatorului este ca să obțină, după 
cum am spus, disciplină în libertate, să facă ca inter- 

venția lui să fie din ce în ce mai puţin necesară, pen- 

tru ca la sfârşitul educației să.ajungă inutilă. Cu toate 
acesteă sunt cazuri când învățătorul e nevoit şi e în- 

dreptăţit să recurgă la sistemul constrângerei. Sunt 
elevi din cale afară turbulenţi și nesimțţitori, din pri- 

cina cărora sufere intreaga. clasă. Faţă de aceştia, 

7
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după ce a încercat toate mijloacele blânde de îndrep- 
tare, învățătorul în înţelegere cu familia va procedă 
cu toată energia, mărindu-și treptat 'severitatea (dar 
fără răutate) până ce va obține ascultarea lor. 

Mijloacele disciplinei variază după şcoale și după 
(pătura socială din care sunt recrutaţi elevii; ele tre- | 
buiesc'să se adapteze pe cât posibil naturei fiecărui 

jelev. Altele vor fi mijloacele disciplinare într”o şcoală 
primară decât într'o şcoală profesională sau secun- 
dară ; elevii săteni sunt mai ușor de disciplinat. de- 
cât cei din mahalalele. orașului : unora le e deajuns 
un senin, 0 privire, ceilalți trebuie să simtă o mână : 
de fier deasupra capetelor : lor. 

In genere mijloacele disciplinare consistă în a di- 
rige resorturile activităţei elevilor, care se pot “clasi- 
fică în patru categorii : 1) emoțiuni şi sentimente 
personale : frica, ruşinea, pIăTErea; a rhorul- -propriu ;- 
2) emoţiuni şi sentiniente _altruiste : iubirea părin- 
ţilor şi a învățătorului ; 3) interesul chibzuit : teama 
de pedeapsă, dorința de răsplată; 4) ideea _şi i_simţi= 
mântul datoriei. Invăţătorul va întrebuință toate a- 
ceste mijloace pentru ca disciplina să prindă rădăcini 
tot mai adânci în sufletul elevilor. Natural, copiii 
din învăţământul primar nu pot: să aibă o:idee de- 
plină - despre -datorie, cu. toate. acestea e bine să le. 
infiltrăm pe cât e.cu putință această idee înaltă,. 
ultimul: produs al. evoluţiei” conștiinței morale. 

II. Disciplina nu constă numai în a porunci, a 
sfătui, a ameninţă, a mustră, a pedepsi, a. lăudă şi 
răsplăti; ea caută să prevină cauzele de ' dezordine 
și să înlesnească îndeplinirea bunelor condițiuni pen- 
tru ţinerea clasei. Realizarea -disciplinei atârnă „de 
două condițiuni esenţiale : însuşirile învățătorului şi 
condiţiunile în care e instalâRI ŞEGala 

Este vădit că atunci când sala “de clasă nu-i destul
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de luminoasă sau când e'zgomot: obișnuit în vecină. „_tate,'când elevii. sunt prea numeroşi așă: încât stau „ îngrămădiţi prin: bănci, când soba scoate fum, bate la cap sau nu încălzeşte... din economie de combu- stibil — când, într'un cuvânt instalația e defectuoasă şi supravegherea ' elevilor îngreuiată — este vădit că în asemenea condițiuni disciplina va suferi, oricât de 'abil şi: de 'bun-ar fi învățătorul. De obiceiu rolul 
învățătorului 'se mărginește în acest caz în a raportă revizorului trista stare de lucruri ; sunt însă 'şi învă- țători mai inimoși, care bucurându-se de iubirea şi respectul sătenilor, obțin dela aceştia contribuțiuni în - bani și'n natură - pentru îmbunătăţirea sălei de 
clasă ;-ei mai fac apel la proprietarii sau arendașii 
"moşiilor. învecinate, la -banca populară din localitate- 
şi organizează serbări şcolare în acelaș scop precum 
şi pentru ajutorarea” elevilor „Cu desăvârşire săraci. 
“Disciplina în clasă atârnă: în bună parte şi de me- - toda de predarea învățătorului şi de modul cum ştie „dânsul să orânduiască exerciţiile şcolare. Făcând în- 
văţământul interesant, însufiețit, se captivează aten- 
ţia elevilor şi prin aceasta chiar se ușurează disciplina 

- “lor. Buna întrebuințare a.timpului contribuie dease- 
menea Ia .disciplină -mai ales când în aceeași sală func- 
ționează două sau mai multe clase ;: în acest caz-abi- litatea învățătorului constă în'a nu lăsă neocupaţi pe elevii din clasele cu tare nu lucrează - dânsul la 
un moment dat, adică în timp ce învățătorul se ocupă 
de o clasă, elevii din celelalte clase să: se ocupe sin- - guri “cu diferite exerciții şcolare. In şcoalele cu un 
singur post îrivățătorul se va ocupă zilnic de toate clasele și va face -la anumite 'ore lecțiuni colective 
(de pildă. la aritmetică, istorie, morală), care mai pre- 
zintă folosul că stimulează elevii, -.  . 

_*: Orarul se face în aşă chip încât obiectele -şi exer-
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cițiile mai grele,:care cer mai multă sforțare de -aten- 
fiune, să. fie orânduițe la începutul clasei; durata 
unei lecţiuni sau 'unui exerciţiu să nu treacă de o ju 
mătate de ceas.. Obiectele din. două şedinţe consecu- 
tive să prezinte o cât mai mare. variație şi să. fie des- 
părţite printr?o mică recreațiune. Orice lecţiune, orice 
exercițiu şcolar, chiar şi. citirea, trebuie să fie înso- 
țită de întrebări şi de explicaţiuni, nu numai în sco- 
pul de a o face bine înțeleasă,. dar şi pentru a rupe 
monotonia cititului și a susține atenţia și .disciplina 
în clasă.. Insfârşit învățătorul se va sili să lucreze pe 
cât posibil cu întreaga clasă, având mereu sub ochii 
săi energici, dar plini de bunătate, pe toţi elevii. 

