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Promovarea elevilor*). 

Promovarea elevilor este un act de mare importanţă în 
vicţa şcolară; ea atinge de aprope interesele şcolei, ale elevilor 
şi ale părinţilor acestora, | | 

Din causa acâsta promovarea elevilor formâză pentru pro- 
fesori o problemă etică, care pretinde multă seriositate și pre- 

__meditare, pretinde un tact pedagogic deosebit, disciplină severă 
față cu sine şi cel mai înalt grad de obiectivitate. 

Resolvarea acestei probleme deci este împreunată în pracsă 
cu multe greutăţi, cari isvorese din diferitele împrejurări, de 
cari trebue să să țină cont, din neperfecţiunea întoemirilor ome- 
nesci din individualitatea elevilor şi a factorilor, cari conlueră 
la, resolvarea, acestei probleme, şi eventual din defectele, de cari 
sufer unele școle. 

Cea mai mare greutate este, când factorii, cară ai să re- 
solve acesta problemă nu întrunesc pretensiunile amintite mai 
sus şi nu sunt cu destulă consciențiositate, — tot atâtea, momente, 

  

*) Opurile folosite la lucrarea acâsta sunt: Dr. F. E. Benelke: 
Exziehungs- und Unterrichtslehre. Jr. Ad. Matthias : Praktische Pâdagogik 
fiir hăhere Lehranstalten. Dr. H. Schiller : Handbuch der praktischen Pâda- 
gogik. Dr. Wilh. Schrader : Erziehungs- und Unterrichtslehre, idem die Ver- 
tassung der hâheren Schulen. Verhandlungen der Direktoren Versammlungen 
in- den Provinzen des Kânigreichs Preussen. E. A, Schinid _Emeyklopădie 
des gesammțen Erziehungs- und Unterrichtswesens. Weisungen zur Fi” 
rang des Schulamtes an denGymnasien in Oesterreich. Entwurt der Orga- 
Disation der Gymnasien und Realschulen ip Qesterreich. Molnâr Viktor A 
hazai kOzepiskolăk reformja. A k6z d 
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pe cari teoria nu le pote considera şi de unde provine, că nor- 
mele statorite în principii de multe- oră în pracsă să arată in- 
suficiente. D

a
 

p
e
.
 

Înainte de a tracta despre .cestiunile și principiile,-ce sunt 
a să considera la promovarea elevilor, să vedem cum să fă- : 
cea, promovarea elevilor în diferitele sisteme de organisaţiune | 
ale șeolelor medii şi cari eraii relele, -de cari suferiaii acele 4 
sisteme; | 

In espunerea acesta, istorică nu voii avs în vedere şcolele IL 
nostre medii, dedre-ce aceste sunt relativ tinere şi n'a trecut : 

„prin diferitele sisteme de organisaţiune a șcedlelor medii, ci voii L 
considera, desvoltarea şedlelor medii cu deosebire în. Germania, ' 

| | 

- 1 L | 
iai - A | 

Promovarea În „sistemul de clasă“ striot, promovarea era cu | 

  

în sistemul mult; mai. simplă decât astădi., Atunci fiesce-care profe- 
de clasă“ sor îșă avea clasa; sa ȘI propunea în acesta tote obiectele 
„strict de învățământ. El își putea căștiga mai ușor decât astădi 

o convingere despre capacitatea elevului, putea cunâsce mai 
bine aptitudinea, progresul și prestaţiunile s6i defectele ele- i 
vului în diferitele studii şi să putea pronunța cu mai multă în- | 
lesnire asupra promovării sai nepromovării unui elev. La înce- 
put profesorii erai scutiți şi de greutatea acâsta. După absol- . 
varea materialului prescris pentru clasa, respectivă, toți elevii 
din clasă treceau în clasa următâre mai înaltă, fără de a mai 
face esamene chiar şi în casul, când unul sai altul din ei nu 
corăspundea pretensiunilor prescrise. 

În „sistemul de clasă“ strict nu să punea pond pe capa- 
citatea, pe progresul și prestaţiunile elevilor. Urmarea este evi- 
dentă. În clasele mai înalte ajungea numai puţini tineri buni 
și diligenţi; partea ceâ mai mare a clasei consta din elevi slabi, 
cară nu mai aveaii interes faţă de studiu, sai şi dacă aveai 
voinţă, ca să studieze, le lipsia putinţa; ei erai atât de rămași 
în studiu, încât nu mai eraii în stare a urmări și înțelege ma- 
terialul, ce să tracta. Între ast-fel de împrejurări firesce. nu mai 
putea. fi vorba de un adevărat progres. | Mai 

a
m
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Vrând a delătura relele amintite mai sus, unele institute, 
unde profesorii erati mai consciențioși, începuseră a nu mai pro- 
mova, pe elevii leneși şi necapabili. Măsura acesta însă a pre- 

„tins jertfe, şi a dat nascere la unele neajunsuri, necunoscute 
pănă atunci. Între elevii, cari nu să -promovai, să afla mai 
mulţi elevi, cari erai slăbuți numai din câte un studiu, pe când 
în. celelalte studii ei erau destul de tari, ca să potă urmări cu 
sneces instrucțiunea în clasa următore mai “înaltă. Acestora li ; 
să tăia calea de a înainta, și de aci urma la eleviă rămași repe- ! 
tenți indisposițiune, plictisire și lipsă de ocupaţiune,. și ca ur-! 
mare a acestora, sălbătăcirea,' elevilor. 

„Sistemul de clasă“ mai -avea, încă şi alte defecte. Profe- 
sorii tineri să angagiaă la început pentru clasele inferidre și 
ani de-a rîndul trebuiai să propună numai în una şi aceeasă 
clasă. Din causa acesta ex să negligiai cu totul, lipsindu-le în- 
demnul de a să cultiva și „perfecționa. Murind apoi vre-unul 
dintre colegii lor mai bătrâni, şi înaintând ca profesori în cla- 
sele, superidre, ei nu mal aveati capabilitatea de a instina în 
clasele acestea, ba, în cele mai multe casuri le lipsia chiar şi 
voința și puterea de a 'și-o redobândi, Er dacă vre-un tinăr era 
angagiat ca profesor de-a dreptul în clasele superidre, urmati 
alte neajunsuri, Încredându-să prea mult în puterile sale, să ţinea 
superior colegilor sei mai vechi şi privia de sus la că, er Ia, 
elevă presupunea cu mult mai multe cunoscinţe, decum ar fi pu- 
tut ei avea. în realitate; și fiind-că tinărul profesor nu învățase 
a cundsce partea elementară a instrucţiunii, nici nu avea, simț 
pentru acesta. | 

„De aci urma, pedantismul, care îl făcea să țină elevilor 
din clasele gimnasiale prelegeri, pe cari studenții din gimnasiu 
nu le puteai înţelege, să ţină prelegeri, precum nu ţinea pote 
nici profesorii. de universitate studenţilor universitari. Împreju- 
zările- acestea aveaii mare influință Și asupra promovării elevi- 
lor. Promovarea. era de o parte prea lacsă, de altă parte prea 
strictă ; pedantismul cerea multe Jertfe. 

7 

Din motivele acestea precum și din causă, că să înmulțise 
numărul studiilor gimnasiale şi pretensiunile din singuraticele
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„Studii, să angagiară profesori numai pentru câte o specialitate, 
sa pentru un număr mai mic de specialităţi. Ast-fel să întro- 
duse sistemul după specialităţi. = 

Promovarea Cu întroducerea, sistemului după specialităţi promo- 
în sistemul varea, elevilor ajunge întrun stadiu noă. Elevii nu să mai 
după specia- promoveză după clase, ci după specialităţi, și puteai fi în lităţi, 

: diferitele specialități în clase diferite. EX remâneaă repe- 
tenți numai din studiile, în cari erai slabi, &r din celelalte studii 
să promovaii în clasele mai înalte, așa că un elev putea, fi d. e. 
din limba latină în el. VIII g., din elină în cl. VII, din mate- 
matică în cl. VI, a V, sei a IV. ete.f). 

Prin întocmirea acesta s'a delăturat răul amintit la „siste- 
mul de clasă“. Elevul nu era condamnat să maă repeteze încă. 
odată aceea, ce scia, şi prin acesta să perdă tot interesul faţă 
de studiu și să să sălbătăcescă. Sai ivit însă greutăți nouă, pe 
cară sistemul de clasă nu le cunoscea. Pentru-ca un elev să. 
pâtă, cerceta, diferitele obiecte în clase diferite, trebuia să să 
propună în aceeași 6ră în tote clasele unul şi același studiu Şi 
în fiesce-care clasă tot în acelaşi număr de 6re; un lucru, ce 
nu să pote admite. Altă greutate era, că pentru “fesce. -care spe- 
cialitate trebuiau să fiă atâţia profesori, din câte clase consta, 
institutul, și lucşul acesta cu profesori şi'] puteai permite forte 
puţine institute, - _ 

Nu mai puţin defectuos este sistemul după specialităţi și . 
din punct de vedere disciplinar și educativ. Ascultând elevul 
unele studii într'o clasă superiâră, avea să fiă supus disciplinei 
clasei respective şi tot același elev, ascultând alte studii înti'o 

„clasă inferidră, trebuia, să fiă supus disciplinei elevilor din cla- 
sele inferidre. Neajunsul cel mai însemnat însă era, că prote- 
soriă fiind ocupați într'o clasă numai în puţine re, nu puteai 
-cunâsce pe elevi destul de bine şi nu puteai tracta cu ei cum 
pretindea, individualitatea, lor. Împrejurarea acesta avea, influință 
nu toemai favorabilă asupra progresului și îngreuna forte mult; 
promovarea elevilor. 

*) Mai târdiu s'au făcut, la unele institute restrieţiuni în privinţa 
acesta, Institutele să împărţiră în 2 sau 3 stadii. Elevii puteai fi din dite- 
ritele obiecte în clase diferite, dar nu în stadii diferite. Elevul, care ajungea 
“dintr?un studiu în clasa ultimă a unai stadiu, trebuia să aștepte aci pănă 
când nu să promova din tâte obiecteie în clasa primă din stadiul urmnător.



„mod însemnat asupra promovării elevilor. 
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Profesorii aprețiaii pe elevi numai după prestaţiunile din 
studiul lor și nici nu voiati să "audă şi să, sciă, ce păreri aă ce- 

„ alalți profesori despre singuraticii elevi. Ex Judecai pe elevi 
unilateral şi în cele mai multe casuri în mod nedrept. Dar şi 
din punct de vedere educativ sistemul după specialități in- 
fluinţeză în mod nefavorabil asupra elevilor. Schimbarea şi va- 
rietatea profesorilor — mai cu semă, dacă în punetul acesta nu: 
să fac unele restrieţiuni — are influință rea, asupra - desvoltării 
caracterului elevilor; îi zăpăcesce, - îi distrage, şi îi împiedecă, - 
ca să să devoteze cu totul unei personalități și să stea sub in- 
fluinţa, ei binefăcătore. Ba împrejurârea acesta, îndâmnă pe elevi 
să facă asemănări între profesori, să-le afle slăbiciunile şi să-i - critize, - ae 

De âci provine apoi lipsă de respect, simulări și. făţăr- 
niciă, lipsa de- disciplină și defecte în formarea, caracterului. Cura 
să să și formeze caracterul elevilor, când ei trebue să să schimbe 
din 6ră în ră, după cum să schimbă profesorii și să se supună 

"eventual chiar şi caprițiilor și particularităţilor unuia șa altuia 
dintre ei? Dar chiar neadmiţând acest lucru, este grei a pur- 
cede și a tracta cu' elevii în mod uniform și armonic, dacă înt'o 
clasă sunt prea mulți. profesori ocupați, şi dacă nu_să stabilesce aa. 2 amet ep 9 ordine anumită şi o. procedură comună, pe care ai so ob- a ȘI ENI 

ctivă, e 

  

    

  

ocupați în clasa, respe | 
gă acestea profesorul, care să mărginesce numai la o specialitate, care studiâză și propune în continuu tot numai unul și același studiu, cade uşor îi ispită, de a pune prea mult: j preţ pe specialitatea, sa şi a desconsidera, celelalte specialităță. . EI este espus periculului de a deveni pedant și a pretinde în speoialitatea, sa dela, elevă mai mult decât pot ei presta, 

  

e. 

