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PSIHOLOGIA COPILULUI 

Scopul şi dezvoltarea studiului 

psihologic al copilului. 

Cunoaşterea copilului, în înţelesul cel mai larg 

al cuvântului, înseamnă cunoaşterea ființei ome- 

nești în desvolfare cu trupul şi sufletul său, în 

legăturile sale cu societatea, cu: moralitatea şi 

legiuirile omeneşti. 

Există, deci; o. antropologie: şi o fiziologie, o 

patologie şi o psihologie, o sociologie şi o cri- 

minologie a copilului. Dar în centrul cunoașterei, 

stă studiul ştiinţific al sufletului său, adică „Psi- 

hologia copilului:. 

Copilăria cuprinde tot timpul formării şi des- 

voltării copilului, dela naştere la adolescenţă şi 

poate îi împărțită în patru perioade. Prima pe-



rioadă se consideră dela naștere până la șapte 

ani, când copilului îşi schimbă dinţii şi se nu- 

meşte perioada preșcolară. A doua perioadă a 

copilăriei, este cea numită perioadă "şcolară, ce 

ține până latepoca pubertăţii. Alunci începe pe- 

rioada preadplescenții și durează până la 13—14 

ani, când urmează a patra şi ultima perioadă 

a formării omului, care este adolescenţa. 

Adevăraţii creiatori, ai studiului copilului, nu 

au fost nici pedagogii, nici psihologii, ci medicii. 

E drept că educatorii de odinioară, Comenius 

Rousseau, Pestalozzi au cerut ca principiile «- 

ducative să se scoată din studiul naturii copi- 

lului. Fi însă cunoșteau această natură numai 

din observaţii ocazionale, din intuiţia geniului sau 

talentului lor, ori o deduceau din ideile lor filo- 

sofice. Deci, nu putea fi nici vorbă de studiul 

ştiinţific al sufletului copilului. 

In secolul XIX, Herbart şi urmaşii săi sunt 

- acei cari cer ca Pedagogia să se întemeieze p2 

studiul psihologiei. Aci însă e vorba de psi- 

hologia generală a adultului și nimeni nu se 

gândea încă să înceapă această psihologie cu 

studiul sufletului copilului.. 

Medicii însă, ca oameni cari în profesiunea 

lor au avut de a face cu copiii, din primele zile 

ale vieţii, iar prin studiul lor asupra ştiinţelor 

naturale, erau deprinşi cu observarea fenome-



nului desvoltării fiinţelor, sau ocupat cei dintâi 
cu studiile asupra copilului, considerat ca o ființă, 
care crește și se desvoltă şi au scris diferite 
lucrări. 

Astfel Tedemann publică, încă din 1787, „Con- 
sideraţii asupra desvoltării însușirilor sufletești 
ale copilului“, iar în 1856 B. Sigismund: „Co- 
pilul și iumea“, Kusmaul, în 1859, publică „Cer. 
cetări asupra vieții sufletești a noului născut“ 
și alţii. 

Dar adevăratul întemietor al psihologiei co- 
pilului este Wilhelm Preyer, cu cartea sa „Su- 
fletul copilului“. Pentru întâia oară un copil. CO- 
pilul autorului, este pus sub observaţia siste- 
matică şi obiectivă, zi cu zi, dela naștere până 
la finele anului al III-lea. Aceasta în anul 1882. 

Fiind-că Preyer eră fiziolog, el se ocupă mai 
mult cu desvoltarea mișcărilor musculare, deşi 
-dă şi alte multe observaţii asupra vorbirii, sim- 
ţului spaţiului, memoriei, acţiunei voluntare, etc. 

Preyer a găsit mulţi imitatori. şi în alte țări; 
Suily în Anglia, Compayre în Franţa, Sikorski, 
în Rusia şi alţii. 

Numai la începutul secolului nostru, Sau pus 
bazele studiului științific al psihologiei copilului: 
în Germania de către M. Meumann, Stumf, Stern. 
Dela 1914 încoace, studiile asupra sufletului co- 
pilului au luat un mare avânt, mai ales în Ame-.



. 

rica, prin lucrările lui Kirkpatrick, Thorndike şi 

alţii, cari studiază instinetele şi clasifiearea lor, 

ordinea în care acestea apar şi predomină su- 

fletul copilului, după vârstă.



Metodele în psihologia copilului 

Psihologia copilului, nefiind, în definitiv, de . 

cât o ramură a Psihologiei generale, se vor găsi 

în ea aceleași fapte şi se vor studia cu aceleaşi 

metode, pe care le-am cunoscut în studiul Psiho- 

logiei generale şi cu ajutorul aceloraşi ştiinţe aju- 

"itătoare, | 

In studiul vieţii sufleteşti a copilului, vom pleca 

dela Psihologia generală pentru'a face cercetări 

asupra diferenţelor dintre sufletul său şi al adul- 

tului. Ne vom servi de termenii şi clasificaţiile 

sale, în descrierea fenomenelor şi a diterenţii 

dintre ele, la copii şi la adulți. 

Dela' Psihologia socială, vom lua faptele din 

desvoltarea omenirii, trăind viaţă împreună, pen- 

tru a ne explica adaptarea copilului la viața de 
familie şi societate.



Din: Psihologia animalelor, vom lua fapte € care 

ne vor lumina, nu numai asupra instibetelor 

copilului, dar şi asupra proceseloi de desvyoltara 

şi de formare a inteligenţii sale. 

Din Psihologia patologică sau a anormalilor, 

“vom cunoaşte nu numai normele după care să 

stabilim o diagnoză şi o metodă de educaţie a 

copiilor înapoiați sau cu lipsuri sufleteşti (de- 

ficienţi), ci vom căpăta cunoştinţe prin care vom 

putea” stabili şi normele de urmat cu copiii 

normali, în diferite stadii ale desvoltării lor. 

Toate aceste ştințe, pe care le-am numiţ aju- 

tătoare, ne pot da cunoștințe, cu care să înţe- 

legem mai complect legile creşterii și desvoltării 

copilului. ; 

Se naşte acum într ebarea, dacă vom putea to- 

losi, în studiul copilului, toate metodele între- 

buinţate în „Psihologia ge nerală“ și în special 

introspecțiunea. - 

Ştim că introspecțiune înseamnă observare di- 

rectă, de către fiecare, a propriei sale aclivităţi 

conștiente. Este evident că o asemenea metodă 

nu prea poate servi în Psiholozia copilului, Chiar 

şi pe copiii de zece ani, este greu să-i facem să 

înţeleagă ce anume li se cere, cu atât mai mult 

să-i pulem pune să descrie stările lor de con- 

știinţă= - 

Deci, deşi. această. metodă este privită ca



verificarea ultimă a observaţiilor, în studiul fe- 
nomenelor psihice, trebuie să renunţăm la ea, 
în domeniul Psihologiei copilului. 

In locul acestei metode sau propus amintirile 
sau autobiograjiile, în cari scriitori mari îşi rea- 
mintesc impresiile din copilărie, își retrăesc gân- 
durile, aspiraţiile din această vârstă. Astfel ar 
ii amintirile lui Goethe, Rousseau, Gotttried, Kel- 
lor, "Tolstoi, Hellen Keller, Georges Sand, Marie 
Antoin, lohn Stuart Mill, iar la noi minunatele 
„Amintiri ale lui Ion Creangă. 

Dar această metodă dă loc la multe critici, 
atât în ceiace privește exactitatea observaţiei, 
cât şi în ceiace priveşte valoarea interpretării 
dată de autorii acelei observaţii. 

In primul loc, oamenii aceştia, cari au tost 
talente, firi excepţionale, trebuie să fi tost . și 
copii excepţionali, aşa că multe din cele ce au 
observat la ei înşişi nu Sar prea potrivi cu cele 
observate la copii obişnuiţi. Oricât de  intere- 
sante şi plăcute ca opere de artă ar îi, aceste 
autobiografii, ele nu pot îi primite ca material 
pentru studiile științifice, căci ele cer alte con- 
diții, în strângerea materialului lor de lucru. 

Cu adolescenţii s'a întrebuințat metoda ches- 
tionarelor, adică sau ales și alcătuit o serie de 
întrebări, la carz trebuia să se răspundă cât mai 
exact. Această metodă, aplicată pe o scară foarte



largă în America, sa dovedit a fi cât se poale 
de nepotrivită. Răspunsurile, date de adolescenți, 

fără pregătire de a înţelege ce li se cere, au 

fost pline de neexactităţi, sau foarte vagi şi ge- 

nerale. Fhorndike, cunoscut psiholog american, 

propune ca ele să nu se întrebuinţeze decât cu 

grupe -speciale, cu pregătire specială, cum ar îi 

de pildă norinaliştii, cari. să-şi dea seama cum 

să se servească-de ele. In cazul acesta, ele nu 

oglindese mentalitatea generală a tineretului şi 

apoi nu avem nici o garanţie despre exactitatea 

lor. Știind anume ce li se cere, ei pot da răspuun- 

suri, conștient sau inconştient, în sensul cerut 

de cel ce a trimis chestionarul, deci foarte puţin 

„exacie şi conforme adevărului. | 

Altă metodă ar fi aceea a observaţiei pe di- 

ferite alte căi. De pildă: observația liberă, a răs- 

punsurilor directe, date fără nici un fel de pro- 

vocare din partea noastră. Această metodă con- 

sistă în „a pune sub observație“ un anumit copil, 

timp de mai multe săptămâni, pentru a-i pune, 

de pildă, diagnoza tendinţelor sale morale, sau 

a-i determina condiţiunea nervoasă. In cazul 

acesta, nu trebuie să dăm copilului nici un fel 

de lucrare anume în acest scop, nici nu trebuie 

să avem cu el convorbiri anume dinainte pre- 

gătite. Să căutăm să prindem cum se comporlă 

la joc, pe terenul de joc sau în curtea şcoalei, 
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în bibliotecă, la un spectacol și în orice situaţii 

moui pentru el. 

Putem pune sub observaţie nu numai un copil, 

ci mai mulţi, un grup, procedând în. acelaş fel. 

YVeriticăm apoi cele observ ate, la cât mai mulţi 
copii, „după ce am formulat mai întâi limpede 
şi am analizat amănunţit problema pe care ne-am 
pus-o. Exemple, de astfel de studii, avem în lu- 
crarea lui Binet, asupra celor două fetițe ale 
sale „Observatorul și imaginativul“; în „Povestea 
unei lăzi cu nisip“ a lui S. Hall; în darea -de 
seamă a observaţiilor făcute de Sisson, asupra 
a 29 copii din grădiniţă, și la alţii. | 

Observațiile asupra copiilor pot fi de două 
feluri: intensive sau extensive. Când toate obser- 
vaţiile se concentrează asupra unui singur copil, 
pe un timp măi îndelungat, pentru ca să ne re- 
dea desvoltarea acestuia, urmărită pe o perioadă 
mai lungă, atunci este intensivă. Exemple avem 
în studiile lui Darwin, Preyer şi D-na Ihinn, 
asupra unor copii din familii. sau asupra pro- 
priilor lor copii; tot aşa în studiile lui Wipple, 
numai asupra vocabularului unui copil de trei 
ani. | 

Observaţia este, din potrivă, extensivă, când se 
exercită asupra unui număr de copii, pentru a 
culege fapte cât mai multe, relative la un singur, 
fenomen. De pildă, la starea pulmonară, găsirea 
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procentului danturii stricate, sau a miopiei, etc. 

sau în cercetările activităţii şcolare, spre a stabili 

o corelaţie, să zicem, între predispoziția la limbi 

şi aplicâţia la matematici, etc. 

Altă metodă, aplicată în pedagogia generală, 

este experimentarea. Ne întrebăm: ce forme ia 

experimentarea în studiul copilului? 

_ Experimentarea se face provocând o activilate 

a copilului în condițiuni stabilite mai dinainte, cu 

teste hotărâte, pentru a scoate anume norme în 

educaţie, sau pentru a pune diagnoză în anume 

cazuri, sau ca să se măsoare rezultatele într'o 

ramură de învățământ. Ea poate fi mai mult 

calitativă, ca în testele lui Binet, sau cantitativă, 

ca de pildă, cercetarea unei lucrări, în care mai 

mulţi elevi au căutat să descrie un obiect.ce se 

afla în faţa lor, ori un test asupra fidelității 

memoriei, la cât mai mulţi copii, etc. Experimen- 

tările mai pot fi încă şi amestecate, calitative cu 

cantitative. , 

Bine înţeles că, pentru a aplica şi a interpreta 

asiiel de experienţe, trebue o anume pregătire, 

ca să se stăpânească tehnica desăvârşită a lu- 

crului. De obiceiu, asistăm numai la lucrările 

făcute de un om de profesie. Insă dacă obser- 

vaţia este necesară, pentru ori cine se aproprie 

cu inima de copil şi se ocupă de educaţia lui, nu 

însă orice observaţie poate fi utilizată în ştiinţă. 

12



Ce „scări“ și „teste“ trebue să cunoască edu- 
catorul? 

Evident, în primul loc Binet et Simon: „Me- 

thodes pour mesurer le developpemeni de lIn- 

teligence des enfants“, Decroly et Degant: „La 

mesure de Linielligence chez les enfanis nor- 

maux d'appres les iestes de Dinei et Simon“, Ar- 

chives de Psychologie, vol. IX. pag. 81—108. Apoi 

alte teste mai noi, ce nu sunt decât testele lui Bi- 

net şi Simon controlate, revăzute şi experimentate 

de alţii ca Goddard, Bobertag, Kilmann, Pruster. 

Discuţii: Care instituţie e mai polrivilă pentru studiul 

copilului? Şcoala sau familia? 

Care-i forma de observaţie de care s'ar interesa mai 

mult părinţii? Pentru ce? 

Care sunl neajunsurile chestionarelor, ca metodă .de a 

sludia psihologia copilului şi cum sar putea înlătura 

acesle neajunsuri? | 

Care trebue să fie atitudinea cuiva, când observă un 

copil sau un grup de copii? : 

13



Natura înăscută a copiluiui. 

Influenţa mediului. şi a educației. 

Un om este ce este, în primul rând, pentru că 

face parte dintro familie, dintrun sex şi dintr'o 

rasă. Aceşti trei factori îi dau moștenirea, capi- 

talul, înzestrarea cu care vine pe lume şi care 

hotărăşte limita desvoltării sale ca om. | 

Mediul, educaţia, exerciţiul, joacă şi ele un 

vol în formarea omului din copil ce era; dar 

limita desvoltării sale depinde în primul loc de 

ceiace a adus pe lume, când sa născut. 

“Este de cea mai mare însemnălate să se cu- 

noască, cât se poate mai exaci, legătura dintre 

natura înăscută a omului şi propăşirea lui în 

viaţă, dacă vrem să înţelegem puterea şi limitele 

educaţiei. Numai de natura înăscută depinde ca- 

pacitatea și valoarea omului; numai ea este cre- 

eatoare. Mediul: şi educaţia nu pot decât să sti- 

14



muleze; şi să selecteze puterile cu cari Sa născut 

un individ. | 

Putem, prin educaţie şi organizarea mediului, 

să asigurăm continuarea în viaţa copilului a unor 

activități pe care le. socotim bune, favorabile, sau 

putem să nu dăm prilejul să se exercite acelea 

pe care le socotim dăunătoare. | 

„hezultatul încercărilor -noastre depinde: însă 

de talenlele. și defectele înăscule“ zice un mare 

psiholog american, Thorndike. E 

Ce poate moşteni copilul dela părinţi; dela 

ascendenţii apropiaţi? Din punct de vedere fizic: 

trăsăturile, culoarea ochilor .şi a părului, statura, 

forma mâinilor şi a ovalului feţei. Această ase- 

mănare se poate constata foarte des şi este atât 

de mare încât şi în popor este zicătoarea: leit - 

maică-sa, ori taică-său, ori bunicul sau bunică-sa. 

Mai poate moşteni unele calițăţi: o vedere 

bună, sau din potrivă miopia, daltonismul. stân-! 

găcia, longevitatea, sau: unele particularităţi ca: 

un deget mai mult ori mai puţin, defecte de auz, 

surzenie și orbire, tendinţe la unele boale, mai 

ales în ceiace priveşte sistemul nervos; unele 

trăsături caracteristice familiilor, în timp de mai 

multe generaţii, cum a fost de pildă nasul Bur- 

bonilor, buza Habsburgilor. AR 

Copilul mai poate moșteni şi unele trăsături 

psihice, o voinţă tare, memoria figurilor sau a 

Pi 15
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numerilor, imaginaţie muzicală, -predispoziţii la. 

limbi, la matematici, talent artistic, ete. 

Pot fi transmise și unele simpatii sau aversiuni 

emoţionale, fobii sau frici de unele animale sau 

persoane, temperament lent sau iute, vioiciune, 

sociabilitate sau: apatie. 

In primul loc, -puterile fizice şi sufleteşti sunl 

determinate în copil, prin moștenirea celor mai 

apropiaţi ascendenți. 

Dar natura copilului este determinată nu nu- 

mai de moştenirea părinţilor, aceştia fiind cei 

mai. apropiaţi ascendenți. Fiecare copil are două 

linii de strămoşi: una din partea mamei și alta 

din partea tatei. Galton, în cercetările sale asu- 

pra heredităţii, ajunge la concluzia că jumătate 

din natura înăscută a copilului se datorește in- 

fluenţii părinţilor, o optime influenţii bunicilor 

şi influenţa aceasta scade astfel, în proporție 

geometrică, cu cât e vorba de strămoși îndepăr- 

taţi. Nu Sa putut stabili, până în “prezent, cum 

se produce şi alternează asemănarea între copii 

şi părinţi. In unele privințe, ca, de pildă, culoarea 

ochilor și a părului, copiii seamănă, mai ales, cu 

mama. In alte privinţe, ca stătură. de pildă 

seamănă mai des cu tata: In unele cazuri este 

un amestec, sau o neașteptată săritură în partea 

bunicului ori a bunicii sau a altui ascendent 

cu trei patru generații îndărăt. 

16
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Se pune acun întrebarea: în ce măsură pot 

amoşteni :copii talente, aplecări artistice speciale 

dela părinţi şi dela ceilalţi ascendenți, mai apro- 

piaţi sau mai depărtaţi şi în ce formă? Ca o dis-. 

poziţie bine hotărită, de pildă sub forma talen- 

tului special de sculptură, pictură, muzică, lite- 

"“ratură, sau numai sub formă de talent artistic în 

genere, care poate lua apoi forma oricărei arte 

„speciale, după împrejurări? Sau moştenesc chiar 

talentul pe care l-au avut anume părinții? 

Din studiile tăcute de F. Galton asupra „Ge- 

niului în legătură cu moștenirea“ sa constatat că 

pictorii mari sau muzicanţii celebri au avut mai 

întotdeauna în familiile lor oameni de talent, 

pictori: sau muzicanți. Astfel Tiziano a avut nouă 

pictori, printre ascendenţii săi. Rafael, Van Dick, 

Murillo se coborau cu toţii din familii renumite 

prin geniul artistic. Printre muzicanți, Bach a 

avut un şir neîntrerupt de strămoşi, muzicanți 

celebri, timp de 200 ani şi tot asemenea Bel- 

hoven, Mendelsohn, Mozart şi Haydn. 

De multe ori, talentul transmis copiilor poate 

lua orice formă de expresie artistică. De pildă, 

mama unui sculptor celebru a fost o modistă şi 

„0 croitoreasă celebră. 

Din cercetările făcute asupra copiilor de 

:şcoală, din aceleaşi familii, sa constatai, de călre 

Pearson, că asemănările dintre copii şi părinți 
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în “ceiace, priveşte teriperamentul, sociabilitatea, 

scrisul de mână, sunt mai dese decât în ceiate 

priveşte culoarea ochilor, a părului „şi statura. 

S'a constatat apoi că aplecarea pentru un studiu: 

limbi sau matematici, se moşteneşte mai des. 

decât “aplecarea pentru munca școlară îri ge- 

nere. Gemenii, cari pot avea cea mai mare ase- 

mănare fizică, pot diferi total, în ceiace priveşte. 

mentalitatea. 

Tendinţa de asemănare între membrii unei fa-- 

milii, ceiace nu se poate tăgădui ca fapt, poata. 

fi însă contrariată prin alte tendinţe, care se 

găsesc în om şi anume: variaţia şi impulsul de: 

întoarcere spre o medie, un nivel de desvoltar=, 

mijlociu, care tinde ca specia, dacă: sa urcat 

prea sus sau dacă a căzut prea jos, cu unii 

indivizi, să caute să se apropie de nivelul obiş-- 

nuit, în urmașii ei. i 

E adevărat deci, că toţi copii au în natura 

lor tendinţe de a reproduce pe cei ce i-au născut. 

“Aceştia însă, nefiin! fiinţe absolut identice, vor da 

naştere la urmaşi, cari vor fi fatal diferiţi de ei,. 

“pentru că sunt urmaşii a două fiinţe ce au mari 

și multe deosebiri. Chiar la gemenii, care se des-- 

-vollă în condițiuni absolut idenlice (egale)  îna- 

“inte de naștere, încă există mulle şi variate 

deosebiri. 

Asemenea dacă vre-un om șa ridicat, printr”o 

18



«calitate oare care, prea sus, sau a căzut prea jos, 

urmașii săi vor moşteni gradul superior sau 

inferior al părinților la un nivel, care ar îi 

între. poziţia atinsă. de părinți şi media obișnuită 

la cei mijlocii. Aşa dar, la cei superiori este ade- 

seori o regresiune, ceiace face ca urmaşii unui 

geniu să fie adeseori simple talente; iar la cei 

interiori; adeseori seste o ascensiune, spre a se 

apropia de mijlocie. 

Prin aceste, oscilaţii în moștenire, se stabi- 

lește o soliditate şi o balanţă în mersul vieții. 

Nu se moştenesc, asemenea, talentele și dex- 

“leritatea câştigată prin exerciţiu, ci numai acele 

căpătate în natura înăscută prin moştenire. In 

ceiace priveşte sexul, partea de variaţie cu care 

contribuie el în natura înăscută a copilului, este 

numai o fracțiune din diferenţa individuală a co- 

„ pilului. Adică, diferenţa dintre un bărbat şi alt 

bărbat şi dintre o temeie şi altă lemeie, este mai 

tot atât de mare ca şi diferența în natura înăs- 

cută a copiilor, adusă prin diferenţa sexului. 

Faptul însă că omul face parte dintro rasă, 
aduce cu sine, în capitalul cu care vine pe lume, 

anume calităţi şi. posibilităţi de desvoltare, întoc- 

„mai după cum faptul că suntem oameni lace 

-ca să nu fim veveriţe sau elefanţi.



Caracteristicile activităţii înăscute. 

Dependenţa activităţii înăscute, 

de natura fiziologică. 

Un copil nu moşteneşte idei; emoţiile şi idea- 

lurile sale nu sunt căpătate deadreptul prin Moş 

tenire; nu moștenește conştiinţa lui ca atare. EI 

moștenește însă un sistem complicat de neuroni, 

care acţionează şi se desvoltă conform unor 

legi ale creşterii. Un copil este om, peniru că a 

moştenit un sistem nervos uman şi unu unul 

animal. EI se interesează mai mult de fapte şi 

lucruri de cât de persoane; este combativ şi stur- 

luibatic, pentru că a moștenit un sistem nervos. 

masculin; e mai degrabă un muzicant decât un. 

om de afaceri, pentru că a moşienit un sistem 

nervos dela un muzicant. Ori ce caracter indi- 

vidual depinde, în existența şi manifestarea sa, 

de o sumă de conexiuni, de nenumărate legături 

înire neuroni. 

Pentru a înţelege în ce constă baza fiziologică 

a naturii înăscute, nu vom intra în amănunte re-- 

lative la sistemul nervos şi centrele sale, vom 

aminti numai căteva din cunoştinţele elementare, 

căpătate cu prilejul altor studii. 

Este ştiut că sistemul nervos este alcătuit din. 

trei feluri sau tipuri de neuroni: 

a) aferenți, acei care primesc impresia; 
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b) eferenţi, cari efectuează acţiunea; 

c) asocialivi, care fac conexiunea sau legătura. 

Toate aceste trei tipuri de neuroni au trei 

proprietăţi caracteristice: sensibilitatea conduc- 

libililalea şi modițicabilitatea. Ca să se producă 

deci activitate, sensibilitate şi cunoaștere, trebuie 

neapărat să fie cel puțin doi neuroni în acţiune. 

Mai trebuie însă ca aceşti neuroni să fie puşi 

în conexiune, sau legătură între ei, căci numai . 

astfel curentul nervos va putea trece prin ambele: 

feluri de neuroni. Această legătură poariă nu-. 

mele de synapsă. 

A avea o natură înăscută înseamnă a poseda, 

prin hereditate, un număr oarecare de asemenea 

conexiuni nervoase, adică a poseda anumite sy- 

napse, care să stabilească o legătură, prin aju-: 

torul căreia să poată trece curentul nervos, mai 

de grabă decât prin orice altă parte a structurii. 

nervoase. | 

Proprietăţile, cari fac cu putinţă intrarea în 

funcțiune a acestor synapse, sunt proprietăţi 

naturale. Acestea provin din structura şi con- 

strucțiunea sistemului nervos: proximitatea, ve- 

_cinătatea dintre terminaţiunile diferiților neuroni. 

şi permeabililalea materiei nervoase. In virtutea. 

“acelei. ultime proprietăţi ea se lasă străbătută 

de curentul nervos modificându-se şi păs- 

trând urma acestei străbateri, care devine: 
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asttel un drum mai uşor de străbătut, decât ori 

«care altul, atunci când curentul se produce din 

nou. Dar dendritele, sau resfirarea fibrililor 

neuronilor, fiind foarie numeroase, fiecare neu- 

ron aferent, adică aducător de impresii sau ex- 

-citaţii, se poate descărca în mai mulţi neuroni 

eferenți. 

Aceste căi, odată croite şi legăturile odată sta- 

„bilite, se păstrează şi sunt mereu bătute de câte 

ori aceleaşi curente nervoase se produc, în a- 

celeaşi împrejurări. Ele sunt legături, căi sau sy- 

napse ce se moștenesc în natura înăscută şi înzes- 

trează asttel pe fiecare individ cu numeroase po- 

„sibililăți de caracter, inteligență şi sensibilitate. 

La impresiile primite din afară, sau dela organis- 

mul însuși al noului născut, răspurid unele mişcări 

sau activităţi, sau unele tendinţe la mişcări şi 

activităţi, pe care copilul le face fără să le fi 

învăţat, 

Diferite tipuri de tendinţe înăscute, 

In specia umană, aceste tendinţe se clasifică în: 

a) mişcări fiziologice, sau automate: 

b) acţiuni reflexe; 

c) instincte şi capacităţi (posibilităţi pentru 

capacităţi, valori). 
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"Acţiunile automate sunt acele 'cari constituesc: 
mişcările inimii, ale orgarielor digestive şi in- 

testinale. Contracţia pupilei sub acţiunea luminii, 

strănutul, deglutiţiunea, etc. sunt reflexe; imi- 

taţia, combativitatea, frica sunt instincte care 

deţin în ele posibilitatea sau capacitatea, în-. 

tun nou născut, de a deveni mai târziu calități 

mai superioare, graţie cărora va putea deveni un 

om îndemânatic în mânuirea uneltelor de muncă, 

sau predispus pentru matematici, pentru limbi 

sau pentru artă. 

Intre aceste trei tipuri de acţiune înăscută, nu. 

există însă deosebiri atât de mari, cum ni sar: 

părea din această clasificare. Ceiace trebuie să 

reținem, este că fondul acestor tendinţe înăscute 

este punctul de plecare al copilului în viaţă, 

capitalul care face cu putinţă educaţia şi pro- 

cesul dar şi condiţia, care stabileşte limita pe 

care nici o putere şi nici o influenţă nu o poate 

schimba, pe care individual nu o poate depăşi în 

desvoltarea sa, cu nici un preț: 

Caracteristicile tendinţelor înăscute. 

Aceste tendinţe sunt maşinale şi statornice; 

permanente, pentru că sunt o funcţiune a sis- 

temului nervos. Ele sunt inconștiente şi invo-: 

luntare. Un curent porneşte din retina unui copil, 
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să zicem, în vârstă. de nouă luni la un obiect 

strălucitor, din faţa lui; potrivit cu structura sa 

nervoasă el întinde mâna să îl apuce, nu pentru 

că ar dori să îl aibă, nu pentru că vrea să îl 

apuce, dar pentru că aşa este el făcut și nu 

"poate fi altfel: Aci nu «e vorba deci de un act de 

voinţă, ci este o reacțiune, unu răspuns dat din 

cauza unei conexiuni nervoase. Este aci un prin- 
cipiu foarte important din psihologia copilului, 
anume că, atâta vreme cât un copil reacţionează 

prin aceste tendinţe înăscute, el nu poate fi făcut 

responsabil nici de actele, nici de gândirile, nici 

de senlimentele sale. Tendinţele înăscute sunt 

statornice pentru că acelaş stimulent, trebue să 
producă acelaş răspuns, fiind reacţiunea aceleiaşi 

acțiuni a unui neuron, sau invers, pentru că 

acelaş răspuns este răspunsul numai unuia şi 

acelaş stimulent. 

Tendinţele înăscute apar pe rând. 

Altă trăsătură caracteristică acestor tendinţe 

este că, cea mai mare parte dintre ele, nu se ma- 
nifestă dela naştere. Acele, care se arată la noul 
născut, sunt instinctele în legătură cu hrana, ți- 
petele și plânsul, ca protestare împotriva unei 
suterințe sau neplăceri şi altele, foarie puţine, 
după cum spune Pillsbury, deşi actele relative 
la viaţa copilului sunt foarte numeroase şi ac- 
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live. Celelalte instincte apar pe rând, când sy- 
napsele între neuroni sunt puse în funeţiune. 

Se crede de obiceiu că ele apar aşa deodată, 

cu rândul în fiecare vârstă. Astfel se vorbeşte 

de activitatea „sensorială“ din şcoalele de copii 

mici, de „niotilifatea“ -vârstei şcolare, „puterea 

de memorizare“ în: primele clase liceale, raţio- 

namentul adolescenţei, din clasele superioare. Se 

crede de asemenea că la 3-4 ani domină frica, 

jocul: cu' păpuşa, la 8-ani instinctul de colecţio- 

nare, dela. 9 ani instinctul de asociere. în bandă, 

la 13 ani instinctul sexual și aşa mai departe. 

Este ceva adevăr în aceste afirmări, dar gre- 

şeala este-că. se sistematizează prea multi şi se 

crede că instinctul absent azi, se manitestă mâine 

aşa deodată. De pildă e adevărat, după studiile 

şi observaţiile făcute, că instinctul pentru. co- 

lecţii se manifestă, mai accentuat, pe la 8—9 ani; 

dar asta nu înseamnă că el nu există şi la copii 

de trei ani, patru şi chiar doi ani. 

Ştim ce timpuriu apare la copil instinctul 

sexual; iar raţionamentul: se manifestă îndată, 

ce copilul începe a se mişca prin casă: „Mediul îi 

pune probleme:pe care lrebuie. să le rezolve 

imedial“ . | | 

Nu putem deci afivima cu preciziune că în- 

stinctele apar. la cutare sau cutare vârstă. Poate



că ele cresc şi sunt mature fiecare din ele, la 
anumite . epoce ale copilăriei. 

Afirmarea, că ele apar şi apoi tree și pre- 
ceptul pedagogic că educatorul trebuie să pro- 
fite de moment, ca să lege interesele predării de 
aceste instincte, este lămurită în felul următor de 
psihologii moderni Şi în. special de. Thorndike. 
Instinctul nu este transitoriu, în virtutea unei 
legi, după care “el apare şi apoi trece dela 
sine. Alte legi intră în joc, alte forţe. Ceiace se 
schimbă, nu este instinctul, natura copilului. în- 
Ssăşi, ci împrejurările, puterea mouilor situaţii, 
cari variind silesc copilul să! ă se adapteze la ele. 
Altă. forță ce tinde să facă trecătoare puterea 
instinctelor este forţa nouilor obiceiuri învăţate, 
în faţa cărora instinctul cedează, fără a dispare. 
Ca dovadă, că nu dispar, este că'le regăsim la 
adulți, în joc, în sporturi şi spectacole, iar iu- 
birea de mister, şi instinctul asocierii se găseşte 
în franemasonerie, gărzile de fier şi în tot felul 
de alte societăţi şi întrăţiri, cari prezintă atâta 
atracție pentru ei; am mai putea arăta că le 
vedem şi în jocul reclamelor colorate, mode 
şi altele. 

Apoi cine nu ştie că sunt oameni însemnați, 
cu situaţii înalte, pasionaţi peniru colecţii de 
timbre, monede, cărți vechi, covoare, etc.? 

In rezumat, este deci adevărat că tendinţele 
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înăscute apar, progresează şi apoi. se ascund,. 

în baza unei legi interioare a creșterii. Este 

asemenea adevărat, că în ele se. găsește baza fun- 

damentală a interesului în omenire. Tot adevărat 

este, că pe aceste interese trebue să se sprijine: 

educaţia şi instrucţiunea copilului. 

Dar aceste manifestări nu pier, atât de repede, 

după cum se crede, din sufletul copilului. Ele. se: 

găsesc multă vreme la dispoziţia educatorului 

şi-i pun la îndemână trăsăturile, interesele, pre- 

dispoziţiile cu care poate forma caracterul, mo-- 

dul de viaţă şi intelectul omului de mai târziu. 

Altă caracteristică a instinctelor este că ele 

sunt crude, după cum spune Thorndike, în „Psi-- 

«chologia Educaţiei“: „Instinciele omului sunt 

moștenile din vremuri îndepărtate și sunt adap- 

tări directe ale grupului familial -primitiv, numai 

pentru via;a forțelor brute ale. naiurei, apa, fur-. 

tuna și soarele, peniru hrana cu fructe și 'se- 

minfe, pentru lupta cu grupuri familiale de oa-: 

meni sălbatici“. lată pentru ce copilul este nu-. 

mit în genere „mic sălbatic“. | 

Instinctele umane, înăscute, deci nu sunt arme . 

pentru viaţa civilizală din vremea noastră şi 

“pentru forma noastră de societate. 

Din fericire ele sunt „modificabile“, adică se 

pot schimba. până la un punct. 

„Aceest fapt este de mare unportanță, căci pe 
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el se sprijină civilizația lumii; el a făcut cu pu: 
tință cultura din vremurile trecute până azi, şi 
pe el se bazează nădejdea noastră întrun viitor 
mai bun. 

Modificarea instinctelor. 

Vom cită tot pe Thorndike, psihologul ama- 
Tican, care face autoritate în materie: -Mânuirea, 
fără scop determinat, a obiectelor (care se arată 
ca o necesitate imperioasă la copil), se poate 
preschimba prin jocurile educative ale mingei, 
blecurile de construit și cutia cu nisip a primei 
copilării; mai târziu prin întrebuinţarea. unel- 
ielor a penelului şi a tocului de scris, a tipogra- 
fiei, a mecano-ului şi altele: 

Prin satisfacția pe care o simt ei înşişi direct 
din joc, prin aprobarea celor dimprejur, mâ- 
nuirea este îndrumată în spre formele pe care le 
doresc părinţii, educatorii, adică spre aspiraţiile 
naturale ale omului către o natură mai supe- 
vioară, dorința de a imită eroii vii sau morţi, 
are au foșt aleşi ca judecători ideali ai con- 
duitei sale. Apoi tendinţa lăuntrică de a căuta 
un altfel de hrană sufletească sau admiraţia, 
dorința de isbândă; care îi îndeamnă la în- 
trecere, la rivalitate cu alții sau cu ei înşişi 
îi îndrumează tot: prin calea aceasta, îi pune 
în legătură cu normele ideale ale omenirii. 

* 
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Din interesul şi instinctul de a colecţiona şi 
a tezauriza, a aduna la întâmplare tot ce cade 
sub mâna sa, sau îl atrage prin culorile vii, nou- 
tate şi strălucire, se naşte obiceiul colecţiilor 
inteligente şi ştiinţifice de mai târziu. lată dar 
cum interesul, pentru obiectele colectate, devine 
un stimulent pentru cunoșlințe ştiinţifice, iar 
instinctele şi tendinţele înăscute, prin satisfacere 
sau împiedicare de a se manifesta, prin plăcere: 
sau neplăcerea de care e însoţită activitatea lor 
pot îi. preschimbate în interese câșligale, ca; 
muncă creatoare, simpatie şi dorință de tovă- 
răşie bună, viaţă familiară, prietenie, patriotism 
sau chiar iubire de adevăr, de dreptate şi con- 

tribuție la fericirea generală... 

Aci este adevărata operă a educaţiei, care are 

puterea de a modifica instinctele, înlocuind plă- 
cerile inferioare prin altele superioare, eliminând 
pe unele prin aceea că nu le-dă prilej de a se 
manifesta, sau însoţindu-le mariitestarea. cu ne- 
plăceri sau dureri; fixând pe cele bune, pro- 
vocându-le repetarea prin salisiacerea cu care 
însoţeşte această repetare. . 7 

Putem deci rezuma metodele prin care se 
pot modifica instinctele, astfel: , 

1. Prin stimalare sau prin înlăturarea oca- 
ziilor în care unele din ele s'ar putea manifesta. 

Dintre aceste două posibilităţi, cea dintâi este 
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indicată pentru viaţa plină şi bogată a copiilor: 
sănătoşi. A doua, mai mult pentru copiii din cea: 
mai fragedă vârstă sau pentru cei bolnavi sau. 
anormali. 

2. Prin consecințe plăcule sau „neplăcute. le-. 

gate de activitatea instinctelor. 

Prin această metodă, provocăm repetarea şi 
întărirea unor fapte în legătură cu instinctele, 
legând de ele plăceri şi satisfaceri sau dimpo-- 
trivă împiedicăm, slăbim și înăbuşim instincte 
şi impulse. rele, stricătoare, nedorite de NOI, în-. 
tovărăşindu-le de dureri și plăceri destul de sim- 
țite. Aceste dureri pot îi consecinţe fireşti. ale: 
actelor copilului, sau pot fi creiate de noi, mai 
ales prin mulţumirea sau nemulțumirea noas-- 
tră faţă de ele, dar legătura lrebuie să fie per-. 
manentă cu tiecare manifestare a instinctului, 
ce voim să nu se mai repete. 

3. Prin substituire sau sublimare, adică prin 
reconstituirea seriilor de manifestări .instinetive 

şi întărirea lor, dar în alt scop decât al pornirii 

naturale. De pildă, deşi flămând și văzând sau 
simțind mirosul mâncării, copilul să fie deprins. 
să așteple şi să ajute şi el la punerea mesei şi 

pregătirea pentru mâncare, în loc să fie lăsat - 
a se repezi lacom şi a începe să mănânce hâlpar 

bucatele fierbinţi. Adică “să fie deprins „a sta: 
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1a masă“, iar nu lăsat, pur şi simplu a mânca 
animaliceşte. , 
O formă specială .a substituirei este subli- 
marea. În această metodă, emoția, plăcerea, sa- 
tisfacţia, care întovărăşeşte în mod firesc.o por- 
nire .înăscută,. să fie îndreptată, canalizată către 
alt . complex -(alt grup de fapte. sufleteşti) ȘI 

utilizată pe căi mai superioare. 

Putem luă ca exemplu sentimentul. de Dat 
jocură, de ridicol, pe care l-ar trezi în sufletul 

copilului aspectul unei infirmităţi fizice, a unei 
deformări urâte. Ar putea fi „fransferal“ acest 
ridicol asupra urâţeniei morale; în cazul acesta. 
mila, simpatia pentru inferior ar trece în locul 
batjocurii, pe primul plan şi ar provocă altă 
atitudine mai morală, faţă de deformarea fizică. 

Teorii pentru a explica apariţia gradată 

şi înlăturarea instinctelor cu vârsta. 

Teoria recapitulării. Această teorie caută să 

explice apariţia gradată şi înlăturarea instiuc- 

telor, din decursul copilăriei, prin aceia că va- 

riatele puteri şi predispoziţii apar în individ în 

aceiaş ordine, în care au apărut în viaţa şi 

evoluţia speciei — ceia ce se explică ştiinţific că 

„„ontogenia recapilulează filogenia:. 
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Ar Îi trei argumente mai importante în fa-- 
voarea acestei teorii: 

1. Repetarea fazelor de desvoltare fizică a. 
omenirii, în fazele de desvoltare prin care: trece 
embrionul. Biologiştii mai vechi afirmau că ase-. 
mănarea între embrionul uman şi cel animal 
este atât de mare, încât la un moment dat. ur 
poți ști dacă oul va da naştere unei “broaște: 
sau unui filosof“. Thorndicke este de părere 
că embrionul uman nu are decât asemănări 
grosolane cu embrionul animal şi în nici un - 
siadiu al desvoltării sale nu poate fi contundat 
cu cel al unui reptil.sau al vre-unui mamifer. 

Nimeni nu: poate deduce, din ontogenie, cum 
a fost filogenia omului, în marele ei schini- 
bări, din nevertebrat în vertebrat sau din pri- 
mele mamifere în primate, sau din primate 
în om. 

Dacă este adevărat că adaptarea repetă is- 
toria omenirii, atunci partea corpului de care 
aceasta depinde, adică sistemul nervos, trebuie: 
să prezinte cele mai evidente semne ale reca- 
pitulării. Dar tocmai sistemul nervos prezintă 
mai puţine. La naştere, creerul unui copil a 
trecut :de mult prin stadiile aceiea care ar putea 
îi numite. peşte sau mamifere inferioare. Cum 
să încercăm deci a găsi în copil și în fazele 
sale mai târzii de desvoltare, recapitularea. vieţii.



organice acvatice, când organul, care îndru- 
mează adaptarea, creerul, nu mai seamănă întru 
nimic cu al peşielui? Ar urma de aci că, chiar 
dacă ar exista un paralelism exact între desvol- 
tarea cepbrionului uman şi al animalelor in- 
ferioare, el încă nu poaie. fi dovedit. 

Mai probabil este că în natură s'a făcut evo- 
luţia fiinţelor după un plan general, cel mai 
uşor şi cel care a cerul mai puţină cheltuială de 
energie. Aceasta explică asemănările cari se gă- 

sesc în întreaga scară animală. 

2. Alt argument ar fi supraviețuirea unor or- 
gane. în organisme, în care nu mai au nici o 
funcţiune: apendicele vermilorm, muşchiul ce 
mişcă la unii oameni urechea externă, etc. 

Acestui argument i se poate aduce aceiaş, 
critică, nu putem găsi în ele urmă de adaptare, 
care să justitice explicaţia prin recapitulare. 

3. AL treilea argument .este seria de fobii, su- 
perstiţii, obiceiuri şi alte psihoze, menţionate de 
psihologia generală socială şi patologică şi pre- 
zentate ca vestigii ale minţii primitive, întocmai 
ca organele ce supravieţuesc în organismul fi- 
zic, fără funcţiune, cum am arătat mai sus. 

Rămâne deci această teorie ca o interesantă 
discuţie asupra problemei instinctelor şi nu ca 
o îndrumare, în explicaţia naturii copilului şi 
nici pentru progresul şcolar. 
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Altă încercare de interpretare, a desvoltării 
tendințelor înăscute: în copil, este teoria utilității. 
Sar părea că, prin teoria variaţiei speciei şi 
prin aceia a selecției, se explică apariţia instine- 
telor, în ordinea în care specia sau rasa a simţit 
nevoia lor în lupta pentru viaţă. Dar ordinea în 
care apar treptat instinctele, nu pare a cores-: 
punde cu nevoile desvoltării speciei. De pildă, 
primul om Sa urcat în pom, înainte de a se 
fi ridica în picioare și a îi umblat, pe când 
copilul din poirivă, întâi se ridică pe picioare, 
umblă şi nuimai “după aceia, mult mai târziu, 
se suie în copaci. 

Apoi cunoaştem prea pujiu, atât forinarea na- 
turii înăscute a omului cât și data când au a- 
părut în ea diferitele instincte, încât nu ne- 
putem servi de puţinul nostru material, pentru 
a construi teorii singure de explicare. 

Educatorul trebue să cunoască nu numai cu 
ce pleacă omul dela origină, dar și ce schimbări 
se produc în natura înăscută şi cum se produce 
acele schimbări. 

  

Discuţii. 1. Care este vârsta aproximativă, în care apar ca interese principale următoarele instincte : * 
a) mersul, b) căutarea tovărășiei, cu copii de acelaș sex; c) îmbrăcarea Păpușelor ; d) interesul pentru copiii mici; €) vo- calizarea ? | | 
2. Ce argumente puteți produce în favoarea substituirei, ca metodă de modificat instinctele ? 
3. Sunt instinctele transitorii ? Comparaţi un copil de 8 ani cu un adult de 32 ani! : 
Cărţi de consultat: 
W. James: Principes de Psychologie. : 
E. L. Thorndicke: Educationel Psych. vol. | 1913. 
Kirkpatrik : Fondamentals of Child Study c. 31. 
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Instinctele pe care trebue să le 

cunoască educatorul. 

a) Imstincte nesociale. 

„James defineşte instinctul ca o tendință la 
acţiune, într'o situație dată, fără a avea nici o 
experienţă și fără a cunoaşte dinainte rezultatul. 

Instinctele se împart în două grupe: nesociale, 
care se manifestă sub influenţa obiectelor ma- 
teriale şi sociale, a căror activitate depinde de 
prezenţa sau lipsa nevoii de a se adapta la alte 
ființe omeneşti. 

Dintre cele mai importante sunt următoarele: 
1. Activitatea fizică: generală, adică mișcările 

corpului în genere, (motilitatea corporală), vo- 
calizarea, cercetarea vizuală şi mânuirea sau 
manipularea. | 

2. Căutarea hranei şi vânătoarea. 
3. Tachinăria. 
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4. Proprietatea şi colecţionarea. 
5. Combativitatea sau instinctul de luptă. 
Să le cercetăm pe rând, începând cu mișcările Co-pului sau motilitatea fizică generală. Ins- tinctul activității fizice se manifestă, din clipa nașterei copilului, în mișcările involuntare şi spontanee, pe care le face copilul cu diferitele părţi ale corpului său. In cei diniâi doi ani ai vieţii, copilul înalţă capul, stă în sus, stă în picioare, umblă aleargă, se oprește în loc, sare în sus şi în jos, se tăvăleşte pe jos, se agaţă ci mâinile. Se încaarcă a se urea pe copaci, pe scara de frânghie şi împinge cu picioarele. Trage cu mâinels şi face alte nenumărate și Va- riate mișcări, care pun în uz diferiţii muşchii ai corpului. 

i 
Toţi acei, ce-au studiat cu competință copilul, suni de părerea că toate aceste mişcări sunt spontanee şi nu irebuese învăţate de copil pentru a le executa. „A învăța pe copil să meargă“ nu are deci alt înţeles decât acela de a-i da “pri- lejul să-şi exercite tendința înăşcută. Plăcerea sau neplăcerea, ce ar rezulta din acest exercițiu, îl va ajuta să ajungă la erfectionare: acestei tendinţe şi la conirolul și stăpânirea mișcărilor sale, până ce vor fi gata de a inira în fane țiune conexiunile corespunzătoare, Aceste co- nexiuni nu se maturese decât după ce au fost 
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experimentate de copil, printr'o serie de mișcări 

făcute - „orbește“ şi „involuntar“, aşa cum cere 

funcțiunea sistemului său nervos. 

Urmează de aci că, pentru a se ajunge la o 

activitate voluntară şi conştientă, controlată şi 

stăpânită de copil, trebue să procedăm mai întâi 

prin a lăsa liberă activitatea sa spontanee, in- 

slinctivă şi involuntară. 

In legătură cu această problemă, sa mai emis 

teoria că în desvoltarea motilităţii fizice „mu- 

"şchii fundamentali“ se desvoltă înaintea „muș- 

chilor accesorii“. După unii, muşchii funda- 

mentali sunt cei: mai necesari vieţii, iar cei ac- 

cesorii mai puţin vitali sau necesari vieţii. | 

Mai precisă şi deci mai mult acceptată azi în: 

Psihologia Copilului este însă teoria lui She- 

pardson, care a şi fost verificată prin uume- 

roase experienţe. După această teorie, întrun 

grup de muşchi coordonaţi pentru a executa 

o serie de mişcări, muşchii lungi şi mari se 

maturesc mai de grabă, decât cei mici. Aceasta 

însă nu este decât un amănunt din marele prin- 

cipiu că maturitatea unei funcțiuni este datorită, 

în primul rând, legii interioare a creșterii. E 

Teoria lui Shepardson a avut însă un mare 

răsunei în practica pedagogică. Cu cât copilul 

este mai mic, cu atât este pus să facă mișcări 

mai mari. Sa căutat a se ajunge numai treptat 
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la ocupaţii cari cer coordonări fine şi mișcări 
mici, făcându-se astfel economie de timp şi stor-- 
țare în practica pedagogică. Cea mai mare parte 
din coordonările fine, cerute de activitatea Şco- 
lară, au tost pregătite încetul cu încetul prin. 
jocurile libere ale copilului, sau prin jocurile 
educative, care permiteau o maturare în con-- 
cordanţă cu cerințele naturii înăseute şi desvol-. 
tării, fireşti a sistemului nervos. 
Așa dar, schimbare totală în programul și. 

materialul educativ al școalelor de copii mici 
și al primilor ani din şcoala primară. 

O problemă foarte importantă, în legătură cu. 
această constatare a psihologiei şcolare, este: 

"aceia a disciplinii școlarului, căruia i se cere să 
stea nemișcat ore înlregi. 

Știința s'a întrebat dacă este natural ca să se 
ceară copilului a sta liniștit. Constatat este, nu 
numai de ştiinţă, dar şi de observaţia cea mai 
superiicială că legea, care domină copilăria, este 
o mişcare necurmată: Aceasta atât în somn ca 
şi în timp de veghe. Curenţii nervoşi, care mai 
târziu se vor închega în stări sufleteşti, în a- 
ceastă vârstă, dau naștere numai la mișcări. 
Curtius a constatat că un copil, din prima vârstă, 
nu poate sta în nemișcare mai mult de 307, iar 
copilul dela cinci la zece ani, numai un minut 
şi jumătate. Alte experiențe au dovedit că, în- 
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tun timp dat, mişcările copilului de patru până 
la şase ani, sunt mai numeroase decât la adult. 

Disciplina însă cere neapărat, în formarea a- 
dultului, această stăpânire. şi un control în miş- 
icările generale ale corpului. Vom ajunge la ea, 
„însă numai respectând legea creșterii interioare 
“şi căutând să înlesnim coordonarea treptată a 
mișcărilor, în vederea unui scop hotărît: selec- 
ţionarea şi eliminarea mișcărilor nedeterminate 
prin jocuri şi exerciţii bine adaptate naturii co- 
pilului şi mai ales cu timpul şi cu răbdarea, 
uzând cât se poate de iwgult instinctele din na- 
tura sa înăscută. 

i 

Desvoltarea vorbirii, 

Copilul, în afară de orice tormare a vorbirii, 
face o mulțime de mişcări ale organelor vocale. 
EI scoate o infinitate de sunete: în gungureală 
şi tot felul de bodogăneli fără înțeles. Iată dar 
materialul pe care îl aduce natura înăscută și 
din care se naște mai târziu graiul, vorbirea. 

“La naştere și timp de aproape două săptă- 
mâni, copilul nu scoate decât un simplu țipet. 
Inainte de săptămâna a cincia, distingem în tonul 
plânsului, :al orăcăitului, foamea, durerea, sute- 
rinţa, frica. De aci înainte, diierenţierea merge



repede. Gângureala este faza, care purcede vor- 
birea şi care este aceiași la toţi copiii oricărei. 
naţiuni ar aparţine ei. Aceasta înseamnă că lim- 
bagiul are aceiaș rădăcină, iar maicriaiul de: 
sunele asupra căruia exerciţiul și afectul lu- 
crează, produce diferitele limbi. EI se diferen- 
țiază prin influența a două legi: necesitatea și 
repelarea. 

