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Odomnule IUiniotru, 

Prin ordinul Do. No, 87028 din 9- Tunie 19 05, 
ați binevoit a mă delegă, să iau parte la lucrările 

cong gresului al, doilea pentru educuțiunea. populară. 

Acest congres, organizat prin mițiativa , Ligei 

încățământului din Franţa (Ligue frangaise 

de lenseignement), sa ținut în Paris în sălile 

Sorbonei în zilele de 1—-4 Octombre' (st. n.) în 

acelaş timp cu al 29-lea congres național al Ligcei. 

Pe lângă foarte numeroşi reprezentanți ai .diferi- 

“telor societăți de educaţie din Franţa, aa partici- 

“pat şi un număr de delegaţi din ţări străine. Ro- 
mânia a fost reprezentată printr'o delegaţiame COm- 
pusă din d. D. A. Teodoru, secretarul general al 
Ministerului, d. G. C. Ionescu, inspector. şcolar, şi 
subsemnatul, 

"In mumele acestei delegațiuni, am onoare a vă 

înaintă aci un raport ainănaunțit asupra lucrărilor 

„ce Sau urmat la acest. con gres. 

2 

-Inspector general 

a , &h. Adamescu.
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Organizarea Congresului N 
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Liga învățământului din Po anța, “ fundată în 1866. de către 
_Jean Mac6, este o societate care are: de scop să răspân- 
deaseă în pătura puţin cultă a națiunii mijloace de cultură 
în afară de școală | şi să ajute acţiunea școlii primare. La 

„ început, ea s'a, silit să fundeze sotietăţi: culturale, biblioteci 
- populare și să facă propagandă pentru ideia obligativității 

școlii primare. Această propagandă, începută . înainte de 

răsboiul din 1870, sia urmat— fireşte, cu mai mult sue- 
ces — după înfrângerea „Francăzilor: de câte ori nu s'a 

- zis că vietoria Germanilor s sa, datorit tot atât învățătorului 

cât soldatului! In 1871 Liga “adunase, în “favoarea. obliga- 
tivităţii peste 1.250.000: de' semnături. 7 | 
După ce legile: școlare ecrute de intemeetorii Ligei de- 

veniră realitate, toate preocupările ei fură concentrate asupra 
educaţiunii și instrucţiunii post-şcolare ,„ adică aproape de - 

eseaee numim" noi: activitate extra-şeolară. Cursuri. de adulţi, 

. conferințe populare, patronagii școlare, societăţi. de foşti elevi, 

mutualităţi școlare, cantine şcolare, -excursiuni : iată prin- 

 cipalele manifestări al6 acestei activităţi. 

Din anul. 1881 Liga organiză congrese anuale în diferite 

oraşe ale- Franţei; iar în 1906 cu ocaziunea, expozițiunii 
| universale din Milano, provoci o "Pets tii la 

. 7 aaameseu, , Raport “ - 
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căro luară parte 500 de delegaţi din diferite. părţi ale lumii. 
„.. Ca urmare a congresului din Milano a fost cel organizat 
„la Paris pentru ziua de 1 Octombrie 1908. 

La 25 April (s. n-) 1908, consiliul general al Ligei publică . 
civeulara, următoare, pe caro o primi și Ministerul de In- 
strucţie din ţara noastră. n - 

Liga franceză a învățământului are onoare să vă invite la al doilea "congres internațional al educațiunii populare, care urmoază după primul - congres "internaţional, ținut la Milano în Septembrie 1906 cu prilejul - expoziţiunii universale din acel oraș. a A E ” - Necesitatea și oportunitatea manifestaţiunii pe care-o provoacă Liga franceză a învățământului se văd. în mod destul de clar. Congresul 

s'au ocupat mai întâiu de şcoală, so silose să-i dea o urmare, | 

: vine la timp, căci în momontul de faţă toate naţiunile civilizate „cari 

__E bine ca, într'un gând “de ajutor îrăţesc, și cei cari so ocupă de aproape și cei cari so interesează do instrucţiunea. și oducaţiunea po- porului, să se lumineze — după o experionţă cam. de un sfert de. secol — asupra programului. de ' lucru. şi asupra metodelor “adoptate. . asupra piodicilor pe cari lo au întâlnit şi asupra rezultatelor obținute, Din comparaţiunea și din confruntarea tooriilor şi mijloacelor de apli. caro ce se propagă în. lări deosobite, se va. desvoltă un învățământ mutual, care va ajută, progresului, . _ | , Cheostiunile pe cari "Liga franceză a învățământului lo supune stu- diului congresului: sunt aceleași cari s'au' corcetat la, primul congres internaţional din Milano: | Me | 1. Societăţile de instrucțiune și educaţiune populară, Universitățile populare. Re NR i 2. Conferinţele, locturile și! bibliotecile populare. 
3. Mutualităţile școlare și post-școlare, - . E . - 4. Bducaţiunea femeii în vederea rolului -său de gospodină şi de mamă do familie, RR _ Da ia 7 5. Învăţământul profesional, - 
6.. Schimbul internaţional do copii. Coloniile de vacanţă cari so schimbă - între ele. Călătoriilo do studii ala institutorilor şi profesorilor, Potrivit cu aceste chestiuni, se constituose 6 secțiuni, al căror biurou va fi numit de membrii congresului... E DR Da Liga franceză a învățământului vă mulțumește dinainte de ajutorul . ce veţi binovoi a-i da și do colaborarea pe care o vor aduco dele- gaţii, — cari vor fi:primiţi cu afecțiune la Paris, căci 'suntom cu toții lucrători pontru acoiaș operă: „respândirea luminii, bunoi-stări - şi a „ solidarităţii în lume,.



3 
  

| Această circulară era semnată de către d. Arthur Dessoyy Je, 
deputat, preşedintele Ligci, .și de către d: Leon Robelin, 

secretarul -general al Ligei, şi anunţă, că: congresul va aveă 
ca preşedinţi de onoure pe d-nii Armand Fallitre, “preşedintele 

Republicei, -ș și Emile Loubel, fostul preşedinte al Republici. 
Odată eu stabilirea ordinei de lucrări ale congresului, sa 
făcut şi o modificare: importantă: anume s'a decis 'ca. să 
nu se mai despartă membrii congresului în.secţiuni, ci 

“chestiunile. să se discute toate în” fața adunării generale i 

congresiștilor. ae 

, Sa stabilit deci următoarea ordine a lucrărilor: 

„Joi 1 „Octombrie:! 

„9 dim. Verificarea, titlurilor delegaților la socrotariatul „general la-. 

Sorbona, . ” 

2 p. m. Deschiderea „congresului. Şedinţa prezidată de d. Giuppi, 

ministrul comerţului și. al industriei. Cuvântarea d-lui Dessoye, prezi- 

dontul Ligei. Raportul goneral făcut do d. Eduard Petit. Cuvântări ale . 

delegaților streini. Discursul ministrului. : 

„ă p. m.- -Recepţiune la Hâtel de “Vile, | 

'9 scara, : Rocepțiuno la Hotel Continental: - i aa A 

Vineri 2 Octombrie: . n - 

81/, dim. Şedinţă plenară, în caro se vor corectă două chestiuni! 

"1) Sociotăţile de educaţiune și instrucţiune, Universitățile populare 

2) Conferinţele, lecturile și bibliotecile populare, Comunicarea d-lui 

'Chaufour despre conferinţe în streinătate. Comunicarea d-lui „Benoit. 

Lg despre învățământul prin cinematograf. . 

__2p.m. Al 28-lea congres naţional. Raportul financiar și moral. Cu- 

„vântarea prezidentului. Alegerea consiliului general. 

3 p.m. Şedinţă plenară. Chestiunea 3-a. și a 4-a: Mutualităţilo ; — 

Educaţiunea femeii. Comunicarea d-lui Buisson î în numele, comitetului 

consultativ al socistăţilor de învățământ popular. 

'5 p.m. Amfiteatrul Richelieu. „Comunicarea d-lui G. Laurent, profesor 

la colegiul Chaptal.- : - 

S +7, soara. Serată do gală la Trocadâro: 

Sâmbătă 3 Octombrie : 

S 1/, dim. Şedinţă plenară. Chostiunilo 5-a şi 6. -a: Invăţământul pro- 

fosional; — — Coloniile de vacanţă şi celelalte. 

ÎI 

7 

. 

9 Acoastă chestiuno priviă “pa mombrii congresului naţional (cari 

- aveau să discute şi 'să voteze). 
,
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După amiază: vizite la diferite instituţiuni, o 
8 1], seara. Serbare în amintirea lui Mareeliri Berthelot sub prezi- denția Președintelui Republicei. 

“Duminică 4 Octombrie: . | | Pa 
10 dim. Şedinţă de închidere sub prezidonţia d-lui Doumergue, "ministrul instrucției publice. Cuvântarea prezidentului Ligei, Serbarea școlară în aminiirea lui Hippolyte Carnot. Discursul ministrului., 2 p. m. Serbar6 școlară la Bois de Boulogne. , - . DI "7 seara, Banchet sub prezidenţia d-lui ministru al instrucției, — Luni.5 Octombrie: SE: o Si _” Execursiune la Versailles, 

“In conformitate cu acest program Sau urmat lucrările 
„congresului, despre cari voiu vorbi în capitolele următoare. 

A 

4
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„ Deschiderea Congresului . Sa 

Şedinţa solemnă, pentru deschidera congresului, în ziua. 
de 1, Octombrie -ora 2 p. m.,a fost prezidată de d. Cruppi, 

ministrul comerțului şi al industriei: “Erau de față membrii 
„consiliului genoial al Iagei franceze a învățământului, 

„ fupeţionarii superiori ai învăţământului din Paris, delegaţi 
„ai ministerului de răsboiu şi ai guvernatorului militar al 
“Parisului, trimișii din diferite țări streine şi un mare număr , 

“de cetăţeni francezi : profesori, institutori, ș. a. 

„Marele amfiteatru al Sorbonci era* absolut plin. - 

D-l „Dessoye, președintele «Ligei>, luând cel dintâiu 
cuvântul, mulțumește, în numele comitetului Ligei, tuturor 

" persoanolor cari - au răspuns la apelul ei: delegaţi din. 
Franţa, delegaţi din „ţări streine; arată apoi “importanţa și 

necesitutea, activităţii post-școlare ; și. în fine examinează | 
în scurt. diferitele chestiuni cari vor formă” obiectul ședin- - 

elor următoare ale congresului. | 

Dintre ideile expuse în discursul d-sale, voiu notă câteva 
cari sunt de actualitate și în ţara noastră. E vorba de con-" 

_statarea că școala primară nu se poâte mărgini a învăță 

pe viitorul cetăţean numai serisul și cititul, că ea trebue 
„să-l pregătească în vederea. necesităţilor politice, sociale și 
economice. Această: pregătire. nu se poate desăvârși în 

-
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cursul celor 4—5 ani de şcoală primară. Adolescentul nu - 
poate fi părăsit până.la maturitate. Dacă şcoala primară: 

nu are o urmare (un lendemain), atunci efectele. ei se slăbesc, 
ba chiar se nimicesc. De aceea la toate naţiunile civilizate 
sa admis ideea; că „trebue făcut ceva pentru a întări şi a 

“continuă rezultatele şcolii primare, De 
Acest ceva se întrupează, în. diferite țări, întw”o serie de 

“mijloace pe cari le pune în aplicare ori statul ori parti- 
cularii. . E De E 

Foarte interesant şi plin de căldură a fost. raportul citit: 
"de d. E. Petit, un specialist în chestiunile de invățământ 

popular, autorul „cărţii «Autour de Pâducation -populaire». 
D-sa reaminteşte geneza congresului actual, care a fost 

„provocat de îndemnul ce s'a adresat Ligei franceze în con- 
gresul de la Milano din 1906, «Liga plăteşte azi cu bucurie 
poliţa -ce a semnat în 19062. .Precizează apoi scopul con-. 
gresului, zicând: «Pretutindeni sa înţeles că, după ce lumea, 
S'a'.ocupat exclusiv cu şeoala primară, a venit ceasul să - 

ne îndreptăm. spre adoloscent». i 
- <Problemele edueaţiunii populare sunt aceleași în toate 

țările. După şcoală, trebue să ne ocupăm de a dona in- 
strucțiune, a doua educațiune, cc 

«Oricare ar fi situaţia unei “țări, orieari ar fi moravurile 
ei,.fie ea monarhie ori republică, pretutindeni opinia pu- 
blică - cere. să se pornească lupta în contra ienoranţei, în 
contra întunericului. i a 

«Și este spre cinstea epocei noastre că, dorinţei imperioase 
de . instrucţiune ce se manifestă în popor, în toate țările 
sa răspuns prin pilde de devotament și de uitare de sine 
desăvârşită '“în- vederea unui scop înalt. Peste tot aceiași 
pornire de generozitate” intelectuală, şi morală; peste tot o 
credință nouă care apropie minţile şi inimile în această, 

. 

patrie universală care este școala: și care nu exclude dra- 
gostea pentru patria, unde ne-am născut. 
o «De aceea, nu. trebue să se mire nimeni că congresul internaţional al. educaţiunii populare, pus sub prezidenţia 

4 
N 
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de onoare a prezidentului Republieci franceze, a. provocat 
atât. de numeroase 'adeziuni. Sau înseris mai mult de 
5.000 amici ai şeoalei. Douiisprezece naţiuni sunt repre- | 
zentate *). Este deci întreagă familia acelora cari, în şeoală | 
'şi prin şedală, vor să colaboreze la progresul general, 

„.D. Petit i socotește lucrările congresului ca o vastă anchetă, 

întinsă şi profundă. Nu așteaptă soluţiuni nici formule genc- . | 
rale, dar crede că ourecari'tendenţe se vor puteă preciză şi o 

orientare comună va puteă rezultă din colaborația, tuturor. _ 
Să vie dar reprezentanţii -națiilor - streine „să spună ce 

“sa făcut în țările lor; iar Francezii să „e arate ce sa făcut 
la dânșii. 

„<Veţi face cunoștință, zice d-s, „cu un Paris care nu e 
al. petrecerilor. şi al plăcerilor, al eleganţelor și al exhibi- 

țiunilor, al scandalurilor şi al publieaţiunilor. nesănătoase, 

în contra cărora protestează: conştiinţa naţională. Veţi 

vedeă Parisul bunătăţii și al fraternității copilărești.. Veţi cu- 

noaşte Parisul muncii șeolărești prin care se prepară viitorul 
unui popor socotit, econom, bogat în virtuţi domestice, legat 

de datoriile şi patria, sa. Şi sunt sigur că, după ce veţi fi 
văzut la lucru pe fetele și .pe băeţii -săi, după ce veţi fi 
constatat cum practică din copilărie ajutorul mutual ma- 

terial şi moral, îl veţi iubi şi-l veţi apără în contra calom- 
niilor. interesate ale detractorilor lui». | 
„Şi termină adresându-se tuturor cari se ocupă cu, educaţia 
tinerimei: «ar noi cari suntem chemaţi a fi purtătorii în- 

“văţăturii printre oameni, să. ne silim a răspândi. mai multă 

"iubire şi mai multi bunătate». - 
In numele delegaților streini eră stabilit că vor vorbi doi: 

al Belgiei şi-al Italiei. Au vorbit deci d. Bals, prezidentul 
Ligei belgiane a învățământului ; apoi d. Jferlini, fost pre- 
zident al congresului din Milano. * - 

  

„*) Brau delegaţi: din Belgia, Bulgaria, Chili, Franţa, Italia, Marea. 
Britanie, Mexie, Panama, Portugalia, România, Rusia, Spania. 

i
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Amândoi au adresat salutări Franţei şi au mulţumit pentru 
"organizarea congresului. : 

Cea: din urmă cuvântare a fosta d-lui Cruppi, ministrul 

- D-sa stărue asupra ideii că instrucțiunea poporului nu 
“se poate mărgini” la şcoala primară. 

«Ce fel de agricultori va aveă pământul naţional, - dacă 
„bietul şcolar, cu sau fără „certificate de absolvire, nu. eu- 
noaşte progresele lumii, nu. se poate desbără de - vechile 
deprinderi. şi ştie numai să sgărie țarina cu plugul : stră- 
moşilor? a 
«Ce soldaţi va aveă -patria, dacă educaţiunea în cazarmă 

nu urmăreşte educația pentru viaţa, civilă ? a 
«Ce cetățeni va aveă națiunea, dacă. in vârsta cea. tur- 

N 

burată a tinereţei coste un gol între șeoală și viații şi adoles- centul este lăsat în. voi inderanurilor rele de toate felurile 3 . 1 3 1. . - 
a „«Ce va deveni familia, dacă fata, care s'a apucat de muncă şi este expusă la toate mizeriile și la toate tentaţiunile, nu găsește în juru-i acele instituţiuni protectoare cari s'o pre- "pare pentru rolul de gospodină și de mamă, de familie ?> Atrage atenţiunea, asupra instituțiunilor de educaţie po- pulară și asupra celor tehnico. din Franţa, cari — deși. nu „au căpitat în toate regiunile ţării toată desvoltare cuve- nită — sunt. vrednice de a fi cercetate, căci. sunt toate pe. cale de. progres. 

Ministrul conchide astfel FR - Ia Sa <A trebuit ca fiecare popor să se deştepte pentru ea "şcoala elomentară să se: organizeze în toată. lumea civi- 

x 

lizată. 
<Trebue acum 0 înţelegere internaţională nu pentru a se găsi unitatea unei soluţiuni a problemei educaţiei populare, „ci pentru ea schimbul” de vederi să ajute aplicarea, soluţi- unilor sprijinite pe principii cari Sau putut verifică. 

operele de educaţiune din toată. lumea, se va pregăti: vii torul lunii ȘI, poate, din lueriirile d-voastră inspirate de o 

«Instituindu-se o. coordonare a acestei activități pentru - 

- - 
îi S 

' 
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„credință puternică, într'o vreme turburată de discordii eeo- | 
nomice, vor eși germenii roditori. ai armoniei și: ai păeii, - 

De la Sorbona, congresiştii au plecat la; Hotel de ville, 
unde au fost primiţi de consiliul municipal. . Aci muzica . 
găârdei republicane, cunoscută prin concertele. sale, a exe- 

cutat o serie de bucăţi muzicale, la: cari s 'au adăogat coruri. 

„Seara, congresiştii au fost“ primiţi la hâtel Continental 

de către comitetul Doamnelor din Liga învăţământului, de - 

către Cercul Parizian şi de către' Consiliul general al Ligci. 
Aci d. Dessoye, prezidentul Ligei învățământului, a salutat 

pe deleg gații streini şi ă ridicat un toast pentru patriile lor. 
Delegații au .răspuns, mulţumind: Iată cuvintele d-lui D. 4. 
Teodoru, în mumole deleg sației românești. - 

«Dacă după - toate “urările” cntusiaste: din . partea atâtor naţiuni, 

spun şi. cu câtova cuvinte, aceasta nu e numai ca să prezint. oma-. 

“ giu de recunoştinţă personală din partea mea, care am cunoscut civi- . 

lizaţia prin prisma Franciei şi nici numai ca să- aduc omagiu de gra- 

titudine' din partea: țării mele, ale cărei "Clase conducătoare consideră 

Franţa ca a doua patrie, ci mai ales dintr'un sentiment de mândrie: nec : 

- simţim cu adevărat mândri de a lua parte efectivă şi originală lao 

mișcare atâta de impozantă care - trebue să. gâranteze însăşi existența | 

civilizaţiei. i Di , 

«Civilizaţia umană nu poate. fi sigură de existenţa. sa şi nu- şi înde- 

plineşte menirea sa firească, dacă . nu este înţeleasă, iubită și adop- . 

| tată . “de masele populare. Şi singurul „mijloc pentru 'a ajunge aci e - 

educaţia populară. De' aceea, pe. deasupra tuturor deosebirilor de nație, 

de 'stare socială, de religie, . o puternică mişcare, de: educaţie a mas: - 

selor populare a ajuns caracteristica momentului actual. | - 

«In această mișcare, Franţa are nu numai, meritul: de a fi fost: una 
dintre iniţiatoare şi de a fi îndrăznit o: experienţă decisivă, dar încă 

și acela de-a fi inspirat atâta. simpatie și încredere încât să ne. poată 

adună pe-toţi.. = e po 

«Beau pentru Franţa!» pc | Sa



E Societăţile de instrucţiune și educaţiune populară. 
a Universitățile populare -. | 

= 

„Aceasta a. fost primi chestiune care sa diseutat în șe- "dința de Vineri 2 Octombre. D 
“Modalitatea adoptată de comitetul organizator a: fost 

  

:) Pentru  gceastă chestiune s'au depus următoarele comunicări ; «Pr. Pull€, Il primo congresso- internazionale "delle opere di educazione - popolare. (Extras Qin. «Nuova Antologia» 16. Oct 1906). Enrico Castelli, profesor la Padova, La valenr des sciences experi- mentales et leur. enseignement . dans les âcoles „Populaires pour adultes, 
“Zinunermans, din Bruxelles, Les wuvres scolaires en Belgique. Dr. Eduard Flower, Les cours du-soir pour: les adultes en An- | gleterre. 
Baungarten, prof. la: Zurich, Chautauqua ou Pecole amcricaine pour adultes. : a n e ui - Costanza. Palazzo, Rapport. sur le jardin €ducatif :Noimentano î Rome. ? RE - „I. Jocelet, Les 'socictâs Winstruction et Aâducation post scolaire. „"C. Jeannot, “Les euvres Weducation populaire complâmentaires de l'6cole en Frauce (saut la mutualit6). NE Vaux formul6s au nom de la jeunesse vosgienne, G. Sailles, Les universitâa populaires eri France. A Martin, secretar al societăţii «L'art A Pâcolo secțiunea din Angoulâme, > Rapport sur les socistâs Winsteuction et W6ducation populaire, les - conferences, les lectures et les bibliothăques. 
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urhiitorea,- Diferitele rapoarte şi comunicări ce: fusese: tri=- 

mise comitetului:au fost -rezurmate: intr'unu sau: două ra-- 

poarte cari. s'au citit în ședință publică și apoi « s'au distri- 
buit celor de faţă.!). . 
După . citirea. apoartelor, se, da + cuvântul la câteva per- 

  

Pierre Mollen, Quelques mots sur education populaire. 7 

Quelqaes gensralites et apercus sur les socites dinstruetion, 
- popalaire au nom de Passociation phylotechnique de Paris, , | 

R. Rousseau I'enseiznement de le morale pri atiqne dans les socletes. | 

d'education post-scolaire..  . . SN 

Plazy,.. inspector primar, Monosraphie . des «wuvres Wâdueation n 

populaire dans le dâpartement de la Somme. - . 

Quelques vous î propos Pune sociâte education popmlaire « crâce- 

eu, 1907 sous le nom de «PArt a Pecole». ă 
Le Breton,. institutor, Les patronages Iaiques, dans les communes. 

“rarales, - E aa pm 
„Le Breton, Des mustes ruraux. O. , „a 
E. Blanchard, Les petites A et “education populătre; rapport. au. 