Am amintit lucrurile acestea, pentru-că ele pot obveni și în sistemul de astădi, care este o combinație a „sistemului de clasă“ cu sistemul după specialități; și ele pot influința în
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Promotarea * La începutui seculului acestuia păși. Graft cu un not - 
„în sistemul 

de  organi= 
plan!) de organisaţiune. El pretindea, ca să să delăture 

_ sațiune “aj Cu totul promovarea elevilor dintro clasă în alta și pro- 
luă Graf și fesorul să conducă pe elevi fără întrerupere pănă în clasa, 
al Iesuiţilor. 

m
m
 

ultimă, pănă la terminarea cursului gimnasial, fără de a 
lăsa înapoi pe elevii leneşi şi necapabili. Planul lui Graf n'a, 

aflat însă răsunet în multe părță, fiind-că era grei de esecutat 
şi avea mai multe defecte, atât din punct de vedere al instruc- 
ţiunii, cât şi din punct de vedere educativ. 

Planul acesta, care nu era tocmai noi, ci era întrodns 

deja de mult în școlele Iesuiţilor,. să baseză pe o suposițiune 

falsă. El presupune, că toţi profesorii sunt la, înălțimea, „ehie- 

mării 103; sunt buni, capabilă şi conscienţioși; tot asemenea pre- 
"supune el, că elevii din fiesce-care clasă sunt omogeni. 

Conform planului lui Graff fesce-care clasă își are profe- 
soul săi propriu, și acest profesor nu să mai desparte de elevii 

conereduţi conducerii lui pănă la terminarea cursului gimnasial?), 
pentru- că numai ast-fel pote el cunosce facultăţile, capabilitatea 

și caracterul elevilor. În sistemul acesta profesorul este ca un 
părinte, care stă la disposiția elevilor, concreduţi lui, cu sfatu- 

rile, cu îndemnurile, cu sciința şi influinţa personalităţii sale, şi 

are să aplice faţă de elevi esperienţele sale căștigate pe terenul 
educațiunii, și mijlocele metodice şi disciplinare, precum pre- 
tinde individualitatea elevilor. 

În teoriă planul acesta este forte atrăgător; în realitate 

însă el ne conduce tot la sistemul de Glasă cu defectele, de care 
suferia acela. Ba în sistemul acesta dăm de greutăţi încă Și 
mai mari. ste greii de a, afla un profesor, care să cunscă cu 

temeiii tote studiile şi să potă conduce pe elevi cu succes, prin 

tote stadiile de desvoltare; şi fiind-că profesorul hu să schimbă, 
defectele şi lacunele, ce le duc elevii cu sine în clasele pai 

înalte, nu să pot delătura și întregi. Ast-fel să pote uşor în- 

tâmpla, ca profesorul să neglige saii să desconsidere cu totuil- o 
parte esenţială a culturii; &r dacă profesorul este în tâte stu- 

„diile neapt, — lucru, care uşor să pâte întâmpla — atunci este 
. , perdută o generaţiune. întregă, 

i 
1) Die zur fiinfiihrung eines erziehenden Unterrichtes nothwendige 

ÎUvada i der Schulen. Ediţia a II în 1818. 
2) Sistemul lui Graft este îitrodus în Scoţia în cele patru clase i in- 

feriore, > -



_ ÎN . Ț 

De altă parte, stând elevix numai sub influința unui sin- gur profesor, ei să pot desvolta, uşor numai unilateral, sati pot. căde chiar în apatiă și trândăviă. 

Din motivele acestea și pentru a delătura, relele, cară Sistemul d Ş 

isvoresc din „sistemul de clasă“ strict și din sistemul du ă astă, 
— » 

= specialităță, în timpul mai noii s'aă combinat cele două sisteme 
i resultatul acestei combinări este - sistemul, care domnesce 

4
 

astădi în organisațiunea şedlelor medii =), 
In fiesce-care clasă unul dintre profesori este conducătoriul sai părintele clasei, acesta, este ordinariul clasei sai profesorul de clasă. Pe lângă acesta mai sunt și profesorii de speciali- „tate; numărul lor în clasele inferidre trebue să fiă cât să pote de restrîns. Proiectul 'de organisațiune al şodlelor din Austria ne indică în $. 95 şi 96 și principiile, ce sunt a, să observa, la distribuirea specialiţăţilor între profesori, 6r adausul din 1885 şi din 1895 la proiect ne arată cum să să combine diteritele specialităţă. 

- 
Datorinţa principală a profesorului de clasă este:-să în- grijâscă de partea educativă și disciplinară a elevilor din clasa. sa. El trebue să aibă cele mai multe âre de instrucţiune în clasa respectivă, pentru-că numai ast-fel va fi în stare să cunâscă mai bine pe elevi, să cunâscă individualitatea lor şi să dea şi celorlalţi profesori deslușirile necesare. | 
Prin introducerea, sistemului de astădi sa stabilit și o or- dine anumită de promovare. Pentru fiesce-care clasă este pre- scris un curs anumit, şi nici un elev nu pote f promovat în clasa procsimă, dacă wa percurs cu temei, atât intensiv cât 

  

*) Liceele din Francia. să împarţ în trei divisiuni: în divişion 6l&mnen- i taire cu cl. VIII și VII (gimnaziul inferior) ; în- division grammaire cu cla-: sele VI, V și IV (gimnasiul mediu), și în division supricure cu clasele: 

E 

III, II, I-b sai Rhetorique și I-a sau Logique (gimnasiul superior). În di- | vision 6l&mentaire este întrodus sistemul de clasă; în division grammaire : este sistemul de clasă, dar se află şi profesori de, specialitate, în division supârieure este întrodus sistemul după specialități. În divisiunea superidră „se începe bifurcaţiunea cu studii humaniste şi realiste. Promovarea. din clasă în clasă stă în voia elevilor. Promovarea să face numai din divisiune în divisiane pe basa unui esamen de promoţiune. Dintre elevii cari trec din division grammaire în division superieure sunt scutiţi de esamen elevii din cl. 1V, cari at ajuns în jumătatea primă a clasei, saă cari a fost in- duși în decursul anului pe tabla de'onâre din două studii, precum. şi aceia, -cari ai căștigat în decursul anului un premiu sai aă primit două laudatorii, 
i 

. E    
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şi estensiv, cursul-prescris. Acesta este neîncunjurat de lipsă, 
pentru-că numai ast-fel să pâte observa o ordine anumită Şi 
treptată în progresul învățământului, și numai ast-fel să pâte 
ajunge ţinta, spre care tinde instrucțiunea din şcâlele medii. | 
Scăpând acesta din vedere forte uşor putem căd6 în greșelile 
sistemului de clasă strict, putem contribui la amorţirea intere- 
sului față de studii și în elevii buni şi capabili. - 

Promovarea, este cel mai potrivit mijloc de a face pe elevii 
leneși și necapabili să înţelegă, că locul lor nu este în şedlă şi 
mai bine să'și caute altă ocupaţiune, mai potrivită pentru ei, 
în care să pot ferici. De altă parte promovarea unui elev în o 
clasă mai superidră are să producă în el simţământul de bu- 
curiă, că 'și-a ales calea cea adevărată și bună, şi tot-odată să 
privescă în acesta o recunâscere a atenţiunii și diliginții sale. 

TI. 

După acestă privire istorică să trecem la cestiunile, cară 
staii în legătură cu promovarea elevilor şi trebuesc luate în de 
aprope considerare. 

Proinovărea Mai întâi trebue să vedem, ce este promovarea, este ea 
este un aci um act de drept sai un act pedugogic 2 Părerile bărbaţilor de - 
pedagogic. sodlă, în privința acestei întrebări sunt diferite. Unii susţin, 

că promovarea este un act de drept, âr alţii, că ea este un dot 
pedagogic. Cei dintâi își baseză părerea pe împrejurarea, că șcâla 

- încă este un mic regat, în care trebue să domnâscă cea maj 
mare dreptate, și că promovarea, nu să pote aplica nici odată ca 
măsură disciplinară contra elevilor. Este adevărat, că profesorii 
trebue să pureedă la promovarea elevilor cu cea mai mare 
obiectivitate și dreptate, cu conscienţiositatea unui judecător, 

„când aduce sentinţa înta”o cestiune de drept, 

Cu acesta, însă să exhauri6ză partea iuridică a promovării, 
dacă preste tot să pâte numi ast-fel. Celelalte cestiuni, cară vin 

„în considerare la promovare, precum individualitatea elevilor, 
capacitatea, prestaţiunile etc., cad tote în sfera, pedagogiei şi 
din causa, acesta promovarea cu mai mult drept să pote numi 
aci pedagogic decât iuridie. 

Alt moment; este, că posiţia ideală dintre profesor și şco- 
lar nu să pote asemena cu relațiunile de drept ale 6menilor
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mari față, de judecător. Făcându-să acesta, profesorul, ar perde 
„încrederea, ce e de lipsă so aibă şcolarul în el; şcolarul fârte 
ușor ar put6 să dubiteze în amiciţia cordială și părintescă a 
crescătorului săi. Promovârea saii nepromovârea unui elev nu 
însemnâză premiare saii pedepsire și școla ar fi în mare rătăcire, 
dacă ar aplica nepromovarea unui elev ca mijloc disciplinar 
contra elevilor saă a părinţilor acelora, 

„De alt-cum întrebarea, că este promovarea act iuridic sai. 
pedagogic, are însemnătate mai mult din punct de vedere teo- 
retic, decât din punct de vedere practice. o 

În pracsă aceste două cestiuni nu să eschid, ci din contră 
ele stai în strînsă legătură una cu alta. Cu cât vom purcede 
la promovarea elevilor cu mai multă, “dreptate, obiectivitate Şi 
conscienţiositate, cu ațât va fi promovarea mai pedagogică, şi 
din contră, cu cât va fi promovarea, mai. pedagogică, cu atât; va 
fi ea mai dreptă, mai obiectivă şi mai conscienţi6să. Prin pro- 
movare nu să intenționsză alt-ceva, decât numai, ca elevul să 
ajungă în clasa, în care instrucţiunea pentru el este împreunată ” 
cu mai mult folos şi succes și îi desvoltă tote puterile lui. . 

Putem dar dice cu tot dreptul, că promovarea este un act 
pedagogic, prin care elevul st înainteză în clasa, în care el pute 
urma instrucțiunea cu succes, 

Cu acesta s'a atins altă cestiune principială. Să s€ La promora- 
considere la promovare în linia primă interesele elevului sai sets don 
ule şcdlei? | - sele.. elevului 

În cestiunea acâsta dăm 6răş de păreri divergente. i ale scdlei. 
Unii susţin, că la promovare să să ia în considerare numai inte- 
resele elevilor; 6r alţii vreau să fiă cu privire numai la interesele: 
șeGlei. Cestiunea însă nu trebue pusă pe ascuțţiş. Interesele ele- 
vilor și ale şclei- să pot uni fârte bine fără a veni în colisie- . 
unele cu altele. 

Şeola să compune din totalitatea elevilor şi precum sunt 
aceștia, ast-fel este şi şcola. Dacă elevii sunt harnici, buni și 
capabili, școla încă este bună și dovedesce hărniciă și capabili- 
tate, er dacă elevii sunt slabi, nedestoinici și incapabili, şesla 
nu pote fi altcum. Șodla, să ridică prin elevi şi decade împreună 
cu ei. Din motivele acestea interesele şcolei nu să pot despărţi de 
interesele elevilor. Ele sunt una. Și dacă școlă aviseză un elev
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la repeţirea clasei, acesta o face în interesul bine înțeles al ele- 
_Vului. Ea voiesce să facă din el om harnic şi destoinic, care 

să ocupe cu vredniciă locul, cel va. ave în vi6ță, &r nu o tân- 
dală și un nemernic. Părinţii elevilor scapă. une-ori acest lucra 
din vedere. Fi vreaii, ca, fiii lor să trâcă cât să pote de repede 
prin şedlă și își uită, că prin acesta le voiesc numai răul. În 
ast-fel de casuri șcâla are datorinţa, ca să lumineze” pe părinţă 

„Şi să-ă facă să înțelegă, că şcâla are în vedere numai binele 
„elevului, și nu prefereză pe un elev față cu altul. | 

Mai cad părinţii elevilor şi în altă greşelă- Ei presupun 
despre fiii lor prea mult, îi ţin mai capabili de cum sunt, şi 
cred, că își pot căștiga cunoscinţele de lipsă fără multă oste- 
nelă și trudă. Uşurinţa şi neastâmpărarea, ei o consideră, de 
deșteptăciune, — chiar și profesorii nu sunt scutiţi de acestă 
greşelă, — şi să miră, că un copil atât de deştept w'a fost pro- 
movat. De aceea şcâla nu trebue să să pună pe punctul de ve- 
dere esclusivist al părinţilor, cari pretind, ca, fiii lor să, fiă pro- 

- movaţi în ori-ce cas, fiind-că numai acâsta corăspunde intere- 
selor lor. Prin concesiuni de feliul acesta şcola, ar vătăma, inte- 
vesele totalităţii elevilor şi nu sar jnaă pute susțin la înălţi- 
mea, la care trebue să stea. De aceea la Promovare trebue să să 
considere deopotrivă alât interesele elevilor. cât şi ale şcolei. 