Ca lege generală, trebue să ştim că accentul, 
intonaţia şi inflexiunea se observă cele dintâi 
la copil și el răspunde prin ele mult mai curând 
decât prin vorbe. Deci acestea sunt cele dintâi 
elemente câştigate în limbagiul copilului. 

In ceiace priveşte primele forme ale limbii 
în copilărie, psihologii nu sunt cu totul de acord. 
In genere se crede că primele forme ale lim- 
bajului sunt propoziţii, al căror înţeles se com- 
pletează prin gesi şi intonaţie. Funcţia subiec- 
tului şi predicatului nu prea sunt diterenţiate. 

Vine apoi întrebuinţarea adjectivelor, care pre- 
cede în unele cazuri propoziţiunea, sau ţine locul 
propoziţiunii. Intrebuinţarea potrivită a adver-. 
belor, a timpurilor verbului vine mai târziu şi 
tocmai mai apoi se serveşte copilul de pro- 
poziţii, de conjuncţii şi pronume. | 

In privința vocabularului, bogăţia şi variaţia 
lui depinde foarte mult de mediul în care tră- 
ește copilul. In practica pedagogică, pe lângă 
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aplicarea metodei de a elimina erorile şi a po- 
trivi cuvintele după înţelesul just şi exact, pe 
lângă legea exerciţiului şi a afectului, să se a- 
daoge exemplul bun dat de copiii mai mari. 

Instinetul cave stă la baza lucrului de mână. 

Tendinţa de a mânui lucrurile este una dinu 
manifestările instinctului de mişcare generală a 
«corpului. Explicarea progresului omenirii în 
toate industriile, tehnicele şi artele, stă în înde- 
mânarea înăscută a omului de a se servi, cu mare 
uşurinţă de mână şi în care îndemânare de- 
setul cel mare se opune celorlalte patru. Această 
îndemânare este şi constructivă și distinctivă 
şi tot astfel o găsim şi în copil. Este de mirare 
că sa nesocotit, atâta vreme, în practica şcolară 
fondul de energie şi posibilităţile de educare, 
pe această case, care ar îi putut fi de un atât 
de mare ajutor în educaţia copilului. 

In această privință, sunt câteva principii, care 
mu trebuesce nesocotite: 

1. Mişcările largi — brute — trebue să pre- 
cedeze pe cele mici, mărunte, fine. 

2. Materialul, ca nisipul, plastilina, lutul, plocu- 
rile mari de lemn uşor, sfoară groasă, lână 
„groasă, trebue să fie întrebuințat mult şi multă 
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vreme, înainte de a se da lucrul cu: unelte, 
penel, creion, toc și material de cusut. 

- 3. Să nu uităm că orice copil vrea întâi să 
facă, să execute ceva şi numai după aceia în- 
cepe să se intereseze cum: să facă. 
"O lucrare manuală poate. deci fi dorită de 

copil: 

a) Pentru a exprimă cevă, ce are-el în cap; 
b) pentru a reprezenta un lucru anumit; 
c) pentru a face un lucru în adevăr perfect 

şi trumos. 
De aci tragem concluzia că tehnica, pertecţia 

execuţiei, trebuie să vină la urmă. (O expoziţie: 
școlară trebue deci să conțină lucruri executate 
de copii, în aceste trei ipostase ale activităţii 
lor normale). , 

4. Originalitatea, în executările normale ale 
copilului, nu se poate. manifesta decât după ce 
a tăcut multe experienţe şi a realizat, încetul cu 
încetul, progrese în tehnică. Fa nu poate fi 
cerută decât după ce copilul a văzut multe e- 
xemple complete şi a făcut el singur multe în- 
cercări, unele mai isbutite, altele mai neisbutite.. 

Aceste două principii din urmă pot Îi aplicate: 
şi în compuneri şi în exerciţii de limbagiu. * 
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Apariţia şi manifestarea instinctului căutării 
hranei şi al vânătorii. 

Primul instinct, care se manifestă la copil, din 
«clipa nașterii, este căutarea hranei. Suptul şi 
căutarea sânului, cu: capul și gura, diferitele 
mişcări ale gurii, limbii, înghiţirea și expresiile 
feţei, toate acestea potrivite cu calitățile sub- 
Stanței de hrană (amar, dulce, acru) sunt cele 
dintâi torme de manifestare ale copilului. După 
câtva timp, copilul întinde mâna să apuce; caută 
să ducă la gură, ori ce-i cade la îndemână, cu; 
multă stăruinţă. Instinctul căutării hranei se des- 
voltă cu mânuirea şi instinctul general al miş- 
cării corporale. Astfel la un an, un an Bi ju- 
mătate, copilul este atât de activ încât trebue 
mereu supravegheat. Vârsta copilului, până la 
şase ani, este una din acele mai bogate isvoare 
de experienţă și de cunoaştere. Deci la copiii 

mici, din vârsta preşcolară, nu este nici un motiv 

serios de a nu întrebuința acest instinct ca mijloc 

în educarea lor. El este un interes natural. Nu 

are în el nimic reprobabil, şi este un foarte 

puternic dinam în. purtarea micuţilor. Numai 

când apar alte interese, poate fi lăsat pe al 

doilea plan. | 

. Legat cu acest instinct, este instinctul vână- - 

doarei. El nu este de altiel decât o prelungire 
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a instinctului căutării hranei. Dacă un lucru 
de mâncare ispiteşte pe un animal, el caută 
să-l apuce, iar dacă se depărtează, fuge după 
el și dacă nu-l poate prinde este necăjit. Dacă 
însă îl prinde, îl examinează, îl mână încoace şi 
încolo, îl sfâşie şi dacă nu asistă vre-o repul- 
siune, îl mănâncă. Cazul pisoiului, care prinde: 
întâi un şoarece, sau altă pradă mică, este tipic. 

Instinctul acesta se manifestă la copilul cât 
de mic şi cele mai multe jocuri, între mamă şi 
copil, nu sunt decât pe baza acestui instinct. 
Mai târziu, el se manifestă prin devastarea cui- 
burilor, darea cu praştia, împuşcarea vrăbiilor: 
și altor păsări, etc. 

Bine înțeles că la puiul de om acest instinct 
se manifestă mai puţin ca la puiul de animal, 
sau la sălbatec. El apare însă în joc, ce nu e: 
adeseori decât o activitate de vânătoare. 

La adult, el rămâne sub tormă de sport, atât 
la bărbat cât şi la femeie. Il veden apoi în 
progromurile împotriva evreilor din Europa, a 
Chinezilor, Negrilor, a aboliţioniştilor şi anti- 
aboliţioniștilor din America, a antimilitariştilor 
et. Aci este vorba de o tendinţă moştenită, 

nu numai nesocială, dar chiar antisocială. 
Rolul educatorului este să-i dea prilejul să 

se manifeste numai în jocuri şi să canalizeze- 
fondul de energie înăscută pe care el îl aduce, 
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astfel în cât atunci când copilul va fi adult, 
să-l pună în apărarea causelor drepte și în 
folosul comunităţii. 

Tachinăria și brutalizarea sunt manifestări în 
strânsă legătură cu instinctul vânătorii şi al 
mânuirii. Ele își au rădăcina în așa numita 
„cruzime“ a copilului. Animalele sau puii lor 
sufăr mult când sunt lăsaţi pe mâna copiilor. 
Asemenea, copiii mai” mari își aleg victimele 
printre copiii mai mici. Când este o manifestare 
a instinctului de vânătoare și se exercită a- 
supra unuia slab şi desarimat, se numește bru- 
talitate şi dovedeşte o fire needucată, josnică. 

Puţină tachinărie. nu strică nici celui tachinat, 
nici celui care tachinează, când este vorba mai 
ales să se trezească o iniţiativă, să se stimiulezei 
o energie. Dar dacă se exercită tără control şi 
în mod obișnuit, devine brutalitate adevărată. 
In brutalitate nu se poate găsi nici un element 
bun, care să permită educatorului o sublimare, 
sau o substituire a unei tendințe mai bune. Co- 
pilul nu poate fi făcut răspunzător pentru că 
o are în moştenirea sa. Educatorul însă trebue 
să-şi dea toată osteneala să o schimbe, să-i ca- 
nalizeze energia în altă direcţie, căci este una 
din tendinţele cu urmările cele mai rele. Fa 
este rădăcina exploatării celui slab, a despolis- 
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mului în guvernare, a rafinării în cruzimea 
sarcasmului, :a insultelor şi ofenselor de tot 
telul. 

Instinctele de proprietate şi colecţionare. 

Aceste instincte sunt strâns legate între ele. 
Se găsesc în tendinţa „oricărui copil de „a-şi 
apropia şi strânge obiectele mai mici care-i plac. 
Mai târziu, el le adună la un loc, îi place să le 
vadă. în masă, se joacă apoi cu ele şi poate 
încerca să le dispună întrun fel sau altul. 
Obiectele nu au valoare pentru copil decât pentru 
că sunt proprietatea lui şi adunarea oricăror 
fleacuri, mici și tără valoare, devine obiceiul 
colecţionării. | 

La acţiunea acestui instinct se mai adaogă 
şi aceia a altor instincte: mânuirea, curiozitatea, 

„întrecerea sau rivalitatea. Un psiholog american . 
Kline, în investigaţiile sale asupra psihologiei 
sentimentului proprietăţii, constată că se colec- 
ționează de copii, în primul loc, obiecte cari pot 
satisface foamea; în al doilea loc cele necesare 
confortului: scaune, perine; în al treilea loc ar- 
ticole de locomoţiune, de îmbrăcăminte şi ju- 
cării. Dintre jucării, copiii colecţionează mai ales 
pe cele ce se întrebuinţează în jocurile imitative. 
Această tendinţă, care începe prin a întinde 
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mâna şi a apuca, în mod constant, ceiace a- 
trage atenţia și se traduce timpuriu prin acţiunea 
copilului de a cere şi considera ca ale lui sticla 
cu biberonul, hainele sale, jucăriile sale, se des- 
voltă mai târziu, în puterea cea mai afirmativă, 
care conduce viaţa „civilizată : dorința de a 
poseda, proprietatea individuală, acumularea bo- 
gățiilor. 

Totul: în viaţă este cerut de acest instinct. Din 
acest „al meu“ şi „a mea“ se naşte, mai târziu, 
tot ceiace alcătueşte conţinutul principiilor, mo- 
ralelor, opiniunilor și religiilor. 

Această tendință de a poseda, de a aduna, 
adesea întunecă judecata și închide orizonturile 
vieţii și este în contrazicere cu impulseie bunei- 
voințe, ale simpatiei şi ale altor tendinţe sociale. 
Educatorii încă ignorează cu totul aceste in- 

“stincte, ceiace este o mare greşeală. 
Fiind tendinţe naturale, ele se desvoltă înaintea 

tendințelor sociale. | | 
Mai mult decât atât, valoarea cetăţeanului de- 

pinde. de ceiate posedă, nu numai material, ci 
și intelectual şi spiritual. | 

Un om trebuie să aibă ceva ca posesiune, 
să însemne ceva prin cele ce posedă suileteşte, 
dacă vrea să aibă valoare î în ochii semenilor săi. 
Instinctul posesiunii deci, este baza oricărei va- 
lori personale. Ei bine, atât în familie cât și în 
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şcoală, trebue să ţinem socoteală de el şi să 
facem apel la dânsul. Fiind el un isvor de pu- 
tere și având o valoare bine motivată, educatorii 
trebue să caute a-l adapta la tendinţele sociale, 
căci prin natura lui este antisocial. Această a- 
daptare însă nu se capătă decât printr'o himgă 
experiență și o sărguincioasă învăţătură. 

In forma lui brutală, de instinct crud, el nu 
poate căpăta o îndrumare, care să-l ducă dela 
torma lui primitivă la tendinţa copilului de a 
căuta să posede, nu orice, dar lucruri de o va- 
loare din ce în ce mai mare şi să se ridice dela 
dorinţa de posesiune la acea de posesiune spi- 
rituală, şi să înveţe că posesiunea în comun e 
mai de valoare decât posesiunea: individuală. 

Schimbări cu vârsta. 

Tendinţa de a colecţiona lucruri fără raioare 
este foarte puternică, în prima copilărie şi nu-şi 
pierde din intensitate uşor. Cea mai mare pros- 
minenţă o are, între nouă şi zece ani, iar pre- 
ferinţa obiectelor colecţionate atârnă de mediu. 

Incepe de timpuriu şi dorinţa de a se întrece 
unii pe alţii, mai ales în numărul lucrurilor co- 
lecţionate. Mai târziu se arată tendinţa de a 
ordona întrun fel sau în altul, lucrurile co- 
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lectate. In timpul copilăriei, valoarea lucrurilor 
este un factor de puţină importanţă. 

Puterea instinctului de colecționare, în copi- 
lărie şi faptul că el se găseşte la foarte mulţi 
adulți — colecționari de timbre, monede, di- 
verse vase, covoare, tablouri, etc. — trepuie să 
“sugereze educatorilor ideia de a-l întrebuința şi 
în practica şcolară. 

Ar trebui să se dea atenţiune colecţiilor făcute 
de copii şi să fie învățați a face o alegere critică 

“între ele. Numai asttel îi putem îndruma spre 
lucrarea ştiinţifică şi-i putem forma pentru 
munca socială constructivă. Astfel îi pulem în- 
demna să facă ierbare sau vivarii, să facă dic- 
ționare, adunând din foile neîntrebuinţate, în ca- 
ietele scoase din uz, toate numele de fiinţe şi 
lucruri, care le trec prin minte. La fel îi vom 
pune să procedeze cu numele însuşirilor acestor 
lucruri şi fiinţe, cu acțiunile sau verbeie, pro- 
numele, ete. Vom provoca o emulaţie, prin acor- 
darea unor mici prime de încurajare, celor ce 
au un dicţionar mai bogat şi mai bine întocmit. 
Orice aplicare a teoriei acestor tendinţe originale 
sau iînăscute înseamnă economie în cheltuiala 
energiei şi se poate ajunge la rezultate incalcu- 
labile, în practica şcolară. 
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„Instinctele combativităţii. 

Acest instinct de, a combate, de a se lupta “şi 
a se trânti, de a întrebuința pumnul şi îmbrân- 
ceala, este toarte puternic şi foarte răspândit 
în natura omenească. E mai puternic la bărbat 

„decât la femeie, dar nu lipsește din natura înăs- 
cută a unei fiinţe omenești cu nivel normal. E 
privit ca un instinct secundar pentrucă prezența 
lui cere prezența altor instincte. “ 

Părerea psihologilor americani, Mac Dongall, 
Kirkpatrik şi Thorndike, este, că, el este stimulat 
când tendința celorlalte instincte este contra- 
riată. Deși are existenţa lui bine delinită, caracte- 
rizată, totuşi pentrucă depinde de alte instincte, e 
stimulat ca răspuns în diferite situaţii. De pildă: 
împiedecând pe un sugar să dea din mâini sau 
din picioare, el luptă să scape din mâinile noas- 
ire, pentru ca să se manifeste pe căile, care se 
potrivesc naturii lui. | LL 

Orice instinct contrariat răspunde prin luptă 
şi prin felul de luptă cerut de împrejurări, ceeace 
îl face să fie foarte variat în manifestările lui. 
Sugarul dă cu mâinile şi cu picioarele, cel de 
doi-trei ani, ţipă, tuge, dă din mâini şi din pi- 
cioare, se sbate ca un rhic diavol. Cel de 8—9 
ani se ia la bătaie în toată regula. 
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Noi adulţii nu avem decât o atitudine, faţă de 
acest instinct; îl desaprobăm. Băeţilor li se spune 
că nu este frumos să se bată şi sunt pedepsiţi. 
Dar fiindcă această combativitate ne turbură 
liniştea, pentru o bună educaţie, e destul să o 
interzicem şi să o desaprobăm aşa, cu totul? 

Mac Dongall zice: „Instinctul de combativitate 
a avul o parte mare! în evoluția socială și în 
prezeni încă joacă un rol mai puternic decât ori 
care, în demonstrațiile sentimentelor colective, 
sau ale mișcărilor masselor, pe o scară largă“. 
Apoi comparând popoarele din Europa şi cele din 
India şi China, zice: „massele popoarelor ates- 
ora suni lipsite de instinctul pugnacilății; sunt 
răbdătoare și capabile de suferință îndelungată; 
nu au simi răsboinic și Chinei, mai ales, îi 
lipsesc virtuțile militare. Asemenea sunt lipsiți de 
acele calități sociale care pot fi subsumate într'o 
singură vorbă: „coniștiența“, care e cimentul unei 
socielăți și factorul esenţial în integrarea pro- 
gresivă a acestei societăţi“. 

Acest instinct brutal, aproape crud, are totuși 
în el posibilităţi de desvoltare, pentru coope- 
rare, spirit social şi o fibră morală. 

Desigur, educatorii doresc să scoată pe copii, 
cât mai curând, din stadiul acesta, al cruzimei 
instinctelor și să-i ridice la un nivel cât de înalt; 
dar psihologii americani se întreabă dacă nu 
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cumva, oprind băeţii dela lupta fizică, în co- 
pilărie, se fac din ei oameni, care mai târziu 
nu mai ştiu să lupte nici pentru idei, nici pen: 
iru prieteni, nici pentru patrie. Fiind împiedecat 
de a se bate, copilul e lipsit de multe experienţe: 

„Na știe ce înseamnă - să ameninţi când ești 
împiedecat în dorințe și lovit în dreplurile tale; 
mu cunoaște dulceața succesului, nici rușinea 
înfrângerii; nu cunoaște ce înseamnă să suferi 
din dorința de a câștiga ce va, care-ţi pare de 
valoare“, zice o psiholoagă americană, Nadnei 
Norswortty. | 

Toate aceste experienţe nu se pot câștiga decât. 
atunci când instinctul este în toată puterea lui. 
Ele sunt provizii pentru omul de mai târziu. 
Aceasta pentrucă instinctele există în om spre a 
îi folosite, nu spre a fi distruse. Sunt întocmai 
ca acele căderi de apă, care canalizate şi or- 
ganizate dau puterea motoarelor tuturor fapri- 
celor din Elveţia, în loc să fie irosite sau lăsate 
să distrugă şi să nenorocească populaţia sub 
formă de. puhoaie și inundaţii. 

Femeile adeseori 'sunt învinovăţite că „nau 
simțul onoarei“ şi că „nu ştiu să se joace cin- 
stit, după regulele stabilite ale jocurilor și spor- 
turilor“. 

Aceste numai din cauză că nau fost lăsate: 
să fie combative din copilărie, sau au fost 
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lăsate mai puţin decât băeţii. Toţi psihologii 
americani, femei și bărbaţi, sunt de părere că 
lupta fizică, este un lucru bun şi pentru băeţi 
şi pentru fete, dar numai ca: punct de plecare. 
Tendinţa combativă, ca mai toate tendinţele 

înăscute, trebue modificată. Copilul trebuie să 
fie stimulat să se lupte nu numai pentru drep- 
turile sale, ci şi pentru ale altora. Trebuie de- 
prins să fie generos în cerinţele drepiurilor sale, 
convins a-și supune interesele sale, intereselor 
grupului din care face parte. Pe această cale, 
să înveţe lupta cooperativă: unul pentru toţi şi 
toţi pentru unul. Situaţiile care stimulează in- 
stinctul de combativitate, trebuie să provoace răs- 
punsuri, care să treacă din domeniul fizic în 
cel spiritual. Infrângerea acestui instinct trebuie 
să se facă numai în vederea căpătării stăpânirii 
de sine la copil. Deci nu neîntrebuinţarea acestui 
instinct, nici pedeapsa, ci o gradată substituire 
a scopului, o sublimare a tendinței, trebuie să 
fie ţinta educaţiei. | 

Când copilul e prea bătăuş, trebuie să cer- 
cetăm dacă nu cumva el e împiedecat în Creş- 
lerea fizică, sau sufletească de mediul în care 
trăieşte. Din cauză că prea multe din instinctele 
sale vor fi fost înăbușite, contrariate, se jîn- 
tâmplă adeseori că un copil devine bătăuş până 
la brutalitate. De multe ori, în şcoală nu li se 
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satisface instinctul de curiozitate, care esie ape- 
titul de a şti, nu simt afecțiunea de care au 
nevoie, aprobarea educatorilor, sau sunt ţinuţi 
prea mult în neactivitate fizică şi atunci când 
scapă în curtea şcoalei, e prăpăd. 

Să dăm deci prilej copiilor să trăiască. după 
matura lor, să avem puţină măsură şi tact față 
de cei prea bătăușşi şi să veghem asupra momen- 
tului oportun, când putein întrebuința acest pu- 
ternic instinct, întrun scop folositor şi generos, 
şi-l „vom putea pune în valoare pentru binele 
copilului şi adultului de niai târziu. . . - 

  

Exerciţii. 1. Daţi sau culegeţi exemple de desroltarea 
limbajului, în' care să se vadă cum şi când întrebuin- 
țează copilul timpurile compuse ale verbului. Observaţi 
cum întrebuinţează copiii adverbele, pronumele, prepoziţiile; 
conjuncţiile. 

2. Arătaţi stadiile necesare pentru ca să se transforme 
instinctul căutării hranei, în a mânca şi a sia frumos la 
masă. Cum poate şcoala să contribuie la aceasta? 

3. Acelaș lucru pentru combativitate. 

4. Observaţii făcute asupra combativităţii Ja: 
a) Adulţi în mase. 
b) La copii şi. animale, când sunt închişi și împie- 

dicaţi să se miște liber. 

c) La mulţimi în panică. 

Cum diferă manifestările? 
Discuţii. 1. Cum diferă 'tachinăria joc? 
2. Aţi colâcţionat vre-odată în copilărie? Ce anume? 
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La ce vârstă? Ce va interesat în colectare? Va condus 
la ceva folositor? 

3. Numele jocurilor, care sunt în legătură cu diferite 
instincte despre .care : s'a vorbit. Ă 

Cărţi de: consultat : Psychologie, W. James. Original 
Nature of. Man. Thorndike, . Principles of. Education, 
Bolton. “ i 

b) Instincetele sociale. 

In, instinetele sociale, stimulentul, care pro- 
voacă reacţiunea în natura înăscută, este fiinţa 
omenească. Dar după cum am văzut și instinctele 
sociale ca şi cele nesociale, contribuiese deopo- 
trivă la alcătuirea . comunităţii sociale. 

Instinctele sociale, care trebuiesc cunoscute de 
orice educator, sunț: 

1. Instinetul parental, în legătură cu bună- 
voința şi simpatia. . 

2. Gregarismul, sau tendinţa de a trăi în co- 
lectivitate. - | 

3. Dorinţa de aprobare şi teama de a dis-. 
plăcea. 

4. Rivalitatea, dorința de întrecere. 
5. Imitaţia. 

6. Instinctul sexual. 
instinctul parental, întovărășit de porniri de 

bunăvoință şi de Simpatie, este rădăcina omeniei, 
izvorul altruismului şi al fraternității. In le-



  

gătură cu instinctul parental, este duioşia şi do- 
rinţa unui cămin, în care să se găsească căldura 
şi intimitatea vieţii. 

Instinctul parental se găseşte Ta bărbaţi ca şi 
la femei, însă mai puternic la temei; dar el 
se manifestă altfel în fiecare sex. Mamele sunt 
mai duioase și mai desmierdătoare, în relaţiile 
lor cu copiii; ele se ocupă mai direct și mai 
activ de ei. Tatăl caută mai mult să-i supra- 
vegheze, se interesează de hrană, jocurile şi 

- -oerotirea lor. Aceste tendinţe de interes pentru 
copii se fixează şi devin cele mai pimternice 
motive de acţiune din lume, când părinţii posedă 
ei înşi-şi copii. Jocul cu păpuşa este atât pentru 
băeţi cât și pentru. fete, prima formă în care 
se manifestă instinctul parental. Dar nu sa do- 
vedit până în prezent, dacă faptul că unii copii 
se joacă în perfecţie de-a mama și de-a tata, 
este un semn că ei vor fi cei mai desăvârşiţi 
părinţi în familie. 

Bunăvoinţa și simpatia nu se prezintă ca nişte 
instincte bine definite. Bunăvoinţa își are rădă- 
cinele în natura înăscută din om. Ea este o 
tendință de a îi atent la persoana altuia şi a-l 
ajuta în suferinţă, a-i potoli foamea. In legătură 
cu instinctul parental, ea tinde a-i împiedeca 
pe acesta de a deveni egoist şi mărginit numai 
la copiii proprii. Este un instinct care ridică 

56



omul mai presus de animal. Acest instinct în 
pinge pe. mamă să-şi dea vi aţa pentru copii 
şi pe bărbat să contribuie la desvoltar ea solida- 
rității sociale. Bunăvoinţa este isvorul serviciilor 
desinteresate şi constituie unul din factorii pro- 
gresului moral. Ea poate exista alături de alle 
tendinţe individuale şi se poate desvoita printre 
alte tendinţe sociale, mult mai egoiste în scopurile 
lor. Rămâne, din tot ce am spus, că în natura 
înăsculă a omului, alăturea de tendința spre 
cruzime şi brutalitate, există şi o pornire naturală 
de, a se impresiona de suferințele semenilor şi 
a se bucura de buna stare şi confortul lor. Și 
aci, ca şi în toate instinctele naturale, să căutăm 
a desvolta tendința naturală, împingând pe copil 
a face servicii practice şi ajutându-l să treacă. 
dela nivelul fizic, la înălţimea morală. 

Simpalia, în forma sa primitivă şi crudă, este 
rezultatul izhitaţiei reflexe. Copilul plânge, dacă 
vede pe cineva din anturajul său plângând, sau 
râde dacă vede pe alţii râzând, se irită sau se. 
nelinişteşte după starea de spirit a celor din 
jurul său. Aceasta este simpatia în sensul ade- 
vărat al cuvântului —"a Simţi cu altul. Numai 
asociată cu bunăvoința. devine cu timpul ade-: 
vărată simpatie conștientă. 

In alt stadiu de desvoltare, simpatia copilului. 
se extinde dincolo de fiinţa omenească. Plânge 
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fiindcă sa lovit păpuşa sau ait obiect neînsu- 
fleţit la care el ţine. Aceasta s'a numit simpalie 
animistă. Este adevărat că „există o perioadă, în 
viaţa copilului, când el personifică toate hacru- 
rile şi le atribuie simţiri identice cu ale sale. 
Dar la această simpatie animistă, contribuie şi 
faptul că cei dimprejur, din joc, atribuie la 
rândul lor, personalitate umană jucăriilor, fe- 
nomenelor din natură, lucrurilor, încurajând 
acest tip de simpatie. Nu «este propriu zis un 
rău, dar în principiu nu trebuie să întreţinem 
iluzii în sufletul copilului şi să-l încurajăm în 
ideile lui false, pentrucă nu numai scopul inte- 
resează în educaţie, ci şi drumul sau mijloacele 

„Prin care ajungem la el. 

> Adevărata simpatie însemnează posibilitatea de 
a resimţi situaţia pe care o simpatizăm, de a o 
înțelege, de a fi în stare să ne punem în locul 
celui pe care-l simpatizăm şi să căutăm din 
toate puterile și sincer, să-l ajutăm. Dacă n'am 
experimentat suferinţa, nu putem să o resimţim 
şi să ne dăm seama de ea, să o canalizăm, iar 
dacă n'avem imaginaţie, nu putem să ne ze- 
prezentăm suferința altora şi să luăm parte la 
ea. Putem avea însă toate aceste calităţi şi totuşi 
să nu ne interesăm de cei ce sutăr. | 

Copiii sunt lipsiţi de simpatie în mare parte, 
din cauza lipsei de experienţă; adulţii nu-l au 
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pentrucă . instinctul buneivoinţi ma fost :ultivat 
şi băgat în seamă. Deaceia educatorul trebuie 
să caute: să pună în legătură copiii cu cei. ce 
sufăr şi să le cultive bunăvoința, dându-le pri- 
lejul să-i ajute. | 

Gregarismul este un instinct pe care omul îl 
are ca şi alte animale. Aceasta însemnează teama 
de singurătate şi plăcerea de a fi în grup. A- 
ceastă dorință şi plăcere de a fi în tovărăşia 
altora, se observă la. copii, încă de când sunt 
foarte mici. La copii mai mari, acest instinct 
se manitestă în tendinţa de a fi cu alți copii 
de aceeaş vârstă, iar în vârsta preadolescentă şi 
adolescentă, în dorința de a fi în societatea celor 
mai mari decât ei. Este iarăși adevărat că şi un 
adult mai în vârstă nu se mai. simte singur, din 
clipa în care este un copil în casă. | 

In comunităţile primitivilor, acest instinct a 
adunat oamenii la un loc spre a-și căuta hrana 
și a se apăra de primejdie; iar de aci s'a născut 
viaţa colectivă, care a dat naştere. civilizaţiei şi 
progresului. De luat în consideraţie este faptul 
că şi: astăzi, ceeace leagă oamenii unii de alţii 
este comunitatea de interese; căci ce altceva 
este patria, satul, orașul sau statul? Din gre- 
garism, care a adunat la un loc oamenii. pentru, 
a-şi căuta hrana, a vâna şi a se lupta împreună, 
sa desvoltat ideia de cooperație. Numai faptul 
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„de a trăi unii cu alții, nu ar fi fost deajuns 

spre a da naștere şi a ajuta să se desvolte sen- 

timentele sociale şi societatea. 

Me. Dongall, în cartea sa.,Social Psychology“ 

“observă următoarele: „In scurtele și puținele 

lor zile de vacanță, lucrătorii, clasele munsi- 

loare, se răspândesc în cete mari prin orașe 

și ajară la câmp, tocmai pentrucă le plac acele 
locuri în care sunt siguri că vor găsi iovarăși 

de-ai lor în mase“. Apoi mai departe: „Cu cât 
este mai plăcut un teairu cu sala plină, decăt 

anul plin numai în parte, mai ales dacă sala 

este unanimă și sgomoloasă în expresiunea sen- 

timenlelor sale!“ | 

Aceasta însă numai când e vorba de civili- 
zaţia noastră supra desvoltată. Pe de aită parte, 

el priveşte tendinţa aceasta a poporuiui, de-a 

se aduna în mase enorme la serbări, la ma- 

nifestaţii și care confirmă supradesvoltarea in- 

stinctului geografic, ca unul din factorii cei mai 

«demoralizatori ai vremii noastre. Totuşi trebuie 

să recunoaștem puterea acestui instinct și să 

ne întrebăm ce trebuie să facem cu 2] în 

educaţie. | 

In primul loc, trebuie să ne îngrijim a găsi 

tovarăşi de joc de o vârstă cât se poate de 

apropriată copiilor noştri, cu care să crească 

şi să sa joace. Copilul mic trebuie trimis la 
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şcoala de copii mici și apoi la şcoala primară. 
Tendinţa aceasta se manifestă, mai ales. la 

copii, sub formă de joc în grup sau instinctul 
aşa numit de bandă (englezeşte: gang). Acest 
instinct se perpetuează la adult sub formă de 
diferite asociaţii și cluburi. Mai ales la Germani 
şi Anglo-Saxoni, cluburil: sau asociaţiile în 
bandă, sunt foarte numeroase. Un psiholog a- 
merican afirmă că trei din patru băsţi şi fete 
americane fac parte din asemenea bande şi 
anume între băeţii de 12 ani, cercetaţi de el, 
numai 26% nu fac şi nici mau făcut partea 
dintr'o asociaţie; iar dintre cei de 13 ani, 
numai 210;/. 

Aceste asociaţii sau făcut pentru sporturi şi 
activitate fizică, pentru excursii și plăcerea a- 
venturii, sau bazate pe interesul de a face ceva, 
care să aibă rezultate folositoare. | 

In cartea sa intitulată „Youth and the hacet, 
autorul american Swift, deplânge atitudinea şcoa- 
lei faţă de acest instinct. lată ce zice el: „Școala 
este compusă din două forțe opuse, una a în- 
văfătorului, care încearcă să atragă atenfiunea, 
creind interese artificiale și alta a copiilor, cap- 
ială peniru o clipă prin această 'siratagemă, dar 
Dândind mereu o ocazie ca să-și manifeste ten- 
dințele sociale proprii“... 

S'a văzut adesea că interese, care erau privite 
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cu indiferență, când erau tratate prin metodele 
ordinare în clasă, deveneau pasionante, când erau 

puse în activitatea cluburilor, cu aceiaşi membri 
ai clasei din care învățătorul face parte inte- 
grantă, dar nu importantă pentru copii. 

Ideea de asociaţie (de club) face apel la in- 
stinctul de rasă — iubirea de glorie — dând 

ocazie de competiţie sau de întrecere personală; 

două porniri, care sunt elementele ce fac parte 

din sentimentul de grup. . 

Deci, tendinţa spre grupare și asociaţie este 

o tendinţă, care prezintă o valoare deosebită. 

Școala trebue să facă uz de energia copiilor 

înșiși, pentru a orienta și stăpâni tendințele 

moştenite. | | 

Lipsa de atenţie și ignorarea sau suprimarea. 

acestor tendințe șunt cauza multor probleme de 

disciplină. şi a multor delicte printre copii şi 

tineret, în orașele mari mai ales. 

Faptul, că şcoala nu dă acestor tendinţe ocazia 

de a se maniiesta, în conexiune cu munca șco- 

“lară, este cauza multor meplăceri şi turburări 

în disciplina şcolară (cu băeţii între 11—12 ani) 

şi a conflictelor cu elevii din clasele superioare. 

Organizarea şcolilor noui, din țările nordice 

și Anglo-Saxone, caută să utilizeze, din ce în 

ce mai mult, gregarisimul școlarilor sub diferite 

forme, ca terenuri de. joc, conducerea şcoalei 
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prin şcolarii înşişi, gruparea lor în diferite aso- 
ciaţii, pe baza similitudinii intereselor și a des-! 
voltării sufletești. Astfel toate nouile metode, de 
individualizare a învățământului, făcut nu pe 
clase. ci pe echipe, după aceste similitudini, sunt 
semne că s'a început a se ţine seamă de natura 
copilului din toate vârstele. 

Și dorința, plăcerea omului de a îi aprobat, 
ca şi neplăcerea de a fi blamat sunt o parte 
din natura sa înăscută. A plăcea, a se arăta şi 
a se mândri omul cu ceiace crede că e bun în 
el, este ceva firesc şi se manifestă foarte 
de timpuriu la copil, care atrage în fie ce mo- 
meni atenția celor din jurul său „să vadă“ ce este 
el capabil să facă. ” 

Dar. obiectul mândriei, ca și persoanele dela 
„Xare se cere o aprobare şi o laudă sau de al 
cărer blam se teme, se schimbă cu vârsta. In co-: 
pilărie, copilul dorește aprobare,: “laudă pentru 
puterile şi îndemânarea sa în diferite acţiuni. 
In această vârstă este puternică mai ales dorinţa 
de a întrece. In adolescenţă, caută tânărul să 
capete aprobarea, lauda sau teama de desapro- 
bare și blam pentru aceleaşi calităţi ca şi adultul, 
fie morale fie intelectuale. Cei mici caută âpro- 
barea sau se tem imai mult de blamul mamei și 
„apoi de ceilalți membrii ai familiei. 

In şcoală se tem de învăţător în primul rând, 
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cu toate că și opinia camarizilor contează în 
destul. Opinia camarizilor câștigă mult teren, în 
vârsta când predomină instinctul de bandă şi 
când încep jocurile de grup. Pentru adult con- 
tează opinia prietenilor, a relațiilor şi a so-. 
cietăţii în genere. 

Aprobarea şi desaprobarea semenilor ajută pe 
cei mai mulţi dintre oameni să se ridice la un 
nivel moral superior. Insă influenţa opiniei pu- 
blice nu trebuie să fie norma de purtare a o- 
mului, decât întrun stadiu al vieţii şi numai 
ca un mijloc de a înainta pe calea progresului 
moral. Apelul la dorinţa de a fi aprobat este 
legitim, dar progresul în educaţia morală a co-. 
pilului depinde de felul de aprobare ce se dă 
şi fapta care se aprobă. De pildă: în şcoala pri- 
mară, aprobarea personală a învățătorului, pen- . 
iru activitatea şcolarului, este un bun mijloc de 
educaţie. Pentru elevul din clasele superioare 
însă, nu; el e capabil să răspundă la interese 
mai înalte. 

Copilul înţelege deosebirea între o purtare 
bună, sub influenţa opiniei familiei, a cama- 
azilor sau a învățătorului şi purtarea bună isvo- 
vâtă din obligaţia unui ideal moral, numai dacă 
educatorul va şti să gradeze felul de aprobare cu 

„fiecare vârstă, din copilărie şi până la adoles- 
cenţă. 
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Intrecerea, rivalitatea. : 

După Thorndike, aceasta nu ar îi un instinct 
propriu zis, ci numai în conexiune cu activităţi, 
care ar îi instinctive. Omul vâsează, colecțio- 
nează, caută să câștige aprobarea semenilor săi. 

Lucrează mai energic când sunt şi alţii simțind 
un puternic sentiment de mulţumire, când is- 
buteşte, sau de decepțiune când nu isbuteşte. Nu 
tot aşa când lucrează singur. 

Din această pornire firească se naşte, mai 
târziu, rivalitatea clădită de experienţele repetate 
ale copilului. 

In educaţie, acest instinct are un rol însemnat 
sub formă de emulaţie. Dar întrebuinţarea sa, 
în stimularea la studii, este mai şrea şi mai 
delicată decât, de pildă, în joc sau în sport 
și nici nu poate avea aceleaşi rezultate. 

Totuşi, puterea dinamică, a întrecerii, în o- 
menire este din cele mai predominante. lia se 
restrânge în felul de a se purta, în orice mo- 
meni, al oamenilor. Fiecare vrea să aibă o casă 
mai frumoasă decât a altuia, o maşină, o ro- 
chie într'o adunare, care să facă în necaz lui 
A sau lui Y, câini, copoi mai frumoşi şi mai 
buni decât ai tuturor. 
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Rivalitatea apare în orice carieră, în artă, în 
literatură, în politică şi chiar în biserică. 

Primejdia, în rivalitate, vine de acolo că ea 
lucrează împotriva bunăvoinţii şi simpatiei şi 
adesea în antagonism cu cooperaţia. Pe de aliă 
parte acest instinct este un foarte puternic iîm- 
bold și un factor activ în complexul civilizaţiei, 
căreia trebuie să-i dăm cea mai bună pregătire, 

“înlăturând relele, dar întărind prin el puterea 
de perfecţionare! şi șansele de isbândă, în viaţa 
de mai târziu a copilului. 

Educatorul nu poate atinge acest scop, decât 
luând în seamă această pornire a naturii copi- 
lului și căutând să o pună în valoare, evitând 
în acelaş timp greşelele şi primejdia acestor 
greşeli. 

De pildă, l-am putea emula pentru succesul 
grupului din care face parte, în loc de succesul 
său personal. Să nu uităm însă că interesul de - 
grupă este prodominant în vârsta de 12—14 
ani, iar până atunci, dela școala de copii mici 
şi până la liceu, domină itcresul individual. 
Va trebui să prodiiffitr cu măsură şi să urmărim 
progresul, dela individ la grup social, numai 
treptat cu desvoltarea şi interesul copilului. 

  

66



Imitaţia. 

W. James zice despre: imitație - că este ten- 
dinţa unui individ de a reproduce acţiunile şi: 
mișcările altor indivizi şi e posedat în comuni 
cu alte animale gregarice. 

Ea este un instinct în înţelesul adevărat al 
cuvântului. Kirkpatrick o definește ca tendinţa 
individului de a repeta ceiace percepe, mai ales 
sunetele şi mişcările celor la fel cu dânsul. 
„Nimic nu scapă copilului, zice el mai departe, 
el imită tot; dela colcodăcitul: găinii, la flueralul 
locomotivei, până la strănutatul preotului într'o 
predică“. 

Mulţi au presupus că imitaţia este o activitate: 
câștigată din timpul cât au trăit oamenii ' în 
societate. Psihologia de azi însă a stabilit că ea 
se manifestă la copil, ca o putere misterioasă 
de a imita involuntar, fără nici o pregătire prea: 
labilă, orice mişcare sau acţiune nouă. Are deci 
caracterul distinctiv al instinctului, dar. numai: 

sub formă de it, 
Omul râde, "priveşte, aleargă, încreţeşte din 

sprincene, când vede pe alţii făcând acest lucru, 

din cauza unei tendinţe instinctive. Insă cele 

mai multe forme ale intuiţiei sunt datorite obi- 

ceiului și au fost câștigate după legile ce domină 

căpătarea acestui obiceiu: exerciţiul şi efectul ac- 
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țiunii. Copilul imită pe tovarășii săi pentru că 
a simţit plăcere imitându-i, nu pentru că nu sa 
putut abţine de a-i imita. 

Din aceiaș cauză generațiile se imită unele 
pe altele, ca şi națiunile: „Jmilația este condiția 
principală a oricărei vieți colective“, Moravurile 
şi tradiţia sunt datorite puterii sale. Tendinţa 
aceasta se observă în opinia publică, în politică, 
în educaţie, în religie ca şi în modă. 

Primejdia obiceiului imitației stă în aceia că 
ea poate fi stavilă progresului, sau poate înlocui 
independenţa şi originalitatea individului și a naturei, prin orbeasca copiere fie a trecuiuiui 
său propriu, în tradiţii, opinii sau moravuri, fie 
a formelor şi aparențelor altor comunităţi. 

Primejdiile acestea, în destul de însemnate, 
nu trebuie să ne facă să uităm marea sa valoare 
în rasa umană. Mulțumită ei s'a putui transmite 
cultura, invențiile, idealurile dela o generaţie 
la alta. Mulțumită ei copilul poate învăța dela 
părinţi şi dela mediu, tot ce ştie şi ce a căpătat 
civilizaţia omenească, fără a trece prin toată 
ostenitoarea experiență a trecutului rasei și fără 
a avea nevoia decât de un timp desiul de scurt 
pentru asta. In cazul acesta imitaţia dă o mare 
bogăţie de experienţă din acliviiatea altora, 
pentru ca individul şi națiunea Să poată între- 
buinţa energia economistă la creaţiuni noui şi 
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originale. Așa dar este un însemnat factor de 
progres. 

Deci, ca metodă de a învăța ea trebuie încu- 
rajată în toate direcţiile, pentru că marea nia- 
joritate a oamenilor nefiind creiatori, de lucruri 
originale şi noui, omenirea nu poate decât să 
câştige, având consuinatori cât mai bine in- 
struiţi, în practica” curentă a lucrurilor. Bine 
înțeles, cu condiţia ca imilația să nu se facă 
orbește după modă, ci după modele alese; cu 
conștiință clară, prin aplicarea unei analize a- 
mănunţite a metodei prin care caută să se a- 
jungă la rezultatul dorit. 

In felul acesta, imitaţia cere judecată şi se- 
lecţiune, imaginaţie constructivă și independentă 
în execuţie. Deaceia, în imitarea modelelor li- 
ierare sau muzicale, trebue să se ceară inter. 
pretare proprie şi încercări de a produce ceva 
original inspirându-se dela model. | 

in rezumat, acţiunea educatorului trebuie să 
se manifeste astfel, în formarea obiceiurilor prin 
imitație: _ 

Să se servească de imitație reflexă spre a 
construi tot felul de obiceiuri, în toate domeniile. 

Să se caute a stimula judecata şi analiza, prin 
alegerea modelelor şi a metodelor de lucru. 

Să se servească decât mai numeroase şi va- 
riate modele, pentru a încuraja invențiunea, in- 
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dependenţa și originalitatea, prin rezuliatele a- 
cestei, nesfârşit de variată, imitaţiuni. 

Tastinctul Sexual, 
) 

„Nu e nevoie să demonstrăm puterea accestui 
instinct, care prezidează continuitatea rasei. EI 
mu poate fi însă confundat cu instinctul parental. 
Ambele există deosebit în acelaș om şi în di: 
ferite grade de desvoltare. Dar dacă nu se pot 
confunda unele cu altele, totuşi o legătură «e 
probabilă între ele. 

Studiile asupra sexualității sunt de dată re- 
centă. In genere se crede că ea se maturește 
la copil în adolescență şi această maturare e 
întovărăşită de unele semne fiziologice, care 
sunt condiţiile ce dovedesc prezenţa instinctului 
sexual. | - | 

După cercetări recente însă aceste semne Îi- 
ziologice nu sunt condiții necesare” peniru a- 
pariţia instinctului sexual, pentru că impulsul 
sexual nu depinde de ele. Tot din aceste cer- 
cetări, rezultă că instinctul sexual își începe - 
desvoltarea înainte de 8 ani şi continuă a se 
desvolia până la maturare. Două procese: pa- 
ralele se petrec în această desvoltare, unul din 
acestea este pur fizic şi consistă în diferite se- 
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crețiuni ale glandelor, turburări în nervi, re- 

îlexe etc. | 

Al doilea proces este de domeniul psihic şi se 
manifestă prin iubirile copilăreşti, timidităţi, ve- 

puiziuni şi pudicităţi copilăreşti. Dar aceste feno- 

mene nu au un caracter sexual conștient, ca la 

adult şi nici nu dau naștere la senzaţiuni lo- 

calizate decât în cazuri anormale şi patologice. 

Manifestările sunt în căutarea ori cărei împre- 

jurări, de a veni în contact cu o fiinţă, de alt 

sex preferată: dorința de a o săruta, a sta lipit 

sau lipită de ea, a o mângâia, a strânge lucrurile 

care i-au aparţinut (sau pe care numai le-a 

atins) ca pe nişte fetişe. Visurile romantice, ca 

şi izbucnirile furioase de gelozie, nu sunt excluse. 

De aci însă, trebue să deducem că orice prie- 

tenie entuziastă, în copilărie, este o manifestare 

a sexualităţii. Totuşi adesea instinctul acesta, in- 

complect desvoltat, ia forma unei foarte vii. 

prietenii. 

Datoria educatorului este să vegheze cu srije 

ca, atât în stagiul nediferenţiat al primei copi- 

lării, cât şi în timpul maturării fizice și a des- 

voltării caracterelor sexuale secundare, să nu 

degenereze variatele tendinţe, pe care le tre- 
zește „sexualitatea, în obiceiuri - nesănătoase şi 
perversiuni morbide, | 

Printre acestea putem indica exhibiţionismul,



skatophilia, masturbaţia, practicele mutuale, urâte 
și alte acte sexuale, în care intră sadismul Şi ma- 
sochismul. Ceiace contribuie la anomaliile se- 
xuale sunt sentimentele de curiozitate, dorinţa 
de noui experienţe, etc. De aci, pleacă multe obi- 
ceiuri bolnăvicioase. Copilul devine misterios, ru- 
șinos, iar bănuiala şi spionajul adulților nu fac 
decât să întărească starea sa. 

| Greşelele, pe care le fac educatorii, în primii 
opi ani ai copilăriei, cam în jurul vârstei de 
cinci ani, când apare impulsul sexual, pot aduca 
mai târziu multe stări anormale, ca: anestezie 
sexuală, homosexualitate, ete. Educatorul trebuie 
să-și pună limpede în gând că sexualitatea, dir 
această vârstă, hotărăște sănătatea mintală şi 
moralitatea adultului. Deci ne putem întreba: 

1. Ce trebuie să facen pentru a păstra linia 
de desvoltare normală, în viaţa sexuală a co- 

“pilului? 

2. Ce cunoştinţe trebuie să dăn copilului, re- 
lativ la viaţa sexuală, când şi sub ce formă? 

"3. Care e rolul învățătorului şi datoria sa, în 
această privinţă? 

La prima chestiune, răspunsul poate fi ur- mătorul. Să scoatem, cât se poate mai mult, 
copilul afară la aer liber şi să-i încurajem e- 
xercițiul fizic. Să nu lăsăm pe copil să doarmă 
cu altcineva în pat. Să nu-l învelim prea 
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mult în pat și să nu-l lăsăm să stea prea mult 
culcat, după ce se trezeşte din somn. Să ți- 
nem curat în toate părţile corpului, să-l împe- 
decăm, încă de foarte mic, a pune mâna la or- 
ganele genitale, să veghem să nu-l supere pan- 
ialonii sau culoţii prea strimţi. Să evităm pedep- 
sele corporale, care excită, ca şi bicicleta, călă- 
ritul şi ori ce exerciţii gimnastice, din care ar 
xezulta o excitare a organelor sexuale. 
„Sufleteşte, putem influenţa iarăși, foarte amunult, 

sexualitatea. De aceia trebuie să avem o alilu- 
dine bine lămurită. Să tratăm chestiunile cu su- 
biect sexual cu o sinceritate serioasă. Să nu vor- 
bim de ele cu mister sau cu rușine, dar nici cu 
o familiaritate vulgară, sau în mod ușurațec. Să 
ierim copilul de orice asociaţie necurală pe a- 
ceastă chestiune, de tovarăşi stricaţi, de cărţi şi 
ilustraţii scabroase. Idealul de puritate sexuală, 
de respectul către părinţi, de sfinţenia instinctu- 
lui de reproducere, trebuie creiat din cele dintâi 
timpuri, îi “sufletul” copilulni. = a 

La a doua chestiune: „Ce cunoştinţe să dăm 
copilului, relativ la viața sexuală, câna şi sub 
ce formă? răspunsurile sunt foarte diferite. 

„Psihologul american No]l zice: „Lămurirea 
copilului, asupra funcțiunilor sexuale, se reco- 

- mandă. Procesul biologic al sexualilății, la 
plante și animalele inferioare, lrebuie explicat 

73



copilului mai de vreme de perioada școlară pro- 
priu zisă (adică din școala de copii mici) șiapoi 
în fot timpul școlărității, dela șapte la pairuspre- 
zece ani“. In alt loc zice: >lar O prevenire îm- 
potriva pericolului infecției venerice, poale să 
se facă cu copii mai mari, în ajunul de a părdisi 
școala primară, cursul (complementar), sau pro- 
fitându-se de vre-o împrejurare“. Insă pentru o 
instruire completă, în această privinţă, şcoala 
primară nu este potrivită. Acest subiect poate fi 
abordat de medic, sau de o persoană din fa- 
milie, sau un prieten al: familiei, bine informat 
în această chestiune şi în destul de pedagog. 
“Timpul, în care copilul ar îi pregătit pentru a 

fi instruit în chestiunile sexuale, este indicat 
în “parte prin chestionările copilului, în partie 
prin semnele de maturitate fizică, dar mai ales 
prin dezvoltarea psiho-sexuală. Ea nu se poate 
irata însă decât atunci când domnește cea mai 
pertectă încredere şi prietenie între copil şi cel 
ce vrea să-l informeze” 
La chestionările copilului, trebuie să se răs- 

pundă deschis şi adevărat “atât cât poate el să 
înțeleagă la vârsta la care se găseşte. Cel ce 
este destinat a instrui pe copil, în sensul acesta, 
trebuie să fie: 

1. Cel ce poate vorbi calm şi fără patimă 
despre chestie. 
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2. Uel ce are vederi sănătoase asupra vieţii 
Şi nu este influenţat de literatura bolnăvicioasă 
a timpului. | 

3. Cel ce este bine intormat asupra felului 
în care se pune problema şi poate prezinta lu- 

“crurile în mod ştiinţific şi sănătos. 
4. Cel ce nu -este pesimist, din cauza vre-unei 

-decepţii sentimentale. 
5. Cel ce inspiră copilului respect, prin ati- 

tudinea sa morală, corectă şi înțelegătoare în 
acelaș timp. 

| 
Profesorii, de ştiinţe naturale, biologie, lite- 

ratură, au multe ocazii să lumineze pe copii 
treptat, dându-le cunoştinţe și creind, în su- 
iletul lor, atitudinea ce se cuvine, faţă de această 
problemă. 

In sfârşit, tot familia este mediul material, 
cel mai _potri vit, pentru instruirea copilului re- 
lativ la sexualitate, dacă are părinți conștienți 
de răspunderea lor. 