- non” de Passociation des anciens cloves de Nantes, . N -- 

Hemardinguer, Les laboratoires Bourbouze. a _ 

Robin, Le denier des 6coles de la ville de Lyon. a - 
Notice sur la fondation et. les bravaux de. la scite pour Pins: 

strucțion 6lâmentaire. . : ECC o. 

Chevais,. Les euvres post- scolaires Wun institutear de campagne.. 

Puytorac, Les proprâa râalises dans ces dix dernieres anndes dans, 

la formation des professeur's de stânographie. - 
Simonelti, Les universites populaires. i o. 

". Li-Riotor, Les soci&tes Winstruction et Weducation: populaires.*, 

- HEmardinquer, Les sociâtes dinstructiou et «education popalairese 

Ch. Remy, La Belgique enseignante.* - 
* Schlosser,. Ls socictes Winstruction. * . 

„Richard, Lu socicte pour Pinstruction elâmentaire. * : | 
"La sociâtă de culture populaire dans PAutriche allemande, * - 

" Cele notate cu * nu se găsiau în dosarul respectiv la secretariatul. - 

" Ligei. în zilele când âm. consultat. aceste dosare. . + 

1) Intr'una din ședințe s'a emis ideia .de a se tipări toate | comu- . 

nicărilo în eizteuso. „Comitetul nu se gândise la aceasta și nici nu: 

pusse vreo taxă de înscriere. S'a decis ca toţi. cei . ce vor.voi, să: 

contribus cu ? în. şi în schimb să aibă un volum: Pe cât ştiu, suma; 

adunată eră foarte: mică şi, dacă Liga nu va.aviză la alt fond, nu 

Ya.puteă tipări comunicările. i. DN e N ..



Ai 
Ă Ei . . ” t i I2 

'soanc, fie din cele cari făcuse comunicări, fie din celelalte. 
Nu se. acordă însă decât 5: minute fiecărui vorbitor. . 

După rapoartele distribuite, după citirea: comunicărilor 
"depuse. la secretariatul” Ligei şi după notele luate în 
şedinţă, voiu căută să înfăţişez chestiunile ce au format 
obiectul fiecărei şedinţe. i 

„* Comunieările trimise comitetului congresului pentru prima “chestiune au “fost rezumate de d. E. «Jacquin, membru al consiliului generul al Ligei. - - 
D-sa. constată că toţi cei cari .au făcut comunicări sunt de acord ca să ceară organizarea unei edueaţiuni sau ins- . trueţiuni complementare; asemenea, toţi susțin că 'această ' cdueaţiune «trebue să fie striet profesională, să prepare pe “fiecare pentru rolul său în viața economică, și'.la această “edueaţiune profesională să se adaoge o educațiuno morală - care va da sentimentul “datoriilor nu: numai faţă de: sine însuși, dar și faţă de alții și va face să se pătrunză . ficare . ) . Xa ae . i. de datoria, socială intemeiâtă pe solidaritate.» "In privinţa modului de « se organiză acest învăţământ complementar sunt diverginţe. <Unii ar vrea ca el să fie obligator de la eșirea - din școală. până la vârsta, când tână- rul. îmbrățișează o profesiune și fata începe grija gospo- dăriei; iar patronul tânărului lucrător să fio obligat a-i lăsă timp liber.ea să urnieze cursurile - necesare. Alții vor să lase vremii și acţiunii libere a Batronului grija de a favo- riză frecuontarea cursurilor de către lucrători.» .- Ma Ceeace se observă, citind” raportul d-lui Jacquin este că “prima chestiune a fost rău formulată. Societăţile de instrucție şi educaţie pot fi de două “feluri: ori sunt formate de per- soane cari dorese să se instruiască în mod mutual și acestea „„es'de obiceiu: din domeniul educaţiei «populare» ori sunt formate de persoane cari. voese să instruiască pe alții și! atunci activitatea lor. ia: diferite forme: biblioteci, cursuri  
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"de adulţi; lecturi” publice « ori coriferenţe, universităţi popu-= 
„lare, ete. In acest caz nu ne mai interesează societatea ca 

: societate, ci prin opera întreprinsă de ea. Din pricina aceasta 
cei cari au trimis comunicări. privitoare la chestiunea care. - 

- aveă să "formeze obiectul primei secțiuni au vorbit despre: 
o sumă de lucruri cari es din cadrul ideii de: societate» | 

| sau cari se potrivesc mai bine cu chestiunile celorlalte see-: 
țiuni'ale congresului: biblioteci, lecturi, mutualități, ș.a 
Poate tot din aceeași pricină, nici nu se pot rezumă în 

câteva. rânduri 'comunicările. făcute. “Fiecare: autor a avut 

punetul lui de vedere deosebit. Nu se văd precizate. un 

număr de chestiuni speciale asupra cărora să se vază re-! 
zultatul experienţei în diferite (ări pentru ca să reiasă vre 

o coneluziune practică. . 
 - “Trebue să recunoaștem că chiai organizatorii congresului 
au observat aceasta, de la primul congres. Sa văzut atunei. 

"ca și- acum Gă coimunicările sunt disparate și de aceca nici- 

nu s'a admis câ să, urmeze discusiuni şi s'a: propus ideia 
de a, se creeă un. <ofieiu internaţiunal» care 'să' se ocupe . 

continuu cu chestiunile de educaţie populară şi să pregă- . 

tească, oarecum materialul congreselor viitoare. *) 

“Până atunci, nu pot află mai nemerit chip dea raportă 

asupra, chestiunilor ce sau prezentat congresului decă at vor, 

bind separat despre fiecare comulriieare. 
. , e , Pi 2 

ii . . kk „ 

Pentru Belgia sau prezentat două comunicări: una a 
d-lui Remy, director la ministorul științelor, și artelor ; alta 
a d-lui Timmermans din Bruxelles. 
Amândouă îmbrățișează, întreaga chestiune a educaţiei. 

populare, cea dintâiu arătând ce se face în această pri- 

- vinţă în Belgia, cea: Vadoua, arătând. ce esto. încă de făcut. 

Se. ştie că Belgia este una din puţinele ţări civilizate 
cari m au introdus principiul obligativităţii învă văţământului 

1) Vezi-asupra acestui: oficiu capitolul special, 

” . N
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primar. Este drepi că acolo curentul pentru învăţătură este |. 
foarte .puternie şi .că” statistica constată 'eă 90%, din nu-. 

“mărul "copiilor. în vârstă :de ; şcoală urmeâză [la şcoală; 
otuși' aceia, cari se preocupă de progresul naţiunii . sunt. 
îngrijaţi. pe. deoparte de acest procent de copii cari rămân 

afară din șeoală, pe de alta 'de faptul. că .frecuentarea: nu 
este” dostul de regulată în lunile de vară şi primăvară 
— ea şi la noi —în unele părţi ale ţării. . | 

- Invăţământul „primar, organizat în. sens profesional, : mai 
„ales agricol, este ajutat de societăţi particulare “cari air de 
scop să împuţineze absenţele, de. şcoli de. adulți pentru 
analfabeți. și pentru cei. ce vor să-şi” completeze cunoștin- 

“ele, în fine de cursuri.în cazarmă; Notez aci ' rezultatul 
pat de acestea din urmă. Dintwo proporţie. de 10 35 9/de 

“anallabeţi la recrutare,. se găsesc la liberare numai 4,50 o: 
„Și aceştia știind măcar să citească. 

Operele. de edueaţiune morală și socială cari completează 
„acţiunea șeoalei sunt următoarele: societăţi pentru protec- 
țiunea animalelor : 4328. cercuri -cu 322.865 elevi soecietari; 

societăţi pentru. protecţiunea arborilor,: plantaţiunilor și | 
“ zidirilor: 3589 cercuri cu 878.301 societari ; a 
„societăţi pentru învăţământul antialcoolic: se inteebuiui- 

„țează caetele. antialeoolice în 8701 şeoli;.. 
societăţi de tempărânţă : 5198 cercuri cu 120.098 societari; 
societăţi de economie școlară : 459, 104 şcolari cu o sumă 

-de 12.666.294 fr. ; - 
" mutualități şcolare : 3235 şcoli cu 1342 26 scolari şi cu 

capital” de: 1.679.050 fr. la cari se adaosă 1.021. 500 fr. eco- 
nomisiţi de elevi “care fae parte din mutualităţi afară, din 
şeoală și.5. 519.724 fr. adunaţi: de adulţi cari 'nu mai vin 
la şeoală, dar sunt societari ai i mutualităţilor şcolare. 

- Aceasta: este lista dată de d. Râmy. De sigur | că 'rezul- 
tatele sunt mulţumitoare ; dar nu se poate trage concluzia 
că nu imai este nimic de făcut, D. “'Timmermans se preo- cupă de-cei 120, 000 copii cari nu vin de loc „la școală și  
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„eci 169.000 cari o părăsesc înnainte de a o sfârşi. D-sa 
crede că pricina este mizeria și în. această privinţă. ne ra- 

. portează rezultatele unei anchete la fel cu cea făcută anul 
"trecut printre elevii şcoalelor. mărginașe din. Bucureşti. 

Dintr'o poporaţie şcolară de 20,527 olevi, se. constată că 
4496 sunt hrăniţi nesuficient. | 

De aceea propune înfiinţarea. de cantine, darea. as aju- _ 
ioare.pentru haine, organizarea de colonii - seolare. Ci 

XE * 
x 

Din Italia sau prezentat “patru comunicări : „a cercului. 
poliglot napolitan, — a profesorului E. Castelli. despre învă- 
țământul ştiinţelor, — a d-lui 0. Palazzo despre grădina 
Nomentano din Roma, —-a d-lui A. Merlini tractând în 

genere despre operele. de edueiţie populară. 

Cercul poliglot napolitan își propune să - desvolte gustul” 

pentru studiul limbilor. vii prin. cursuri de perfecţionare şi 
de literatură, prin . colonii de. vacanţă, prin călătorii de 
studii si prin schimbul internaţional între copii, prin uni- 

„ ficarea, internaţională a programelor cursului secundar şi 
ale institutelor tehnice, prin schimbul internaţional între 

profesori. Realizarea acestor deziderate — zice autorul — 

„ar fi învingerea, întunerecului. de - către lumină și arătarea 

drumului către „pacea universală. 

Dacă comunicarea aceasta. este așa “de vagă: în indieu- - 
țiuni și de cuprinzătoare în: enumerarea scopurilor, comu- 
incarea, d-lui Castelli, docent ordinar de fizică la institutul 

„tehnie şi la universitatea populară din Padova, se . ocupă 
numai de un-punct special: predarea: științelor experimen- 
tale în școalele populare. D-sa insistă asupra valorii edu- 
cative a acestor ştiinţe și cere ca în programul universi- 

“tăţilor 'populare, ale școalelor de' “adulți, ete. să se introducă 
cursuri de ştiinţe. Arată că-oameni de ştiinţă distinși s'au 

d coborit de pe catedra lor universitară pentru a expune, în



mi 

școalele populare dosirinele. și teoriile cele nouă, cari. arată 
evoluţia cugetării omenești. 
„Apoi urimează: - 

«Știm că. nu e totdeauna cu putinţă ca fruntașii ştiinţei 

Să se consacre acestui învățământ ; dar se poate câ profesori 
secundari să, se însăreineze cu âceastă misiune, : Aceștia 

„vor. aveă .grijă ca, în faţa publicului popular, să facă mai 
mult loe experienţelor de cât în faţa elevilor lor obișnuiți.» 
In afară de experiențe, d. Castelli recomandă să se ti- 

teascăi „pâgini din autorii mari ştiinţifiei.. Ă 
«Publicaţiunile ce se pot întrebuință pentru acest scop 

sunt destul de. numeroase şi multe din. ele - sunt cu ade- 
rat „vrednice de a fi cunoseute de :marele „public ; unele, 

„de şi scrise mai de mult, par şi azi nouă ori.au, în ori 
-ce caz, o perfecțiune literară, care greu se poate ajunge azi. 

«Fiecare lectură, pentru. a fi pe deplin folositoare, trebue 
să fie însoţită:” 

«a) de un scurt comentariu: istorico- critic, 
«b) de o reproducere a experienţelor descrise. în text, 
«€) de informaţiuni asupra cercetărilor ulterioare ș și asupra ; 

descoperirilor recente în chestiile la care -se referă” textul». 
Comunicarea se termină cu o listă.de: cărți ce se pot în- 

trebuință pentru” conferințele și. „Jeeţiile populare de științe 
experimentale. D. 

  

* 

:) Iată această notă. bibliografcă : 
Uyo Ancona, Civiltă nuova. Baldini & Castolăi, Milano 1903. - 

“Angello Battelli. Metodi e conquiste della Asica; Nicolini,. Firenze 
1898.. - - 
_Fesdinando Lori, i „€ampo. azione dei fenomeni fisiei, Padova, 

Drucker,, 1905. 
A Faraday, Six lectures on various forces of Matter. London 1814 

(trad. şi în germană), 
Y. Tymdal, Natural pilosophy 1 in easy lessons London 1869. 
0. Y. Boys, Soap bubbles and the force which mould the. Lon- don. “The electricien Printing and Publishing Co. ” 
Lord Kelvin (Sir W.. Thomson), Popular Lectures and: adress ou 

various” subjects in physieâl Sciences, „London, Idem, .  
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, Foarte curioasă este deseripțiunea grădinei îNomentano» 
din Roma făcută de Costanza Palazzo. , 

In anul 1903 Cesidio .Sbriecoli din. Roma a dat ideia și 
a fundat, ajutat de alţii, o instituţie de edueaţiune în fosta 

| vilă Berardi lângă Porta, Pia având un teren de 35.000 m. 'p. 
E Scopul grădinei Nomentano este astfel arătat: să facă 

Ernst Mach, Populiir Wissensehattliehen Vorleaungen. Leipzig 1906. 
M. Faraday, Lectures on the chemical history of a candle. London 

1861 (trad. germană, franceză, italiană). 
M. Faraday, Lectures on non metallic e ements. London 1874 (trad 

germană). 

W.' Crookes, La senăse dis 6lâments. (trad. Richard. Paris. Gauthier 
Villars 1887. 

-Th. Î. Thorpe, The Centenary ot the Davy's discovery of the 

me als of the alkalis, London. Cloves. 1903 (și trad. franceză). 

I-H. Van" Hof, Acht YVortriize iiber physikalische Chemie. Bruns- 

wick, Vioweg. 1902, , 

„R. Nasini, La chimica-fisica, il suo p issato, quello che &, et quelle 
che si prupone. Bologna. Zanichelli, 1907. 

| Confârences publiques sur la photographie organisâes par le Con- 

servatoire National des arts cet mâtiers on 1892 —99, Paris. Gauthier 
Vilars 1893. 

E. Troutat, pix lecons de photogeaphie, Paris Gauthiers Villars 1599, 

SS 1. 4. Pleming, 'TPhe Centenary of the electric Current, London. 'Tho 
Electrician Printing and Publishing 1899, , 

IT I. A. Fleming, Short Lectures to the electrical artizans. London. 
1dem 1900. 

J. Tumdal, Lectures on Electricity. London 1870. (trad. germană și 
franceză). 

Ernst Lecler, Ucber die Entdeckung der electrischen Wellen diireh 
„UI Meriz und die weitere Entwickeluns dieses Gebietea Leipzig. 

Barth. 1901. . 

John Tyndall, La lumiâre. Paris. Gauthior Villars 1876. 
S, P. Thomson, Light, visible and invisible, London, Macmillan 1900. 

Antonio Garbasso, Quindici. lezioni sperimentali sulla Luce consi- 
derata come fenomeno elettro-magnetico. Milan. Hoepli. 1898. 

John Tandall, The Heart, a mode of Motion. London 1887 (și trad. 
franceză și gormană). 

Otto Wiener, Die Erweiterungs unserer Siune. Leipzig Barth. 1900. 

Giuseppe Qvio, L/educazione dei sensi. Stamp. Univorsită popolare 

1905. Padova. 

Adamescu, Raport | SE IF TE pi ae Se 2
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a reinflori agricultură şi să prepare pentru viaţă pe copiii 
poporului, învăţându-i, fără, a-i pune la, vre-o cheltuială și - 
sub o formă reereativă, teoria și practica meseriei pentru 
care au aplicare. - - 

Accastă- instituţie educativă caută să imite viaţa, nu 
școala. Fie-care elev arc o. parcelă de pământ pe care 
poate să cultive ce vrea şi produsele sunt ale lui. E şi un 
câmp de esperienţă pe 'care se încearcă, diferite culturi și 
îngrășămintele. | 
- Intun pavilion. destinat meseriilor, pot lucră până la 
300 de persoane. De 
„Intre elev şi profesor este o legătură prietenească şi eci 

cari se disting sunt puşi să supravegheze pe ceilalți. 
Pe lângă agricultură şi meserii, se învaţă: cântul, gim 

nastiea, tragerea la semn. E ă 
Pe lângă secțiunea copiilor, funcţionează și o secţiune 

iv adulţilor pentru foștii elevi cari nau găsit încă de lucru. 
In “secţia copiilor se primese și fete şi băeţi. Autorul? 

comunicării pledează pentru coeducaţiune: «Când copiii 
sau adolescenţii de ambele sexe sunt crescuţi împreună, 
se schimbă, se îndreptează reciproc, fără a pierde nimie 
din individualităţile lor respective » 

Interesant de notat e că fetele, pe lângă lucrările de 
croitorie, broderie, tricotaj, etc., se ocupă şi cu lucrul pă- mântului, mai ales cu cultura Hotilor. 

Pe lângă cursuri, se dă deosebită atenţie jocurilor (foot- 
ball, minge, dame, domino), se fae conferințe, se organi- 
zează reprezentații de teatru. O bibliotecă cireulantă mul- 
țumește și întreţine necesitatea de a ciți a elevilor. 

In fine, raportul ne spune că părinții sunt atraşi și ei: vin dumineca şi sărbătoarea, şi chiar în alte zile în ore libere și petrec cu copiii, departe de cârciumă, întrun mod inteligent. ai a 
Este de regretat că comunicarea nu intră în mai multe amănunte : nu se spune din ce. fonduri se întreține gră-
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dina, ce sumo se cheltuesc, cum: se repartizează cheltue-. 
lile, ete; - e 

D- „Angelo Meilini desvoltă ideia instituirii unui oficiu 
internaţional al operâlor de educaţie populară, despre care 
voiu vorbi întrun capitol deosebit, fiindei chestiunea merită, 
a fi tratată în mod special. 

x 
+ x 

Din Anglia a venit:0 singură comunicare : a d-lui Bd, 
Flower despre cursurile. de seară pentru adulţi. . 

Cursurile de scară, în Anglia nu au o vechime mai mare 
de 15 ani. In primii ani se făceau cursuri elenientare ; 
dar de prin 1898—99 su schimbat organizarea, fixându-se 
ca scop continuarea, studiilor primare şi apropiindu-so de. 
şcolile: secundare. si : 

Tânărul scăpat, de diseiplina şcolii, se simte stăpân pe. 
sine. Cum își petrece orel6 lui libere ? Nu-şi. prea iubeşte 
căminul, fiindcă nu prea are unul vrednic de acest nume: 
Nu-i plae cărţile, afară de eele eu seandaluri sau obscenităţi, 
pe cari le cumpără pe stradă cu preţuri mici. Adăogaţi 
la acestea atracțiile stradei, căreiumile, balurile, -îndem- 
nările camarazilor, şi veţi înţelege cât e de ușor pentiu 
un tânăr în vârstă critică între 14 şi'20 de ani să devină, 
“un stricat. | a Ni 

Apoi tânărul pierde cunoștințele căpătate în şcoală şi de: 
cari are trebuință în meseria lui și devine un lucrător fără 
abilitate” și fără pricepere. | îi 

<Aceasta: &onstitue un: pericol -naţional atât din -punet 
de vedere industrial cât și din punet de vedere al inte- 
reselor morale. Nici o naţiune nu poate admite să se 
neglijeze - astfel tinerimea. sa, Giici aceasta îi este bogăţia, 
capitalul, viața chiar». aaa 

De aceea s'a constituit o asociaţie din iniţiativa d-rului 
Paton din Nottingham, „care cercotasc în Germania așa 
numitele Fortbildungssehule.
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„ Asociaţia organizează cursuri . de. adulţi interesante și 

recreative: se învață lucrul manual, se fac leeţiuni de 
istorie și goografie însoţite de proecţiuni, ete. Serbări lunare, 
la. cari vin elevii: cu părinţii lor, expoziţii de lucrări exe- 
cutate de elevi, atrag atenţia publicului și întrețin interesul 
pentru cursurile asociaţiunii. 

Guvernul dă sprijin puternic acestor instituţiuni, acordând. 
subvenţiuni importante 1) şi în schimb inspectează cursurile 
prin agenţii săi. 

Puţine date statistice săsim în comunicarea pe care o. 
rezumăm aici. In 1885 funeţionau asemenea cursuri la $39 
şcoale având 40.854 elevi înscrişi ; iar în 1899 numărul 
şcoalelor se ridică la 5.971, al elevilor la 474.563. 

«O. asemenea operă contribue la îmbunătăţirea reală a 
unui popor. Ea interesează nu un mie. număr, ci masa 
cea mare a lui. Ea influențează nu numai interesele ma- 
teriale şi intelectuale ale unui neam, dar şi caracterul său 
“moral şi social. Este răsboiul în contra lenei, în contra 
ignoranței, în contra _viţiului, acești inimici gigantici ai 
omenirii». 

Originală este concepţia șeoalei de adulți americane 
numită Chautaugua, lupă numele lacului din statul New-York. 
“In 1874, 1. H. Vincent, episcop al bisericii metodiste, și 

Lewis Miller cumpărară un întins teritoriu cu pădure lângă 
lae și chemară bărbaţi și femei să petreacă acolo cele 
două luni de vară şi să asculte câteva cursuri. 

Astfel se năsei şcoala, La început elevii şedeau în ce SS iai de corturi. Cu timpul s'au clădit mici vile și azi e acolo un 
oraș de 'vilegiatură și de studiu. . 

Societatea care _ conduce această, instituţie lucrează în 
două direețiuni: prin cursuri de vară 9), prin Jecţiuni la 

* domiciliu, 

_1)'0,20 în. po ceas pentru fiecare clov înscris, 
13) Cursurile do vară sunt următoarele : 
Literatura și limba engleză; .
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Numărul miditorilor se urcă la 12—15 mii anual. 
Pentru învăţământul la domiciliu, se tipărese pe an 4 volu- 

me așa ca în 4ani să so dea un ciclu complet de cunoștințe 
înt”o ramură oarecare. Este o revistă ilustrată lunară care 
se împarte între elevi și foștii elevi deveniți membri ai ins- 
tituţiei. De curând apare și un buletin săptămânal. Cine nu 
se mulţumeşte cu citirea, adresează direcțiunii instituţiei în- 
trebările la cari dorește a aveâ lămuriri speciale și, dacă 
vrea să fie și controlat, cere a i se fixă teme și exerciţii: 
pe cari le trimete spre corectare la asociaţie. Acolo profe- 
sori speciali se ocupă eu ele, dau note și dau chiar premii 
pentru lucrările mai bunc. 