Altă cestiune generală, preste care nu putem trece la pro- 
movarea elevilor, este: | 

Blândeţa și Să se purcedă la promovarea elevilor cu blândeță sai cu . 
stricteța la  stricteţă? Resolvarea, acestei cestiuni este împreunată cu 
b'omoteie: greutăţi, Causa este, că noţiunile — blând și strict — sunt de 

un cuprins vag şi lasă mult loc apreţierii subiective. Pentru unii 
"este deja. strict aceea, ce numesc alții blând și viceversa, Strict are 
| să fiă profesorul mai întâi față de sine însuși şi să nu să con- 
ducă la aprețiarea elevilor de scopuri şi consideraţiuni laterale 
Şi particulare. Să aibă totdsuna în vedere interesul bihe-înțeles 
al elevilor şi al şcâlei, şi să nu caute a produce clase de model, 
pu scopul ascuns ca să strălucâscă şi să să laude înaintea, lumii, 
fără ca să'și dea în fond multă silință; să wu caute a curăţi 
leu temeită clasa, numai pentru-ca să'și ușureze lucrarea pentru 

- fanul viitor. Profesorul să fiă. ca: un grădinar bun, care îngrijesce 
i nu atât de pomișorii cari crese și să desvâltă singuri. de sine 

î şi cară store prin florile și fructele lor frumose admiraţiunea,
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streinului, ci care îşi îndreptă atențiunea cu deosebire asupra 
pomişorilor, cari la, început erati așa dicând vestejiță,' amorţiţă 
și mai periți, dar sub îngrijirea lui părintescă ati început a să 
îndrepta şi a, să desvolta. Înainte de a'și da profesorul verdictul 
asupra unui elev, să'și pună totduna, întrebarea: este elevul 
acesta, destul de matur, ca să potă urmări cu succes instru c- 
țiunea în clasa procsimă mai înaltă? Și dacă profesorul să con- 
duce numai de binele elevului și al şcâlei și dacă promovarea, 
pentru el este o cestiune de consciinţă, care îi pote causa chiar 
şi insomniă pentru o nâpte, răspunșul la. întrebarea de mai sus 
îi va spune, ce are să facă în fiă-care cas. 

Stricteţa adevărată față de elevi îl va face pe profesor să 
„eschidă tote momentele şi împrejurările, cari nu stau în nică 
un raport cu maturitatea elevilor, &r adevărata blândsţă îi va 
dice, să considere tote momentele, cari stai în legătură cu ma- 
turitatea elevilor, - - 

Purcedând ast-fel, profesorul îşi va put păstra cumpătul 
necesar la promovarea elevilor; nu să va, lăsa a fi influințat de 
consideraţiuni laterale şi particulare şi va fi ferit tot-odată de 
estreme: de asprimea prea mare şi de blândeţa lacsă. | 

| Simpatia sai antipatia, ce o are profesorul faţă de unul 
sai altul dintre elevi, relaţiunile în care să află el cu părinţii 
saă cu îngrijitorii unui elev, posiţia, socială și influința părin- 
ților ete. sunt pentru unii dintre profesori tot atâtea ispite, cazi 
îi predispun de a nu fi obiectivi şi impasrțiali la apreţiarea ele- 
vilor, de a aplica diferite măsuri la, tractarea și judecarea, lor, 
sai eventual de a comite :cea mai evidentă nedreptate. Acestea, 
sunt slăbiciuni omenesci, dar tocmai fiind-că sunt slăbiciuni, pt67 
fesorul are datorința sfîntă de a le combate nu numai la alții, 
ci maă întâi la sine însuși. Dela profesor să pretinde, ca să fe 
stăpân pe sine şi pe faptele sale şi să nu comită lucruri, cari 
pot produce în elevi dubietate în privința simțului lui de dreptate. 
Dacă profesorul mare tăriă de a resista ispitelor, ce vin din 
afară asupra lui, aibă cel puţin tăria, de a fi consecuent și drept 
şi a nu fi într'un cas prea blând, &r în altul prea aspru. Con- 
secuența și dreptatea în asociare en iubirea, ce trebue so aibă 
profesorul față de toță elevii, îl vor conduce lă promovarea ele- 
vilor pe calea cea, adevărată, care nu pote fi alta, decât numai 
calea mijlociă între stricteță, și blândeță.



Unii pretind, ea în clasele inferidre să să purcâdă la, pro- 
movare cu blândețe. Motivul este, că în clasele acestea averd 
de lucru eu copii, și dela aceştia nu s5 pote aştepta, ca să aibă 
voinţă tare, ea elevii din clasele mai înalte; er de altă parte 
în clasele infericre să fac la începutul anului școlastie următor 
repetițiuni şi elevii își pot întregi ușor lacunele eventuale. Cu 

„ deosebire să pretinde a fi cu blândeţă față cu elevii diligenți 
şi față cu elevii, cari aii venit dela alte institute şi n'a pre- 
gătire suficientă, precum și față cu elevii, cazi nu din vina lor, 
ci din causa, slăbiciunilur unui profesor ai rămas înapoi. 

Motivele acestea conțin mult adevăr și nu să pot deseon- 
sidera cu totul. Dar nu trebue să uităm, că promovarea lacsă 
contribue la destrăbălârea, disciplinei, la decăderea moravurilor 
bune -şi a culturei scienţifice. Prin promovarea lacsă să impun 
elevilor debili. greutăţi, pe cari ei mai târdiă nu sunt în stare 
ale suporta şi ast-fel li-se pote periclita, întreg viitoriul, după 
cum ne dovedesce esperinţa dilnică. Dacă un elev din clasele 
superiore despertză în realisarea scopului, spre care tinde, după- 
ce a sacrificat timp muncă și bani şi să aplică la o carieră, 
pentru care el nu are atragere, fericirea, lui este periclitată ; de 
altă parte nică societatea nu pâte aștepta mult bine dela un 
om, care numai-cu disgust și silit de împrejurări a pășit pe 

cariera, respectivă. Din causa acesta pretind unit mai multă 
stricteţă față de elevii din clasele imferiore, pentru-ca în clasele 
superidre să nu ajungă decât numai tineră,: cari ati interes și 
capabilitate de a studia. Esperinţa însă ne dovedesce, că pro- 
„fesorit să înșală de multe-ori_în privința capabilități anul elev; Elevii, cari îi clăselă inferidre treceaii de miediocri, devin în 

clasele superidre elevi buni, şi din contră. Este deci greii a 
stabili în punctul acesta o regulă generală, un principiu, care 
să să pâtă aplica în fiă-care cas special. Totul depinde şi aici 
dela individualitatea și personalitatea elevilor, dela modul cum 
lucră și își împlinesc ex datorinţele, dela garanța, mai mare sai 
mai mică, ce ne oferă individualitatea elevilor. La „tinerii, cari 

„să află în desvoltare, un an produce schimbări însemnate, voință” 
şi energia lor cresce şi cu acestea și capabilitatea, de „a lucra; 
Pe elevii de un nature] flegmatic îi facem să devină şi mai 
apatici, dacă îi reținem încă un an în clasa, în care ai fost, 
er pe cei sancuinici îi stricăm, dacă presupunem despre ei mai
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mult, decât sunt ei în stare a presta; în urma naturelului lor 
ușuratic şi flușturat, 

  

A fi la promovare cu blândeţe din motiv, că părinții — Zustrueţiu- | elevului: să află, în posiţie materială bună şi pot da fiului nea pricată, | lor în anul umnător ajutor privat, este lucru suspiţios şi delicat ; 
; ba de multe-ori chiar nedrept. Şcola nu are dreptul și nu dispune 

de mijlâce de a forţa pe părinţii elevilor, ca să dea filor lor 
instrucţiune privată. De altă parte sar comite cea mai mare , 
nedreptate, -dacă profesorii la promovarea elevilor ar lua în con- 
siderare starda: materială a elevului sati a părinţilor lui și dintre 
doi elevi egali pe unul 'l-ar promova, fiină-că păriliţii lui îi pot 
da şi ajutor privat, &r pe celalalt nu “l-ar promova, din causa, 
că părinţii nu-i pot da. acest ajutor. —' Ce e drept, să pâte în- 
tâmpla, ca în anunite împrejurări instrucțiunea privată să potă 
feri pe un elev de a pierde un an din vi6ţă, cu deosebire atunci, 
când elevul a fost împiedecat prin morb timp mai “îndelungat 
de a cerceta şedla. În ast-fel de ceasuri şela să pote folosi şi 
de instrucțiunea privată înainte de promovare, dar atunci ea 
are datorința a căuta, căi şi mijloce de a ajuta şi elevilor mai 
puţin avuţă. A pune însă condițiuni în acestă privinţă şedla nu 
este în drept; și ar comite o mare nedreptate. 

Din contră, șcâla 'ar trebui să combată ajutorul privat la, 
instrucțiune. Motivul este uşor de înțeleş.: Elevii, cazi să bucură 

Some în continuu de ajutor privat nu. ajung la independență în. Jude- 

  

E 

| 
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„cată; ei sunt deprinţi 'ă judeca cu capul altuia, er nu cu al lot. 
Esperinţa ni-o arată acâsta în mod destul de clar. Leniga-și su=-- 
perficialitatea; încă află nutremânt în ajutorul privat, 

III. 

După aceste consideraţiuni generale să trecem la partea, 
esenţială a promovării şi să vedem mai întâi ce pretensiuni pu- tem face față de elevii, cari sunt-a să promova; er după acesta, să vedem prin ce mijlce și întoemiri să pote constata, dacă, 
elevul este matur și în fine vom vorbi despre disposiţiile ce | sunt de lipsă a să lua la promovare. 

Ce condițiuni trebue să întrunescă. elevul, pentru:ca să potă fi 

» 

| | 5 

i promovat ? 

Planul de învăţământ prescrie ţinta, la care are să ajungă 
elevul în fiă-care studiu; el ne indică și materialul, ce este a
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să percurge cu elevii în fiesce-care clasă din tâţe obiectele de 
învățământ. Materialul acesta. să privesce în organisaţiunea ac- 
tuală a șeolelor medii ca un întreg necesar, pe care elevii tre- 
bue să'l abslve și să 'și-il îusuşescă, ca, să pâtă ajunge la o 
cultură, generală armonică. În interesul acestei culturi să pre- 
tinde, ca elevii să progreseze în mod egal în tote obiectele de 
învățământ și să nu neglige nici una din disciplinele preserise. 

Ținta clasei; Prima condițiune, dar ce trebue să pretindem dela, 
pensul pre- elevul, care voiesce să fiă promovat, este, ca el să ajungă, 
30î5 pre: din tâte obiectele de învățământ la, ţinta prescrisă pentru 
stațiunile. : clasa în care să află; ca să'şi însuşâscă în mod suficient 

din tote studiile materialul prescris pentru clasa respectivă și să 
aibă desteritatea și siguranța, de lipsă în aplicarea, celor învățate, 
La pretensiunea acesta, ședla trebue să ţină și trebue să pretindă, 
ca elevul să'şi însușescă în mod suficient pensul clasei cel puţin 
din studiile obligate. A abdice de acâsta însemneză a deschide 
ușa, volmicieă, care disâlvă întreg organismul școlar. Dacă elevul: 
nu "şi-a însușit; pensul prescris în mod suficient, acesta, i-să atribue 
că o datoriă, pe care el are sio achite. Pretensiunea de mai 
sus unii o ţin de o pretensiune ideală, care în pracsă nu să 
pote realisa. Esperinţa ne arată însă, că sunt elevi, cari mul- 
țămese pe deplin așteptările profesorilor lor. | 

La promovare în prima liniă âvă&rm-să-punem ond pe pre- 
stațiuni, pentru-că acestea ne servesc cu date sigure ȘI postitie 
la aprețiarea elevilor. Întimpinănă însă la punctul acesta ŞI alte 
păreri. i 

Maturitatea Unii susţin, ca să să considere la, promovare mai în- 
intelectuală. tâă maturitatea intelectuală, capacitatea și inteligința ele- 

vilor, pentru-că numai dela elevii, cari ai ajuns la desvoltarea 
spirituală necesară, să pote aştepta şi numai despre aceştia, să 
pote presupune, că vor face progrese în clasa superioră. Maturi- 
tatea intelectuală, capacitatea și inteligința elevului ar pute fi 
preferită faţă de prestaţiuni; numai cât este fârte greii a o apre- 
ţia în mod corect și nu să pâte despărţi de cunoscințele, de 
sciința şi prestaţiunile elevilor. Cine pâte afirma cu deplină si- 
guranţă despre un elev, că el va progresa şi în clasa următore 
ca pănă aici? Esperinţa ne dovedesce, că profesorii de multe- 
ori să înșelă în capacitatea şi inteliginţa unui elev, aprețiându'l 
prea favorabil saii prea nefavorabil. |
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„-(Greşesc dar aceia, cari susțin, că la promovarea elevilor 
trebue să avem în “vedere țânta finală a instrucţiunii din şcolele medii, și numai elevul acela, să să promoveze, care este capabil să ajungă la țînta acesta. Pe basa acestui principiu am ajunge la consecinţa, ca dintre doi școlari, pe unul săl promovăm, €r pe celălalt, care are aceleși note, sat” pote chiar note mai bune, să nul promovăm din causă, că profesorii nul ţin de ca- pabil să ajungă la ţînta dorită. Sat un esemplu și mai evident, Ar urma pe basa principiului de mai sus, ca să nu "promovăm pe un elev mai puţin inteligent, care numai cu greutăţi mari şi cu o diligință demnă de admirat a, putut să'și însușescă pen- sul prescris, și să promovăm pe un elev inteligent, dar leneş şi care n'a prestat, aceea, ce să pretinde în clasa respectivă. În acest cas nu sciu ce ideă şi convingere 'Şi-ar căştiga elevii de- 

) cel mai bun cas dubietate în privinţa, acestui simţ și prin acesta, ar deveni ilusoriă influința educativă a profesorilor asupra, ele- vilor. 