La -a treia întrebare (care- este rolul învăţă- 
torului?) putem răspunde: absolut acelaş ca în 
puterea tuturor instinctelor. Adică el trebuie să 
prevină exagerata desvoltare a acestui instinct, 
să caute să-l adapteze celorlalte instincte şi să-l 
îndrumeze, să se ridice la nivelul fizic, la cel 
mai înalt ideal moral., Aceasta înseamnă că în- 
vățătorul trebuie să cunoască bine faptele rela- 
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live la desvoltarea instinctului sexual, să cu- 
noască apoi tot aşa de bine precauţiunile pentru 
a preveni excitările dăunătoare, precum să poată 
da și sfaturile higienice şi medicale de care ar 
putea avea nevoie copilul. 

El mai trebuie să țină locul părinţilor, în. 
lămuririle şi sfaturile necesare, când părinţii 
mu pot sau nu vor să intre în .astfel de ches- 
tiuni. Să provoace întruniri intime cu părinții 
spre a-i lumina şi sfătui, a le ridica nivelul 
moral şi a le aminti răspunderile lor. , 

Dar chestiunea rămâne delicată şi se pot 
comite multe erori, cu,cele mai bune intenţiuni. 
Copiii sunt uneori foarte sugestibili, în aceste 
privințe şi sar putea întâmpla ca o intervenire 
stângace şi nepotrivită, să excite curiozitatea, 
care până în acel moment nu fusese excitată 
în această direcţie. Sar mai putea ca interesul 
astfel excitat, să se desvolte exagerat, fiind pe 
un teren morbid un copil şi să ducă la adomalii. 
Copiii pot să devină obsedaţi de interesul sexual 
şi să-l vadă în legătură cu toate lucrurile. De- 
sigur, acestea sunt cazuri particulare, dar tre- 
buie să fie educatorul cu mare băgare de seamă 
ştiind ce fond formidabil de emoții este ia baza 
acestui instinct, deci ce primejdii grave pot fi 
deslănţuite printr'o instruire stângace şi nepo- 
trivită,



Exerciţii: 1. Observaţi intensiv, câte o jumătate de oră, 
din timp în timp, un copi! între 4—6 ani şi velataţi tot 
ce a făcui cât a fost observat, | 

Analizaţi purtarea lui ca o expresiune a variatelor in- 
slincte despre care am vorbit, Notaţi situaţiile parlicu- 
lare, care au provocat combalivitatea, gregarismul, tachi- 
năria, neplăcerea, 

2. Chestionaţi 20 adulți - asupra împrejurărilor în cars 
au aflat despre funcțiunile sexuale şi la ce vârstă şi anume 
ce au aflat despre: 

a) Cum vin copiii pe lume. 
b) Organele lor proprii de reproducție. 
c) Legăturile sexuale. Trageţi concluzii din răspunsuri, 

- Discuţii. 1. Ce credeţi că trebuie de tăcut, spre a des- 
volla bunăvoința şi simpatia în copii? 

2. Arătaţi cum poate fi întrebuințală dorința de a fi 
aprobat a copilului, în clasele primare şi în clasele su- 
perioare. | ” 

3. Cum poate fi stăpânit şi îndrumat instinclul de 
bandă? Ce rele ar. pulea rezulta din ignorarea şi negli- 
jarea lui? 

4. Daţi câteva metode “pentru a pulea preschimba ri- 
valiiatea individuală în rivalitate între grupuri. 

5. Daţi câteva exemple de neajunsurile, care provin din 
imitație în moravuri, obiceiuri, tradiţii, elc. Cum s'ar 
putea întrebuința emoția ca să aibă efecte bune, în pro- 
gresul omenirei ? : 

6. Ce deosebire este în instruirea copilului şi educaţia 
lui, în ceiace priveşte sexualitatea ? Faceţi deosebirea 

„între: 

a) Impuls. 5) Metodă și c) Materialul de cercetat în 
educaţia sexuală. 
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lohn Watson: Psychology, 

7. Există un instinct al curiozităţii ? 
„8. La ce vârstă predomină combativitatea ? 
Cărţi de consuliat: Moll: Sexual Lite of the Child. 
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Stările afective care întovărășşesc 
tendințele. 

Există stări în nalura îndsculă, care să fie 

plăcute sau neplăcule? “Toţi oamenii în genere 

doresc şi se străduiesc să capete hrană, reputaţie 

bună, să întreacă pe alţii, să se arate binevoitori, 

să adune şi să colecţioneze, să capete bogății 

sufletești, sau rezultate în munca manuală. Ori 
de. câte ori, omul îşi ajuiige scopul, -în aceste 

direcţiuni, simte o plăcere, o satisfacţie, sau din: 

potrivă, o neplăcere, o suferinţă, când nu isbi- 

teşte. Evită, are groază, fuge de orice împre- 

jurare, din care ar rezulta un blam, o descon- 
siderare, dispreţ din partea altora. 

Viaţa omului se. petrece deci, căutând anume 

situaţii, anume răspunsuri la dorinţele şi 'nctele 
“lui și ignorând sau evitând alte situaţii şi răs- 
punsuri. 
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Instinctele, pe care le-am studiat până acum, nu. ne dau nici o lămurire în' această privinţă. Ele nu ne arată decât un fapt şi anume, că omul pus în anumite situații dă, în mod firesc şi mașşinal, anume răspunsuri. Nu găsim însă în ele nici o indicație că ele ar determina în om o stare plăcută sau neplăcută. Totuşi, tre- buie să fie ceva în natura înăscută a omului, care să provoace aceste Stări afective. 
Ce înţelegem prin satisfacţie, plăcere, neplă- cere sau durere? Nu putem defini aceste stări. Putem numai să le descriem. Thorndike în cartea sa „Natura înăsculă a omului“, dă ur- mătoarea caracterizare: „Printr'o plăcută stare de lucruri înțelegem în genere, aceia de care inu numai că nu fuge animalul, ci dinpotrivă face totul spre a o căpăta și, după ce a căpălat-o, caută a o păstra. Printr'o neplăcută stare de lucruri, dinpotrivă înțelegem pe aceia de care ienimalul fuge sau caută să o schimbe“, , Deci prin alcătuirea naturei sale înăscute, omul nu numai că are diferite feluri de a răspunde într'o situaţie dată, dar simte ca şi animalul, plăcere, atracţie, satisfacţie pentru unele, sau ne- plăcere, suferinţe, repulsiune, pentru altele. Din aceste feluri de q simți, se nase mai târziu aspiraţiile, dorinţele şi motivele acțiunei sale,



  

cele mai complete. Aci se găsesc deci elementele 
vieţii afective, rădăcinile emotivităţii. 

Dece unele situaţii provoacă răspunsuri înto- 
vărăşite de durere? Este o întrebare ce Sa dis- 
cutat foarte mult de către psihologi şi la care 
încă nu Sa găsit un răspuns care să fie primit 
de toţi. Cea mai răspândită şi mai acreditată 
părere, este aceia a lui Dewey, puţin modificată 
de Thorndike. N | 

Thorndike zice: „Când o adaplare a unei serii 
de legături mervoase este gata de a intra în junc- 
țiune şi acțiunea -ei reușește, atunci din această 
acțiune rezullă plăcere. Dinpotrivă altele deși 
gata de a intra în acţiune, totuși se împiedică, 
dau greș în acțiunea lor și alunci rezullă ne- 
plăcere, durere“. | 

Dintre toate aceste serii de adaptări, unele ră- 
mân mereu plăcute şi altele mereu neplăcute 
şi numai pe acestea le ia în seamă individul. 
De ex.: Durere fizică, miros rău, gust amar, lu- 
crurile vâscoase, desaprobarea altora şi stimuli 
ensoriali prea puternici produc stări neplăcute, 
oricare ar fi seriile de conexiuni nervoase sau 
adaptările moştenite, care le-ar provoca. Dim- 
potrivă, lucrurile dulci, prezența persoanelor iu- 
bite, aprobarea lor, produc stări de satisfacere, 
ale plăcere... 

Nu există încă o explicaţie exactă și sigură a 
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condiţiunii neuronilor, care produce aceste stări 
de plăcere sau neplăcere. O teorie, destul de 
răspândită, este următoarea: Instinctele sunt ten- 
dințţe la acţiune, care presupun prezenţa unui 
lanţ de neuroni, în contact între ei prin synapsele 
lor, gata de a intra în acţiune și a îndrunya, în 

anume fel, curentul, când el este provocat. Sta- 
rea mintală, care întovărășeşte desfăşurarea re- 
pede şi neîmpiedecată a procesului nervos, este 
plăcuţă. Dimpotrivă, dacă nu e încă stabilit con- 
tactul-iuncțional între neuroni, iar seria neu- 
ronilor adaptaţi, este totuşi forţată să intre în 
acțiune, sau dacă dimpotrivă fiind gata de a 
acționa, este împiedecată, atunci se produce du- 
rerea, neplăcerea. Şi fiindcă sunt în permanenţă 
serii de neuroni gata de a intra în acţiune şi serii 
ce nu sunt încă gata, aceasta explică prezenţa 
continuă a stărilor plăcute şi neplăcute în su- 
fletul nostru. 

Pentru a înțelege mai bine, trebuie să nu ui- 
tăm, că faptul de a fi sau a nu fi gata de a 
intra în acțiune, a unor serii de neuroni, depinde 
de creşterea interioară şi maturare, de starea 
sănătăţii, de condiţiile de hrană, osteneală şi 

obișnuința cu stimulentul. 

Indiferent de structură, unele - situaţii sunt 
ele însăși satisfăctoare sau stricătoare peniru 
rasa omenească. In genere, instinctele, ori 
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de câte ori se manifestă, produc în animal sau 
în om plăcere, satisfacţie. In aceste tendinţe in- 

„stinctive, fiind că ele sunt întovărăşite de plă- 
cere, se găseşte temelia înăscută a intereselor, 
dorințelor şi aspirațiilor, adică ceiace stăpâneşte 

„Şi îndrumează activităţile ei, precum şi toată pu- 
terea educaţiei. Pentru ași ajunge unele scopuri 
şi pentru a-și păstra satisfacerile, în legătură 
cu ele, omul este stimulat să înveţe activităţi noui. 
Mai toate motivele şi interesele copilului sunt 
legate de origină, de instinctele pe care le-am 
studiat, afară de câteva, care stau în legătură 
cu stimulente sensoriale, care-și au în ele i însă- şi 
condițiile de a produce satisfacţie. 

Fiindcă instinctele sunt crude la începutul 
vieţii și interesele sunt crude. Puterea de interes 
este puterea cu care se manifestă instinctul, iar 
fiindcă instinctele apar treptat, cresc în putere şi 
apoi sunt date la o parte, înlocuite cu altele. 
Interesele urmează aceiaşi cale. Deaceia ire 
buiesc variate şi schimbate mereu lucrurile ce sa- 

tisfac interesele copiilor. . 

-Plăcerea. activităţii fizice, la un copil de 5—6 
ani, este foarte mare, după cum e foarte mare și 

neplăcerea, când îi cerem să. stea liniştit la un 

loc. -Plăcerea de a vâna, de a se luptă cu alţi! 

copii, de. a se asocia în: bandă cu ei, este iarăși 

nespus de mare la un băiat de 10—11 ani. După 
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ce aceste instincte mai pierd din puterea Jor 
înăscută, sau au fost înlăturate prin puterea şi 
apariţia altora noui, scade şi se pierde şi înte- 
resul pentru activitatea lor. 
Putem întrebuința emoția ca stimulent şi punct. 

de plecare, făcând pe copil să treacă dela inte- 
resul de a obţine aprobarea pentru sine însu-și, 
la interesul pentru aprobarea grupului din care 
tace parte şi, mai târziu, la interesul pentru apro- 
barea conștiinței sale. Pe această cale putem 
merge mai departe în desvoltarea simțului moral 
la copil, făcându-l să caute, nu aprobarea al- 
tora, şi nici măcar a sa proprie, ci aceia ce este: 
drept. Trebuie să căutăm a-l forma astfel încât 
instinctele sociale să aibe precădere + asupra celor 
nesociale. Aceasta cade în sarcina şi respon- 
sabilitatea educaţiei şi ridică copilul dela nivelul 
animal, la nivelul om. 

Greşeala” ar îi aici, ca şi pretutindeni, când e: 
vorba de tendinţele înăscute, de a nu ignora sau 
neglija această rădăcină originală, înăscută, acest 
izvor de energie naturală, spre a-l înlocui cu altul 
artificial, sau aparţinând constituției adultului. 
A cere unui copil din şcoala de copii mici să lu-. 
creze pentru că aceasta îi va servi mai târziu, 
sau a fi mai curat pentrucă societatea cere a-. 
eeasta, sau a încuraja pe un copil să spună ade-. 
vărul, pentrucă aşa cere morala, însemnează a: 
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cere copilului ceva ce nu are nici un înţeles pen-. 
tru el, pentrucă asemenea motive nu âu nici o. 
legătură cu instinctele pe care le posedă, sau 
aceasta se adresează la stări sufletești care încă 
nu s'au desvoltat în el. Dar dacă îi vom cere să 
lucreze ceva, pentru a-şi face o jucărie, sau să 
iie curat, dacă vrea să-l iubească cineva, să 
spună adevărul, dacă vrea să aibă în schimb o. 
plăcere, atunci ne adresăm la motive de icare el 
se serveşte în fiecare clipă şi care-şi au baza în 
activitatea instinctivă, ce domină în el. Numai 
adresându-ne la interesele în legătură cu in- 
stinctele, vom putea influenţa activitatea copi-- 
lului, pentrucă el e limitat la ele în cunoaștere, 
experienţă şi desvoltare. Motivele ideale supe-. 
rioare le vom pune în joc mai târziu, când 
vom îi creat în sufletul său judecăţi de valoare: 
şi copilul va avea interese în legătură cu ele. 
Dacă luăm copilul dela nivelul sufletesc ia care 
se găsește, oricare ar fi acest nivel, vom putea. 
să-l ridicăm mai sus, tot mai sus, prin substi- 
tuirea unor noui scopuri, sau făcându-l să capete. 
rezultate plăcute, cu sforțări care pot fi adesea 
foarte mari,



Emoţiuni instinetive sau primitive. 

Sunt emoții, care sunt privite ca emoţii in- 
stinctive sau primitive şi anume acele care sunt 
în aşa de strânsă legătură cu instinctele încâţ 
au fost numite o altă latură, latura conştientă a 
instinctului, de. către psihologul Pillsbury. De 

„ex.: instinctul fugii cu emoția fricii, instinctul 
pugnacităţii cu emoția mâniei, instinctul paternal 
cu emoția înduioşerii. Totuși nu putem decât 
constata legătura între instincte şi emoţii, fără 
a putea răspunde clar, care sunt în adevăr, în 
natura înăscută, condiţiile provocării emoțiunei. 
Fiecare poate să spună cum este o emoție, pentru 
că o cunoaşte din proprie experienţă, dar cauza 
fizică are sunetul experienţei în corp sau cauza 
răsunetului acesteia în vi iața sufletească, nu se 
cunoaşte precis.  , 

Pentru a.ne da seama, cum putem îndruma 
emoţiile în educaţie, trebuie să ne amintim 
următoarele: Copilul, prin natura. sa înăscută 
este astfel alcătuit, încât răspunde la unele si- 
tuaţii, fără să fi învățat sau să fi fost pregătit. 
Acâst răspuns «e întovărăşit de anumite emoții. 
Fie ce om simte grije, îrică, gelozie, simpatie 
sau desgusi, repulsiune, antipatie din pricina 
unor conesiuni nervoase moștenite. 
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Cu cât va fi copilul mai mic, mai fără ex-— 
perienţă, cu atât va fi emoția mai violentă, mai 
neintrântă. Emoţia la copil, este deci mai in- 
tensă,. dar mai puţin durabilă decât la omul 
adult. Ea trebuie să fie stăpânită, dar nu în- 
lăturată, căci ea poate servi ca punct de plecare 
al. energiei şi ca atare poate fi cultivată şi pre- 
zervată. Ținta trebuie să fie ridicarea ei dela 
nivelul fizic la cel spiritual. Gelozia, de pildă, 
în loc să fie îndreptată asupra altora să fie în- 
dreptată asupra sa însăşi, bucuria succesului 
să devină bucuria pentru succesul altora ca şi 

peniru al său. 

Legea învățatului, a câștigării unor activităţi 
noui, prin exerciţiu și efect plăcut sau neplăcut, 
aplicată aci, ca la orice învățătură, va putea 
duce la rezultate bune.. Va fi nevoie însă şi de 
ajutorul analizei şi al interpunerei stărilor in- 
telectuale legată de emoţii, precum şi de stă- 
pânirea mișcărilor, prin care ele se exprimă. 
De pildă, aplicând legea efectului plăcut şi ne- 
plăcut, va învăţa copilul că nu câștigă nimic 
prin explosia mâniei sale. Desigur, stăpânirea 
explosiilor de mânie- se capătă după un timp 
mai îndelungat şi se cere alte mijloace :pentru 
aceasta. De ex.: să îndrumăm energia violenţei 
sale pe alte căi, atrăgând atenţia sa, asupra 
vreunui alt lucru, asupra înfățișării ce o au alte 
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persoane, când sunt mânioase, ori arătându-i Propria lui înfăţişare în oglindă şi stârnindu-i astiel râsul. 
, 

Putem deasemenea să căutăm a lămuri cu el cauzele, care i-au brovocat mânia și să obținem «astfel o potolire a țipetelor şi mișcărilor desor- donate peniru un timp. Aceasta ar aduce cu “sine o calmare a nervilor şi o slăbire a impul- sului. Medicul poate prescrie un calmant, când aceste crize sunt la paroxism şi se repetă. Putem să-i dăm cu apă rece pe față şi pe mâini, să-i “dăm apă rece să bea sau la nevoie să-i facem 0 baie rece. Mai putem încerca să-i povestim ceva copilului, sau să punem paletonul să cânte, 
să-l ducem între copiii care se joacă şi râd, să-i 
Spunem o slumă. Pe copiii mai mari să căutăm 
a-i convinge să se slăpânească ei singuri și să 
apelăm din ce în ce mai mult, la: responsa- bilitatea lor. 

i 
Dintre emoţiile așa zise primitive, frica a fost studiată cel mai mult şi deaceia relativ la ea 

se găsesc cunoștințe mai precise. Cel dintâiu, care a făcut serioase cercetări, în această di- 
recție, este Stanley Hall, 1897. Apoi Thorndike, după amănunțite şi controlate cercetări proprii, -după examinarea părerilor psihologilor celor mai însemnați, a stabilit că ea este provocată de tunet, reptile, aproprierea animalelor mari, 
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unii viermi, broaşte, șoareci, întuneric, singu- 
rătate, apariţia unor persoane neobişnuite, sau 
cu 0 expresie duşmănoasă, sgomote puternice. 
şi neaşteptate. Bine înţeles, dacă sunt câte 2. 
Sau mai multe la un loc, frica este mult mai 
puternică. De ex.: tunetul, când copilul e singur 
şi e şi întuneric în casă. Reacţiunea la aceste 
cauze exterioare, este sau fuga sau împietrirea 
în loc, sau alte diferite manifestări, care variază 
foarte mult dela individ la individ, sau la acelaş; 
individ, după împrejurări şi starea mintală. 

Situaţiile, care provoacă frica la copil, variază 
şi după vârstă. Unele situații, care au provocal . manifestări de trică intensă în copilărie, la o. 

anumită vârstă sfârșesc prin a nu mai prezenta 
nici un fel de reacții. Kirkpatrik crede că frica 
de întuneric este mai puternică între 3—4 ani.. 
James citează cazul unui copil de 2 ani, care a: 
manifestat o groază intensă în faţa unui reptil.. 
Faptul că anume obiecte, ființe şi situaţii, pro- 
voacă frică după vârstă, permite educatorilor 
să o predomine, creind în copil obișnuinţe în 
opoziţie cu diferitele sentimente de frică. De 
pildă: un copil deprins de mic de tot să doarmă 
Singur și în întuneric, nu va mai resimți această 
frică de mai târziu, precum şi cei deprinşi a se 
juca cu animale sau acei pe care de mici i-am 
deprins să se intereseze de tunet, luând noi în-



şi-ne o expresie veselă ca şi când ar îi vorba 
-de joc. 

Când frica se manifestă la un copil, putem 
ajunge a o stăpâni prin trei metode. In primul 
loc exemplul nostru, calmul şi stăpânirea asupra 
noastră ă, în faţa copilului. Apoi folosirea posibi- 
lităţilor în care am putea asocia de obiectul 
ce „provoacă frica -sentimente plăcute, care vor 

| atenua, încetul cu încetul, groaza copiluiui faţă 
de ele. In sfârşit, apelul la cunoştinţele şi ra- 
țiunea copilului, poate fi întrebuințat, pe lângă 
-celelalte metode, pentru a înlătura -elementele 
care inspiră îrica. Ca să ajungem la un bun 
rezultat, va trebui însă să ţinem seamă de vârsta 
şi desvoltarea copilului. Cea dintâiu metodă se 
poate întrebuința cu efect, la orice vârstă, cele- 
lalte două cer anume experienţă şi cunoștinţi 
din partea copilului. 

In lorma ei, de instinct primitiv şi brutal, 
frica trebuie considerată ca dăunătoare sănătăţii 

fizice şi psihice a copilului. Totuși, în formele 
ei modificate, este necesară educaţiei şi men- 
ținerei societății. Frica, de desaprobarea altora, 
frica de a fi lipsiţi de unele plăceri fizice sau 

| sufleteşti de a fi întrecuţi de alţii, de a se face 
de batjocură, în grupul în care se află, este un 
puternic mijloc de educație Și bună conduită. 

Fi iecare din aceste feluri de îrici, contribuiesc 
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la formarea conştiinţei morale de mai târziu, 
luând o altă formă după ideia şi scopui final 
urmărit. Frica, prin modificarea judecăților de 
valoare, care o provoacă, poate deveni: frica 
de a-și irăda idealul, sau de a-şi icălca con- 
ştiinţa, deci unul din motivele cele mai Du- 
ternice de a ne controla şi stăpâni conduita. 
morală. 

In ce măsură pot fi considerate emoțiile es- 
(elice, ca înăscute? Tendinţele înăscute, care 
contribuiesc la formarea emoției estetice, sunt 
acele ce se nasc din anumite situații, care produce 
satisfacere, plăcere. Astfel ar fi de pildă, plă- 
cerea provocată de sensaţiile de culoare și stră- 
lucire sau de ritm în percepții şi mișcări. Din 
aceste începuturi primitive şi neformate se naşte 
admiraţia pentru natură şi poezie, plăcerea dan- 
sului şi a muzicii. 

Faptul că numai prezența unui obiect, sti- 
mulând unul din simțurile noastre poate pro: 
voca în organism, un protund „sentiment de mul- 
țumire, este cauza că mai târziu, putem să ne 
adaptăm momentului perfect, în care toată ființa 
noastră este absorbită şi identificată cu el, adică 
să resimțim frumosul. Natura înăscută trezeşte 
numai emoţiile din câmpul estetic. Calitățile, care 
vor da natura şi conţinutul acestei: emoții, de- 
pind de formarea individuală şi mediu: 

YI



“Felul, în care un individ apreciază frumosul, 

muzica şi arta, este opera educaţiunei. Natura 

mulțumirii, pe care o simte un copil la ve- 

derea unui obiect viu colorat, sau la auzul unor 

«sunete bine ritmate, este aceiaşi ca a admiraţiei, 

pe care o simte un adult în faţa unei capo 

d'opere de pictură, sau a unei simfonii de .Bet- 

“hoven. Dela această bucurie elementară şi pri- 

milivă, irebuie să se ridice el la nivelul senti- 

mentului complex al artei. Deci, acesta trebuie 

să fie punciul de plscare în educaţie. Tablouri 

viu colorate, dar tratate artistic, trebuiesc deci 

puse la îndemâna copiilor, în camerile locuite 

de ei, în căminuri şi în școalele de copii mici. 

Nu trebuie să uităm că acele tablouri sunt puse 

acolo în alt scop, decât acela de a produce 

plăcere estetică. Treptat, trecând dela aceste 

tablouri, copilul poate fi adus să aprecieze 

armonia culorilor, desemnul în alb şi negru, 

îrumoasa perspectivă a semnelor, personagiilor 

şi peisagiilor. 

Muzica din cântecile lor, poate îi simplu ritm 

la început, însă mai târziu trebuie să ne în- 

grijim de armonie, formă şi asonanţă. 

Nu trebuie: însă să contundăm, cum se fuce 

adeseori, bucuria de a creea, cu sentimentul es- 

ietic. Bucuria de a creea este bucuria de a fi 

0 cauză, plăcerea activității şi a căpătării unor 
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rezultate dorite. Ea este dinamică, adică pro- 
dusă de mişcare şi stimulează mișcarea. Pe când 
bucuria estetică este contemplativă, mai mult 
Sau mai puţin pasivă. . 

Fără îndoială că ele sunt în strânsă legătură 
şi una poate provoca pe cealaltă. De pildă, 
cineva poate să producă un obiect frumos şi să 
simtă bucuria creaţiunei lui, iar după ce la 
creat să-i admire frumuseţea. Asemenea, con- 
templarea unui obiect frumos, poate stimula in- 
teresul de a crea la rândul său în cel .ce con- 
templă. Dar, totuşi, aceste două situații rămân 
complet diferite una de alta. 

Şcoala se ocupă prea puţin cu educarea 
acestei emoții. S'ar putea totuși trata altfel lite- 
ratura, ca să producă în copii sentimentul estetic, 
şi să le cultive gustul. Atâtea invenţii de azi ca 
patefonul, radio, sunt tot atâtea ocazii peniru 
cultura muzicală. Vizitarea muzeelor, a  bise- 
Ticilor şi monumentelor vechi, nu numai 
pentru a se instrui ci şi pentru cultura estetică, 
împodobirea sălilor şi coridoarelor, şcolilor cu 
reproduceri ale tablourilor și sculpturilor re- 
numite, din toate timpurile şi multe alte ocazii 
sunt pierdute pentru cultura gustului sau în- 
trebuințate în mod nefericit, ca mai mult să 
strice decât să folosească formării copilului. 

Psihologia emoţiilor, fie primitive fie estetice, 
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e puţin cunoscută încă şi de aceia în educație 
ne ocupăm mai mult de intelect decât de emoti- 
vitate, şi totuşi ar fi foarte necesar să ne ocupăm. 

In munca școlară, excesul de: activitate se 
întâlneşte adeseori. Copiii foarte bine înzestrați. 
au dificultăţi și nu pot du munca continuă, mo- 
notonă şi specială ce li se cere, din pricină că 
suni prea emolivi. Când emotivitatea predomină 
atențiunea este nestabilă. Copiii emotivi nau sta- 
tornicia şi concentrarea cerută de munca intelec- 
tuală, decât sporadic. Cu aceștia trebuie să în- 
trebuințăm interese individuale, atențiunea indi- 
viduală, scurte perioade de muncă cu schimbări 
frecvente şi mai ales multă libertate fizică în 
aer liber. | 

Ex-reiţii: | | 

1. Care sunt motivele, care ar face pe cineva să creadă că 
emoţiile sunt formele instinctive ale reacţiunii sau răspunsului. 

organismului psiho-fizic ? 2. 

2. Cum deosebiți impulsul sau tendința de emoție ? 

Daţi exemplul, 2 

3. Faceţi o listă de motivele pe care le-aţi întrebuințat spre 
a împinge sau a opri pe un. copil, dela: o acţiune, la o vârstă 
mai mică de 8 ani și apoi la 12 ani! 

4. Daţi exemple de întrebuinţarea celor. trei metode în tra- 
tarea fricii! LL i 

5, Cum întrebuințaţi în tratarea mâniei: 

q) Legea învățărei. |



po 

b) Interpunerea stărilor mintale. 
c) Stăpânirea mişcărilor expresive, împotriva explosiei mâniei ? 
6. Observaţi un copil în timpul explosiei mâniei! Notaţi du- 

rata emoţiei şi ce stare urmează după ea! Comparaţi cu adultul. 

Discuţii : 

Amintiţi-vă stări de nefericire din copilărie! , 
1. Ce mijloace aţi întrebuințat spre a nu le mai provoca în 

copiii pe care-i educați ? 

2. Cum se poate ajuta căpătarea unei technice reale, în- 
tr'o artă ? Are vreun rol aprecierea noastră ?



Atenţia. 

In natura înăscută a omului, se găsesc nu 
numai conexiuni între neuroni și serii de ncu- 
roni adaptaţi, astfel încât să fie gata de a intra, 
în acţiune la un moment dat și să se manifeste 
sub formă de reflexe, automate şi acte instinetive. 
Dar se mai află și coneziuni așa numite secun- 
dare, între neuronii sensitivi și cei asociativi, 
ca şi între diferiţi neuroni asociativi, ei între ei. 
Aceste conexiuni secundare fac posibile stările 
mintale ale percepțiunii, imaginaţiei, memoriei şi 
gândirii. Ele se manifestă prin aşa numitele 
tendințe ale activității mintale generale, sau prin 
Pulerea de disciplină şi control mintal. 

Aceste tendinţe, fiind şi ele rezultatul intrării 
în “activitate a unor conexiuni, gata de a func- 
ționa, produc plăcere numai prin faptul că sunt 

e 
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în activitate sau intră în funcţiune, independent 

de rezultatele acţiunii lor: A vedea, a auzi, a 

simţi, că se petrec fenomene în lumea fizică, 

produce plăcere, satisfacere în om şi cu atât 

mai mult, cu cât el însuşi este cauza acestor 'eve- 

nimente. EI însuși le produce prin stăpânirea şi 

îndrumarea activităţii sale mintale. 

Acestor conexiuni secundare datorează omul 

superioritatea sa morală şi intelectuală. Prin ten- 

dinţa activităţii mintale generale şi prin puterea 

de control asupra acestei tendinţe, se ridică el 

deasupra animalelor. In ce fel sunt legate aceste 

conexiuni secundare cu stările mintale, atât de 

variate ale omului, precis nu se ştie. Ceiace pu- 

tem însă studia şi descrie, sunt numai stările 

mintale și schimbările petrecute în ele. Aten- 

țiunea este tendința fundamentală ce îndrumează 

pe celelalte stări mintale și de aceia trebuie să 

începem cu studiul său. 

Este omul atent prin natura sa înăscută? În 

natura înăscută, găsim atenţia sub tormă de ten- 

dinţă, de a prelungi unele situaţii şi a-și potrivi 

atenţiunea fizică şi mintală, ca să primească cât 

mai multe impresii din această situaţie. Această 

tendinţă însă nu se manifestă pentru orice sti- 

mulent în general. Ea răspuude numai în acele 

situaţii ce sunt interesante pentru om, din cauza 
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constituţiei sale înăscute, iar atitudinea noastră faţă de ele, este alențiunea spontanii. 
Sunt însă unele stimulente, care par a trezi atenţiunea, ori decâte ori se produc; de ex. sti- 

mulentele puternice: o durere fizică acută, o iz. bitură de uşe puternică, tunetul; în ceiace pri- veşte văzul, o formă stranie, neobişnuită, pro- porții uriaşe şi în genere stimulentele în legătură cu instinctele şi capacități primitive. Alt factor, care irezeşte atenţia, este schimbarea stimulen- telor. De pildă sunetul unui clopot, ori cât de tare ar îi, dacă este uniform, sfârşim prin a nu-l mai băga în seamă, dar dacă dintr'odată începe să sune mai tare sau mai încet, imediat trezeşte atenţiunea. O condiţie însă, este că a- ceastă schimbare să nu fie prea gradată. Aceste sunt stimulente naturale ale! atenţiunei. Ele pot 
contribui la formarea obiceiului de a fi atent, dar pot da şi obiceiul de a nu îi atent. De pildă: șofeurul devine cu timpul absolut neatent la sgomotul motorului său. Cel ce locuiește în cen- tru sau lângă o gară, ajunge cu timpul să nu mai îie atent ia sgomotul străzii sau al locomo- 
tivelor. In genere, în legea, care datermină aten- Hiunea și obiceiul de a fi atent, este că orice lucru care serveşte la muncă şi la joc, capătă pute- rea de a atrage atențiunea. Dimpotrivă, orice 
lucru cu care nu ai nimic aface, pierde această 
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putere oricare ar fi intensitatea sau alte calități 
ale stimulentului. | 

Să cercetăm acum deosebirile între atențiunea 
copilului şi a adultului. In ceiace priveşte cu. 
prinsul, Gritfing, un psiholog american, în urma 
experiențelor făcute, scrie: „ălențiunea, în cu- 

- prinsul, ei, este în funcţiune de creștere inglivi- 
duală și nu-și atinge maximum decât atunci când 
observația și-a ajuns complecia ei desvoltare“. 

Deci -cuprinsul atenţiei unui copil mic creşte 
cu vârsta căci pe- când un adult, dint”o singură 
aruncătură de: ochi poate prinde 4—5 obiecte, 
copilul nu prinde decât 1—2. 

Această diferenţă este datorită, pe de o parte, 
diferenței între complexitatea obiectului de cu- 
geiare la adulţi şi la copii, pe de alta lipsei obi- 
ceiurilor automatice sau mecanice. 
„Legea psihologică este că un singur obiect, 

numai unul poate îi în centrul câmpului conştiin- 
ței, deci în cuprinsul atenţiunii. Aceasta este ade- 
vărat şi la adulţi şi la copii. Dar la adulți acel 
obiect unic poate fi un întreg sistem de idei; 
deci poate avea multe asociaţii în câmpul şi pe 
marginile acestui câmp, în care el ocupă cen- 
trul. La copil dimpotrivă, uri obiect e un singur 
obiect fără multe legături cu altele sau fără le- 
găiuri de loc. De aceia nu putem să-l ocupăm de- 
cât cu un singur lucru odată. De pildă, dacă 
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studiem cu un copil mic forma şi culoarea unui 
obiect, el va fi atent sau la una sau la alia, dar 
nu la ambele odată. 

Deci preceptul pedagogic: „Predaţi un singur 
lucru, întrun moment dai“, este cu atât mai 
adevărat cu cât copilul este mai mic. Când vrem 
deci să ajungem ca copilul să capete o serie de 
cunoştinți, trebue să cunoaştem întâiu ce ştie 
el, în legătură cu acestea și apoi cât e de compli- 
cată seria de cunoștințe, pe care vrem să o pre- 
dăm. Numai astfel, nu vom cădea în greşala de 
a cere copilului să răspundă la întrebări, ce nu 
sunt pentru vârsta lui mintală şi nu vom produce 
turburări şi desordini în predarea noastră. 

Invăţământul deci trebuie să fie cu necesitate 
gradat, fiecare lucru trebuie învățat întâiu şi 
numai după aceia situat întrun grup, ca ele- 
ment. Apoi, cu cât copilul creşte, deci i se în- 
mulţesc experienţele, cu atât numărul elemen- 
telor şi al relaţiilor de asociaţii va fi mai mare 
şi deci şi cuprinsul atenţiunei mai complex. 
Am mai spus că o altă cauză a îngustimii câm- 

pului de atenţie şi a sărăciei cuprinsului său, 
este lipsa de obiceiuri automate, sau maşinale. 
Un adult poate fi atent la mai multe lucruri 
deodată. De pildă: poate citi note, cânta din 
gură, mişca mâinile pe piano, spre a se acom- 
pania, picioarele pe pedală şi în acelaş timp 

' 
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poate lua cunoștință, dacă este ascultat sau nu 
de cei din jurul său. Aceasta numai pentrucă o 
mare parte din mişcările pe care le execută, au 
devenit automate și numai cer nici o atenţie în 
executarea lor. - 

Pentru copil însă, cea mai mare parte din 
mişcări, cer o mare încordare de atenţie şi foarte 
greu mai poate face şi altceva, pe lângă execu- 
tarea lor. In lectură asemenea, mare parte din 
atenţia sa este îndreptată asupra pronunțărei 
sunetelor, liierilor, accentelor şi atunci pierde 
din vedere înţelesul. In compoziţii, la teze, dacă 
atenţia lui e ocupată cu scrisul literelor, con- 
ținutul va fi neglijat. La aritmetică, scrierea ci- 
firelor, așezarea problemei, trebuie să devină com- 
plect automate, dacă vrem ca atenţia să fie în- 
dreptată în soluţionarea problemelor. Multe ac- 
iuni se fac în acelaș timp, dar numai unele 
trebuie să reclame alențiunea. Progresul nu e 
posibil decât când multe din ele se fac maşi- 

„mnaliceşte. De aceia e necesar ca învățătorul să 
analizeze situaţia şi să-și dea seama ce se cere 
dela. copil. Mai ales să nu uite că mișcările au- 
tomate cer mult exercițiu, repetare şi practică. 
Și pentru. ca în căpătarea lor să rămână ele- 
mentul viu de. plăcere, să imităm metoda d-nei 
Montessori care a desfăcut procesele automate, 
atât de conflexe ale scris-cititului, în procesele 
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elementare din care se compun şi.a dat copilului jocuri educative, în care aceste procese elemen- tare răspunzând nevoilor conexiunilor gata de a intra în acțiune, sunt repetate cu plăcere până ce sunt căpătate sub formă de procese mașinale. Rezultatul a fost că scris-cititul, procese com- plexe, sau căpătat sub forma desăvârşită nu- mai prin jocurile educative pregătitoare astfel copilul putând să scrie şi să citească la un D0- ment dat, fără să fie învăţat după metoda obiş- nuită. Economism astiel energie, căpătându-se, lreplat, fără repetarea monotonă şi plicticoasă a unor procese prea complicate pentru copil tără storţarea atenţiei și fără adjuvantul pedepsei şi al recompensei, deprinderea de a ceti şi scri. Sa crezut multă vreme, că intensitatea a- lenției la copil, este mult mai slabă decât la adult. De fapt, când copilul găseşte obiectul Suu 
interesul, care să răspundă adevăratelor sale nevoi psihofizice, el este tot atât de absorbit de acesta, tot atât de concentrat ca şi ; adultul. Decât interesele sale sunt mai limitate ea ale adultului şi mai ales sunt ignorate şi nesocotite. De fapt instabilitatea atenţiei sale, se datorează faptului că nu găseşte un mediu prevăzut cu obiecte, care să-i provoace, să-i întreţină ŞI ex- ercite puterea “de atenţiune. 
Exemple fapte caracteristice se petrec, în 

. 
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această privinţă cu copiii ce se ocupă cu ma- 
terial Montessori şi Care la un moment , dat 
sunt atât de concentrați, încât nu mișcă dela 
locul lor, nici în recreaţie, nici când ceilalți 
se joacă în jurul lor făcând sgomot. Ei nu-şi 
întrerup lucrul nici când vine ora de gustare. 

In ceiace priveşte durata, se face aceeaş ob- 
servaţie. Când un copil găseşte obiectul ne- 
cesar intrării! în acţiune a conexiunilor sale se- 
cundare, gata de a tuncţiona, «l poate fi ocupat 
fără întrerupere, o oră jumătate, două, fără 
îndemnul sau încurajarea nimănui. Decât obi- 
ectele, care pot provoca această surprinzătoare 
durată a atenţiunei la copil, sunt puţine şi tre- 
buiese căutate şi puse la îndemâna sa. Cu cât 
copilul creşte cu atât, intrând în acțiune mai 
multe conexiuni nervoase . secundare, numărul 
intereselor sale creşte. Ba creşte deci în pro- 
porțiune şi durata și intensitatea atențiunei 
spontane. Prezentarea unui material potrivit ne- 
voilor desvoltării sale psiho-fizice, ca acel expe- 
rimentat, de D-na Montessori în. azilurile de 
copii, create în acest sens, sunt un antrenament 
Progresiv pentru intensificarea şi prelungirea du- 
ratei atențiunei, considerată de toți psihologii 
ca cea mai bună metodă în educaţia atenţiei. 
Faptul că, copiii, odată ce se interesează „de 
un joc, ce este în acelaş timp o lucrare, o acti- 
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vitate regulată pentru el, îl repetă de zeci ȘE 
zeci de ori, contribuie fără îndoială la formarea 
obiceiului de a fi atent. 

Trebuie să mai constatăm că atenţia copilului 
este atrasă de mai multe obiecte, decât aceia a 
adultului şi aceasta tocmai că ideile şi noţiunile 
copiilor sunt mai puţin complexe decât cele ale 
adulţilor şi mai puţine la număr și mai ales 

din pricina lipsei de obiceiuri, mâșinale şi au- 

tomatice, atât de numeroase la adulţi. Desigur 

adultul poate lucra mai aprofundat şi mai în- 

cordat, din cauza aceasta, dar şi întrun câmp 

de interes mai îngust decât al copilului. Fiecare 

obiceiu, fiecare idee, care-l ajută să lucreze mai 

bine, în direcţia în care se ocupă, esie și o 

limitare a atenţiunei sale. Deaceia, în învăţă- 

mântul adulţilor, învățătorii deprinşi cu copii de 

școală, comit greşeli, uitând acest adevăr. 

In «educaţia copilului, numeroasele interese. 

care solicită atenţiunea, trebuiesc alese, selectate 

pentru ca numai unele să se fixeze şi să devină 

obiceiuri, să fie permanente, să servească de 

bază şi temelie caracterului, conduitei de mai 

iârziu. Să dea orientarea vieţii în formarea sa. 

Aceasta se realizează prin exerciţiu și formarea. 

educaţiei şi a mediului. Natura înăscută ne dă 

fondul, tendinţele care să provoace atenţia în 

mumeroase şi diverse direcţiuni. Educaţia face: 

restul. 
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Tipul atenţiunii la copii. 

Alenţia copilului este mai mult sensorială, pe 

când acea a adultului, mai mult intelectuală. 

Aceasta 'se explică, prin faptul că cea mai mare 

parte din instinctele, ce provoacă activitatea co- 

pilului sunt în legătură cu senzațiile și mișcările, 

ce le dau naştere şi le întovărăşesc. 

Rădăcina. atenţiei intelectuale este, după cum 

am văzut, în activitatea conexiunilor secundare. 

Dar şi isvorul acestei activităţi, a conexiunilor 

secundare, este mult timp în senzaţiuni. Să ob- 

servăm un adult şi un copil în grădină sau 

pe câmp. Copilul pune mâna pe flori, plante, 

prinde insecte, miroase toate florile şi buruienile, 

duce la gură, gustă diferite frunze şi . flori. 
Adultul nu dă decât o mică parte de atenţiune 

“humii care-l înconjoară şi va fi atent la ima- 
ginile, asociaţiile şi amintirile pe care i le tre- 

zeşte această lume. Punctul de plecare al aten- 

“Țiunii unuia ca şi al celuilalt, va fi tot activitatea 

simţurilor. La copil însă se va ajunge numai 

trepatat, prin exerciţiul simţurilor, cu vremea şi 

cu vârsta, la idei, concepte sau noţiuni abstracte. 

Să compârăm acum pe copil cu adultul în 

ceiace priveşte puterea de atențiune voluntară 

„sau forțală. Aci, fără îndoială semnul cel mai



sigur al trecerii din: Siarea copilăriei la matu- 
ritate este creşterea puterii de a ţine atenţiunea 
încordată asupra unui lucru, prin efort, zu voință. 

Obiectul, care atrage şi reţine atenţiunea spon- tanee, este acela ce satisface o tendinţă naturală a copilului şi prezintă, din cauza aceasta, o va- 
loare peniru el. Deaceia Dewey contopeşte obi- 
ectul cu interesul pentru el, în sutletul copilului. 
Obiectul nu este interesant pentru copil, zice «el, 
decât pentrucă răspunde unei nevoi interioare. 

Sunt însă unele obiecte care nu răspund 
direct la o nevoie momentană a vieţii interioare 
a copilului. Ele însă atrag atenţia copilului, 
pentrucă sunt mijloace de a se căpăta plăceri 
sau a evita neplăceri, dela alte situaţii sau îm- 
prejurări. Prin aceasta provoacă sforţarea co- 
pilului de a fi atent la ele. Interesul deci nu 
este în ele şi sforțarea atențiunei asupra lor, 
este deosebită de ele. Copilul, cu cât e mai mic, 
cu atât e mai lipsit de puterea de a-şi da sfor- 
jarea pentru un astfel de obiect. Lipsa este da-' 
torită desigur şi condițiunilor sale fiziologice 
și lipsei de exerciţiu, de practică în viaţă. Forma naturală a atenţiunei copilului este deci cea spontană. i | 

Trebuie ca educatorul să caute a forma copilul, pentru a-l face să capete puterea de atenție 
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silită sau voluntară? Desigur, dar în primul loe 
trebuie să-şi fixeze în minte că numai atenţia 
spontanee poate ti concentrată și sustinută. 
Munca nu are valoare în lume şi nu dă putere 
de invenţiune omului, putere de a aplica in- 
xenţiunile în practică putere de creațiune în 
artă, decât dacă îşi are obârşia în atenţiunea 
spontană a omului. 

In acelaș timp însă nu trebuie să se uite 
că atenţiunea spontană, prin faptul că este în 
strânsă legătură cu tendinţele izvorâte din in- 
stinct, deci cu viaţa egoistă şi brutală, primi- 
livă, a individului, nu este potrivită cu nevoile 
vieţii sociale şi civilizate de azi. Deci ea trebuie 
ridicată, treaptă cu treaptă, dela sensorial şi 
individual, la intelectual, social şi ideal. Dar 
omul, natural, nu trebuie ignorat nici -sacrificat 
în vederea unor scopuri de viitor, nici nu tre- 
buie supus la suferințe şi privațiuni individuale, 
în scopul de a-l face folositor grupului. Acest 
scop nu se poate realiza decât prin exercițiu 
şi formare, prin întărirea şi creşterea treptată 
a atenţiunei silite sau voluntare, dar plecând 
dela atenţiunea spontană, care este caracterul 
firesc al copilăriei. 

Atenţiunea silită sau voluntară, este deci un 
tip de atenţie. necesară în planul  desvoltării 
omului, dar necesară numai ca mijloc în ser- 
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viciul unui scop. Scopul trebuie să fie ridicarea 
atențiunei spontanee dela gradul sensorial, dela 
cel intelectual, adică la nivelul celor mai înalte 
idealuri şi aspiraţiunei omenești. 

Raportul dintre efort, storţare, silinţă şi in- 
teres, a ridicat multe discuţii şi a tost prilej 
de mari neînţelegeri şi greşeli. Educaţia veche 
privea sforțarea ca având valoare în ea însăşi. 
Orice lucrare grea, care cerea storțare, eră bună 
numai în virtutea acestei sforțări și numai pen- 
trucă era grea. Dar această părere cade, : în 
clipa în care recunoaștem că atențiunea for- 
țată este numai pentru a deschide drumul a- 
tenţiei spontanee. 

Pe de altă parte, concepția dulceagă a unei 
alte pedagogii, care preconizează numai lucrări 
plăcute şi uşoare în educaţia copilului, este tot 
atât de absurdă. 

Adevărul este că de obiceiu se găseşte înire 
amândouă. De ex.: un copil năzuieşte spre un 

„scop pe care-l doreşte, care are valoare pentru 
el. Drumul care-l duce spre ajungerea scopului 
însă, nu poate fi nici greșit, nici urmat, decât 
prin o atențiune voită, forțată. In vederea, a- 
tingerii scopului dorit, copilul va face sforţări 
de atențiune puternice şi durabile, pe care nu 
le vom putea obține prin nici un alt mijloc ar- 
tificial, fie el cât de ingenios. Acest fel de a 
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Fana ÎN: 

lucra îl pregăteşte foarte bine pentru viaţă, Bi 

învață să privească înainte la ţinta pe care o 

urmăreşte şi nu numai la clipa prezentă. Il ajută 

să-şi facă judecăţi precise asupra valorii lucru- 

rilor și îi dă cunoştinţe, pe care să le poată 

aplica în practica vieţii. | 

Un copil, care vrea să-şi facă o luntre, care 

să poată pluti, simte nevoie să facă unele mă- 
surători şi socoteli şi încearcă să le facă sfor- 
țându-și atenţia asupra lor, pentru ca să reu- 

şească. Stăruința și etortul, pe care-l va depune 
în lucrările sale, vor fi în raport cu dorința de 

a reuși. Altul, are o sumă de bani, printr'o 

întâmplare fericită. Dorinţa de a profita de ei, 

cât mai bine, deoarece nu va mai avea curând 

o asemenea sumă, îl va face atent la toate lu- 

crurile ce-l ispitesc şi-l va forţa la socoteli și 

judecăţi care-i vor folosi şi la formarea atenţiei 

voluntare şi la formarea inteligenții şi la întă- 

rirea caracterului. 

Multe din activităţile copilului îşi capătă va- 

loarea numai pentrucă sunt în strânsă legătură 

cu interesele sale naturale. Acestea sunt interese 

derivate şi sunt un mijloc foarte potrivit pentru 

trezirea şi susținerea atenţiei spontanee. In edu- 

caţie, putem să ne servim de ele la orice pas 

şi orice moment. Câteva principii nu strică să 

fie luate în consideraţie. 
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I. Să alegem lucrări în legătură cu stadiile de desvoltare ale copilului. Să ne folosim de ceiace- găsim în natura lui şi să lucrăm cu această natură. 
2. Intre obiectele dintro lecţiune să alegem pe acele, care sunt în legătură mai directă cu natura copilului, ca să Provocăm, prin derivare, atențiunea dorită. 

3. Să alegem printre subiectele de lecţiune, „Pe acelea, care sunt în legătură cu mai multe interese ale copilului. 
4. Să alegem pe acele, care se igăsesc mai des în viața de şcoală şi de familie și din mediul în care se află copilul. Acesta este unul din motivele pentru care regionalismul și localismul au valoare în educaţie. 

9. Dintre mai multe interese, să alegem pe cele mai: înalte, cu valoare morală sau intelec- tuală. 

Nu trebuie să căutăm a provoca atenţia, prin mijloace artificiale, prin pedepse sau recom- pense. Adevărata educaţie a atenției consistă în a desvolta, din tendințele instinctive aie . COpi- lului, obiceiul unei atențiuni stăruitoare, con- centrată şi spontanee, folosind lucruri ce pre- zintă cel mai mare interes pentru copil, în viaţa de şcoală şi de familie. Să cultivăm apoi pu- terea copilului de a- și ține atenţiunea încordată 
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asupra mijloacelor prin care -poate ajunge la 
îndeplinirea unui scop, pentru care' el are cel 
mai mare interes. Să ne servim de interese legate 
cu pornirile şale instinctive spre ai atrage Și 
reține atenţiunea asupra unor lucruri şi cunoş- 
linţe, ce-i vor servi mai târziu şi pentru: care el 
nu are încă interes. 

In învățământ, putem zice că, un copil trece 
prin trei stadii ale atenţiunei. In primul stadiu, 
atenţiunea este instinctivă şi este trezită şi sus- 
ținută, îndrumată, numai de tendinţele sale 
înăscute. In al doilea stadiu, predomină mai 
mult atențiunea forțată sau voluntară asupra 
unor mijloace pentru realizarea unor scopuri 
interesante pentru copil, mai mult indirect. A- 
ceasta se face prin aşa numitele interese derivate. 
Al treilea stadiu este interesul obiectiv, devenit 
atractiv pentru copil, prin el însuși. Stadiul întâi 
şi al doilea sunt stadii în care slorțarea nu mai 
există şi atențiunea poate fi numită involuntară. 

Ezerciţii: 1. Să se cerceteze care ar fi calea cea mai 
bună, pentru a susţine atenţia. când se simte că gândul 
nostru tinde a se depărta 'de obieciul, pe care-l vrem să 
studiem. 

___2. Ce irebuie să înțeleagă un educator, când cere co- 
piilor să fie atenţi? 

3. Ce trebuie să înţelegem prin vorbele, trebuie să 
învăţăm pe copil a fi atent? 

11]



4. Ce însemnătate are aliludinea copilului, -în clasă, pentru aienţiune ? 

5. Arălaţi deosebirea dintre a trezi şi a susține a- ienția copilului. 

Cărţi de consultat: Capitolul Atenţiunii, din orice psi- hologie. Bayley: The Educative Process. Dewey: Interes şi sforțare, Waller B. Pillsbury: Aitention. 

112



Percepţiunea. 

Rădăcinile înăscute ale Percepţiunii. 