In practică e.foarte greu de a lucră. cu clasa în- 
treagă, .din cauza mulțimei elevilor şi. a-prea marei 
lor deosebiri .de inteligenţă, de cunoştinţi şi aptitudini. 
Invăţătorul devotat- carierei . sale îşi va împărţi în 

„minte clasa în, câtevă categorii de elevi, pentru a se 
orientă atât în întrebările cât şi în explicațiunile sale ; 
apoi se va sluji de elevii cei mai deştepţi pentru ca. 
să înveţe pe ceilalți. Cu toate criticele. aduse de unii, 
pedagogi credem că monitorii sunt de folos în clasele 
populate, bine înțeles. cu condiţie de a controlă ac- 
tivitatea lor. - | o | , | 

. , 
„Cine nu' vede că disciplina se va folosi de o organizare 'pedăgo * 

gică astfel” orânduită? Indemnat la un: învățământ care răspunde 
exact puterilor și. trebuinţelor sale, susținut de varietatea exerci: 
iilor, însuflețit de recreaţiuni dese, mereu supus unei regule neschim- 
bătoare pe care o 'cunoaşte, nerămânând niciodată neocupat, in- 
struit de mai înainte despre ceeace trebue, să facă în deosebitele 
ceasuri ale zilei, elevul se va găsi în cele mai bune condițiuni pentru 
a “ucră cu rândueală și cu folos.” (Compayr6). . - | a 

“THIIL, Admiţând ca îndeplinite toate condițiunile . 
precedente, care favorizează. disciplina, se. Vor. în- 
tâmplă totuș cazuri de dezordine, așă încât e. nevoie 
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de supraveghiere-pentru a menține disciplina în clas: 
Copilul e copil: oricât ar fi de bun şi -de ascultătoi 
oricât şi-ar iubi învățătorul şi oricât s'ar sili acesti 
să-i captiveze atențiunea, tot i se întâmplă câte odat; 

"să zburde, să. deranjeze clasa. Apoi nu se poate ca într'o clasă, să nu fie și copii răi: aceştia profită de 
orice clipă, când scapă de supravaghiere, pentru a da 
drumul neastâmpărărei lor deranjând în acelaș timp 
şi pe “camarazii dimprejur. | 
„„Mai ales acești elevi, care, se fac repede cunoscuţi 
nu trebuie să scape de privirea” învățătorului. Indată 
ce i-am prins şoptind în bancă sau trăgând ghionturi 
sau ocupându-se cu mâinile pe sub bancă, să le pu- 
nem o întrebare. Ei ne Vor spune atunci că n'au au- Zit sau că' n'au "înțeles şi ne vor rugă s'0 repetăm. 
Vom profită de încurcătura. lor pentru asi” mustră 
cu gravitate şi a-i sfătui părinteşte să fie. atenți pe 
viitor. ae 

In caz când sfatul acesta nu s'a prins, în urma unei 
recidive vom spune elevului să -vină în cancelarie la 
sfârșitul clasei. Atunci, în puține cuvinte spuse. cu 
părere de-rău dar pline de hotărîre îi voni anunță 
că va-fi pedepsit: îndată. ce se va mai face vinovat de 
neorânducală. Dacă precizăm «pedeapsa pe care i-o 
rezervăm, trebuie să fim cu luare aminte pentru a 

nu-i, anunță o pedeapsă prea severă, pe care: n'am 
putea-o aplică; — altfel autoritatea noastră e ştir- 
bită.. Deasemenea vom ține minte făgădueala făcută, 
căci şcolarii nu uită şi dacă constată că noi uităm, 

- amenințările noastre nu-i mai astâmpără, ba chiar 
ajung să-i distreze ! | 

„Ce să facem cu şcoiarii, care n'ascultă de vorba bună? 
Inainte de -a recurge la pedeapsă, ar fi bine, dacă e 
cu putință, să lipsim elevul vinovat de răsplata la 
Care se aşteptă, de pildă-la nota bună dela studiu
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sau de micele daruri (care 'se *mpart în unele şcoale 
din străinătate). Răsplata e un stimulent preferabil 
pedepsei, căci încurajează şi. înviorează pe copil,' în 

“timp ce pedeapsa îl deprimă şi uneori chiar îl demo- 
ralizează, | „ i 

Dar dacă şcolarul e dintre aceia care nu se aşteaptă 
la răsplată? — Atunci suntem nevoiţi să recurgem la 
pedeapsă : îl vom ţine în picioare la colțul sălei sau îl- 
vom opri de a se bucură de recreaţie sau îl vom opri 
după terminarea clasei, dându-i cevă dc lucru. Opri- . 
rea să nu fie prea îndelungată: va puteă fi de.un 
sfert de ceas până la un ceas cel mult, variind după - 
vârsta şcolarului, natura: greșelei, sale şi gradul de 

„recidivă. Pentru ca oprirea în clasă să fie eficace, tre- 
buie neapărat ca învățătorul să rămână şi: dânsul 
pentru a supravegheă executarea lucrului pe: care: l-a 
dat şcolarului să-l facă în acest timp. Invăţătorul să 

- iti se arate plictisit nici enervat în asemenea împre- 
jurare, ci se va așeză liniştit pe catedră, ocupându-se. 
să scrie sau să citească. o 5 

Insfârşit, în cazul extrem când această pedeapsă 
nu-şi atinge scopul, ne vom plânge familiei şi în în- 
țelegere cu părinții putem aplică şcolarului recalci- =. 