- spre simţul de dreptate'al profesorilor; în elevi s'ar produce în 

Din motivul acesta i-să impune profesorului datorinţa de a încunjura și cel mai mic lucru ce pote da ansă la dubietăţă și presupuneri stricăciose autorităţii sale... Ast-fel i-să impune și datorința de anu calcula la promovarea elevilor cu mărimi imaginare și necunoscute, ci de a purcede dela o basă positivă, Basa, acesta positivă este clasificaţiunea, şcolarilor, cu deosebire „ elasificaţiunea dela finea anului şcolastic, în. care să veoglindeză prestaţiunile elevilor de preste an. | | 
Luând ca măsură pentru constatarea maturității prestaţiu- nile unui elev, trebue să admitera principiul, că elevul, care a ajuns la ținta clasei în tdte disciplinile, adecă elevul, care şi-a că- şligat Ccumoseințele şi desteritatea de lipsă, că să pată wmări cu sue- ces instrurțiunea din clasu prozimă mai înaltă, trebue să fă pro- „movat. Despre acesta nu să mai pote nasce nică o dubietate. 

. _ A E Mai greii este însă de a ajunge la o înțelegere comună, și a ne decide pentru sai contra, promovării, dacă elevul nu pro- _reseză din tâte obiectele de învățăment în mod egal, ci arață iacune și defecte în unele studii. În acest cas ni-să impune: în- trebarea: Să pote face la promovare vre-o deosebire între obiec- tele de învăţământ și dacă da, pe cari studii să să pună mai mult pond la promovarea elevilor? Î
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Obiectele de Progresul și prestaţiunile din studiile technice: cali- 
învițământ ; gvafiă, desemn, gimnastică şi cântări depind în mare parte 
mă nătateu dela disposiţiile naturale și nu stai în legătură strinsă cu pentru 

promovare. , _ , “ 9 . _ - : causa acesta să admite, ca studiile technice să nu aibă 
influință asupra promovării sai nepromovării unui elev. In ca- 

- sură dubii însă, când vrem să ajungem la o caracteristică gene- 
rală a elevului, caligrafia şi desemnul ne pot servi cu date în- 
semnate despre individualitatea lui. În ast-fel de casuri” să pot 
consulta, și prestațiunile din studiile technice. | 

Prestaţiunile din celelalte obiecte trebue să să ia în con- 
siderare, pentru-că numai ast-fel vom pute constata, dacă un 
elev este matur sati nu, ca să potă fi promovat. Cu tâte acestea 
la unele studii putem trece mai ușor peste mici lacune şi de- 
fete. Ca să să potă constata însemnătatea, ce o ai diferitele 
obiecte pentru promovare, bărbaţii de școlă împart studiile 
în studiă principale şi în studii secundare, şi dic, că elevul, care 
arată lacune și defecte mai însemnate din studiile principale, 
nu să pote promova. Alţii nu vreti să facă acesta deosebire 

- din motiv, că elevii pot presupune, că studiile secundare nu 
trebuesc luate în serios şi le negligă; ei deosebesc studii grele 
şi studii ușore după numărul mai riare sati mai mie de ore, 
cu care sunt provădute diferitele obiecte în planul de învăță- 
mânt. Alţii deosebesc studii, ce să baseză mai mult pe me- 
moriă sai pe rațiune. 

Cu împărțirile acestea nu ajungem departe; mai bine ajun- 
gem la resultat, dacă purcedem din alt punct de vedere. Sunt 
studii, Ja cară materialul din clasa următore să basâză pe ma- 
terialul clasei precedente. La studiile acestea progresul din clasa 
următore depinde dela, cunoscințele, ce și le-ai însușit elevii 
în clasa precedentă; progresul clasei procsime este “condiționat de 
progresul clasei precedente. Ast-fel de studii sunt limbile şi „ma- 
tematica. 

Lucunele și Preste- lacunele și defectele din studiile acestea nu pu- 
defectele din tem trece cu vederea la promovare. Dacă să observă la un 

studii. elev lacune și defecte mai seridse în unul din studiile ace- 
stea, trebue să ne întrebăm: a documentat elevul acesta diliginţă 
şi maturitate etică şi ne îndreptăţesce el pe basa progresului făcut; 
pănă acum în studiul respectiv, să așteptăm, că îi va succede 

desvoltarea spirituală a elevului pe celelalte terene. Din : 

e
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în anul viitor să să ridice la nivoul clasei, fără ca să neglige 
alte studii? Și dacă elevula documeitat prin diligința, ce a des- 
voltat pănă acum, că posede puterea etică de a întregi şi su- 
plini lacunele şi defectele, er de altă; parte în alte studii a 
prestat mai mult și împrejurarea acesta încă îi permite a între- 
buința timp mai mult pentru: suplinirea defectelor din studiul 
respectiv, putem fi cu mai multă considerare şi indulgență la 
promovare și putem trece preste unele lacune și defecte; la, din 
contră însă nu. - i 

În studiile celelalte, unde materialul clasei următâre nu să 
basâză pe materialul clasei. precedente și progresul clasei urmă- 
târe nu este condiţionat de progresul clasei precedente, putem 
fi la promovare cu mai multă indulgență şi să pote trece mai 
ușor preste unele lacune şi defecte. La, studiile acestea cu: 
noscinţele, ce le are elevul, să bas6ză mai mult pe memoriă 
decât pe judecată; lacunele şi defectele din sciințele basate pe 
memoriă să pot întregi şi suplini mai ușor, decât lacunele şi 
defectele, cară provin din o desvoltare nesuficientă a puterii de . 
a judeca. 

Cu indulgență avem să fim însă numai faţă de pre- Diliginţa și 
stațiuni, er nu față de diliginţă; diligință trebue să arete puterea 

„elevi în tâte studiile. Dacă un elev este leneş şi ușuraţie, 70. 
nu putem aștepta, ca el să întregescă și suplinescă lacunele şi 
defectele, ce îi lipsesc, din contră la un „ast-fel de elev acestea 
vor cresce din an în an, fiind-că îi lipsesce puterea morală ne- 
cesară. A fi cu indulgență la promovare faţă de elevii leneși 
însemn6ză a le premia lenea şi a, contribui la demoralisarea şi 

„decăderea, clasei întregi. 

La promovarea elevilor dubii aşadară trebue să ţinem cont 
de dout momente: dacă are elevul capacitatea necesară, ca să potă 
întregi lacunele și defectele, și dacă posede el puterea morali, 
consciențiositatea şi stăruința necesară, ca să potă satisface pre- 
tensiunilor mai mari din clasa proesimă. Numai dacă întrunesce 
elevul aceste condițiuni, putem fi cu indulgență Ja promovare: 
Însuşirile acestea, să pot pretinde cu tot dreptul dela elevii din 
clasele superidre. În cele două clase. ultime ale șcâlelor medii 
să nu ajungă decât numai elevii, cari aii maturitatea, intelectuală 
şi morâlă de lipsă. Și Mi _ 
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Scala de a- Ca să ușureze cestiunea promovării în easuri dubii, 
scensiune şi unii aiă- stabilit și o scală de ascensiune, nisce principit nu- 
îndividuali- merice. Dar lucrurile acestea să potrivesc bine şi frumos 
tatea  elewi- 

în teoriă și pe hârtiă, în unele casuri ne pot; face chiar şi 
servicii, în cele mai multe easură însă ele nu ne sunt de 

“nici un folos. Calculaţiunile ai claritate esternă, dar nu ne lu- 
mineză în privința cuprinsului notelor. Ca să aibă notele date 
"de diferiții profesori cuprins egal, ar trebui să să stabilescă 
pentru fiesce-care studii, ce cantitate de cunoscințe corăspunde 
notei cutare și cutare? Prin ast-fel de încercări ne-am - crea 
numai. greutăţi, fără ca să ajungem la un resultat real. 

Cum putem împiedeca, ca să nu aibă profesorii noțiuni di- 
ferite despre cuprinsul notelor? Sai cum putem împiedeca, 
să nu dea un profesor „nesuficienti pentru un răspuns, pen- 
uu care alt profesor dă „suficienti, Şi nu pot fi diferite cau- 
sele prestaţiunilor nesuficiente Ja; diferiții elevi? Acestea şi încă 
multe alte lucruri are să le considere profesorul la promovarea 
elevilor. Ar fi forte răi, dacă profesorii ar fi siliți să urmeze la, 
promovarea, elevilor dubii după o scală de ascensiune, €r nu 
după cum le dicteză conseiința şi convingerea lor. Prin ast-fel 
de măsuri profesorii ar fi puşi în imposibilitate de a tracta elevii 
conform individualităţiă lor. | 

Șeola nu este un tribunal, unde să decid procese, ci este 
0 grădină, în care să cultivă cele mai nobile plante, pentri-ca 
să producă flori şi fructe frumose și acestea să să cocă. Diferi- 
telor plante -nu le priesce ori-ce soii de pământ şi din causa 
acâsta grădinariul sădesce mlădiţele cele tinere în straturile şi 
în pământul, unde ele află nutrământal necesar și priincios des- 
voltăriă lor. Acesta să n'o scape din vedere nici profesorul la 
promovarea elevilor; să țină cont de însuşirile individuale ale lor. 

lor. 

Compensa- Având în vedere la promovare individualitatea, elevi- 
Humnea. lor de sine ni-să impune întrebarea: Ce este de făcut în 

casul, când un elev are din unele studii prestațiuni bune, €r 
din altele slabe? Să. pot anula în ast-fel de casuri prestaţiunile 

„slabe prin prestaţiunile bune ca în matematică minus cu plus? 
Să pota admite în ast-fel de casuri o egalisare sai compensa- 
țiune între prestaţiunile slabe şi bune? 

Întrebarea acesta s'a, resolvat mai sus, când a fost vorba, 
despre casurile dubii. Mai departe nu putem merge cu conce-
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siunile, fiind-că prin acesta sar vătăma atât interesele elevilor 
cât şi ale şeslei. Elevii war pută ajunge la o cultură generală 
armonică, &r șcâla nu Sâr mai put6 susțin6 la înălțimea, recerută,. 

” Motivele, pentru cai nu să pâte admite compensațiunea, 
sunt următorele : 

Legile şi regulamente ostre şcolare nu amintesc nimic de- 
spie compensațiune; din contră ele pretind, ca. în clasa. mai 
înaltă să să promoveze numai elevii, cari ali obţinut din tâte 
studiile cel puţin . nota: suficient. Și cu tot dreptul. Elevii 
trebue să ajungă la cunoseință” și să să convingă, că cine să 
ocupă cu un studiu, are să să ocupe în mod serios și cu stă- 
vuință și săși împlinescă, datorințele așa precum să cere. -După- 
ce își împlinesce omul datorinţele prescrise, pote ţine cont şi 
de aplicările sale individuale. Și acesta o pot face şi elevii; şi 
ei să pot ocupa în măsură mai mare cu studiul, pentru care aă 
mai multă atragere și aplicare ; dar mai. întâi săși împlinâscă 
din tote studiile datorințele prescrise şi să presteze din. fiesce- 
care studiu uceea,- ce să pretinde dela ei. Acssta cu atât, mai 
vârtos, că prestațiunile mai bune dintrun studiu nu cualifică pe 
elev, ca să înţelegă în clasa următâre pensul din studiul negli- 
giat; elevul va negligia și în clasele următâre studiul respectiv 
și nu va put6 ajunge la 0 cultură generală armonică. 