Plata pentru acest învăţământ e de 25 fr. pe an. 
* 

Ro | 

Pentru Franța, natural, comunicările au fost mai abun- 
dente. “ 

D. Jeannot, inspector primar, a prezentat un raport re- 
zumativ asupra tuturor operelor de educaţie populară din 
Franţa. Se împart în două grupe: opere de învăţământ 

“şi opere sosiale. 
Operele de învățământ sunt : 

“Cursuri de adolescenţi şi de adulți: de reparaţiune (pentru 
analfabeți); de reviziune (pentru adolescenţi cari vor să-şi. 

  

Limbi streine moderne; 

Limbi clasice; 

„ Matematici și științe ; 
Pedagogie şi psihologie ; 

Invăţământ religios ; 

Bibliografia și organizarea bibliotecilor 

Ştiinţe domestice ; 

Muzică ; 

Arte și meserii; 

Elocuţiuneo ; 

Educaţie fizică ; 

Arte practice (comptabilitato, otc.).



„92 
  

întărească cunoștințele. dobândite în șeoala primară) ; cursuri 
“tehuice -(pentru . agricultori, comercianţi, uvrieri); cussuri 

pentru fete (lucru și economie domestică, cu deosebire). 

' Ca, date statistice ni se dau puţine. Completându-le insă 
-cu cele cuprinse în lucrarea d-lui Petit «Autour de Pedu- 
cation -populaire», putem spune că progresele au fost inari 

“în timpul din urmă: : a - 
:1894—95: 8288 cursuri de adulţi (7322 pentru băeţi, 966 

pentru fete); N 
1900—190L: 40.060 cursuri; 

„.1902—1908: 44.418 cursuri ; E ă E 
1904—1905 : 47.673 (80.344 pentru băeţi, 17.329 pentru 

fete) ; : a . 
1907—1908: 48.565 (30.271 pentru băcţi, 18.294 pentru 

fete). | | , | | 
Lecturi publice : Se citesc opere literare și în special serieri 
teatrale. Rolurile nu se joacă, ei se citese de mai multe 
„Persoane. Intre acte, un profesor dă explicări istorice, îri- 
tice, ete. - 

Conferinţe populare. Se desvoltă subicete de ecografie, de 
istorie, de științe. experimentale însoţite do proecţiuni sau 
de vederi cinematografice. In 1907—1908 sau ţinut 82.8 
„conferinţe. | | | a 
„1 Din 1906 sau introdus, conferințele și în armată. Ofițerii 
vorbese soldaţilor despre chestiuni din istoria contemporană, 
din geografie, despre alcoolism, tuberculoză, cete. Profesori 
speciali le ţin eursuri de agricultură și de alte științe pro- fesionale. 
„Societăţi de instrucție populară. Un mare număr de as0- ciaţiuni ori fac propagandă pentru - cultura poporului ori 

organizează conferințe, cursuri, ete. Citează următoarele: 
Asociațiunea bolitehuică, „sociațiunea filotehmică, Liga [ra ceză a învățământului, Societatea de învățământ modern, 1i- „Nerimea republicană, Uniunea tinerimei franceze, Socielalea 
republicană a conferințelor populare. O menţiune specială se
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- face pentru: Căminul soldatului, societate. de lectură. şi de 

distracţie pentru: soldaţi și grade inferioare. - . . - 

Universități populare cari «grupează pe studenţi, profesori 

şi lucrători în vederea unui sehimb de idei folositor edu- 

caţiunii «intelectuale şi sociale a unora şi altora». In 1906 

- — 1907 Universitățile acestea numărau 50.000 — 60.000 

membri. : - E a 

Operele sociale sunt: i 

Societăţi de foşti elevi, cari «realizează între toţi asociaţii 

marea idee a familiei sociale». Ele poartă numele de «Micile 

“As. («Petites A»ssociations) şi au scopuri felurite : exer- 

ciţii fizice, ajutor mutual, căutare de lueru pentru membri, 

“ete. In comunele: rurale, cle devin cooperative agricole sau 

_ forestiere. Dela 56 în 1894—95 ajung la 6897 în 1907-—908. 

Patronagii şeolare, cari au de scop să înlocuiască familia 

pentru ceasurile când şeoala, se închide și copiii sunt lăsaţi 

* în voia lor pe stradă. Dela 34 în 1894—95 ajung la 2364 

în 1906—1907. - a i 

D. Jeannot, termină raportul său arătând eare sunt co- 

laboratorii pentru aceste opere: sunt, în primul rând însti- 

- tutorii şi îuvăţătorii, “apoi membri ai învăţământului se- 

cundar şi alţi amici ai poporului (socotiți la -vre-o 10.000 

în 1907—1908) şi cari sunt resursele financiare : cotizaţiuni 

ale membrilor diferitelor societăţi (2.500.000 tr), subven- 

țiuni ale municipalităţilor. şi consiliilor judeţene (1.500.000 

fr.-în 1908), ale statului (700.090 tr), donaţiuni, legate, ete, 

Celelalte memorii fac diferite propuneri de natură ge- 

„morală privitoare la organizarea ori la ovientarea” operelor 

dle educaţie populară. Unul vrea să se fundeze un organ 

«central pentru toată Franţa 1) ; altul ar vrea ca opera âceasta 

2) B.-Gunnier, în mamel> asociațiunii. «Lu jeunesse rosgienue», <pre- 

“ocupat do iizalarea și lipsa do experienţă a educatorilor voluntari. ar: 

“lori înființarea „anui :organ central care, să studiezo programul de 

acţiune, -să :arate drumul şi să indice fiocăruia co trebue să lucreze. 

. Nişte Nodornjtini megiazale ar grupă toato operele sucialo.laice şi re-.
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post-geolară să aibă în vedere atât educaţia cât și ins- 
trucţia *); altul cere să se învețe negreșit morala practică 
în şeolile populare *); alţii dorese un loc pentru cultura ar- 
tistică 3) ; altul în fine face apel la mai mulţi colaboratori 5), 

  

publicano oricare ar fi programul lor de acţiune. In orașul de Toşo” 
dinţă a fiecării federaţiuni ar fi un oficiu de propagandă, care ar in- 
strui pe liccare din societăţile federate asupra mijloacelor ca să-și 

„asiguro desvoltarea și să-și întinză acţiunea», " 
') D. Griselon-Poncelin din Creil cero ca «în școli în genore și cu | 

deoscbiro în cursul superior să so facă love conferinţelor asupra mo- 
alei civile și chiar asupra politicei, să so înveţe. respectul do alţii și 
de sine, dar şi rospectul propriotăţii și al munciiz, 

2) D. Raphael Rousseau, profesor do drept administrativ la asocia- 
"țiunoa filotehnică din Paris, spune că învățământul moralei practice 
"trebue predat mai ales adolescenților, «in momentul când so formează 
mentalitatea, conștiința viitorului om, -cari:-sunt lăsato la caprițiul în- 
tâmplărilor, și primejduite do lene, de pasiuni și relele exemple». 
“Autorul declară chiar că Asociaţia pentru caro lucrează crede că 

nu se poate mulţumi a da un învățământ tehnic și profesional, practie 
și utilitar; - ea trebue să aibă o misiune educatoare și un rol morali- 
zator. Acest rol se poate împlini prin lecturi și publicaţiuni în sensul 
activității poetului Maurico Buchor, | 

Lecţia de morală trebuo să însoţească'tot învăţământul. Va fi directă 
lu cursurile de istoric, de economie politică, drept, instrucție civică. 

„ La cele de matematică, igienă, desemn, cte., ea so va strecură sub 
formau unei anecdote, a unui sfat, otc. 

=) D. Martin, institutor din Augoulemo, vorbeşte în numelo asocia- 
țiunii «L/art â Vâcole» din localitate, insistând asupra nocosităţii de 
a se introduce arta în: școală şi-do a desvoltă gustul estetic la ado- lesconţi. «Adevăratul rol al educatorilor esto a luâră astfel ca să nu mai fio trebuincios în ziua când gândirea disciplinată a elevilor lor va putoă să evolueze libor și Sigur căto ogalitate şi fraternitate», 

In același sens scrio d. Riotor, secretar al aceleiași societăţi din Paris. Copilul trobuo să înţeleagă superioritatea artei : pus întrun mediu care-i Qeșteaptă sonsibilitatea, ol prin instinct se va în- dreptă spro frumos. Scoala să fio împodobită, veselă. «Natura, Jlorile, 
arborii, pasărilo, tot ce crește și so mișcă sub cer, nu formează cartea “maro pe care o răsfoşti în fiecare zi, adovărata familie a pământului din caro am ceșit? Invăţând pe om, facoţi-l să iubească natura, căci în aceasta so află cuprinsă toată arta». - : : %) D. Jotelet, institutor la Joinville-lo-Pont, coro să so dea mai multă 
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Ulţima serie de memoiii privitoare la Franţa o .for- 

mează cele cari se ocupă de o anume categorie de opere 

de educaţie populară sau deseriu rezultatele obţinute într'o 

anume localitate sau regiune. ! 

D. Sâailles tratează chestia universităților populare.. Deo- 

sobirea între «extensiune universitară» și <universităţi: po- 

-pulare» este următoarea: Extensiunea, universitară cuprinde 

o serie de cursuri făcute de profesori plătiţi, în ore afară 

de. lecţiile cu studenţii; universitatea populară este «înainte 

de toate o operă de edueaţiune și de acţiune socială : prin 

cursuri și: conferinţe urmărește numai să dea mai bune 

deprinderi, de spirit; legându-se cu diferite opere de soli- 

daritate, îşi propune a formă oameni cari să se poală uni 

între ci şi să se poată adaptă progresului. :, 

«Universitatea nu arc o formă fixă şi do neschimbat. 

Un singur spirit o crează şi o animă, dar se modifică 

după mediul în care trebue să trăiască». 

D. Sâailles aminteşte că, în Franţa, inițiativa, ercării 

universităţilor populare a fost luată în 1895 de un lucrător 

strungar Mâreau. Apoi arată cât do variate forme iau 

aceste universităţi în centrele unde funcţionează. In unele 

„părţi se socotese ca un mijloe de emancipare socială. In 

altele, sunt societăţi amieale, ai căror membri îşi propun 

«să practice aceleaşi idei și aceleaşi speranţe». In altele, 

ele formează un cere de prieteni cari își au: reuniunile lor, 

aantinele lor, şi cari urmărese «o cultură nobilă în situa- 

ţiuni modeste»: cursuri de vioară, . de: cânt, de croitorie, 

excursiuni, concerte, reprezentaţiuni toatrale, acestea sunt 

mijloacele lor de acţiune. | 

Oricum ar lueră, toate se bazează pe principiul «că pro- 

gresul depinde de valoarea, indivizilor, că datoria fiecăruia 

    

atenţiuno educaţiei de. cât instrucției; iar cursurile de adulți să fie 

altfel organizate ca să nu someno cu o «clasă». Să se asocieze. mai 

mulţi colaboritori şi să se pună mai multă unitate în acţiunea în” 

gonere şi în metode în special.
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este a sc perfecţionă pentru binele comun, că educâţiunea “nu'se' termină eu copilăria, ci trebue să se prelungească în timpul vieţii întregi». : A 
Ca statisticii, ni se dă pentru 1905 numărul acestor universi- tăți în Franţa: 165 cu 50 până la 60 de miii de'persoane. 
“Autorul termină cu o serie de indieaţiuni pentru cei cari "Vor să intemeeze asemenea instituţiuni şi cu o bibliografie: a €hestiunii.. «Universitatea populară va puteă' aduce şi reţinei la sine pe lucrător numai dacă ă ști să se lege “cu interesele lui reale, cu viaţa lui economică. Desvoltarea și prosperitatea ei vor fi mai sigure dacă -vor fi luat parte la întemcerâa ei mulţi lucrători, dacă va aveâ legături: cu 0 'coâperativă, dacă va dovedi utilitatea ci prin:-operele conexe pe cari le va. fi ajutat sau produs; simbolizând | astfel. unirea deplină a spiritelor și a voinţelor» ?). 

Asociafiunea filotehuică din Paris a prezentat un memoriu asupra : organizării şi. funcţionării cursurilor ei. ” “Fondiită în 1848, Asoeiaţiunea; aceasta are de: scop să, 'dea,'în mod gratuit, adulților de ambele sexe o instrucţiune apropriatii profesiunii lor. Ea se: compune dintrun: corp didautie, care: face. cursurile gratuit, și din mai multe “ca- ÎI Ag ia Me - , N :1) Iată și lista de cărţi cu care. se închee comunicarea d-lui Sâailles+ Socicte «'enseignement populaire de PIIerauli,. IPensciznement popu-: “luire dans les departements de PHcrault et du Gard, 1903. | G. G. Dehome, directeur, La coopâration des idâes, revue Wâdu-- „cation sociâle, 1896—1908. * : ! Pa i „La congres des U; P., Mai, 1904. Cahiers de la quinzaine. Les U. P., Bulletin de la fedâration nationale des U. P., 15 Qet.. „1905. Compte rendu au congrâs national. de 1905, e i Les U. P.,.Bull. do la fed6ration nationale des U. p, Sept, 1907.. Compte rendu au 3e congrâs. : 
Bulletin des U, P., Nancy, Janvier, 1902, . „ Balletin de la fâdâration du Sud-Ouest, Septembre, 1903. * “Tacques Bărdou. La fondation universiuăire de Belleville *“Muisâo soeial. La fondation universitaire de Belleville, 1903—1904.. - Pages libies, Apropus des U.. p.:. - ii - (i. Secilles, Education ou râvolution, A. Collin, Paris. : , : 
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“tegorii de membri cari susţin Asociaţia prin cotizaţiuni și 

alte mijloace. La sfârşitul cursurilor se dau certificate și 

recompense elevilor mai buni, 
In 1848 erau 13 cursuri; în 1861 erau 59 de cursuri; 

în 1879, când prin decret s'a declarat de utilitate publică 

 Asotiaţiunea, se urease la 240; astăzi sunt 650 de cursuri 

şi 8 grupe de lecturi populare. OO. E 

«Aceste progrese arată intereşul și nevoia cursurilor, 

cari adue mari servicii populaţiunii pariziene din punct de 

vedere moral, intelectual și profesional. Adulții, mulțumită 

instrucţiunii pe care le-o "dă Asociaţia, îşi întrebuințează 

orele lor libere în mod inteligent; pot să-și exercite pro- 

fesiunea lor eu mai multă pricepere și prin urmare şă-și 

îmbunătăţeasei situația materială și să devină -cetăţeni :lu- 

“minaţi şi folositori. " 

« Asociaţiunca organizează excursiuni și plimbări însoţite 

de conferinţe: prin muzee, prin uzine, prin grădini și prin 

şeoli de agricultură. a Ma 

«Ea a organizat, pentru educaţia tinerimei, lecturi po- 

pulare cari, sub direeţiunea d-lui 'Bouehor, obţin “mare 

“succes. A oditat cărți pe cari Ministerul le ia. pentru bi- 

bliotecile şcolare 4)... . | a 

__ «Asociaţiunea esto ajutată prin subvenţiuni de către Preze- 

dintele Republicei, de Ministerul Instrucţici, de al Comerciu- 

lui; de al Agriculturii, de al Răsboiului, de:-al'Luerărilor pu- 

_bliee, de al Coloniilor, de Consiliul municipal din Paris. Mai . 

dau încă ajutoare: Baneg Franţei, “Societatea de luminat 

şi încălzit, Creditul funciar, Camera de Comereiu, Com- 

pania agenţilor de schimb, Camera sindicală pentru cons- 

trucțiuni, Casele  Șeolare, Creditul * Lionez, - Comptuarul 

național de scompt, Societăţile de asigurare, ete. 

  

pe 

» Tată cărţile editate do Asociaţie” Corneille, Racine, Molitrc, Per- 

rault, Shakspeare, Voltaire, Saint-Simon, Victor Hugo, „Hegnard, Mi- 

“chelet. Din aceşti autori șa citeşte la şedinţele «Lecturilor populare»
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« Asociaţiunca a organizat în 1907, după. cererea -Minis- 
terului de răsboiu, 75 de conferinţe în cazărmi 1)». 

Cursurile acestei Asociaţiuni se țin în sălile Sorbonei, în 
câteva, licee, în localurile primăriilor și ale șeoalelor pri- 
mare, între orele 8S—10 seara?) Ele sunt organizate pe 

. 

  

"1) Tată o parte din lista acestor conferinţe din cazărmi: 
Minanile :mașinei: F. Passy, mombru al Iastitutului, 
Comerciul și schimbul : Yves tiuşot, fost ministru, 
Legile sociale: Porez, advocat, . 
Studiul pământului: Guillemain, şef grădinar la școala din Altort, 

„Culturile coloniale: Labroy, şeful soretor la Museum, ” 
| " Industria gazului: Laurent, chimist, 

“ Salubritatea oraşelor și a satelor : bruasvick, inginer, 
Despădurirea : Wolf, inspector al uzinelor Pellorin, 
Plantele. textile din colonii: Dumont, căpitan, .. | 

„Gazul de luminat şi combustibile ga:oase: Kohn Abrest, funcţionar 
Ja „Laboratorul Municipal, . 

Galeanonoplastia şi luminatul electric: IIotfmann, profesor la licoul 
Michelet. a : 

Mina şi lucrătorii din mine: Picard, prof. la Colegiul S-to Barbe, 
"» Incălzitul casei: Veinante, inginer, 

Istoria Parisului : Bonet, profesor, IE - 
Dintre vizite cu explicări: Muzeul dela Louvre, Abatoriul, Uzina de 

gaz, Conservatorul do arte și meserii. 
*) Iată o parte din cursurile anului şcolar curent: 
Secțiunea Montparnasse : solfegiu; cânt; limba gormană ; limba Spă- 

niolă ș limba franceză ; aritmetică; esporanto; limba italiană; steno- 
grafia; limba engleză ; curs elomentar de mecanică; comptabilitate; 
geometrie; trigonometrie; chimie; mode; rochi; corseto; istoria 
Frantei; broderie; arpontagiu şi nivolement; dosomn ; tipografie şi 
impresiuno în culori; imprimarea muzicei şi a cărţilor în limbi streine. 
-* Secţiunea Quinze- Vingt: stenografie ; croit și cusut; dicţiune ; limba 
ivanceză; comptabilitate ; limba engleză ; caligrafio; desemn industrial; 
aritmotică și algebră; geografie ; limba spaniolă ; limba germană. 

- Secțiunea de la Liceul Charlemagne: caleul diferenţial și integral; 
floricultură ; chimie organică şi tohnologio industrială ; comptabilitate ; construeţiune şi arhitectură practică ; desemn; dropt uzual și econo- 
mie politică ; limba engleză, germană, francoză, italiană, spaniolă: 
stenogralic ; botanică aplicată la cultură ; chimie ; geometric. analitică 

„Și descriptivă; algebra superioară ; dreptul administrativ ; mecanica 
elementară ; arboricultura ; zoologia ; operaţiuni financiare şi comer- 
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secţiuni. La, unele secţiuni. întâlnim eursuri foarte variate. 

elementare sau superioare. Fiecare ascultător își alege cur= 

surile cari îi convin și le urmează un an sau doi. Sunt şi 

secţiuni speciale organizate pentru muzică, croitorie, elec-- 

tricitate, ete. Pentru unii ascultători, cursurile nu au niti o- 

sancţiune; pentru cei cari voese însă, se liberează certificate. 

Acestea sunt certificate de cunoştinţe generale sau certi- 

ficate de învăţământ tehnice: electricitate, agricultură, 

mode, fotografie, ete. Ele: înlesnese uncori admiterea ca 

lucrători în uzine, ca funcţionari în eancelarii, ete. 

Asociaţiunea dă burse pentru călătorii în streinătate. 

Concurenţii trebue să fi urmat cursurile de limbi streine: 

şi să fi obținut certificat. 

Societatea pentrie, instrucțiunea elementară este cea mai 

veche din societăţile pentru educaţia populară din Franţa. 

Fundată în 1815 de către marele Carnot, a dus-o greu 

până în 1833, când a fost recunoscută de utilitate publică... 

De atunci ea a dat semnalul tuturor reformelor în în răţii- 

cialo; electricitate; igienă și medicină veterinară ; preistoria ; filo- 

zofie; drept comercial; istoria filozofici ; limba latină; fotografia ; 

pictura în ulciu ; topografie. o 

Po lângă secţiunile cu cursuri așa de variate, sunt și secțiuni. 

speciale: 
' | 

Electricitate (Distribuţiunea și utilizarea cnergiei electrice ; insta- 

laţiunilo electrico; producţiunei și transformareă energiei electrice ș 

iluminatul electric ; chimia ; electricitatea generală ; algebra).: 

Muzică (Vioară ; pian; cânt ; cânt coral; clarinctă; violoncel; flaut ; 

estetică şi istoria muzicei), 

Croitorie (Costumul tailleur ; curs practic de croit). - , 

Legătorie şi anexe (Cusătura cărţilor; legătura ; auritura ; studiul 

istoric al stilurilor), a ! . 

Lecturi populare (Programă specială pentru fiecare şedinţă, compusă 

din: citire de poezii, de basme, de fabule, cântece solo şi în cor. 

„ orchestră).
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mântul primar. Fic vorba de întocmirea, scoalelor, fie vorba 
de programe, de metode, de cărți didactice şi mijloace de. 
instrucţiune, în publicaţiile şi în activitatea ei sau găsit 

soluţiunile cele mai nemerite. Pe măsură ce statul a trans- 
format în instituţiuni oficiale cea mui mare parte din ma- 

nifestările acestei societăţi, pe aceași măsură ca a îmbrățișat 
alte chestiuni, a ridicat alte probleme, a oferit alte soluţiuni, 
studiind totdeauna nevoile momentului şi fiind avant-g garda 
mișcării pentru. cultura poporului. 

Astăzi ca organizează cursuri publice, răspândește ins- 
trucţia elementară, instituind examene pentru certificate de 
studii, adună pe membrii corpului didactic primar În con- 
ferenţe, publică un buletin (Journal d educalion populaire) 

în care analizează cărțile didactice şi ţine în curent pe 
iustitutori cu mișcarea pedagogică. 

“Alte serii de opere do educaţie despre cari se găsesc 
amănunte în memoriile de cari ne ocupăm, sunt: muzeele 
rurale 2, asociajiunile de foşti elevi 2), laboratoriile de prac- 

1) D. 1. Le lreton, institutor, core să se instituo în fiocaro comună 
" rurală un muzeu, caro să coprindă obiecte în legătură cu localitatea, 
având ca bază o secţiune agricolă. Aci locuitorii trebuo să găsească 
toate informaţiunile indispensabile pentru activitatea şi prosporitatea 
lor; să fie un fel de oficiu al muncii rurale. Organizarea s'ar faco de 
“către învăţător ajutat do olovi şi de familiile lor. 