Natura omenească, are în natura. sa înăscută, 
“unele tendinţe, care provin din înzestrarea sa, 
“cu unele conexiuni nervoase, între organele sim- 
țurilor şi anume centrii ai creerului. Acești centri 
intrând în acţiune, dau naștere stărilor mintale 
numite percepțiuni sensoriale. Structura orga-' 
elor simţurilor și delicateţa conexiunilor, din- 
tre aceste organe şi creer, determină care a- 
nume stimulenţi vor provoca acţiunea sumţu- 
rilor şi ce anume sensaţiuni vor fi provocate. 
De ex.: ochiul este sensibil numai la :anume 
'vibraţiuni ale eterului; iar la ambele margini 
ale spectrului solar, sunt raze, la care omul nu 
este sensibil, nu le poate percepe. Urechea unor 
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insecte e sensibilă la unele sunete muzicale, pe care urechea omului nu le poate percepe. Mi-: rosul câinelui percepe senzaţii imposibile de perceput de nasul omului. Deci în însăşi struc- tura înăscută a omului, se găseşte limita peste eare nu poate trece puterea de percepere , a simţurilor. 

„ 

Evoluţia percepţiunei la copil. 

Desvoltarea percepţiunei sensoriale din prima copilărie, până la maturitate; este un fapt ne- tăgăduit şi are mai multe cauze: 
1. Perfecţionărea organelor simţurilor şi a conexiunilor lor. 
2. Experienţa, care dă posibilitatea conștienţei. din ce în ce mai clară, a obiectelor percepute. 
3. Schimbările realizate, în atențiune, prin. progresul stărilor mintale, care devin din ce în ce mai clare şi mai detinitive. 
4. Creşterea puierii de discriminațiune, adică de perceperea diferențelor, din ce în ce mai mici, în toate domeniile percepțiunilor. sen-. 

soriale. 

Nu toate organele simţurilor sunt pe acelaş nivel de desvoltare în clipa în care copilul se. naște. De pildă, organele sensoriale ale pielei şi 
. 
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ale tactului sunt mai desăvârşite decât ale ochiu- 
lui, urechei şi nasului. - 

Legea creşterii perfecționează toate organele 
simţurilor, în primii ani ai copilăriei, dar schim- 
bările pe care le constatăm, în percepțiile .sen- 
soriale, la copiii din cursul vieţii şcolare, sunt 
datorite altor factori. 

Stările vieţii mintale provocate de acţiunea 
"conexiunilor organelor sensoriale cu creerul, nu 
pot fi decât activități câştigate şi nu înăscute. 
Nimic din canttăţile,. forma şi relaţiile lucrurilor, 
nu există la începutul vieţii sugarului. Copilul, 
în primele timpuri, nu poate avea decât ceeace 
numeşte William James: „O mare confuzie de 
lumină și sgomole“. | 

In această epocă, conținutul mintal este o 
masă nediterențială, în care predomină sen- 
timentul de bună stare, de bună simţire sau cel 
-ontrariu de suferință, de a nu se simţi bine, a nu-i îi îndemână, simțirea difuzată de căl- 
dură şi plăcere, sau de răceală şi neplăcere, 
:Simțire nelocalizată. 

Trezirea şi formarea percepţiei din senzaţiuni 
nedefinite. 

Primele schimbări se produc prin acţiunea 
Tepelată a diferitelor organe sensoriale ŞI ac- 
iunea unora cu altele. Când copilul pune mâna 
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pe jucăria sa, care sună, își stimulează î în prim ul 
loc simţul muscular şi tactic.. Simțul muscular- 
e stimulat în mână şi în braţ, în același timp. 
Apoi, intră în activitate auzul prin sunetul pro- 
vocat şi apoi simţul văzului, când obiectul cade. 
în linia privirii. Când duce apoi jucăria la gură 
se produc senzaţii tactile, în sură. Poate se 
produc -şi unele senzaţii gustative, dar obiectul 
nu mai este văzut. Şi ori de câte ori pune mâna 
pe jucărie, senzațiile se repetă. Aceste senzaţii, 
care se produc în acelaș timp, simultan, se pot 
repeta şi cu alte obiecte, care cad în mâna co- 
pilului. Jucăria poate fi albastră, tare şi netedă. 
Mingea poate fi şi ea albastră, dar elastică şi 
moale, pufoasă. Putem imagina astfel nenumă- 
rate obiecte care să stimuleze astiel, în diferite 
moduri, organele simţurilor şi să dea copilului 
impresia diferitelor lor calități. Dacă însă ju- 
căria, care sună, ar deștepta în copil numai 
un fel de senzaţii şi numai pe o singură cale, 
desigur, că senzaţia ar rămâne multă vreme 
nedefinită. Faptul însă, că această jucărie sti- 
mulează simultan, mai multe simţuri şi variază 
stimularea aceluiaşi organ, eare nu se produce: 
niciodată pe aceiași cale, dă copilului conştiinţa 
unei lumi pline de lucruri şi face să se nască 
o experiență, primită simultan prin mai multe: 
organe ale simţurilor. Toate însă vin prin sti-- 
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mulente variate, dela acelaș obiect. Aşa dar des- 
voltarea percepțiunii depinde, în primul loc, de 
bogăţia sau de lipsa unei asttel de experienţe. 

In al doilea rând, contribue la progresul per-: 
cepțiunei, creşterea puterii de atenţiune.  Câtă 
vreme atenţia e nesigură şi trece repede dela 
un lucru la altul, nefixându-se nicăiri, impresia 
primită dela obiect, e neprecisă, incompletă, ne- 
clară. Lipsurile atenţiei au ca rezultat lipsurile 
din simțul percepţiei. 

In al treilea rând, ceeace contribue, în pro- 
gresul perceptivităţii, este cunoaşterea, prin prac- 
tică, a diferenţelor şi asemănărilor din ce în 
ce mai mici şi mai fine dintre lucruri. 

In genere, pe copil nu-l interesează aceste 
mici diferențe, dar mediul trebue să le impună 
ca o necesifate. 

Pe această cale, se desvoltă în copil un fond 
de cunoştinţe de mare valoare. Conţinutul min- 
tal se resimte şi mai târziu de această lipsă 
fundamentală, în creşterea sufletească a co- 
pilului. 

Diferenţele între perceperea copilului și a adultului 

Materialul Montessori, pentru desvoltarea sim- 
țurilor, îşi are valoarea tocmai pentrucă sti- 
mulând interesul copilului la joc, îl sileşte să 
capete aceste fine pereepțiuni inconștient. 
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In senere, putem spune că un copil diteră de adult, în ceiace priveşte bogăția, precisiunea şi lipsa amănuntelor, în percepere. 
După cercetările lui Meumann, K. Lange, B. Hartnann şi alţii, lipsurile în percepţia copi- lului sunt mult mai mari decât am putea crede. Cele mai multe se consiată în lipsurile din ob- servația vieţii de toate zilele. 
Din vestitele anchete ale lui Stanley Hall, în America, rezultă că 5304 din copiii oraşului Boston, mau observat apusul soarelui, 35% nu ştiau de unde provine lâna. Alţi copii din şcoalele secundare credeau că merele ca “şi cartofii se scoi din Pământ, iar unii tineri, care au petrecut o viață întreagă la țară, nu observaseră cum se culcă un cal. O fată dela ţară nu cunoştea pi- țigoiul ş. a. m. d. 

Lipsa aceasta de cunoaştere a lucrurilor im- Plică o lipsă şi mai mare în Cunoaşterea ca- lităţii lucrurilor. Nuanţele culorilor, diferenţele între sunete şi. sgomote, relaţiile de timp şi spaţiu lipsesc aproape cu totul la copii. Aceste cunoștințe nu se capătă decât prin analiza sen- sațiunilor elementare și sunt un rezultat al ac- ţiunii factorilor, care provoacă desvoltarea per- cepţiunei. 
Altă diferență însemnată, între perceperea co- Ppilului şi a adultului, este numărul stimulenţilor 
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necesari pentru a o provâca.: Pentru a percepe 
un obiect, copiii au nevoe de mult mai multe 
și mai variate stimulente, venind dela accest 
obiect. Exemplul tipic este citirea. Copilul tre- 
buie să citească toate literele: dintr'un cuvânt, 
toate cuvintele dintro propoziţiune, toate pro- 
poziţiunile dintr'un paragraf, pentru a percepe 
înțelesul. Adultul nu are nevoie decât de un 
cuvânt-două în propoziţiune, de propozițiunea 
principală dintrun paragraf, Trebuie să treacă 
vreme până să evolueze perceperea copilului la 
acest grad, iar predarea trebuie să ţină în so- 
coteală de mersul «ei progresiv, Pentru aceasta 

"să întrebuințeze din ce în ce mai multe -sti- 
mulente şi caracterizări, spre a răspunde ne- 
cesităţii acestei evoluţii. 

In fine, o a treia diferenţă, între perceperea adultului şi a copilului, «este iniluenţa puterii 
trecute, sau a conținutului mintal, în determi- 
narea unei percepții prezente. Fiecare om este 
influenţat de starea mintală în care se găsește, 
în elipa când percepe un lucru. Dispoziţia su- 
iletească este unul din factorii cei mai puternici, 
în crearea unui punct de vedere în observație. 
Fiecare tindem să vedem şi să auzim, așa cum 
dorim. Copilul însă, din cauza caracterului spe- 
cial al atenţiunii sale, este încă şi mai influenţat 
de conţinutul trecut al minții sale.



De aci rezultă, pentru practica învățământului, 

următoarele principii: 

Să precizăm cât se poate de bine şi de lă- 

murit ce trebuie să observe copilul şi să facă, 

pentru ca să ajungă la rezultatul dorit. 

Să nu schimbăm prea repede, obiectele în 

predare, trecând de pildă dela geogratie la ma- 

tematici, fără a lăsa între ele un timp oarecare, 

spre a permite astfel copilului să iasă din pre- 

ocupările provocăte de geogralie şi să intre în 

cele cerute de matematici. - 

Să-i lăsăm timp să se adapteze, să se aco- 

modeze cu noua orientare a minţii, pe care i-o 

cerem şi cu noul material de studiu, pe care 

i-l prezentăm. 

Cauza iluziilor este tocmai în această putere 

imensă a conţinutului mintal al copilului, a- 

supra impresiunii prezente, a perceperei exte- 

rioare a copilului. 

Dacă i sa vorbit de pasărea măeasiră, lui i 

se pare că o vede în orice pasăre, care sboară 

şi că-i aude vorba, chiar când nu e decât ciri- 

pitul unei vrăbii. Sugestibilitatea copilului, prin 

propriile sale gândiri, imagini anterioare, sau 

emoţii, a fost dovedită prin nenumărate expe- 

vienţe. Aceasta o poate constata orice educator, 

în orele zilnice de clasă. Din practica şcolară, 

ne dăm seama că școlarii văd şi aud, de cele 
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mai multe ori, cele ce sugerăm noi, prin în- 
trebări. Pe de altă parte, ei sunt supuși la mai 
puţine iluzii, pe care adultul le are din cauza 
obiceiului. | 

De pildă, un adult, care e deprins a citi iute, 
trece peste multe greșeli de tipar, :ce nu scapă 
copilului. Când mintea lui nu este stăpânită de 
o anumită idee, imagine sau emoție, el percepe: 
mai exact decât adultul, care poate fi influenţat 

şi indus în eroare, de obiceiu şi rutina vieţii. 

In ceiace priveşte percepțiunile speciale, ale 

fiecărui simţ, este foarte greu de stabilit, care 

este linia de desvoltare a fiecăruia din ele, de 

oarece fiecare pas înainte este rezultatul unor: 

factori pe cât de diferiţi, pe atât de greu de: 

cercetat, fiecare în chip deosebit. 

Din toate cercetările făcute, sar putea stabili 

cam următoarele concluziuni acceptate de ma- 

joritatea psihologilor. 

Ochiul, în primele timpuri ale copilăriei, este 

necompleci, cu un câmp de viziune foarte măr- 

ginit şi adaptat pentru o acțiune săracă şi res- 

trânsă, asupra mediului imediat. Diferenţa în 

strălucire pare a fi percepută în luna a şasea.. 

Cele dintâiu culori, care-i âtrag observaţia copi- 

lului, par a fi roşiul şi gâlbenul.: Albastrul, după 

mulți inivestigători, pare â îi perceput mai greu. 

Discriminarea gradului de strălucire şi a cu- 
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lorilor, dacă nu s'a dat ocazie unei experienţe 
mai bogate, ca în metoda Montessori, nu pare 
să se desvolte înainte de şease sau chiar 
şapte ani. a ÎN 
După unele experiențe, fetele şi temeile sunt 

mai precoce decât băeţii şi bărbaţii, în această 
direcţie. 

In ceiace priveşte percepersa spaţiului, opi- 
niile sunt încă şi mai împărțite. Astfel, Ganditord 
(The mental and Physical of School Children) 
crede că ea nu există la copilul din primul an, 
care întinde mâna să apuce luna şi numai la 
7—8 ani este deopotrivă de exactă la :copil ca 
şi la adult. Thorndike (The original Nature of 
Mann) nu «e Sigur că un copil întinde mâna 
spre lună fiindcă o crede aproape, ci numai 

- fiindcă străluceşte. Gestul său e acelaş pentru 
orice obiect strălucitor, fie «el depărtat sau a- 
propriat. Ceiace «e Sigur, este că percepţiunea 
spatiului, pentru lucrurile apropriate e mai cu- 
rând desvoltată, decât percepţia culorilor. A- 
ceasia se desvoltă prin asociarea mișcărilor mâi- 
nilor şi a locomoţiunei, în genere cu percepţia 
vizuală. Meumann e de părere că la 6 ani, co- 
pilul posedă multă acurateță în această privinţă 
şi are toarte puţine vederi greşite sau iluzii. 
Experienţa” concepielor spaţiale, ca distanța ex- 
primată în kilometri ca şi interpretarea perspec- 

, 
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tivei şi aprecierea, în tablouri şi ilustraţii a 
înălțimilor obiectelor, cu care copilul nu e obiş- 
nuit, se desvoltă mult mai târziu. 

În perceperea greutății, se pare că practica 
nu are multă influență. 

In ceiace priveşte sensibilitatea pielei, părerea 
generală este că ea e mai mare la copil şi că 
practica joacă un rol incalculabil în desvoltarea 
sa. Dovadă, extrema sensibilitate a orbilor care, 
„Văd cu degetele“, pentrucă a avut mereu „să 
recurgă la ea în lipsa percepțiunilor vizuale. 

In schimb, percepțiunea sunelelor este cea 
mai săracă din toate, în primii ani ai copilăriei. 
Mulţi explică puţina putere de discriminare a. 
sunetelor, ca şi puţina capacitate de a reproduce, 
prin imitare şi a memoriza o melodie, prin 
faptul că deobiceiu - -copiii dau puțină atenţie in-. 
tensităţii, volumului, şi direcţiunei sunetelor. 

Sa constatat încă, printre toate variațiile ne- 
numărate ale predispoziţiiloi individuale, că în 
genere sensibilitatea auditivă crește cu practica 
şi cu vârsta, cu o încetinire a progresului între- 
10—15 ani. 

Percepția limpului, mai ales pentru perioade 
mai lungi, se desvoltă mai încet. Meumann este 
de părere că conceptele mai complecte de timp, 
ca primăvara trecută. acum 0 lună și altele, nu. 
au un înțeles decât pentru copiii dela şase ani 
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în sus. Trebuie să serbeze copilul 8—9 zile de 
nașiere, pentru ca să aibă o noţiune mai pre- 
cisă despre durata unui an? Cu atât mai mult 
timp cere perceperea. exactă a unei mai lungi 
perioade de vreme, în trecut și de aci vine 
greutatea de a rezolvi problemele pe care le 
pune învățământul Istoriei. _ 

„Defectele simţurilor vor juca un mare rol, 
în desvoltarea percepţiunilor, pentrucă ele sunt 
izvoarele conştiinţei noastre. Deaceia trebuie să 
ne asigurăm întâiu dacă organele simţurilor. 
suni în stare destul de bună, spre a fi impre-. 
sionante de stimulenţii ce lucrează asupra lor. 
Cunoaşterea şi corectarea acestor detecte se 
impune deci ca o primă datorie a educatorilor, 
Detectele mari, în auz şi în văz, sunt adesea 
cauzele stării înapoiate a unui copil și multe 
din neajunsurile desvoltării sale mintale, se da- 
toresc lor. ” 

Defeciele văzului după statistici, au fost sta- 
bilite în Rusia, Japonia, Anglia, şi o parte din 
Statele-Unite, sunt destul de răspândite între 
copii. S'a socotit că, 30/, din populaţia şcolară 
au defecte vizuale, ce trebuiesc neapărat co- 
rectate cu ochelarii. Deftectul cel mai răspândit, 
dar care se poate uşor constata, este miopia, 
adică vederea scurtă. Acest defect se datoreşte 
lungimei diametrului longitudinal  antero-pos- 
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1, 

terior al globului ochiului, din care cauză to- 
„iearul ocular nu este ajuns de razele soarelui 

şi imaginea se formează înaintea “rentei. 
Deiectul opus este prezbiţia sau hypertrofia, 

adică formarea imaginei dincolo de retină. 
Se poate ca defectul să nu fie destul de pro- 

munțat şi copilul să-l poată suporta, făcând 
unele sforțări. Dar aceasta în loc să facă bine 
ochiului, cum se crede de obiceiu, dimpotrivă 
obosește mușchii ciliari, care regulează acomo- 
darea ochiului. 

Un alt defect este astigmația, datorită neega- 
lităţii curburei corneei, sau chiar a lentilei. Acest 
efect poate avea urmări şi mai grave, din cauza 
sforţării, pe care o impune mușchilor ochiului. 

Deobiceiu aceste două defecte din urmă, nu 
pot fi constatate prin testele întrebuințate în 
şcoală, spre a constata acuitatea, vizuală. Vizita 
medicală, pentru constituirea fişei de sănătate, 
se impune deci cu necesitate. 

Un alt defect, tratat de obiceiu cu destulă in- 
diferență, este sirabismul, sau ochiul încrucişat, 
care rezultă din hypertrofia excesivă a unuia 
din cei doi ochi. Ori acest defect trebuie tratat 
din cea mai fragedă vârstă şi fără întârziere. 

Educatorul trebue să fie foarte atent, pentru 
orice manifestare neobişnuită, la ochii copiilor 
ca lăcrămatul, supuraţia, felul de a privi sau 
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a sta în timpul lucrărilor scrise sau manuale. 
Adeseori, din pricina turburărilor vizuale, rezultă 
ca simptome reflexe, dureri de cap, indigestii 
Şi în genere nestabilitate emoţională. 

Un defect, cu totul de altă natură, este aşa 
numita orbire pentru anume culori. Forma. cea 
mai obişnuită este orbirea pentru culorile roșu 
şi verde. Ea este incurabilă şi putem cel mult 
să deprindem pe copil a le cunoaşte prin dife- 
rența de luminozitate. 

Defectele urechii. După cercetările făcute în 
diferite ţări, 200/, dintre copiii de şcoală au de- 
tecte auditive, la una sau la ambele urechi. A- 
cești copii prezintă, din această cauză, detecte de 
limbagiu şi par înapoiaţi sau imbecili, numai 
pentru că nu pot lua parte efectivă la iecţii. 
Apoi, penirucă nu pot participa la jocurile ce- 
lorlalţi copii, crese singurateci, antisociali, hur- 
suzi şi rămân înapoiaţi tiziceşte şi moralicește. 

-De îndată ce se coastată o lipsă, în această pri- 
vinţă, trebue consultat medicul. Adeseori 0pe- 
rarea vegetaţiilor sau a adenoizilor este suficientă 
pentru vindecare. Dacă defectul se declară in- 
curabil, copilul trebue instruit în clase cu metode 
speciale. De aci vedem ce atenţie deosebită, 
trebue să se dea acestor două simțuri la copil, 
dacă vrem ca el să strângă materialul necesar, 
prin activitatea lui sănătoasă și prin percepere 
exactă, i 

126



Formarea perceperii copilului, prin educaţie. 

Desigur, că prima condiţiune pentru percepere 
este starea organelor sensoriale, dar pentru des- 
voltarea ei, copiii trebuese tormaţi prin anumite metode de învățământ. Prin activitatea simţu- rilor, se adună tot materialul din care se alcă- tueşte cunoașterea, materia] pe care îl con- strueşte imaginaţia şi-l prelucrează rațiunea. Ex- perienţa limitată a simţurilor, erceperea inco- rectă -sunt cauzele multor lipsuri şi lacune, în viața mintală de mai târziu. Deşi educatorii ştiu prea bine lucrul acesta, totuşi este un defect general al învățământului de pretutindeni, în telul cum se procedează cu educația simţurilor. 
Se dă prea puţin timp copilului şi prea puţine împrejurări, în care să-şi experimenteze sim- țurile, să vază, să asculte, să pipăe, să guste, să miroasă, să constate temperatura lucrurilor. Pen- tru ureche, ar trebui să experimenteze înălțimea, 

intensitatea, durata sunetelor, să dislingă. dife- 
rența între piano, vioară, flaut, vocea omenească, 
de diferite calităţi: tenor, bariton, contralto, bas. Să facă deosebiri între diterite grupe de tonuri 
simultanee sau succesive, între ton şi semiton, ritm, ton major şi minor, pentruca să aibă ceeace 
se numește auzul cultivaţ. 
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. 

In rostirea cuvintelor, să-i facem atenţi la 

pronunţarea, la scrierea silabelor şi a cuvintelor. 

Inti”o lecţie de gătit, facem atente fetele la can- 

titate, culoare, proporţia şi textura alimentelor, 

la aranjamentul și distanţa” aşezării mesii. De- 

asemenea îi facem atenţi la aprecierea văzului, |. 

a mirosului, înainte de a ajunge la aprecirea 

gustului. 

Mâinile trebue să caute îndemânare, și să 

"perceapă, prin simţul muscular, sensibilitatea 

pielii, simţul kinestezic. Toată această experienţă 

trebue să se facă întrun mediu anume. pregătit 

de educator. Lăsat numai la propria lui acti-. 

vitate, copilul capătă percepții confuze şi ne- 

complete şi neexacte. Dacă vrem ca percepţia 

copilului să se desvolte cum trebue, atunci să-l 

punem în condițiuni de a experimenta, aşa cum 

se cere. 

In această privinţă, sistemul Montessori, cu 

materialul său educativ şi mediul ambiant creeat 

în clasă, contribue în sensul cel mai bun la 

desvoltarea percepţiunii. 

Perceperea este nu numai observarea lucru- 

rilor şi aşa de confuz numită, desvoltare a sim- 

ţurilor, ci ea stă în legătură cu memoria, atenţia 

şi mai ales cu formarea conceptelor. 

Să analizăm acum ce înseamnă .a observa? 

Meumann deosebeşte trei feluri de observaţii: 
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1 Investigația cu premeditare, sau cercetarea 
în anume și diferite scopuri, în diferite direcţii 
date mai dinainte atenţiunei. De pildă, în con- 

templarea unui tablou, pentru a resimţi plăcerea 

artistică, în aşteptarea unei întâmplări, care se 

petrece repede, în ascultarea unui sunet, care 

trebue să se producă. ” 

2. Fără premeditare, forțată de împrejurări 

neaşteptate, provocată prin surprindere. 

3. Cu premeditare, dar oarecum pasivă, fără 

o ţintă clară şi bine definită în minte. 
Dir aceste trei feluri de investigaţii, desigur, 

cea dintâiu formă este aceia, care formează pu- 
terea de observaţie. In funcţie de astfel de ob- 

servaţii, atenţia este fixată asupra scopului, a 

țintei. Simţurile sunt ascuţite şi îndreptate: con- 

ştient asupra amănuntelor observate. Lucrurile 

observate suni fixate în memorie, iar materialul 

rezervat, impresiile, sunt analizate sau clasificate. 

Felul în care omul observă, în aceste cazuri, 

diferă dela individ la individ, dar mai ales în 

cazul întâiu și al treilea. Cazul întâiu produce 

deobiceiu. observația definitivă şi clară, iar re- 

"zultatele nu pot fi valabile decât întrun cere 

restrâns de activitate. Cazul al treilea, mai vag 
şi mai nedeterminat ca rezultat şi ca metodă, 

are un câmp mai larg de activitate. Poate servi 

ca pregătire preleminară pentru o observaţie 
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mai metodică, de felul celei dintâiu. Dacă vram 
să formăm „observaţia copilului mai sistematic, 
întrebuințăm felul întâiu de observaţie, pentru 
a-l obişnui cu metoda şi a-l face să dorească 
să atingă scopuri de valoare. Copiii mai mici 
de 12 ani, se lasă sugestionaţi, de felul cum le 
punem noi chestiunile, mult mai mult decât 
adulții. De aceia, rezultatele observaţiilor vor 
fi cu atât mai neexacte, cu cât le vom puns 
mai multe chestiuni îndrumătoare. 

Trebuie să deosebim observatorul obiectiv de 
cel subiectiv şi, deşi subiectivitatea este carac- 
teristica vârstei ' copilăreşti, se găsesc copii al 
căror tip de observaţie este îndestul de obiectiv, 
pentru ca ei să-şi dea seama care este partea 
de realitate şi care este partea adăugată de ei. 

Cea mai mare parte însă dintre copii sunt 
subieclivi şi amestecă fără critică, partea adusă 
de dorinţele, imaginaţia şi interpretarea lor, cu 
cea primită direct dela realitate. Totuşi tipurile 
acestea nu pot să aibă o consecință bine de- 
finită la copii, din cauza fluctuaţiilor în inten- 
sitatea intereselor, și deci mobilitatea atenţiei. 
Fetele sunt mai subiective decât băeţii. 
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Puterea de observaţie creşte treptat 
în copilărie. 

Din observaţiile făcute de diverşi psihologi, ar 

rezulta că maximum puterii de observaţie este 

cam dela vârsta de 14 ani. După această epocă 

ea începe să scadă. Spontaneitatea puterii de 

„observaţie se dublează între 7-14 ani și „se 

triplează între 14—19 ani, după Stern. 

Meumann socoate această creştere a sponta- 

nietăţii în observaţie, ca cea mai esenţială ca- 

kacteristică a desvoltării mintale şi de aceia re- 

comandă educatorilor o scrupuloasă urmărire 

şi o notare exactă a momentelor observate. 

Copilul, de diferite vârste, observă diferite 

lucruri și noi putem să ne dăm seama pe care 

dintre ele vrea să le reţie, şi pe care caută să 

le uite. Sub 7 ani, copilul mai muli enumără 

decât descrie lucrurile. Din această atenţie, pe 

care el o dă lucrurilor, urmează interesul mai 

pronunțat pentru acţiune. La 10 ani, copilul 

începe a observa relaţiile de timp, de spaţiu şi 

îl interesează mai ales cauza lucrurilor. Numai 

după 12 ani, se interesează de calităţile lor. Cât 

despre culori, copilul nu le observă spontan 

şi nu se ocupă de ele, decât între 13—14 ani. 

Fetele se interesează mai mult de persoane,. 
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iar băeţii mai mult de acţiune. Exactitatea ob- 
scrvației creşte cu vârsta. 

În genere, Dăeții sunt. mai exacţi în obser- 
vaţii,. iar fetele 'se ocupă mai mult de amănunte. 
Puterea de observaţie se desvoltă mai mult între 
7—10 ani, la băeţi şi între 10-—14 ani la fete. 
Dacă împingem pe copii şi le dăm -ocazie să 
observe lucruri, culori, forme, numere, puterea 
de observaţie “creşte imediat. Dacă însă aceste 
observații se fac înainte de a se fi desvoltat 
interesul natural, pentru fiecare din ele, în copil; 
atunci câștigul: nu e permanent, cele observate 
se uită. 

Apiicări în învățământ: 

"1. Siguranţa, cu care copilul afirmă unele 
observații, nu este - întotdeauna o dovâdă de 
exactitate a acestor observaţii. Deacesa trebuie 
să deprindem ps copil: a-și verifica singur ob- 
servaţia. Să-l facem să repete impresiile dela 
obiecte și să le lege cu cele memorate de el 
direct. 

2. Pentrucă, în genere, copiilor le lipsesc 
norma, după care să-și controleze Şi Să-şi sis- 
tematizeze observaţiile, am putea să le deş- 
teptăm noi atenţia, prin provocarea unui interes 
Dacă nu, să le Sugerăm un scop anume de 
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atins, prin. observaţiile lor, căutând a le dovedi 

că se ajunge. mai bine pe această -cale şi după. 

această metodă la scop, decât. prin observaţia 

făcută la întâmplare. ae 

3... Exactitatea observaţiei, putând fi. desvol- 

tată prin exercițiu, pentrucă prin aceasta creşte 

numărul cunoştinţelor copilului, trebuie să țineni 

seamă în aceste exerciţii de vârsta copilului: 

Să observăm în tot momentul interesele aten- 

țiunii, căutând „mereu. a provoca verificarea re- 

zultatului observaţiei sale. O chestionare directă, 

asupra celor observate, pentru a da o îndrumare 

observaţiei copilului, nu serveşte la mare lucru: 

Sugestia indirectă este însă un bun procedeu: 

Din tot ce sa spus până aci, un lucru reese 

clar: necesitatea conțactului sufletului copilului 

cu fel de fel de lucruri şi ființe. De aci, putem 

deduce. importanţa exeursiilor a cercetării fa- 

bricilor, muzeelor, studiul naturii în natură, 

lucrul manual, laboratorul ştiinţific (cât de ele- 

mentar ar fi) îndeplinirea actelor, viaţa de toate 

zilele, din. şcoală ca.şi în cămin sau.pe stradă, 

-pentrucă” toate acestea pun. copilul în: contact 

cu lumea reală: a vieţii. 

In genere, trebuie-să avem ca principiu ame- 

najarea unui mediu. școlar şi familiar, care să 

provoace şi să încurajeze observaţia liberă şi 

spontană a copilului. Să:nu uităm 'un lucru, că 
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acest mediu, trebuie să fie un mediu în care 
copilul trebuie să-şi găsească interesele, că el 
trebuie să răspundă la necesităţile reaie, să nu 
fie mediul artificial şi fără nici o legătură cu 
viaţa, cum este cel al: şcolii de azi, în genere. 

Dacă socotim, că observaţia e necesară, să 
ne silim să o formăm în sensul “în care ea 
este naturală. Dacă observaţia se face în na- 
tură, să căutăm un colţ de natură, în care co- 
pilul va găsi material interesant pentru el şi 
pentru nevojle sale imediate. Dacă e vorba de 
materii alimentare, de îmbrăcăminte, de: tonuri 
muzicale, de vorbire, de calitățile lucrurilor sau 
de relaţiile dintre ele, să căutăm a creea un 
mediu, în care copilul să aibe prilej şi să gă- 
sească interes a observa materialul special fie- 

„Cărei categorii de care am pomenit. Când vrem, 
de pildă, să tormăm îndemânarea mâinilor, a 
degetelor, să nu ne mărginim a-i arăta numai 
materialul şi acţiunea, ci să-l punem să-și exer- 
cite realmente mâna, efectuând lucrarea. 

Să nu ne înşelăm. Ochiul nu se tormeazză 
prin mână, nici urechea prin ochiu. Educaţia 
unui simţ nu poate fi trecută la educaţia altui 
simţ, prin o putere misterioasă. Să ştie că simţui 
tactului este foarte desvoltat la copil. Dar cât 
se servesc educaţorii de el, în cunoaşterea lumii? 
Câte cunoștinți nu ar căpăta copilul, dacă ar fi - 
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pus în măsură să mânuiască şi să pipăie în 
toate felurile, prin netezire, prin apăsare, etc. 
diferitele obiecte cu care vine în contact. Sen- 
zaţia de tact, asociată cu cea musculară, duce 
la cunoştinţa formei, a volumului. Ea nu trebuie 
deci neglijată în educaţie. Aportul fiecărui simţ 

«este o comoară nepreţuită în desvoltarea mintală 
a copilului. Nici unul nu trebuie disprețuit. Tre- 
buiesc puse la contribuţie și simţul mirosului 
şi al gustului. A 

Dewey zice: „Nu numărul de- cunoștințe, că- 

pătate în lecţii, este important. Nu cunoștinţile 

căpătate în aceste lecţii fac: valoarea lor, „ci 
faptul că aceste cunoștințe se capătă de copii 

direct, în contactul cu plantele, animalele din 

curle, florile din grădină, din traiul cu ele și 

din îngrijirea lor. Nu desvoltarea simţurilor în 

clase, inlrodusă ca metodă didactică, poale servi 

la vioiciunea și desăvârșirea observației, ci viaţa, 

cu care intră în atingere prin interesele de toate 

zilele, și ocupațiile obișnuite“. | 

Stanley Hall poate fi privit ca 'un pionier al re- 

gionalismului, căci el cere ca puterea de ob- 

servație a copilului să fie exercitată şi desvoltată 

prin aspectele, priveliştele şi sunetele regiunii 

în care se găseşte copilul. | 

Dacă educaţia se ocupă de un copil dela sat, 

bine înţeles că puterea de observaţie se va exer- 
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cita în natură. Dacă e vorba de un copil dela 
oraş, câmpul de observaţie va fi industria, re- 
zultatul muncii şi al spiritului inventiv al omului. 
Ceeace este important, este faptul că copilul 
are de a face cu viaţa, cu materialul vital, la 
care trebuie mereu să reacționeze, dacă vrea 
să trăiască. 

Este o datorie pentru educator a pune pe 
copil în măsură de a experimenta cum  tre- 
huie să răspndă la diferitele stimulente, primite 
dela viaţă. Pentru aceasta trebuie pus în situaţii 
în care să capete conexiuni, la care să cores- 
pundă percepții clare, corecte și perfect po- 
trivite împrejurărilor. Acestea să fie cât se poate 
de bogate și numeroase. Din materialul strâns, 
prin observaţie, se va construi toată viaţa su- 
tletească din maturitate şi de el depinde creşterea 
şi desvoltarea copilului. 

  

Exerciţii: 1. Examinaţi, în fiecare zi, timp de un sfert 
de oră, în fiecare clasă, pe copiii cu defecte vizuale sau 
audilive. Noiaţi numele copiilor suspeclaţi şi interesați-vă 
ce măsuri se iau în școală pentru sănătatea şi condiţiile 
fizice ale lor. Aceasta s'o faceţi în satele învecinăte cu 
şcoala în care funcţionaţi, sau în orașul unde este școala. 

2. Daţi modele! de fişe sanitare, pe care le-aţi găsit în 
diferite şcoli. 

3. Cum se poate observa desvoliarea peicepţiunei în- 
u”un curs pentru surdo-muţi ? o | 

4. Arătaţi influența sugestibilităţii copilului, înh”o lec- 
ție de observaţie, provocată. de învăţător. 

5. Arătaţi cazuri în care mânuirea şi pipăirea lucrurilor 
au corectat greșeli de observaţie. 
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“Memoria. 

Memoria imediată şi retenţiunea. 

Ne amintim din psihologia generală că: 
1. memoria imediată înseamnă reproducerea 

materialului reţinut sau păstrat, fără a lăsa să 
treacă un interval apreciabil între impre şie şi 
exprimarea sa; iar “ 

c 

reproduce materialul reţinut, după un interval 
de timp nedeterminat, variind dela câteva ore, 
la săptămâni şi luni. 

2. prin retenţiune, înțelegem puterea de a 

Când vorbim despre memorie, trebuie să pre- 
cizăm de care din aceste feluri de memorie e 

vorba. 
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Diferenţa între memoria adultului 
Și memoria copilului, 

Contrariu părerii obișnuite, adulţii pot me- 
mora mai bine decât copiii; mai ales când este 
vorba de memorie imediată, „adultul este mai 
presus de copil. 

După experiențele făcute, se obţine o creștere 
treptată a acestei puteri la copil până la vârsta 
de 14-15 ani, după care memoria fluctuiază. 
Meumann este de părere că memoria merge 

crescând, cu diferite variaţii, până la 22 ani şi 
chiar peste această „vârstă, după ce a avut o 
perioadă de creştere accelerată, în timpul celor 
zece ani dela începutul vieţii. 

Alţi psihologi susţin că creşterea este slabă 
după 14 ani. G. Stanley Hall şi alţii, puţini la 
număr, afirmă că timpul între 12—13 ani este 
cel mai favorabil în desvoltarea memoriei; pe 
când majoritatea susține că nu este o perioadă 
mai favorabilă decât alta. 

Faptele relative la memoria permanentă par 
a sprijini părerea generală, că memoria copiilor 
este mai mare decât ia adulților. 

Aceasta înseamnă că probabil puterea de păs- 
trare a copiilor este mai mare decât a adulţilor, 
ceiace poate să fie adevărat. 
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In adevăr, puterea permanentă de relenţiune, 
slabă sub primii patru ani, începe să se des- 
volte treptat şi constant până după 12 uni şi 
poate şi ceva mai târziu. ' 

După această perioadă şi retenţiunea şi ca- 
pacitatea memoriei, ca şi fidelitatea sau exacti- 
tatea scad. 

Deşi copiii uită mult mai mult decât adulţii, 
după cum se dovedeşie prin experienţele asupra 
memoriei imediate, totuşi ei rețin mai mult timp, 
materialul păstrat, decât adulţii. 

Combinând deci rezultatele memoriei imediate 
cu acele ale 'retențiunii permanente, vom cori- 
chide că un copil de 10 ani nu va învăţa atât 
de ușor şi de bine un test de memorie imediată 
ca iun adult de 30 ani, de pildă. Va uita copilul 
mai mult din acel test, în primele 20 minute, 

„ce ar urma după învăţare, dar ceiace a reţinut va 
reproduce mai bine după două zile, două săp- 
tămâni, două luni, decât adultul de 30 ani. 

Aceasta însemnează că lucrurile reţinute în 
copilărie, vor îi reţinute şi fixate mai bine decât 
altele căpătate şi reţinute în altă perioadă a vicții. 

La bătrânețe, sau în timpul 'unei boli, lacru- 

rile memorate mai târziu, se uită mai repede 
sau se alterează și-și pierd exactitatea, pe când 

cele căpătate în copilărie persistă. 
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Sugestii pentru învățământ. 

Orice conexiune Sau asociaţie socotită ca a- 
vând valoare peniru educaţia copilului, tre- 
buie fixată în memorie, din copilărie. Mai târziu 
acestea nu vor putea fi fixate decât cu o cihel- 
tuială de timp şi energie mai mare şi uneori 
nici cu acest preţ nu se vor putea reţine. 

Pedagogii, de altă dată, aveau dreptate, diu 
punctul acestia de vedere, când căutau să în- 
veţe pe copii versuri şi maxime din cursuri şi 
pasagii din cărțile sfinte, deşi materialul ales 
de ci era nepotrivit. Pentru asemenea material, 
timpul potrivit este preadolescenţa. Ceiace tre- 
buie să avem în vedere, în general, este .că 
memoria imediată fiind comparativ mai slabă în 
prima copilărie, trebuie să căutăm a folosi 
limpul copilăriei, după ce scade tendința sa de 
a uita. 

Tipurile de memorie, după sensaţiunile care 
domină în amintire, adică după materiâiul me- 
morat, este o problemă ce a fost foarte mult 
discutată în psihologie. Nu sa ajuns însă la 
rezultate * apreciabile, pentru că nu este sigur 
că materialul căpătat printr'un simţ, este şi me- 
morat sub forma unei imagini corespunzătoare 
şi nici nu este sigur că o senzaţie auditivă va 

“ 
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fi “întotdeauna reţinută mai „exact, dacă se ve 
exprima printr”o imagină auditivă. memorizată. 

Cu toate cercetările lui Meumann, Binet, Lob- 
sien, Netchajev chestiunea nu este până acum 
clarificată. Tot cu aceiaş îndoială trebuese pri- 
mite şi aserțiunile relative la vârsta în care se 
desvoltă diferitele tipuri de memorie, după 
conţinut. | 

De ex., Smedley afirmă că memoria auditivă 
se desvoltă la 14 ani, pe când memoria vizuală 
după 15—16 ani şi că înainte de, 9 ani, memoria 
auditivă este mai puternică decâţ cea vizuală. 
Netchajev şi Lobsien sunt de părere că me- 
moria parcurge, în desvoltarea sa, perioade de 
progres repede şi perioade în care nu face nici 
un progres. Se afirmă asemenea şi este mpro- 
babil adevărat, că înainte de 12 ani se memo- 
rează mai bine cuvinte concrete decât abstracte 
şi, după cum e şi logic, că memoria obiectelor 
văzute se desvoltă mai repede şi mai de tim- 
puriu decât aceia a cuvintelor şi numerelor. 

Se afirmă că perioada dela 10 la 12 ani este 
foarte potrivită pentru desvoltarea memoriei. Cea 
dela 14—16 ani este în deosebi nefavorabilă 
memoriei. 

Fetele au o memorie mai bună decât văeţii 
între 11—14 ani; reproduc mai bine materialul, 
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dar mai puţin exact, în ceiace priveşte ordinea 
în care au primit acest material. 

Rusk susține, în privința diferenţelor memo- 
riei după sex, că băeţii au mai întâi memoria 
obiectelor, apoi a cuvintelor cu un conţinut vi- 
Zual, auditiv, tactil şi experimente motrice, nu- 
mere, concepţii abstracte şi tocmai la urmă cu- 
vinte ce înseamnă emoții. 

Fetele au mai “întâi memoria cuvintelor cu 
conținut vizuaj, apoi a obiectelor, sunetelor, nu- 
merelor, a concepţiilor abstracte, a cuvintelor 
cu un un conținut auditiv, a termenilor “pentru 
sensaţiile tactile, experiențe motrice, termeni ce 
exprimă emoţii. 

In genere, cuvintele cari exprimă emoţii, ca 
bucurii, tristete, speranță există întrun număr 
foarte restrâns la copii. De asemenea nu este 
surprinzător că ei au prea puţine cuvinte ab- 
stracte. Desigur, copiii au emoții destul de pu- 
ternice, dar nu au destule cuvinte pentru a le 
exprima. Aceasta înseamnă faptul constatat de 
toți învestigatorii relativ la vocabularul sărac 
al copiilor, în această privinţă. 

Doi factori condiționează memorizarea: pu- 
terea impresiunii și numărul asociaţiilor în care 

„se introduce. | 
Cel dintâi, dintre acești factori, are. infiuență 

în memoria mecanică, memoria faptelor izolate. 
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Cel“ de al doilea influenţează memoria logică. 
Adulții posedă mai mult memoria logică, copiii 

mai mult mecanică. Memoria ideilor asociate 
este la maximum între 13—14 ani. Memoria me- 
canică, chiar la această vârstă, este mai - 
portantă la ei decât la adulți. Acest lucru fiind 
adevărat impune învăţătorilor şi profesorilor să 
profite de situaţii şi să predea copiilor cunoş- 
tinţe ce se pot reţine prin memorie mecanică: 
o limbă străină, formule matematice, formule 
în chimie şi fizică, nume geografice şi . date 
istorice. 

Sa constatat că vocabularul unei limbi străine, 
reprodus după un timp de patru săptămâni, 
este mai fidel reținut de un copil de 14 ani, 
decât de unul de 15 ani, Și, fiindcă retenţiunea, 
pentru acest fel de memorie, depinde de pu- 
terea impresiunii, este de cea mai mare impor- 
tanţă să se facă apei la atenţiune, prin inte- 
resele legate de instinctele dominante la această 
vârstă, sau derivate din ele. 

Desigur că memoria logică este de cel mai 
nare folos pentru desvoltarea intelectuală şi este 
necesară în tot decursul educaţiei intelectuale, 
dar şi memoria mecanică își are rolul ci, mai 
ales în unele profesiuni, care nu se pot exercita, - 
tără ajutorul său. 

O altă problemă, care se pune, este aceia, 
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dacă este de trebuinţă să se înveţe repede. E- xistă o zicătoare: »lute a venit, iute sa duse, 
după care ar părea că, faptul de a învăţa iute 
este considerat ca o lipsă, un defect.al memoriei. 

Cele mai recente cercetări au dovedit însă 
că a învăța iute nu înseamnă şi a uita iute. 
In medie, s'a constatat că toţi copiii, care învaţă iute, rețin mai mult decât cei cari învaţă greu, 
atât după testele de memorie imediată cât şi după cele de memorie permanentă. E bine ca 
învățătorii să-și fixeze acest lucru în minte. 

A sili pe un copil, care învaţă iute, să repete 
lecţia deşi o ştie, este poate a-l desgusta de 
obiectul la care i se impune această repetiţie. 
Copilul se poate descuraja şi să-şi piardă inte- 
resul peniru lucrul şcolar, ba chiar poate căpăta 
obiceiuri rele în felul său de a învăţa. Se de- 
prinde a învăţa cu gândul în altă parie, adică 
să-şi: împartă atenţia. E «de mare necesitate să 
se recunoască această calitate a copiilor și să 
se folosească în practica şcolară. Se cere mai 
mult individualism în instrucțiune, mai puțin 
formalism în program, mai multă varietate în materia de învățământ. Dar aceste schimbări 
sunt încă mai imperioase pentru mințile agere, 
care prind repede şi memorează bine şi repede. : 

144



Memorizavea, 

Din cauza caracterelor atenţiunii copilului, se 
pare că distribuirea materiei de predat, în lecţii 
scurte şi distanțate potrivit, este mai bună decât 
predarea în lecţii lungi şi perioade continui. 

Dacă o materie se împarte, de pildă, în două- 
zeci de lecţii şi se predă distribuită pe un timp 
mai îndelungat, va avea mai multă probabilitate 
să fie reținută, căci se va găsi prilejul de a 
se face mai multe legături, de a se lărgi câmpul 
asociaţiilor, iar reproducerea se va face la in- 
tervale mai lungi. Nu va -fi însă acelaş lucru, 
dacă vom distribui aceiaş materie în patruzeci 
de lecţii și o vom preda în decursul unui într eg 
an şcolar, foarte fracționată în fiecare perioadă 
de limp şi revenind mereu, în timpul predării, 
asupra celor învăţate. 
Când este vorba de lungimea şi de trecvența 

perioadelor în învăţământ, trebue să ținem 
seamă şi de natura materiei de predat Şi de 
legile mintale. ; 

Cu cât copilul este “mai mic, cu atât trebue 
să fie mai mare numărul perioadelor scurte, 
în distribuirea maicriei şi a timpului de clasă. 
Chiar cu copiii mai mari, în perioadele de timp 
prea lungi, atenţia oboseșşte şi se împrăștie, 
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pentru că forțamente, predarea va deveni mo- 
notonă şi procesul de memorizare va tinde spre 
mecanizare, exercitându-se mereu asupra unei 
materii ce trebue învățată în amănunţimi. 

In lecţiile prea scurte, este altă primejdie. Ma- 
leria se fărămițează, se pierde direcţiunea ge- 
nerală a ideilor şi legătura cu materialul nou. 

Dacă lecţiile, la aceiaş materie, sunt prea dese, 
nu se pot stabili sintezele. Copilul poate căpăta 
şi de aci obiceiul de a memoriza mecanic. Dacă 
intervalul între lecţii este prea lung, dacă lecţiile 
sunt prea rare, interesul se pierde și copilul se 
deprinde a fi distrat la lucru. 

Lecţiile trebue să fie mai lungi şi mai dese, 
când intrăm într”'o materie nouă, apoi treptat 
le scurtăm şi le rărim. 

De exemplu, facem prima lecţie, dinti”o ma- 
terie Luni şi ocupăm copiii cu ea întreg timpul 
destinat lecţiei. Marţi vom face o lecţie, .care 
să ocupe numai două din trei părți, din timpul 
lecţiei, Miercuri o jumătate, Vineri o treime, 
Lunea viitoare numai un sfert, iar Marţia şi 
Miercurea următoare facem o scurtă repetire 
a celor învăţate până atunci. 

Intervalul dintre lecţiile diferitelor materii din 
program este cerul de însăşi natura fiziologică 
a copilului. In orice învăţare activitatea neuro- 
nilor, în legătură cu ea, se continuă câtva timp 
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a 
încă, după ce activitatea mintală a încelat. A-, 
ceastă activitate tinde să dea forță colecțiunilor. 
Materialul imperfect se perfecționează tocmai 
prin această activitate fiziologică. Dacă intervine. 
o altă activitate mintală imediat, se face 'inter- 
terenţă între aceste două serii de asociaţii şi 
se slăbesc una pe alta. Şi cu cât va fi mai mare 
asemănarea între cele două tipuri de activitate, 
cu atât va fi şi interferența mai puternică. Pe 
lângă aceasta, cunoaștem din altă parte, cât e 
de puternică asociaţia, într”o serie de stări min- 
iale în copilărie, cât e de greu să rupi șirul 
unui proces mintal la un copil. Din acesie con- 
sideraţii, rezultă că, o întrerupere între peri- 
oadele de lucru intelectual, este de o necesitate 
împerioasă în predare. 

Dacă după perioada de muncă - intelectuală 
urmează una de muncă manuală, sau exerciţii 
fizice, ori muzică, interferența _este, comparaliv 
mai slabă. 

Ca principiu deci, se impune ca între două 
perioade de lucru intelectual la copiii mici să 
existe o întrerupere de 5-—6 minute, pentru ca 
să se întărească seria de legături ce sa sta- 
bilit într'o direcţie în sistemul nervos şi între 
stările mintale corespunzătoare. 
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- Repetirea, concentrurea, reproducerea. 

Când copilul trebue să memoreze ceva, e na- 
tural ca el să repete ceiace vrea să-şi fixeze 
în memorie. După câteva repetiții, este firesc 
ca atențiunea să se. distreze. Din această cauză, 
adeseori lecţia rămâne neînvăţată şi copilul 
capătă obiceiul de a- și diviza atenţia, adică de a 
lucra ceva cu gândul în altă parte. Recoman- 
darea noastră către copil de a se concentra, ră- 
mâne adesea fără efect. Vom întrebuința însă 
alte mijloace, pentru ca, dela începutui vieţii, 
să deprindem pe copil a pune un preț pe ceiace 
muncește. Nu există precepte şi reţete generale, 
căci totul depinde aci de natura individuală a 
fiecărui copil. Educatorul trebue să-şi dea os- 
teneala, să găsească metoda cea mâi potrivită, 
pentru fiecare elev. Cu unii limitează numărul 
repetărilor, cu alții timpul consacrat repetiţiilor, 
sau face apel la instinctul de întrecere. Orice 
mijloc, de a stimula atenţia în repetarea ver- 
surilor dinirun poem, a regulelor de ortografie 

„sau a unor formule de matematici, va fi mai 
fericit decât metoda uscată şi aridă de a pune 
pe copil să repete fără nici o atenţie şi fără 
nici un interes, ceiace trebue să rețină. 

In multe materii, nici repetiţia cu atenţia con- 
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centrată nu este eficace. Trebue neapărat să 
se înveţe pe înţeles şi nu mecanic. Această me- 
todă de repetiţie și „concentrare cere numai 
conexiuni în serii. Nu se poate învăţa materia 
fragmentar şi prin asociaţii formale. De exemplu, 
copilul învaţă la istorie, făcând unele conexiuni 
între neuronii sensoriali ai văzului și unii 
neuroni asociativi, care sunt stimulaţi de pa- 
ragraf, după paragraf, în timpul citirii. In clasă 
memoria elevului e stimulată: prin senzaţii au- 
ditive; chestiunile profesorului. Aceasta cere o 
Sfărâmare a seriilor asociaţiilor făcuie de copii 
şi selecţionarea unor alte fapte şi asociaţii. Dacă 
copilul nu sa preparat pentru aşa ceva, va răs- 
punde cu obişnuitul: „Știu, dar nu pol spune“. 
Nu a făcut conexiunile necesare. 

Trebue aşa dar, să arătăm copilului cum să 
înveţe şi să memoreze. Nu i se. „cere numai 
concentrare, dar şi obiceiul de a-și pune . el 
singur chestiuni, care să rupă asociaţiile me- 
canice şi. superficiale, din lecţia pregătită. 