_trant câtevă linii la palmă. Niciodată însă nu vom. 
- aplică această pedeapsă în timpul clasei și față de 
ceilalți şcolari. O vom anunță numai îndată ce ele- 

„Vul s'a făcut vinovat, apoi o vom aplică după .ter- 
- minarea clasei.. In felul acesta clasa nu-i deranjată, 
învățătorul nu-i văzut într'un rol puțin simpatic şi 
elevul vinovat e -mai puţin umilit. | A 
Ă Obiectul pedepsei fiind ca să îndrepte pe cel vino- 
vat,. vom pedepsi în aşă fel ca elevul. să nu-și piardă 
cu desăvârşire ruşinea, să nu ajungă obiectul de bat- 
jocură a camarazilor lui, ci dimpotrivă să se nască 
şi să se întărească în el dorinţa de a nu mai păcătui, 

|
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In totdeauna îi vom arătă părere de rău că sunteni 
nevoiți a-l--pedepsi, îl vom-asigură că dăm uitărei gre- 
şelele făcute şi- că sperăm că pe viitor nu le va repetă. 
-.Invăţătorul bun va recurge cât mai rar la pedeapsă; 

căutând pe cât posibil să prevină dezordinea prin su- 
praveghere și prin câștigarea atenţiei elevilor. Un în- 
vățător energic şi devotat, care e veşnic cu ochii asu- 
pra şcolarilor, poate printr'o simplă privire să oprească 
un' început de convorbire în - bancă, poate ţine în frâu 
neastâmpărarea firească a copiilor ș şi desmorjeşte pe 

„elevii adormiți. 
“1V.-0' altă condiție pentru a obţine disciplina 

este- ca regulele pe care le dăm să fie puţin numeroase, 
dar bine stabilite. Invăţătorul, care se lasă condus de 

dispoziţia momentului în enunţarea' sau aplicarea: a- 
cestor regule,. nu va puteă obține disciplina. Elevii 
își vor da seama.numai decât că ordinele -ce Ii se dati 
sunt schimbătoare, după cum „„domnul” e vesel sau 

“supărat, aşă încât aceste ordine vor pierde î în ochii lor 
autoritatea necesară. a 
- /. Regulele' de disciplină “trebuiesc să fie invariabile şi 
inflexibile ; - mijloacele pentru respectarea lor vor. fi 
însă adaptate firei particulare a: fiecărui elev. Nu pu- 
tem procedă la fel faţă de un copil simţitor şi față 
de un -altul: neruşinat. Cu cel .dintâiu- va trebui să ” 
fim blajini, să facem apel la bunele lui: simţiminte ; 
cu -cel de al doilea vom fi severi, vom căută să-i tre- 
zim  simţirea lui amorțită. şi să-i înfrânăm apucătu- 
ril6 cele rele. 

- Disciplina elevului nu trebuie:să consiste în deprin- 
deri pasive, nu trebuie să fie întemeiată: numai pe 
frică. Să: nu: “uităm că disciplina e un mijloc, iar nu 

“un scop; că-avem,. de format oameni liberi, capabili | 
să'se conducă. singuri cum se cuvine în -vieaţă. Vom 
respectă prin urmare. demnitatea elevilor, vom: res- 

A
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pectă pe cât posibil libertatea lor şi nu le vom înnă- 
-buși puterile lor naturale, ci vom căută să le orânduim. 

Idealul ar fi să nu recurgem de loc la pedeapsă și: 
nici chiar la vreo răsplată. Elevii să înveţe cu plăcere, 
de dragul de a cunoaşte, pentru. a-și satisface curio- 
zitatea. Ei să fie disciplinați dela sine prin însuși fap- 
tul că sunţ, „ațenții în, tot timpul, clașei 2). e. - a.m 

Unul din elevii lui Diesterweg a schiţat următorul portret al 
celebrului director: de şcoală normală în exerciţiul funcţiunei : 
„In picioare, 'iemişcat în faţa copiilor,-îi ţineă sub privirile sale; 

"cu neputinţă să fiec cineva neatent. Tot lucrul se făceă sub ochii 
săi. Intrebările se adresau tuturora; cine ştiă, trebuiă să ridice 

mâna, cine rămâneă. nemișcât, „treceă drept neatent. Dar nu trebuiă 

să răspunzi decât atunci când erai întrebat. Nici un zgomot. Totul 
se petreceă în cea mai mare rândueală ; încetul cu încetul se des- 
făşurau' ideile. dobândite, se constată faptele, spiritul dobândiă 

o vieață personală. Eră o ădevărată mulțuinire să 'asişti la lecţiile 

" ui. Totul eră spirit și vieață; Nimeni nu se simţiă obosit ; şi .totuiș 

când se isprăviă lecţia, fiecine simțiă că lucrase. şi profitase ceva 

și Diesterweg părăsind școala; puteă el î însuși plecă cu sentimentul 
că o virtute ieşise din cl. i 

me ea nate Li m. 

  

1). Pentru amănunte a. se vedea articolul meu „Disciplina. şi 

pedeapsa şcolară”, apărut în Revista generală a învățământului, 
,



INSUŞIRILE EDUCATORULUI. 
IL. Cariera didactică e un a postolal. — II. YVocaţiunea, iubirea cu- 

„. rierei şi a elevilor. — III. Autoritatea morală ; condițiunile sale. 

  

„1. In: 1798 în urma revoluției din Elveţia câțivă 
din amicii lui Pestalozzi, ajungând la putere, îi ofe- 
riră un loc în noul guvern. Marele pedagog răspunse 
acestei propuneri în trei “cuvinte, care au rămas ne- 
muritoare : „Voi să fiu învăţător”. Aveă în el o che- 
mare așă de puternică de a instrui copiii, îi erau așă 
de dragi copiii, încât nu 'vedeă mai bimă întrebuin- 
țare a vieţei sale, nici ambiţie mai vrednică de dânsul 

"decât de a fi învăţător. Pilda lui Pestalozzi să ne fie 
veşnic, întipărită în inimă, să fim mândri de cariera- 
pe care am îmbrăţişat-o şi'n acelaş timp să-i închi- 
năm toate puterile noastre, pentru ca să fim vrednici 
de” dânsa. 