:) Comunicarea d-lui Blanchard, arată importanța sociotăţilor numite 
«Petites A». Foştii olovi ai unei şcoli, asociindu-se și continuând. l6- 
găturile dintre ci, urmează .a so instrui prin cursuri și conferinţe și a 

“sa ajută în mod reciproc. Este ca o a doua şcoală, o şcoală a viaţii. 
Ca exemplu dă asociaţiunea foștilor elevi ai unei școli («des Garonnes»,) 
din Nantes. Aceasta a organizat cursuri de adulţi urmate în 1907— 
„1908 do 177 ascultători ; ă întocniit un curs de construcţiuni navale: 
la cari vin lucrătorii din: șantiere pentru.a se perfecţionă, „aro o bi- 
bliotecă do 2000 de volume ; organizează, concerto, serbări, oxcursiuni, 
te., etc, Ă Ă E _.
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tică!), societățile pentru ajutorul. copiilor săraci 2), societăţile . 

slenogra[ice 3). - i 

Comunicări despre rezultatele obţinute în anumite loca- 

lităţi sau regiuni au fost: despre secțiunea din Avenitres 

a Ligei învățământului 5), despre operele de educaţie po- 

pi 

1) Sunt așa numitele laboratorii «Bourbouze», despre cari comunică 

d. Hâmardinquer, sceretarul general al asociaţiunii. Infiinţată în 1895 

do elevii lui Bourbouze, fost profesor la facultatea do ştiinţe, acoastă 

asociaţie aro de scop să dea învățământ experimental, al științelor fi- 

zice și chimice aplicate la industrie. Invăţământul este cu totul practic 

și nu so core ca plată decât 10 îr. po an.. «In fiecare Duminecă, dimi- 

neaţa, în vrome de 6 luni pe an, vezi în jurul meselor do lucru şi în 

fața aparatelor de tot felul, pesto o sută de porsoane, tineri şi bătrâni, 

cari lucrează singuri, studiind, preparând pentru o chestiune caro-i into- 

vosează direct. Chimiști preparatori dela Sorbona se preumblă printre 

ci, lo dau lămuriri, îi îndrumează, punându-le la dispoziţie aparațo și 

materii primo și tot de co au nevoe, Acestea sunt adovărate labora- . 

torii populare, sunt universitatea acelora cari în timpul săptămânii . 

sunt siliți să muncească pontru a-și câștiga pâinea şi nu pot să con- 

sacre studiului decât orele do odihnă». La 

Lecţiuni cu un caracter mai general și vizite prin atoliore și labo- 

ratorii industrialo, completează. educaţia elevilor. 

2) Dinii Robin și Olou:et arată organizarea şi funcţionarea sociotăţii 

«Lo denier dos 6coles> din I.yon. Ea împarte haine şi întreţine can- 

tine pentru copii săraci, organizează excursiuni pentru a vizită mo- 

numente publice, uzine, muzee, biblioteci, ctc., organizoază colonii de 

vacanţă şi ajută pe absolvenţii şcoalelor să-și, găsească de lucru după 

puterile lor fizico şi după aptitudinile lor. a 

Capitalul acestei societăţi esto 84.252 fr. | 

3) D. Puytorac, președintele societăţii stonografice «do la Soino», 

vorbeşto în comunicarea sa despre socictăţilo do stenografie, cari sunt 

_de'mare ajutor pentru comercianţi, ziariști, ote 

4) Secţiunea din 'Aveniăres (Istre) a Ligei învățământului are do 

scop:'să împarţă furnituri la olovii săraci, să organizeze un curs 

superior de adulţi, să îmbunătăţească bibliotecilo populare, să rou- 

noască po cetățeni la lecturi și conferințe pontru a-i iniţiă în cu- 

noașterea, literaturii și a științelor. “
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pular i din. St. Martin de la Place 2, despre activitatea 

extra-școlară a unui institutor rural. ?). 

*3) D. Le Breton, institutor în St. Martin dela Place (Maine et Loire), 

"arată ce a făcut în timp de 10 ani pentru educaţia populară. A întoc- 

mit mai întâi o cantină școlară pentru iarnă, care so întreţine din 

cotizaţiile unui număr de vre-o 150 persoane. Apoi a organizat cur- 

suri de adulţi, conferinţe publice, șezători populare. Prin ajutorul unei 

socictăţi, a ajutat mutualitatea, economia, răspândirea g gustului de citire 

printre scolari, 

Torminând comunicarea sa, cere ca toato instituţiile do asest fel să 

se organizeze de către institutori și : învăţători, dar, odată puse pe 

drum,,să găsoască alte persoane din societate cari să lo ia conducereg, 

şi să le facă să prospere, 

;2) D. Checais, învăţător în comuna. Soug6-sur-liroye (Loire et Cher), 

arată co a lucrat po lângă cele 3 școli la cari a funcţionat în vremea 

carierei sale. Intr'un loe a fundat un curs de adulţi cu auditori de” 
toato „vârstele ; într'alt loc, pe lângă cursul de adulți, a îndemnat pe 

săteni la citit, dându-le cărți acasă, a asociat la casa de economie 

şcolară un mare număr de adulţi, a organizat câmpuri de experiență 

cu. agricultorii ; în al treilea loc, a organizat iarăși cursuri de adulţi, 

"dând lecţiuni speciale. de agricultură, a ţinut conferinţe, a mărit biblio- 

tcea școalei, a format o societate mutuală cu elevii -și vrea să for- 

m0z6 o cooperativă . cu sătenii. La aceasta se adaugă: o societate 

pontru ! protecţiunea animalelor, care se ocupă mai ales do păsările 

folositoare, 

 



IV. 

Conferinţele, ecturile și bibliotecile populare 

Acestea au fost chestiunile discutate în a-doua parte a 
“şedinţei din dimineaţa zilei de 2 Octombrie 1). - 

Raportul asupra, comunicărilor primite îl face d. Mauvice - 
Muret, care le caracteriză foarte pe scurt, astfel: «Toate 
aceste rapoarte sunt interesante. Reeso din ele că'o mare 

  

! Pentru aceste chestiuni sau depus următoarele comunicări : 
Das Combier, Rapport sur Passociation philutechnique de Join- 
ville sur les confârences st les Icctures Populaires, 
„Maurice Pellison, Notes sur les bibliothiques scolatres. 
Louise Preis,-Les Vibliotnâques- populalres en Alsace et la nouvelle 

- bibliotheque populaire de Strassbourg. 
„Ettore Fabietii, din Milan, Les bibliotheques populaires en Italie. 
"Nicolo Mustropaolo, Pour Vinstitution de bibliotheques du peuple en 

Italie : I/ocnvre de institut „Pro Cultura“. 
Pan ITuffel, Les bibliothiques populaires dans les Pays- Bas. 

Deliyny, Le thââtre ă Vâcole (au nom de Vassociation des anciens 

€lves de lâcole communale de la rue Dâcamps, 1, Paris). 

Emile Terquem, Les Journaux pour tous: 55, rue St. Jacques, Paris, 

Communication de VAmicale des quatre fils, soci6t6 d'anciens elăv es 
et maitros fondâe en 1902: 10, rue des Quatre- Fils, Paris. 

Les confârences, les lectures et Ies bibliotheqnes populaires (au 

nom de Association amicale dos anciens €l&ves do Vâcole de Miri- 

bel-Ain). - 
Riquen, directeur d'&cole, Les contârencea populaires, 
Boussel, Les projections dans Venseiznement populairex (au nom 

dd PAssociation philoniatique : 38, rue de la. Verrerie, 1V, Paris). 
. 

Adamescu, aport. , o



dorință de a se instrui se manifestă peste tot în clasele | 

populare și că e necesar a se da şcolii primare o urmare, 

"care se .cere pretutindeni». 

%* % * . 

Relativ Ja conterinţe și lecturi Sau adresat trei Comul- 

- nicări. 

Da Riquai dă detalii despre conferințele. populare ce se 

“ţin în Amiens în cartierul St. Maurice. Sau început în 

1895. Sau ţinut până acum, în 13 ani, 196 de conferinţe, 

pe cari le-ai ascultat 41.546 persoane, ceeace arată o me- 

die de 329 ascultători pentru o conferinţă. 
„ Raportorul este foarte mulţumit de rezultatele obţinute, 

mai ales că în acelaş cartier s'au creat şi alte opere post- 

şcolare şi extra-șeolare : : biblioteci, societăţi amicale, de 

patronagiu, de tir, etc. 

D- Combier dă oarecari indicaţiuni generale despre chi- 

pul cum trebuese mai bine: organizate conferințele pentru. 

a Teuşi, - 

D-l Bouăset, în numele asociaţiunii filomatice din Paris, 
dă sfaturi şi informaţiuni practice pentru cei cari țin « con- 

_ferinţe cu proecţiuni, | 

sa 
Mai multe comunicări sunt pentru biblioteci. 'Toate sunt 

„relative la ţări străine. | 

Bibliotecile populare din Alsacia — după raportul d-nei . 

| Preis— sunt, în doscreștere dela anexare. Acest fapt e cu 

atât mai vrednic de notat cu cât «Alsacia franceză, patria - 
lui Jean Mac6, a fost o regiune de model pentru instruc- 
țţiunea populară în Franţa, Mara. clasică a bibliotecilor po- 

pulare». 
"Raportul enumără tot ee sa lucrat în aceastiă privinţă. 

Cele dîntâiu biblioteci au fost înființate cu „mijloage Mo- 

  

„
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deste de către pastori protestanți. In 1801 sau întemeiat 
“două âsociaţiuni: «Societatea biblică» şi «Societatea pentru 
propagarea scrierilor creştine». Ambele au editat” diirți: de 
citire cu cuprins religios. Alte societăţi de editură s'au mai 
întemeiat: în 1846 « Biblioteca cărților bune»—în 186-1 «Aso . 
ciația alsaciană pentru îmbunătăţirea publicațiunilor populare 

franceze şi germane». Alături de aceste societăţi de editură, 

au înflorit societăţi pentru organizarea bibliotecilor. In 1840 

se organizară biblioteci parohiale, cari în 1866 ajunseră la 

160 din 200 parohii. Diferite societăţi aveau de! scop să. 

procure cărți: bibliotecilor în mod gratuit, ori să le înles- 
nească cumpărarea. 

Se pare 'că toată această mişcare a lâncezit: după 1870. 
Noua administraţie a organizat o” bibliotecă. populară. în 
Strassburg, pe care a deschis-o în 1902. Instalaţia acestei 

biblioteci este făcută după toate cerințele nevoilor moderne. 

A deșteptat mult interes comunicarea d-lui Ladislau de 
Strzembosz, delegat de societatea de bine-facere din Var- 
sovia. Această sotietate a: organizat, biblioteci  populare- 

pentru. populaţia lucrătoare. Numărul lor ajunge, în 1894,. 
„la 23-în Varşovia. Astăzi aceste societăţi numără "365. 000 
volume, iar numărul celor cari împrumută cărţi se soco- 
teste la 14.000. i a 

In Olanda bibliotecile populare -au.o vechime respecta- 
bilă. Cele dintâiu sau fundat in 1795 şi totdeauna fon- 

„«huile pentru organizarea şi întreţinerea lor au fost pro- 

curate de asociațiuni particulare. Rareori intervin comu- 
mele, iar statul. nicidecum. 
“Sunt azi în Olanda, 400 de biblioteci, dar — după cum 

rezultă” din raportul d-lui Van Hultel.- se pare că întoemi- 
„rea lor nu se mai potrivește cu nevoile timpului. De aceea, 
de vre o zece ani, este o mișeare puternică pentru TCOr- 
ganizarea bibliotecilor. , - 

Bibliotecă de tip nou este cea din Rotterdam: „are o -
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„sală de lectură unde în mod. gratuit pot intră un imare 
număr de cititori în toate zilele de lueru şi Duminica. In 

- Juna Maiu trecut stiu împrumutat 3792 volume. . . 
- In':1906 s'a înfiinţat un oficiu central care sc ocupă cu 

"reformarea bibliotecilor populare. E « 

„ Cele mai amănunțite .. comunicări din ţările străine au 
fost cele trimise din Italia. A 

*- D-l Mastropaolo semnalează rezultatele slabe pe cari le 
„dă şeoala primară italiană, mai ales pentru că între şeoală 

Şi cazarmă nu mai e nici un fel de instituție care să sus- 
- “ţină efectele șeolii -primare. _« Absolvenţii. cursului primar 

ştiu să semneze și să citească cu greutate caracterele im- 
primate. Cei mai buni abiă pot scrie câte o scrisoare plină * 
de greșeli». Pentru a se indreptă, măcar în parte, aceste 

„lipsuri, sa socotit că. ar fi nemerit a se înființă biblioteci 
populare. Ideea să, răspândit. repede şi statul însuș i-a dat 
sprijin, : înscriind. în budgetul său câte o.- sumă în fiecare 

„an (Sa ajuns. dela 3.500 la 25.000 fr.). Particularii au for- 
mat societăţi ca să le vie în ajutor. Despre o asemenea 
sociețate «Pro Cultura», 'fundată în Milano..în 1905, dă . 
amănunte d:.Mastropaolo.. Seopul ci este să procure cărți 
diferitelor biblioteci şi să colaboreze cu «Sodietă Umani- 
taria» din acelaş oraș. ÎN 

„În numele acestei societăţi, faco d. E. Fabieiti un raport 
despre. întreaga chestiune a, bibliotecilor populare italiene. 
„De sigur, în Italia au existat biblioteci “din vremuri foarte . 
„Vechi, biblioteci eari au căutat să adune tot ce a produs 
„eugetarea omenească pentru a se puteă comunică, acest 
depozit din generaţie în generaţie. Biblioteci populare însă, 
adică instrumente din. difuziune a culturii, biblioteci în 
cark- materialul nu se conservă, ci se: schimbă, continuu, 
nu S'au organizat decât foarte târziu., Prima încercare do! 
acest fel s'a făcut: în 1861. în. oraşul Prato, care în cinci 

s
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ani: a adunat, 2,000 de volume, și a găsit apoi imitatori în 
32 de orașe. In 1867 sa întemeiat în “Milano:o0 societate 

"+ Pentru ajutorul . bibliotecilor populare. -A urmat atunci o 
perioadă, de- înflorire, care, din nenorocire, nu s'a menţinut, 
și bibliotecile populare au rămas în deeadenţă sau în uitare. 
"O nouă mişcare "s'a început pe la 1900. din iniţiativă - 
ministrului instrucției Guido Baceelli. Îndomnul acestuia, ' 

„a fost ascultat în „multe părți ale Italiei, mai ales. după 
“propaganda făcută de deputatul Filippo 'Luratti, ajutat de 
profesorii Augusto Osimo şi Fausto Pagliari. Societatea 
Umanitară din Milano constitui un consoiţiu al bibliote- 
„ilor şi deschise în . Aprilie 1904: patru biblioteci populare 
după tipul cel nou. a _ ” 

In primul an, aceste biblioteci numărară 60.000 cititori 
pentru 21000 de cărţi, în al doilea 115.000 pentru 25.000. 
de cărți, în al treilea 156.000 pentru 28.000 de cărţi, în al 
patrulea 190.000 pentru 31.000 de cărţi 9. - 

Puţine persoane vin să citeasă în localul bibliotecii, care 
nici nu e prea mare. Cele mai multe iau cărți acasă. Pen- 

“ru a citi în bibliotecă nu se cere nici o formalitate; pen- 
„tru a împrumută, 'se cere o stabilire a identităţii, fie prin: 
recomandaţiunea unei persoane cunoscute, fie prin vre un 

„document. Ori-ce persoană admisă primește un carnet pe . 
care-l lasă în depozit la bibliotecar, cu semnătura sa și 

„cu însemnarea "datei când a împrumutat o anume carte. | 
Când nu mai are în posesiunea 'sa, nicio carte, i se resti- 

“tue carnetul, pe care-l păstrează până la altă ocazie. Cei 
“întârziaţi sunt avertizaţi şi apoi urmăriţi. In genere, :pier- 
derile sunt foarte puţine. = a 

Bibliotecarul' ţine o statistică amănunțită şi despre felul 
cărților citite şi despre categoria, socială a cititorilor, Sa 

1 

1) După congres, oprindu-mă la întoarcere câteva zile în Milano, am -, 
„vizitat biblioteca, centrală așezată în strada Ugo Foscolo și am luat do 
acolo toate informațiunilo în privinţa funcţionării. ei. Cu aceste -note 
personale completez cele ce s'au spus la Congres. .
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putut ast-fel stabili că - 50, 59|, din cititori aparţin clasei 

uvriere, 7,85%/ comercianţi, 14, 86%, funcţionari, 24, 22 

studenţi. Cărţile cari se citese mai mult sunt cele tri 

Chestiunea bibliotecilor populare dobândeşte din ce în . ; 

ce mai mare. însemnătate în talia. In Decembrie viitor 

„se-va adună la Roma un congres care se va ocupi cu a: 

„ceastă chestiune. Intre organizatori se citese nume de se- 

natori, deputaţi, “profesori universitari, ete. Congresul își 

propune pe de o parte să studieze chestiunile de amănunt 

__privitoare la bunul “mers al bibliotecilor, pe de alta să 

fundeze o federaţiune naţională care să aibă de acum î- 

nainte grija acestor biblioteci D,. 

Tot cu piivire ja bibliotecile italiene. s'a împărţit la Con- 

gres o broşură care cuprinde «programa şi statutul biblio- 

tecilor gratuite. pentru seoalele elementare> din Bolognd. 

Primul articol al aceştui statut zice: «Se -constitue o s0-  ; 

cietate pentru a înzestră şcolile elementare italiene cu bi- : 

blioteci gratuite organizate astfel ca. să procure copiilor o 

lectură, eare, unind utilul cu plăcutul, să le îmmulţească 

  

1) Iată câteva, din chestiunile puse la ordinea zilei : 

- Citirea şi cititorii. E | | 
Federaţiunea bibliotecilor populare, — . o . 

* Biblioteci populare, școală, învăţători, : | 

" Bibliotecile rurale. i 
Bibliotecile ambulante, - * . - 
Biblioteci pentru cazarmo. 

Biblioteci pentru emigranţi. , 

Transformarea bibliotecilor existente în diferite oraşe în wibliotedi 
pupulare propriu zise, - - - 

Legătura între bibliotecile populare, univ crsitatea populară și i alte 

instituţiuni de cultură a poporului. . “ 

- Bibliotecile populare în ţările străine. 

“Bibliotecile” populare și progresele industriei. 

Marile biblioteci publice şi bibliotecile populare. 
"Bibliotecile din închisori... - . | 

Bditorii $i pibliotecile populare. 

Cataloagele bibliotecilor... , -
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cunoştinţele şi să le înnalțe sentimentele». Un comitet: 
central se însărcinează a procură cărțile și a ajută micile 

comitete ce sar formă în diferite localităţi pentru organi- | 
zarea bibliotecii. 

Acest comitet a publicat de curând un catalog sistematice 
de «lecturi alese în ordine progresivă, pentru copii dela 3 
la 14 ani). 

Despre bibliotecile din _Franţa mwavem de cât o singură 

comunicare. Ea privește bibliotecile şcolare şi este redactată 

de un funcţionar al Muzeului Pedagogie. 

___ Se găsese aci constatări întristătoare. Deşi numitrul bi- 
pliotecilor a, ajuns la 48.411; progresul lor sa făcut mai 

1) Sunt patru grupe: 

I.(elasa: III): Cărţi ușoare şi - distractive cari au de scop_ a faco pe - 

copil să iuboască citirea şi a-i deșteptă pornirile bune. 

II (clasa IV): Cărţi cari, pe lângă distracţie, oferă cunoştinţe foarte 

elementare dospro alte obiceiuri și moravuri și provoacă în sufletul 

copilului dorința de a căpătă cunoștințe mai multe. , 

III (clasa V): Cărţi elementare de aventuri, de călătorii, biografii 

ale copiilor_doveniţi apoi oameni. iluștri, exemple de patriotism, notițe 

despre micile industrii risipite prin povestiri. 

"IV (clasa VI): Cărţi atrăgătoare, uşoare, dar mai puţin € elementare: 

istorie şi anecdote despre renaștere; povestiri despre ceasuri petrecute 

muncind, suferind, combătând, fie în lupta pentru viaţă, fie în aspira- 
țiuni cătro artă sau glorio ; dificultăţilo ce întâmpină emigranții, cu- 
noștinţe cari pot să le fie utile; manuale de industrie mică ; cunoștințe 

“elementare de agricultură. 

Autorul catalogului declară însă: că pentru multe din punctele” sta-. 

bilite n'a găsit cărţi potrivite. Do altfel aceasta o. una din greutăţile 

semnalate de cei cari organizează biblioteci populare — ca şi la-noi: 

lipsa de publicaţii potrivite. «In Italia — zice d. Mastropaolo — cea 

mai mare parte din manualeie ştiinţifice zise populare au <popular» 

numai calificativul. Sunt în roalitate niște ajutoare (aides-mâmoires) - 

pentru cei cari știu mai bine sau mai rău câte „puţin din toate — iar. ! 

- nu niște abecedare pentru cei cari nu știu nimie Aceasta o o lacună 

cars trebue umplută. În” privinţa cărţilor distractive pentru copii, sunt 

» în italienește mult mai multe decât în româneşte. - - * 

,
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mult în întindere decât în adâncime, căci multe biblioteci 
“cari figurează în statistici mau decât 10—15 volume.: 

“Propune înființare ea de - biblioteci ambulante intercomu- 
nale. 2 

i Tot din Pranța sunt alte - două comunicări în legătură 
cam: depărtată cu chestia bibliotecilor. 

Asociaţiunea foștilor elevi -ai unei şcoli comunale din 
Paris arată rezultatele ce au obținut cu reprentaţii teatrale 
în loealul școlii. Aceste rezultate sunt îmbucurătoare, fiind- 
că locuitorii din împrejurimi, foştii şi actualii elevi au venit 
totdeauna în mare număr la reprezentații. O comisiune - 
specială alege piesele ca să fie nu numai distractive, dar și 
“moralizatoare. Ei intitulează iniţiativa lor «Teatrul la școală.» 

“Sub numele de "<Jornaua. Dour tous». funeţione: ază un 
| organ de propagandă laică și republicană», pe care-l Ex 
plică d. 'Terquem. 

In 1898, când eu chestiunea procesului Droyfus,- sa în- 
temeiat o mică asociaţie care trimitea prin sate ziare par- 
tizane lui „Dreyfus. Mai târziu, după ce sa terminat acea 
nenorocită, afacere, s'au. gândit organizatorii că ar puteă să 
păstreze sistemul, -să-l perfecționeze și. să-l întrebuinţeze 

“pentru propaganda ideilor republicane. «Scopul nostru este 
să ereiim, mai ales în regiunile înapoiate şi sărace, focare 
de cultură, centre de acţiune intelectuală, socială şi imorală. . 
Pentru ca alegătorii să voteze Bine, trebue să gândească 
bine. A voi cu alegătorii care gândesc rău să voteze bine, 
este a perpetuă un echivoe „periculos ; este a sacrifică pentru | 
nişte rezultate imediate, dar! nesigure, un “viitor de lealitate - 

“Şi stabilitate; oste a consimţi în prezent, la toate transac- 
_ţiunile de: conștiință, la. toate precupeţirile umilitoare, pre- 
parând pentru . viitor o corupţiune iremediabilă a poporului 

și ruina principiilor fundamentale ale unui stat liber». 
Mai departe, . acţiunea asociaţiei se caraetorizi astfel: 

“x
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" «Propunându-ne înainte do toate să educăm pe cititori, ne 
preocupăm do a-i lumină, prin ajutorul jurnalelor repu- 

“ blieane, asupra vieţii publice, - asupra; chestiunilor politice 

la ordinea zilei şi asupra datoriilor lor cetățenești». 