Educatorul poate ajuta pe copil, în diterite 
"moduri, a-şi forma | o metodă inteligentă de me- 
morare. Să facă un plan al lecţiei cu copilul, 
ca să-l ajute, a-şi grupa ideile în serii, după 
înţeles. Să-i pună chestiuni şi să-i ceară să răs- 
pundă, să scoată copilul punctele principale, 
scoată faptele, cuvintele sau unele propoziţiani 
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importante, în jurul cărora să grupeze conţi- 

nutul lecţiei. 

Toate acestea vor înlesni memorarea şi vor 

micşora numărul repetirilor. Chiar când e vorba 

de memorizare mecanică, experienţele au arătat 

că rezultatele sunt mai bune, când învăţarea sa 

făcut şi cu alte procedee decât repetarea . şi 

concentrarea. - 

Metodă globală și metoda parțială. Experi- 

mentele de laborator au dovedit că, chiar în 

memorizarea mecanică, se obţin rezultate mai 

bune, când se repetă poemul întreg, decât a- 

tunci când se repetă strofă cu strofă. In practica 

şcolară, aplicarea metodei întâmpină dificultăţi. 

Copiii se descurajează când, după un număr de 

repetiţii, au impresia că nu au reținut nimic din 

toată poezia. 

In al doilea rând, unele părți din bucata în- 

treagă se rețin mai uşor, altele mai greu, dar 

în vepetirea globală toate se repetă la fel și 

anume după cum cer părţile mai grele. 

In al treilea rând, e foarte greu de provocal 

reproducerea mereu a bucății întregi. 

Greutățile se ivesc mai ales cu cât copiii sunt 

mai mici. Dacă însă lungimea poeziei este po- 

irivită cu vârsta copilului şi este acesta bine 

ajutat în primele dificultăţi întâlnite, descura- 

jarea poate trece. 
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Se mai poate adopta o combinaţie între me- 
toda globală şi parțială. După ce sa întrebuințat 
metoda globală, până ce copilul a înţeles bucata, 
se poate întrebuința metoda parţială și apoi: o 
nouă reîntoarcere la învăţarea bucății întregi, 
până la completa memorizare. Reproducerea 
trebue încurajată prin orice alt mijloc. 

lată ce zice Calvin în cartea sa „The Learning 
Process“: „Să se aleagă un material de o lun- 
gime rezonabilă, pentru o perioadă de studii; 
să se caute cu îngrijire și fără grabă a se găsi 

[7 înțelesul general; să se repete până ce fondul 
e va fi clar înțeles. Să continuăm a învăța copilul 

cu meloda globală, până ce sa fixal cea mai 
mare parte din bucata aleasă. Apoi să ccutăm 
a întări asociațiile slabe. După aceia ne vom 
reîntoarce la bucata înireagă. In timpul învățării 
să punem pe copil să reproducă bucata. Să se 
lase câleva minule după ce sa terminat în- 
vățarea, peniru ca să se întărească şi 'să se 
fixeze cele învățate. Procedăm astfel câleva zile 
dearândul“. 

Participarea simţurilor la memorizare. 

Smedley şi Pohlhmann au stabilit că, cu cât 
o imagine este primită prin mai multe simțuri, 
cu atât se memorizează mai bine. Cele mai bine 
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memorate sunt cele auditive-vizual-articulative; 
apoi auditive-vizuale, auditive-vizuale-mauuale, 
vizuale sau auditive (după vârstă). După ce 
scrisul devine automat este şi el o condiţie de 
bună memorizare. Sa găsit că şi ritmul este o 
bună condiţie pentru memorizare. La copiii mici 
tendinţa de a răspunde în termeni ritmici, este 
instinetivă, deci foarte puternică. 

O problemă, care Sa pus cu multă insistenţă 
în psihologie, a fost aceia a mărturiei copiilor. 
Lipsurile, care său constatat în această privință 
la copil, sunt datorite şi defectelor memoriei 
dar şi inexactităţii atenţiunii şi a percepţiunii, 
precum și acţiunei necontrolate a imaginaţiei 
sale. 

Whipple rezumă astfel rezultatele diferijelor 
experienţe, în această direcţie: „Mărturiile co- 
piilor sunt în toate privințele inferioare măr- 
turiilor adulților: conţinutul mic, inezactilalea 
mare și deși afirmația sau negația este plină de 
siguranță, garanția acestei siguranțe este foarte 
slabă și adevărul foarte îndoelnic. Dela vârsla 

de 7 la 18 ani, conţinutul, fondul, cunoștințele 
copilului cresc cu 50%, exaclitatea mărturiei nu 
crește decât cu 20%. Creșterea aceasta nu este 
tonlinuă, dar se accelerează în preajma. pu- 
bertăţii. Un factor, care coniribue la această 
neexactilale a mărturiei copilului, este marea sa 

- 
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sugestibililate, mai ales în epoca prepubertăţii“. 
Cu cât a trecut mai mult timp, între fapta la 

care a asistat copilul şi mărturia sa, cu atât este 
mai mare neexactitatea. Mărturia copilului este 
foarte exactă în unele detalii şi foarte neexactă 
în altele. 

In ceiace priveşte practica școlară, atât edu- 
catorii cât și părinţii trebue să recunoască în 
mărturiile, asupra celor ce se petrec în şcoală, 
la joc, pe stradă, această lipsă de exactiiate, 
cu toate bunele intenţii ale copilului. Multe 
dintre neînțelegerile dintre şcoală şi familie sar 
aplana, dacă sar recunoaşte acest fapt. Copilul 
de multe ori nu-şi dă seama de această falsi- 
ficare și nu minte în adevăratul înţeles al cu- 
vântului. In anchetele făcute printre copii, ches- 
tiunile puse de anchetatori de multe ori, suge- 
rează copilului răspunsul. Aceasta este adevărat, 
nu numai în chestiile de disciplină. școlară, ci 
în toate ocaziile cele mai neînsemnate: o 
excursie, o colonie, o vizită la muzeu, cuprinsul 
unei cărți citite, etc. Aceasta nu înseamnă că nu 
trebue să punem chestiuni copilului, ci că trebue 
să ne îndoim de exactitatea răspunsurilor 
primite. . 

153



Memnorizarea în şcoală, 

Ca o reacțiune împotriva meimorizării me- 
canice în şcoală, sa ajuns la evitarea exagerată 
a memorizării şi aceasta a făcut ca învățământul 
superior să sufere, din cauză că elevii aveau se- 
rioase lipsuri, în cunoștințele de bază ale in- 
sirucţiunii. i 

Nu trebue să se uite că memoria este indis- 
pensabilă, în orice. învăţare, că fără ea nu e 
posibilă nici o imaginaţie constructivă, nici gân- 
direa. Dimpreună cu perceperea, formează baza 
oricărei activităţi intelectuale, mai abstracte, mai 
înalte şi mai complexe. Inexactitatea sau orice 
altă lipsă a memoriei se răstrânge în consecinţe 
importante în viaţa omului. 

Desigur prea multă memorie, fie ea şi de tip 
logic, n'o să pregătească pe om. mai bine pentru 
viaţă. Din acest adevăr nu putem ajunge Ja 
concluzia, extrem opusă, că nu trebue decât 
puțină memorizare, sau. deloc. Tot din astfel 
de exagerări, a luat naștere şi credința absurdă. 
că în învățământ trebue numai să amuzăm pe 
copii şi să isgonim cu totul din vocabularul: 
pedagogic cuvântul a se sili; a tace efort. Ceiace 
trebue să avem în vedere, în orice clipă, este 
că pentru orice progres în activitatea inteiec- 
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tuală, pentru orice realizare independentă şi ori- 
ginală este nevoe de fapte şi obiceiuri de toi 
felul, automatisme variate şi numeroase,: care 
nu se pot căpăta decât prin memorizare „şi 
încă prin memorizare forţată şi mecanică de 
multe ori. | 

Ameliorarea metodei ca şi înlăturarea exa- 
gerării nu poate fi obţinută decât prin ajutorul 
experiențelor pedagogice şi a psihologiei copi- 
lului. După. constatările ştiinţifice ca și după 
ale bunului simţ, ambele feluri de memorie, cea 
de tip logic ca şi cea mecanică, sunt necesare, 
fiecare în domeniul ei. | 

Materialul de memorat trebue să fie ales și 
în concordanță cu puterile şi aspiraţiile pre- 
zente ale copilului, cât şi în prevederile viitoare 
ale educaţiei. Metodele trebuesc aplicate în le- 
gătură cu legile gândirii, precum şi cu variaţia 
instinctelor, deci a: intereselor copilului, după 
vârstă. Lipsurile şi defectele memoriei la copil, 
nu se vor împlini, exercitând mai puţin me- 
moria, dând mai puţin de învăţat pe de rost, 
ci căutând să-i formăm memoria, prin alte me- 
tode mai” eficace şi mai potrivite cu natura sa. 

Discuţii: 1. Propuneţi o metodă de memorizare, care 
să facă să se memorizeze, deopolrivă de bine, de către 

un copil de 9 ani ca şi de către un adult, o bucată mai 

lungă, care ar cere mai multe repetiri. 
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2. Ce cunoștințe, din psihologia copilului, ar putea 
să ne explice că gramatica este unul din studiile cele 
mai: grele? 

3. Daţi câteva explicări, asupra cauzelor, care fac pe 
unii să memorizeze uşor! 

4. Arătaţi ce, metodă. aţi întrebuința, pentru a. învăţa 
un copil: a) un vocabular străin, b) o bucată în proză, 
c) o formulă la geometrie 'sau aritmetică, d) rezumatul 

unei pagini la Istorie. 
* 
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Imaginaţia. 

Conexiunile nervoase secundare îngăduiesce re- 
producerea, rechemarea în conștiință a pereep- 
țiunilor, care sunt în seria asociativă din do- 
meniul fiecărui simţ. Această acțiune alcătuieşte 
ceeace numim noi imaginaţie reproductivă, sau! 
memoria imaginilor. i 

Iutro astfel de formă, o găsim. şi la animale, 
deşi mai puţin bogată şi mai puţin activă. _ 

Imaginaţia productivă, creatoare, _Teprodu- 
cerea imaginei libere, depinde în primul loc de 
structura nervoasă, necesară pentru producerea 
unui mare grup de percepţiuni clare. Atât însă 
nuci deajuns. Ea cere, ca structură nervoasă, 
conexiuni din domeniul unui simț în interac- 
Huni cu cât mai multe alte domenii ale altor 
simțuri. Să stăpânească apoi O bogată şi subtilă 
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complexiune de legături cu cenitiii nervoşi su- 

periori, cari la rândul lor să fie legaţi între ei. 

Deci fertilitatea și vioiciunea imaginaţiei depinde, 

ca şi a memoriei, de sistemul nervos, adică este 

în funcțiune de sistemul .nervos. | 

Din cauza condiţiunilor fiziologice în care se 

produce, a nenumăraţilor neuroni ce intră în 

mișcare, a bogăției şi fineţei conexiunilor de 

care depinde, acţiunea imaginaţiei creiatoare se 

exercită asupra părţilor şi elementelor obiectului 

care o provoacă. Nu se exercită asupra obiectu- 

lui ca tot, ca întreg. Din cauza mulțimilor şi a 

complicatelor serii, din care fac parte elemen- 

tele, în orice moment se poate rupe unul din se- 

rie. Astfel imaginaţia creiatoare poate da, prin 

propriul său conţinut, o nouă imagine con- 

'structivă sau creatoare. Inţelegem de aci, că ră- 

dăcinile imaginaţiei sunt în natura înăscută și 

aceasta cu atât mai mult, cu cât stăpânirea şi 

dirijarea activităţii imaginaţiei, provoacă în su- 

fetul omului o mare satisfacere, numai din ac- 

tivitatea lor. Cu cât curg mai numeroase ima- 

ginile spontane, cu atât rezultă mai multă 

plăcere şi mulţumire pentru acel în care se 

produc. i 

Diferenţele între imaginaţia copilului și a 

adultului sunt în felul imaginilor, în vioiciune 

şi în numărul sau bogăţia lor. 
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Felul imaginilor la copii şi la adulţi. 
| ! - . 

  

După toate probabilitățile copiii au mai multe 
imagini vizuale decât adulţii. Acest fapt, după 
psihologii moderni, are mare importanță în 
practică, dar nu are o valoare. prea însemnată 
în el însuşi. 

Psihologia experimentală a dovedit că tipul, 
fie el vizual, motor sau auditiv, nu este rezul- 
tatul diferenţei individuale ci al materialului cu 
care a venit mai mult în contact copilul. De- 
asemenea este rezultatul mediului în care sa 
desvoltat copilul, al dificultăților cu care a avut | 
de luptat atunci când sa întâlnit cu ele. 

Dacă este adevărat că în imaginile pasive 
domină - văzul, în acele active domină motili- 
tatea sau motricitatea, sau ori care altul din 
celelalte simţuri. „ | 

In locul vechei păreri, după care ar exista, 
printre copii, tipuri bine determinate, domină 
azi părerea că tipurile bine caracterizate, ca 
vizuale, auditive, etc., sunt foarte rare şi că 
tipul care domină este cel amestecat sau. mixt. 
Totuși rămâne fapt constatat vizualitatea este 
mai mare la copii. 

Un alt motiv, pentru care Sau schimbat -pă- 
rerile față de tipul sensorial al copilului, este 
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faptul că se primesc senzațiile în domeniul unui 
simț și se reproduc în domeniul altuia. De ex., 
ascultăm o descriere orală şi o reproducem în 
imagini vizuale, sau o ilustrăm cu imagini vi- 
zuale. Când se recomanda de vechii pedagogi 
să se stabilească tipul sensorial, de care se ser- 
vește copilul în gândire, era convingerea că sti- 
mulii prezenți provocau răspuns, în termeni co- 
respunzători. Din moment însă ce imaginea nu 
corespunde, numai e nici o nevoie să se de- 
termine tipul de imagini, utilizat de copil. Ce- 
ea ce importă în prezent, este că educatorul să 
dea prilej copilului, a căpăta cât de multe şi va- 
riate imagini, prin toate simțurile şi mai ales 
să fie atent, ca reproducerile să fie bune Şi ima- 
ginile păstrate exacte. 

Cel mult “sar putea cerceta dacă greşelile în 
scrierea şi pronunţarea cuvintelor se datoresc 
unei viziuni, sau unei audiţiuni sreșşile. 

Altă diferenţă, între adult: şi copii, este că 
aceştia din urmă se servesc mai mult de imagini 
concrete, decât de denumirile lor, sau de ima- 
ginile verbale. Copiii gândesc prin imaginile 
obiectelor, pe când adulții prin imagini verbale. 
Gândirea prin imagini verbale, prezintă, fără 
îndoială, o mai mare economie de timp, de 
energie şi o mai strictă determinare, exactitate 
şi posibilitate de a fi memorizată. De alttel, este 
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singurul mijloe de a gândi abstracţiunile. Va- 
Joarea ei în creaţiile verbale, ca şi în artă şi 
literatură, nu are nevoie de demonstraţie. 

Deci una din preocupările educaţiei va fi 
formarea imaginilor verbale din cele concrete, 
directe, ale obiectului. Este însă aci o primejdie, 
după unii pedagogi. Copilul poate fi forţat. să 
întrebuințeze imagini verbale, pentru care nu 
are conținut, pentru că nu a experimentat în 
deajuns imagina obiectelor, care trebuie să fie 

la baza imaginilor verbale. 

“Trebuie dar să dovedim mai întâiu că ima- 
gina obiectului este în adevăr baza imaginei 
verbale. De ex.: imaginile mirosului și ale gus- 
tului, sunt foarte puţine. Și totuşi aceasta nu 
împiedică formarea imaginilor verbale. Apoi, 
imaginea verbală nu se formează din imaginile 
răzlețe, inexacte şi neadevărate ale lucrurilor, 
ci din experiența perceptuală. Cuvântul cal, ce 
corespunde ideii de cal, nu sa creat în mintea 
copilului decât după ce a experimentat nenu- 
mărate ființe de acest fel. In acţiunea gândirei, 
imaginea verbală se întrebuințează cât se poate 
de iute: şi de timpuriu. Intrebuinţarea. imaginei 
verbale, înseamnă maturitate, lărgirea experienţei 
simțurilor, o directă legătură a cuvântului cu 
ea şi o exercitare, o determinare mai precisă 
a gândirii, sub formă de limbagiu. Puterea de 
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a gândi a copilului se cunoaşte după desvol- 
tarea limbagiului. şi această putere se manitestă 
timpuriu, cu vârsta şi mai ales cu educaţia şi 
exerciţiul gândirii. Vocabularul, ce îmbogățeşte 
înţelesul imaginilor verbale, se. precizează şi în- 
demânarea copilului de a se servi. de imaginile 
verbale, creşte. | 

O minte bine exercitată, nu numai că îul:o- 
_cuieşte imaginea concretă prin imagini verbală, 
dar încă. poate gândi cu toarte „puţine imagini 
verbale. Formele kinestetice, gesturile cu mâna 
sau simpla. încrețire, din sprâncene, poate - „CO- 
mynica mai limpede gândul şi explica o situaţie, 
decât vorba. Dar chiar tără aceste manifestări, 
o anume desfăşurare a acțiunii, o intonaţie anu- 
mită a frazei, poate juca un rol foarte mare 
în gândirea logică. Acest fel de a gândi, are 
valoare lot peniru acelaş moliv, că imagina ver- 
hală reprezintă o economie de timp și energie, 
şi de aceia e bine să întrebuințăm, în cducaţia 
copilului acest fel de a gândi fără cuvinte. 
-O bună formare, în această direcţie, este dată 

când cerem copilului să scoată dintr'un paragraf, 
sau dintr”o carte ideile caracteristice şi. să dea 
înţelesul întregului. O simplă percepțiune poate 
reda întregul „proces al gândirii. Se va cere 
copilului să se servească numai de vorbeie im- 
portante, să redea numai esenţialul, fără a 
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pierde timpul cu amănunte. In genere proce- 
deul cel mai bun este acela de a cere un răs- 
puns imediat, asupra unor probleme bine de- 
terminate, simplificând astfel operația gândirii, 
prin cerinţele imediate ale cazurilor propuse 
pentru rezolvire. Deşi nu este vorba aci de 
educaţia gândirii, aceasta rezultă indirect din 
pregătirea elementelor esenţiale, de care se va 
servi gândirea, în toate operaţiile sale. 

In tot acest proces, al exercitării copilului, 
să înlocuim din ce în ce mai mult, imaginile 
concrete prin cele verbale şi apoi să restrângem, 
din ce în ce numărul acestora, spre a ajunge 
la gândirea fără imagini, adică la gândirea ab- 

stractă. ă 

Educatorul nu trebuie să urmărească alt scop. 
decât acela de a deprinde copilul să gândească, 
în loe de a căuta să ghicească soluţia proble- 
melor ce.li se pun. Să fie pus copilul a critica 

şi a controla el însuşi, felul în care a gândit. 

Modificarea imaginaţiei cu vârsta. 

In cercetările, făcute, asupra diferenţii dintre 

imaginaţia reproductivă şi cea productivă, sau 

creiatoare, la adulţi şi ia copii, nu sa ajuns 

încă la rezultate bine definite şi definitive. 

Imaginaţia reproductivă şi imitativă este, fără 
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îndoială, aceia care se desvoltă mai de timpuriu 
la copil. Ea caracterizează mentalitatea lui, sub 
Vârsta de trei ani, predominându-i activitatea 
din şcoala de copii mici şi până la un punet 
chiar pe cea din: școala primară: 

Totuşi între trei şi şapte, opt, ani nu putem 
tăgădui tendinţa evidentă spre imaginaţia cre- 
iatoare şi mai ales elementul spre fantasticul 
din basme. Caracterul acestui fantastic seamănă 
cu visul adultului. 

| 
Intre 10—13 ani, copilul începe a se preocupa 

mai mult de tapte reale, în. jocul imaginaţiei 
sale. Atunci el apare mai atent la posibilitatea 
Sau imposibilitatea creaţiilor fantaziei. Imaginile, 
reproduse sau combinate de Copil, devin mai 
practice şi deși .se serveşte de ele mai mult în 

"joc, suni mai controlate și” mai bogate, în ve- 
derea unui scop, a unei intenţii de realizare. 
Imaginaţia începe aşa dar a deveni mai ohi- 
ectivă, pierzând caracterul copilăresc al unei 
excesive subiectivităţi. 

In adolescenţă, caracterul imaginaţiei «este 
mult influenţat de un nou element, care joacă 
rolul preponderant, elementul emotiv.  Imagi- 
naţia se întoarce. acum din nou spre caracterul 
ei din prima copilărie. Insă conținutul imagi- 

„_Nilor este altul decât acel al fantasticului din 
-basme al primei copilării. | 
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“Deşi centrul acestei activităţi fantastice este 
tot eul subiectiv, combinaţiile imaginilor nu se 
mai referă la miraculosul din basme. Miraculosul 
există acum în legăturile eului cu lumea întâm- 
plărilor sociale şi mai ales în relaţiile cu ceilalţi 
oameni, relaţii ce privesc ambițiile; aspiraţiile, 
planurile şi acţiunea adolescentului. Este epoca 
aşa ziselor reverii, visarea. cu ochii deschişi şi 
plăcerea, care întovărăşeşte această visare, este 
tot atât de vie ca plăcerea pentru miraculosul 
feeric, din prima copilărie. 

După trecerea adolescenţii se constată iarăşi 
o revenire a imaginaţiei spre obiectivitate şi 
practică, la fel ca în perioada a doua sau prea- 
dolescenţă. 

Sunt însă unele tipuri care rămân în perioada 
a treia toată viaţa: veşnicii visători, ignoranţi 
ai realităţii. | 

Adesea adulţii însă îşi modifică această ten- 
dinţă, sub precizarea necesităţilor vieţii. 

Valoarea imaginaţiei productive, sau creatoare, 
Direcţia în care se poate cultiva ea. 

Imaginaţia creatoare, productivă este una din 
bazele vieţii sufletește şi valoarea ei este strâns 
legată de memorie. Cu ea se introduce un nou 
element în. viața sufletească : Invențiunea şi 
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creaţiunea. Deasemenea se introduce progresul 
gândirii şi al vieţii omenești, ca un rezultat. 
Invenţiunile miraculoase ale mecanicei, pre- 
înoirea obiceiurilor, revoluțiile gândirii filosotice 
creațiunea lumii artistice şi literare, lupta îm- 
potriva relelor sociale, stăpânirea şi utilizarea 
forţelor naturii, cu un cuvânt, veşnica preînoire 
a lumii, ei i 'se datorează. Ea seste deci darul 
cel mai preţios al omului şi.de aceia cultivarea, 
şi formarea ei, trebue să preocupe îndeosebi 
pe educator. | 

Una din cele mai mari primejdii, din educaţia 
de azi, este precăderea imensă a imaginaţiei 
reproductive, asupra celei productive sau crea- 
toare. Aci trebue să se manifeste reacţiunea unei 
metode noui de educaţie. Să căutăm a repune 
această prețioasă capacitate umană în drepturile 

a ei ignorate, contrariate, înăbușite, procurându-i 
materialul necesar, orientând-o şi .călăuzind-o 
ca pe celelalte capacităţi ale sufletului omenesc. 

In perioada dintre 4 şi 8 ani, basmul, po- 
vestirea, mitul şi legenda, în lipsa cunoașterii 
legilor fizice şi a tendinței pronunțate spre ani- 
mism din sufletul copilului, constituese o hrană 
neapărat necesară creşterii mintale din aceăstă 
vârstă. 

Lucrul acesta scapă intuiţiei pedagogice a ge- 
nialei educatoare, D-na Maria Montessori, care 
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condamnă şi isgoneşte basmul, mitul şi legenda 
din paradisul micuţilor, realizat în azilele sale. 

. Dar dorinţa și nevoia copilului, pentru această 
hrană .a sufletului său, este covârşitoare în a- 
ceastă perioadă a vieții. Mai mult decât atât, 
este singurul mijloc de a ajunge cât mai repede, 
la :stăpânirea şi cunoașterea: lumii reale, în care 
trăeşie. Idei şi noţiuni. complieate îi sunt su- 
gerate pe. această cale, nenumărate tendinţe şi 
capacităţi. sunt stimulate prin satisfacerea ne- 
mărginită provocată de feeric, idar mai ales: 
puterea creatoare, spontană, a copilăriei, care 
este de fapt. pivotul metodei Montessori. Cât 
despre obiecţiunea că fantasia ar putea falșitica 
concepția realului, cele ce am văzut până acum 
asupra mersului desvoltării percepţiunii, obser- 
vaţiei şi memoriei, sunt în măsură să ne alunge 
orice temere în această privinţă. 

Copiii încă de mici arată dorinţa de a povestii, 
istorioare şi basme născocite de «ei şi aceasta 
ne poate servi, nu numai ca mijloc de a le 
exercita puterea de creațiune 'a imaginaţiei, dar 

„şi pentru a-i învăţa să se servească de cuvinte 
în exprimarea vieţii. lor interioare şi pentru cul- 
livarea limbajului în genere. 
După ce copilul a trecut de vârsta „primei 

copilării, când memoria şi-a atins maximul de 
desvoltare, când susgestibilitatea sa mai mic- 

167



şorat, atunci elementul fantasticului poale îi 
trecui. în practică. Imaginaţia constructivă se 
exercită în lucrul manual, în studiile de tot felul, 
în orice lucrare, în care copilul caută să- Și facă 
un plan şi urmăreşte să construiască, după «l, 
tie o hartă, fie probleme de geografie sau orice 
altă lucrare aplicată. In această vârstă, prin 
joc şi. prin experimentarea vieţii şi lumii „de 
„toate zilele, el a trecut faza -când intra în actă- 
vitate numai de dragul de a fi activ. A ajuns pe 
căile sale -naturale, mai ales dacă i Sa creiat 
un mediu în care a avut şi prilejul şi libertatea 
de a se comporta după le gile creşterii naturale, 
la preocuparea de rezultatul activităţii sale. 
Aceasta se cunoaşte din faptul că este capabil. 

să-şi facă un plan de lucru şi are răbdare să-l 
urmeze. Dacă încercăm, ca în şcoalele noastre, 
de a-i cere acest lucru prea curând, nu-l vom 
obține, nici prin recompensă, nici prin pedeapsă 
şi nici prin vre-un alt mijloc, pentru că cerem 
un lucru de: imposibilitate fizico- -psihologică. 

Lecturile sale trebuesc călăuzite tot în acest 
sens, dacă vrem. să-i creiem obiceiuri reale Şi 
statorniee de cetiț Și să-i dăm experienţa lumii şi 
a vieţii, pe căile vii ale imaginaţiei creatoare 
şi: nu numai prin uscatele noastre procedee 
didactice. Copilul de 12 ani, care n'a căpătat o 
astfel de experienţă citind basme, legende, ro- 

. 
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mane cavalerești, viaţa şi aventurile explor ato- 
rilor şi pionerilor de tot felul, a inventatorilor 
şi povestitorilor, care ma citit povestiri istorice, 
basme cu strigoi, cu aventuri de .cire Şi chiar 
de detectivi, este un copil demn de compătimire. 

Minciuna la copii. 

Atât copilul cât şi adultul se servesc «dle a- 
celeaşi imagini, în conţinutul lor, sufletesc. A- 
cestea însă diferă între ele prin aceia că sunt 

“mult mai intense şi mai “vii la „copii, decât la 
adult. Din această cauză, rezultă de multe ori 
o confuziune la copil între imaginea creată, În- 

„Ventată şi cea reprodusă, memorizată. La unii 
copii, această intensitate a imaginei, reprodusă 
îi împiedică de a deosebi percepțiunea de ima- 
ginea interioară, adică fenomenul se. prezintă 
sub formă de halucinație. Studiile lui Thorndike 
și experienţele sale asupra greşelilor, pe care 
le fac adulții în percepțiunea imaginilor, au în- 
drumat foarte mult înţelegerea acestei tendința, 
covârşitoare la copil. Această confuziune, între 
cele imaginate şi cele percepute sau memorate 
de copil, este la maximum între 3 şi 6 ani. Ea 
se explică fiziologiceşte şi psihologiceşte. | 

Copilul are în această vârstă, puţine asociaţii 
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ŞI ca număr şi ca varietate, atât în ceiace pri- 
veşte percepţiunea, cât şi în ce privește memoria 
sau imaginaţia reproductivă. Din: această cauză 
nu posedă criterii definite, pentru a distinge ce 
este real de ceiace este produsul imaginaţiei 
sale. Marea lui înclinare spre iluzionare, cre- 
dulitatea şi sugestibilitatea caracteristică acestei 
vârste pe deoparte, pe de aia noua lui des- 
coperire că poate face el ceva, din propria lui 
putere, plăcerea foarte vie de a se credea autorul 
unei acțiuni şi a avea un rol într'o întâmplare, 
sunt tără îndoială factorii multipli, care exage- 
rează această confuziune, naturală până la un - 
puncl. | | 

Din aceste diferite cauze, „care: produe con- 
fuziune între realitate şi închipuire, se nasc 
multe din acele minciuni albe cum le numesc 
englezii şi care au dat naștere problemei Min- 
ciunii la. copil. Gândindu-se la ceva, care sa 
întâmplat în trecut, adulţii, ei înşişi, din cauza 
unei observaţii necomplete, ţin să înlocuiască 
realitatea, pe ici pe colea, cu presupunerile şi 
născocirile lor proprii. Repovestind unele în- 
tâmplări, tind să înlocuiască cele ce au fost prin 
cele ce ar fi dorit să fie. Cu atât mai mult 
copiii au din fire percepțiunea şi memoria mai 
necompletă, şi vor căuta să se sustragă, în po- 
vestire dela unele neplăceri, pretinzând că nu 
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Sau întâmplat astfel cum au fost în realitate, sau 
să-și mărească plăcerea exagerând pe acele care-i 
convin. Ei prefac realitatea ca în basme şi o 
schimbă atât de mult uneori, în evenimentele 
şi emoțiile ei, încât adulţii nu o pot pătrunde 
cu nici un chip. 

De multe ori aceste minciuni sunt, ca să 
zicem aşa, sincere. Copilul este convins că lu- 
crurile sau petrecut astfel şi că nu este nici 
o .diferenţă între ceia ce a povestit şi cele ce 
Sau întâmplat. Această realitate „așa cum o do- 
resc ei“ este doar mai adevărată pentru ei decât 
ori care, căci ea este lumea reală a jocului şi 
a vieţii pe care o trăesc ei între ei. A certa şi a 
pedepsi pe copil pentru astfel de minciuni, nu 
este drept şi apoi cu acest tratament nu atingem 
rădăcinile şi esenţa reală a acestei greşeli D10- 
rale neintenţionate. 

Fi trebue să se convingă prin ei înşişi, prin. 
cultivarea percepţiunii şi a observaţiei, de a- 
ceastă deosebire între real şi închipuit. Bine 
înțeles că trebue să deprindem copilul, să con-: 
frunte povestirea sa cu faptele real şi să-l 
provocăm să facă el singur verificarea între 
falsa povestire a faptelor şi realitatea lor ade- 
vărată. Aceasta însă nu e. posibil decât în clipa 
când el are alâta experiență, în cât să fie în 
stare a judeca ce este fals şi ce este adevărat. 
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„Această alterare a adevărului nu trebue ignorată 
şi neglijată de educatori, pentru că astfel va 
deveni un obiceiu şi va continuă când nu vor 
mai fi cauzele, care o fac să fie tolerată și tratată 

„cu indulgență de cei mari. | 
EI trebue ajutat, să ajungă în stare a se con- 

irola, când va trece un stadiu al copilăriei şi 
vor dispare, încetul cu încetul, cauzele care au 
provocat-o,: diferenţiindu-se, din ce în ce mai 
bine, stările mintale. | 

Frica de întuneric. 

Personificarea, dramatizarea. 

Incă un rezultat,. al imaginaţiei copiluiui şi 
al contuziei" între real şi închipuit, este frica 
de întunerec. Adultul își poate cu greu imagina 
chinurile groazei pentru copiii ce sunt mai ales 
sensitivi şi cu imaginaţie vie. Această groază 
e mare în întunerecul în care ei sunt mai lipsiţi, 
„decât în lumina zilei, de posibilitatea ue „a 
controla realitatea lucrurilor. 

Ar trebui să evităm, cu orice preţ, să se în- 
fricoşeze copiii, evocându-se fel de fel de lucruri 
cu sentimente de groază. Câteva mijloace, pentru 
aceasta au fost menţionate. la capitolul „Frica“ 
atunci când a fost vorba de emoţii. 
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Alt rezultat, al imposibilității copilului de a- şi 
controla imaginația, este personificarea lucru- 
rilor şi ființelor, crearea unor tovarăşi ima- 
ginari. Este, poate, în acest act al copilului și 
o continuare a animismului primitiv al omenirii. 
Aceşti tovarăşi imaginari apar între trei şi patru 
ani, alte ori mai de. vreme, mai ales la copiii 
lipsiți de tovarăşi reali. In schimb, prea puţini 
copii mai au această aplicare după 7-8 ani, 
mai ales dacă au fost crescuţi în  tovărăşia 

"altor copii. Da 
Copiii deprinşi în tovărăşia acestor fiinţe 

imaginare se adaptează cu greu la jocul cu alţi 
copii reali. Nu iau în considerație drepturile 
altor copii, nu înţeleg cooperarea, jocul colectiv. 

In rezumat, este un fenomen psihologic ce 
poate deveni anormal şi în tot cazul o piedică 
la desvoltarea simțului social şi: moral. 

O diferenţă, între imaginile copilului şi adul- 
tului, este aceia că pe când conținutul menta- 
lităţii adultului este plin de abstracții, relatii 
între concept, păreri şi judecăţi, al copilului este 
în majoritate, stăpânit de imagini concrete. Unii 
păstrează multă vreme “acest conţinut mintal. 

In legătură cu imaginaţia copilului este şi 
dramatizarea şi simbolismul. Dramatizarea este 
intrarea în acţiune a personagiilor închipuite 
de copil. Aceasta nu este instinct ci rezultatul 
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pe de o parte al tendinței spre activitate a co- 
pilului, pe de alta al obiceiului prin care ideile 
legate de o acţiune tind să se şi realizeze în 
acțiuni. Această dramatizare poate folosi copilului 
să ajungă, mai repede, la diferenţierea realului 
de închipuire. Ea poate fi un mijloc de a desvolta 
iniţiativa, spiritul de cooperaţie, încrederea în 
sine, stăpânirea mijloacelor de expresiune şi 
contribue la progresul limbagiului. 
“Să nu uităm însă, că această dramatizare 

trebue privită ca un mijloc şi dsci să nu devină - 
un scop. Sunt multe primejdii legate :de între- 
buinţarea acestei tendinţe în educaţie. 

Emoţiile trezite de reprezentațiile dramatice 
pot avea uneori un răsunet dăunător în sufletul 
copiilor. Emoțiile trezite de jocul dramatic pot 
lua locul emoțiilor reale ce înrâurese asupra 
purtării şi caracterului, mai ales la copiii prea 
sensibili. Deci, în reprezentările dramaiice, edu- 
catorul trebue să aibă în vedere, pe lângă pro- 
sramul întreg al educaţiei copilului, rolul pe 
care lrebue să-l joace aceste reprezentări şi 
natura copilului. | 

Simbolizarea este un procedeu foarte între- 
buințat în școalele de copii mici şi în şcoalele 
primare, pentru predarea adevărurilor imorale 
şi abstracte. 

Darurile lui Froebel, jocul cu mama, figuri şi 
e 
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obiceiuuri din evul mediu, învățământul religios, ! 
sunt tot atâtea exemple. | 

Din cele ce am văzut, relativ la desvoltarea 
imaginaţiei, putem să ne dăm seamă că, ele 
fiind bazate pe o neînțelegere a minţii copilului, 
nu sunt de recomandat. Simbolul. a trebuit să 
vină după ce sa, făcut o experiență desăvârşită, 
într'o serie. de fapte, nu înainte. Copilul mlu 
are idei, abstracţiuni şi convingeri, cum poate 
să le cheme simbolul în mințe şi să le fixeze 
acolo? Multe din aceste simboluri calcă legea 
percepţiunii. 

Imaginaţia are deci mare valoare, pentru viaţa 
sufletească a omului, dar nu orice fel șle ima- 
ginaţie, sau mai bine zis nu întrebuinţarea ei 
în orice scop. : 
Şcoala trebue să caute a cunoaşte şi între- 
buința toate tipurile de imaginaţie, dar numai 
în timpul şi la locul potrivit. Imagina verbală 
trebue_ cultivată cu precădere. Aceasta nu în- 
seamnă neglijarea memoriei. faptelor concrete, 
care poate fi isvorul producţiei literare şi ar- 
tistice. Să nu privească învățătorul imaginaţia 
mumai ca isvor de plăceri estetice, ci să aibă 
în vedere şi rolul ei în progresul gândirii, în 
perfecționarea tehnică şi în înălțarea morală. 
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Gândirea. 

Puterea de a gândi a omului este caracterul 
său cel mai important, pentru că îl deosebeşte 
de animal și îl pune mai presus de el, deşi 
deosebirea aceasta este, în ultima analiză, o deo- 

sebire de grad şi nu de natură. 

Dar gradul, pe care îl atinge această putere 
la om, nu poate fi niciodată atins de animalul cel 
mai inteligent. Omul are puterea de a gândi în 
mod firesc, după cum o are pe aceia de a 
vedea, a auzi, şi a se mişca. 

Insă, după cum puterea de a vedea este legată 
de structura ochiului și a nervilor săi, tot astfel 
şi gândirea este condiţionată şi depinde de struc- 
tura întregului fel de a fi al omuluiâ ca una ce 
este mai complexă și inai multiplă în activi- 
tatea sa. ” 
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„Omul, zice Thorndike, în trăsăturile speciale 
ale intelectului și caracterului său, este rezul- 
tatul faptului de a Hi în primul rând o alcă- 

"duire, un sistem ce poate fi ușor stimulat de lu- 
mea exiernă, în fiecare din părțile sale«, 

Aceste părţi sunt ele însăşi legate între ele, 
alcătuind la rândul lor agregate, grupe de or- 
ganizări, îndeplinind funcțiuni proprii şi foarte 
variate. Ele sunt apoi întovărășite de un sistem 
de conexiuni. Sistem care le permite, pe lângă 
participarea în amănunt la acţiunea sistemului 
general, ca părţi din răspunsul !a stimulentele 
lumii exterioare. şi o mare influenţă asupra 
celorlalte conexiuni, prin plăcerea sau neplă- 
cerea provocată de activitatea lor. | 

Deci, din faptul că natura înăscută a omului 
a fost prevăzută cu putere de a provoca co- 
nexiuni secundare şi. a resiimţi plăcere, când 
acestea intră. în funcţiune şi neplăcere dimpo- 
trivă, când _ ele nu: funcţionează, a urmat cu 
necesilate, ca rezultat, puterea de gândire a 
omului. " 

Scoarța cerebrală examinată la - microscop, 
prezintă diferența de structură, în diferitele sale 
pării și, desigur, această diferență structurală, 
corespunde unei diferenţe de funcțiuni. "Peli- 
cateța și complexitatea celulei nervoase cerebrale : 
se manitestă prin prezenţa, în natura omenească | 
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înăscută, a tendințelor, de vocalizare, manipu- 

lare, expresie a feţei curiozitate pe de-oparte, 

iar pe de alta prin acţiunea conexiunilor sse- 

cundare, care se manifestă, în ceia ce numiny 

noi controlul mintal. | | | 

Pe lângă acestea, mai există un sistem nervos, 

care lucrează în domenii mai mici şi formează 

diferite asociaţii, graţie cărora se nasc idei bine 

determinăte din sensaţiile amestecate şi neclare, 

provenite din diferite impresiuni căpătate p= 

calea simţurilor. Din această activitate, combi- 

nată cu aceia a centrilor cerebrali, se produce 

gândirea. 

Dewey defineşte gândirea: „Activitatea, care 

urmărește și verifică concluziile sugerate de 

faptele și evenimentele vieții“. 

Gândirea nu aparţine numai vârstei adulte. 

Ea se arată la copil din primele manifestări ale 

sugarului, înainte de a fi împlinit anul. ta se 

manilestă în mirarea sa față de obiectele ce apar 
şi dispar, în primele încercări de a apuca lu- 

crurile şi a mânui jucăriile, ghicind aceiaş per- 

soană sub diferite feluri de îmbrăcăminte. Sunt 

multe alte experienţe în viaţa de toate zilele, în 

care lumea exterioară stimulează -gândirea co- 

pilului și-l face să stabilească legăturile ce so 

constituie. ” | 

Prin desvoltarea limbagiului articulat, gân- 

-€ 
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direa progresează în fiecare copil, lămurindu-i 
din ce în ce ideile şi făcându-l să-şi exprime 
gândirea în judecăţile simple şi clare, pe care 
le. face la orice pas. Exemple de bun raționa- 
ment, se pot observa la copii mai mici de 3 ani. 

In tot descursul copilăriei, jocul şi creaţiile 
imaginaţiei, tendinţele instinctive sociale, de co- 
lecție şi altele, necesită şi stimulează gândirea. 

Diferenţele între gândirea adultului 

şi a copilului. 

Se crede,în genere, că un copil gândeşte mai 
puţin decât un adult. 

Dar dacă gândim cât de multe lucruri se fac 
în viața adultului din obiceiu, din rutină, din 
tradiţie, inconștient şi automat, ar părea că nu 

„poate fi o tocmai atât de mare diferență între 
activitatea intelectuală a unuia şi a celuilalt. 

Diferenţele individuale, în această privinţă, 
între copiii de aceiaş vârstă sunt probabil mai 
mari decât între adulţi şi copii, considerați ca 
grupuri. 

In medie însă, trebue să admitem că gândirea 
copilului este mai puţin activă decât a adultului; 
prelucrează mai puţin material. . 

Această diferenţă are trei cauze: 
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Adaptarea copilului la mediu și necesităţile 

vieţii, se face mai ales prin mişcări. Copilul 

trebue să înveţe a-și stăpâni şi a-şi întrebuința 

diferitele mişcări ale corpului. Să se deprindă 

a se servi de diferite unelte și ustensile. 

Centrul vieţii mintale a copilului, fiind în mare 

parte în domeniul sensorial, activitatea sa este 

condusă şi stăpânită de instincte şi nu (cere 

intervenția gândirii. . 

In câmpul imaginaţiei, caută să se producă 

mai mult lipul spontan şi necontrolat, de oarece 

copilul. are nevos, ca material, de idei libere, 

de perceperi şi imagini, fără legătură, înainte 

de a i se forma gândirea, care să le controleze 

şi să verifice, dacă reacţiunea,. sub forma a- 

ceasta, este posibilă. Bine înţeles că, în copilărie, 

alături de această activitate, este şi gândirea. 

“Inainte de a li se pune copiilor problemele vieţii, 

„pe care trebue să le rezolve, ei au nevoe de 

experiență şi de oare care adaptare. In linia 

desvoltării fizice a copilului şi a tendinţelor sale 

înăscute, apare şi gândirea sub diferitele ei forme 

şi în diferite grade. Semnul creșterii este mic- 

șorarea gradată, a proceselor inconștiente şi re- 

flexe, în favoarea creșterii. conştiente a puterii 

de cugetare, sau pregătitoare a gândirii mature. 

Dar cauza cea mai importantă pentru educaţie 

este aceia că atât mediul cât şi persoanele din 
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jurul copilului nu numai că nu-i stimulează 
puterea de a gândi; dar chiar o opresc, o înhi- 
bează. Copilul nu este lăsat să-şi pună probleme, 
să caute singur să-şi satisfacă. nevoile, să se 
întrebe şi să încerce a le rezolva. Ele îi sunt 
rezolvite de cei din jurul său, dintro srije rău 
înțeleasă. Copilul nu este lăsat să- şi cheltuiască 
banii după o socoteală a sa şi pe răspundere 
proprie. Î| se spune, în orice clipă, ce să facă 

A şi cum să procedeze. E păzit şi ocrotit până: 
într'atât în cât puterea de gândire îi este cu 
tolul înăbușită, dacă nu omorită cu desăvârşire. 

Nu mai vorbim de metodele de învățământ, 
care-i toarnă învăţătura în cap ca lichidul într”o 
ulcică, „raţionată, 'analizată şi sintetizată gata. 

Cât de mare înclinaţie are copilul pentru 
gândire, se vede din pasiunea cu care se ma- 
nifestă în jocurile libere, sau în lumea imagi- 
naţiei lui, ori în tovărăşia altor copii, în care el 
poate să-şi pună probleme şi să le rezolve apoi 
cu propria lui cugetare, fără a fi stânjenit de 
zelul şi grija exagerată a părinţilor şi educa- 
torilor. De aci, interesul şi atenţia pe care o 
pun ei în exercițiile practice din viaţa școalelor 
noui. E 

O cauză a diterenţii între gândirea aduitului 
şi cea a copilului este neplăcerea „pe care o: 
provoacă, atât în mediul familial cât şi în cel 
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şcolar, manifestarea tendinţelor copilului, deci 

şi a tendinţii de a gândi, exprimată prin ne- 

mumăratele sale întrebări. La acestea i se răs- 

punde adeseori, să stea liniștit şi să nu mai 

plictisească lumea cu întrebările sale. Se în- 

tâmplă atunci ca acesi copil să se oprească nu 

numai de a întreba, ci şi de a mai gândi. 

Este adevărat că multe din întrebările co- 

pilului nu au alt scop decât de a atrage atenţia 

“adulţilor asupra lor. Tactul şi priceperea adul- 

ților le pot înlătura uşor pe acestea. Greutatea 

de a găsi răspunsul potrivit la întrebările copi- 

lului este încă o cauză a înăbuşirii curiozității lui. 

Adeseori întrebările copilului sunt primite cu 

bătaie de joc, din partea adulţilor. Aceasta este 

o lovitură dureroasă pentru copilul sensibil. 

Chiar dacă apoi i se dă un răspuns, pierde 

încrederea în el însuși şi renunţă de a mai 

căuta prin întrebările lui, răspunsul de care 

se interesa foarte mult, la un moment dat. 

Copilul devine pasiv şi dacă nu i se cultivă 

obiceiul de. a afla singur, sau prin cercetare din 

propria lui iniţiativă, răspunsul întrebărilor ce 

“şi le pune, mai târziu este aproape imposibil 

a-i se trezi iniţiativa şi dorul de activitate inde- 

pendentă. 

Lipsa de exactitate, în gândirea copilului este 

3 
încă o cauză a diferenţii între gândirea sa şi 
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a adultului: Copilul este mai înclinat a trage con- 
cluzii greşite, de cât: adultul şi asta din mai 

multe cauze. a 

In primul rând, pentru că îi lipsesc cunoş- 
linţele fundamentale din: diferite domenii ale 
gândirii şi atunci deşi mersul gândirii este logic 
concluzia este greşită. Copilul, care trage de păr 
pe mama sau pe sora lui; crezând că nu o doare, 
mu are experiența diferenţii dintre oameni şi 
păpuşi. Multe din greşelile de gândire, din con- 
eluziile false în materia şcolară, vin din această 

lacună în. cunoştinţele copilului. 

In al doilea rând chiar cunoştinţele, pe care . 

le posedă copilul, sunt expuse a fi neexacte din 

observaţia lor. Apoi forma în care aceste Cu- 
noșştinţe şi experiențe ale copilului sunt păs- 

irate, îl predispune la greşeli de raţionament. 

In adevăr, experienţa copilului este adeseori 

sub formă de afecte, senzaţii brute, percepții 

necomplete, câteva imagini reproductive, şi prea 
puţine asociaţii, percepții ale relaţiilor dintre 
lucruri. Toate aceste funcțiuni sufleteşti sunt 
în curs de desvoltare la copil şi desvoltarea lor 
merge încet. Gândirea lucrează cu ce găseşte, la 
un moment dat, în sufletul copilului şi este 

astfel expusă la inexactităţi şi greşeli. In al 
treilea rând, deosebirea, dintre gândirea adul- 
tului şi cea a copilului, se' mai datorește şi ca- 
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racterului însuşi al atenţiunei acestuia din urmă, 

care este mai mult perceptuală. Copilul, până ce 

mu posedă un stoc necesar de idei, scoase din 

percepțiunile sale, nu este în stare să urmă- 
rească un raționament cu abstracţiuni şi să-şi 

“ţie atenţia încordată asupra lor. 

Adăogăm apoi lipsa de sistematizare a cunoş- 

tințelor şi experienţelor sale, și lipsa de legături 

logice bine stabilite între ele. Ideile copiilor 

sunt legate prea puţin între ele; legăturile sunt 

superficiale şi mai mult. bazate pe asemănări 

verbale decât reale. Ele poartă astfel caracterul 

distinctiv al imaturităţii sufletești. 

Asociaţiile copilului sunt în genere ca şi ale 

animalelor superioare, globale. In conţinutul lor 

mintal nu sa făcut discriminaţiunea necesară, 

care să permită gândirii să lucreze cu elementele 

cele mai importante, dintr”o împrejurare sau o 

situaţie. Din această cauză, activitatea mintală 

este nediferenţiată şi rudimentară, neputând 

servi la deslegarea unor probleme ceva mai 

complicate. Gândirea cere, pentru a progresa 

"şi a se destăşura, asociaţii numeroase și între 

elementele cele mai mici din diferiţi întregi. 

Dacă asociaţiile sunt numai între lucruri brute 

şi nediferenţiate, vor fi şi operaţiunile gândirii 

sumare și reduse. Numai cu vârsta, experienţa şi 

formarea unor asociaţii din ce în ce mai subtile, 
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mai numeroase, mai pronunţate, între elemen- 
tele lucrurilor, diferenţiate prin analiză, numai 
cu acestea şi progresiv, raţionamentul și toate 
operaţiile gândirii vor căpăta exactitatea Și acu- 
rateţa, care trebue să fie caracterul ei adevărat. 

Ca urmare a tuturor acestor lipsuri, ce mo- 
livează imperfecţiunea operațiilor intelectuale la 
copii, este lipsa lor de putere critică. Această 
lipsă” de simţ critic se datorește taptului, special 
copilului, de a lua un lucru neînsemnat, drept 
element capital, dintr”o problemă şi a se rezema 
pe el, pentru a scoate o concluzie. In cele mai 
multe operaţii intelectuale, ne servim de-o parte, 
de un element, sau numai de un aspect al întregii 
situaţii. Substituim această parte, pe care am 
ales-o, întregului şi determinăm în jurul său aso- 
ciaţiile, înlănțuirea ideilor, care să ne ducă la 
rezolvarea problemei, la răspunsul ce ni se cere. 
Ca să- alegem tocmai partea care poate servi la 
acest scop, trebue să posedăm oarecare putere de 
discriminaţiune, adică spirit de critică, care să 
ne permită a cântări toate posibilităţile ce ne 
oferă elementul ales, din punctul de vedere al 
rezolvări problemei ce ni se pune. Copiilor, din 
cauzele pe care le-am enumărat, le lipseşte 
tocmai această putere de a deosebi. esenţialul, 
acest spirit de. critică. De aceia se lasă induşi. 
în eroare şi rezonează incomplet. De pildă un



copil îusese deprins să i se spună o poveste 

seara, când se culca în. pat. Ca să i se mai 

spună asemenea: poveşti „el încearcă să. se culce 

în pat dimineaţa. Alt copil, care fusese deprins 

a face adunarea cu beţişoare, iar scăderea cu 

fasole, de câte ori găsea beţişoare făcea adunare 

şi de câte ori i se dădeau boabe de lasole, 

făcea scăderea, independent de operaţia ce i se 

cerea. Aceaștă lipsă de spirit critic se găseşte 

şi la adult și este una din cauzele unei gândiri 

incorecte, ori la cine s'ar găsi. Din această =auză, 

copilul singur, nu-şi poate. controla rezuitatele 

activităţii. proprii şi nu-şi poate da socoteală, 

dacă a lucrat rău sau bine. 