Dacă condiţia. socială a învățătorului e foarte mo- 
"-destă, judecându- -se după salarul lui și după puțina 
stimă care din nenorocire i se dă 1) de obiceiu în țara 

„noastră, în schimb nu există nici o altă carieră (ex- 
ceptând preoția, care ar trebui socotită numai ca o 

———————— 

I) Cât de mult se stimează în streinătate, În special în Germania, 
cariera didactică se poate judecă după inscripția următoare săpată 
pe mormântul unuia din cei mai zeloși institutori de acolo : „HI. J. 
Bruns. A. fost un institutor”. "Orice alt cuvânt elogios eră într'adevăr 
de prisos. 

SI
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vocaţiune) nu există nici -0 altă carieră, care să ceară - 
atâtea însuşiri sufleteşti ca profesoratul, mai ales pentru 
învățământul primar şi grădinele de copii. Invățătorul 
trebuie să aibă însuşirile unui bun educator, în afară: 
de cunoștințele și aptitudinele didactice necesare unei 
cât -mai nimerite predări a învățământului. 

S'a repetat de: atâtea ori în țara noastră că învă- 
țătorul trebuie să fie un apostol, încât acest cuvânt 
Sfânt s'a tocit, a pierdut din puterea înţelesului său 
primitiv, a ajuns chiar să fie întrebuințat cu ușurință 
în orice împrejurare. Cu adevărat şi'n cea mai no- 
bilă accepțiune a cuvântului învățătorul are menire - 
de apostor: : are sarcina de a formă noile generațiuni 
şi pe lângă aceasta a influență prin sfatul şi pilda 
sa pe locuitorii comunei. Invăţătorul trebuie să fie, 
împreună cu preotul, în fiecare sat un model viu de 
cinste, de cumpătare, de hărnicie, într'us cuvânt: 
de-omenie. La dânşii să vină sătenii să le ceară sfaturi 
în împrejurările mai grele din vieaţă; dela dânșii. să 
ia pildă în purtarea lor. Invăţătorul şi preotul să par- 
ticipe. la toate actele mari din sat; să ia parte la toate 

bucuriile şi durerile satului, să se facă aşă de iubiţi, 
așă de stimaţi, încât să nu fie botez, nuntă, nici o 
serbare dela care să. lipsească luminătorii satului. | 

Profesoratul nu e numai o slujbă, e un apostolaţ. 
In orice slujbă e nevoie de conștiință şi de hărnicie; 

“învățătorului i se mai cere să aibă suflet, să aibă inimă, 
să se devoteze carierti sale, să se jertfească pe sine, 
hotărît să trăească şi să moară pentru școală, pentru 
înălțarea neamului prin răspândirea instrucției. lată 
de ce e nevoie înainte de toate ca normalistul să simtă 

“puternic vocaţiunea, chemarea pentru cariera de în- 
văţător., Trebuie să simtă în el acel foc sacru, care 
în disprețul tuturor: considerațiunilor materiale. îl în- 
deamnă să- -și zică cu hotărîre : „voi să fiu învățător”. 

2
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„ 

. Nimeni să nu-şi “ia sarcina 'de educător, dacă 
ni “Simte o'aplecare firească şi daăcă'nu posedă apti- 

tudinele trebuincioase. Numai astfel poate să-şi: iu- 
bească': carieră Şi - elevii,” poate! găsi mulțumirea' 'su- 
îletească în mijlocul lor, are“ răbdare să-i asculte și 
să le explice, rezistă iispitelor: vanităței lumești, pre-. 
ferând: să lucreze tăcut şi: temeinic la întărirea nea- 
mului său: Un învăţător fără de chemare nu este nu- 
mai. un învățător rău, e un făcător de rele. Nu-i: dat 
oricui să: formeze suflete. - 

: E indispensabil ca: învățătorul să'-aibă “ragere de 

lnimă pentru: sarcina -lui şi să-şi iubească: elevii. : In- 
cepând dânsul prin ati iubi, capătă cu încetul iubirea 
lor, capătă cheea inimei' lor şi din acel “moment le 

obține atenţia şi ascultarea de bună voie, în“ mod fi- 

resc. Oricât ne-am sili'să facem învățământul primar 
atrăgător! şi interesant, unele materii nerăspunzând 
curiozităţei naturale a' copilului, dânsul--nu' le poate 
învăţă cu 'plăcere decât: dacă iubeşte pe cel care i le 

spune, pe învăţător. : - 
* Pentru a câştigă iubirea” elevilor, învățătorii se în- 

teresează de 'toate manifestările lor, îi ascultă şi-i pri- 

veşte cu drag, caută să pătrundă iniină şi gândul lor, 
caută prin simpatie să simtă și să gândească ca dânșii, 
să se facă oareşcum copil. Pe cât e cu putință va în- 
cercă apoi 'ca să se facă-la'rândul''său' accesibil: sim- 

patiei' elevilor, fără ca să-şi-ştirbească însă autotitatea. 
lnvățătorul 'se' va interesă şi se' va bucură de pro: 

gresul. elevilor săi,'se va: initeresă şi va fi mâhnit: de 

greșelele” și inaptitudinile” lor; nu va fi de felul: său 

bănuitor, ci mai-de grabă aplecat să vadă binele, gata 

oricând:să "primească motivele de a'iertă sau micşoră 

pedeapsa 'şi pedepsind numai “cu” părere de rău." 

111. —-Invăţătorul are” nevoie nu numai de” iubirea 

„elevilor săi dar şi “de respectul lor; pentru aceasta
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trebuie să poseadă un.- ascendent moral asupra tor, 
să aibă autoritate. morală... Autoritatea morală e con- 

stituită de un cemplex de însușiri, dintre care ne vom 
_mărgini să menționăm pe cele mai însemnate. Unele 

din aceste însuşiri: sunt înnăscute şi chiar de 'ordine 
fizică : statura, ţinuta, gestul şi vocea; altele se pot 
dobândi prin educația de sine: : superioritatea spi- 
ritului -şi a. caracterului. 