Oficiul acesta de propagandă. prin presă formează în 

fiecare localitate serii de corespondenţi. Când cineva de- 

- vine membru al oficiului, i se comunică numele şi âdresa 

primului” corespondent dintro serie. Acestuia, noul inembru + 

îi trimite ziarele citite de el, reviste noi sau vechi, și. co- 

'respondentul după ce le citeşte le trece celui. de al. doilea... 

„din seria sa, dela care trece la al treilea şi aşa mai departe. 

Acelaş oficiu. trimite o «bibliotecă, de propagandă» de 

30—40 volume. Deasemenea organizează biblioteci rurale 

eireulante, „ 

. 

- In şedinţa publică au luat cuvântul: | 
D-ra Sofia Kruisevska, caro a vorbit despre cursurile: de 

- adulţi din Varsovia; . 

Donii J. Emler, teh, — Er berg din: Berlin, - — - Puls, de. 

- legat italian, au susținut înființarea de biblioteci populare 

și universităţi populare. - : Dă 

D-na Palazzo a susținut. co-educaţiunea sexelor. 

D- Afareoviei din Belgrad, — d-na Simonis din Viena au 

vorbit în favoarea universităţilor populare. “ 

_ D- Benoit Levy a vorbit despre învăţământul prin cine- 

matograf.
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„Al 28-lea congres. național al Ligei franceze 

Tot în ziua de 2 Ootombrie (între orele 2—4) sa ţinut 
tot în localul -Sorbonei: al 28-lea. congres naţional al ligei 
franceze a învăţământului. | Ma 

__ Deşi aceăstă întrunire ese “din cadrul congresului inter- 
naţional, la câre am fost delegat, totuşi socotese că nu va 

fi fără interes pentru corpul didactie dela noi să cunoască 
câteva amănunte asupra acestei adunări. 

După ce d. Robelin, secretarul general al Ligei, a citit 
„„xaportul său despre situaţia morală și financiară a acestei . 
„asociațiuni, arătând că 108 societăți de educaţie au aderat 
la: opera Ligei,—D. Dessoye, prezidentul, propune adunării 
să voteze felicitări guvernului, care a depus pe biuroul 
“Camerei. Deputaţilor. douii proecte de legi relative la învă- 
țământ și să emită dorința ca ele să fie discutate și votate 
cât mai repede. a 

Transeriu aci moţiunea: o 

„<Al 28-lea congres naţional al Ligei frânceze, 
«Considerând i a | 
«Că lupta întreprinsă de câtva timp de către partidul 

» «clerieal contra şcoalei luice şi contra corpului didactic pri- „«mar porneşte din acelaș spirit care a inspirat acestui partid 
„“opunerea sa la legile despre obligativitatea, gratuitatea şi «laicitatea învățământului ;
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_«Că, invocând libertatea părintelui de familie, vor se rea= 

«ducă vechea confuziune între drepturile și datoriile părin- 

«ţilor,-ea și eum drepturile părintelui nu sar intemeiă pe - 

«datoriile ce-i incumbă, ca şi cum aceste datorii rar isvori 

«din drepturile copilului pe cari puterea socială trebue să 

«le facă a fi respectate; - a 

«Că, reclamând neutralitatea şcolară, partidul clerical de- 

«naturează cugetul legiuitorului din 1882 — şi dintro idee. . 

«de toleranţă şi de respect pentru toate. convingerile sin- . 

«cere, vrea să ajungă la, supunerea absolută a şcolii la pre- 

«scripţiunile bisericii şi să facă a abdică înaintea dogmei 

«drepturile adevărului, ale' ştiinţei, ale raţiunii ; 

«Că, în realitate, acţiunea aceasta este o răsbunare, după. 

«30 de ani, în potriva legilor şcolare din 1881—82; 

« Aprobă, şi felicită po guvern pentru că a depus pe biu- 

<roul Camerei Deputaţilor două proeete de legi relative lu 

«învăţământ și exprimă. dorinţa ca aceste proecte să fie cât 

«mai curând discutate şi adoptate de Parlament.» 

Cu prilejul votului acestei moţiuni, s'a: produs un mi6 

“incident, care a dat, naștere unui mare tumult. În proei- 

tele de legi de cari e vorba .se stabileşte şi chipul cum se: - 

vor judecă acei institutori eari vor fi reclamaţi de părinți 

că: nesocotese. principiile neutralității şcolare : eazurile ace-- 

stea se deferă unei comisiuni disciplinare a corpului didactic. 

D-l 'Thalamas a cerut ca asemenea procese să fie lăsate 

în seama instanţelor de. drept comun. De aci protestările 

unei părți din adunare. Se | 

_*” Moţiunea s'a adoptat. i | 

“Tot în ședința aceasta s'a procedat la alegerea noului 

consiliu al Ligei pentru anul curent. 

'Tranziţiunea, între şedinţa separată a congresului naţio= 

nal şi. şedinţa congresului internaţional a făcut-o cuvântarea 

d-lui Buisson, deputat, fost director al învățământului pri: 

mar. D-sa a “vorbit în numele” comitetului consultativ al 

_ societăţilor pentiu învățământul popular, susținând trebuințu. 

unei educaţiuni post-ştolare şi a propus următoarea mo-- 

__ iune cu privire la chipul cum trebue organizată . această
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"educaţie în toate. ţările cari vor voi să adere'la uniunea 
internaţională. a educaţiei. populare : N . . . ) ” , L) . . 

» <Ofieiul internaţional să publice un document prin care „să atragă atenţiunea opiniunci publice şi 'a parlamentelor “asupra, necesităţii de-a se organiză învățământul post= «şcolar după aceste principii: - o 
<l. Învăţământul elementar să fie obligator până la 14 «ani cu îndoita sancţiune a penalităţilor pentru familiile ne- «gligente și a-ajutoarelor pentru cele sărace. - "+ «2. După şeoala elementară, să se institue un învăţământ complementar obligator între 14 şi 18S-ani pentru toți aceia «cazi nu continuă studiile în școli superioare. 

«3. Acest învățământ complementar să aibă un caracter “practic şi profesional potrivit cu trebuinţele “diferitelor ca- „“tegorii de lucrători şi lucrătoare, făcându-se un contract “de ucenicie şi :liberându-se un certificat lu sfârşitul uce- „nieiei; iar la aceasti organizare să participe corporaţiunile «profesionale, patronale și uvriere. a «4. Acest al doiloa grad de învăţământ popular obliga- <tor să nu fie lăzat. la voia ori-cui, ci să fio organizat, în «mod metodic: în ce priveşte elevii, nu în cursuri de seară, «ei în: câteva ore pe săptămână luate din ziua de lucru —: “în ce privește profesorii, nu prin ore luate din timpul lor «de repaos, cu o remuneraţiune nulă sau derizorie, ci prin- «tun. eurs regulat, cu apuntamente regulate, în afară de «concursul benevol al socictăţilor de -educaţiune - populară “și al tuturor instituţiunilor de solidaritate democratică». . 

<«D. Buisson a susținut propunerea sa, citând exemplul “Germaniei, al Scandinaviei, al 'Elveţiei, al câtorva din ” Statele-Unite americane. Niei' acolo patronii mau primit „eu multă bunăvoință legea care-i lipseă "câteva ore. p6 săptămână de munca lucrătorilor lor; dar azi ei sunt apă- „> Tătorii legii, pentrucă au constatat ofectole ei 'salutarii, . cari Sau manifestat prin “mai multă bunăvoință și mai multă pricepere a tinerilor cari au urmat asemenea” eur- suri>. (Lo Rappel). . E 
+ 
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Mutualitatea școlară, și. postșcolară -- 

Această Chestiune a fost pusă la ordinea zilei tot în ziuă 

de 2 Octombrie, după terminarea, congresului. naţional î): 
_ Rezumatul comunicărilor primite a fost făcut de D-na 
Blanche Schweig. ae II ta 

N 

Voiu începe -cu Jucrare ea dlui “Rochelle, fiind. mai ge- 
nerală: Ea sa tipărit. întreagă și s'a împărţit deosebit” con?. 

„giesiștilor. : 
Trebue însă, înnainte de a analiză această, Iuerare, să 

arăt în câteva, vorbe : ce se înţelege îi Franţa și în alte: 

câteva țări prin instituția emutualităţii școlare»: 

3) Asupra acestei chestiuni s'au prezentat următoarele comunicări : 

Caille, inspector al învățământului primar la Tournai, La mutualite. 

scolaire belge. (Raport imprimat, care a mai fost prezentat la al doilea 

- congr6s internațional al mutualităţii ţinut la Lige în:1905). 

- 4. Stoppoloni. La mutualite scolaire en Italie. (Extras din : Muc 
tualit6 scolaire, post-scolairo et familiale, bulletin officiel de Vunion na, 

tionalo des mutualites scolaires publiques. Bordeaux». . 

Ă Deligny, director do şcoală, Rapport sur le fon tionement de, Ta. mia 

„ tualite scolaire A l'6cole publique de: “garcons rue „Decamps, 4 Paris 

(XV. i -- 
-Godbert,. institutor la “bichancourt (Aisne). La mutualite scolaire. 
G. Ruarii, La uutualite scolaire en talie, . 

Ernest Rochelle. “Iorganisation technique de la mutualite scolaire..
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In Franţa există, încă, din 1834, casa de economie şco- 
lară, reorganizată. în 1874. Scopul ei este, ea şi la noi, de 
a adună cele mai mici economii ale copiilor pentru a-i în- 
lesni să intre în posesiunea unui libret al casei de eco- | 
nomii a statului. A deprinde pe copil să păstreze cevă din 

„ceeace i se dă de acasă pentru plăcerile lui, ește a-l iniţiă 
la practica acestei virtuţi a păstrării. Mica sumă, adunată, 

. . N su - 1. . 
„zi cu zi, va fi socotită de el ca un produs al străduinţei 

sale şi nu va voi so "risipească, fără socoteală. 
Două obiecţiuni se pot ridică față de această casă de 

economic școlară: una de ordin material, alta de ordin 

moral. - 
Blovul pleacă din școala primară la o' vârstă destul de 

fragedă. Odată, stăpân pe libretul său, în care a reușit a 
face să se noteze 20, 80, 40 de lei ori şi mai mult, el va 
fi îndemnat ori de inelinările lui ori de trebuinţe bine jus- 

tificate să scoată banii dela Cassă și să-i cheltuiâscă. Odată 
desființată legătura dintre el şi Cassă, greu o: va restabili. 
Câţi absolvenţi de şcoli primare, deveniți lucrători, urmează 
să depună micile lor economii la Cassa de economie? A- 

tunci este evident că folosul casei de economie: în șeoală 
este așa de mic în cât nu merită să preocupe pe înstitu- 
toti, să le dea. de lucru, să-i încurce cu socoteli şi altele. 

Obiecţiunea de ordin moral se poate împărţi în două. 
Intâiu, dacă nu se poate găsi mijloc de a-face: pe absol- 

ventul şeoalei primare . să -urmeze economia, efectul edu- : 
cativ pe care-l. produce asupră-i această practieare a vir- 

* 4uţii economiei este foarte inărginit și Tar lasă urme pentru 

"restul vieţii. | 
Al 'doilea, copilul care strânge cum . poate o sumă la Cassa 

de economie şi care se învaţă a dori ca această sumă să 
fie cât mai mare, face, pe lângă școala economiei, şi şcoala 
egoismului. Va aveâ :de prisos un gologan și. va vodeă pe 
un! coleg sărac că n'arc condeiu .ori hârtie ori ma mâncat 
întro zi, el va ezită între îndenthul- de a ajută pe- colegul



său și între dorinţa de a pune g zolozanul la Cassa de eco- 
nomie. 

Să se facă deti din această deprindere cu economia un - 
“ îndemn la practicarea . solidarităţii: așă Sa .născut ideca 
„mutualităţii școlare. . 

* . Punerea în practică a acestei idei se datorește d-lui Caxă, 

filantrop, fost judecător la tribunalul . de: Comereiu din 

Paris. Ajutat de d. Buisson, atunci director al învățămân- 
tului, și de primarul arondismentului în care locuiă, reuşeşte 
a fundă în 1881 prima, societate de acest. fel și apoi stărue 

pentru o întinsă propagandă, pe care soţia sa o făceă în 
sșcoalele. de copii mici. -- - 

Gândul lor sar. putea formulă astfel: să se fundeze so- - 
cietăţi de ajutor mutual între copiii şcolilor primare și 

chiar ai şcolilor de copii mici (6coles maternelles) ; aceste . 
„societăţi să continue a. funeţionă şi după ce copiii termină, - 

scoala, după ce devin oameni maturi şi până la bătrâneţe; 
ele să procure membrilor toate felurile de ajutoare nece- 

sare şi să le asigure 'o pensiune -de retragere la bătrâneţe. 

“Astfel înţeleasă ideia mutualităţii șeolare ș și post-șeolate, 

"să analizăm acum raportul d-lui Rochelle. - | 

Pentru răspândirea ideii în toată ţara, pentru sprijinirea 

_ încercărilor izolate și coordonarea tuturor silinţelor, s'a în- 

fiinţat o «Uniune 1iaţională a mutualităţilor şcolare publice». 

D. Rochelle, profesor la liceul din Bordeaux, esto vice- 

președintele acestei uniuni. Ea publică un buletin bi-men-. 

sual, menit a fi: un organ oficial, care aduce la cunoștința 

- societăţilor toate actele consiliului de administraţie. aluni- -- 

unii ;—o “mică revistă care tractează principalele chestiuni 

privitoare la activitatea societăţilor, reproduce -articole pu-: 

Dlieate în -alte periodice și rezumă evenimentele de căpe- 

tenie ale vieţii mutualiste în genere ;—o tribună liberă în | 

care toate opiniunile pot-v edeă lumina și pot fi discutate ;— 

"o culegere de documente administrative şi de inforimaţiuni 

“practice pe cari biuroul Uniunii le comunică. sociotăţilor. 

„In afară de buletin, Uniuneu „publică « din când, în când
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apeluri, Droguri ae propagaridă, profită de. diferite congrese 
unde poate: să, înscrie la ordinea, zilei chestiuni mutualiste 
şi să facă comunicări. Ia -parte la toate expoziţiunile cele 
inari pentru ca să atragă asupra operei mutualiste „aten- 
țiunea publicului . și a sociologilor francezi şi streini. In 
fine se adresează tuturor revistelor cari se ocupă de che- 
stiuni. şcolare și sociale pentru a face loc diferitelor comu- 

- nicaţiuni și anticole privitoare la activitatea  sorietiiţilor din 
uniune. - - . 
La început, mutualitatea şcolară 's se mărgincă la școala 

primară, mai târziu a trecut'la: inv: ițământul secundar, lu . 
-seolile de surdo-muţi, și a căutat să facă părtaşi la bine- - 
facerile ei pe copiii cu A otul săraci cari nu pot. să achite 
întreagă cotizațiunea, cerută. | 

Un număr însemnat de societăţi Stau ereat în „anii - din 
urmă, dar „Uniunea socotește că nu poate dezarmă atâta 
vreme cât va există o: singură comună în Franţa care să 
fie lipsită de o asemenea societate. şcolară. 

- Greutățile cari se prezintă, acum sunt cu privire la copiii 
găsiți și. la cei din familii cu totul sărace. 
Pentru cei dintâiu, în urma unor stăruințe grele Și În- 

delungaie, s Sa ajuris la admiterea principiului ca instituţia 
care-i întreţine să le plătească, cotizațiile. 

Cam în acelaş chip vor să rezolve acum şi chestia 
celorlalţi copii, adică societăţile de. binefacere să comple- 
teze — dar să nu plătească în „totul, căci ar fi atunci *po- 
inană> — cotizaţiile copiilor prea săraci. - 
"Rapoitul de: care ne ocupăm consacră: o pagină propa- 

gandei mutualiste în alte. ţări, dar informaţiile. sunt prea 
neînsemnate. Rămâne să vorbim de această chestiune, ana- 
lizând rapoartele speciale. privitoare la: acele țări. 

Vom insista însă asupra chestiunii rcerutării membrilor. 
Mutualităţile au două categorii de merhbri : onorari și 

„ punrtieipanţi. Raportorul se plânge că numărul celor onorari _ 
nu este destul de mare. Dorește să-l vadă: mărit, pentru 
că prin aceşti membri onorari se, constitue comitetele de
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propagandă mutualistă, grație. cotizaţiilor lor se pot admite 

copii cu totul săraci, influența morală a unei societăţi creşte 
prin prezența. lor-și prin ei se pot stabili legăturile cu so- 

„cietăţile mutualiste de adulți. . Negreşit, nu -e prea: uşor, a: 
rezolvi: chestiunea, căci pe acești membri îi chemi in so-..- 
cietate, îi pui să, contribue, dar nu: le. dai nici un. drept. 

„Sau propus două modalităţi . pentru ale crește numărul: 
sau să se reducă cotizaţia lor” (Societatea din Stvres a: 

- vedus cotizaţia la. 0,25 fr.) sau să se subimpartă societăţile . 
„cari au un perimetru de acţiune prea întins pentru ca să 

.
 

inspire- mai de aproape. interes locuitorilor dintro. circum- 
seripție mai, redusă. : 

Se niai propune a, se. declară membri onorari, institutorii 
şi institutoarele cari au: în şcoala lor. sociețăţi _mutualiste. 

In fine, se încearcă instituirea, de concursuri destinate a 

răsplăti pe institutorii cari au un mai mare număr de 

elevi însctiși în asociaţiune proporțional eu- numărul ele- 
_vilor din şcoală. . 

Dacă numărul merbrilor. onorari este o; o” aranţie de. 

. 

succes, numărul participanților este o chestiune „de „eXis- 
tenți chiar. - a 

De obiceiu, când se întemeiază o sociotâte şcolară, iu 

mărul înscrișilor este foarte mare, dar cu vremea scade. 

| 'Frebue dar să se întreţină entusiaşmul sau măcar interesul. 

în tot timpul: pentru a împedecă eventuale deinisiuni și a 
adăogi numărul primitiv al membrilor. - 
“Mijloacele de propagandă întrebuințate sunt următoarelo: 

„circulări către membri sau către cei. ce pot.deveni membri 
“(acestea nu adue prea mari servicii de cât dacă arată pre- 

eis serviciile imediate -pe cari le aduce societatea) ; ziare 
speciale. (sunt puţine înâercări, dar. se socotese biuie cele - 

de până acum) ; adunări generale și serbări (acestea sunt 
cele mai potrivite mijloace ; totdeauna în urma unei ser- 

„bări bine reușite se produe, un mare număr de înscrieri 

nouă). - 
„* După ce am cxaminat chestiunile acestea de propagandă 

Adamescu, Raport Da aa ad
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“și de/ recrutare de: membri, să trecem la organizățiunea 

-mutualităților. * . Ă 
In genere vorbind, două sunt indeletăicirile de căpetenie | 

ale acestor mutualităţi : ajutor la boală, asigurare pentru . 

„retragere (pensiune). Pentru: fiecare se. “plătește: o cotizaţie 

deosebită. o 
Ajutorul la boală se poate da în „trei feluri: “prin plata 

„medicului, prin plata medicamentelor, prin plata unei. în- 

“demnități zilnice. Societăţile mutuale de adulți pun în 

practică” câteşitrele aceste sisteme; cele școlărești se măr- 

ginese la îndemnizaţie. . Sunt şi unele: cari dau medie și 

“medicamente. . | - 
Na voi să intru prea. “adânc. în  studiuil acestor sisteme 

- pentru a mă pronunţă care este mai buri. Autorul rapor- 

„tului opinează pentru plata îndemnizării: cu excluderea” 
- celorlalte două, pe motiv că, eheltuelile sunt. mai mici. Ar-, 

gumentul ce i se opune este că cu cât foloasele imediate 

“sunt mai văzute şi mai importante cu atât vei atrage mai 
| mulți membri —'şi ajutorul la boală e apropiat pe când 

pensiunea este foarte “depărtată. Recunosc .că acest argu- 
“ment are oarecare temeiu, dar ştiu pe de altă parte ce a- 

buzuri se pot produce eu plata medicamentelor. Exemplul 
societății funcţionarilor: publici din “București este vrednic 

“de. studiat în această privinţă. In Franţa, că şi aiurea de 
sigur, se produe abuzuri cu orice sistem., De aceea sau. 

găsit și mijloace de ' control, între cari vom cită serviciul 

vizitatorilor. Aceştia—se. recrutează dintre. institutori, fără 
vre O plată—merg în casele und sunt copii bolnavi şi pe. 

„deoparte se încredinţează de adevărata “stare de Lucruri, 
_pentru ea societatea să nu fie îngelată, pe. de altă parte 
consolează pe bolnav și. familia lui, : ba: le dau și alte a- 

„_dutoare pe -cari municipalitatea le pune la dispoziţie (bo- 
“nui pentru lemne, etc). - 

O. societate care ajută în caz de - boală, trobud „natural 
să se gândească a împedică, boalele. De acea mufualităţile 
trebue să aibă în erija lor să se ocupe de siinătatea copiilor.
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Unele- o fac; cele. mai multe nu. Cea mai importantă din 

manifestările acestei griji este organizarea de colonii. șco- .. 

lare. de vacanţă. Autorul raportului “regomandă cu inşis- 

tență organizarea de. colonii, zicând că- traiul în: aer liber 

întăreşte pe copii și impuţincazii cazurile de boală,, “când 

trebue ajutaţi. - 

Dacă chestiunea ajutoarelor în caz de boală prezintă 

“oarecari dificultăţi, a doua chestiune, a pensiunilor: este 

“foarte delicatii și foarte greu de. rezolvit.. 
“Nu voiu.intră aici în discuţia. principiilor , legișlatiunii 

În andeze cu privire la societăţile de pensiuni. ale adulţilor, . 

nu voiu cercotă dacă penfru societăţile de udulţi-e prefe- . 

rabil sistemul fondului ” “comun înalienabil. ori. sistemul li- 

bretului individual, nici nu voiu- căută legăturile între 

-aceste, chestii şi proectul de lege al “pensiunilor: uvtriere,' N 

:are:a preocupat atâta vreme lumea politică din. Franţa. - 

_Mă voiu mărgini la întocmirea mutualităţilor școlare, 

Constituirea unui fond comun -inalienabil, din: al cărui 

-xvenit, să'se „serve apoi pensiunile, prezintă, pentru „socie- 
“tăţile” şcolăreşti, o. mare! dificultate: risipirea asociaţilor. 
Dacă ar fi vorba de o societate “dint”un sat, acolo c-lesne. 

de urmărit ce-au devenit copiii cari fusese membri ai s0- 

„cietăţii, dar în oraşele mari unde în fiecare: an-“sute de 
„copii pleacă din asociaţie sau chiar din oraș, e foarte greu 

să stabileşti- după 40 de ani ce au devenit ucci cari erau 

asociaţi cu.40 de ani înainte. Raportul: dă un-exemplu: So- 

cietatea dela liceul din Bordeaux are 320 de membri ; se s0- 

cotese pe an 6 medie de:20 de. elevi cari pleacă “în alte 0-, 

rasei. vor” fi deci după” 30 de ani'800 de societari, „despre 

cari nu se va ști nimic la Bordeaux, : 

- Cu mult .maâi lesne se poate organiză “treaba prin libretul 

individual. Copilul" îşi ia libretul lui când pleacă dela şcoală : 

și poate” să urmeze a plăti. cotizaţia pentru retragere, chiar 

dacă mar găsi o societate. mutualisti in localitatea, indo 

se, stabileşte. - 
“Mutualitatea scolari trebue în primul rând să cduce. De 

-
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aceea, Cavă, întemeetorul primelor mutualităţi, a fixat cifra 

cotizaţiei la fr. 0,10 pe siiptămână. Această sumă este prea 

mică, dar nicio societate n'a. voit s'o schimbe și: d-l Ro- 
chelle crede: că acestei sume mici se datorește în parte 
succesul - operei. Cu așa, mică eontribuţiune - nu prea poţi 
aşteptă o pensie importantă i la bătrâneţe: Sau admis atunci 

depunerile suplementare. și mulţi părinţi au înţeles că cu 
cât se va începe mai de vreme:și cu sume mai mari. de- 
punerea pentru, pensiune, cu atât copilul lor va fi folosit 

când va veni: vremea. 