Este şi firesc lucru ca gândirea copilului să fie 

nesigur şi “supusă greşelilor, pentru că ea este 

iun proces complex, al cărui progres este con- 

diționat de progresul şi stadiul de desvoltare, în 

carg se găsesc toate. celelalte stări și procedee 

mintale. Slăbiciunea şi greșeala unei singure 

părţi, se maniiestă ca un defect în structura 

generală a gândirii. 

Apoi pentru. a aprecia gândirea copilului la 

justa sa valoare, trebue să o privim în legătură 

cu problemele sale şi nu în legătură cu pro- 

bplemele adultului. Gândirea copilului e în le- 

gătură cu jocul, cu rezolvarea. micilor probleme 

ale vieţii lui de toate zilele, cu greutăţile şi ns- 
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cesităţile ei imediate. Adultul nu ține socoteală 
de această proporţie și de aceia nu înţelege şi 
nedreptăţește pe copil. In stera lui de activitate 
şi de interese, desigur că el cheltueşte tot atâta 
putere de gândire, ba poate şi mai mult, pentru 
rezolvirea dificultăţilor cu care are de a face, 
ca şi adultul în viața lui cu interese variate 
şi abstracte: i 

Consecințe pedagogice. Lipsa de cunoştinţe 
asupra naturii copilului, este cea mai mare di- 
ficultate în încercările educatorilor, de a cultiva 
puterea gândirii la copil şi cu toate recoman- 
dările pedagogilor de a educa această putere a 
copilului, rezultatele şi progresele metodelor sunt 
destul de slabe încă. Numai când se va cu- 
noaște mai bine natura copilului şi se va uza 
de puterile lui reale, în diferitele stadii de des- 
voltare, numai când se vor cunoaşte precis pie- 

„dicile şi dificultăţile de învins, spre a obţine 
dela copil mai multă şi mai corectă, gândire şi 
numai când educatorul va fi în stare să facă 
un program și să găsească metoda de a învinge 
dificultăţile, atunci se va putea vorbi de o edu- 
caţie a gândirii, pentru folosul individului și al 
societăţii. 

Un singur lucru. rămâne bine stabilit. Edu- 
cația şi şcoala trebue să pună pe copil în mă- 
sură de a înfrunta problemele din viaţă, a căror 
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ezolvire i se impune cu necesitate. In faţa a- 

cestor probleme să lăsăm să se descurce singur. 

Să arătăm simpatie pentru chestiunile copiilor, 

să le răspundem cu simplicitate, adevăr, şi să-i 

„îndemnăm chiar să ne chestioneze mai mult. 

“ Imcercările copilului, de a răspunde la proble- 

mele vieţii, să nu le luăm în bătae de joc, să 

le dăm îndemnul și posibilitatea să facă .ei. 

singuri cercetări chiar de laborator. Să dăm 

ocazie copilului să intre în contact cu fapte, 

fenomene, lucruri şi fiinţe cât mai multe. Astfel 

îl facem să-și verifice singur observaţiile, per- 

cepțiile, exactitatea faptelor memorate şi re- 

produse. Il îndrumăm pentru a-şi sistematiza 

materialul de gândire, în orice direcţie. Când e 

vorba însă de probleme abstracte să-l. ajutăm, 

făcându-l mereu atent la scopul urmărit, su- 

gerându-i sistematizarea, “silindu-l să critice 

singur, concluziile. pe care le scoate şi să-și cla- 

„rifice şi determine: ideile obscure și încurcatc,. 

de care se serveşte în lucrările sale intelectuale. 

II: vom sili prin sugestii și - întrebări să-și dea . 

seama care sunt ideile esenţiale, să revină mereu 

la premisele dela care a plecat, spre a-şi ve- 

rifica concluziile la care a ajuns. Să alegem 

probleme de: care se interesează copilui, chiar 

dacă acestea ni sar părea fără importanţă Și 

să ne servim de ele, spre a provoca gândire: 
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asupra altor probleme, din ce în ce mai &b- 
stracte, mai de valoare pentru formarea gân- 
ditorului adult. 

Exerciţii: Culegeţi exemple de gândire şi raţionament 
copilăresc! a 

Ștergeţi. cât se poate de repede, cu o trăsătură de 
cerneală, cuvintele, care trebuesc scoase pentru ca îra- 

| mai-aeee zele următoare să fie corect gândite: Ferul este mai tare. 

ca lemnul. : 
mai lungă 

inbra este , . 
Umbra e mai scurtă vara decât iarna. Lucrurile, 

care plutesc sunt mai soare decât apa. Portocalele sunt 

mai dulci 

„ INai—eere 

Din frazele următoare, subliniaţi pe acele care vă 

decât lămâile. 

par mai bine raţionate:. 

1. Calul e mai inteligent - decât vitele de povară. 
2. Vitele și caii nu sunt deopotrivă de puternice. 
3. Caii sunt mai activi şi aleargă mai iute decât vitele. 
4. Vitele se înlrebuințează mai mult ca hrană. 
9. Caii sunt mai framoşi şi mai graţioşi decât vilele. 
6. Pielea cailor se întrebuinţează, câte odată, la con- 

fecţionarea mănuşilor. . 
7. Caii sunt mai lesne dresați şi disciplinaţi decât vi- 

tele de- povară. i 
8. Caii au un mers mai iute şi mai variat decât vitele. 

Discuţii: 1: Care subiecte, din "programul școlar, sunt 
mai potrivite, pentru. cultivarea raţionamentului ? 

2. Ce valoare au, pentru gândire, aclivităţile practice 
ale lucrului manual, ale sătitului, negustoriei, elc.? 
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3, Ce metode de veriticare a rezultatelor gândirii, pot 

„fi întrebuințate cu copiii ? | | 

4. Ce e mai ușor: să învăţăm pe copii prin gândire, 

sau prin memorizare? 

Cărţi de cetiț: Dewey: Cum gândim? (tradus în limba 

franceză). , dj 

Bonser: The Heasoning Ability ot Children. 

Sully Studies of Childrood (tradus în limba franceză.) 
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Obiceiul şi Invăţătura, 

Ne-am ocupat până aci, de tendinţele omului 
şi ale copilului spre acțiune, simţire şi gândire. 
Aceste tendinţe ne-au apărut ca legături între 
situația în care se găsește omul sau copilul și 
răspunsurile la situaţii. Legăturile acestea ni sau 
prezentat sub forma synapselor, în sistemul neu- 
ronilor, iar synapsele ca o organizare nervoasă, 
moștenită în natura înăscută a omului. Aceste 
legături, fie că fiinţa omenească este activă, fie că 
simte ori gândeşte, au şi ele, în comun, tendinţele 
lor caracteristice. Cea mai importantă este aceia 
de a păstra, sub formă permanentă, o modificare 
primită în structura ei şi a o manitesta sub 
aspect de învățătură sau obiceiu. Această carac- 
teristică se cunoaște sub numele de plasticitate. 

Omul posedă această plasticitate mai mult de- 
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„cât animalele, iar copilul o are în cel mai mare 

grad. Plasticitatea înseamnă puterea neuronilor 

de a se impresiona de un stimulent şi a păstra 

urma impresiunii primite. De fapt, modificările 

se produc mai ales în synapse, adică în punctele 

de contact dintre n-uroni și în conexiunile a- 

cestora. | | | 
Faptul că omul are cele mai numeroase și mai: 

variate conexiuni în sistemul său nervos înăseut, 

îl-pune în superioritate faţă de animale. El poate 

căpăta mult mai numeroase şi mai variate obi- 

ceiuri, şi mult mai mult poate învăţa. Este, cu 

alte cuvinte, mult mai educabil. 

Dacă răspunsurile grupate sub formă de in- 

stincte, ca manipularea, vocalizarea, atenţia, dis- 

ciplina şi controlul mintal ar fi mai puţin nu- 

meros şi complex, puterea de a învăţa ar scă- 

dea şi sar micşora cu necesitate, la om. Dacă 

synapsele ar fi mai puţin permeabile, adică ar 

lăsa să treacă mai puţine curente sensibile prin 

ele şi nu le-ar păstra, ca modificări permanente, 

aceasta ar avea un imediat răsunet în puterea; 

omului de a se educa. Deci, ceiace 'dă superio- 

ritate omului, punându-l în măsură de a învăţa, 

este pe deoparte mulțimea și varietatea infinită 

de legături între neuroni, iar pe de altă parte 

plasticitatea synapselor, adică tendința acestora 

de a rămâne permanente, odală ce sau păstrat şi 
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a răspunde ori de câte ori se produc aceleași sti- 

mulente, în acelaș mod şi pe aceleaşi căi. 

Variația plasticității. Ne întrebăm acum: 

1. Sunt oare toate legăturile între neuroni 1n0- 

dificabile? | 
2. Este plasticitatea. lor, aceiaș la toate vâr- 

stele? o 

3. Este ea mai pronunțată în anume timpuri 

şi perioade? Şi care sunt acelea? 

Legăturile, care stăpânesc şi produc operaţiile 

fiziologice şi activitatea reflexelor, sunt cele mai, 

puţin moditicabile, dintre toate. Printre aşa.nu- 

mitele instincte, acele în legătură cu frica, cău- 

tarea hranei, întrecerea, sunt mai puţin modifi- | 

cabile, decât cele în legătură cu vocalizarea, 

manipularea şi atențiunea. Dar ambele aceste 

grupe sunt mai moditicabile decât cele din gru- 

pul întâiu. 

Activitatea şi tendinţele, în legătură cu cone- 

xiunile secundare şi cu capacităţile - lor, sunt 

foarte modificabile. | 

In ceiace privește păstrarea mai durabilă, a 

urmei impresiunei, sar părea că legăturile fă- 

cute în conexiunea senso-motorilor, sunt mai du- 

rabile decât acele din sensori- asociativi sau din- 

tre asociativi și asociativi. | 

“Cu alte cuvinte, patinajul, mersul cu bicicleta, 
împletitul, cusutul, cântecul la piano, se vor ţine 
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mai multă vreme minte decât numele geogra- 

fiice, faptele istorice, versurile, formulele mate- 

matice, etc. i 

In privinţa vârstei, putem iarăşi constata va- 

riaţii în plasticitate. Copilăria este perioada vieţii 

cea mai plastică, fără îndoială. Totuşi sa exa- 

gerat, afirmându-se că „odată twecută această pe- 

rioadă, nu se mai pot modifica legăturile între 

meuroni şi nu se-mai poate deci căpăta alte obi- 

ceiuri. Experiențele de laborator au dovedit că, 

în condiţii bune, se pot căpăta importante mo- 

diiicări şi la adulţi şi se pot da obiceiuri şi cur 

moştințe destul de numeroase şi variate. In tot 

cazul, plasticitatea rămâne destul de puternică 

„pe o perioadă mai lungă a vieţii, decât s'a crezut. 

Ceiace însă este perfect adevărat, este faptul 

că anume sisteme de neuroni îşi ating maximum 

de plasticitate, în anume perioade ale vieţii. De 

pildă, dexieritatea şi mlădierea degeielor lace 

ca, lechnica muzicală să se poată căpăta mai 

ales în. copilărie. Acelaş lucru îl putem spune 

despre accentul şi pronunția” pentru limbi şi 

despre acrobație şi loată marea îndemânare u 

mișcărilor. 

În genere, se poate zice că, educaţia fizică 

trebue să înceapă din prima copilărie. Memoria 

ar fi la maximum de desvoltare între 10—12 

ani, iar obiceiurile mai complexe ale gândirii, 
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se stabilesc în vârsta pubertăţii. Să nu-şi în- 

chipuiască însă cineva că, aceste perioade ar 

fi tranşant deosebite în desvoltarea copilului şi 

deci că ar trebui să facem un program, care 

să coincidă rigid, sistematic, cu. ele. E. vorba 

aci de variaţia nivelului plasticităţii, care are 

perioade de mare şi mică putere de activitate, 

fără a înceta totuşi, nici o clipă, cu desăvârşire. 

Sugestii peniru învățare. Faptele constatate 

până âci pot avea. multe: aplicări în practică. 

Educatorul trebue să folosească marea plas- 

ticitate a copilăriei, în formarea. obiceiurilor; 

Natura copilului o cere. Metoda cea mai po- 

trivită este organizarea mediului. Această . în- 

fluenţă a mediului, mulţumită plasticităţii, stărei 

emoţionale a copilului, instinctului imitaţiei, se 

constată la copil chiar în. cele dintâiu .13 luni, 

dela naştere. EL va fi ursuz, iritabil, violent şi 

aplicat la mânie, sau senin, blând, liniștit, după 

cum ver fi și cei din jurul său. Aceasta se va 

petrece inconştient, ca un simplu rezultat al 

plasticităţii neuronilor. 

Acelaş lucru se petrece şi în: domeniul moral 

şi al bunelor apucături. 

Faptul că plasticitatea este, în prima vârstă, 

mai mare. în sistemul muscular și sensorial, ne 

va face să căutăm a da copiluiui apucături bune, 

în viaţa fizică, în primul rând. Obiceiuri hi- 
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gienice în alimentare, odihnă Şi regularitate, în 
ceiace priveşte hrana şi somnul sau alte fune- 
țiuni fizice. Apoi ne vom îngriji a-i da obiceiuri 
de curățenie şi ordine. Vom disciplina tinuta, 
îndemânare ea în mișcări şi mânuirea lucrurilor, 
mers corect, obiceiuri de vorbire corectă, obiceiul 
de a se servi de tacâmuri, scaun, veselă și alte 
instrumente ale vieţii de toate zilele. Dacă: obi- 
ceiurile sunt bune, ele se vor imprima pentru 
toată viața, făcând din copilărie. un minunat 
început de viaţă. Dacă obiceiurile căpătate nu 
sunt bune, se va realiza tocmai contrariul, A- 
„ceasta înseamnă cei 7 ani de acasă. 

Legile formării obiceiurilor. 

Cunoaştem din psihologie: cele 2 mari legi. 
ale formării obieciurilor: Legea exerciţiului şi 
aceia a efectelor sau rezultatelor plăcute ori 
neplăcute. 

| | 
Prin exerciţiu, se asigură şi durabilitatea răs- 

punsurilor la stimulente. Efectul serveşte la pro- 
vocarea şi lixarea atențiunei și la întărirea aso- 
ciațiilor recente. Continuarea exerciţiului depinde 
de efectul primei încercări. Adulții: uită adesea 
ce importanță a avut, în prima lor copilărie, 
prima impresie. Ea tr ezește atenţia, dar numai 
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rezultatul plăcut | provoacă tendinţa de a vepeta 
experiența şi a prelungi contactul cu situaţia, 
fixând această atenţie. 

Asemenea, inhibiţia unei acțiuni pe care am 
"socoti-o rea, nu se poate re aliza decât tot prin- 
tun efect neplăcut, dureros. 

In legătură cu aceste două legi, să luăm în 
“consideraţie două recomandări practice: a) „Să 
tormăm obiceiurile, așa cum trebue să fie, dela 
început“. b) „Să repetăn impulsiile Dune:. 

Sar părea că nu mai: încape .nici o discuţie 
„asupra acestor precepte practice. Totuşi; de câte 
ori, atât părinţii cât și educatorii, nu uită că, 
pentru formarea. unui obiceiu, trebuesc exerciţii 
şi repetiţii, nu recorandaţii verbale. Și unii şi 
alții pierd răbdarea, când un copil nu nimerește, 

„ după “recomandările lor verbale, un legalo la 
piano sau nu şi-a strâns cărţile, nu poate re- 
zolvi o problemă, pentru că nu cunoaște indestuj 
tabla înmulţirii, ete. Uită că, pentru toate aceste 
acțiuni, trebue limp, exercițiu şi control neîncetat 
din partea lor, nu numai recomandații. verbale. 

Nu putem însă provoca repetițiile, numai după 
voia noastră şi necesităţile situaţiei.. James, in- 
sistă în Psihologia sa, asupra necesităţii de a se 
repeta o acţiune, pentru interesul rezultatelor 
sale, dacă vrem ca ea să se imprime realmente 
sub formă de obiceiu. Rezultatele neutre sau 
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neplăcute, nu vor izbuti niciodată, să stabilească. 
obiceiul. Nu putem cere dela copil, să copieze 
sau să scrie după dictare, de mii. Şi mii de ori 
aceleaşi cuvinte, până le va învăţa ortografia. 
O experienţă şcolară, pentru învăţarea ortogra- 
fiei române, înt”o şcoală secundară, la clasa 
H, a consistat din cererea profesoarei respec- 
tive ca elevele sale să scrie fiecare, în fiecare zi, 
câteva rânduri, în jurnalul său personal. 'Ținerea 
acestui jurnal pasiona. pe toate elevele. Cu a-. 
ceastă ocazie, sau corectat mereu greşelile . ce 
se făceau maj des şi erau cam aceleași la toată 
clasa. Până la finele anului, sa obținut.o exce- 
lentă ortografie, pe lângă alte foloase. 

Cu cât copilul este mai mic, cu atât trebue să 
se ia mai multe măsuri, din partea educatorilor, 
fiepărinţi, fie învăţători ca mediul ambiant să pro-. 

voace creiarea obiceiurilor, pe care ei le cred 
de valoare. Pentru aceasta, trebuesc favorizate 

"activităţile, care. provoacă mai multă plăcere, 

prin repetarea lor. Şi una din condiţiunile pentru 

ca aceste activităţi să fie plăcute, este ca ele să 
fie potrivite cu vârsta copilului, adică să coincidă 

cu. momentul în care synapsa este gata de a. 

intra în acţiune. 

Legea primalului, în căpătarea unui obicei, 

exprimă influența pe care o exercită primul 

act, care se produce într'o serie de âăcte, ce 
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i : ) 
trebue să alcătuiască deprinderea. Acest prim 
act are importanţă şi la adult, dar influenţa sa 
este mult mai pronunţată în copilărie. Această 
lege se învederează în deprinderile fizice, ca şi 
în cele emoţionale şi intelectuale. Prima săp- 
tămână, sau prima lună într”o clasă, într”o 
școală, este hotăritoare pentru disciplină, pen- 
tru atitudinea şcolarului în munca şcolară şi 
pentru relaţiile lui cu învățătorul. Acelaş lucru 
cu începutul predării unui subiect, a unei ma- 
terii de învățământ, a unui început de prietenie. 
Dela prima impresie, dela primul contact, a- 
târnă totul. : 

Din cauza acestei legi a primatului, este şi 
atât de greu a desbăra un copil de un obicei 
rău, odată căpătat. Copiii deprinşi a avea numai 
o propoziţiune, întrun singur şir al cărţii de 
lectură, când şi-au format obiceiul a-şi mişca 
ochii, potrivit cu această aranjare, întâmpină o 
mare greutate să urmărească propoziţiunea până 
la capăt, dacă au trecut pe altă linie. Apoi când 
sau deprins, în primele încercări de lectură, a 
pronunța fiecare cuvânt aparte, capătă un ritm, 
care este foarte greu de schimbat, când trebue 
să citească mai iute. | 

Studiul geometriei este greu pentru copii, nu- 
mai fiindcă au căpătat obiceiuri de a memoriza 
dela primele definiţii. Memoria mecani ă, pre- 
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dominând în primele clase de școală, împiedică. 
mai târziu pe copii de a studia, în adevăratul 
înțeles al cuvântului. Deaceia învățătorul irebue 
să se silească a împiedica formarea acestor serii 
mecanice de memorizare şi a deprinde pe copil 
cu alte metode, din clipa în care pune piciorul. 
în şcoală. 

Când «e vorba de a provoca obiceiuri, pe care 
copilul trebue să le capete voluntar şi inten- 
ționat, e bine să-l ajutăm, punându-i în vedere, 
în mod clar şi bine definit, mecanismul prin 
care se va putea căpăta obiceiul şi în ce anume: 
constă acest obiceiu. Deci să căutăm a obţine 
concentrarea atenţiunei şi efortul și apoi con- 
lucrarea copilului şi interesul său pentru rezultat. 
Este o metodă, care se întrebuințează în com- 
baterea relelor obiceiuri şi căpătarea obiceiurilor 
morale. In căpătarea acestui fel de obiceiuri, 
va trebui să ţinem socoteală de recomandările 
lui W. James: „Să ine folosim 'de prima ocazie: 
oportună, ce se prezintă, pentru a provoca ac- 
țiunea, pe care dorim să o fizăm în obiceiu. Să 
mu admitem nici o excepție,'odată ce am stabilit 
un program de lucru. Dacă - vom căuta să bazăm 
căpătarea obiceiurilor pe un interes înăscut al 
copilului, greutăţile în fixarea lor vor i mult 
ușurate“. 
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Perfecţionarea obiceiurilor. 

"Rolul important al educaţinnei este însă per- 
Tecţionarea obiceiurilor. Toate experienţele de la- 
borator şi în orice formă de practică, duc la . 
concluzia că toate funcțiunile sunt capabile de 
perfecționare și unele dintre „ele de o pertec- 
ționare, care întrece tot ce sar putea închipui. 
In exerciţiul de adunare a cifrelor, după 60 
minute de practică, numărul coloanelor” date 
spre adunare a crescut dela 31 de coloane la 50, | 
iar în ce priveşte exactitatea dela 24 corecte, 
la 37. In experienţa scrisului de mână, după 
5017, ore de practică, media numărului de cu- 
vinte scrise pe minut, creşte dela 6.la 16 Cu- 
vinte. Numărul socotelilor de 3 multiplicaţii pe . 
Zi, în gând, a sporit în 20 zile, cu sută la sută. 
Acum se pune întrebarea. următoare. Dece 

copiii se. perfecționează mai mult şi mai repede, 
în “experienţele de laborator, decât în şcoală? 

Sunt mai multe cauze, care intră în joc. 
In primul rând, conștiința clară a unui scop 

bine - definit “în experienţă. Factorii, de care 
„depinde pertecţionarea, sunt mai bine aleşi şi 
planul de activitate mai bine stabilit în expe- 
riență. Nu este vorba de a lucra mai pine so- 
«cotelile, sau a scrie mai corect teme în limba 
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maternă sau franceză, care sunt” lucrări COmM- 
plexe şi trebuesc analizate, lucrări asupra cărora 
trebue să se concentreze toate storțările mintale 
și toată energia copilului. Invăţătorul singur nu 
şi-a precizat în minte, în ce sens anume se 
cere perfecționare şi nu ştie ce răspunsuri a- 
nume, din partea copilului ar indica şi ar da 
putinţa de a-i măsura progresul. Din cauza 
aceasta, nici progresul copiilor nu este prea. 
marcat și prea însemnat. Alt avantagiu al la- 
boratorului este că prezintă exerciţiul sub formă 
de joc. Copilul poate cunoaşte imediat dacă a 
progresat. Acest lucru nu îl îngădue şcoala. 
Copilul lucrează la ceva, dar nu poate să-și dea 
seama dacă rezultatul atins îi produce satis- 
facție ori nu, mai ales că şi notele se pun în 
secret, așa că legea efectului nu are nici un rol. 
„Apoi ideia de progres, de perfecționare, trebue 

să fie mereu prezentă, în. mintea. copilului. Nu 
e destul să fie numai ca o aspirație. Perfec- 
ționarea, progresul, trebue să se vadă, să se 
simlă de copil. i 
Meumann zice: că trezirea dorinței de a se. 

perfecționa, de a progresa, este semnul cel mai 
evident al progresului mintal sau corporal. Co- 
pilul nu-și dă bine seama dacă progresează sau 
nu, în lucrul şcolar, nu simte că progresează. 
Nu se desvoltă în el tendința de a-şi analiza. 
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munca și a o compara cu ceva, cu un model, 
ca să constate progresul. 

Pe când: în experienţă, el constată imediat, 
limpede și sigur, dacă a progresat şi sa per- 
fecționat. | | 

Apoi pentru ca să-şi pună copilul toată oste- 
neala, ca să progreseze, trebue ca acesi progres 
să fie interesant pentru el, să aibă valoare, să 
facă osteneala. 

Două lucruri trebue să preocupe pe cerce- 
tătorul curbei de desvoltare a obiceiurilor: în- 

"ceputul şi -punclul mori, adică punctul în. care 

4 

progresul pare a se fi oprit. Inceputul, în unele 
serii de obiceiuri, marchează un progres foarte 
repede și cu: cât lucrul este mai nou, cu atât 
progresul este mai mare şi mai rapid. Aci este 
o primejdie. Se poate să grăbim procesul de 
câștigare a obiceiurilor, înainte de a fi căpătat 
acest proces cu un -material destul de solid, ca 
să ne garanteze perfecţionarea viitoare. Con- 
slatăm greşeala în punctul mort, care urmează 
apoi şi care cere lungi şi numeroase. repeiiţii, 
ca să tie învins. Este absolut necesar, pentru 
ca învăţarea să fie aşezată pe o bază Sigură şi 
să se facă cu economia de energie ce irebue 
obținută, “să periecţionăm mai întâi automatis- 
mele de care avem nevoie, înainte de a realiza 
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munca complexă pe care vrem să o fixăm în 
obiceiu. : | 

În - căpătarea disciplinei şcolare, în învăţarea 
scrisului şi a cetitului, să pregătim din vreme 
automatismele parţiale sau componente, de care 
avem nevoie.. 

Metoda scris-cititului şi toată pregătirea din 
exerciţiile de viaţă prăctică,. din sistemul Mon- 
tessori sunt un convingător exemplu al acestui 
adevăr. | 

Punctul mori se datorează lipsei acesteia de 
obiceiuri elementare automate, în primul rând 
şi în al doilea rând pierderii interesului. Dacă 
învățătorul constată cauza acestui punct, lipsa de 
automatisme elementare, trebue să părăsească 
lucrul şi să caute cât de repede şi prin procedee 
variate, să reia exerciţiile necesare, peniru că- 
pătarea. acestor automate. Va avea atunci de 
luptat şi cu descurajarea copilului. 

Dacă punctul mort provine din cauza mono- 
ioniei, atunci. trebue să caute a stimula activi- 
talea copilului, adăugând interese noui, variație 
în aclivitate și punerea în joc a intereselor de- 
rivate, sau să părăsească lucrul, așteptând să vie 
timpul potrivit. 

In' ceiace priveşte abilitatea musculară, este 
exclus să încercăm a explica copilului cum 
trebue să facă mişcările, în : primele stadii ale 
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copilăriei. Numai după ce s'a făcut coordonare: 
şi actul sa executat, întrun fel sau altul, putem 
interveni cu explicaţii verbale. Cea mai bună 
metodă este a-i sugera dorinţa, năzuința de a 
încerca un. lucru. Căpătarea succesului, fic cât 
de slab, îl poate singur determina să mai în- 
cerce din nou şi să repete actul. Supravegherea 
și “sugestiile educatorului trebue să-l ferească 
în aceste încercări, de a căpăta obiceiuri greşite, 
intervenind în momentul oportun, spre a 
schimba metoda găsită de copil, prin propriile 
lui încercări. | i 

Explicaţiile, date unui copil, asupra modului 
de acţiune şi de a mânui tocul, acul sau orice 
alt instrument, nu au influenţă asupra lui, decât 
după ce a încercat şi a reușit singur să facă 
ceva cu ele. Sugestia și raţionamentul poi atunci 
să-l lămurească prin comparaţie. Nu trebue să 
se îngrijească atât de mult învățătorul de faptul 
că copilul încearcă singur şi face greșit. Dim- 
poltrivă, o observare și o conducere, prea de 
aproape, îl poate mai-mult stânjeni, în căpătarea 
unei -îndemânări în mișcări. Când un copil 
începe să înoate, sau să danseze, să palineze, 
să cânte, trebue lăsat să facă singur mişcările, 
atrăgându-i atenţia asupra unei mişcări, care a 
fost bine făcută, asupra unei atitudini potrivite, 
asupra unui sunet. just, etc. Aceasta va servi



mâi bine decât comanda la fiecare mișcare, 
pentru că îi va da satisfacere şi îi va stimula 
interesul şi efortul constant spre mai bine. 

Nu este chestiune mai importantă, în psiho- 
logia copilului, decât formarea obiceiurilor. 
Totul depinde în viaţă de obiceiuri, ele condi- 
ționează orice progres. Fiind la baza civilizaţiei, 
ele sunt garanţia stabilităţii sociale. Ele sunt 
baza şi cadrele caracterului individual. Deci for- 
marea obiceiurilor este datoria cea mai mare 
şi mai importantă a educației şi a şcolii. 

In activitatea sufletească, ele sunt acele care 
dau posibilitatea independenţei şi a originali- 
tății. Am văzuut ce rol joacă obiceiul, în stările 
mintale, când am studiat memoria. Când cineva 
are prea puţine obiceiuri automate, se dovedeşte 
că are şi lipsuri în. materialul, controlul. și îolo- 
sirea cugetării. Cu cât cineva are mai multe și 
mai variate automatisme mintale în emoție, cu- 

“getare şi activitate, cu atât are mai- mare putere 
de realizare şi posedă pe deasupra o mai mare 
putere de a-şi creia noui obiceiuri. 

  

Exerciţii: 1. Cum irebue să învăţăm pe copil bunele 

deprinderi la masă? 

2. Când învăţăm pe copii să coase. cum e mai bine 
să procedăm ; arătând copilului un lucru cusul gala şi 
cerându-i să-l facă şi el, 'arătându-i un album în care 
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sunt desenate mişcările, sau demonstrându-i, prin pro- 
priile noaslre mișcări? Dece? | 

3. Observaţi pe un copil din clasa întâia şi pe altul 
din clasa doua și demonstraţi dacă sunt adevărate ur- 
măloarele constatări ale lui W. James: - 

a) obiceiul economiseşte timpul, . 

b) obiceiul simplifică mișcările. 
c) obiceiul micşorează osteneala, 
d) obiceiul micşorează puterea de atenţiune cerută de 

aciivitate, ” 4 
e) obiceiul face mişcările mai exacle. | 
4. Arătaţi măsurile de higienă pe care școala și fa- 

milia trebue să le fixeze în copii, lucrând împreună ? | 
5. Cum aţi pulea. prin provocarea şi repetarea bunelor 

impulsii, să creiaţi în copil obiceiul de a spune adevărul? 
6. Care poale fi eteclui pedepsii de a opri copilul la 

şcoală și a-i cege să serie de 20 ori un cuvânt scris 
greşit? 

7. Obiceiul “este înăscut sau câştigat? 
8. Daţi un exemplu, din propria experiență, în care 

progresul, în: perfecţionarea unui obiceiu, sa oprit, a 
ajuns în punctul morţ, din cauza pierderei „interesului, 
monotoniei. lucrării, sau oboselei. E 

9. Prin ce mijloace aţi putea determina cel mai mare 
automatism. în practica şcolară, la celire, scriere, la me- 
morizare exactă și repede a tablei de înmulţire? 

Cărţi de consultat: W. James: Psihologia (iradusă în 
limba franceză). 

Strajer și Norsworihy:; How to Teach (Cum învăţăm). 
Thorndike: Psychology of Learning (Psihologia  în- 

văţării). i |



Jocul. 

Este un adevăr, necontestat de nimeni, faptul 
că jocul este caracterul distinctiv al copilăriei. 
-Jocul are un loc mai mare, în viaţa copilului, 
de cât mâncarea și somnul. Asupra rădăcinii sale 
în natura înăscută a copilului, se discută încă în 
psihologie. Relativ la această problemă sunt mai . 
multe teorii. 

“Este în primul loc teoria lui Schiller, reluată 
de Spencer, în care jocul e privil ca rezultalul 
unui exces de energie. Copilul se joacă, pretind 
ei, pentru că are o supra abondenţă de energie. 
Faptul adevărat este că, cu cât un copil e mai 
voinic şi mai sănătos, cu atât e mai jucăuş. 
Cu cât e mai slab şi mai bolnăvicios, cu atât 
arată mai puţină aplecare spre joc. Dar nu este 
clar, întru cât aceasta înseamnă exces de ener- 
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gie. Apoi, teoria nu explică de ca jocul ia anume 
forme. particulare, după vârstă. De-ce copilul 
între 7—8 ani se joacă de-a caii, de-a şcoala, 
de-a războiul? De ce sunt atât de răspândite 
jocurile cu alergătură, luptă, întrecere, la 9—19. 
ani, iar după 12 ani, jocurile de abilitate” Faptul 
că interesele de joc se succed într'o anumită or- 
dine, independent de influenţa mediului, nu este 
explicat de această teorie. 

O altă încercare de explicaţie. este teoria lui 
Karl Gross, care priveşte jocul ca o pregălire 
peniru ocupațiile serioase ale vieţii de mai târziu. 
Această ar însemna că, prin diferitele sale jocuri, - 
copilul se prepară pentru greutăţile luptei, pen- 
tru existența de mai târziu. Practica jocului în- 
găduie perfecţionarea muncii de mai târziu și 
de el depinde calitatea activităţii individului. Dar 
această explicaţie e greu de aplicat, la cea mai 

„mare parle din căile pe care urmează să se 
formeze din joc, diversele munci omeneşti. Este 
o explicaţie, care cere ea însăşi explicaţie. Pregă- 
lirea, pe care o dă jocul, nu are corespondenţă 
bine determinată în aplicările muncii. 

Stanley Hall ţine foarte mult să explice jocul 
prin atavism, care este o aplicaţie specială a 
teoriei recapitulării. Jocul, pentru el, este seria 
de obiceiuri motrice şi sufleteşti din trecutul 
rasei. El persistă, în prezent, sub formă de fuuc- 
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pa a ! 
i i U ţ 

tiuni rudimen 

tare. Semnul cel mai sigur, pentru S. Hall, că 

tare, asemenea organelor rudimen- 

jocul nu este decât reproducerea activităţilor tre- 

cute ale rasei, în dezvoltarea ei, stă în faptul că 

jocul spontan al copilului, în care se exprimă mai 

bine tendinţele sale motrice, se prezintă pe bază 

de instincte. Aceste jocuri sunt neimitative, neîn- 

văţate și nepregătile, ca orice allă acţiune inslinc- 

tivă. Ele reproduc pe scut şi repetă viaţa stră- 

moşilor celor mai îndepărtați. 

Obiecţiunile ce sau făcut teoriei recapitulării 

se pot repeta şi relativ la teoria jocului adoptată 

de S. Hall. | 
Teoretic, nu sa pulut încă determina precis 

și ştiinţific, care au fost schimbările, prin care 

a trecut omenirea, în diferitele stadii ale des- 

voltării sale; 

Practic, este greu de explicat, prin această, 

teorie, de ce îetiţele se joacă cu păpuşa până la 

nouă ani, sau de ce băeţii se interesează de tre- 

nuri, automobile şi ori ce.altă jucărie cu motor, 

înainte de. a dori să se joace cu arcul şi săge- 

țile, ca primitivii. Faptul adevărat este că se 

pot găsi deopotrivă în jocul copilului, elemente 

din activitatea raselor primitive şi din civiliza- 

ţia timpurilor moderne. 

Me. Dougal, în cartea sa „Social Psychologie“, 

consideră întrecerea, emulaţia şi rivalitatea ca 
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"explicaţie fundamentală a jocului. Observăm însă 
că rivalitatea. şi emulaţia există, numai în unele 
jocuri ale copilului și atunci ca unul din cele mai 
importante elemente constitutive. Jocul cu pă- 
pușa, perşonificarea în jocul unui copil izolat, 
nu implică, de pildă, întrecerea, sub nici o 
formă. Aşadar, deşi această explicaţie are un 
element adevărat, nu poate fi totuşi primită ca 
o explicare şi o cauză â jocului: în genere. Miss 
Appleton, în cartea sa: „Un siiidiu comparativ 
al activității de joc a adulților sălbatici și a 
copiilor civilizați“, propune o teorie biologică, 
pentru caracterizarea naturii acestei activităţi. 
Ea crede că jocul depinde de structura trupească 
şi este cerut ca o. activitate absolut necesară de 
fenomenul creșterii copilului. lată ce zice ea, 
în această privință: „La copilul sugar, mușchii 
braţelor și ai capului, fiind cei inai viguroși, 
sunt acei care iau partie mai activă, prin jocul . 
tipic acestei vârste, la cunoașterea şi stăpânirea 
aclivității corporale, provocând, odată cu acti- 
vitatea lor, dezvoltarea organelor sensoriale, a 
nervilor și a creerului. Mai târziu, când și alți 
mușchi conlucrează la mișcări mai puliernice și 
mai complexe și când dezvoltarea ulterioară a 

„creerului face cu putință percepțiuni și aperce- 
țiuni din ce în ce mai numeroase, activitatea 
întregului corp devine tipul somatic al jocului, 
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iar imaginația mintală, voliținnile și imitaţiile * 
sale îi devin jucării. Senzaţiile, care-i vin dela o 
lumină strălucitoare, lovitura cu jucăria, pe care 
a apuucal-o în mână, aruncărea mingii alâr- 
nată de căruciorul sau patul său, sunt jucăriile 
şi fac deliciile sale. Tot astfel mai lârziu, când 
cere sd. i se spună 9 -poveste: şi încearcă să 
pun în- reprezentare dramatică episoadele po- 
vestirii... Nu este oare semnificativ faptui acesta, 

„că oricare ar fi felul de joc, el tinde să se acorde 
cu lipul creşterii somatice? Nu găsim oare ezxpli- 
carea. tendinții de joc în impulsul pornit din 
nevoia de a se exercila a diferitelor părți ale 
corpului, care trebue să crească și Să se des- 
volte?- | 

Această teorie pare că satisface mai bine, de- 
cât celelalte, nevoia de a explica jocul. 

Am arătat în alte capitole, relative la tendin- 
țele instinctive de acţiune, simţire și gândire, cât 
de strânsă este legătura între ele şi desvoltarea 
unor anumite conexiuni nervoase. Am mai ară- 
tat cum ordinea de desvoliare, în dependenţă 
de aceste conexiuni, poate îi intluențată de alte 
condițiuni, ce există în acelaş timp, în me ediu sau 
individ, ca oboseala, starea generală bună sau 
rea, etc. sau de experienţe anterioare, care pre- 
ced activitatea actuală şi sunt ' auto-sugestive. 
Toate acestea dovedesc complexitatea vieţii su- 
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Heteşti și câte cauze pot interveni spre a se 
provoca mai multe răspunsuri odată, la un sin- 
gur stimulent, în activitatea tendinţelor instine- 
live. Mai dovedesc şi intervenţia a o mulţime 
de împrejurări, care fac să varieze “ăspunsul 
unui instinct, la acelaş stimulent, dintr'o zi în 
alta. 

„Ce activitate se poale numi Joc? Există un in- 
instinct anume al jocului? 

Trebuie să stabilim în mod clar şi definitiv, 
că activitatea numită joc se manifestă în func- 
iune de activitate imstinelivă, pe măsură ce in- 
stinctele sunt îndestul de măturate, spre a inlra 
în acţiune. Dar aciivitatea joc se caracterize ază 
prin taptul că nu urmăreşte folosul practic şi 
prin aceasta se deosebeşte fundamentul de ac- 
iivitatea muncă. Thorndike zice: „Dacă un copil, 
dela 1 an la trei ani, ar trăi în vremurile de azi, 
cum îrăiau strămoșii lui acum două zeci de mii 
de ani, neăstâmpărata cercetare a obiectelor mici, 
care consliluesc azi un joc, ar fi fost atunci o 
muncă tol alâl de serioasă ca și” vânalul lată- 
lui său. 

In cele imai multe din împrejurările vieţii 
sale, copilul răspunde la stimulentele mediului, 
pe căi ce nu duc la nici un folos imediat. Acest 
tel al său de.a se comporta, se numește joc. 
De pildă, putem numi joc bătaia copiilor cu ză- 
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pada, sau cu pernele în camera de culcare, 

construirea unei colibe. a unei cetăţi de nisip, 

sau a -unei punți, modelarea unui om de ză- 

padă, etc. Dar când copii se bat din resentiment, 

pentru. a-și descărca mânia sau a se răsbuna 

pentru o întrecere, când împletesc lueruri din 

trestie sau dau ajutor la un foc, la-o inundație, 

nu mai poate fi vorba de joc. Cea mai mică di- 

ferență în împrejurările vieţii copilului, poate 

provoca. fie jocul, fie munca. Dacă dăm unui 

copil flămând sticla cu biberonul, el va căuta 

numaidecât să-și astâmpere foamea,  sugând 

ioarte grav şi atent. Cu totul altfel se vor pe- 

irece lucrurile când va îi sătul. Atunci sticla. 

va fi lovită şi purtată cu mâinile încoace şi în- 

colo, cu o satisfacţie vădită, cu. vocalizări va- 

riate şi-o mare exuberanță de mişcări din tot 

corpul. Acelaş stimulent provoacă la acelaș copil 

în primul rând o activitate utilitară, în al doi- 

lea rând, jocul cu toate caracteristicile sale. 

Două răspunsuri deci, foarte diferite după 

situaţia căreia trebue să i se facă faţă. Aceasta 

nu pentru că sugarul posedă două serii de răs- 

puunsuri, una pentru activitatea serioasă utili- 

tară, alta pentru joc. Este aceiaş tendinţă, dar 

sub diferite forme. Ea se manifestă într”'o formă 

sau alta după uşoara deosebire, care există in 

condiţiunile fiziologice ale momentului, deci nu 
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există o activitate specializată, căreia să-i zicem 
instinctul jocului, ca răspuns la anumite stimu- 
lente. Mai degrabă putem spune că jocul se ma- 
nifestă cu prilejul stimulării mai multor in- 
slincte, depinzând de conexiunile neuronilor, care 
la un moment dat sunt gata de a intra în tune- 
iune și care provoacă stări de plăcere numai 
prin faptul că sunt în activitate. Felul în care. 
se manifestă instinctele, depinde de conexiunile 
ce sunt gata de activitate, la un moment dal şi 
de acele care rezultă din alte conexiuni, modi- 
ficate prin activitatea celor ce au răspuns întâi. 
Fuga, prinsul, nu se pot manitesta înainte de 
18 luni; nici dramatizarea sau întrecerea, emu- 
lația, după cum nici jocurile sociale, de pildă 
dansul cu copii de alt sex, înainte de cinci ani. 
Legea controlului, prin experiență şi învăţare, 
modifică foarte repede ceiace este înăscut, atât 
în joc cât şi în muncă. Legea efectului, adică a 
stării emotive legată de joc, determină lungimea 
perioadei de timp în care copilul preferă unele 
jocuri, celorlalte. Cu toate că se muncesc mult 
copiii, până capătă îndemânare în patinaj; jocui 
cu mingea, mersul pe catalige, urcatul pe scări 
înalte, totuși pentru că prezintă caracterele, pe 
care le-am descris, toate aceste activităţi sunt: 
jocuri mai degrabă decât muncă. | 

Unele jocuri sunt mai distractive penlru că 
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presupun oarecare pasivitate din partea copi- 

lului. De pildă, când îi "povestim copilului ceva, 

sau îi arătăm cărți cu imagini. i 

Sunt unele jocuri în care domină mai ales în- 

trecerea, dorinţa de a câştiga, în dauna altora, 

dominate de anumite regule şi cu un număr a- 

nume de participanţi ca: dominoul, şaradele, 

crochetul, ocina, foot-ball şi altele. Altele sunt de- 

semnate sub numele de sporturi ca: înotul, vâsli- 

tul, cursele, polo-ul, golful şi în genere toate jocu- 

rile pe teren şi pe echipe, după anumite regule. 

in genere, orice activitate liberă sau ordonată, 

după un sistem de regule și prescripţii puse şi 

mai ales primite de jucătorii înșiși, se poate aşeza 

sub rubrica joc; ori care ar fi deosebirile între 

ele, ele rămân numai formule, esența, principiul 

rămânând acelaș. 

Diterenţa între joc, muncă, muncă impusă, nur 

este în felul de activitate desfășurată, ci în ati- 

tudinea copilului faţă de aceste manifestări ale 

aclivităţii sale. Orice activitate poate fi joc sau 

„muncă, după cum ea este sau nu făculă din pro- 

pria plăcere a cuiva, sau impusă de o altă vo- 

inţă străină, sau chiar de persoana care lucrează, 

dar numai ca mijloc spre a atinge un scop 

important dar strein de acea muncă. În muncă 

ținta, interesul este în rezultatul ce trebuie rea- 

lizat, iar activitatea este interesantă numai pentru 
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| scopul în care se face. Și în joc rezultatul e luat 
în consideraţie, dar nu el e partea cea mai 
“importanţă, de luat în seamă, odată cu întreaga 
activitate. Chiar dacă nu e re alizat, aceasta nu 
micşorează plăcerea cea mare, care este însăşi 
activitatea desfășurată în urmărirea acelui scop; 
De obiceiu o activitate devine muncă dacă nu 
este adaptată la puterile individului din acea 
clipă şi atunci provoacă osteneala. Adeseori 0 
activitate, începută cu „plăcere, devine silnică şi 
obositoare pentru că a fost prelungită peste 
puterile copilului sau ale adultului. Muzica, de- 
semnul, lucrul de mână, devin muncă grea şi 
nesuferită pentru copii, adeseori numai pentru 
că li se dau lucrări care cer un grad de abili- 
tate pe care ei nu-l posedă. Programul, în cazul 

"acesta, a fosi întocmit de o persoană, care nu 
are nici o idee de puterile şi gradul de dezvol- 
tare ce posedă copilul, căruia i se impune. Ceia 

„ice i se cere nu răspunde în nici un caz nevoilor 
şi aspirațiilor sale. Adultul, în cazul acesta, nu 
a urmărit decât planul ce şi l-a pus el în vedere 
şi nici de cum natura și puterile copilului căruia 

„se adresează. | 
In asemensa condițiuni copilul își are atenţia 

împărțită între scop şi mijloacele de ajuns la 
scop şi ori de câte ori atenţia este asttel împăr- 
țită se resimte constrângere. Pentru ca să se 
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deștepte în copil puterea creatoare, instinctul 

constructiv, trebue ca procesul activităţii să se 

prezinte ca un tot logic şi unificat. EI trebuie să. 

conţină scopul şi mijloacele unite, căci numai 

atunci atenţia va fi -concentrală și perseverentă. 

Jocul dă, în primul loc, un sentiment de li- 

bertate, cu sau fără conștiința seopului urmărit, 

dar cu satisfacția mare de a se afla în plină 

aclivitate din propria sa pornire. Aczastă ac- 

tivitate este variată și întinsă, în legătură cu 

posibilităţile, îndemânările gradului său momen- 

tan de dezvoltare, provocându-i și fixându-i a- 

tențiunea imediată sau spontană. 

Munca este activitate dirijată de copil. sau de 

de alţii, cu un scop foarte clar ce trebuie rea- 

lizat, cu sau fără satisfacerea de a fi “activ, cu 

posibilităţi şi îndemânări limitate, fără variaţii, 

poate fără nici un tel de adaptare mai complectă 

la puterile şi gradul de dezvoltare al individu- 

lui, provocând numai atentiunea derivată. 

Efortul poate fi cerut şi de joc şi încă într'o 

măsură în care munca impusă nu ar putea să 

o facă. Munca impusă poale însă uneori pro- 

voca plăcere tot atât de mare ca şi jocul. De 

foarte mare importanţă este faptul că adeseori 

în “jocurile sale, colective sau sociale, copilul 

învaţă a munci şi pune în bună parte atențiune 

spontană şi:perseverenţă în realizarea unui scop, 
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| pe care şi l-a impus sau i-a fost impus de grupul 
în care se joacă. De ex., copiii care se joacă de-a 
„oaspeţii: Băeţii și fetele spală ceştile, așează 
masa, fac prăjituri, servesc cu atenţia şi seriozi- 
tatea adulţilor: Dar și în altă ordine de idei, 
copiii de serviciu în clasă, sau în excursii de 
pildă, execută cu plăcere şi însuileţire: adevărate: 
munci, de multe ori destul de grele, dar prezin- 
tând toate avanlagiile jocului, dacă sunt făcute 
„în spirit de joc“. Exemple strălucite se găsesc 
în aclivilatea copiilor din crucea roşie a „Line: 
rimii” sau a „Cercetăşiei“, acolo unde sunt bine 
organizate, precum și în multe opere școlare, lă- 
sate mai mult în seama şi pe răspunderea Copil- | 

"lor, ca orchestre şcolare, biblioteci, muzee regio- 
nale, colecţii de. tot felul, etc. 

Ce înţelegem prin spiritul de joc şi cum tre- 
buie realizat în şcoală? Câtă vreme şcoala va 
fi organizată ăşă cunr este și câtă vreme idealu- 
rile educative vor rămâne numai idealuri, din 
cauza diferitelor condiţii. în care se dezvoltă ci- 
vilizația şi organizarea societăţii, munca şi mai 
ales munca impusă, își va avea locul ei impor- 
tant în educaţia. şcolară ca şi în educaţia indi- 
viduală a fiecărui copil. 

„Spiritul de joc“, care: este -un' termen foarte 

e 

uzitat în pedagogie şi întreaga activitate a 'po-" 
poarelor “de limba. engleză, aparţine ori căror 
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" activităţi, care sunt provocate de capacităţile şi 

gradul de dezvoltare a celui ce le efectuiază şi 
căruia îi-provoacă satisfacție numai prin faptul 

că le îndeplineşte. | 
A introduce acest „Spirit de joc“, astiel înţeles, 

în munca școlară, ar fi o realizare extraornili- 

nară şi ui câștig enorm, în educâţia. copilului 

şi a tineretului. 

Pentru a fi lămuriţi însă bine asupra caracte- 

rului acestui spirit de joc, trebuie să avem în 

vedere două lucruri: , 

1 Spiritul de joc nu este sinonim cu liber- 

tatea lizică a copilului. EI nu este propriu nu- 

mai unui singur fel de activitate şi numai unei 

vârste. El poate fi caracteristic activităţii fizice 

ca și celei intelectuale. Jocul cere imaginaţie, 

„ observaţie şi raționament, ca ori care altă aclivi- 

tate. Arta, ea însăși, cu amestecul de emoţii, de 

elemente fizice şi intelectuale, este adesea carac- 

terizaiă prin acest spirit de joc. Orice ce acti- 

vitate, în ori ce câmp de acțiune, va îi exerci- 

tată „în spirit de joc“, dacă va porni din im- 

bold propriu şi va produce, Satisfacerea numai 

prin desfășurarea ei. 

2. Să nu privim jocul ca un amuzament, 

ca o activitate dezordonată, lipsită de tendințe 

şi fără rezultate. - . 
Copilul. consideră jocul cu cea mai mare se- 
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riozitate. Observând un copil de cinci ani, care 
se joacă, vom fi noi înşine pătrunşi de gravi- 
tatea acestei activităţi, în care micul pui de om 
cheltueşte o energie, .o putsre de invențiune, 
de judecată, perseverenţă şi măsură, care nu 
ne îngăduie să-l privim numai ca o distracție 
ușoară. Rezultătele, la care ajung unii copii în 
jocurile lor, sunt adeseori uimitoare. Aduliul în- 
suși, tie el femeie sau bărbat, nu face muncă 
creatoare, inventivă, originală şi artistică, decâi 
dacă păstrează acest spirit de joc în munca sa. 
Niciodată nu -vom obține creaţiune și origina- 
litate strivind omul, prin aceia că îi cerem o 
repetare nestârșită a unei munci în scopuri gă- 
site de adulţi și impunându-i lucrări totdeauna 
datorite inițiativei altora. Numai când activitatea 
izvorăşte din sufletul lui, când el singur o pre- 
țuieşte şi ea exprimă aspiraţiile reale ale fiinţii 
lui, numai atunci dă roade şi rezultate reale. 
Deci idealul educatorilor copiilor, -ai tineretului 
şi ai maselor adulte, trebuie să fie 6 pregătire 
a mijloacelor, în aşa fel încât „spiritul de joc“ 
să pătrundă cât mai mult în munca obișnuită a 
zilei. Să nu uităni că acest principiu a fost pus 
de popoarele. cele mai solide, mai serioase şi 
mai bine: organizate în muncă lor națională. 

» 
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Jocurile după vârstă. 

De oarece jocurile copilăriei depind în aşa 

“mare măsură de instinctele şi puterile înăscuie 

ale copilului, ele trebuie să intereseze pe copil 

în legătură cu apariţia, desvoltarea şi potolirea 

tendinţelor înăscute, adică trebuie să varieze. cu. 

vârsta. 