Insușirile fizice contribuiesc “mult să inspire res-" 
pect mai cu-seamă copiilor mici. Nu vom insistă însă 
asupra lor, căci nu atârnă de voința omului. E de- 
stul ca-învățătorul să fie. sănătos, dacă nu chiar-ro- 
bust, „să fic vioi, să aibă o bună ținută a corpului, 
să-și observe gesturile şi tonul vocei.: Insuşirile. fizice 
pot. fi suplinite cu succes prin însuşirile inimei și ale 
caracterului, prin zelul şi entuziasmul pentru. meni- 
rea învățătorului, prin. cunoașterea firei copilului şi 
posedarea tactului pedagogic. . 

Ivățătorul va aveă. autoritate morală câştigând 
stinia elevilor, săi, făcându-i. să aibă o bună părere 
despre ştiinţa: și purtarea, lui, ţinând bine clasa, fă- 
cându-şi regulat - datoria, nelăsându-se niciodată în- 

îuriat şi nescăpând vreo vorbă sau 'un gest, care “l-ar 
“face ridicol.sau i-ar. atrage ura sau: dispreţul;: Elevii 

„îl vor respectă, dacă vor simţi că are tărie de caracter, 
“că nu: se -contrazice- în ordinele și sfaturile sale, . 
nu şovăeşte în aplicarea lor, că-și păstrează în tat. 
deauna buna dispoziție sau cel puțin calmul, că este 

afectuos și blajin sau serios și grav, după trebuinţă. 

-Mai_e_nevoie_ încă ca învățătorul „să fie. drept. Ni- 
mic nu ştirbeşte. mai mult autoritatea lui decât păr- 

tinirea. Chiar elevii cei mici simt de minune această 

slăbiciune a' învățătorului, își fac un obiect de. di- 

Scuţie între dânşii şi acasă, săpând astfel din temelie 

prestigiul -de care trebuie să se bucure învățătorul
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-lor. Dreptatea exclude nu numai ura sau părtinirea 

dar şi toanele, care fac într'o zi pe învățător să fie 

“prea sever, iar alță zi să fie prea indulgent, aşă încât 

- bieţii elevi nu știu cum să se mai. poarte. 

Atât în clasă cât şi "n afară de şcoală în raporturile 

cu elevii învățătorul trebuie, să se stăpânească în 

totdeauna şi să se poarte nu numai ca un om bine 

crescut, dar ca unul ce are sarcina să .educe suile- . 

-tele virgine. Nu-i este îngăduit niciodată în nici într'o 

împrejurare şi sub nici un motiv să adreseze unui 

elev cuvinte uriîte, care să-l descurajeze, să-l înjosească, 

să-l umilească, să-l facă să ajungă obiectul de batjocură 

al camarazilor. E de neiertat ca un învățător să se lege 

de familia, de neamul, de religia sau de vreun cusur 

al-unui școlar aplicându-i epitete, care s'ar puteă 

transformă în poreclă în gura celorlalți şcolari. Co- 

pilul trebue să fie îndreptat iar nu disprețuit. „Cel mai 

mare respect se datorește copiilor”, căci fiecare copil e un 

germen, un boboc, o enigmă; un semn. de întrebare, 

nădejdea familiei și.a neamului. Nu ştim ce va ieşi, 

_ce -poate ieşi dintrun copil'— sub cărbunele banal 

_se poate ascunde un diamant şi atârnă de noi să-l 

scoatem la iveală și să-l cioplim. 

De altfel batjocorirea elevilor n'are efectul mustră- 

rei. In loc'să-i aţâţe la îndreptare, îi face nesimțitori, 

neruşinaţi.. Ba se găseşte câte unul drăcos, care. imi- 

tând vorbele şi gesturile furioase ale învățătorului, 

îi ruinează cu desăvârşire autoritatea morală. 

„Ce folos:poate fi să repeţi mereu unui copil că e 

puţin inteligent,. ba chiar că-i prost? Unii merg până 

acolo. Mai întâiu se întâmplă adesea că nu-i adevă- 

rat : elevii sunt ca grâul verde; nu se ştie ce vor da 

mai târziu. Dar, chiar de ar fi adevărat, nu-i nici un 

folos să convingă pe copil că-i așă. Când el se va pă- 

trunde de gândul că natura a. fost zgârcită cu dânsul
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„Şi că, orice-ar face; nu va obține nici un rezultat, nu 
„va mai face nimic. Asta voim? Dimpotrivă, profe- . 
sorul să aibă întotdeauna faţă de elevii săi maniere 
afectuoase şi binevoitoare ; să le arate tuturor interes, 
chiar şi mai cu seamă celor desmoșteniți; să încu- 
rajeze sforțările lor cele mai mici; să se bucure de 
izbânzile lor şi să se întrișteze de nesuccesul lor;. 
toate vorbele şi toată fizionomia sa să reflecteze. 
sentimentele unei simpatii afectuvase şi elevii îl vor 
iubi şi-l vor ascultă cu drag:“ (Carre). 

“Chiar în afară de școală şi faţă de săteni învăță- 
torul trebuie să aibă o ţinută simplă, plină de dem- 
nitate şi o astfel de purtare încât. nu numai, să nu 
dea log la nici o critică, dar să se bucure „de stima 
tuturor. E nevoie ca părinţii. să aibă încredere şi 

“stimă pentru persoana. căreia îi încredințează copilul 
lor. Acesta auzind acasă vorbindu-se de bine de d-l 

7 

învățător, va aveă şi mai mult respect pentru dânsul 
şi va fi şi inai muit aplecat să-l asculte de bună voie. 