_ Afară de'aceste două îndeletniciri principale, ajutorul la... 

boală şi pensiunea, unele mutualități se ocupă și.cu altele: 
-, adună zestre. pentru. fete, dau. ajutoare. în.caz de moarte, 

organizează - cursuri „profesionale,. fac întreprinderi coope- 
rative, etc. . 

Societăţile acestea, mutuale se administrează, de coiitete 

din cari fac parte membri “trecuţi. de 16 ani sau „de re- 
prezentanţi legali ai 'celor :mai tineri. - - | 

Delegații” diferitelor societăţi iau parte la amin 
uniunii mutualităţilor.. - 

“Ultima “parte a raportul . d-lui “Rochelle se ocupă eu'o 
- “serie de. chestiuni 'de: detaliu : formalităţile' pentru trecerea 

unui școlar dintro societate în alta, trecerea dela socie- 

tatea şcolărească la societatea! de adulţi. 

- Raportul se: termină cu o moţiune în care „se exprimă 
"0 sumă de deziderate: 

A 

d, Toţi: membrii mutualitiților scolare; să. intrebuinţeze 
«influenţa lor personală, şi relaţiunile lor cu presa pedago- - 

«gică sau politică pentru propagarea ideilor de prevedere 
: “solidarista în: şcoală. - 

Uniunea “naţională să. facă propag andă: în "toate lo- 
ccăiitatil unde nu s'au, înființat încă mutualităţi. 

3, "Toate şeolile secundare cari au instituit secţiuni mu-" 
s<tmaliste, să binevoiască a arătă. Uniunii rezultatele 0b- 
«ţinute 

«4. Uniunea să imprime o “Droşură specială pentu a 
«propagă ideea, în alte licee și colegii.
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«5. Să. se creeze mutualităţi școlare în toate. cantoanele 
<în cari asistenţa, publică are pupili și deocamdată pupilii 
«să fie în: mutuala din „capitala departamentului. 

«6; Să se organizeze cât mai curând mutuale de rotra- 
«gere în şcolile de surdo- -muţi și de orbi. 

«1. Să se înlesnească înscrierea copiilor de tot săraci în 
“ <mutualităţile școlare, plătindu- se o parte din cotizaţiune. 
<prin: cooperaţiune. 

- «8.:Să ser strângă legăturile prietenești între miutuali- 
«tatea şcolară, franceză și mutualităţile din Belgia, Elveţia 
«și Italia -prin congrese internaţionale. 

„«9. Societăţile. şcolare să se silească a mări numărul 
«membrilor onorari și. să dea acest titlu institutorilor Și 

 <institutoarelor cari aduc servicii societăţii. 
210. Recrutarea. membrilor participanţi să se asigure | 

<printi”o propagandă activă tăcută „prin cireulări, ziare, 
«serbări, etc. 

«Il. Ajutorul la boală si să se dea, prin îndernitate zilnică, 
«nu prin plata medicului şi a medicamentelor, iar pre- 
<şedinţii să observe ca societatea să nu fic exploatată de 
uni, părinţi puţin scrupuloși. 

2, Societăţile să înseric în statutele lor un articol re 
| Era la accidentele de muncă. : ” 

«13. Să se aplice dorința exprimată la congresul! din 
«Bordeaux pentru participarea mutualelor şcolare la colo- 
„«niile de vâcanţă prin cotizaţiuni speciale. 

«14. Reforma fondului comun inalienabil (propusă. de 
«Consiliul superior şi de Congresul din Nice) să se rea-. 
«lizeze cât mai curând pentru a permite. societăţilor şcolare 
«cari. nu întrebuinţează, libretul individual, să organizeze 
«Jie baze :siure serviciul de pensiuni. 

«15. Societăţile să arate -exact în statutele lor dacă sub- 
<venţiuinile ce li se dau tree la fondul comun sau la 
«libretul individual. 

«16. Să se simplifice cât mai mult formalităţile privitoare 
«la Casa Naţională de retrageri. 

«17. Să, se încurajeze vi ărsimintele saplementare pentru 
“retrageri. 

«18. Să se prefere vărsămintelă pentru capital. rezervat 
acu drept de folosință la 50 de ani. 

<19.' Să se desvolte, după trebuinţele locale, “serviciile 
«accesorii ale mutualităii (zestre, ajutor la moarte, etc.). : 

a20.- Să se înscrie în statute menţiuni relative la alegeri.
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21... Să: şe'  inlesneasciă schimbările” membrilor dintr'o 

«societate | în "alta - după. normele ce se întrebuinţează de 
«multe societăţi: 

«92. Să -se aplice  deciziunile congresului din Nice re- 
«lative la trecerea mutualiştilor șeolari în sosietăţile de 

«adulți». e a 

“Afară de raportul d-lui Rochelle, s'au mai prezentat 

“din Franţa două comunici ări, 

Da Delign y dă amănunte despre mersul societăţii mu 

tuale din al 16-lea arondisment din Paris. Rezultatele sunt 

“ îmbucurătoare, dar societatea . dorește — pentru a-și desă-. 

vârşi opera — să orgunizeze pe lângă dânsa o secţiune de . 

adulţi pentru a: menţineă pe membrii săi grupaţi tot in - 

"jurul “şeoalei. Sunt însă dificultăţi, căei în arondismentul 

“acesta, există societăți de âjutor, cari paralizează „acțiunea 

„ mtuşlităților posț-șeolare.. 

Di Godbort: se ocupă de elevii cu totul săraci cari nu 
pot achită toată cotizaţia Și propune ca conducătorii. s0- 

„cietăţilor.să procure. ceva de lucru acelor cdpii pentru ca ti 
- din munea, lor, iar nu din pomană,. să câștige ceeace el 
"trebue :pentru a-si asigură binefacerile unei societăţi mu- 

„tualiste. ” ME a i 

““fiecom acum la Belgia. e 
D- C Vaille,. inspector. şcolar din Belgia, care şi-a făcut o 
specialitate din chestiunea mutualităţii, a socotit. folositor 
să prezinte și congresului din Paris de acum, comunicarea: 

pe care o prezentase în 1905 e congre esului internaţouul al. 
mutualităţii.: - 

Mişearea din Belgia e cu Vre-o 10. ani mai tânără decăt 
“cea, din Franţa. „Acesteia se datorese cele dintâiu mhtua- 
lităţi. şcolare. - e i us  
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După ce ideia fu răspândită prin scrieri, axtieole,; confe- 

rinţe, cte., baronul de Sart de Bouland a stăruit ca con- 

siliul provinciei Hainaut să îriscrie suma de 10.000 fe. în 

“ budgetul aniilui .1896 ca să se încur: ajeze înființarea mu-. 

tualităţilor școlare. | 

Cea Wintâiu societate 'de acest fel Sa întocmit în :c0- 

muna . Moustier au Bois sub „numele. de «PAlpha». Peste 

"câteva, luni se erecază a. doua, la Charleroi ; apoi altele lâ 

Dour și la Quiâvrain. Acestea: aveau de scop să i procure. 

 _medieamente pentru caz de boală. 

Succesul acestor. societăţi impresionează și produce un 

puternic curent. de simpatie ; în anul următor se nase alte 

„societăţi, cari adaogă, pe lângă ajutorul . în caz de boală, . 

“strângerea fondului pentru retragere. Provincia, Hainaut a 

fost focarul care a încălzit, în curând, tot restul țării. . 

Consiliul provincial a ţinut „să ia toate măsurile. pentru 

ca tânăra instituţie să fie asigurată. A- publicat un concurs 

“pentru 3 manuale destinate institutorilor și. elevilor, având, ” 

de subieet chestiunea. mutualităţii A dat o circulară șco- 

„ilor industriale din provincie „ îndemnând să 'se creeze cu 

“luerătorii societăţi școlare. mutual” pentru: retragere. A pu- _ 

„blieat statutele societăţilor existente, ca tip pentru a fi mo: 

“del celor ce voiau să intre: pe această cale. - - 

In anul următor, la 13 Iunie 189, ministiiul “Schollaert 

dă o circulară către "toate. instituţiile ailturale din ţară, - 

“ atrăgându-le atenţiunea + asupra, importanţei educative a - 

-mutualițăţii, pe care o consideră ea un complement indispen- 

” sabil al economiei; şi. îndemnând . Să se creeze peste tot 

“asemenea asociaţiuni. 
Alături eu acest apel, vedem « că de odată încep a fiu 

  

i: 

-1) Subiectele erau ? 1) Invăţământul provederii. prin aritmetică ; 

2) Invăţământul prevederii. prin. lectură, dictări, ete. ; 3) Invăţământul 

„ praetie al .mutualităţii. Concursul a avut mare-succes și în 1898 s'au 

: distribuit recompensele cu mare solemnitate. ! 
La
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_ “în. budgotele provinciilor sume importante pentr spriji- 
„nirea. mutualităţilor școlare 1). 
Multe comune prevăd în: budget sume cari Sau distai- 
buit elevilor. şeoalelor primare prin librete: ale Casei de: 
economie ori sau distribuit între mutuâliști adulţi și copii. 

Mutualităţile șeolare „cuprind trei categorii. de membri: 
efectivi, protestori și onorari. Cei efectivi plătese o coti- 
zaţie săptămânală de fr. 0,05 sau 0,10, după cum Societatea 

“are de scop să “asigure: retragerea ori se ocupă și de re- 
tragere și de ajutor lu boală. La.secţiunea de retragere se 
pot. inserie copii chiar: de 6. ani. Membrii protectori plătese 
o cotizație-de 5 franci. pe an; cei: onorari, de 1 în. 
"Mutunalităţile acestea: sunt sau simple (numai cu elevi) 

sau mixte “(copii și adulţi). - - 
Comitetul de conducere se compune din: un a preşedinte, 

un secretar, un casier şi câţi-va -membri. 
Unii sunt aleși dintre membrii consiliului comunal şi a 

„„biutoului de binefacere, alţii dintre institutori, alţii dintre 
luerători membri ai societăţii. , 

In unele inutualităţi sunt şi subcomitete de elevi. 
„n oraşele mari la' fiecare şcoală. e o:mutualitate ; în cele 
mici e o singură mutualitate pentru mai multe: şcoli: 
„Guvernul. belgian 'a. socotit că cor pul didactie trebue pre- 

“gătit şi teoretic. pentru misiunea, de promotori și conducă- 
„tori ai mutualităţilor. . 

„De uveeu sa. introdus în „Progr amul șeoalelor normale, 

1) Tată sumele dintr un an: Hainaut : : 190. 000 fr, 
| a Namur 830.000 » 

î - „Flandra Orientală "40.000 -» 
Liăge - + 83.000 - 5. 

„ a Anvers . 11.000 » 
. . „ Flandra Occidentală 18.500. »: 

- a a „+ Brabant: '55.000  ». Ă 
e - Luxemburg 15.000 > h 

9 Limburg. 8.000 
BBB pr y  
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“al celor primare și al celor de adulţi un învăţământ a 
prevederii ;: Sau organizat conferinţe de către inspectorii 

şcolari pentru ca, institutorii să dobândeașcă toate lămuri- 
rile privitoare la mutualităţi. La -rândul lor institutorii 
chemau la conferințe pe părinţii copiilor, iar celora cari 

_nu veneau le trimiteau acasă cireulări şi comunicări spre 
a le arătă în scurt scopul şi organizarea mutualităţilor. 

Cu asemenea măsuri, eră natural să se facă repezi pro- 
grese în: domeniul mutualităţilor. Iată statistica pe 'care - 
ne-o dă d.. Caille. Ea. priveşte şcolile primare și de adulţi, 
comunale, adoptate și private subsidiate : - 

_1899 1902 1904 
Numărul mutualităţilor școlare înființate .. 1.118 9.621 - 

„Numărul elovilor din școli-primare afiliați 

“da mutualități a ALTII O94.595 
Numărul elevilor do -la şeoale de adulţi. 12.038 - 29.082 

". Suma totală vărsată de elevii şe. primare. fe. 250.815. 187.666 

“Totalul sumelor vărsate de elevii şcoaleloi. a 

de adulți. ... cc... fr. 84.146 . 249.129 
Vi 

  
8.049 

114.831 
13.891 

1.176.000 

154.250 . 

Iată acum; recomandaţiunile pe cari le dă d. Caille pen- 

tru bunul mers al: mutualităţilor: 

_«1) Institutorul, prin mijloace intuitive, va. face -pe co- 
* 

«Dil să înțeleagă foloasele prevederii şi ale mutualităţii și-l 
«va, deprinde cu.ele 'de la intrarea lui în școală. 

a 
<2) Conlucrarea părinţilor se va. dobândi mai 

«convorbiri familiare şi. prin vizite la domiciliu. 
<3), Invăţământul prevederii va figură în oraru 

ales prin 

L șdoalei 
“ «primare și al celei de adulţi împreună cu învăţământul 
“temperanţei. Se va predă după un program amănunţit, 
<întrebuințându-se și mijloace de emuluţiune.: 
«4) Inştitutorul se va sili să menţină legăturile cu foștii 

“ «săi elevi și să-i facă părtași la operele post-scolare. 
«Cercurile de foşti elevi şi patronagele vor fi eu totul 

„«streine de. politică. 
_«5). Când. tinerii vor ajunge la vârsta cerută, instituto=-: 

_arul va căută să-i înserie în mutualităţile de adulţi. . 
«6) Când aceștia vor fi chemaţi sub drapel, institutorul 

«îi va îndemnă să urmeze cu depunerile pentru retragere 
p- 

,



«prin mijlocirea sa sau prin. mijlocirea mutualităţii de la 

_ Sa BR 

«I egim Ent. - 
« 7) Şcoala normală va: pregăti. pe viitorul institutor pen- - 

«tru rolul său moral şi soeial.- 
„«Fie-care şcoală normală va aveă o. mutualitate de re- 

«tragere. administrată de, elevi». n 

Pentru o mai bună reuşită, trebue încă să nu se lase 
institutorii a lucră singuri, ci să se constitue în fie-care 

„localitate comitete de 'protecţiune și toate organizaţiile 
să aibă o.legătură, un fel de federaţiune generală pentru 
„toată ţara. 

O altă propunere a a: lui Caile este: să se generalizeze 

| “Subseripțiunile pentru ajutor la boală, 
- e 

p E 

In Talia, ruitoalitățile au început şi “mai târziu. 
Dl. Aurelio Stoppolloni ne. spune-'că în 1902: Ministrul 

instrueţiunii. a dat 'o “circulară. recomandând înființarea 

mutualităţilor, dar lucrul nu eră încă bine studiat. De aceea, 

în anul următor, d-sa esto trimis-la Paris ca să studieze 

organizarea -socictăților şcolare mutuale şi întorcându-se 
publică-o lucrare asupra chestiunii. Sub direeţiunea- sa se 
orgănizează primele societăţi de acest-fel în provincia An- 
cona. În anii următori se înființează mutuălităţi î în Milano, 
Turin și Genova. : 

D. “ Bugarii face -o- comunicare anpănunțiți despre mutu 
“ lităţile italiene... - -- . 

Sunt astăzi două centre” ale. “mtualității școlare: An 
cona și Milano. 
„Im Milano se preferă ajutorul pântru boală.” Şi, funcţio- 

nează. societăţi în şapie şcoli, având un capital de 7,00 lei» 
„din eari. 8300 vărsaţi chiar de societari. In: timp de un an 

* 

- Sau împărţit 2284 lei în ajutoare. pentru boală ; de aceste 
ajutoare au. folosit: 497 aderenţi, pentru un total de 4254 
zile de boală. 

- Şocidtarii plătesc ă ccintimi pe săptămână având drept, 

 



în “caz 'de boală, la o indemnizare de lei 0,50 pe zi în timp 

„de 3 luni şi 0,25 în timp de alte 3 luni. Mai dau încă 5 

centime pe săptămână pentru constituirea unui capital 60-- 

lectiv înalienabil, din ale cărui venituri să se plătească 

una sau mai multe cotizaţiuni la Casa Naţională de pre- 

vedere, pentru aderenţii cari au. implinit 20 -de ani și au 

-cotizat în timp de 14 ani. .: - 

„In această combinaţiune, un Juerătoi care se înscrie, “la 

20 de ani în rolurile mutualităţii -și care: plătește o cotiza- . 

-ţiune unuală de G lei, va aveă drept, când va împlini: 60. 

de ani, la o.pensiune do 185 lei. Un vărsăimânt, anual .de 

= 12 lei asiguri o pensiune de 254 lei; un .vărsământ de 

1$ lei: o. pensiune de 328 lei şi unul de 24 o pensiune de: 

392 lei. Dacă își cere pensia numai la 65: de . ani, atunei 

-are un adaos de !/,, adică cu-G lei are. 803, cu 24 are 597. 

Principiul pe baza căruia, sau întemeiat asociaţiunile- mi- 

laneze. este, în privinţa, retragerii, al fondului coniun. Acest. 

fond,. pe Jângă cotizaţiile - membrilor, se alimentează din 

sinele rămase de la cei. demisionaţi sau. sterşi ori morţi, 

"cum şi din: ajutoarele date de. instituţiile . publice sau de 

“particulari. Fondul acesta garantează, și. ajutoarele: pentru, 

caz: de boală, astfel că beneficiul imediat al mutualităţii - 

“este, -V? adit; la adăpost .de primejdii și- astfel asociaţii își şi, 

. păstrează totdeauna încrederea absolută în instituție. Apoi, 

metoda milaneză scapă pe “administratorii . societăţilor de 

orice „responsabilitate ifaţă.. de asociati - consideraţi izolat. 

- Norma, ei. este următoarea :-<Să împărțeşti între toţi în frac- . - 

-. iuni egale venitul produs de vărsămintele tuturor». 

"*- „Afară, de acestea, prin „procedeul fondului comun; -as0- RI 

- ciătul 'care a ajuns.la 20 de ani şi şi-a împlinit totdeauna 

datoriile. de. membru își. asigură. la Casa Naţională de pre- 

“vedere o cotizație mai mare decât cea pe care ar fi pro- 

dus-o: acumularea economiilor. sale personale... Intâiu, .€l 

profită de. vărsarea, la fondul comun a sumelor rămase “de. 

la decedați, şterşi,. ete. și provenite din daruri. Apoi, do-. 

- bânzile -devin din cs în ce. mai mari, astfel. că „generaţiile
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scuri se succed au -un folos din ce în ce mai mare. De 
„ “exemplu, un asociat din generaţia a “patra -va beneficiă de 

-o pensiune egală. cu “de patru ori accea a primei generații 
Sistemul. fondului comun permite mutualităţii școlare să 

“ întrevază o zi în "viitor când nu va mai fi nici un bătrân 
„milanez care: să bată -Ia. uşa azilelor de săraci. De altă 
parte, isbutind a răspândi: în masele poporului convingerea 
despre folosul ucestui sistem, “instituţia va fi.0 armă pu 

"“temică în contra analfabotismului: - înscriind - pe -fiul său 
" în şeoală şi în mutuală, părintele își va zice că-l face să 
“participe ea coproprietar la stăpânirea 'unei sume, ale cărti 
venituri îi vor asigură o bătrâneţe liniştită. - . - 

In Ancona, din contra, deşi se dau şi ajutoare la boală, 
preocuparea principală este: asigurarea pensiunii. 
_Societarii plătese 15 centime'pe săptămână, din cari o 

treime pentru casa de ajutor la boală, iar două treimi 
pentru- casa de pensiuni. Ajutorul la boală este de lei 0,40 în 
timpul” primei luni și de 0,20 în timpul lunii a doua și a treia. 

Serviciul pensiunilor este bazat pe principiul libretului 
individual. In.libret so înscriu vărsămintele fiecărui-membru. 
Acestea, împreună cu dobânzile, cu un adaos procurat de 

| “casa de ajutor pentru boală, formează un capital: cu care 
„„5:se înserie posesorul libretului în registrele Casei Naţionale 

“de prevedere. . o - | 
Progresele realizate de societăţile mutualiste şcolare în 

Italia sunt de mirare. Aceasta se explică prin faptul că 
multe persoane însemnate au primit să figureză în comi: 
tețele: de patronagiu, că diverse stabilimente financiare, in- 
dustriale, comerciale le au 'dat sprijin. moral şi - material, 

„că însuși Regele a voit -să contribuie. la, această operă de 
„solidaritate naţională. Atât la, Milano cât şi la Ancona se 
-adresează. cereri 'din toate regiunile. Italiei pentru informa- 
țiuni de.tot felul. din partea acelor cari au început ori Tor 
să înjehebeze o societate mutualistă, cu şcolarii. 

“Presa, contribue şi: ea la această expansiune a. operei mu- 
tualiste, publicând dări de seamă și articole. teoretice pri- .



vitoare la chestiunea aceasta. . Autorul raportului citează 
«Tribuna» -din Roma, «Secolo» -şi «Corriere della Sera» din.. 

Milano, eari sunt între. cele mai călduroase prietene ale- 
activității mutualiste. . | - 

Sar părea — din chiar expunerea - făcută “pân aci —că,. 
cu toată înflorirea,. este un. neajuns însemnat. în chipul. 

cum: s'a pornit lucrarea în Italia. Este: diversitatea organi-. 
zaţiunilor şi este lipsa unei legi. Aceasta e și părerea d-lui 

“Rugarli. Situaţiunea, se potriveşte ' până la oarecare punct 
cu acbea pe: care o aveau băncile populare la noi înainte: 

  

“de.a se votă legea lor organică în 1903. «Viitorul -mutua- -. 
lităţii în Italia va fi măreţ— zice d. Rugarli, — dacă. se va 
stabili între conducătorii mișcării o înțelegere asupra prin- 

cipiilor” esenţialeşi asupra, liniilor mari de organizare, mai 

ales dacă se va puteă influență asupra guvernului și par- 

BI. Se Sati 

lamentului pentru a legiferă pe 'de o parte; pentru a ajută 
„ materialmente pe de alta. Numai sub scutul unei legi, in-. : 

stituţia, mutualităţii va oferi poporului toate garanţiile mo- 

rale şi matoriale necesare trăiniciei sale». 
Una din cele mai importante măsuri pentru a. ajunge: 

- aci este convocarea unui congres naţional al mutualităţilor 
şcolare: Acolo se vor schimbă ideile, se vor-discută priete- 
neşte hestiunile cele importante cari divid încă pe propa- - 

gatorii ideii mutualiste. 

p.: Rugaurli. termină raportul său, formulând urmitorul 

deziderat: 

«Congresul expriină dorinţa ca. a mutiialităţile colare din: 
«toată Jumea să însăreineze Liga învățământului (din Franţu) : : 
«a servi ca biurou internaţional pentru a culege. şi a răs- 

- „pândi informaţiuni privitoare la modul cum se practică 
«în diferite “țări această, formii a prevederii sociale».
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“ Paucaţiă. fcăteii din: punct de” vedere al rolului de 

gospodină și mamă „de familie 

“In. -aceeaş sedinţă de la 2 Octombrie Sa . ahoră a ehes- 
* tiunea edueaţiunii femeii :).. 