Ele deci vor fi în legătură mai mare cu acli- 

- vitatea fizică şi senzorială a copilului, spre a 

progresa, 'implicând din ce în ce mai mulţi 

intelectuali. Jocurile vor. începe prin a îi indi- 

viduale, spre a deveni cât mai curând . sociale 

şi de întrecere, de rivalitate. Dar modificarea 

intereselor de joc şi a diferitelor forme ale sale, 

depinde şi de alţi factori, de «ex. imitaţia, tra- 

diția obiceiurilor locale..De aceia este greu de 

deosebit chiar, care sunt elementele datorite in- 

instinctelor şi care imitaţiei, în jocul copilului. 

Putem doar afirma că, ceiace rămâne permanent. 

şi caracteristic jocului copilului, sub variațiile 

infinite ale jocului la copiii depe toată supra- 

fața slobului şi din toate naţiunile, este partea 
datorită naturii înăscute și instinctului. 

Altă schimbare, produsă cu vârsta, este com- 

plexitatea jocurilor. Cu cât copiii sunt mai mici, 

cu atât jocurile lor sunt mai simple. Cu cât 
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copiii cresc, cu atât se joacă mai mult în gru- 
puri, după regule bine stabilite ce trebuiese cu- 
noscule şi respectale de toţi participanţii. Cu 
cât jocurile sunt niai compiexe, cu atât intră în 
alcătuirea lor mai multe elemente de muncă și 
scopurile, devenite mai clare, reclamă mai multe 
aclivităţi, ce nu sunt decât mijloace pentru atin- 
gerea lor, ca în muncă. | 

Putem schiţa astfel ordinea în care variază 
jocul şi interesele lui: 

a) In prima copilărie, jocurile senzoriale şi 
percepțiile predomină, dimpreună cu tendinţele 
la activitatea fizică a corpului în genere, apoi 
cu mânuirea, locomoţiunea și vocalizarea. Ma- 
nitestările sunt neîndemânatice şi par a îi re- 
zultatul unor mişcări făcute la întâmplare. 

b; Inainte de şapte ani copilul joacă mai pu- 
line jocuri organizate. E vârsta când copiilor 
le plac jucăriile. Au imaginaţia şi personificarea 
foarte desvoltaţă. | 

c) După şapte ani, mai mult jocurile în grup, 
predomină tendința exerciţiilor fizice: fuga, să- 
ritul, căţăratul; apoi tendinţa gregară, drama- 
tizarea şi hoinăritul, | 

d; Dela 10 şi 12 ani, numărul jocurilor or- 
ganizate este la culme: jocul de tooi ball, oina, 
construcția, saltul peste obstacole cu întrecere, 
înotul, jocuri de cuvinte, lucratul hainelor la 
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păpuşă şi jocurile pasive ca leagănul, jocuri de 

cuvinte, dezlegarea şaradelor, rebusurilor. Copiii 

au devenit îndemânatici, sau dezvoltat. în ei 

instinctul întrecerii, al rivalităţii. In jocuri intră 

mai multe elemente intelectuale, se folosesc de 

informaţiile și cunoştinţele căpătate din viaţă şi 

din carte. La această epocă importantă, care 

este pubertatea, se trezeşte în «ei instinctul de 

aventură. şi instinctul de bandă, de asociere în 

grupuri. | | 

După cercetările unor psihologi americani, 

jocul cu păpuşă, personificarea, jocurile imi- 

tative sunt părăsite. Copiii, băeţi și fete, se inte- 

resează mai mult de jocurile ritmice: dans. Jocu- 

rile de grup şi de echipă sunt cele mai privi- 

legiate. In genere predomină. forma de joc or- 

“ganizat, asupra formelor de joc imitativ şi de 

imaginâţie. Băetii adolescenţi au mai multă în- 

clinare pentru jocurile pe echipă decât fetele, se 

specializează mai puţin, organizează mai bine şi 

preferă jocurile intelectuale jocurilor de noroc, 

mai mult decât fetele. | 

Bine înţeles că această schiţă nu este decât o 

analiză largă, a cărei clasificaţie nu poate îi luată 

ad literam. Rămâne îns ăca adevăr stabilit că 

jocul variază cu vârsta şi indică ridicarea dez- 

voltării spiritului copilului dela un nivel la aitul. 

Dar diferenţa importantă, între aceste grade, 
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nu este elementul nou incorporat în joc, ci 
schimbarea atitudinii sufleteşti după organiza- 
ţia psiho-fizică a momentului. 

„Pentru educator e „bine de reținut următoa- 
rele: | Aa | 

In joc copilul învaţă a observa iute,-a judeca, 
a cântări valoarea lucrurilor şi a fi atent cu 
„concentrare şi perseverenţă; | 

“In jocurile de grup învaţă a coopera, a recu- 
noaşte drepturile altora, dar a revendica cu tărie 
şi pe ale sale; învață a împăca libertatea cu 
legea; învaţă rolul și valoarea muncii şi bucuria 
de a o îndeplini. 

Din aceste: consideraţii, ne explicăm de ce 
jocul e privit ca unul din cei mai imoportanţi 
factori ai educaţiei de azi. Un copil, care nu 
se joacă, este nu numai lipsit de bucuria cea 
mai desăvârşită a copilăriei, dar va prezinta. de- 
sigur şi lacune în dezvoltarea sa psiho-fizică. 

Jocuri supravgeheate. . - 

In. ţările, în care importanța jocului în edu- 
cație sa impus cu tăria unei convingeri adânci, 
s'au. creiat aşa numitele terenuri de joc, terenuri 
care sunt puse sub supr aveghere ea unor specia- 

“lişti sau specialiste. Jocurile, care sunl în mare 
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parte fizice, cer cu necesitate loc şi amenajare 
pentru ca să. poată copiii ale rga, sări, urca, 
legăna, precum şi pentru a juca toate nenumă- 
ratele și variatele jocuri cu mingea. Mai ales, 
cer loc larg jocurile organizate pe echipe şi 
grupe, în care anglo-saxonii văd şcoala de cetă- 
țenie cea mai desăvârşită. „Posibilităţi pentru 
dezvoltarea în spirilul de joc trebuesc date celor: 
mai mulţi factori intelectuali şi emoţionali, dacă 
vrem să folosim tot ce nalura a pus în om. - 
Supravegherea nu trebuie să se tacă în scopul 

„de a opri manifestările naturii înăscute în joc. 
Din contră, uneori trebuie să le stimulăm, dând 
copiilor sugestii şi directive, creind' ocazii, pe 
care copii nu le-ar fi descoperit niciodată, dacă 
i-am fi lăsat numai cu activitatea lor. Deci, 
în supravegherea “jocurilor, vom căută să păs- 
trăm, cât mai. mult, individualitatea copiilor, să 
o ocrotim împotriva lor însuşi, şi $o încurajăm 
să se exprime prin activităţi polrivite. 
Elementele sociale, intelectuale şi morale în 

special, au nevoie de îndrumare şi încurajare în 
jocul copiilor. Apoi când copilul e în stare să 
'se joace jocuri. mai potrivite cu nivelul său su- 
fletesc, să fie încurajat a părăsi jocurile mai 
inferioare. Supraveghetorul trebuie să încura- 
jeze asemenea şi elementele d muncă în joc. 
Dar o supraveghere înțeleaptă nu poate fi decât 
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aceia, care nu sileşte, ci. numai stimulează şi 
sugerează. | 

Dar. nu toale jocurile trebue supraveghiate. 
In genere, complecta libertate în joc este reco- 
mandată de cei mai mulţi educatori. Adultul nu 
înțelege de cele mai multe ori jocul copilului 
şi preocupat de a se tolosi de el pentru scopuri 
educative, el poate introduce jocuri pentru care 
organismul psiho-tizic al copilului nu este încă 
matur. S'a discutat foarte mult în America, dacă 
nu greșeşte grădina de copii introducând prea 
multe jocuri colective, într'o epocă în care dez- 
vollărea copilului este mai mult individualistă. 
In schimb, şcoala primară nu dă destule ocazii 
copiilor de a se juca în gruy, pe echipe şi co- 
lectiv, aşa cum cere nalura lui, la această epocă. 
Apoi adultul, tot din preocupări educalive, caută 
a introduce mereu factori intelectuali î în joc, care 
iarăşi pot fi pre maturi, pentru epoca în care 
se găseşte copilul. | 

Pe terenurile de joc Sa observat adesea că se 
introduc jocurile complicate, cu tot stocul lor de 
legi şi. regule, înainte de a fi copilul în stare 

“să se joace în felul acesta. Dar cel mai mare 
neajuns ai supravegherei jocului, stă în taptul că 
se ia copiilor prilejul de a lua inițialiva, care 
vine toată dela adultul ce supraveghează. In 
'azul acesta, se pierde unul din cele mai im-



portante beneficii ale jocului. Adultul, care 'su- 
praveghează, deci, trebuie se aibă mai mult rolul 

“unui observator, dacă vreni ca jocul să aibă 
eiectul său deplin, atât pentru dezvoltarea gene- 
rală a copilului, câi şi pentru pregălirea lui către 
anuncă. 

  

Discuţii: 1. Descrieţi şi caracterizați, cu exemple, atenţia 
copilului în joc şi în munca impusă 

2. Cum veţi proceda, ca să introduceţi spirilul de joc, 
într'o lucrare ce ar părea copilului muncă impusă? 

3. Este munca, în ea însăși şi prin e însăși, o aclivi- 
late în desvoltarea copilului? ! 

4. În ce fel diferă jocurile copilului român, de acele 
ale unui germai, american, chinez, englez, etc.? 

5. Arătaţi, cu exemple, cum se intlenţează jocul de 
anotimp, tradiţie sau sex? 
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Tendinţele morale. Dezvoltarea lor. 

Definiţiile moralității sunt foarte numeroase. 
Vom alege una dintre cele mai răspândite şi. 
mai legată de problema educaţiei. Mora!itatea 
este alegerea inteligentă sau rațională, dintre 
obiceiurile de acțiune individuală, a acelora cz 
sunt spre binele general. sau spre folosul . 
grupului. | 

Din analiza acestei definiţii, am. putea stabili 
d iactori caracteristici moralității. 
1. Inteligența, care însemnează că un individ 
spre. a .fi moral trebuie să cunoască binele şi 
răul. -Deci un copil prea niic sau o persoană 
slabă de minte, subnormală, nu poate îi mo- 
Tală. Copilul. prea mic trebuie instruit, iar cel 
slab de minte nu este în măsură să protite da 
instrucțiune, oricât ar fi aceasta de perfect pre- 
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dată. A instrui pe cineva, în vederea moralizării, 

însemnează a-i da noţiunea de bine şi de rău 

şi a-i da aceste noţiuni odată cu ideia de drept 

şi datorie, în comparaţie cu ceilalți oameni. 

2. Al doilea factor al moralității este puterea 

de a alege personal, după chibzuire şi hotărire: 

proprie, binele sau 'răul. Deci se cere o deli- 

berare şi o deciziunc, după luminile rațiunei şi 

nu o supunere oarbă legilor naturale sau ome- 

neşti. O persoană hipnotizată, de exemplu, nu 

poate ti socotită ca autor moral al faptelor sale, 

ori cari ar îi ele. De aceia nu se poale con- 

sidera ca morală o supunere oarbă legii sau 

poruncilor cuiva. Trebuie neapărat să fie ra- 

[iune în deciziune,; stăpânire, asupra emoţiilor, 

pentru ca să fie moralitate. Cea mai mare pârte 

dintre adulţi nu au fost formaţi prin experienţă 

să ajungă în stare a alege între moral şi imoral. 

Nu au fost puşi în situaţia de a omori, a fura, 

a înșela şi a se deprinde astfel să-şi înfrâneze 

pornirile din instincte oarbe, emoţiile puternice, 

legate de aceste instincte şi a alege între bine 

şi rău. Supunerea oarbă! nu poate ridica ac- 

țiunea omului la nivelul moralității deşi este 

unul din mijloacele cole mai însemnate pealru 

disciplina de grup şi ordinea socială. [Ea con- 

tribuie Ia păstrarea normelor de conduită, spri- 

jină slăbiciunea, omenească și pune jaloanele 
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moralității adevărate. In conflictele sufleteşti, în 
“lupta pentru atingerea unui scop moral mai 
înalt, „ea poate fi o stânjenire, tocmai” pentru 
că închide orizontul şi duce la o rutinară con- 
formare, la constrângerile venite din afară şi 
dela alții. 

Devine o adaptare la Litera! legilor + a ordinelor 
primite. şi nu la interpredarea spiritului iegii, 
adică la determinare după deliberarea proprie. 
In educarea copiilor, este primejdios să se ceară 
numai supunerea fără discuţie şi fără cercelare. 
Prin aceasta, ei nu pot căpăta independe anța 
voinţii şi cunoașterea: clară şi sigură a valorilor 
elice. | 

3. Moralitatea nu poate exista decât dacă in- 
dividul este responsabil de faptele sale, adică 
dacă poate.să-şi dea seama de taptele sale, dacă 
își are principiile sale şi dacă a avut libertatea 
de alegere între mai multe căi cei sau pre- 
zentat. Răspunderea morală a faptelor indivi-. 
duale nu poale fi aruncată nici asupra unei 
colectivităţi, din care face: partie, nici asupra 
unui sfătuitor, rudă sau .prieten. - | 
4. Moralitatea are ca bază obiceiuri de ac- 

țiune. Cele mai bune şi mai delicaie sentimente, 
cele mai înalte cugetări trebuie să se traducă 
în acte, dacă vrem: să aibă valoarea morală. 
Un om cu: inteligență mijlocie, dar cu obiceiuri 

231



solide şi regulate de acţiune, îşi va putea realiza 

mai bine prin acestea şi prin 0 serioasă sfor- 

“tare, un caracter moral individual, decât prin 

învăţătură şi ştiinţă. Caracterul este alcătuit din 

tendinţe fixe sau obiceiuri bine stabilite, sau din 

acţiuni disparate, din acte morale ocazionale. 

In educaţia copiilor, trebuie să căutăm a provoca 

o cooperare cu copilul întrun lung proces de 

formare a obiceiurilor, o neîntreruptă  perse- 

verare şi o supraveghere neadormită împotriva 

excepțiunilor, şi a derogării, dacă vrem să-i dăm 

pulinţa de a fi moral, de a avea caracter şi 

virtute, când va deveni adult. Să ne ferim de 

a pecetlui cu un epitet detăimător şi definitiv 

după o greşală fie ea cât: de mare caracterul 

unui copil, uitând că el este o ființă omenească 

încă nematură. Dar în acelaş timp, să nu ne 

închipuim că o predică, câteva precepte mo- 

rale, frumoase fraze de idealism, sunt suficienle 

pentru formarea moralului. 

5. Moralitatea este alcătuită în cea mai mare 

parte din acțiuni peniru binele: social. Nu ori 

ce îel de a se purta al cuiva, implică anoralitate 

sau merită epitetul de moral: sau imoral. Sunt 

şi acţiuni neutre. Insă orice acţiune, cu un efect 

social imediat - sau mai îndepărtat, „trebuie să 

intre neapărat în una din aceste două categorii. 

„Legea de aur“ cum o numesc Englezii, rămâne 
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veșnice norma adevăratei moralităţi: „Poartă-te 

usifel în cât purtarea la. devenind purtarea în- 

lregii omeniri, să aducă după ea cel mai mare 

bine general“. 

Cuprinsul noţiunii „binele social“ variază cu 

epoca şi gradul de civilizaţie a mediului în care 

lrăeşte individul. A mânca pe inamic, a-ţi ucide 

părinţii bătrâni, a toriura pe necredincioşii eretici 

„Şi a-i arde pe rug, erau fapte morale odinioară. 

Aseimenea, sclavia, puterea de viaţă şi de moarte 

ce-o avea capul familiei asupra membrilor săi, 

erau norme de conduită morală. Azi lucrurile 

sunt judecate din alte puncte de vedere. Există 

„diterite norme de morală, după naţiuni și rase. 

„Aversiunea pentru minciună, respectul de cei 

bătrâni, mila de cei slabi nu sunt privite în 

acelaş fel la Chinezi, Engltzi, Japonezi. Tot aşa 

nici legile căsătoriei şi ale divorţului nu sunt 

aceleaşi la toate popoarele. 

Moralitatea unui act petrecut întrun grup, de: 

pinde de bazele pe care este construit acel grup. 

O familie, trăind izolată în munţi, poate . să 

dispună de pășune, apă şi pământ după yoie 

şi după nevoie. Nu e acelaș lucru cu o familie 

trăind întrun sat, întrun orăşel, sau întrun 

„oraş mare. Am ajuns să credem că „a ininți, 

a înşela, a omori este imoral pentru individ. 

Totuşi nu am ajuns încă la aplicarea acestor 
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norme de judecată în purtarea noţiunilor şi „a 
statelor unele faţă de altele. . 

Dar în educaţia. copiilor, noi trebuie să ne. 
gândim cum să formăm în ei obiceiuri, care 
să le permită a se adapta la mediuri sociale 
din ce în ce mai întinse, să le dăm prilejul de: 
a alege mereu: „binele social“-al unor grupe din 
ce în ce mai mari, să insistăm ca acţiunile lor 
odată alese şi valorificate să se lege şi să se 
fixeze în obiceiuri. 

Imorale sunt acțiunile care se fac. împotriva 
binelui şi dreptului, de către cineva, care, totuşi, 
ştie toarte bine ceia ce este bine și drept, adică 
în deplină conştiinţă de cele ce săvârşeşte. 

Depinde moralitatea de un instinci anumit? 
Moralitatea este, fără îndoială, o calitate câști- 
gată. De sigur, că anumite tendinţe : primare, 
înăscute, au fost la bază. Aceste tendinţe au 
fost însă influențate foarte de timpuriu de fapiul 
că omul a trăit totdeauna în grup. Emoţiile, 
legate de aceste tendințe, au fost stăpânite şi 
canalizate în diferite direcţiuni și apoi toate 
acestea au fost fixate în obiceiuri, deci ele sunt 
consecinţa, rezultatul unui îndelungat proces de 
învăţare. | 

La copilul mic, se manifestă multe tendinţe 
şi impulsiuni, care îi produc satisfacerea ui dar 
care intră în conflict cu alte impulsii ce tind 
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la binele grupului familiei, tovarăşilor de joc 
și acţiunii comune. EL este silit atunci „să-şi 
oprească acele impulsiuni, să aleagă între unele 
şi altele. Deci moralitatea copilului de mai târziu, 
"a depinde de felul în care vor fi îndrumate şi 
modificate tendințele sale primitive. Conştiinţa 
morală a copilului este un etect necesar al edu- 
caţiei sale întrun grup. Voința sa va răsfrânge 
«de voie, sau de nevoie, normele de purtare ale 
celor: ce îl înconjoară. Judecăţile sale de va- 
loare, normele morale, idealurile etice se vor 
forma gradat cu întinderea experienţii şi în- 
mulţirea cunoştinţelor. 

Tendinţele religioase.. 

Nu trebuie să confundăm religia cu anume 
practice religioase publice sau private, nici cu 
cunoştinţele asupra literaturii sau teologiei, nici 
cu extazul religios sau cu acea stare de emoție 
religioasă, care sar putea numi pietate sau de- 
voţiune religioasă, deşi este: adevărat că religia, 
fiind o formă a vieții sufleteşti, implică anume 
acte, simţiminte și cunoştinți. Caracterul său 
particular rezidă în. faptul că se referă la o 
putere, care nu e omenească și cu care omul 
se simte în anume legătură. Caracterul acesta 
esle esenţial, ori care ar fi tipul religios. 

235



Un autor american Coe, în cartea sa „Edu- 
cation in Religions and Morals“ zice: „Religia 
există peniru că oamenii și lumea în care -ei 
irăesc sunt. într'o veșnică opoziţie (antileză) și 
această opoziţie tinde să se rezolve... Impulsul 
religios este acela prin care omul caută să rea- 
lizeze unificarea cu sine însuşi, cu semenii săi, 

cu natura şi cu lot ce există“. 

Cu alte cuvinte, este acordul vieţii -cu idealuri, 
care se dovedesc adevărate prin ele. însăşi. Re- 
ligiozitatea este tendința omului de a trăi con- 
iorm cu ceiace este mai: bun în el, cu ceiace 
poate el mai bine; şi ţinta nu se poate realiza 
decât prin cuminicătura cu Infinitul. 

Religia se exprimă prin acte. formale, care 
sunt recunoscute de toată lumea ca acte re- 

ligioase, de pildă retragerea în mânăstiri pentru 
a se cufunda. în meditații. şi rugăciuni, auto- 
flagelaţia, pelerinagii la locurile sfinte, rugăciuni, 
cuminicătura, sacrificii, muzică religioasă și di- 
ferite rituri şi ceremonii. | 

Sentimentele, - ce . întovărăşese tendinţele şi 
actele religioase, surit: frica, adoraţia, taina, recu- 
noștinţa fiască, legătura sufletească, pace, iu- 
bire, credinţă în mântuire, iubirea suierinţii şi 
entuziasmul de a trăi întru Domnul şi pentru 
Domnul. E 

Intelectual, instinctul tinde -a deveni conștiința



unei neliniști crescânde şi aspiraţia de a se 
realiza acordul între ceia ce există şi „ideal, 

mântuirea de rău prin unirea sufletească cu 
ceva mai înali, care probabil trebuie să e iden- 
lifice. cu o forță ce acţionează în întreg Uni- 
versul. Fiecare intuieşte existenţa acestei forţe 
și simte că funcţionează, dar feluritele religii: 
traduc această simţire în credinţe deosebiie 
asupra naturii şi căilor pe câre lucrează această 
forță. | 

Prima idee despre Dumnezeu este provocată 
de observaţia forțelor din natură şi se mani- 
testă sub forma animismului. Credinţa în spirit 
și nemurirea acestuia, amestecată cu cuitul mor- 
ților şi divinizarea strămoşilor, supertiţiile, fe- 
tişismul, incantaţiile şi magia este a doua îormă 
a ideii de Dumnezeu. Urmează apoi forma 
zeilor locali, ai triburilor, ai zeilor naţionali, cu 
prăznuirea lor după anotimpuri şi diferite atri- 
buţii în creaţiune. Zeii triburilor inspiră 'fide- 
litaiea şi cei naţionali dreptatea. Delia concepţia - 
zeilor, -sub formă de animale sau zoomoriism, 
se trece la politeism, care e o concepţie antro- 
pomoriică şi apoi la reprezentarea simbolică a 

unei filosofii -a cauzei „Îinale, sau a unei i puteri 

de dreptate supremă. 

Această scurtă ochire, asupra evoluţiei reli- 
gioase a omenirii, ne-ar putea face să credem 
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că şi copilul ar trece prin aceleaşi faze, dacă 
lam lăsa să se dezvolte dela sine, fără nici o 
intervenire din partea noastră. 

Pentru ca cineva să devină religios, trebuie să 
aibă o experiență proprie despre lipsa. de po- 
trivire între un om și allul, despre lipsa de 
armonie şi lupta dintre un „eu“ bun și altul rău, 
în noi înşine, despre dorinţa de a explica şi 
a, înțelege natura. Valoarea legilor omenești, 
aspiraţia spre simpatia semenilor, înţelesul iu- 
birii devine, teama de pedeapsă, dependenţa 
omului de alţii și de puteri necunoscute, toţi 
acești factori şi alţii mulţi încă, lucrează asupra 
copilului, care creşte între alţi oameni. Dacă 
dăm însă copilului de mic dogme şi forme de 
credințe elaborate gata, îi înăbuşim putinţa de 
a experimenta el însuși şi a încerca să rezolve 
cu propriile lui puteri problemele vieții. 

Ga şi în: moralitate, cunoştinţele, ideele şi obi- 
ceiurile fac baza religiozităţii. Moralitatea însăşi 
este. o condiţie a religiozităţii, căci, dacă admitem 
că religiozitatea este tendinţa omului de a-şi 
unifica viaţa cu un ideal, ca nu poate să se 
dezvolte şi să se afirme decât după ce sau 
stabilit acele legături dela om, la om, pe care 
le numim moralitate şi după ce sau format 
idealurile morale. E greu să crezi că un om 
cu adevărat religios poate fi imoral. Pe de altă 
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parte un om poate fi desăvârșit moral tără a 
fi religios. Omul moral şi-a unificat experienţele 
relative la legăturile cu semenii lui, sub formă 
de legi morale. Dar aceasta este numai o iature 
a vieţii. Omul moral, dacă: nu e religios, nu a 
ajuns la împăcarea opoziţiilor pe toaiz liniile 
vieţii. Moralitatea în religiozitate este o bază 
solidă, dar nu este religie. Reiigia este viaţa 
în totalitatea ei: şi în ceiace este mai bun în ea, 
este omul care şi-a găsit Dumnezeul 'său. Pentru 

'ca acest ideal să se realizeze în om, toate forţele 
lui de a gândi, a simţi şi a acţiona trebuie să 
fie mobilizate şi întrebuințate. | , 

Care este origina. religiozităţii în natură înăs- 
cută? Chestiunea a fost îndelung dezbătută. Pro- 
babil că foarte multe din instinetele primitive 
contribuesc la constituirea sa, ca de pildă, frica, 
curiozitatea, simţul estetic, etc. Apoi muiie din 
răspunsurile conexiunilor secundare, ca bună- 
voința, gregarismul, emoțiile. plăcute său dure- 
roase, şi mai ales mulțumirea de a fi cauza, 
autorul unor lucruri, contribuesc într'o măsură 

destul de largă la religiozitate şi la alcătuirea 

“ideii de Dumnezeu. Apoi acțiunea experiențelor 
noastre una asupra alteia şi a răspunsurilor 
instinctive, din care se naște ideia de persona- 

litate separată şi distinctă de alteie, poate îi 
privită iarăşi ca un factor important în des- 
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voltarea religiozităţii. Fără o personalitate com- 
„pletă și independentă, nu se poate constitui re- 
ligiozitate: 

„Ce legi. psihologice se aplică în educaţia 
morală? | 
„Ca să devină mor ali şi să progreseze pe a- 

ceastă cale, copiii trebue să fie informaţi, trebue 
să cugele, să aleagă, să capete independenţă de 
gândire şi determinare, să fie inspirați şi să-şi 
poată motiva acţiunea. Trebuie, în spirit, să ac- 
ționeze şi totdeauna să acţioneze cu statornicie. 
Trebuie să-și orienteze purtarea față de semeni 
și de puterile superioare. De aci, se vede că de 
api nu există o educaţie morală sau religioasă 

propriu zisă, ci o edueaţie integrală, a întregii 
individualități. 
“Trebuie să constatăm că în educaţia morală 
şi religioasă este nevoe să aplicăm aceleaşi legi 
psihologice, ca în orice altă educaţie. Deci numai 
credinţa şi rugăciunea nu pot forma vameni 
religioşi şi morali. Dar nici educatorii nici pă- 
rinții nu-şi dau socoteală cât de greu este de 
făcut o asemenea educaţie, fără o pregălire spe- 
cială, pentru că e vorba aci de problema cea: 
mai complexă a educației. In acest domeniu al 
educaţiei, mai mult decât în ori care altul, trebuie 
să aplicăm cunoștințele științifice ale psihologiei. 

Să ţinem seamă mai mult decât ori când de 
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legea apercepțiunii.: Maturarea 'sutletului Copi- 
lului,: experienţa, idealurile sale, obiceiurile, in- 
tevesele, cunoştinţele sale, determină progresul 
educaţiei morale şi religioase, tot atât cât și pro- 
gresele sale în aritmetică şi literatură. 

Un loc important revine sugestiei. Sugestia 
vine copilului din mediul înconjurător în mod 
inconștient, dela torma reflexă a imilaţiei la 
copilul sugar, până la imitaţia voită a tuturor 

„celor cu care trăeşte. De aci, marea importanţă 
a atitudinii morale și religioase a persoanelor 
în mijlocul cărora trăeşte copilul. Prietenii, to- 
varăşii de joc, spectacolele, cărţile, atişele, etc. 
pe lângă familie, sunt hotărîtoare din prima 
copilărie. 

In formarea obiceiurilor va fi aplicarea legii 
efectului şi a exerciţiului. In privința efectului 

pedeapsa este privită ca o procedare negativă, 
în educaţia morală. Satistacţiile pozitive cu atri- 
buirea responsabilităţii faptului sunt de preterat. 
Aceasta înseamnă că ori de câte ori copilul este 
ascultător, spune adevărul, e stăpân pe sine, 
serviabil, purtarea lui trebuie să-i aducă cele 
mai mari satisfacţiuni din partea mediului în- 
conjurător. Aceste satisfacţii trebue să varieze 
cu vârsta, dela plăcerea fizică de a i se da 

bonboane, până "la înalta satisfacţie că fapta sa 

bună a fost primită de Dumnezeu. Aceasta pen- 
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tru că, din instinct, copilul nu caută decât plă- 
cerea şi cu cât -el este mai mic cu atât discri- 
minarea între bun şi rău este mai cu neputinţă. 
din partea lui. De aceia noi trebuie să uvem 
grija a” lega plăcerea, fie ea şi fizică, de acţiuni, 
pe care dorim să i le fixăm în obiceiuri bune, 
pentru ca, pe calea aceasta, să ajungem la ju- 
decăți despre. valoarea morală. sau religioasă a 
lucrurilor şi apoi la perseverență în prac- 
ticarea lor. 

A doua lege, legea exerciţiului, este cea mai 
nesocotilă în educaţia morală şi religioasă. Pen- 
tru învățarea „disciplinilor intelectuale, ' imate- 
matici şi literatură de ex. se consacră câteva 
ore în fiecare zi, săptămâni de-a rândul, în 
decursul fiecărui an, în timpul cărora se cou- 
solidează ce ia ce s'a învăţat în anul preceuent 
și se fixează cunoştinţele noui. Aceste ore sunt 
prevăzute în lucrările zilnice ale şcolii. In ceiace 
priveşte însă educaţia morală şi religioasă, afară 
de precepte; povestiri fără nici un fel ds le- 
gălură cu' practica în viaţă şi lecturi aride, nu 
se vede nicăieri o normă, care să provoace în 
viaţa practică repetarea' continuă a actelor pe 
care vrem să le fixăm în obiceiurile copilului. 

Teoria, în educaţia morală şi religioasă, este 
absolut fără nici o legătură cu practica. Ceiace 
se uită este că preceptul moral şi religios este: 
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una, iar morala şi religia alta. Nu e destul să 
reciți crezul ca să fii drept credincios, nici să 
ştii maxime morale, pe de rost ca să fii moral. 
Instrucţiunea morală şi religioasă nu însem- 
nează formarea omului moral şi religios. O pur- 
tare orbească şi sugerată de alții precum şi o 
cunoștință fie ea cât de amănunţită, dar fără 

“nici un rol în viaţa reală, sunt două lucruri 
deopotrivă de absurde şi totuşi dominante în 
felul nostru de a da aşa zisa educaţie morală 
şi religioasă. O instrucţiune morală şi religioasă . 
este, fără îndoială, necesară pentru că, știm. ce 
rol mare are judecata în formarea construcții 
morale şi religioase. Dar numai instrucţiune și 
încă sub formă de memorizare mecanică, este 
o pierdere inutilă de vreme și energie. Trebuie 
să dăm copilului prilejul de a face experienţe 
sociale şi să prevedem mediul ca stimulente, 
care să provoace un răspuns, adică exprimarea 
fiinţii sale la impresiile priniite. Să nu ne măr- 
ginim numai la impresii fără expresie, adică să 
utilizăm întreg circuitul de neuroni, care trebuie 

-să alcătuiască faptul moral sau religioș ce von 
iixa în obiceiu. 
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“Educaţia şi instrucţiunea morală. Și religioasă, 
. după vârstă. 

Moralitațea și religiozitatea nu ajung la de- 
săvârşire decât după cs au trecut prin deosebite 
iaze de dezvollare, dela copilărie lă maturitate. 
Pentru ca un copil să se formeze, pe cale mo- 
ală şi religioasă, trebuie mai întâiu să capete 

„conştiinţă de sine ca persoană, deosebită de: 
alții. Această conştiinţă se capătă treptat, odată 
cu" dezvoltarea . percepţiei, memoriei, a in: agi- 
nației, sub influenţa mediului î înconjurător şi mai 
ales a celorlalți oameni, în mijlocul cărora tră- 
ește. Apoi copilul trebuie să capete noţiunea 
de bine şi- de rău, prin generalizare, să cu- 
noască idealurile morale şi religioase, să ie ierar- 
hizeze, să şi le însuşească şi apoi să le practice. 

Aceasta cere. iscusință, spre a le discrimina, 
judecată și raţionament din ce în ce imai agere. : 
şi mai rafinate, dar mai ales obiceiuri, în le- 
gătură cu adaptarea naturii copilului la o ico- 
munitate din ce în ce mai largă, la o sociabi- 
litate din ce în ce mai înaltă, 'aşa cum se ex- 
primă ea în moralitate şi religiozitate. 

Această desvoltare trece, dela un grad la altul, 
odată cu trecerea copilului dela o vârstă la alta. 
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Cu cât copilul creşte cu atât cunoştinţele :și pu- . 
ierea judecății se dezvoltă. Obiceiurile .- fixate 
devin mai numeroase, deci purtarea sa se poate: 
raționaliza mai mult. Odată cu creşterea în 
vârstă, copilul este. pus din, ce în;ce mai mult în 
situaţia de a gândi, a delibera, a ialege și a se: 
decide singur, fiindcă și ocrotirea familiei, con- 
trolul -părinților asupra sa, se împuţinează din 
ce în ce. Părăsind leagănul, sânul mamei, :eşind 
din casa părintească, venind în contact cu natu a, 
animalele, alţi copii, alţi oameni din ce în ce: 
mai străini, el capătă alte norme de judecată, 
îşi modifică şi completează experiența prece- 
dentă şi își reconstruiește conștient sau incon- 
știent, un nou îel de a privi lucrurile şi de a 
se purta. In noile sale legături cu lumsa el capătă 
experiența unor noi plăceri sau dureri, intră 
în luptă cu lucrurile .sau ființele, este stimulat 
prin ceartă sau laudă. Motivele sale de a se 
decide, întrun fel sau altul, se înmulţesc şi 

devin variate în toate direcţiunile. 

La începutul vieţii, când copilul e mic de tot, | 
nu se poate vorbi de moralitate şi educa- 
torul nu se poate îngriji decât de a pune temelia. 
moralității viitoare, modificându-i instinctele, 

prin influența plăcută sau neplăcută asupra re- 

zultatului. activităţii lor. EL urmărește a fixa în 
> 

obiceiuri pe cele a căror activitate.o găseşte bună, 
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sau a slăbi și înlătura pe acele ce le socotește rele. Pentru a-și ajunge scopul, el trebuie să caute, încă din prima zi a naşterii, să iege de unele manitestări plăcere şi de altele neplăcere, în mod sistematic şi cu o neîntreruptă jperse- 
verenţă. In copil trebuie să se fixeze, dela înce- 
putul vieţii, legătura solidă între anumite acte 
Şi plăcere sau neplăcere. Această plăcere sau 
neplăcere, care îi vine mai întâi dela lucruri 
şi un număr foarte restrâns de persoane, mai 
târziu îi poate veni dela toate persoanele din 
jurul său.. Când i se dezvoltă memoria şi ima- 
ginaţia, ele îi vor veni și din teama sau dorința 
aprobării sau admonestării ce i-ar putea cauza 
fapta lui, întrun viitor mai mult sau mai puţin 
apropiai, şi în fine numai la gândul că e bine 
sau rău, adică dela un fel de ideal moral. Emo- 
țiile, pe care le putem utiliza în toate vârsteie, sunt 
irica, iubirea şi mirarea. Știm că copiii sunt 
cu atât mai creduli cu cât sunt mai mici. Ei 
au un simţ foarte dezvoltat al misteriosului şi 
miraculosului. Vântul de pildă, care e simţit dar 
nu e văzut, vocile care se aud, fără ca persoanele 
ce le pronunţă să se vadă, ne-ar putea servi, 
împreună cu ceiace ştim despre sufletul lor, 
pentru a pune bazele vieţii religioase, spre a le 
“da copiilor, prin analogie, ideia unusi „fiinţe“ pe 
care nu 0 putem vedea, nici simţi. Asemenea 
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am pulea să ne servim de experiența copiilor, 
în satisfacerea nevoilor lor trupești ca și în. 
satisfacerea nevoilor lor de iubire. Acestea depind 
de adulţii -care îi pedepsesc pentru greşeală ș 
neascultare spre a le infiltra treptat sensul le 
găturilor omului-cu puterile divine. 2 

Aceste începuturi de educație dau un puternic: 
ajutor dezvoltării ideei eului pe deoparte şi cu- 
noaşterii tainelor humii, pe de alta. Ideia de bine 
ia înţelesul de tot ceiace produce plăcere -co- 
iilor şi aprobarea celor din jurul său. Pe calea 
aceasta, putem fixa solide obiceiuri, prin rigida 
regularitate a aplicării urmărilor plăcute sau 

„neplăcute pentru copii. Obiceiuri de curățenie, 
de ordine, de adevăr, de politeţă și serviabilitate 
se capătă numai în această vârstă şi numai prin 
acest fel de a reacţiona al familiei şi a me- 
diului imediat al copilului. Aceasta numai. cu 
condiţia de a nu neglija nici o ocazie şi a nu 
întrerupe, sub nici un pretext regula odatăesta-- 

Dilită. 
In ceiace priveşte educaţia religioasă iot ce 

întăreşte simţul tainei, al minunii, al povestirilor, 
al rugăciunilor spuse de adulți cu credinţă şi 
emoție, contribuie a forma în sufletul copilului 
noțiunea unui Dumnezeu, părinte bun şi iertător: 
al tuturor, undeva în depăriare şi nedesiuşire. 
Nu se poate da, o altă concepţie despre Dum- 
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nezeu decât cea antropomortică, prin analogie cu 
părinţii, în această vârstă. Pe lângă aceasta mai 
“putem da copilului credința în prezenţa nevă- 
zută a lui Dumnezeu, care ştie şi judecă tot ce: 
Iace el, chiar când părinţii şi adulţii nu știu, sau 
căruia ar putea să-i spună copiii, în gând, ceiare 
au făcut spre a fi iertaţi, dacă făgăduesc, tot în 
taină, că nu vor mai face. Totuşi vârsta pre- 
şcolară trebuie privită tot ca o vârstă mereli- 
gioasă, deşi între. trei şi şase ani copiii pun 
întrebări deșpre cauza lucrurilor şi natura lui, 
Dumnezeu, la care cu greu ar putea răspunde 
chiar un teolog. Avem, în această curiozitate a 
copilului, ca şi în toate stările da care am vorbii, 
numai factorii de care ne vom putea servi, în 
educaţie, spre a ajunge treptat la o conştiinţă 
religioasă adevărată. 

Vârșta dela şase la zece ani poale Li privită 
ca perioada tormativă a copilului în toate idi- 
recțiunile. În timpul şcolarităţii, găsim în su- 
fetul copilului din ce în ce mai anulți factori, 
pe care să putem conta, în formarea moralității 

şi a religiozităţii. 

Intrarea în şcoală, îi dă și mai multă libertate, 
îaţă de familie. Adevărata formare socială acum 
începe. In jocurile cu copiii de vârsta lui, el pri- 

meşte primele "elemente ale unei dreptăţi rudi- 

mentare. Capătă adevăratul înţeles al faptului de 
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a da şi a-primi, de a nu înşela în joc si noțiunea 

“curajului fizic. Incepe a se deprinde să-și apere 

drepturile împotriva celor ce ar voi să le înealce, 

„dar se loveşte de aceiaşi pretenţie și -aceiaşi 

hotărire din partea celorlalţi copii. Aceasta pune 

baza: primelor manifestări. de sociabilitate, după 

epoca precedentă, care. a fost mai ales indivi- 

dualistă. In codul lor moral, se înscriu în mod 

empiric; ca lucruri rele, cruzimea, tachinăria, 

minciuna şi delațiunea tovarășilor, sau lrădarea 

camarazilor, din laşitate, întrun joc de echipă 

sau în orice altă întovărăşire. Aceasta mai ales 

după ce-au avut ei înşişi a suferi consecinţele 

unor fapte asemenea din partea altora. 

Din ce în ce, credulitatea se micşorează și 

de cele mai multe ori întrebările puse de copii: 

în această epocă, sunt pornite din dorinţa de a 

căpăta mai mult o siguranţă de adevărul lor, 

decât din curiozitate de a ști. Interesul pentru 

miraculos, fantastic și basm scade, rămânând, 

predominând, interesul- pentru povestiri adevă- 

rate, povestiri eroice sau: istorie propriu zisă. 

Au putere mai mare de atenţie prelungită, mai 

mult “simţ de răspundere, şi putere de memo- 

vizare, mai multă putere de: percepere, de cât 

rațiune. Simţul mo ral este încă în strânsă 'le- 

gătură 'cu obiceiul. Conştiinţa morală se trezeşte, 

însă nu când își dă seama că a făcut o-greşală, 
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a înfrânt o' lege, ci mai mult când este dovedit -că 
a făcut-o. Virtuţile, adică obiceiurile de-a se 
purta bine, nu se datoresc convingerii, ci imi- 
tației. Cu cât crește şcolarul,. cu atât pune mai 
mult preţ pe opinia camarazilor de cât. pe acea 
a ăutorităţilor, fie şcolare fie familiare. 

Tendinţa spre independenţă se accentuiază. 
Ideia de Dumnezeu evoluează dela concepţia 
de „tată“, la acea de om a:tot- -puternic. Fetele 
“sunt mai accesibile, în această vârstă, la super- 
stiții decât băeţii. 

Principiile care trebuie să călăuzească educaţia 
şi instrucţia, în această vârstă. 

De oarece sugestia şi imitaţia joacă un rol 
atât de important, în această vârstă, exemplul 
și consecvenţa, în şcoală şi în familie, lrebuie 
să fie privite ca prima Şi cea mai indispensă- 
bilă condiţie a. educaţiei morale şi religioase. 
Pedeapsa şi recompensa trebuiesc. date astfel 
încât să prezinte o garanţie că vor întări, în su- 
fletul copilului, cunoştinţa despre bine și rău, 
pe care au căpătat- 0 până în prezeni. Asculta- 
rea, supunerea din obicaiu, să se transforme 
gradat în ascultare din convingere. Stăpânirea 
de sine “trebuie să se capete în toate câmpurile 
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de activitate. Dacă această stăpânire de sine, 
acest control al acțiunilor, nu se capătă în vre- 
mea vârstei mijlocii, adică între şapte şi zece ani, 
va fi o mare lipsă, o mare primejdie, în ado- 
lescenţă, pentru moralitatea copilului. Educatorii 
trebuie să vină în ajutorul copiilor, spre a-i-că- 
lăuzi, cu o hotărită atitudine, ca să poată deosebi 
acțiunile în care au libertatea de a alege, de ace- 
lea în care nu mai e vorba de stat la îndoială. A- 
cestea trebuesc executate cu lealitate şi prompti- 
tudine,; ca de pildă o recomandare sau un ordin 
primit. Copilul trebue să se deprindă a simţi nc- 
cesitatea de a se supune puterii legilor sociale şi 
a se simţi responsabil, în ceiace priveşte răul sau 

binele. Nu trebuie să încapă nici: un tel de con- 

tuziune sau scuză faţă de sine însuși şi de alţii 

când e vorba de impulsii, din care ar pute: 

urma neiericirea sau durerea altora. Ele tre- 
buesc inhibite din primele manifestări, încura- 
jându-se, în schimb, cele generoase, binevoitoare | 
şi altruiste. Obiceiurile, din care va rezulta mai 
târziu puritatea socială, trebuiesc cultivate din 
timp şi cu persistenţă. Dimpotrivă, apucăturile - 

suspecte sau rele trebuesc combătute cu energie. 

In ceiace priveşte instrucțiunea morală și re- 

ligioasă, trebuie să căutăm a o da copilului dela 

opt ani în sus, mai mult prin acţiune Şi Sim- 

țire, decât prin idei și abstracţiune. E uşor de- 
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sigur a.vorbi copiilor prin simboluri şi abstrac- 
țiuni, dar. să nu uităm că simbolul are efect 
numai după ce copilul a trăit experiența și lu- 
cerurile, pe care ele le reprezintă. Cea mai mare 
parte din copii nu înțeleg moralitatea decât din 
faptele reale şi concrete; din realitatea imediată, 
din viața trăită zilnic. Discuţia le este străină. 

De aceia, pentru formarea lor, să se utilizeze 
practica, înaintea atitudinii pasive, teoretică sau 
intelectuală. Să formăm copilul, prin acțiuni şi 
emoţiuni, înainte de a-i da concepte morale sau 
religioase. 

Curiozitalea copilului, în materie. de sexuali- 
tau, irebueşte satisfăcută în mod simpiu, prin 
adevăruri absolut ştiinţifice, fără a ne susirage 
dela răspunsuri sau a răspunde echivoc. Dacă 
nu vom răspunde noi: cum trebuie, copilul va 
căuta să-şi salisfacă altfel şi din surse necurate 
curiozitatea. Informaţia falsă, în această ches- 
tiune, va paraliza încrederea în adult şi va lipsi 
copilul de un confident înţelept, alunci când în 
adolescență va avea mai multă nevoie de el. 
Nu trebuie să ne închipuim că educaţia sexuală 
urmează să se predea întrun curs anume. E 
înțelept să o dăm ocazional, căutând. întot- 
deauna să schimbăm atmosfera de taină şi ideia 
de ceva scabros, dacă o constatăm la copil. 

In America şi Anglia, este tendința de a se 
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înlocui catechismul şi predica, în şcoala primară, 
prin predarea cunoştinţelor asupra virtuţilor şi 
datoriilor, pe care le putem cere copilului, sub 
tormă de povestiri dramatice. Este o mare gre- 
şeală, cred psihologii moderni, de a preda un 
învățământ religios  incomprehensibil pentru 
copil, sau sub o formă de care trebuie să "se 
lepede mai târziu. Profitând de marea putere 
de memorizare, din această vârstă, putem cel 
mult să-i dăm să înveţe bucăţi din ambele tes- 
tamente, anume alese, spre a fi la nivelul înţe- 
legerii copilului, sau a căror frumuseţe poetică 
şi literară ar putea să o. simtă. Ori ge greșeală, 
în această privinţă, în epoca de formare despre 
care vorbim, poate face ca mai târziu copilul 
să fie lipsit de interes pentru lucrurile spi- 
rituale. | | 

Aceleaşi măsuri trebuie :să le observăm şi la 
predarea istoriei, literaturii şi poeziei sfinte, care 
sunt fără îndoială un isvor: foarte prețios de 

“instruire morală şi religioasă, însă tot cu con- 
diţia de a îi. date la timp, în forma şi cuprinsul 

cerut de vârsta copilului. 

Dela "vârsta de 10 ani în sus, se tace, jpe 
nesimţite, trecerea la perioada prepubertăţii, pe- 
rioadă de tranziție, care trebuie să se carac--: 
terizeze prin o personalizare mai completă a 
educaţiei şi instrucţiunei morale, printr”o infor- 
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maţie mai conştientă în materie religioasă. Fe- 
tele se desvoltă mai repede decât bărbaţii şi 
în această privinţă şi tind. mai mult spre in- 
irospecţiune şi individualizarea adevărurilor mo-. 
rale, ceia ce permite a le face o edu aţie ano- 
rală mai serioasă şi a le forma simţul stic mai 
degrabă decât al băeţilor, înainte de 12 ani. 

Băeţii, în această epocă, arată o mare în- 
clinare. spre asociaţii, întovărășşiri cu cei de 
vârsta lor, în diferite scopuri, gust pentru jocul 
de echipe, povestiri de aventuri şi iubire, gustul 
de aventuri chiar în viața lor. Instinctul de 
întrecere în asociaţiile copilărești poate fi între-- 
buințat pentru promovarea progresului moral. 

Formarea lor cere mult prilej și libertate pen: 
tru activitate fizică, hotăriîre şi tapie în care să 
le fie angajată din ce în ce mai mult văspun- 
derea, deciziunea, alegerea. Imaginaţia şi in- 

“stinetul dramatic pot fi utilizate pentru a iu- 
leresa pe copiii de aceiaş vârstă, la ceremonii 
religioase. 

In. ceiace priveşie educaţia religioasă, obser- 
varea prescrierilor cultului în familie, şi la 
şcoală şi la biserică, trebuie provocată de do- 
rinţa copiilor, dorinţă care se naște înainte de 
vârsta de transiţiune şi care nu poate ti trans- 
formală de obiceiu, decât dacă, în mediul lor 
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familial sâu şcolar, ele se practică cu regula- 
ritate, simplicitate şi demnitate. 

Dar şi în vârsta de tranziţiune, adică între: 
10—12 ani și mai sus, atât instrucțiunea morală 
cât şi cea religioasă, nu poate fi dată de cât 
pe baza. caracterelor din Istorie şi Literatură, 
sugerând mai mult, decât iormulând, un ideal. 

Perioada adolescenţei depăşeşte cadrul psiho- 
logiei copilului şi, în afară de aceasta, ed cere 
0 cercetare. mai amănunţită. 

„Exerciţii. 1. La ce vârstă aţi pulea utiliza următorul 
material în educaţia religioasă: 

Vieţile eroilor, ale stinţilor, Istoria: Religiei, miturile şi 
minunile, memorizarea Psalmilor 19, 1; Istoria sub formă 
de Istorie în adevăratul înțeles; memorizarea unor rugă- 
ciuni din leturghie, memorizarea imnurilor religioase, în- 
văţălura Noului Testament; biografii inspiratoare; studii 

-liierare din anumile căr ți, desemne şi tablouri religioase, 
piese de tealru cu conţinut dramatic. 

„ Ce valoare au tovăr ăşiile, asociaţiile, jocul pe echipe 
în e ucai morală. 

3. Ce înţeles au neconteniiele certuri, tachinării ale co- 
piilor, între'9 și 13 ani? 

4. Care ar fi lipsurile unei educaţii făcută loată într'o 
:şcoală confesională ? 

Discuţii. Cum. aţi proceda cu un copil mic dar foarte - 
încăpățânat. 
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Cum aţi proceda cu un copil de 15 

Cum aţți proceda cu un copil de 

diferitele sale manifestări? 

ani foarle egoist? 

10 ani exagerat în 

Cum aţi proceda cu un copil prea sugestibil? 

Cărţi de consullat: 

G. A. -Coe. Educalion in Religion and Morals. 
G. Iodge: The Training of Children în Religion. 
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Dezvoltarea fizică a copilului. 

In ţările anglo-Saxone, sa stabilit ca o a- 
xiomă, ideea că școala trebuie să răspundă de 

sănătatea copilului. In teorie, toţi şi mai ales în 

învățătorii şi profesorii noştrii, sunt de aceeaş 

părere. In practică însă, nici școala nici fa- 

milia nu cunosc legile desvoltării fizice a co- 

pilului și cât cunosc nu aplică, Aceasta din mai 

multe cauze. | 

In primul rând este convingerea că, în afară 

de boalele infecțioase, contagioase, sănătatea co- 
pilului priveşte numai familia. Școala nu are 

a se ocupa decât de aplicarea“ programei şi 

ținerea disciplinei în orele de clasă. Deci în- 

văţătorii şi “profesorii pot hotărî în ce clasă, 

să treacă un copil, după puterea lui de învă- 

țătură şi gradul de silință. Tot aşa îl poate 5 
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pedepsi cu eliminare temporară sau definiiivă, 
pentru purtare rea. Când însă e vorba de a- 
denoizi şi vegetăţii, de rahitism, de gauglioni 
inflamaţi, de anemie profundă, chiar medicul 
nu face altceva decât -să pună în vedere pă- 
rinților şi să recomande copiii, pentru “colonii 
şcolare. 