Coroana însuşirilor unui învăţător este devotamentul | 
“pentru nobila lui menire. invățătorul vrednic de che- 
„marea sa i se consacră trup și suflet, se preocupă de 
şcoala şi de elevii săi mai presus de orice ; în.activi- 
tatea sa de părinte sufletesc al celor mici şi de în- 
drumător al celor mari îşi găseşte mulțumirea su- 
fletească cea mai adâncă, scopul însuși al vieţei sale. 

„Pentru ca proiesorul să poată asigură desvoltarea. elevului! 
trebue pe de o parte si poală contribui efectiv la această desvol- 
tare şi pe de altă parte să voiască.. * 

„„Să poată mai întâiu şi pentru aceasta e nevoie înainte de toate 
să ştie ce trebue să transmită, să aibă asupra elevului superiori- 
tatea experienţei, a unei depline şi senine stăpâniri a cunoştinţelor 
ale căror elemente le va comunică. | 

„Asta nu-i tot : Chiar ceeace ştie pe deplin, mai trebue-să înveţe 
- să predeie. A predă un învățământ, a face o educaţie, este cu ade- 

” vărat o artă care are regulele și secretele sale... Sunt necesare cou- 
diţiuni de spirit, adică aptitudini și deprinderi, care îngăduesc pro- 

G. Aslan: Pedagogie. | , 1?



fesorului, de pildă, dacă e vorba de învăţământ, să expună cu rân- 

dueală şi cu varietate în acelaş timp, să-și croească un plan şi să-l 

"urmeze fără exces de. rigoare dogmatică, să ştie să aducă lumină 

în spiritul elevilor, să insiste asupra părţilor însemnate și să sacri- 

fice sau să amâne părţile accesorii, cte.; dacă e vorba de educaţie, 

să. supravegheze” cu delicateţe şi să îndrepte și mai delicat lipsu- 

rile spiritului sau caracterului, să convingă şi să poruncească rând 

pe rând, să încurajeze la timpul potrivit şi în aşă măsură încât să 

nu stârnească orgoliul, să guverneze în sfârșit după principii foarte 

stabile și totuși cu nuanţe foarte fine acest mic popor, cu atât mai 

greu de condus cu cât e mai gingaş şi mai neputincios a se conduce 

singur. Sunt necesare şi condițiuni de caracter, a căror lipsă ar ză- 

dărnici opera (educatorului) ; egalitate de umor, răbdare, o ținută, 

care nu-i cu totul aceea din vicaţa obicinuită, un fel de amestec de 

gravitate şi de voioşie în ton, care cucereşte îndată pe copii, nicio- 

" dată ironie, niciodată contraziceri și paradoxe, nimic car€ să facă 

să strălucească profesorul în paguba elevului, multă indulgență 

și nici o urmă de slăbiciune, nici o nervozitate, nici o bruscheţă, 

„o hotărire ncînfrântă- şi o blândeţe părintească, un mare found de 

simplicitate, în sfârşit o silință .oareşicum constantă şi care trebue 

să ajungă cu timpul nesimţită pentru -a se apropiă de firca copi- 

lului, a împărtăși întru câtva vieaţa lui, a-l înţelege, a-l suferi, 

a-l iubi, ! | | : | 

„Acest din „urmă cuvânt ne face să trecem la a doua ordine de 

condițiuni : trebue ca profesorul să voiască să lucreze la desvoltarea 

copilului. Aceasta depinde mai mult de voinţă decât de știință. 

Dacă ține întradevăr să înbogăţească patrimoniul tânărului suflet, 

care îi este încredințat, va isbuti cu siguranţă, chiar cu niște cuno- 

ştinți mărginite. Dacă-i sunt dragi elevii, va deslegă, ca să zicem 

aşă, prin intuiţie o mulţime din problemele practice din care se 

compune arta sa; căci educaţia este o artă, care purcede mai mult 

din experiență decât din formule. El va ţine dreapta măsură între 

autoritate, şi libertate, va respectă inițiativa copilului fără a-i cere 

prea mult, fără a o părăsi în voia ci; va dobândi un ascendent cu 

“atât mai mare cu cât se va preocupă mai puţin de dânsul și mai 

mult de ele, se va perfecționă pentru a-și perfecţionă elevul.” 

(Buisson), ii 

 



EDUCAȚIA DE SINE. 
Î. Necesitatea educaţiei de sine pentru învăţător, — I[.: Posibilitatea 

aultoveducaţiei. — III. Mijloacele ei generale. 

  

dl “se zice că un tată foarte conștineios, aştep- 
teptând naşterea primului său copil, s'a pus să cerce- 
teze scrierile despre «educaţie, dar negăsind, după cum 
se aşteptă, regule hotărite pentru a-și îndeplini : sar- 
cina de educator, se puse pe gânduri Și ?n cele n 
urimă scrise pe caietul, pe care-l pregătise să-şi -i 

“note, două cuvinte numai: „Să ajung mai pure” 
Acest părinte-a priceput mai bine decât unii pedagogi 
că însuşirea personală a educatorului face mai mult 
decât cunoaşterea celor mai bune şi mai fruntase pre- 
cepie de educație. iu 

La fel trebuie să cugete :normalistul, înainte de a 
începe sarcina de învăţător. Va“ preţui desigur cu- 
noștințele pedagogice și ?n special pe cele didactice, 
dar va căută să le verifice, să le complecteze, să 

“le însuflețească prin propria sa experiență ; se va sili 
mai ales să dobândească însuşirile unui bun educator 
şi a unui bun învățător : pentru aceasta va căută 
să sc instruească și să se educe pe sine însuș, ca să 
ajungă „cât mai bun”. - | 

Un mare pedagog german (Salzmann) după două- 
zeci de ani de experiență. a rezumat toată ştiinţa şi 
arta educației în două cuvinte: „Formează. le pe tine - 
însuţi”. Ori cât de: numeroase, şi de exacte cunoștinţi
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pedagogice ar aveă un educator, mai trebuie să aibă 

aptitudinele potrivite pentru.a le pune în practică 

și mai ales trebuie să fie eli însuşi un on aşă cuni voește 

“să scoată din copilul său. Părinţii se plâng adesea că 

copiii sunt răi, că sunt greu de crescut ; să binevoiască 

să observe şi să mediteze şi "vor găsi adesea că ei însăşi 
sunt vinovaţi de purtarea copilului. In tot cazul, 

scrutând în purtarea noastră cauza pentru care suu- 

tem nemulţumiţi de copil, vom descoperi mijlocul 
de.a exercită o influență mai prielnică asupra lui. 