Audim, ce e drept une-ori, că cutare elev n'are talent pen- 
tru matematică sat pentru limbi, că el nu este în stare -să în- 
țelegă nici cele mai simple lucruri din studiile acestea. Lucrul 
acesta este fapt şi pe basa lui sar pute admite, că compensa- 
țiunea, este îndreptăţită. Dacă esistă Gmeni nemusicali, pentru-ce - 
să nu esiste și Gmeni nematematici sat nefilologi ? Putem fi însă 
siguri, că dacă un elev nu înțelege nici cele mai simple lucruri: 
din matematică, sai din limbi, causa nu este lipsa de talent 
pentru studiile acestea, ci este cu totul alta. Elevul ware basă, 
n'are eunoscințele pregătitâre şi nu s'a ocupat nici-odată în mod 
Serios cu studiul respectiv. El w'a căutat să: pătrundă în acel 
studii, Lipsa de diligință şi aversiunea nu l-aă lăsat să facă 
acesta. A mai contribuit; pâte la acesta, și prejudiţiul, că el n'are 
talent pentru studiul respectiv sai nedestoinicia profesorilor de . 
pănă atunci.. Un elev, care este cu mintea la loc, pote să pre- 
steze din fiesce-care studii atât, cât să recere în școlele medii, 
Şi dacă nu face acesta, el însuşi este de vină şi nu lipsa de 
talent. ae 3



20 

De altă parte prin compensaţiune să vatămă și interesele 
șeolei. Progresul din clasele mai superiore să baseză pe cunos- 
cințele, ce şi-le-ai însușit elevii în clasele. precedente din tote 
obiectele de învăţământ; neavând elevii cunoscinţele necesare, 
şeola nu pote zidi mai departe, şi dacă numărul elevilor nema- 
turi este mai mare, studiul respectiv decade din ce în ce tot 
mai tare, și împreună cu studiile decade şi șcâla. „Din eausele 
acestea nu să pote admite compensațiunea între obiectele de învă- 
țământ. S 

La promo- Altă întrebare, pe care avem să ni-o punem este: Să 
vare să să 14 
de basă atât 

să ia de basă la promovarea, elevilor mai mult răspunsurile 
răspunsurile verbale sat lucrările scripturistice din clasă, aşa numitele 
verbale cât 
şi lucrările 

extemporalii, sai atât unele cât şi altele? 
scripturi- _. În privinţa acesta nu esistă între profesori -unifor- 

tice. 
i 

__mitate. Unii aprețieză pe elevi numai după răspunsurile 
„ verbale, €r alţii numai după lucrările seripturistice. Procedura, 
„acesta nu pâte fi corectă, fiind-că desconsideră principiul, că 
“profesorul are să ţină cont la apreţiarea, elevilor de tote împre- 
Jurările și de tâte esperinţele făcute cu elevii săi. Pe cale co- 
rectă să află mtimai aceia, cară ţin cont de esperinţele dilhice 
şi iai de basă Ja apreţiarea elevilor atât răspunsurile verbale 
cât și extemporaliile şi cu deosebire extemporaliile din timpul 
ultim al anului școlastic. - 

Este adevărat, că din lucrările seripturistice putem cunâsce 
mai bine, întru cât-a pătruns şi a înțeles- un elev materialul 
propus, și dacă el scie să aplice la casuri speciale cele. învă- 
țate. Lmerările seripturistice sunt deci un mijloc potrivit pentru 
de a apreţia puterile elevilor şi a constată gradul de desvol- 
tare și de judecată, la care at ajuns elevii. Dar să nu scăpăm 
din vedere nici împrejurarea, că lucrările scripturistice din clasă. 
produc în elevi de obiceiii un fel de sfidlă şi neliniște, și din 
causa acesta ele nu răușesc după așteptările nostre, ci cu mult 

| maă slab. Acesta, să întâmplă cu deosebire la elevii, cari sunt 
i din fire cam sfiicioși şi  neajutoraţi. De: multe-ori este însuşi 
profesorul de vină, că lucrările scripturistice nu ne dai o icână 
adevărată, despre starea clasei; le dicteză textul prea repede 
iși elevii îl scrii greșit; alege teme nepotrivite, prea grele sai 
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prea lungi sai teme, cari nu stai în legătură cu materialul 
propus, sai cară nai fost din destul. pregătite. Ce resultat 
o să aibă lucrările seripturistice, dacă d. e. un profesor de ma- 
tematică n'ar lucra cu elevii în clasă nici o temă, sati dacă 
profesorul le-ar da elevilor'să traducă din limba maternă, în. 
altă limbă și el w'a făcut cu elevii în clasă nici când eserciţii 

„de felul acesta? 

- „Pe lucrurile cele scrise pun menit adese-ork prea mult 
preţ și cu deosebire pun aceia, cari nu să folosesc din. destul 
de graiul vii. 

* 

Pe lângă cestiunile amintite pănă aci profesorii vor Ale corisi- 
ave să tînă cont la promovarea elevilor şi de alte împre-  deraţiună. : 
Jurări și consideraţiuni pedagogice, cari în genere să pot aminti, 
dar nu să pote statori însemnătatea Și înfluința, lor: în fiesce- 
„care cas special. Ast-fel de împrejurări sunt: etatea; elevului, 
timpul petrecut. în clasă, starea sanitară a elevului, numărul ele- 
“vilor din clasă, nivoul spiritual şi moral al elevilor, disposiţiu- 
nile şi însușifile individuale şi desvoltarea, spirituală a. elevilor, 
slăbiciunea, şi influinţa stricăci6să a unei puteri didactice asupra 
elevilor ete. ete. | | 

A apreţia împrejurările acestea tote şi a țin6 cont și de 
interesele şedlei și ale elevilor nu este lucru uşor. Să recere 
multă răbdare şi seriositate, să pretinde, ca profesorii să aibă - 
un tact pedagogic deosebit, să fiă drepţi, conscienţioși şi obiee- 
tivi şi să uu trâcă cu un „dâră nu să prăpădesce lumea pentru . 
un om“ preste o cestiune,-care are influință însemnată asupra, 
prosperității institutului şi dela, care pote depinde fericirea sai 
nefericirea elevilor. Promovarea elevilor este o problemă etică pen- 
ru profesori. - 

IV. 

1. Esamenele de promoţiune, 

Înainte de a decide despre promovarea, sai nepromovarea . 
unui elev, trebue să cunâscem capabilitatea și gradul de des- 
voltare spirituală al elevului, trebue să ne căștigăm un tabloii 
cât să pote de complet despre cunoscințele lui și profunditatea,
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acestora. Numai atunci putem decide, dacă elevul este destul de 
„matur, ca să potă urmări cu succes instrucţiunea în clasa, proximă. 
Acesta, să pote constata, supnnând pe elev unui esamen. Să 
nasce însă întrebarea: sunt de ajuns esaminările verbale si 
scripturistice, obicinuite din decursul amului, sai să recer și alte 
esaminări, la cari ai să asiste şi ceialalți profesori şi cu deose- 
bire conducătorul institutului, directorul? Este necesar, 6a:să s& 
țină esamene de promoţiune? Ea 

“În privinţa acesta părerile bărbaţilor de şcâlă sunt di- 
“ferite; unii sunt pentru, alţii contra esamenelor de promoţiune. 
Motivele, ce să aduc, atât din o parte cât şi din alta, să refer 
la director, la profesori şi la elevă. i : 

E) Motivele acelora, cară sunt pentu esanienele de promoțiune, 
sunt următdrele: | i 

a) Directorul conduce conferințele profesorale, în cari să 
tracteză despre promoţiunea, elevilor, ia parte. la desbateri și în 
cas de lipsă decide despre promovarea sa nepromovarea unui 
elev. Acâsta o pote face directorul numai, dacă cundsce bine 
atât pe elevi cât şi pe profesori. Visitaţiunile, ce le face el în 
decursul anului școlar, nu sunt de ajuns spre acest scop ; ci -mai 
bine îi pote cunâsce atât pe elevi cât şi pe profesori din esa- 
menele de promoţiune. La motivele acestea să mai pote adauge 
și datorința, ce 'i-să impune directorului prin alineatul al 
doilea din $. 41 al regulativului ministerial din 1890. În acest 

__$. s8 dice: „Directorul are datorința să supravegheze, ca de o 
„parte în clasele mai înalte să să admită numai ast-fel de elevi, 
cari ai cor&spuns pretensiunilor clasei precedente şi ai obţinut 
din fiă-care studiu obligat cel puţin nota suficient, er de altă 
parte să să aviseze la repeţirea clasei numai ast-fel de tineri, 
cari în urma unei negligențe statornice aă rămas atât de îna- 
poiați, încât nu să pote spera îutregirea și suplinirea, celor ne- 
glese din propria lor silinţă în clasa mai înaltă. 

b) Profesorul își pote câştiga la esamenele de promoţiune 
o ideă generală despre desvoltarea spirituală și despre cuno- 
scinţele ce le are un elev, precum și despre starea clasei întregi. 
E își pote completa prin esamenele de promoțiune judecata, ce 
și-a format despre elevi și despre prestaţiunile lor, nu numay, 
în studiul seii, ci şi în studiile celelalte. Esamenul de promo- 
ţiune contribue, ca profesorul să fiă mai obiectiv în apreţiarea,
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elevilor şi să nu-i judece numai după prestaţiunile. din studiul 
săi. Cu deosebire sunt însă necesare -esamenele acestea pentru: 
profesorii, cari nu fac lucrări scripturistice; şi cari prin urmare 
nu'și pot câștiga în decursul anului convingere deplină despre 
aceea, ce aii învățat; și ce soi elevii din studiul lor. _ 

c) Motivele, ce să refer la elevă, sunt următorele: Școlarii 
sunt siliți să repeteze cu temeiii materialul percurs în decursul 
anului școlastic şi să'și dea s&mă, despre acesta la esamen. Prin 
esamen elevii sunt constrînși să reflecteze asupra celor învăţate, 
să fiă stăpâni pe materialul învățat, să fiă cu judecată și cu 
chibzuinţă, și întrun moment dat să'și' scie concentra spiritul 
asupra unei materii anumite. Din răspunsurile date la esamen 
elevii să pot cunâsce pe sine mai bine și își pot apreţia pute- 
rile. Esamenele de promoţiune sunt cea mai bună ocasiune, ca 
școlarii să'și câștige o ideă despre pretenisiunile, ce le face şcâla, 
pentru fiesce-care clasă şi ast-fel şi despre pretensiunile, ce să 
fac la esamenul de maturitate. May departe elevii ajung la con- 
vingerea, că promovarea este un act strict oficios, care privesce 
pe toți membrii corpului profesoral şi că este eschisă ori-ce vol- 
niciă și parțialitate; &r împrejurarea acesta contribue la ridi- 
carea prestigiului corpului profesoral şi al șcâlei în ochii 'elevi- 
lor și al părinţilor lor.: | | 

_%8) Motivele, ce se pot aduce contra esamenelor de promoțiune, 
sunt următorele: | 

a) Directorul eunâsce încât-va, pe slevi din. clasele “prece- 
dente, dela clasificaţiunile anteridre, din consultările şi convor- 
birile, ce le are cu profesorii, din răspunsurile ce le daă elevii. 
cu oeasiunea visitării prelegerilor, și din revisia, lucrărilor serip- 
turistice, ce o face. Cunoscinţele, ce: și-le câştigă directorul 
despre elavi la esamenul verbal și scripturistic de promoţiune, 
sunt atât de mance, încât nu să pâte pronunța în deplină cu- 
noscință de CăUSE asupra. promovării sait nepromovării unui elev. 
De altă parte de unde să ia directorul timpul, necesar, ca să, 
potă reved6 lucrările scripturistice ale tuturor elevilor din insti- 
tut, toemai în timpul esamenului de promoțiune, când el și aşa 
este atât de încărcat cu lucrările pentru esamenul de maturi- 
tate şi pentru închieierea anului școlastic. Pretensiunea, ca di-' 
rectorul să cundscă, ce plătesce fiesce-care elev din institut şi 
în fiesce-care studiii, este prea esagerată.
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Să pote admite, ca directorul să cunăscă pe elevi mai bine 
decât profesorul, care este în decursul anului întreg cu eă şi. îi 
esamin6ză de mai multe-ori, şi ast-fel să'şi dea o părere con- 
tvază protesorului? Acesta să pâte admite numai în casul, când 
un profesor este preocupat faţă de un elev, cine scie din ce 
motive. Casul acesta însă este un cas anormal Și nu pote servi 
ca regulă. Dacă obvine un cas estraordinar, directorul va sci 
să afle căi şi mijlâce, cum să delăture contrastul, Dacă în con- 
ferinţa de promoţiune nu să pote aplana lucrul pe cale obici- 
nuită, directorul are dreptul să amâne aducerea verdictului de 
„Promovare sai nepromovare, pănă când nwşi câștigă - convin- 
gere deplină: despre elevul respectiv. Și în acest cas, în înțelesul 
regulativului ministerial, el are dreptul să modifice nota unui 