In al doilea rând, presiunea aplicării pro- 
gramei analitice, este tot atât de mare, încât 
numai îngăduie învăţătorilor. și protesorilor 
preocupări în alte direcții. | 

In al treilea rând, chiar - dacă. învățătorul, 
Şcoala sau familia ar căuta să se îngrijească 
de sănătatea copilului, nu există putinţa de a 
o' face, din pricina lipsei de instituţii sanitare, 
create în acest scop. Aceasta chiar în oraşe, 
necum în sate, unde mici nu putem să mai 
vorbim de asemenea lucruri, 

Totuşi, în interesul învățământului însuși, de 
care pare că şcoala se preocupă aproape exclu- 
siv, ar trebui să nu se uite strânsa Megătură 
dintre corp şi suflet. Și deşi, după obiceiul 
nostru, de a vorbi mereu şi a ne mărgini numai 
la atâta, avem pe buze la orice ocazii maxima 
Greciei antice: „Minte sănătoasă, în corp să- 
nătos“,. totuşi nicăiri nu se arată că lumea 
noastră şcolară ar fi pătrunsă de acest adevăr. 
Necesitatea de a cunoaște şi îngriji desvoltarea 
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fizică a copilului, trebuie să se arate în mod. 

evident educatorilor, pentru că: 

1. La copiii înapoiaţi, sănătatea şubredă este, 

fără îndoială, una din cauzele stării lor. 

„2. Deticienţele sau lipsurile mintale ale adul- 

“ţilor, bărbaţi şi femei, vin în mare parte, din 

„felul şi condiţiile în care sa făcut desvoltarea 

lor fizică și din cauza stării sanitare a copi- 

lării lor. | 

Din cercetările de laborator (Warner, Ayers) 

sa conștatat un mare proces, în media imbe-. 

cililor, a înapoiaţilor şi a copiilor nervoși, din 

cauza hranei insuficiente, sau nepotrivite sau a 

defectelor fizice, care nu Sau îngrijit din timp. 

3. In viaţa și desvoltarea copiilor normali, . 

dacă se întâmplă o boală sau schimbări ihari, 

-se petrec şi în sufletul lor aceleaşi mari şi sur- 

prinzăloare schimbări. Mai mult,. din cercetă- 

rile ce s'au făcut asupra copiilor bine. înzestrați 

„(Ştefănescu-Goangă) sa constatat „că, în genere, 

copiii aceştia au desvoltare fizică bună sau 

chiar excepțională. | 

Ar trebui deci, ca şcoala să nu se îngrijească 

numai de educaţia intelectuală şi să nu se măr- 

ginească a lua numai măsuri împolriva conta- 

giunii, ci să organizeze o supraveghere minu- 

jioasă a creşterii fizice şi un sistem de măsuri, 
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cât mai complet, pentru prevenirea bolilor şi 
tratarea pozilivă a sănătăţii copilului. i 

Educatorul trebuie deci să cunoască neapărat 
legile creşterii şi desvoltării. fizice ale copilăriei, 
ca să formeze, în legătură cu ele, unele obi- 
ceiuri; să se folosească pentru ocrotirea lor, 
de unele împrejurări; să impună copiilor anu- 
mite inlerziceri. 

| 
EI trebuie să cunoască defectele simţurilor 

copilului, defectele ținutei în pupitru. sau în 
bancă, la scris, sau la lucru, manual şi să „le 
corecieze. Să-şi dea seama de puterea de ac- 
tivitate a copilului spre a nu-i da prea - mult 
de îăcut, în afară de orele de şcoală şi sa-l 
„surmena. Munca pe care o impune şcolarilor 
să fie o muncă potrivită, atât cantitativ cât şi 
metodic, cu puterile organismului lor în Creş- 
tere şi cu cerinţele sănătăţii lor. 

Aci, mai ales, trebuie aecentuală răspunderea 
şcolii pentru sănătatea şi desvoltarea psiho-fizică 
a copilului. Să se considere îngrijirea sănătăţii 
şi ocrotirea creșterii lui, în şcoală, ca o datorie 
şi nu ca o binefacere. i a 

Nu se pune îndestul accentul în formarea 
corpului didactic, asupra problemei desvoltării 
fizice şi de aci rezultatele care ar Îi şi anai dure- 
roase, dacă nu sar apăra copilul însuşi, prin 
joc şi prin sport. Dar şi acestea pot deveni 
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primejdii și daune, dacă hu sunt călăuzite de 
„adulţi informaţi - şi prevăzători. - 

.. 

Deosebirile fizice între adulţi şi copii. 

A ajuns un adevăr curent maxima: Co- 

“pilul nu este un “adult mic ci o ființă vwome- 

nească în desvoltare, atât în ceiace priveşte psi-- 

hicul, cât şi în ceiace priveşte lizicul. 

Trebuie deci să existe o ştiinţă a sănătăţii 

şi creşterii fizice, după cum există o psihologie 

a copilului. 

Thermann zice: „Copilul «e: diferit de adult 

“în fiecare fibră, în fiecare corpuscul din sânge, 

în fiecare celulă din oase și în proporțiile pri- 

viitoare la diferile părți ale corpului. Rezistenfa 

lui la boală, puterea lui de restaurare, hrana și 

somnul său, toate suni deosebite de ale adultului. 

Fiecare din aceslea suferă modițicări diferite, 

din partea fiecărui element din mediu și din 

regimul ce i se aplică“. 

: „Aprozimaliv, dela naștere la maturitate, mu- 

șchii cresc în greulate de 37 ori, plămânii de 

18 ori, ficatul, inima și rinichii de 12-13 ori. 

Copilul cere mai multă hrană și oxigen și pro- 

duce mai multi bioxid de carbon, cheltuiește mai 

mullă energie, pentru fiecare kgr., din greutate, 
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decât adultul... Dacă copilul, la diferite 
vârste, şi adultul, au altă medie de  morbi- 
ditate și mortalitate, un ali echilibru în “'des- 

- voltarea organelor, diferite moduri de a-și mări 
sau a-și cheltui energia, dacă au într: un cavânt 
un metabolism și obiceiuri deferite, desigur tre- - 
buie să admiteni că au constituții diferite, deci 
au nevoie de feluri de viață diferite. Conse- 
cinfele pentru viață, obiceiurile, aspiraţiile, vor 
ji cu toiul altele la unul și la altul. Ceiace pri- 
ește adultului, va fi dăunător copilului și invers“. 
Care sunt factorii desvoltării fizice? In primul 
rând, tactorii care: acționează în producerea na- 
turii fizice: hereditalea şi mediul. Care este 
partea liecăruia, e greu de determinat, Ceiace 
Sa obţinut până în prezent ca sigur, din Şti- 
ințele antropologice şi medicale, este: 

a) Hereditatea influențează mai mult în de- 
terminarea staturii, timpului pubertăţii, a greu- 
tății şi a altor dimensiuni, precum și în re- 
zistenţa la maladii. E 

| b) Pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm 
importanța mediului şi a condiţiilor de viaţă, 
în ușurința contagiunii copilului, în bolile in- 
tecțioase, precum și influenţa în bine şi în rău, 
asupra. creșterii, a lipsei şi nepotrivirei hranei, a 
aerului, exerciţiului, jocului, ete. 

Nu avem date ştiinţifice precise, asupra _fie- 
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cărei din aceste influenţe. Se pare că hrana. 

ar fi cea mai dăunătoare din toate. Sau făcut 

cercetări nenumărate şi comparații între copiii 

bogaţi şi săraci, dela ţară şi delă oraşe, din, 

fabrici şi din internate şcolare. Dar nu sa 

experimentai numai asupra unui singur tactor 

izolat de ceilalţi cum ar fi, de pildă, nutriţiunea, 

Două constatări sigure sau făcut. Oprirea în 

creştere sau încetinirea creșterii, datorită sub- 

alimentării, durează mai mult decât atunci când 

e vorba de alți factori. Felul de hrană şi can- 

titatea ei, au apoi o iniluență extraordinară 

în creșterea unui. copil în genere și mai ales în 

vârsta dintre 1—11/,. 

Creșterea în greulaie și înălțime. Se ştie că! 

limita creșterii individuale în înălţime şi în 

greutate, este fixată prin hereditate, căci sexul 

determină, într'o măsură oarecare, creşterea şi 

variațiile ei, la diferite vârste: apoi, din statistice 
făcute cu îngrijire, sa fixat media creşterii după 
vârstă la diferite naţionalităţi şi în diferite re- 
giuni, aşa că nu ne vom servi, de pildă, de 
media creşterii la băeţii englezi, spre a o aplica 
la fetiţele. japoneze. Și chiar dacă ne servim: 
de media. creșterii copiilor francezi, spre 'asta- 
bili. normele creşterii unui copil român, va trebui 
să facem oarecare rezerve mintale, până ce vom 
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face şi alcătui şi noi, în fine, media. copiilor 
români. | | - ă 

Ca să ne facem o idee de mersul creşterii, 
din primul an până la vârsta adultă, vom lua 
media înălțimii sau taliei copilului la naştere: 
care este aproximativ 48 Cm. şi o vom compara 
cu a adultului (1,65 da bărbaţi, 1,62 la temei). 

Deci omul capălă, prin creştere, în lungime, 
cam Î m. şi 1 sau 2 decimetri. Din această 
-medie, el câștigă o pătrime din total, în primele 
luni ale vieţii, adică până pela a 14-a lună. 
Până la 6 ani însă, el câştigă cam cât a câştigat 
în cele 14 luni dela început. A treia pătrime 
din creșterea totală, este căpătată la_12!/, ani. 
Cea din urmă pătrime poate fi câștigată până la 
18 sau până la 23 ani. 

Aceiaș curbă se observă şi în creşterea fetelor, 
cu excepția că a treia pătrime, din creşterea 1o- 
tală, se efectuează la 10:/, ani, în loc de 121/ 
ani, cum este la băeţi. 

În greutate, creșterea totală, dela naștere la 
adolescenţă este de 56-60 kgr., din care prima 

- pătrime se câştigă înainte de 5 ani peniru am- 
bele sexe, a doua la 10!/, ani fetele și la -114 2 
ani băeţii. A treia pătrime la 151, ani, băeţii, 
la 13t/, fetele. 

Alte constatări. mai însemnate sunt în curba 
creşterii, când la 5 ani, copilul atinge jumătate 
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din greutatea sa totală din vârsta matură, sau 
ceva mai puţin de jumătate. Intre 5 şi 10 ani, 
copilul creşte în înălțime cam 5 cm. pe an, 
iar în greutate cam 6-—6!/, kgr,, pentru fiecare 
21/, cm., de înălțime căpătată. 

Ca concluzie generală, constatăm că puterea 
creşterii în ialie și greutate se micşorează treptat 
dela naștere, până ce încetează cu totul. 

Din curba creşterii mai observăm o întâr-. 
ziere în creştere dela 6-7 ani, o accelerare la 
8 ani la băeţi, la 7 ani la ete, o cădere a 
curbei la maximul la 11 ani pentru băeţi și da 
9 ani pentru fete. După această cădere urmează 
0 urcare remarcabilă, cu maxima la 15 ani 
pentru băeţi şi de la 12:/, la 13 aini pentru fete. 

Creşterea în greutate înaintea termenului pen- 
tru maximul înălțimei, se datorează creşterii pi- 
cioarelor în lungime. După această dată trun- 
chiul se desvoltă mai mult în volum. O accele- 
rare a-creşterii în înălţime este. urmată de o 
repede creştere în greutate. Timpul creşterii fi- 
zice este în aceeaş măsură timpul creşterii în 
vigoare şi energie, precum şi al desvoltării cali- 
tative nu numai cantitative a celulei nervoase. 
Deci perioadele de creştere repede, sunt favo- 
rabile şi educaţiunei. Trebuie însă să se aibe 
în vedere că o maşină, care merge prea repede, 
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este mai supusă la usură şi la accidente, decât 
„una care merge mai încet. 

“Intre glandele, care influențează creşterza 
afară de cele sexuale, este glanda tiroidă. Lipsa 
sau boala tiroidei are un mare efect în creştere 
şi provoacă anume lipsuri în mentalitate, care 
se pot remedia însă,. dacă le tratăm în vârsta 
cea mai fragedă, înlocuind prin dietă sau regim, 

„aportul acestei glande adus prin secreţiunea ci 
normală. 

Clima şi anotimpul influenţează până la un 
punct creşterea, Aceasta se poate constata prin 
faptul că rasele cele mai puternice sunt cele 
din climatele temperate. Copiii cresc mai mult 
în lunile August-—Decembrie. Ar trebui însă fă- 
cute mai multe statistici în diferite regiuni și la 
diferite națiuni, spre a avea ceva precis. 

Creşterea nu se face global ci în diterite părți 
şi succesiv. Organele par a creşte după un ritm 
şi în perioade diferite, separat unele de altele. 
Astfel o perioadă de maximă creştere întrun 
organ, poate coincide cu un maximum de des- . 
voltare. în altul. De pildă, creerul creşte îu volum 
de două sau trei ori în primul an şi numai 
cu un procent de 10%, în al doilea. Continuă 
a creşte încet până la vârsta de 6 ani, când 
are aproape greutatea cerută de vârsta de 16



ani. Intre 12—14 ani, creşterea încetează afară 
de o foarte uşoară creştere către 30 ani. 

La 15 ani, picioarele băeţilor sunt mai lungi 
în proporţie cu restul corpului, decât erau la 
11 ani, şi mai. lungi tot în proporţie. cu. restul, 

„decât la adulţi. Raportul între vohunuil arteriilor 
mari şi inimă, la naștere, este ca 25 la .20, la 
pubertate ca 140 la 50 iar în vârsta matură ca 
290 la 61. Acest detaliu va face atent pe edu- 
cator asupra eforturilor prea mari şi exerci- 

“ţiilor prea violente cu un copil de 8-9 ani, al: 
cărui cord este atunci mai mic, în proporţie, 
cu arteriile. Aseinenea nu va trebui să uite că 
unui copil de 6 ani, îi trebuie de două ori mai 
mult oxigen decât unui adult. Tot aşa va trebui 
să-şi amintească de marea plasticitate a oaselor. - 
Copiii sunt mult mai expuși la deformări. Să 
nu se uite că băeţii la toate vârstele, au .capa- 
citatea plămânilor şi puterea mâinilor superioare 
fetelor. Trebuie să se mai ştie că un copil de 3 
ani, are nevoie de 4100, mai multă hrană decât | 
un adult, deci este întotdeauna primejdie ca el 
să fie subalimentat sau. nepotrivit alimentat. 

Soluţia celor mai multe probleme și principiile 
disciplinei şcolare trebuiesc găsite, de cele mai 
multe ori, în studiul atent al creşterii şi des- 
voltărei copiilor. 

Vârsta cronologică şi vârsta fiziologică. Nu- 
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mărul anilor unui. copil adică vârsta cronolo- 
gică, nu corespunde întoțdeauna cu vârsta fi- 
ziologică. De pildă, într” un grup de 15—20 copii. 
de 14 ani, unii pot fi în perioada prepubertară, 
alții în perioada pubertară, alţii în perioada 
de. tranziţie, iar. alţii să o fi trecut deja. Desigur,. 
a cunoaște în general diterenţa între o peri-, 
oadă a vârstei şi alta, este foarie. important. 
Dar atunci când urmărim curba desvoitării in- 
dividuale a copilului, este şi mai important să. 
cunoaştem variațiile dela un om la altul, în: 
jurul mediei stabilită pentru Vârsta în care se 
află. In cercetările sale” (Influence of Physio- 
logical age upon! Scholarship) asupra băeților 
din New-York City, Cramton a găsii. în grupul 
celor de. 131/, ani, numărul celor din vârsta 
prepubertară » egal cu al celor din vârsta pu- 
bertară. Se poate asemenea ca o fată de 5 ani 
să fie în destul de formată, spre a merge. la 
şcoală, pe când fratele său șă nu tie gata până 
la 6 ani. Este însă foarte greu de decis în a- 
ceastă privinţă, pentrucă relaţia între gradui de 
maturitate fiziologică şi gradul de capacitate 
mintală, nu a fost încă. determinat prin expe- 
riență ştiinţifică și apoi nu sa stabilit încă cea 
mai. bună măsură a maturității fiziologice, care 
să fie primită ca atare, de majoritatea cerceiă- 
rilor. Este toată probabilitatea ca să existe o co-. 
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relaţie între maturitatea fiziologică şi capacitatea 
mintală, dar nu avein încă destule rezultate ca 
să avem 0 certitudine. Concluzia, pe care trebuie 
să o tragă educatorul este că nu e destul. ca un 
grup să cuprindă copii de 9 ani, de pildă, pentru 
ca ei să fie toţi de aceeaş înălțime și aceeaș greu- 
tate, sau pentru ca să 'le cerem aceeaş canti- 
tate şi calitate de muncă școlară, sau ca să me 
îndreptăţească a le cere acesaş îndemânare la 
dexterităţi, îndemânare care presupune aceeaș 
coordonare fină a mușchilor. Unui copil de ini- 
noritari, de pildă, care nu cunoaşte limba ro- 

„mână, nu-i putem cere să fie numai decât în 
clasa pe care o presupune vârsta lui. Un îna- 
poiat de. 18 ani, chiar dacă are mentalitatea 
unui copil de 10 ani, încă nu ne dă o ga- 
ranţie că va avea aceeaş vârstă în alte di- 
recţii. 

Din toată discuţia, asupra problemei rapor- 
tului dintre vârsta cronologică şi vârsta fiziolo- 
gică Sau psihologică, reese că nu sunt încă 
destule lapte ştiinţifice, care să ne dea rezultate 
pozitive şi regule de igienă infantilă destul: de 
amănunțite. Totuşi sunt unele lucruri, în ge- 
neral, sigur stabilite, de pildă, desvoltarea .mo- 
torie a copilului, precede pe cea sensorială, iar 
cea intelectuală este în urma amândorora. :Des- 

4 voltarea plămânilor este în urmă la fete, în 
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„vârsta prepubertăţii. Desvoltarea “organelor de 
reproducție şi. faptele în legătură cu ele, con- 
stituie. adevărata şi cea mai mare însemnătate 
a epocii pubertăţii. 

Tocmai din cauză că avem a face mai mult 
cu observaţii decât cu fapte ştiinţifice, luăni 
unele măsuri de igienă fizică sau psihică inutile 
sau nepotrivite. De pildă, ştiindu-se că orga- 
nismul. fetelor este supus la perturbații, în epoca 
pubertăţii, se iau unele măsuri de ocrotire, dar 
numai în timpul puberiăţii. Ori, această cpocă 
esie o maturare lentă a organismului. Epoca 
de câteva luni, pe care noi o . ocrotim, este 
maxima acestui îndelung proces. Unii medici 
fiziologi îi pun începutul Îa 6 ani, aşa că multe 
din fetițe, la 12 ani au ajuns la plină maturare 
sexuală. Ar trebui să ne gândim deci la mena- 
jarea sănătăţii fetelor, în vederea acestui mare 
act al vieţii lor, cam depe la 9 ani. Acelaș lucru, 
e de luat în seamă şi cu băeţii. La sei însă în- 
ceputul e cu un an sau doi în urma fetelor. 

Câteva măsuri pentru ocrotirea sănătăţii fizice 
a copilului. 

Inspecții medicale, higienă studii speciale. In- 5 > . > 

fiinţarea inspecțiilor medicale la școli a fost un 
mare pas spre propăşirea lor. Ea a adus o mare 
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ameliorare a mijloacelor de luptă împotriva pro- 
pagării contagiunii boalelor infecțioase şi a în- 
găduit depistarea multor lipsuri, defecte mari ale 
sănătății şcolarilor. S'au înlăturat multe defecte 
în scriere şi cetire, sa provocat schimbarea mo- 
bilierului, Sau impus unele reguli higienice, în 
ce priveşte tipărirea cărților, sau combătut. de- 
formările corpului, din cauza relei ținute a ele- 
vilor, sa prevenit scolioza, boalele de ochi, etc. 
Combaterea surmenajului a adus modificarea 
lungimei lecţiilor și ordonarea recreaţiilor. Cap- 
tinele şcolare, clasele în aer liber, dispensariile 
şi clinicile 'de tot felul, au contribuit mult la 
ameliorarea sănătăţii copiilor și la buna lor stare 

fizică. Dar efecte reale nu se vor căpăta decât 
atunci când se va tace responsabil fiecare în- 
văţător în parte, de sănătatea copiilor din clasa 
lui. Numai educatorul, învățătorul, este respon- 
sabil, căci numai el poate urmări pas cu pas să- 
nătatea şcolarului și este: capabil să depisteze 
răul şi să facă cel puțin primul pas în ,com- 
baterea sa, prin sugestiile asupra remediilor, prin 
persistența sa în îndemnul familiei, prin gă- 
sirea mijloacelor de a ajuta pe cei lipsiţi. 

Despre. felul cum trebue să se ocupe de or- 
ganele simţurilor s sa mai vorbit în altă parte. 
Altă preocupare, pe care trebue să o aibă pro- 
iesorii şi învățătorii este îngrijirea dinților. șco- 
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larilor. Dinţii stricaţi au influenţă rea asupra 
întregei stări de sănătate a copilului, prin reaua 
masticaţie, prin intoxicarea directă a sângelui 
din puroiul abceselor, prin împrăștierea micro- 
bilor pe căile respiratorii, „prin alcătuirea unor 
adevărate cuiburi de infecţie, cauza atâtor boli 
infecțioase. 

Din cercetările făcute sau. găsii de la 6107 
la 960% copii cu dantura stricată. Dinţii de 
lapte se strică mai mult decât cei permanenți. 
Deaceia, printre primele griji ale învățătorului 
trebue să fie şi aceia de a conlucra cu familia, 
acolo unde se poate, sau a căuta să- -şi înveţe 
şcolarii direct, câte ceva din regulele de higienă 

„Şi curățirea gurei și a dinţilor. Clinicile dentare 
școlare, sau găsirea unui alt mijloc pentru a 
trata caria dinţilor, trebue să tie printre :pre- 
ocupările de primul plan al şcolii. 

Dejectele vorbirii sunt deasemenea foarte 
numeroase printre copii şi trebuesc corectate din 
timp. Ele au grave urmări pentru situaţia. vii- 
toare a copilului în vi iață. De cele mai multe 
ori aceste defecte sunt un indiciu de înapoiere. 
Ca dovadă, o ameliorare în puterea intelectuală 

„aduce adesea ameliorarea și dispariția detectu- 
lui în vorbire și vice-versa. Nici părinţii, nici 
educatorii nu trebue să neglijeze acesle detecte. 
Cauzele lor sunt numeroase: rea contformare a 
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“organelor, nervozitate, defecte de. auz Sau a sis- 
temelor motorii, obiceiul căpătat din neglijenţă. 
“Tratamentul trebue să fie în legăiură cu cauza 
şi mulți psihologi cred că este aci mai mult o 
problemă de educaţie, decât una medicală. - 

Adenoizii și vegetaţiile nazale sunt alte de- 
fecte fizice de care trebue să se îngrijească 
“serios părinții şi educatorii, căci au rele urmări 
asupra stării generale a copiilor: respirație in- 
suficientă şi neregulată, respirația pe gură cu 
toate cozisecinţele.. ei, frecvența boalelor intec- 
țioase, defecte în auz şi vorbire, lipsă de a- 
tenție sau nestabilitate şi turburări în desvol- 
tarea mintală şi morală. Dar partea. cea mai 
grea, pentru educatori, este reeducarea copiilor 
după operaţie, pentru a-i desvăţa de obiceiurile 

“rele, căpătate din cauza adenoizilor şi vegeta- 
țiilor şi a.le înlocui cu obiceiuri bune. , 

Problema centrală însă, în sănătatea copilului, 
este - subalimentarea sau o alimentare rea. Din 
cauza acestei lipse şi greşeli, în viaţa copilului, 
vitalitatea generală este la un nivel scăzut și 
rezistenţa lui la contagiune minimă. Subalimen- 
iarea poate fi considerată ca o stare de pretu- 
berculoză. La copilul mic provoacă răchitismul, 
„oasele moi, capul prea mâre, genunchi neduroşi. 
Două din trei cazuri sunt însoţite de siare îna- 
„poiată a minţii. 
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Reaua alimentare. este nu numai rezultatul 
unei hrane insuficiente din cauza sărăciei. Ea 
poate surveni şi la copiii bogaţi din cauza .unei. 
alimentări nepotrivite. Mâncarea rău gătită : şi 
mesele neregulate, mâncarea grăbită, prea mult 
zahăr şi dulciuri sunt cauze evidente alte acestei 
stări fizice. Ea poate fi însă şi agravată de: 
dinţi  cariaţi, rea digestie, nervozitaie, ochi 
încrucișaţi. (strabism), lipsă de somn şi exerciţii, 
supra excitare şi frică sau chinuire. 

Copilul subalimentat e slab, puțintel la trup, 
palid,  buhăit la față, cu cearcăne în jurul 
ochilor. In clasă e distrat, supraexcitat, sau 
prea supus, pasiv, fără reacţii. Indată ce se 
prezintă un astfel de caz, trebuie neapărat con- 
sultat medicul. | 

Despre fuberculoză trebuie să se ştie că ea 
se capătă mai ales în copilărie. Sediul tubercu- 
lozei la copil se află în glande și oase. 

Depistarea şi tratarea de la priimele: inceputuri 
este de mare importanţă. La şase ani ar putea. 
îi prea târziu. 

Dar atât tuberculoza cât -şi "poalele infecțioase 
alcătuesc capitole pe larg tratate în manualele. 
de higienă. 

Ne mai rămâne de: examinat o singură pro- 
blemă, anume aceia. dacă nu cumva şcoala este. 
vinovată de toate defectele, boalele şi inortali-- 
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tatea însemnată a şcolarilor. Iată ce zice Ther- 
mann în cartea sa „The Hygiene of the School“ 
«după numeroasele investigaţii ce sau făcut în 
-şcolile din Statele Unite: 

„„Strânsa corelație între morbiditatea copiilor 
și intrarea lor în școală, lungimea programelor 
şi prelungirea termenului școlarității, deterio- 
varea alenţiei, îndreptată numai asupra finelui 
anului școlar, dăunar ea, prin munca şcolară si- 
lilă, a apelilului, digestiei și metabolismului con- 
-stiluției sângelui, boală provocată de lipsa ae- 
Pului curat și a exerciţiului fizic sănătos, alle- 
rarea și diminuarea coordonărilor nervoase și 
„perturbarea profundă a reflexelor, produsă prin 
disciplina apăsătoare a școlii, toate aceste și încă 
alie rele, suni destul de eloquente spre a justifica 
„cele mai radicale reforme în materie de higienă 
educațională“. 

Au fost multe discuţii, pe această temă, în 
Statele Unite şi urmarea a fost că fiecare dintre 
educatori sau simţit siliți să-şi ia din ce în ce 
mai mult răspunderea sănătății şcolarilor şi să 

„se preocupe în primul rând de starea sanitară 
a şcolii. 

  

Ezerciţii. Î. Construiţi o curbă, după schema aci .ală- 
-tuzată, din care să se conslate ditere nţa de creştere între 
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Cum aţi putea arăta prinh”o curbă, în aceia: “schemă;..



  

diferenţa . între fete şi băeţi. Curba o veţi construi după: ce veţi examina un grup mai numeros de fete şi Dbăeţi. =) 2. Observaţi în cât mai multe şcoli, timp de jumătate oră sau o oră şi notaţi: 
a) Câţi și care copii au o postură . incoreclă? 
b) Câţi şi care copii au aparență de subalimentaţi ? 

c) Câţi şi care copii au defecte de vedere? 
d) Câţi şi care copii au detecta de vorbire, din cauza unor rele obiceiuri contractale? . 
e) Câţi şi care” copii au asimetria ochilor. sau a ure- chilor? “ : 

3 !Ce cliniei, dispensarii. consultații de copii. mai apropiate de şcoală, cunoaşteţi ? 
4. După ce semne aţi putea şti că un. copil are. ade- “NOizi sau vegetaţie? E i 
5. Cum vă explicaţi variațiile: curbei de creştere în înălţime, după cum aţi luat măsura copilului, în picioare sau stând jos? 
6: Aţi înfiinţat şi a funcţional vre-o cantină la şcoala unde sunteţi? Aţi consultat medicul asupra cantităţii şi a felurilor de alimente necesare creșterii, după vârsta co- piilor? | . a 

7. Aţi încercat să cooperaţi cu familia, pentru alimenta-. vea necesară copiilor? i i 
Cărți de consultat: | 

Dr. Paul Godin; Creșterea copilului ÎN | 
în epoca școlară: (Traducere în româneşte de d-na E: Alexandrescu şi Filofteia Diaconescu). 

Therman: „the Hygiene ot the School Child“ (en- 
glezește).. | E 

Hoog: „The Health index of Children“. 

  

*) Vezi şi |. C. Petrescu: Metode "pentru studiul individua- lităţii. (pag. 181 — 232). a



Copiii excepționali, 

Cu cât măsurăm mai mult capacitatea sau 
activităţile copilului, cu atât ne dăm seamă mai 
bine cât de lungă este scara, pe care se dis- 
tribuiesc diferenţele individuale şi cât este de 
greu a determina unde este normalul, de unde 
începe supra-normalul şi sub-normalul. Deac eia, 
când vorbim de copii excepţionali, trebuie să 
ne dăm bine seama că e vorba de diferenţe 
fine şi nuanţate, iar nu de o sistematizăre trân- 
şantă, în grupe bine definite. După cum între 
pitic. și uriaş, geniu şi idiot, prindem diterenţa, 

„conlrastul izbitor, numai fiindcă dispar nuan- 
țele infinite intermediare, tot așa și cu copiii 
excepționali, uităm aceste nuanţe, spre a nu lua 
în consideraţie de cât variațiile extreme. Ceia ce. 
trebuie să reținem este faptul că e greu de 
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stabilit o linie puternică şi clară. de demarca-. 
țiune, în scările de măsură, obținute din cerce-. 
tările asupra fizicului, intelectului şi moralului 
individual şi că ori ce clasificaţie a derivaţiilor 
de la normal, în plus sau în minus, este Sumară 
și mai mult sau mai puţin artificială. 

Asttel, printre sub normali, anormali și 'amo- 
rali clasificăm criminalii, degeneraţii, imbecilii 
“morali, egoișştii exagerați, cazuri mai mult sau 
mai puţin accentuate de turburări morale. 
Printre supranormaiii morali: caracterele de o 
moralitate superioară; reformatorii, sfinţii. Avem 
apoi deficienţii fizici, printre care numărăm pe 
orbi, surzi, paraliticii din naștere, bolnăvicioşii, 
anemicii şi supra-energelicii, acei cu o sănătate 
desăvârşită, cu simţuri de o acuitate şi o putere 
de disceriminaţie superioară. In sfârşit, în pri- 
vinţa inteligenţi, putem grupa copiiii excep-. 
ționali pe deoparte în idioţi, slabi de minte, iar: 
pe de alta în copii precoci, geniile şi deosebit 
de talentaţi, înt”o direcție sau alta. Deoarece. 
sunt mult mai multe. cauze, care determină cla- 
sificarea indivizilor în grupul sub şi anormal, 
atenţiunea educatorilor s'a fixat mai rhult asupra 
celor ce sunt deasupra normalilor, iar când se 
vorbeşte de copii excepţionali, ne gândim numai 
la copiii înapoiaţi, sub normali şi anormali. 

Copiii cu moralitate excepțională. Sunt copii. 
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la care lipsește cu totul simțul datoriei sau ru- 
şinea, aversiunea pentru iaptele imorale... Co- 
piii, în care aceste porniri nu vor. putea fi cul- 
tivate pria educaţie, vor avea probabilitatea de 
a deveni criminali, pentru că nivelul lor su- 
Hletesc nu se poate ridica singur atât cât trebuie, 

“pentru ca să înțeleagă ce va să zică o înfrân- 
gere a codului penal. Alţii ştiu prea bine ce este 
rău sau bine, îşi dau seama de rezultatele pur: 
tării lor, dar nu-şi pot înfrânge pornirile către 
rău. La alții unele instincte ca instinctul sexual, 

al proprietății, brutalitatea, gelozia pot fi per- 
vertite fiecare în parte sau unele în combinaţii. 
cu aliele. 

Alţii nau putere şi stabilitate în controlul 
asupra lor înşişi, sunt prea sugestibili sau pre- 
zintă alte turburări în viață. 

Sunt apoi multe cazuri în care copiii din ce 
mai fragedă vârstă sunt nesociabili, tirani, au 
tendinţa la sinucidere, sau prezintă  derivări 
de la tipul normal, în “mai multe direcţii în a- 
celaș timp. Unii din acești deficienţi morali, dar 
foarte puţini la număr, sunt inteligenţi în gradul 
cel mai înalt. Cei mai mulți sunt însă desfi- 

„cienți şi slabi la - minte. Nu Sau făcut însă 
destul de multe măsurători, ca să ne putem 
pronunța ştiinţifice şi precis. Pearson și Wood 
au stabilit 0 corelaţie de 44 la +5 între ca- 

280



  

racter şi capacitatea intelectuală. Ei au descris 
pe acei ale căror defecte morale sunt „com- 
binate cu un nivel. intelectual mai prejos de 
normal, ca pe nişte imbecili morali, cu pro- 
pensiune la vicii şi criminalitate atât de puter- 
nice, în cât nici pedeapsa nici vre-o altă in- 
fluenţă educativă nu au nici o putere asupra lor. 

Dacă sunt şi imbecili mintali, atunci au por- 
niri bestiale. Dacă posedă un oarecare grad de: 
capacitate mintală apar ca  neresponsabili şi 
vițioşi; iar dacă au o inteligență mai mare, 
devin adevărate „genii ale răului“, 
Cauzele sunt variate și mudliple. Statisticile 

dovedesc un procent de 230; până la 77/0 cri- 
minali şi delicvenţi cu moștenire morbidă. O: 
educaţie adecvată poate reduce puterea moște- 

„nirii. O influenţă rea a mediului poate dimpo- 
trivă acecntua pornirile rele. Lipsa educaţiei, 
lăsând liberă desvoltarea. pornirilor rele, fără: 
a favoriza pe cele bune, le poale da un deose- 
bit impuls în dezvoltare. 

Diagnosticul nu este uşor de pus în cazurile 
„de deficiență. sau degenerare morală. De 
multe. ori o mare nestabilitate, în  fluctuaţia. 
emoţiunilor în jurul stării normale, cu nestabili- 
tate sufletească, e datorită unei lungi opresiuni 
asupra instinctelor primitive sau unei faze a. 
dezvoltării în adolescenţă, sau este un simpton a. 
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“unei boale nervoase: histerie, demenţă, precoce, “Subalimentare, creştere prea repede. O cauză ar mai îi lipsa de simpatie în jurul copilului, sau o 
dragoste precoce, etc. Cauză de perversitate Mo- 
rală poate fi o perversiune înăscută a instincte- 
lor, sau un defect în dezvoltarea craniană, un Tetlex al unui control peste măsură de sever şi 
Tepresiv. | o 

| Moralitatea excepțională a fost foarte puţin 
„studiată, probabil fiindcă copiii, cu o astfel de 
pornire morală, adaptându-se uşor la mediul 
social, nu sa simțit nevoia să se facă un ase- 
menea studiu. ” | 

Cum se tratează deficienţii morali? Societatea 
modernă a creat instituţii pentru îngrijirea co- 
piilor în care tendinţele vicioase, morbide sau 
criminale să fie tratate în mod ştiinţifice de spe- 
'cialişii. Când asemenea instituţii nu există, pă- 
rinții şi învățătorii trebuie să colaboreze, dar 
sub supravegherea unui medic. 

Să li se facă măsurarea inteligenţii sub con- 
irolul unui psiholog şi conform cu rezultatele 
acestor două! examene, medical şi psihologie, să 
li se. aplice sisteme de educaţie potrivite. Trebuie 
să se tacă cercetări şi asupra relaţiilor sociale şi 
iovarăşilor copilului. “Părinţii prea slabi, cari 
„Tăsfaţă“ copiii, părinţii violenţi în mod bolnă- 
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vicios, acei prea tricoşi, care-i urmăresc la fie- 
care pas, părinţii prea aspri, acei prea ignor anți 
pentru a putea şti cum se previn acțiunile rele 
şi cum se uzează de consecinţele purtării co- 
pilului în mod drept şi potrivit, părinţii prea 
egoişti, spre a se devota în interesul copilului, 
Sunt părinți cu care nu putein conlucra, spre a. 
creia un program de educaţie, aşa cum ar cere: 
natura copilului. 

Pentru a trata moralilatea precoce, trebuie să 
dăm o nouă direcţie instinctelor, să reeducăm 
obiceiuri deja înrădăcinate, să dăm o hrană să- 
nătoasă imaginaţiei lor, să-i deprindem să judece: 
şi să facă critica problemelor morale din viaţa 
lor şi din viaţa altora. Două regimuri diferite 
se aplică în asemenea cazuri: un regim de re- 
gularitate autocratică asemenea regimului de ca- 
zarmă, cu fiecare detaliu al vieţii reglementat, . 
sau un regii de auto conducere ca în instituţiile 
democratice. 

In Belgia, unde este un sistem de şcoli de re- 
educaţie, în care copilul trece succesiv dela una 
la alta, se întrebuințează ambele sisteme, după 
gradul de inferioritate mintală, sau al perver- 
siunii arătată de copii şi în corelaţie cu progr esul 
realizat în reeducaţiune. | 

Copii excepționali din punci de vedere fizic, 
suni acei ce prezintă mari deviațiuni dela înăl- 
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țimea sau greutatea normală, în perioadele de 
creştere, în maturare, dătorite vre-unei auto- 
intoxicări, unei dezordini! nervoase, unei .le- 
Ziuni grave. | | 

Printre  dezordinele hervoase, pe care am 
putea să l€ tratăm, numărăm epilepsia, hyste- 
ria, chorea, spasmurile, neurastenia, demenţa 
precoce, toate de domeniul medicinii, 

Copiii excepționali, din punct de vedere min- 
tal, sunt acei care deviază sub tipul normal îh- 
telectual, ca cei proşti, înapoiaţi, dificienţi în: 
activitatea vreunui organ al' simțurilor, sau acei 
supranorimali, cu inteligența strălucită, genii şi 
talente precoce. 

Mentalitatea subnormală se observă la co- 
piii înapoiaţi, imbecili şi idioţi. 

Inapoiat este copilul a cărui inteligenţă nu 
corespunde cu media copiilor de aceiaşi vârstă, 
din cauza condiţiilor nefavorabile ale mediului 
sau a lipsei de sănătate, a boalelor contagioase 
de care a suferit. EI se poate ridica la nivelul 
intelectual al vârstei sale cronologice și poate 
deveni normal prin schimbarea mediului și a- 
plicarea unui anumit sistem de educaţie. 

Imbecilul, subnormalul este lipsit de mijloace 
mintale prin. naștere, dar este capabil de a a- 
linge un nivel oare care, în dezvoltarea sa, 
numai în circumstanţe favorabile şi cu un sistem 
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special de educaţie. EI poate ajunge normal, 
media, sau dacă .nu aceasta, cel puţin un. grad 
“de dezvoltare, care săi îngăduie a-și câştiga .e- 
xistența, întrun fel oare care, spre a nu cădea 
în sarcina societății. 

Idiotul este complect oprit în dezvoltare, prin 
“constituirea sa înăscută şi aceasta se manifestă 
încă din primele timpuri ale vieţii unui minor. 
EL este incapabil de a se susține prin sine 
însuşi. 

Totuși şi între acești complect anormalei, pu- 
tem deosebi : trei trepte. Cei dintâi, care sau 
ocupat cu dificienţii şi anormalii stabilind o 
clasificare, au fost membrii „Comisiei Regale 
pentru controlul şi îngrijirea celor slabi de 
minte, după avizul medicilor din Londra, în 
1908. Termenii obişnuiţi azi sunt: subdeficienţi, 
Subnormali şi anormali. 

Anormali se numesc, în termenul actual, acei 
cu o stare mintală deficitară din - naştere, ;sau 
din prima copilărie, datorită unei dezvoltări ne- 
complete a creerului. Din această cauză .per- 
“soana care o are, este incapabilă de a-și face da-. 
toria, ca membru al colectivităţii în care s'a 
născut. 

| 
Deosebirea între anormali şi cei atinşi de 

* 

-demenţa precoce sau nebumie, este că la cei 
dintâiu creerul sa oprit în dezvoltare, iar la 
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cei din urmă; e vorba de o «degenerare, sau de o 
funcţionare anormală a creerului. Ca o carac-— 
teristică, din punct de vedere fizic, a anormalu- 
lui, este precumpănirea aşa numitelor stigmate 
de degenerescenţă, pe care le aflăm în multe: 
„cazuri ă | 

Dar prezenţa acestora nu implică, întotdeauna, 
cu necesitate, existenţa unei minţi -anormale şi. 
nici lipsa lor nu condiţionează starea normală. 
Aceste stigmate sunt: lipsa cerului gurei,. dinţi. 
lipsă sau cariaţi, urechi dezarticulate, nas sau 
buză despicată, o limbă specială, craniul de- 
format, anomalii în organele genitale, unele se-- 
creţiuni ale pielei, circulaţie proastă, gigantisim 
sau piticism, microcefalie sau hidrocefalie. Sunt 
două tipuri fizice de anormali. | 

Tipul mongolic se prezintă mic de sta ură, 
craniul mic, faţa turtită, ochii oblici (de aci şi 
numele), limbaslată şi crăpată, picioare neînde- 
mânatece, mâini cu degetele mici şi mai întot- 
„deauna curbate. 

Cretinul sau idiolul e în gensre pilic, cu pi- 
cioarele scurte şi încovoiate, extremităţile rău. 
comtorimate, cu pântecul proeminent, ceafa scurtă: 
şi groasă, capul mare, ochii depărtaţi, nas turtit, 
limba aspră, pleoapele ochilor umilate, păr 
aspru, piele zgrunturoasă. 

Reamintim că 80--90 la sută, dintre anormali, 
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nu posedă un tip special, ca cele descrise mai 
“sus și de- multe ori nu se trădează, prin nici 
un fel de semn exterior. 

Caraclerele mintale ale anormalului pot fi 
unele defecte ale simțurilor, sau ale simțuluij 
dor de discriminare, care e slab. Apoi puţine 
„coordonări motorii, puţină stăpânire pe vezica 
udului şi intestine, viscere în genere, instabili- 
tatea emoţiilor, unele obiceiuri perverse ca mas- 
turbaţia şi mâncarea excrementelor. Yorbirea 
se. dezvoltă târziu. De obiceiu, ea e defectuoasă. 
„In special -ei gângăvesc : şi nu pot să pronunțe 
unele consoane: r. s, gun. ș,k,vl. 

In ceiace priveşte procesele mintale _Superi- 
-oare, gândirea lor e leneșe, supusă sugestiunei. 
Au memorie puţin durabilă și puţină imaginiaţie 
«creatoare. Procesul asociativ e toarte slab, din 
care cauză își formează greu obiceiuri şi nu pot 
“învăţa decât foarte puțin. Raționamentul nu e 
xistă, totuşi pot face unele an alize, pot forma 

:şi reacţiona la unele abstracțiuni. Puterea de 
atențiune slabă, nestabilă. . 

Cauzele anormalităţii sunt 90%/,  hereditare. 
- Intre acestea cele mai multe sunt anume boli 
nervoase, apoi alcoolismul şi sifilisul. Celelalte 
100/, sunt influenţele mediului, unele boli, al- 
coolisinul mamei sau al tatălui, în momentul 
concepției, lovituri la cap în timpul sarcinei sau 
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după naştere, unele toxice din boale infecțioase, 
acțiunea defectuoasă; a glandelor, în legătură cu. 
nutriția. Microcefalia cu tipul mongolic, este da- 
torită în mare parte sifilisului hereditar. Acest 
fel de anormalitate se numește  anormalitate: 
primară. | | 

Anormalitatea secundară este datorită condi- 
țiunilor extrinseci: paraliziilor infantile, chistu-. 
rilor sau tumorilor. 

Cretinismul este datorit lipsei -de secreţiune. 
tyroidiană. Alte condiţii mai pot fi r achitismul, 
tuberculoza - părinţilor, „prea mare distanță de 
vârstă între mamă și tată, înrudire prea apro- 
piată între părinţi. 

Cum 'se pune. diagnoza? Diagnoza este rezul- 
tatul cooperării între medic, părinţi, educatori, 
anchelatorul social Şi Specialistul psiholog. lavă 
țătorul însă are mai mult de-a tace cu copiii 
înapoiaţi şi sub normali. Datoria sa este însă a 
descoperi şi pe anormali de orice grad şi a-şi 
selecţiona pe subnormali. de cei normali. Ori ce: 
copil, care are vârsta psihologică corespunzând 
cu o vârstă cronologică cu doi sau trei ani imai 
mică decât a sa, trebuie neapărat examinat şi 
de medic. Acest examen se face foarte repede 
aplicând scara Binet-Simon. Ancheta socială dă 
lămuririle asupra mediului familial şi -social al 
copilului, medicul stabileşte diagnoza fizică. lar 

288



$ 

    

dacă ar fi şi la noi în țară clase speciale, dacă 
nu şcoli pentru anormali, psihologul specialist, 
dimpreună cu învățătorul, ar putea hotărî me- 
toda de educaţie ce trebuie aplicată. 

Copiii întârziați în dezvoltare. Cam 30-35 la 
sută dintre şcolari sunt întârziaţi, din diferite 
cauze. Fie din cauză că au fost “bolnavi, fie 
din cauza diferitelor împrejurări ale familiei, 
copiii nu sunt în curent cu studiile prevăzule 
pentru vârsta lor. Posibilitatea de a câștiga tim- 
pul pierdut este educarea lor în grupe mici, în 
clase speciale şi cu metode cât se poale de in- 
dividualizate. Cu cei ce sunt permanent îna- 
poiaţi, repetenţii claselor, e necesar să se pro- 
cedeze la un examen psihologic, care să stabi- 
lească. ce deticienţe speciale au şi să ştim astiel 
ce metode să aplicăm, spre a-i aduce la normal. 
De obiceiu, slaba lor putere de abstracţie şi 
lipsa de imaginaţie creatoare! impune “un pro- 
gram special. Pentru aceştia, ar trebui scoasă 
Aritmetica şi Gramatica din program şi înlo- 
cuită cu experimentarea lucrurilor concrete a | 
exerciţiului simţurilor şi cu o muncă industrială 
oarecare, 

Sugestia şi imitația sunt metodele cele mai 
bune pentru ei, cu veşnica revenire asupra celor 
învăţate, cu preînoirea efortului şi cu lucrul rea- 
lizat de ei. In alte ţări, comitetele patronale de 
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pe lâng ădiferite şcoli, se ocupă cu ocrotire ca şi 
supravegherea simpatică a acestor copii şi după 

ce părăsesc şcoala, 

Mentalitatea supranormală se manifestă prin 
diferite grade de superioritate asupra norma- 
lului, până la talent şi geniu. Unii dintre aceşti 
copii manifestă o predispoziţie superioară în- 
"o specialitate (aritmetică, desemn, muzică, în- 
demânare mecanică), dar pot fi în acelaş timp, 
mediocri, superiori sau chiar inferior ca inteli- 
gență generală. In special, predispoziția la mu- 
zică se arată înainte de 6 ani şi în genere pre- 
dispoziția la o artă oarecare în prima decadă a 
vieţii. Superioritatea mintală a copiilor se mani- 
festă de obiceiu în studiul obiectelor, din progra- 
mul şcolar. 

- Totuşi, de obicein şcoala nu determină decât 
4% ca şcolari avansați, din cei ce: mai târziu 
se manifestă ca oameni superiori medici. Acea- 
sta se explică, după unii psihologi, prin faptul 
că ei nu-și dau tot efortul în munca şcolară 
fiind preocupaţi de liniile pe care se dezvoltă 
propria lor gândire. 

Ei se deosibese doar printr'o extraordinară 
fizicalitate copilărească. Sa constatat că marea 
majoritate a copiilor superiori mintal sunt şi 
foarte bine dezvoltați ca fizic. 

Precocitatea, repedea creşter: mintală, nu a- 
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duce după sine, cum greşit se crede în vulg, sănă- 
tate. fizică, fragedă sau zdruncinare nervoasă ori 
degenerare. Dacă se observă vre-o turburare, 
în dezvoltarea lor, aceasta este datorită altor 
auze decât a celor ce rezultă din superiori- 
talea lor și ele trebuese depistate, spre a fi 
combătute la limp. Nu există statistici, care să 
dovedească șliințifie ce au devenit în viaţă co- 
piii. superiori. 

Cauza supranormalităţii este 900/, datorită he- 
redităţii. Educaţia poale să ajute desăvârşirea, 
dar nu poate creia originalitatea. 

Descoperirea copiilor supranormali e în -ge- 
nere o chestiune de întâmplare. De câtva timp 
însă, se studiază cu multă atenţiune meloda ca: 
mai bună pentru a pune diagnoza copiilor su- 
periori înzestrați şi a le da o educaţie: în care 
forţele lor să tie puse în măsura de : ajunge, în 
minimum de limp şi cu minimum de energie, 
la maximum de randament. Acolo unde sau 
aplicat teste, pentru măsurarea inteligenţii, s'a 
dovedit ce necesară este cereeiarea copiilor peu- 
tru a descoperi pe supranormali. In Anverica 
Therman, în Europa V. Stern, sau ocupat în 
special de problema educaţiei copiilor supra- 
normali. | 

S'a ajuns la încheerea că ei nu trebuese grăbiţi, 
prin scurtarea perioadei şcolare, ci trebuie nu- 
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mai intensificată formarea lor intelectuală, prin 
provocarea unei atenţiuni mai intense şi mai 
vaste, a unei gândiri mai abstracte, prin  sti- 
mularea imaginaţiei creatoare, prin ocazionarea 
unor multe şi variate forme de asociaţii. Copilul 
suprnaormal trebuie însă, să rămână printre co- 
piii de vârsta sa, Nu e de recomandat ca ei 
să se amestece cu copii normali de vârstă mai 
înaintată sau adolescenţi. 

In alte țări, există de multă vreme, pe lângă 
școli de orbi, de surdomuți şi clase speciale sau 
şcoli întregi de „educație specială“, pentru toate 
“categoriile de subnormali. La noi în țară, există 
numai încercări şi începuturi. Credem însă că 
Sar putea torma pe lângă fiecare şcoală, cu un 
local mai încăpător, o clasă specială pentru cei 
înapoiaţi sau slabi de minte, adică subnormali. 
Anormalii nu pot fi educați decât în asemenea 
instituții. Subnormalii aceştia, educați în grupe. 
nai mici, cu metode şi cu programe anume peun- 
tre ei, ar uşura munca învăţătorilor dela cla- 
sele normalilor, adesea supra populate și ar 
forma și. din aceşii prost înzestrați dela naş- 
tere, atât cât e cu putinţă, oameni în stare de a 
trăi prin munca loc, în loc de a-i lăsa să umple 
“maidanele şi să tie gala a înmulţi numărul în 
bandele pungaşilor, sau a popula casele de to-. 
leranță, 
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Școli, ca cea dela Manheim sau dela Cam- 
brige îngăduesc, prin mobilitatea organizării lor, 
circulația valorilor școlare în clase. De asemenea 
permit şi sisteme de educaţie potrivite cu cerin- 
țele copiilor excepționali, de toate felurile şi 
de toate gradele. 

  

Exerciţii: 

1. Să se cerceteze școala d& reeducare a soc. „Palro- 
nagiul“ din București sau oricare altă instituţie de re- | 
educare a copiilor delicvenţi, abandonaţi de grija părin- 
tească sau închiși. pentru crime și să se descrie meloda 
întrebuințată pentru ameliorarea lor. 

"2. Să se aplice o serie de teste mintale, Binet-Simon, 
râvăzute de Goddard în 1908, Binet în 1911 şi Therman 
în 1916, (se găsesc în cartea D-rei A. Descoendres „Edu- 

„cation des anormauz“) în câteva clase de copii, spre a-i 
grupa în normali, supra normali și : subnormali, după 
coeficienlul intelectual. 

Discuţii: | ă 
Ce aţi tace, dacă aţi avea bănueli că unul din 

şcolari este excepțional ? Disculaţi această problemă 

din mai multe puncte de vedere! 
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