Trebuie să fim noi înşine oameni, pentru. a creşte 
“oameni. 

II. — Putem însă să ne facem noi: singuri educaţia? 
Ne închipuim, uşor cum un om matur poate face 

educaţia copilului sau cum un om priceput poate 

face. educaţia altuia mai puțin priceput. Dar cum _ 

să se îndrepte cineva singur? Foarte bine, și anume 
întrebuințând acelaș mijloc ca şi când. ar fi să în- 
drepte pe un altul. | 

„Va observa urmările faptelor sale și le va judecă 
astfel dacă au fost bune sau rele. Apoi îşi va aminti 

motivele, care l-au îndemnat la acele fapte şi astfel 

va descoperi lipsurile” şi calităţile lui sufletești, Odată 
ajuns să-şi cunoască. propria sa natură, va căută să 
dobândească calitățile ce-i lipseșc ş şi să scape de cusurul 
pe care-l are. - 

_ Pentru a ne cunvaşte cât mai bine pe noi înşi-nc, 
trebuie să nc€ examinăm adesea faptele -și rândurile 
noastre. Practica examenului de conștiință e reco- 
„mandată de toţi moraliştii antici și- creştini. Seneca 
o descrie frumos + „Trebuie să chemăm în fiecare zi. 
sufletul nostru să- -şi dea socoteală. Așă făceă Sextius;; 
cum sfârşiă ziua se întrebă: de ce cusur nam vin- 
„decat. astăzi? Ce patimă am. combătut? Intru cât 
am devenit mai bun ?” Iu timpul acţiunii omul nu-şi
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dă bine 'seama de ceeace face. Dar cârid se reculege 
şi cercetează fapta ca şi cum ar fi făcută de un străin, 
atunci poate observa greșala și luă măsuri de în- 
dreptare. Rezultatul examenului de conştiinţă va fi, 
că cu timpul ne va lumină asupra defectelor noastre, 
şi ne va îndemnă să le îndreptăm. 
IL — Calitățile. şi defectele: sunt deprinderi. Şi 

deprinderile se formează prin acțiune. Va trebui dar 
să nu pierdem nici o ocazie-de a face acțiunile prin 
care dobândim calități şi a ne abţine dela acțiunile, 

„Care dau naștere defectelor. 
Insă pentru a face sau a cvită:o acţiune nu-i - de 

ajuns să voim, mai trebuie să ştim să voim. O simplă 
sforțare de voință e adesea neputincioasă să deter- 
mine sau să oprească o acțiune. E nevoie de o în- 
treagă strategie pentru a reuși. 

Să luăm un exemplu din. vicața zilnică. Cineva 
sufere de insoninie. In zadar are voința să adoarmă ; 
în zadar îşi zice : „Voiesc, voiesc neapărat să adorm”. 
Această încordare a voinței îi împrăștie şi mai mult 
somnul. Dacă însă un doctor de încredere îi zice': 
„culcați-vă liniștit, nu vă mâi preocupați de nimic. 
şi somnul are să vie dela sine” — — se, poate foarte 
bine că această încredere inspirată, cu sau fără aju- 
torul. unui medica ment, să realizeze soinnul. 

Alt exemplu tot așă de familiar. Adesea'se întâmplă . - 
că nu ne vine în minte un cuvânt de care avem nevoie. 
în zadar răscolim memoria, ne încăpățânăm să-l cău- 
tăm. Văzând că cu toate sforțările noastre nu izbutin, 
ne zicem atunci: „lasă, că-mi voiu aduce aminte 
mai pe urmă”. Şi întradevăr, curând după aceea, 
când am trecut la alte considerațiuni, cuvântul căutat 
ne vine deodată în minte. Ceeace n'a putut îndeplini 

- voința cea mai energică, a operat jocul automatic al 
asociațiunei de idei. 

G. Aslan: Pedagogia. ji
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Im ambele cazuri s'a întrebuințat, în locul voinței 
militante,. puterea segestiunei. In cazul întâiu su-. 
gestiunea a venit dela o persoană străină, în cazul 
din. urmă sugestiunea a fost făcută „de însăşi per- 
soana care aveă. nevoie, - 

Din faptul că conduita noastră poate fi intluen- 
țată -de sugestiunea altora, scoatem principiul de a 
ne feri de sugestiunile rele şi a căută din contră per- 
soanele și împrejurările, cari pot da loc la bune su- 

| gestiuni, Tot astfel din faptul autosugestiunei scoatem 
principiul de a combate relele sugestiuni pe care ni 
le facem singuri ncintenționat şi a ne sugeră, din con- 

„tră, actele pe care e bine să le săvârşim. | 
. Să facem acum aplicarea acestor principii.” Din 
ziua în care am: hotărît să începem educația prin 
noi înşine, trebuie să practicăm regulat două auto- 
sugestiuni : una seara înainte de culcare şi alta di- 

„ mineaţa în timpul toaletei: Ne examinăm în fiecare 
seară faptele zilei şi întâmplările la care am luat parte. 
Ne dăm astfel seama de ce-am greşit şi ce- am făcut 
bine; Hotărâm. apoi un plan de activitate cât mai 
detaliat pentru a doua zi. Ne sugerăm că vom în- 
deplini cu strictețe fiecare din actele hotărite, adică 

„stabilim “ordinea „de realizare â acestor acte şi afir- 
măm pentru fiecare act în parte că-l vom face nea- 
părat la timpul lui. Repetăn în gând sau cu glas. 
tare aceste afirmări până „când ne convingem că le 
voin îndeplini. . 