„elev. Este însă de dorit, ca acâsta să rămână numai teoriă și în 
pracsă să nu obvină un ast-fel de cas. Unde obvine un ast-fel 
.de cas, sunt stări bolnăvicidse, şi un profesor, care nu e drept 
faţă- de elevi, nu mai pote fi educătorul tinerimei. 

d) Încât privesce pe profesori, aceștia ai avut ocasiune 
destulă în decursul anului, ea să'și formeze o judecată basată 
despre elevi şi să scie, ce pâte presta fiesce-care din ei. De 
altcum fiesce-care profesor face în timpul “din urmă al anului 
şcolastie repetițiuni generale şi cu ocasiunea acâsta, să pote con- 
vinge pe deplin, ce scii elevii, şi întru cât "l-ati înțeles și cu ce 
interes “l-ai urmărit în decursul anului, Profesorii pot face lu- 
crări. scripturistice cu elevii chiar şi din studiile acelea, în cari 
nu este obiceiul a să face lucrări seripturistice în decursul anu- 
lui. La repetiţiunile generale pot asista și alți profesori, cari nu 
sunt ocupați, și directorul. Ast-fel. li-să dă ocasiune şi acestora, 
ca să să convingă despre starea, clasei. La repetiţiunile acestea 
să pot admite chiar și părinţii școlarilor saii cer interesaţi, ca, 
să să convingă şi ei despre aceea, ce sciăi fiii lor, - 

În conferințele de clasă, cari trebue să să întroducă la, 
fiesce-care institut, profesorul are ocasiune bună să cunâscă pe 
elevi și din alte studii, și întru cât părerea lui a fost greșită 
şi necorectă, 'și-o pâte rectifica. Afară de acesta profesorii: pot 
discuta despre elevi în convorbirile și convenirile lor dilnice, 

“între 6re, și ast-fel își pot câștiga şi pe calea acesta datele ne- 
cesare pentru de a cunosce cât să pote de bine pre elevi. 

c) Esamenele de promoţiune nici pentru elevi nu sunt de
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folos. Este cunoscut, că la esamene elevii diligenţi şi buni, dar 
modeşti și sfiicioși de multe-ori dai răspunsuri mai slabe decât 
alții, cară în decursul anului a fost negligenți. La esamenele 
de promoțiune elevii sunt espuși la voia întâmplării. Un elev 
pote fi esaminat timp abia de 4—5 minute; în acest timp nu 
să pote constata, ce cunoscințe are elevul în studiul respectiv; 
de aceea resultatul unui ast-fel de esamen este numai acciden- 
tal şi nu pote servi ca basă la promovarea elevilor.. Singurul 
folos ce'l ai este, că elevii sunt șiliţi să repeteze materialul 
percurs în decursul anului. Folosul acesta este fort însemnat, 
însă acest folos să pâte ajunge şi pe altă cale mai Ușoră, prin 
repetițiunile generale, ce trebue să le- facă profesorii la finea 
anului şcolastic, 

De altă pante esamenele de promoţiune răpesc forte mult 
timp şi dacă e ca directorul și profesorii să asiste la esamene, 
trebue să să sisteze prelegerile... Profitul dară nu pote sta în - 
nică un raport cu timpul ce să pierde. Esamenele de promo- 
iune pot înfluința chiar în mod stricăcios asupra elevilor; 
ele daii ocasiune elevilor capacități, dar leneşi, ca să'şi neglige 
datorințele în decursul anului și să'şi încârde puterile numai în 
timpul din urmă pentra esamen, şi reușind la esamen să aco- 
pere prestațiunile slabe din decursul anului. De învăţătura fă- 
cută în pripă elevii n'aii nici un folos, ea să uită uşor şi nu 
devine proprietate spirituală a elevului. De altă parte să pote 
uşor întâmpla, ca elevii mai puțin capacitaţi, dar silitoră şi con- 
scienţioşi să cadă la esamen. Etă dar periculul, ca esamenul 
de promoţiune să nu ne dea un „chip fidel, ci un chip schimo- 
nosit despre starea clasel.. 

Elevii trebue să vină la cunoseinţă, că ei trebue să'și îm- 
plinescă datorinţa dela începutul anului şi pănă la finea lui, şi 
că încordarea şi diliginţa, ce o desvâltă elevii leneși în săptă- 
mânile ultime ale anului școlastic, puţin folos le pâte aduce. 
Lucrurile trebue să să înţoemâscă ast-fel, ca elevul leneș și ca- 
pacitat să nu potă întrece pe cel mai puţin capacitat dar silitor 
şi conseienţios. Dacă să întâmplă acâsta, unde este morala lu- | 
corului ? i “ 

Nebasată este și afirmarea, că -esamenul de promoţiune are 
„să producă încredere în public, în: elevi şi în părinţii - acestora, 
că să împart calculii tot cu aceeași măsură şi la promovarea
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elevilor să purcede în mod imparţial şi cu dreptate. Dacă 
lipsesce încrederea acesta, esamenele de promoţiune nu o vor 
pute produce. Din contră ele pot produce neincredere, dacă să 
întâmplă, ca un elev slab şi leneș să răspundă tocmai din o 
partiă, pe care o scie forte bine. Nu mai puţin basată este şi 
aserțiunea, că elevii îşi pot; face o ideă despre pretensiunile, ce 
le face școla pentru fiesce-care clâsă şi ast-fel şi despre pre- 
tensiunile, ce să fac la esamenul de maturitate; Ce ideă își vor 
câștiga elevii despre pretensiunile amintite, când văd, că elevii 
din clasele superiâre nu sciă lucruri, pe cari le cundşee un elev 
din clasa a doua; sait a treia? Esamenele de promoţiune numai 
atuncă mai pot av6 o însemnătate și un înţeles, dacă să estind 
asupra tuturor studiilor şi la esamen răspund toţă elevii din fiesce- 
care studiu. În casul acesta însă esamenele de promoţiune ar 
ţin6 vre-o 4—5 săptămâni plus esamenele publice, esamenul de 
maturitate şi câte tote alte esamene. Unde este atunci folosul 
ce "l-ar ave esamenele acestea, în raport cu timpul perdut? Ca, 
să eruezi, ce sciai deja mai înainte? Saii ca să torturezi pe di- 
rector şi pe profesori? A ține esamen de promoţiune numai din 
unele studii şi a esamina numaă pe elevii dubii, şi: cu note 

"nesuficiente nu este just. Unde este atunci motivul principal, 
ce să aduce în folosul esamenelor de promoțiune ? Lipsesce tot- 
odată .basa comună pentru ” apreţiarea elevilor, şi 'ast-fel vrend 
să facem dreptate, facem nedreptate. | 

Din motivele acestea esamenele de „promoțiune' nu să pot 
recomanda. În locul lor mai bine să să facă repetițiuni generale, 
pentru-că din acestea elevii ai cu mult mai mare folos, decât 
din esamenele de promoţiune. Împlinescă'și fiesce-care profesor 
datorința sa cu scumpătate şi conscienţiositate în decursul anului 
şcolastic și atunci nu va, veni în posiţie, ca să nu scie, ce să 
facă cu cutare saă cutare elev. Fiă ca un părinte bun cătră 
toți elevii fără escepțiune, îngrijescă mai mult de cer debili ȘI 
atunci fiă sigur, că şi aceştia să vor ridica încetul cu încetul. 
Fiă cu bunăvoință faţă de toți elevii şi atunci silințele lui nu 
vor fi zădarnice. Bunăvoinţa este o armă puternică în mâna, 
profesorului. 

lată ce ne spune Noirt: 1) „Nu voii uita, nici când lecțiunea, care 
am primit-o dela unul din şcolarii mei în cei dintâi ani ai carierii mele de 
profesor. Eu am încercat să împintenez pe acest tinăr talentat, da» leneș, 

3) Pădagogisches Skizzenbuch, Leipzig 184. Pagina 939.
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i făcându' de rîs înaintea celorlalţi școlari pentru lenea lui, ironisându!] 
! adese-ori. Na ajutat însă nimic, În fine I-am dis să poftescă la mine acasă 

| și "l-am făcut atent, că să espune prin lenea lui pericolului, să fiă dat afară, 
| din institut, EL îmi răspunse atunci franc: „Dacă D-Ta, în loc dea mă 

batijocori mi-ai fi adresat câte odată și câte-o vorbă bună şi amicală, m'aşi 
"A ajuns atât de departe“. Eu nu i-am luat în nume de rău francheţa, el 

'mi a promis serios, că să va îndrepta, şi ei încă "mi-am propus serios, ca 
şi ei să mă îndrept.” Pe asemenea, căii umblă mulți profesori, directori şi ici- 
colea câte-odată — de şi cam rar — şi câte un inspector şcolar sai consi- 
lier ministerial. Cine are ochi de vădut şi urechi de audit, recunâsce, că 
suntem adeseori păcătoşi pedagogici“. Și încă un esemplu la Wiese 5. Un 
lucra rar mi-s'a întâmplat într'o după amâdi în secunda (VII): Un.şcolar 
cu numele Biwend era de un naturel „posomorit și îndărătnie. Înfruntându'] 
în puţine cuvinte nu sciu pentru-ce în decursul prelegsrii, mă privi furios, 
mai departe n'am luat stemă. După Gră, ceialalți şcolari să duseră acasă, nu- 
mai el rămase în clasă și să uită la mine tot cu aceeași privire -ca, și mai 
înainte. Întrebându'l, pentru-ce nn să duce, el să apropiă de mine; eu am 
observat, că în el să petrece o luptă; încăpăţinarea lui era să isbuonsscă, 
— dieânda-i însă: „Te-ai simţit atins prin dojeana mea ? și eredi D-Ta, că 
prin âceea ei am voit alt-ceva şi nu binele D-Tale ? Internul lui să schimbă, 
mă îmbrățişă, repede și înainte de ai] fi putut împiedeca, mă sărută. Sur- . 
prinderea mea a fost mare, dar am câștigat o inimă pentru tot-dâuna. Ei 
deveni un școlar de răodel, și 'mi-a esprimat -simţă&mintele sale de mulță. 
mire încă și din America, unde a fost trimis mai târdiă ca predicator“, 

2. Esamenele de emendare.*) . Pi, 

Legea pentru şedlele medii din 1883 ($. 11.) şi vegulativul 
ministerial din 1890 ($. 41.) permit - elevilor, cară aă obţinut -la 
finea anului şoolastie nota nesuficient din câte- -un studiu — în 
cas estraordinar și celor cu doi nesuficienţi, — ca să depună, 
esamen de emendare din studiul respectiv. la începutul anului 
școlastic viitor. În ce casuri şi sub ce condițiuni să pote acesta 
permite, legea din 1883 nu ni-o spune. Regulativul ministerial 
ne dă o mică indigitare în privința acesta; el dice în $. 41 
alin. 3: „corpul profesoral pâte permite depunerea coaie alti 
de emendare școlarilor acelora, pe cari îi ţine de apți, ca să 
întregescă în decursul feriilor celor mari din propria diligință 
cele neglese în decursul anului școlastic!, 

Din acesta să vede, că nu să pot admite la depunerea esa- 

1) Lebenserinnerungen tom. I. p. 60, 

=) În România să numese elevii, cari aă să depună esamene. de 
emendare, „corigenți“,
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menului de emendase toți elevii, cară ai note nesuficiente din 
câte-un studiu, ci numai aceia, cari pot întregi cele neglese în 
decursul anului școlastie pănă la terminul ficsat pentru esame- 
„mele de emendare; mai departe să vede, că corpul profesoral 
trebue să să pronunţe asupra fiesce-cărui elev cu nota nesuficient 
din câte-un studiu, dacă să admite sai nu la, depunerea esame- 
nului de emendare? Acesta să vede şi mai bine din al. 1 al 
Ş-lui 41 şi din ordinaţiunea ministerială Nr. 49093 ex. 1889, care 
dice, că elevul pâte recurge contra, decisiunii corpului profesoral 
la autorităţile şcolare superidre. 