Comunicări puțin numeroase şi puțin enprinzătuare Sau 
trimis biuroului congresului. Ele au fost rezumate de două. 

doamne: d-na -L. Rocheron, care sua ocupat de prima 
“parte a chestiunii (rolul de gospodină) şi d-na d-r Blanche 
" Edwards Pilliet, care sa. „ocupat. de partea E) doua (rolul 
„de. maină “de familie). 

LO 
      

„5 S'au trimis biuroului următoarele comunicări : . - 
» D-na Pontot, (Euvres . du vâtement de Pecolier. gargons eh filles), 

Paris; rue de la Mare. o. - 
„D- -şoarele Gorraz, De la necesite! de ercer Pense iznement mânager 

“dans les maisons. do. “commerco oii le “personnel feminin: est nom- 
-breux, dans les usines pour les ouvriăros, dans les; „prisons pour es 
-d&tenues temporaires, . - 
„D-na L.: Guichurd, * “institutoare la St. Martial: do-Airambesia (tr 

ă * rentă inferieuro, Une 6cole menagere-par. depar tement. . 
Fritz Deios, institutor la Beirvelde- lez- Gand (Belgia), IPeducation 

--de'la femme ă travers les siteles. : - 
- Camille: Gras, De Pâducation dela femme en vuc de son râle de 
-mânagăre et-de mtre de famille dans Passociation philotechnique. 
Dr -na Mol ciss, Le v6ritable enseignement post- -scolaire. 

. 
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zice d-na Rocheron —.progresele civilizaţiunii unei tări 

“par a fi în raport direct cu îngrijirea mai mare sau mai - 
mică ce se dă educaţiunii femeii. Rolul acesteia par'că -se 

“măreşte pe măsură c6 moravurile .se cioplesc și so cură- 
ţese, vechile prejudeci iţi şi „vechile superstiții - dispar». 

Astfel arată d- -sa importanţa problemului care este supus” 

congresului. a AN 

Noi nu vom urmă - împărţirea făcute de rapor,-ci 1 ne 

vom otupă de fiecare, comunicare în „parte. Mai 
. 

D. “Detos tace - un istorie. al învățământului fomeii în 

cursul timpului în legătură cu rolul ei social și arată că 
femeia; trebue crescută astfel ca să devină tovarășă inteli-. 

gentă a bărbatului și -pricepută_ mamă de' copii; astfel .. 
„ vom aveă copii, „feriţi, deo creștere dezechilibrată prin des- 

- xoltarea exagerătă a unor facultăţi în păguba sănătăţii». 
D-sa dă apoi câteva. 'scurte însemnări despre cele ce'se 

- fac în: Belgia şi în. Olanda. E vorba de cursuri” comple- 
mentare de învățământ profesional și de menaj — ca-și 

la Paris, —.în cari fefe de 12 ani primesc noţiuni teore- 

tice şi pr etice. de, economic domestică și de bucătărie. E: 
vorba de, școalele de menaj (numeroase în provincia Hai-! 

naut), în cari fetele absolvente'ale cursului primar învaţă 

eroitoria, - rufăria, spălatul” și. căleatul rufelor, bucătăria și 
cofetăria, fncarga, pâinii. E vorba apoi de griji care se dă 
acestui învăţământ în Olanda, care posedă (la: Nimăguo) 

o. școală normali de menaj eu „160. de eleve. 

ii 

«Gradul de înnaintare morală şi socială a unui popor - — 

 D-şoarele Gorraz propun că, oriunde so află vGunite foto 

tinere, în 'case. de. comerciu, în uzine, în: închisori, să se 
organizeze un învățământ de gospodărie - şi de creșterea 
copiilor. <A da” lucrătoarelor îndicaţiuni. precise despre 
chipul cum se ceresc. copiii, este a, face” operă umanitară, 

/ - e 
.
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este a: reduce mortalitatea infantilă, „căci: cei „mai mulţi 

copii mor între 18 luni- și. 3 ani din cauza relei îngrijiri». 

D-na ĂToul-1e eiss, directoarea” cvistei. «Le conseiller de 
„la famille», discută ambele chestiuni. Creșterea. copiilor 
este, pentru lumea, muncitoare, o problemă foarte grea, pe 
-de.o parte“pentru că mamele pleacă la lueru de dimineaţă 
_și lipsese toată ziua, -pe de “alta pentru că nu se pricep 
“cum Să facă. Spre a le veni în ajutor se înstituesc leagăne 
(ercehes) şi mai târziu săli de pază. 1); dar «leagănul, spi- 
tâlul de copii. mici, sala :de-pază și . patronagiul. își vor 
împlini desăvârșit rolul lor când nu șe vor mărgini a prini 
pe copil, dar vor educă şi pe părinţi, fiindeă adesea o mami 

"ignorantă, distruge măcar în parte înti”o singură zi — Du 
mineca — opera săptămânii întregi». : 
„De aceea e. necesar a profită de toate oeaziunile petru 

“a instrui pe mame; propune ca.în spitalele de femei și 
în -cele de faceri să se utilizeze convalescenţa și lehuzia 

pentru a se face despre creşterea copiilor cursuri teoxetice 
sau „practice, după putinţă. DE | 

„De sigur însă, că un înv: ățământ numai. ocazional, nu 
„poate să fie indestulător; de.aceea d-na, Moll- Weiss ridică 

și d-sa glasul pentru. întinderea, obligativităţii după școala 
primară, chestiune care acum se agită în Frana. | 
Admiţându-se -ideea ȘI admiţându- se aşa cum a desfășu- 

rat-o d.-Buisson, câ, cursurile coinplementare să se faci 
"ziua, Sar înlătură şi. obiecțiunea pe care dna Moll- Weiss 
a aduce: cursurilor. de seară. . 7 

lată ce zice d-sa: «Să fie oare, de dorit ca, tinerii și ti 
nerele, după ce au petrecut ziua întreagă întrun. atelier, 
întrun. biurou mai mult Sau mai puţin acrât, să, se adune 

seara înt”o sală; în” care de obiceiu s'au ţinut, lecţii zii, 
în. „are cantitatea, „de „oxigen „necesară, plm: ânilor “or st 

  

TI . ae - 
) Fraduceim' astfel ceeace: numesc: “Francezii esarderies», iar Ele: 

ţienii «classes gardiennes». - 
=.



micşorează prin limina limpilor și prin numărul per- 

soanelor adunate? Si : | 
- «Este bine, este săntitos ca tinerii Iuâră tori să-și împu- 

țineze ceasurile de somn? Este potrivit cu morala ca adu-: 
narea aceasta să ţie încă risipită familia Juerătorilor, care. 

şi peste zi este despărțită? Când vor cunoaște aceşti copii 

pe părinţii lor? Când tatăl şi mama vor puteă să înţeleagă” 

“sufletul tinerelor fiinţe pe-cari le-au adus în lume şi.pe 
cari le-cunose mai de aproape câţiva camarazi de. atelier . 

"eu cari întâmplarea, . i-a făcut să lucreze împreună ? 
«In fine este probabil ca “înteligenţele tinere cari se o- 

bosesc repede — par'că din zi în zi mai repede — să poată | 

trage tot folosul din „nişte ceasuri. de” lecţiuni . nocturne 
când dorinţa de a învăță se lupti cu trebuinţa de a dormi 2» 

, 
y 

- D-na: Ponto dă lămuriri despre o societate pe. care o - 

prezidează și care are de scop a da haine și rufe copiilor 

săraci. . Se 

-D-ra Guichurd cere înființarea de. cursuri tehnic pentru 

fete și de școli de menaj. | | PI 

Ocupându-se de chestia culturii. femeii, d. Camille Gras î 

dă lămuriri despre. activitatea în” această privință a Aso- | 
eiaţiei filotehniee. «Asociaţia filotehnică sa silit, de: „VIe-o0. 

25 sau 30 ani,. să coordoneze silinţele profesorilor: săi pen- 
“tru educaţia și instrueţia feminină prin igiena. fizică și 

„igiena generală; a căutat, pe cât posibil, să: întârzieze În- 

“ rarea fetei în atelier, organizând cursuri practice de eroi- 

torie,. de “mode, . de rufărie, etc. La acestea s'a adăogat stu-" 

diul practie : al economiei. domestice. In acest. 'scop, Aso- : 

ciaţiunea a creat în Ianuarie 1904 la Paris în centiul unei 

numeroase pupulaţiuni Juerătoare, sub direeţiunea unei fe- 

mei de inimă, D-na: „Condert, un curs de. bucătărie prac- - 

tică destinat numai pentru fetele de lucrători. Acest curs 

adună î în fie-care duminici de la Pl la 10'/; “seara Vre-o. 

Adamescu, Raport . . - ia II Să 

x



Da _66 

15 tinere între 16 şi 28 de ani, cari vin să înveţe toate 
amănuntele gospodăriei, să cunoască valoarea timpului, va- 
loarea obiectelor de consumaţie, să se deprindă a pregăti 
„0 mâncare sănătoasă: și gustoasă, pe care o gătese singure 
după sfaturile unei maestre de bucătărie. Masa se com- 
pune dintro supă, dintr'un fel cu carne, dintrun fel cu 

„legume şi un <entremet», —toate costând între 0,40—0,50 în. | 
de persoană. Ele -mănâncă bucatele gătite, apoi curăţă, mă- 
tură, pun totul în ordine în-sală>. .- | 

Din 1904 până acum au terminat” cursul 86 de eleve. - 

D. Mauvezin cere o educaţiune specială pentru . fete în- 
tre 13 şi 15 ani. Se va învăţă în “mod. teoretic datoriile 
unei: mame. de familie şi îngrijirea copiilor mici, aceasta - 
din urmă însoţită de un stagiu de. practică. Se va da o. 

“pregătire. teoretică și prăctică a gospodăriei : menajul, bu- 
cătăria și comptabilitatea casei. Iri fine femeca trebue să 
aibă „o profesiune manuală sau intelectuală eu care să-şi . 
poată, câștigă viaţa. Cere chiar ca, în- timp de un an-cel 
puţin, tinerele să exereiteze această profesiune, ori-care ar 
fi sițuaţia lor materială, pentru . ca, .să înțeleagă valoarea 
muncii și valoarea banului. o “ 
«Această preparaţiune are de scop să le facă nu riva- 
lele bărbaţilor, ei echivalente cu ei. Bărbatul “să fie mo- 
torul, iar femeea regulatorul. menajului. Femeile instruite 
ast-fel vor fi soții potrivite pentru bărbaţii . cari ar voi să 
întemeeze o familie şi astăzi sunt speriaţi de răspunderea 
ce impune căsătoria, | 

Ca comunicare orală vom notă pe a: d-nei Cartiron- 
Bouchat, care a cerut, înfiinţarea unui premiu. pentru me-. 
najerele cari își îngrijese mai bine gospodăria. 

 



VIII 

. -- Invăţământul profesional 

| In ziua de 3. Octombrie, dimineaţa, s'a vorbit despre 

chestiunea, a cincea: învățământul profesional”). 

| Raportul rezumativ asupra memoriilor a fost “prezentat 

d. Ren6 Leblane, inspector general. şeolar, care a preferit 

să nu facă numai rezumatul comunicărilor, ci să tracteze 

  

1) Sau trimes biuroului despre această chestie „următoarele comu- 

nicări : - 

Dubret, De Papprentissage dans les, metiers art, (raport prezentat 

la al 2-lea.congres al uniunei provinciale al artolor decorative ținut 

la Miinich 6, 7, 8 August 1908). . 

" Siegmund Kraus, De Vimportance de Penseiznement d hahilete 

manuelle. (imprimat). - (i 

- Dr. Maz Samoggia, De Pinstruction pratiaque pour les aericriteurs i 

en Italie. (Imprimat). 
i 

C. M Sceters, Peuseignement âgricole en Hollande. (Imprimat). 

P. Sagourin, “enseignement populaire pour les agriculteurs en 

France. 
Boudouard, doctor în ştiinţe, directorul secţiunii electricionilor la 

asociaţiunea filotehnică, Rapport sur Penseignement ' professionnel : 

Venseignement professionnel 3 Vassociation philotechnique de Paris ;— 

ce que doit âtro Venseignoment professionel dans. les associations , 

 W'enseignement gratuit des adultes; — veux propos6s. Ă 

N. Berthonneau, înspeotor primar, la Caen, LPenseiznement “profes- 

sionnel. . 

| „Union provinciale des ars dăcoratifs, Deuxieme congris de VPunion 

N
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însăși, chestiunea! cât s'a putut mai ciprinzător întrun timp 
scurt. După ce d-sa: a citit raportul, sa dat cuvântul mai 
multor delegaţi francezi și streini, cari au făcut comunicări 
Congrosului. -  . - 

„D-.R. Leblarie aminteşte, începând raportul său, că Con- 
gresul din Angers, în 1906, a votat un deziderat Ca. învă- 
țământul profesional să fie obligator pentru: ambele sexe 
între școala primară şi 18 ani. | - | 

A mai cerut ca: N ate D= 
«Acest învățământ să, -se predeă. în: timpul zilei” de niuncă fără ca să rezulte pentru ucenie nici prelungirea  uceniciei, nici scăderea salariului; | 
«Cursurile de' învățământ profesional organizate de mu- nicipalităţi şi subveriţionate de Stat să. fie apropriate .tre- buinţelor! celor. chemaţi să le. frecuenteze;; : 

"„<Să se deschidă pentru tinerii lucrători în orașele. mari și în centrele industriale importante, cursuri tehnice ana- „loge cu cele din Paris potrivite cu comereiul sau cu in- dustria, din acea regiune ; Se aa «Să se orgânizeze” în regiunile rurale cursuri tehnice . agricole ; a a «Să se organizeze pentru fete cursuri de învăţământ me- „Dăjere. + e a D. Leblanc socotește că a venit timpul. ea congresul in- ternaţional să dea un vot cu privire la acest, învățământ 1). 

  

provinciale des arts a6coratifs de Miinich 6, 7, 's Aoât 1908: Voeux. Notice sur le service -Pinformations professionelles dans Vâcole communale rug Decamps, 4, par Association des anciens 6leves de V'âcole. . De -. „. Îi - H. de Puytorac, Rapport.. sur les perfectionnemenis apportes ă , "ntissaw st6 i ix derniere 5 
Papprentissage de la stenographie dans ces dix dernitres annes. 

de „La main Moeuvres, association syn= 

Communication de la part, 

de Phabilement du departe, ment de li Seine, | 1) Votul nu s'a dat, fiindcă organizatorii con pra ideii lor și n'au admis desb 

„ dicale- des prâvoyants et prevoyantes 

Bresului au revenit asu- 
ateri cari să se închee printr'un vot, 

” N 

E i N



Trei. sunt întrebările cu a căror rezolvire se “ocupă d-sa 

în raport: 
1. Care este scopul învățământului profesional și când 

trebue -să înceapă? | 

2, La cine să se adreseze, cine “să-l prodeă și în ce 

condiţii ? . 
3. In cc“ măsură poate deveni obligatoriu ? 

lată, și răspunsurile la aceste întrebări : 
1. <Sâopul învăţământului profesional “este: să concure _: 

la, formarea; lucrătorilor de elită, in stare să satisfacă mai 

'ales cerințele moderne ale meseriei lor. -Acest învățământ 

"nu se poate introduce în școala primară ; totuşi experienţa 

zilnică arată din ce în ce căînvăţământul elementar poate . 

şi trebue să ia, în ultimii ani, o. orientare cât. mai practicii. 

2. «Cea mai. mare parte din copii au nevoe să găsească, 

la eşirea din cursul primar, mijloace 'de u-și face instruc- 

țiunea în sens profesional, căci ei vor trebui să trăiască 

din muncă agricolă, industrială sau comercială. Statistica 

" socoțește la o jumătate de. milion numărul persoanelor i în- 

trebuinţate în industrie și in comereiu . cari nau încă 18 

ani. Ar trebui deci în Franţa, să ai o populaţie şcolară 

anuală de peste un.milion, căci în agricultură vor fi poate 

mai mulți: tineri decât în industrie şi în comerciu. Nu se 

* pot face şcoli profesionale pentru toţi aceștia, căci ar fi 

nevoe deo sumă 'colosală 1). Este materialicește imposibil 

a se rezolvi astfel chestiunea învățământului profesional. 

T rebue nu şcoli 2), ci cursuri profesionale cari să se potri- 

1 

D “«Cheltuelile - de întroţiuere fiind în medie. „pentru învăţănânt de - 

_1'îr! pe zi de câp, ar trebui pa an peste 300 de milioane, afară de 

cheltuelile de internat și celo necesitate de construețiune și de iu- 

“stalaţie». ” : CI 

:) S'ar păreă că autorul raportului vrea să-ajungă la concluzia do. - 

a se desfiinţă şcolile profesionale. ] Nu merge însă până acolo, ci jus- 

tifică și existența școlilor: «Şcolile profesionale pot să existe, dar 

vor fi totdeauna o excepţiune mai rară, în alte ţări decât în Franţa: 

Scolile noastre practice întrunesc abiă- 1200 pentru agricultură, 12.000
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-vească după nevoile locale. E adevărat că practica mese- 
riei se învaţă în atelier, dar el nu poate da lucrătorului 
-oarecari cunoștințe teoretice şi practice, adesea nouă, ne- 

“cesare unui. lucrător de elită, care vrea să meargă cu tiră- 
pul său). e 

“In seurt,. învăţământul profesional. (agricol, industrial, 
comercial, maritim, artistic, de menaj), va puteă să cuprinză 
„pe toţi cei cari au nevoe. de dânsul numai dacă se va pune 
la dispoziţia celor interesaţi, ca complement al cunoștin- 
țelor ce: dobândesc prin practica, zilnică a meseriei. Va luă 
forma de cursuri de seară, de Duminică, cursuri temporare: 
ambulante, etex. :. Da 

„<3. Obligaţiunea, se va impune îndată ce acest invăţă- 
„mânt se va organiză. Ea nu trebue decretată înainte» 2). 

  

pentru. industrie și comereiu, Jumătate din aceştia, mai mici de 14 
ani, şi-ar găsi mai bine loc în cursuri superioare alo școlilor pri- 
mare... un-vas cu apă aruncată întrun rezervoriu pentru ai ridică 
nivelul. Şcolile profesionale trebue: încurajate în localităţile unde elevii 
îi pot găsi lesne loc ca să lucreze. Ele justifică cheltuelile ce se fac 
cu elo, dacă sorvose ca oxemple sau - modele, mai ales dacă organi- 
zează cursuri de învăţământ profesional cu copiii cari sunt ucenici». 

1) Ca exemplu, dă cursurile tehnice organizate de Municipalitatea ) . .. ? . . ama A “ d . 
Parisului. «Organizate: de inspectorul învățământului manual! primar 
din Paris, fără concursul administraliunii ministeriale, ele primesc, în 

12 'ateliere şcolare, mai mult de 1200 ucenici. Pentru unele se pre- 
zentă cereri atât de multe, încât se resping pe atâția pe cât se pri- 
mesc. Costul anual nu ajunge la 40 do îr: de cap; adică cu un b dget egal cu al unei șeoale profesionale pariziend, s'ar putea deschide în departamentul Senei 50 de as&menea cursuri», . - „ ă +) D. Leblane reamintește . diseusiunta, asupra acestei chestiuni în : congresul din Angers. Iată argumentele cari s'au adus atunei de co- misiunea care a propus” votul: ” i ! «Principiul obligațiunii din legea de la 1882 a fost atacat cu vio- lenţă la început, dar. s'a impus în cele din urmă. Se va întâmplă tot „asemenea și cu obligaţiunea, , Post-școlară trecută în obiceiuri la ve- cinii noștri din” răsărit Se va , obiecta poate că adesea s'a eludat o- bligaţia școlară dintro B6.și.18 ani. Vom răspunde că ne am mulțumi dacă, deocamdată obligaţia cea nouă se va aplică “măcar în măsura "culoi din 1882. . - . IS 

S 
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Dintre comunicările celelalte trimise “la congres, voiu re- 

zumă cuprinsul câtorva cari mi s'au părut. mai interesante. 

! E 
- „d 

D. 'Sagourin vorbeşte despre învățământul agricultorilor 

adulţi în Franţa şi deosebește trei forme: . 

a) Un învăţământ post-scolar: cursuri. de adulţi, eonte- : 

rinţe populare făcute de institutori. | E 

_d) Un învățământ special făcut de . persoane speciale : 

agronomi ambulanți, la câmp ; agronomi staționari, la ferme” 

şi la, şeoli practice. Pa DN 

c) Un învățământ general: societăţi, comiţii, sindicate, 

societăţi mutuale, concursuri agricole, expoziţiuni. : 

D. Boudouad amintește că prima şcoală profesională în 

Franţa a fost înfiinţată în“ 11780 de către ducele de: Laro- 

  

«in Elveţia şi în Germania angajarea juerătorilor se face printrun - 

contract soris şi bilateral între părinţi şi pâtron ; învăţământul com- 

plementar este obligatoriu și sunt: sancţiuni severe cari se pot aplică. + 

contractanţilor. La noi dabia o zecime din ucenici. sunt supuşi la 

obligaţia contractului seris, cei mai mulți lucrează numai pe baza unui 

angajament (contract de louage), iar sancţiunile prevăzute prin -legea, 

din 1851, în caz de călcare a contractului, sunt aproape iluzorii.: Ar 

trebui deci, înainterde a.cere un contract bilateral “scris, să se asigure 

eficacitatea sancţiunilor. a a 

“ «Aceasta însă, deși grou de aplicat în practică, n'ar rezolvi chesti- 

“unea învăţământului profesional. Pa Ă 

«Cu desvoltarea extraordinară a mașşinisniului modern, lucrătorul face 

numai o parte mică a unui obiect şi totdeauna aceeași. Pentru facerea, 

unei cutii de carton, de exemplu, un lucrător nu ştie de cât să aşeze 

“foaia de carton într'o mașină care o taio şi o îndoeşte; el nu ştie să 

desăvârşăscă cutia, Un copil învaţă foarte lesne să întrebuințeze ma- 

şina, dar ajunge la 20 do ani fără să cunoască meșteșugul. Atunci 

cere săi se mărească salariul, patronul refuză do obicoiu, îl conge- 

diază şi găsește lesne alt debutani -cure se mulțumește cu un sa- 

- lariu „mic. ? -. i 

«Ucenigii do acest fel nu or profită “nimic din obligaţiunea unui. 

contract 'seris, ei nu Vor dobândi un - învăţământ tehnic în raport cu. 

meşteşugul lor.. Dacă însă ar există un învăţământ profesional com. -: 

plomentar obligatoriu, ucenicii ar urmă cursurile şi ar dobândi cunoș- 

tinţele tehnice! cari i-ar 'scăpă de robia maşinii: luerătorul de elită.