__“A doua zi dimineaţă, îndată ce ne-am deşteptat, 
părăsim patul. Obiceiul contrar e absolut condaimriabil, 
căci reveria de dimineaţă trândăvește omul şi-l pre- 
dispune chiar la vițiuri. Ne facem dar în grabă toaleta 
şi în acest timp, înloc de a lăsă câmp liber imaginaţiei, 
ne gândim la planul de activitate pe care Pam ho-
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tărit de cu seară. Apoi fără a discută | câtuşi de. puţin 
acest plan, începem a-l îndeplini în ordinea stabilită; 

Fiindcă nu putem prevedeă toate împrejurăriie prin 
„Care vom trece -ziua următoare, trebuie să ne de- 
prindem a ne disciplină, a ne stăpâni pe noi înşine” 
astiel ca să fim gata la orice moment să ne purtăm 
cum e mai bine, = 

Astfel, trebuie să ne deprindem. a preţui în tot- | 
deauna timpul. Mulţi oameni se „plâng că vicaţa e 
scurtă și acuză natura că a fost prea Sgârcită dându- -ne 
aşă de puțin timp de trăit. Adevărul e însă că dis-. 

„punem de timp suficient, dar îl _risipim. Vieaţa e 

4 

destul . de lungă pentru a săvârşi faptele cele mai 
mari, dacă am profită de fiecare. zi. 5 
"A face fiecare lucru la timpul său şi a-l face în 
mod definitiv, pentru a nu reveni asupra lui: iată 
un mijloc sigur de a-şi economisi timpul și energia. 

O alţă: deprindere de mare însemnătate în vieaţă e 
de a: ne examină faptele și vorbele, înainte de a le. 
da ființă. Mai bine să întârziem de a face o faptă 

- bună sau de .a spune o vorbă înțeleaptă, decât să 
ne grăbim cu o faptă rea sau cu 0 vorbă uşuratecă. 
De altfel întârzierea produsă de reflecțiune, nare loc . 
decât la început. Cu timpul deprinderea „reflecțiunei 
“intră în firea noastră şi ajungem să ne hotărim şi 
să vorbim la timp-şi bine. 

Altă. deprindere toi aşă de însemnată e de a ob- 
servă faptele şi. vorbele celorlalţi oameni, -cu care : 
venim în atingere. Avem nevoie. să scoatem” lecții 
şi din purtarea celorlalți oameni. Înțeleptul nu a- 
şteaptă să greșască pentru ca să se îndrepte, ci. pro- 
fită de greșala altora. 

Trebuie să ne deprindem dar cu atenţia, ordinea 
şi exactitatea ;-să observăm purtarea altora și a noa- . 

E stră; să ne Stăpanim pe noi înşine. 
N
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Această disciplină de sine e cu putință grație legăturei 
dintre spirit și corp și a puterei pe care o avem asupra 
mușchilor noştri voluntari. Fiinţa noastră morală se 
manifestă pe trei căi : prin atitudine „(ținuta corpului, 
gesturi, fizionomie), prin vorbire şi prin acțiune. 
Aceste trei căi pot fi deci întrebuințate pentru a in- 
fluenţă felul nostru de a gândi, a simţi şi a voi. Cine 
e,- de exemplu, prea impresionabil, să se deprindă a 

“luă o atitudine calmă, a temperă mişcările. Fricosul 
să-și ţie corpul drept, să vorbească tare şi să privească 

"în față. Visătorul, leneşul, să-și facă un plan amă- 
nunţit „de activitate, pe care să-l observe ceas cu ceas. 
Melancolicul să evite singurătatea, să ia parte la 
spectacole vesele, să aibă o activitate care să-i procure Ă 

“plăcere. Suntem vreodată trişti 2—N'avem decât să 
îngânăm, fie chiar în silă, un cântec vesel şi fără să. 
observăm, tristețea va dispare. 2 

Generalizând aceste observaţii voiu zice: nu tre- 
„buie să dăm nici o atenţie senzațiunilor, ideilor, sen- 

» timentelor și pasiunilor dăunătoare. Faţă de aceste 
elemente ne vom purtă ca şi cum 'n'ar există. 

Din contră, vom da atenţie ideilor şi sentimen- 
telor favorabile perfecționărei noastre. Ne vom în- 
chipui că suntem așă precum voim .să fim : sănă- 

„ toși, plini de vieaţă, activi şi metodici. Cu cât această 
reprezentare va îi mai concretă, cu atât ne -va in- 

“fluență mai mult. - a 
Regula! supremă e dar să. ne purtân astfel ca şi 

cum- am [i în realitate aşă precum dorim să firm. 
Tânărul, care se însuflețește de un ideal în vieață, 

care îşi formează un plan de cultură proprie şi ve- 
ghează neîntrerupt la realizarea lui, acordând fie- 
cărui moment importanța pe care o are; tânărul 
care îşi formează asemenea deprinderi energice, poate
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fi sigur de un viitor frunios. O vicaţă sublimă e un 
“ideal al tinereţei realizat de omul matur. 

Oricât de mare ar fi fatalitatea eredităţei şi a îin-, 

prejurărilor, omul se poate cuceri pe sine şi ajunge 
să fie stăpânul destinului său.. Noi hotărîm de soarta 
noastră: s'o facem cât mai bună!1) 

Formându-se pe sine, învățătorul va ajunge în stare 
să formeze la rândul său . oameni vrednici, oameni 
de omenie și buni Români.  - Ă 

1) Pentru amănunte a se vedeă cursul meu despre „Educaţia 
Prin sine Însuş", “apărut și în ediție populară în „Biblioteca pentru- 

- toți”,
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