La-noi saă admis pănă acum la depunerea esamenului de 
emendare din câte-un studiu toți elevii fără escepţiune. Proce- 
dura acesta însă nu să pote justifica, fiind-că scapă din vedere 
nisce momente însemnate, cari vorbesc "contra esamenelor de 
emendare. 

Prin esamenele de emendare șesla sprijinesce de multe- 
or lenea școlarilor ușuratici dar capabili. Școlarii aceștia, își 
negligă datorințele în decursul anului în speranţă, că pote tot 
vor fi promovați; &r dacă acesta, nu să întâmplă, își iai re- 
fugiul la esamenul de emendare. De acest esamen elevii leneşi 
s6 folosesc bucuros, ca să scape în decursul feriilor celor mană 
de lucrările, ee le-ar impune altcum părinții. 

Școla trebue să pregătâseă pe elevi.şi pentru visţă. Ba are 
să producă în elevi convingerea că numai omul, care își îm pli- 
nesce datorințele sale la timp şi -în mod constant și serios pâte 
să înainteze și s'o ducă la un capăt bun. Din cansa acesta 
elevii trebue să să convingă, că promovarea este fructul unei lu- 
crări și sîrguințe constante şi: seri6se, desvoltate în decursul 
anului şcolastie întreg, &r nu numai în decurs de două luni. 
Apoi este lucru vechiii și cunoscut, că elevul, care în decursul 
unui an de dile și sub conducerea profesorului, nu este în stare 
să presteze minimul, ce să pretinde, ca, să potă fi promovat, nu 
va: fi în stare să facă acesta nici. în decursul celor două lună, 
ce îi mai stai la disposiţie. Cu deosebire: nu va fi el în stare 
să facă acesta din studiile, în care să pune pond pe partea 
practică, pe exerciţii, precum sunt limbile şi matematica. În 
studiile, cani să basâză mai mult pe memoriă să pot întregi 
mai ușor lacunele eventiale.
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Un moment însemnat, care vorbesce contra esamenelor de 
emendare este şi “acela, că prin ele să dă ansă la diferite svo- 
nuri și presupuneri, și li-să caus6ză profesorilor şi directorului 
multe neplăceri tocmai la. începutul anului şoolastic, când ei 
sunt ocupăţi cu lucrările pentru anul viitor. - 

Esamenele de emendare pot da ansă chiar şi la abusuri 
din partea 6menilor neconscienţioşi şi cu puțini 'scrapuli, şi 

- impun profesorilor sarcine nouă, pe cai numai cu multă per- 
dere de timp le pot împlini, sati eventual îi -espune, ca să şi-le 
îndeplin6scă în mod fugitiv și superficial. | 

În fine să mai pote aduce contra -esamenelor de emen- 
dare încă un motiv de mare importanţă. Nepromovându-să 
elevul la finea anului şcolastic, pănă după ferii dispare durerea, 
provocată prin nepromovare. Conşeolarii lui sunt preocupaţi 
atunci de censura (clasificaţiunea) lor propriă, de interesele lor; 
er după ferii lucrul este vechiă și nu să mai ia în semă. Dacă 
însă elevul are să facă esamenul de emendare, ochii tuturor 
conșcolarilor sunt aţiutiți asupra lui și în cas, că nu-i succede 

_esamenul, el nu să pote ascunde dinaintea celorlalți școlari şi 
x toță îl stigmatiseză. Şi dacă elevul întm'adevăr a luat lucrul în 

_ Serios şi 'şi-a dat tâtă silinţa, ca să potă depune esamenul, dar 
cu tote acestea nu X-a succes, la simțământul de ruşine să mai - 
adauge și simțământul pentru munca și ostensla, pierdută. Ace- 
stea îl deprimeză atât de mult, încât şeolarul își pierde plăcerea, 
de lucru pe timp îndelungat, și. împrejurarea acâsta, nu să pote 
numi un început bun. . | A | Ă 

Din motivele acestea esamenele de emendare nu să pot 
admite, decât numai. în câsul, când un elev, altcum diligent şi 

„destul de capabil, a fost silit prin bâlă sai prin alte împreju- 
tări, să lipsâscă fără, vina lui timp mai îndelungat dela, școlă, 
Dar şi în casul acesta, dacă elevul ne dă destulă garanță,. că 
va suplini cele neglese, mai bine să să promoveze la finea anului 
șeâlastic, decât să să aviseze la repeţirea esamenului. Arătând 
un elev dint”un studiu lacune mai mici în unele partii să pote 
promova pe lângă admonițiunea, ca să întregescă lacunele pănă 
la, începutul anului școlastic viitor. Dacă ni va face acesta, pro- 
fesorul va sci să aplice în anul şcolastie viitor mijlcele de 
lipsă, şi la promovarea din anul viitor să nu fiă cu nici o con- 
siderare față de un ast-fel de elev.
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- Cu privire la împrejurarea amintită mai sus, că elevul pâte 
recurge contra, hotăririi corpului profesoral la sutorităţile șco- 
lare superidre, observ numai atât, că nici întrun cas nu este 
consult a schimba, decisiunea corpului profesoral și a permite 
unui elev depunerea, esamenului de emendare. Prin o ast-fel de 
procedură să știrbesce auctoritatea corpului profesoral, să dă 
ansă la multe reclamări şi să sprijinesce lenea şcolarilor. Corpul 
profesoral cunâsce mai bine ce presteză și ce pote presta un 
elev, şi dacă ia, decisiunea, ca un elev să nu fiă admis la re- 
peţirea esamenului, o face acâsta în interesul bine înţeles al 
școlei și al elevului respectiv. 

3. Revocarea promovării. 

În unele provincii din Germania este usul, ca să promo- 
veze pe câte-un elev de probă pe un pătrar de an, şi dacă în 
acest timp să dovedesce, că elevul nu pâte ţine pas cu ceialalță 
elevi, să retrimite 6răș în clasa de mai înainte. Acesta o pă- 
ţesce şi elevul, care a fost promovat din greșslă saii cu prea 
multă considerare înt'o clasă mai superidră, şi aici să constată, 
că el nu este în stare să urmeze instrucţiunea. Să mai aplică 
revocarea, promovării şi ca măsură disciplinară, ca ped&psă con- 
tra elevilor leneşi. La, noi revocarea 'promovării nu este în us | 
și nici legea pentru şedlele medii din 1883, nici regulatival mi-. 
nisterial din 1890 nu amintesce de ea. Și cu tot dreptul, pen- 
tra-că revocarea promovării înfluințeză în mod de tot depri- 
mător asupra elevului și pât6 contribui la decăderea lui to- 
tală. Din causa acesta nu să pote admite revocarea promovării 
nici întrun cas. 

Contra lenii, care este, după cum să scie, o bâlă lipiciosă 
și pote molepsi şi pe alţi elevi, să pot lua alte măsuri. Consta- 
tându-să din partea profesorilor ocupați în clasă, că un elev este 
forte leneș Și nu își împlinesce datorința din mai multe studii, 
elevul să depărtâză simplu -din șodlă. Acâsta, este cea mai po- 
trivită măsură, ce să pâte lua contra școlarilor, cari cu inten- 
țiunea nu vrea să înveţe. Măsura amintită nu pote ave decât 
numaă efecte bune. Elevului i-se face mare bine, scăpându'l de 
o ocupațiune, pentru care e] nu are atragere și dându'i ocasiune 

s „să să aplice la altă carieră, unde să pâte ferici; să face un bine
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şi părinţilor. elevului, scutindu-i de cheltueli zădarnice, și şcâla 
încă are folos, scăpând de un balast demoralisător,. 

V. 

Procedura la promovare. 

Actul promovării trebue să să desvolte așa, dicând în mod 
istorie în decursul anulni școlastic. Spre acest scop profesorii 
vor țin6 dese conferințe de clasă, în cari să va discuta despre 
prestaţiunile elevilor, despre defectele şi lacunele ce să observă 
la elevi, despre causele acelora și despre disposiţiile, ce even- 
tua] ar fi de lipsă să să ia. Despre prestațiunile nesuficiente ale . 
elevilor să vor încunosciinţa*) și părinții, că să potă lua şi er 
destul de timpuriii disposiţiile necesare pentru îndreptarea fiilor 
lor. Cu ocasiunea acesta să pot face părinţii atenți şi la, urmă-. 
rile, ce resultă din prestaţiunile nesuficiente. Directorul şi pro- 

_fesoriă de clasă-de asemenea vor căuta căi şi mijloce pentru | 
îndreptarea, elevilor cu prestaţiuni nesuficiente. 

„Fiind promovarea elevilor o cestiune, care interestză pe 
toți membri corpului profesoral, este bine ca să să scie mai de 
timpurii, înainte de începerea repetițiunilor generale, cari elevi 
sunt în pericul de ași pierde anul. Spre scopul acesta confe- 
rinţele de clasă dela finea lui Aprile vor compune. pe basa răs- 
punsurilor verbale şi a, lucrărilor seripturistice de pănă atunci 
un tablou despre elevii maturi, dubii şi nematuri pentru pro- 
movare. Disposiţia, acesta, servesce spre orientare şi controlă şi 
stă în strînsă legătură cu drepturile, ce i-să rectnose directo- 
rului și profesorilor ocupați în clasa respectivă la actul promo- 
vării însuși. Ca să'şi potă da directorul și profesorii votul în 
conferința de promovare cu consciința liniștită, ei trebue să cu- 
nOscă pe elevii dubii şi să fi asistat la esaminarea, lor cu. oca- 
siunea repetițiunilor generale. Din causa acesţa profesorii vor 
ave să considere la repetiţiunile generale și la esaminările ce 
vor urma după : compunerea tabloului cu deosebire pe «elevii 

- dubii; nu vor trece însă cu vederea nici pe elevii declaraţi ne- 
maturi și mațuri pentru promovare. 

Prin lucrările amintite mai sus actul promovării să uşu- 
reză în mod însemnat. Profesorii sunt orientață în privinţa, ele- 

  

*) Institutal nostru încunoscinţeză pe părintii elevilor despre acesta în fiesce-care semestru câte odată la niijlocul lui Novembre și. în Aprile.
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vilor şi clasificaţitmnea va fi cu mult mai uniformă, er la finea, 

anului casurile dubii şi notele discordante s8 vor ivi numai 

arare-orl, 

Promovarea după legile nâstre şcolastice depinde în mod 

decisiv de clasificaţiunea dela finea anului şcolaştie, €r nu ca i 

în Germania, unde:să pot promova. elevi chiar și cu unu saă 

cu doi nesuficienţi. Stând lucrul ast-fel la noi trebue să să de-_ 

cidă despre promovarea elevilor la statorirea definitivă a note- 

lor, €r nu după-c6 acestea sai statorit, deja. Modalitatea, ce 

este a să observa la promovare nu este indicată în lege şi în 

„xegulativul ministerial în mod espres. Regulativul ministerial din 

1890 vorbind despre conferințele de clasă și despre conf&rinţele 

corpului profesoral dice, că decisiunile să aduc cu majoritate 

de voturi. În Ş. 41 regulatival ministerial să esprimă în: modul 

următor: 

„După esamene să statoresc definitiv notele, ce sunt a să 

induce în testimoniii şi pentru fiesce-care elev să statoresce ju- 

decata generală, care este a să esprima în modul următor: pote 

trece în clasa mai înaltă, să admite la. emendurea, esumenului, se 

aviseză la repeţir eu clasei“. 

„Este datorinţa, directorului de a supraveghia, ca în clasa 

mai înaltă să să admită numai ast-fel de școlasi, casă aii corăs- 

puns pretensiunilor clasei absolvate și aă primit din fiesce-care 

obiect obligat cel puţin nota suficient, de altă parte să să 

aviseze la repeţirea clasei numai ast-fel de şcolari, cari în urma, 

unei negligenţe statornice aii rămas atât de tare înapoi, încât 

nu să pâte spera întregirea, celor neglese în clasa mai înaltă 

din propria diligință“. i 

Statorirea definitivă a notelor din singuraticele studii, pre- 

cum și promovarea elevilor cade, după cum să vede din re- 

gulativul ministerial din 1890, în competinţa conferinţei profe- 

sorale. În conferință să aduc însă decisiunile tot-deuna cu ma- 

joritate de voturi, şi fiind voturile egale decide directorul. Pe 

basa, acestora, precum şi pe basa analogiei dela esamenele de 

maturitate, putem deduce, că statorirea definitivă a calculilor și 

promovarea, elevilor trebue să să decidă în conferință cu majo- 

ritate de votuni, având directorul în câs de paritate votul decisiv. 

- Prin procedura acâsta promovarea elevilor devine un act 

strict oficios, care privesce pe toți membri corpului profesoral,
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și este eschisă ori-ce volniciă din partea unuia sai altuia din- 
tre profesori. Ea, contribue tot-odată la ridicarea, prestigiului 
corpului profesoral și al institutului. E 

Deducţiunea de mai sus nu este forțată și procedura, la, 
Promovare nu este singuratică; ea este pe deplin justificată 
prin procedură, ce să observă la, promovare în Austria şi în 
Germania,*) numai cât în Germamia nu esistă uniformitate în pri- 
vina acâsta. . În Baden conferinţa de clasă face propunerea, de 
promovate, conterinţa profesorală aduce decisiunea finală, şi 
promovarea să aprobă şi din partea auctorității școlare supe- 
riâre. În Prusia promovarea 0 face la institutele mai mari di- 
rectorul dimpreună cu conferinţa, de clasă, 6r la institutele mai 
mică directorul cu conferinţa protesorală. În Silezia și Westfalia, 
decide directorul dimpreună cu profesorii clasei şi cu ordinariul 
clasei, în care sunt a să promova elevii. În Brandenburg şi 
Pommern decide numai divectorul singur, după-ce sa consultat 
eu profesorii respectivi. | - 

Aceste sunt modalităţile . diterite, ce să observă în (Cer- 
mania, la promovare, și din ele să vede, că directorul are drep- 
turi şi prerogative însemnate la, promovare. Dreptul acesta i-să 
recunosce directorului şi la noi prin regulativul ministerial din 

„1890 $. 41 alin. 2. 
Să- înţelege de sine, că în conferință pot vota numai pro- 

fesorii, cari aă propus elevilor studii ordinare— obligate, fiind-că 
numai aceştia cunose individualitatea şi capacitatea, elevilor, 
numai aceștia pot seci, ce sunt în stare a presta elevii, 

La constatarea maturității unui elev nu ne putem orienta. 
numai după prestaţiunile lui speciale din o disciplină, ci trebue să 
avem în vedere întregă desvoltarea, spirituală a elevului. De aci 
urmeză, că profesorii, când îşi dai verdictul de promovare, să, 
considere nu atât prestaţiunile din studiul representat de dânșii, 
ci maturitatea, intelectuală a. elevului în genere; acesta cu deo- 
sebire în casurile dubii. 

„Neavând studiile technice influință asupra promovării, pro- 
fesoril acestor studii at dreptul de a vota numai la statorirea 
definitivă a notelor din studiul representat de dânșii. În ce-i 

   

  

lelalte cestiuni ai numai vot, consultativ. 

  

*) Vedi $. 73 p. | și 5 Ş. 109 p. 4 din statutul de organisaţiune al 
școlelor şi Weisungân zar Fiihrung des Lehramtes: VII. B. 5. 

3
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Ca, material pentru desbaterile verbale îmi permit a prâ- 

pune următorele tese: i 

I. Promovarea este un act pedagogic, prin care 

elevul să înainiă în clasa, în care pote urmări cu 

succes instrucțiunea. | 

TI. La promovare să să considere de-o-polrivă atât 
interesele elevilor cât și interesele școlei. 

III. Ca basă la promovarea elevilor servesc pre- 

stațiunile verbale și  scripturistice din decursul anului 

școlastic, cari să reasumtză îm clasificațiunea dela finea 
anuluă școlastic. 

7V. Elevii, cari ai gjums ținta clasei și 'și-ai 

însușit în mod suficient din. tote studiile obligate mate- 

rialul prescris pentru clasa, în câre să află, trebue să 

fiă promovați. 

V. Elevii, cari arată lacune și defecte mai maci 

în unele studii, se pot promova, ducă ai dovedi, că 

sunt silitori și pe basa îndividualității lor să pole: 

aștepta, că să întregâscă lacunele și defectele și să 

urmărescă, cu succes instr ucțiunea din clasa ur mătore 

nai înaltă. - 

VI. Compensaţiană! e, esamenele de promoțiune, re- 

vocea promovării și promovările "condiționate nu să 

pot recomanda. 

SE recomandă însă, ca profesorii să ţină coufe- 

vențe de clasă și la finea anului şcolastic să facă re- 

petitiuni generale, - la cari să să considere în prima 

liniă elevii dubi. 

VII. Dacă promovarea unui elev este dubii, să să 
îmcunosciințeze despre acesta destul de timpuriă, și pă- 

rinţii, ca să potă lua disposițiile necesare pentr 4 ÎN- 

dreptarea elevuluă. 

VIII. Pentru orientarea directorului “şi a: profeso- 
nilor să va compune la finea lumei lui April un tabloi 
despre elevă maturi, dubii și nemaluri pentru promo-
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vare. Ca basă la compunerea acestui tabloii servesc. ră- 
spunsurile verbale și lucrărie scriptunistice de pănă 
atunci. 

Imucrările scripturistice, făcute de elevi în decursul 
anului școlastic, trebue să fiă de față. la conferenţa, 
în care st decide despre promovarea elevilor. 

IX. Stabilirea definitivă a notelor și promovarea 
elevilor st ţine de competenţa conferenței conduse de 
directorul. | “ 

4) Promovarea să fuce de obicei pe basa unei în- 
țelegeri comune şi cu consâmţimentul tuturor profesori- 
lor. din clasa respectivă. E 

0) Casuvile, în cari profesorii din motive ponde- 
rose nu pot ajunge la o înțelegere comună, să decid 
prin majoritate de voturi. Drept de vot aă profesorii 
studiilor ordinare din clasa, la. care aparține elevul. 

c) Directorului î-să recuhdsce dreptul de a amâna 
aducerea. unei decisiună definitive pănă .ce își ia in- 
formațiunile necesare. N 

  

d) Profesorii de studii techmice a vot decisiv nu- 
mai la stabilirea definitivă a notelor din studiul lor. 

e) La votare profesorii să considere nu atât stu- 
diul vepresentat de dânșii, ci mai mult maturitatea 
elevului preste tol. 

X. Esamenele de emendare st admit numai în ca- 
sură escepționale, când un elev a fost silit prin morb 
sai prin alte împrejurări, ca să lipsescă timp mal în- 
delungat sait adese-ori dela şcălă.. - 

7 

Nota direcţiunii școlare. 

Corpul profesoral sa ocupat cu chestiunea promovării ele- 
vilor, expusă în acest studii al D-lui D. Făgărăşianu, în 3 con- 
ferențe pedagogice consecutive (ţinute în 22 Ianuar, în 14 şi 
21 Februar v. 1897) și după discuţii detaiate a făcut; unele mo- 

a PR
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dificări în tesele propuse de D-l D. Făgărăşianu. Modificările 

făcute de conferenţa profesorală le consemnăm în următârele. 

Tesa V. sa omis cu motivarea, că ea este cuprinsă în 
tesa |. | - | 

Din tesa, VIII. sa primit numai alinea ultimă, cu motivarea 

că tabloul şcolarilor maturi, dubii şi nematuri, ce ar fi a să face 
la fiuea lui April în fiă-care an, este o muncă de prisos, câtă 

vreme registrul admoniaţilor, purtat în decursul anului şcolar, 

dă un tablot destul de clar asupra situaţiunii. 

Er tesa VI. sa votat cu observarea, că la şeâla comer- 

cială superioră este a să esecuta, numai întru cât nu vine în 
conflict cu nouăle disposiţinni ministeriale impuse. acestei școle. 

Etă deci pe basa acestor modificări: 

Tesele votate de conferenţa profesorală. 

1. Promovarea este um act pedagogic, prin care 
elevul să înainteă în clasa, în care pote urmări cu 
succes instrucțiunea. 

2. La promovare să să considere de- -opotrivii atât 
interesele elevilor cât și interesele școlei. 

2. Ca basă la promovarea elevilor servesc pre- 
stațiunile verbale și scripturistice “din decursul anului 
școlastic, cari să reaswmeză în clasificaţiumea dela finea 
anului școlastic. 

4. Elevi, cari aă ajuns țința clasei şi 'și-aă, 
însușit în mod suficient din tote studiile obhgate mate- 
rialul prescris pentru clasa, : în care să află, trebue 'să 
fiă promovați. 

5. Compensaţiunile, esamenele de promoținne, re- 
vocavea promovării și promovările condiționate nu st 
pot recomanda. | 

Se recomandă însă, ca profesorii să ţină confe- 
vențe de clasă și la finea anului școlastic să facă re- 
petițiună generale, la cari să să considere în prima. li- 
niă elevii dubuă. 

6. Dacă promovarea unui elev este dubiă, să să 
îmcumosciințeze despre acesta destul de timpurii şi pă-
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vințiă, ca să pstă lua disposițiile necesare pentru în- 
dreptarea. elevului. | 

„7. Lucrările scripturistice, făcute de elevi în de . 
cursul anului şcolastic, trebue să fiă de faţă la confe- 
vena, în care se decide despre promovarea elvilor. 

  

„8. Stabilirea definitivă. a notelor și promovarea, 
i elevilor să ține de competenţa confereuţei conduse de 

- directorul. - 
„a) Promovarea să face de obicei pe basa unei 

înțelegeri. comune şi cu consîmțămentul tuturor profeso- 
"silor: din clasa. respectivă. - a 

b) Casurile, în cari profesorii din motive ponde- 
rose nu pot ajunge la o înţelegere comună, să decid 
Prin majoritate de voturi. Drept de vot ai profesorii 
“studiilor ordinăre din clasa, la care aparține elevul, 

c) Directorului î-să recundsce dreptul de a amâna 
aducerea unei decisiuni definitive, pănă ce își sa în- 
formațiunile necesare. N | 

d) Profesorii de studii technice a vot decisiv 
numaă la stabilirea definitivă a notelor din studiul lor. 

| e) La. votare profesorii să considere nu atât stu- 
diul vepresentat de dânşii, ci mai mult maturitatea, 
elevului preste. tot... | 

    

9. Esamenele de emendare să aduuit naunai în 
casuri escephonale, când un elev a fost silit prin morb 
saă prin alte împrejurări, ca să, lpsescă. timp mai în- 
delungat sai, adese-ori dela școlă,, 

  

Nota aaitovului. Faţă de motivele pentru cară sai omis 
„tesa de sub V. și de sub VIII. alin. 1) îmi permit următorele 
reflecsiună : 

| -. Tesa de sub V. nu să cuprinde în tesa de sub. 
În tesa de sub 1. să definesce promovarea, €r în tesa de. 

sub V. să statoresce, în ce cas pot fi promovați elevii. cari arată 
lacune și defecte în unele studii. 
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Tabloul, ce ar fi a să face, conform tesei de sub VIII, la 
finea lui Aprilie în fiesce-care an, nu este o muncă de prisos, 

„şi registrul admoniaţilor purtat în decursul anului școlaz, nu ne 

dă un tablou destul de clar asupra situaţiuniă. 

Tabloul, despre care e vorba în tesa de sub VIII., numai 

în casul acela ar pute fi de prisos, dacă s'ar induce tâte - 

notele de preste an, ce le primesc elevii la răspunsurile verbale 

și din lucrările scripturistice, întrun registru. Notele din acest 

registiu ne-ar da un tablou clar despre starea clasei. Registrul 
acesta este întrodus la multe institute, și profesorii induc în el 

notele saii în fiesce-care di după prelegeri, saii în fiesce-care lună. 

Din registrul acesta am pute afla. în ori-și-ce moment, cum - 

'staii elevii din singuraticele studii, la noi însă un astfel de re- 

gistru nu esistă, . i 

Din registrul admoniaţilor putem afla numai, 'cară eltvi aă 
fost admoniaţi pentru negligență, din ce studii și în care lună. 

Nu scim însă, dacă elevii respectivi aii mai fost esaminaţi de 

atunci încoce, de câte-oră aii fost esaminaţi și ce răspansui ai 

dat? — Despre lucrurile acestea registrul admoniaţilor nu ne dă 
nici o deslușire, şi astfel pe basa lui nu putem cunosce starea 

clasei. De altă parte scim din esperință, că nu să întroduc în 
el datele exact şi regulat. 

În fine ei cred, că merită să fiă amintit, că D-l profeser 

Vasile Goldiş a făcut asupra operatului din cestiune un raport 
serios şi amănunţit. Acest raport; a contribuit mult la aprețiarea 

obiectivă și corectă a cestiunilor sulevate, despre cari între băr- 
baţii de şcolă esistă păreri atât de divergente. 

Altă notă. Abia aă trecut 3 luni, de când su respins prin vo- tare tesa VIII alin. ], şi cu tote ucestea cele cuprinse în tesa amintită 5au pus in praxă atât lu gimnasiă (liceu) cât și la şcola reală, cu de- osebirea, că de-ocamdată nu s'a luat în considerare lucrările (!) scrip- turistice, — lată dar, că tesa amintită wa fost și nu este de prisos, P 

  