.— _— . i ,   

chefoucauld-Liancourt, şi a devenit “mai târziu prima 
„şeoală de arte și meserii. Arată apoi silinţele diferitelor 

. 

state pentru desvoltarea învățământului. profesional. An- 
glia cheltueşte anual 16.000.000 fr. ; Germania 9.500.000 

fr.; Franţa, 4.500.000. | _ N 
Terminând, face următoarele propuneri : 

1. «Invăţământul profesional predat; adulţilor: în ” cursu- 
«rile de seară organizate de asociaţiunile de învățământ 

„. «profesional, trebue să fie și -1ooretic și practic, evitându-se 
<insă usenicia propriu'zisă: 

2. cAsociaţiunile de învăţământ gratuit pentru adulți, ca 
«să poată recrută profesori, trebue: să se ție în raport strâns 
«cu societăţile de foști elevi-ai şcolilor tehnice superioare. 

3. «Ca să răspunză cât mai bine la trebuințele industriei 
«şi. ale comereiului, Asociaţiunile vor trebui să fie în legă- 

„«turi constante cu sindicatele profesionale, cu societăţile de 
«asigurare, ete.s. 

N . t i 2 Bă i Da » . a - .__. a 4 A : : i D. Soeters dă lămuriri în privinţa învățământului agricol 
în -Olanda. Ai Sa - 

In Olanda, învățământul agricol nu'se dă în şcolile 
primare, i în“ şeoli de agricultură, "de horticultură și ar- 

„Aalsmer, Tie, Boskoop. 

DR 
boricultură 

-de care are noroc industria modernă, trobuo să domineze munca, iar nu să fie dominat de ca. N a ea 
«Obiecţiunea că patronii n'ar primi! să trimită pe ucenicii lor la cursurile profesionale . ca 'să 'nu piarză câteva ore de lucru, nu mai aro tomeiu în cazul unei măsuri generalo. Cu regimul actual, toate în-: 'cercările de a organiză cursuri profesionale. în orele de atelier nu vor! putei, să aibă suceos, cu toată bunăvoința câtorva patroni. Natural că, -dacă unele fabrice admit, iar 'altele. do acelaș: fel nu admit ideea, se va produce stricarea echilibrului în paguba unora și în folosul altora, Se găsesc mulți patroni cari se "plâng de ignoranţa. lucrătorilor, cari recunosc novoiu unci instrucțiuni profesionale, cari sunţ dispuși să-și dea concursul pentru organizarea cursurilor, dar fiecare zice: să fie : obligaţi și concurenţii mei să facă. la, fel», | a ) Asemenea şcoli sunt in centrele următoare ; Wagennigen, Gro: nigen, lives, Sittard, Schagen, Dordrecht, Lecuwarden, Naaldwijt. 

. 
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“Este o “şcoală superioară 1) cu un curs de trei -ani și cu 

“următoarele materii : agricultură, horticultură, arboricultură, 

__ matematică, ştiinţe naturale, economie politică, etnologie, „- 

limbile javaneză şi malaeză, (pentru colonii). -La exanienul 

__de diplomă se. admit absolvenţi de gimnaziu cari auurmat 

“scoala cel puţin un an." e 

__ Sunt apoi şeoli 'de iarnă cu Gursuri de doi ani, în cari. - | 

“se primese tineri de 16 ani după un examen sumar. de. 

“curs primar. Se învaţă: pământul, comptabilitatea, creş- 

tereă vitelor, îngrășămintele, facerea untului şi a brânzei, 

- chimie şi fizică, zoologic şi botanică, cultura plantelor şi 

a legumelor, cultura arborilor fructiferi, zootehnie,; igienă, . 

- aritmetică, limba olandozi.- >. a o 

- Sunt în fine cursuri de iarnă cari se. organizează după 

nevoile. localităţii, pentru. tineri dela 15 ani în sus. 

” Aceeaşi chestiune a învăţământului. agricol a preocupat - 

şi pe d. Samoggiu, “care ne. vorbește. despre organizare: 

„atestuia în alia. o. A 

Sunt: cursuri practice pentru cultivatorii de pământ — 

“unele ţin câteva zile, altele câteva luni — organizate de 

sindicatele şi uniunile. cooperative, de societăţile şi acade- 

miile agrare, de comiţiile- şi: -uniunile agricole, de şcolile 

„superioare și practice, de agricultură. Aceste cursuri se fac: 

ori 'chemându-se ăscultătorii în localurile, școalelor Sau s0- 

cietăţilor,  ori..trimiţându-se la. ci: profesori ambulanți. Se. 

- „socotesc 80 de catedre 'ambulante. a : 

“Tată, materiile cari se tractează în aceste cursuri : serici- 

cultură, facerea, brânzeturilor, alțoirea viței şi a arborilor 

-- fructiferi, replantarea viței, pomologie, . maşini agricole, 

zootehnie, comptabilitate agricolă. E a 

-. Au încercat să facă şi cursuri elementare de tot cu şco- 

' arii, dar experienţa n'a. reușit, din pricina, lipsei de pre- 
e 

1) La “Wageningen.



-.
 

a 

paraţie practică a invaţatorilor și iai pricină. lipsei mijloa- 

„ celor „necesare.. 

Niei celelalte cursuri: cu adulţii nu sunt fără de greu- 

1ăţi * ascultătorii sunt cu totul lipsiţi de învățătură; lipsește: 

un plan general ; ; sumele ce se acordă, sunt, foarte mici. 

Comunicările orale au fost urmiitoarele : 

D. ar TPolf vorbeşte despre: nviițăimântul profesional i în 

Germania. Acolo este obligatoriu și pentru băeţi şi pentru 

" fete (înv. de menaj). Fetele sunt. primite în unele univer- 

“sităţi, iar în toate oraşele. găsese cursuri _comereiale şi de 

Iuerări feminine. 

- Autorul prezentului raport, având cuvântul, a citit co- 

municarea care urmează: : | E 

«deea de a continuă şi de a susţincă: efectele învăţământului pri- 

mar în afară de şcoală şi după şcoală, care este ideea centrală aa 

cestei întruniri interriaţionale, nu este prea veche în România. In 

"Franţa, după cum - se vede în magistralul raport al d-lui Ed. Petit, se 

Ssocoteşie ca început anul 1894; noi socotim anul 1898. Atunci au 

eşit la iveală câteva din cele mai interesante forme ale acestei acti” 

vităţi pe. care noi o numim cactivitate: extra-școlară». Ele. s'au nâs 

cut graţie - inițiativei unuia din cei mai mari miniștri ai țării, d.. Sp. 

Haret ; după planul lui, conceput cu chibzuinţă şi urmărit cu hotă- 

tărire şi fără descurajare în faţa piedicilor, ele continuă a se des- 

"voltă şi a produce efecte salutare pentru: cducaţiunea poporului. Prin 

entusiasmul său, a-ştiut să atragă la dânsul bunele voințe și să în- 

curajeze inițiativele. ---. : RX 

__Era dar natural să profite de această ocaziune pentru : a trimite aici 

o delegaţie care să poată urmări de aproape desbaterile şi să poată 

cunoaşte ce au făcut: alte țări mai înaintate, în domeniul educaţiunii 

poporului. In numele acestei delegaţii prezent , mulţumirile cele mai 

călduroase biuroului congresului, care a avut amabilitatea să-mi a- 

corde cuvântul pentru ca să expun foarte pe scurt câteva din mij- 
loacele: pe cari le întrebuințăm pentru a „completă instrucţiunea pri- 
mară şi pentru a „ prepară. pe locuitor şi pe. cetăţean. „Nă voiu mâr- 
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gini la chestiunea care este ăzi la “ordinea zilei: învățământul pro=- 

 festonal. . - 

Acest învățământ se. prezintă sub. două forme: ca organism spe-. 

cial, —'ca complement al şcolii primare., Ia . 

Invăţământul profesional propriu zis este organizat prin legea: din. 

1899 (modificată în 1901) şi se: predă în. trei categorii de şcoli: 

şcoli de agricultură, şeoli de meserii pentru băeţi şi pentru fete, scoli 

de comerciu. - : 

Sunt 10 şcoli elementare de agricultură, 2 şcoli de. viticultură, 6, 

- şcoli inferioare de agricultură. A Mai este 0 şcoală superioară de: agri- 

-cultură şi o şcoală specială de silvicultură. 

Învăţământul meseriilor se dă în 30 de şcoli elementare, în î3 școli 

inferioare şi în 2 şcoli superioare de arte şi: meserii. : 

- Pentru învățământul comercial, avem 8 şcoli elementare şi 4 supe- 

rioare. Corpul didactic al lor organizează cursuri de seară cu băeţii 

din prăvălii pentru a le completă cunoştinţele speciale şi a-i învăţă .! 

limbi streine. . : De 

Fetele primesc instrucţiunea profesională în 27 scoli profesionâte 

inferioare. şi 2 şcoli superioare. Trebue să adăogăm școlile „de menaj 

din oraşe şi şcolile rurale de menaj. _ . ! 

„Această organizare este, în - trăsuri generale, cam acecaş cu cea. 

care se întâlnește în cele mai multe țari şi. nu voiu. intră în arătarea 

amănuntelor. 

"Mă voiu sili să vă prezent cu oarecari i detalii organizarea invățămân- 

"tului profesional” ca complement al școlii. primare, pentru că ea în- 

făţişază caractere particulare, datorite trebuinţelor şi + împrejurărilor 

speciale ale țării noastre. - 

E vorba de învățământul lucrului manual şi de. învăţământul agricol: 

Lucrul 'manual este prevazut ca obiect de “Studiu în programul . 

școalelor primare. Pentru pregătirea învăţătorilor s'a introdus în șco- 

lile normale studiul serios” al lucrului manual. Afară de aceasta, în 

tot anul se adună o serie de “învăţători. cari învaţă lucrul manual . 

„dela maeștri speciali. instruiți în străinătate. - | NR 

“In multe: țări se, dă lucrului manual un caracter. pur educativ. La 

noi se dă preferință unui punct de. vedere mai mult industrial: copiii 

lucrează nu numai bucăţi de lemn sau de: fier cari sunt. părticele 

ale unui obiect, ci obiecte întregi cari pot să serve la ceva. , ” 

„Să trecem la învățământul” agricol. - - 

„ Șeoala rurală îşi propune la. noi. să fiţ o pregaraţiune pentru viața 
. *
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„Hărănească în .toate manifestările ei, dintre cari cca mai importantă 
„este activitatea agricolă. fie-care şcoală trebue să aibă lângă local o: 

grădină şi afară din vatra satului un teren de cultură. Legea din 24 - 
“ Martie 1908 dă fiecărei şcoli 3 hectare, Programul învățământului 
„Primar, după reforma din 1903, este. alcătuit astfel ca: să lase timp 

liber de ajuns pentru ca clevii să lucreze înşişi în grădină şi pe câmp. 
„Scolile normale şi seminariile” preoțești (preoţii pot să fie şi institutori) 
ău în program un învăţământ destul de întins al agriculturii teoretic 
şi, practic, a Me i Dar pentru ca tincrii învațători, d'abia eșiţi din şcoală, să aibă un 
„ajutor în pregătirea viitorului agricultor, Ministerul a instituit un număr 

- le învățători ambulanți. Aceştia au în grija lor 8 până la 15 școli _* întrun cere nu prea mare în jurul satului în. care! locuesc. In toată 
perioada muncii câmpului, ci vizitează 'şcolile pe cari le au în grijă, "arată ce lucrări trebuesc făcute şi cum să se facă. | 

"Pentru ca acest învățământ agricol să fie o realitate, elevii ultimei 
_ diviziuni (14—15 ani) sunt obligaţi să. parceleze și să planteze, după 

modelul Srădinei şcolare, -0 mică porţiune din grădina părinților lor. „„ - Învățătorul Supraveghiuză modul cum elevul cultivă porţiunea sa, îi „dă sfaturi şi-i pune note cari se socotesc la promovare, Dar ceea ce este” mai: important este că acest: învățământ agricol ese din şcoală. Invăţătorii chiamă pe săteni să vie la “şcoală, să ur- mărească. experienţele fiilor lor, să formeze asociaţiuni cu elevii şi cu învățătorul pentru' diferite întreprinderi agricole, | 
Pentru a duce la bun” sfârşit această şcoală de adulți'cu un ca- Tacter cu totul special, s'a instituit de câteva luni — 'ca încercare — niște revizori agricoli. Aceştia sunt în. primul rând auxiliari 'preţioşi ai. învăţătorilor, dar au de scop șă/contribue la îmbunătăţirea CUunoş- > tintelor şi 'a' stării economice a săteanului. Ei caută să se apropie de câțiva țărani, să le câștige încrederea, studiază ' caracterul lok, însuşi rile lor economice, starea lor materială, etc. “Țăranii aleşi devin nişte adevăraţi elevi ai ! acestora şi de ei se. ocupă revizorii, urmărind un plan care se găseşte expus într'o recentă circulară ministerială. Se in broşura care se va împărți congresiştilor 1), _. ă Toată această organizaţiune pe care-am avut onoare să v'o expun- pe scurt, este bazată pe. spiritul de- sacrificiu şi „pe. devotamentul în- Vățătorilor, Speranța pe care ţara și-a pus-o. în ci n'a fost inşelată. 

: ia” 0 sa aaa “ a. ) In ziua următoare s'au impărțit congresiștilor exemplare din-bro- şura noastră: I/6ducation Populaire. en toumanie. . :
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„Lucrătorul . modest («Le modeste ouvrier qu'on" paye d'une obole»,. 

cum zice poetul) şi-a. făcut” datoria. Printr' însul urmărim ridicarea. 

. ţăranului, care este „forţa naţiunii noastre». . -:" 
- i N 

D. Becuvisage cere: ca lucrul manităl să fie obligatoriu | 
„în şeoli. 

D. Gonillin, profesor de agricultură la 'Toulaine (Indre- 
et-Loire),. arată că educaţiunea profesională agricolă este-" 

0 neebsitate pentru democraţie. 

D.. _Simonetti din Lyon “susţine. că rebuese pregătite. 

facultăţile copilului pentr, meserii * chiar din vârsta cea: 

ă mai fragedă. . . 
N N În E “ 

- D-na Moll- Weiss, care se întoreeă: dela un congres de edu-. 

_ eaţie din Geneva, 'se' ocupi de școlile : “de. gospodărie cari 

pregătesc bucătărese și servitoare;. observând că ar fi de 

„dorit ea stăpânii să: se poarte mai bine 'cu servitorii 

(emoins de îroideur envers les” domeştiques»). 

|. 
.



dă 

„Celenii de vacanţă Schimbul internățional de copii. 
Călătoriile de studiu 

4 = 

Acestea au fost ultimele chestiuni . cari. au. ocupat con- 
-aresul tot în dimineaţa zilei de 3 Octombrie D, 

Rapportul rezumativ asupra lucrărilor primite a fost făcut 
«de d. A. Andre, inspector şcolar la. Reims, specialist î în 
“chestiunea călătoriilor „$colare. 
-D-sa raportează toate aceste chestiuni! la chestiunea că- 

tătoriilor și începe prin a arătă folosul lor: «Călătoriile i îm- 

  

1) Comiunicările trimise biuroalui au fost: 
Les colonies de vacances en Italie (fără nume' de autor, dedicată 

-ilui Alberto Dallolio, fundatorul coloniilor şcolaro de vară din Bologna). 
- Ren€ Leblond, administratorul: societăţii pentru schimb do copii, ! Les 

““6chauges internationaux denfants. 
«4. Langevin, „Concordiu“, sociâte internationale d'otudes, do. cor: 

. respondance et d'âchange. | 
E. Chagniot, Rapport de association amicale “des unciens 5 elâres 

-de l6cole. supârieure. de "Giromagni (torritoiro de Belfort). 
_Lidie Martial, Le danger vhysique. et PSyehique, des. cchanges 
“ten fa nts. - 

Rapport sar la premitre colonie franeaise. de vacances en Ae- 
magne. (Extras din <Rovue Universitaire»). 
"Un număr din: Bulletin des cuvres et des „toyages scolaires: din 

Reims. . 
Dr. Badaloni, Asistance pnisiologique et hys iânique dans Petole. 

s
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„bogăţese spiritul și dau avânt imaginaţiei. ; desvoltă jude- 
cata, stimulează, inițiativa individuală şi: întăresc - voinţa; 

”xisipese prejudecățile şi luminează patriotismul». E 
„. După'un seurt istorie, în. care citează pe - Locke, . Mon- 

_taigne şi Rousseau, și în care ne spune că primele! călă- 
torii de şcolari în comun au fost făcute (în Franţa) la î în- 

„ ceputul secolului. XIX (1799—1800),. aminteşte .că azi şi 

guvernele şi sodietăţile particulare - îneuragează în.. toate 

- chipurile călătoriile elevilor şi profesorilor; - apoi trece la 

expunerea fiecărei chestiuni în parte, rezumând memoriile 

„trimise. 
“In rândurile următoare, mă voiu ocupă de cele : mai înte- 

resanțe din aceste memorii. i 

Voiu incepe « cu 2 schimbul de copii. 
IN 

Odată stabilit folosul căliitoriilor pentru educaţia tine-, 

rimii, e natură] să se caute toate mijloacele pentru a le . 

înlesni. Negreşit, lipsa de fonduri pentru organizarea acestor 

călătorii este cea “mai însemnată piedică. Pentru a se. 

înlătură întro bună: măsură, Sa născut ideea următoare: 

Părinţii dintro localitate să trimiţă: copiii lor - întro altă 

localitate şi,. în timp de mai multe zile :sau 'săptămâni, 

copiii: să, trăiască într'o. familie streină pe când acasă la ei 

trăesc alți camarazi. Cu aceasta ajungi. la cheltuiala cea: 

mai mică: numai plata, drumului. Ai şi garanţia că copiii 

vor fi bine îngrijiţi, căci fiecare familie care are un -mo- 

safir, are în același timp şi un copil trimis departe. _ 

“Schimbul de copii. se „poate folosi în multe feluri.. Cele. 

mai importante sunt: a înlesni cunoaşterea patriei, a înlesni 

' învăţarea limbilor streine. . 

__ Cu acest din urmă înţeles-se praotică în Franţa, Anglia 

„şi Germania. schimbul - internațional “de copii. “Când un 

„copil care are de acasă . cunoștințe fie “şi .restrânse: de o - 

“limbă streină, merge în ţara unde se vorbeşte, acea; limbă 

Su trăeşte singur în „mijlocul unei familii care nu cunoaște . 

- i
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limba lui natală, învață, face progrese repezi. şi impărtante. 
"O. întrebare se 'va .naște în “mintea oricui: cum alegi 

familiile cari să schimbe. copiii? Aceasta este greutatea, și 
„pentru pregătirea schimbului trebuesc foarte. multe luări 
preliminarii. - -- - - 

Despre» aceste lucrări şi despre : rezultatele obţinute a 
comunicat: d.. Leblond în numele unei societăţi «<Socit6 
d'âchange international des enfants et des jeunes sens», 

- fondată. în 1903 de d. “tom Mathicu. 
- Sprijinită de municipalitatea . Parisului Și .de mai multe 

"camere de comereiu din Franţa şi din streinătate, societatea 
numără în cei cinci ani de existenţă 810: copii schimbaţi 
din Franţa în alto ţări şi: din alto țări în Franţa. 

Ea centralizează cererile, arc corespondenţi în diferite 
oraşe” streine și pregiiteşto totul ca să fie mulțumită toată 
lumea. - 

N 

Ia “În accleaș sens : luere ează societatea : Concordia» care 
asemenea: prin d. Langeviui a  Prezentăt -€ 0 dare de: seamă - 
despre activitatea sa. 

Fundată în 1895 de Emile Lombard, ea are de scop . 
să înlesnească! relaţiile intern naționale prin ' studiul mani- 
festaţiunilor intelectuale, morale și. economice! ale popoa- : 
relor şi să stabilească, între membrii “săi leg: ături de soli- | 
darițate şi de bunăvoință mutuală. Pentru aceasta, înles- 
nește corespondenţa internaţională între elevi : sau. “adulţi, i 
pregătește schimbul de copii, înlesneşte găsirea de locuri 
pentru! instituitori, ete. In. ultimii: doi. ani a: înlesnit 

„ sehimbul între două sute de. familii franeoze și streine. 

1) An vizitat sediul acestei “societăţi. și am luat” toate! documentele 
necesare pentru a da aci lămuriri amănunțite. - Societatea are membri în * “toate părţile lumii. In lista orașelor unde se allă vreun membru vedem: Paris; București, Bruxelles, Amsterdam, Gonova, Geneva, Mexico, Moscova, Munich, Berlin, Cairo, Peking, : „ Cambridge, Tokio, ete. Acești membri întrețin relaţii | unii cu alţii prin v intermediul societăţii. Cel care se înserie. arată scopul lui: vrea să 

-.:
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D. Evil Chagniot s se ocupă de schimbul de copii în ve- - 
"derea învi ăţării . unei limbi streine și cere să nu se îri- 

mită copiii în altă: țară decât atunci când au cunoștință 

„suficientă, de limbâ, acelei, țări. 

D-na Iq/dia Martial atrage atenţiunea âsupra primejdiilor 

fizice şi psihice ale acestui schimb. 'Trebue să cunoşti bine 

mediul unde trimeţi copiii, să ţii socoteală de vârsta. lor 

și de condiţia lor socială. In genere, sfiituește familiile să - 
nu se învoiască la sehimb decăt atunci când copiii au a- 
juns la o vârstă destul de înaintată ea să folosească de 
şederea lor într'o ţară streină. Să 

7 

Lă 

- , 

aibă informaţii despre vreun subiect ori . despre vreo țară, vrea -să 

schimbe cărţi” postale ilustrate, vrea să se perfecționeze întro limbă 

streină scriind scrisori, etc.; în același timp arată și ce este dispus 

să ofere în schimb. Toate aceste informaţii se publică într'un organ 

al societăţii, care -se trimite tuturor membrilor. Astfel, fiecare poate 

căută și găsi în listă ceeace-i trebue. Cei cari vor să călătorească pot 

aveă informaţii despre oraşul unde se duc, înlesniri de traiu, etc. 

"Societatea publică în fiecare lună o revistă «Le correspondant in: 
ternational», în care se tipărese articole în diferite Jimbi europene și în 

esperanto. Prin. această foae se ţin toţi membrii în curent cu''schimbă- 

rile de adresă ale unora, cu noile inscripțiuni, ete. Anuarul ce apare la 

finelo fiecărui an-dă numele tuturor membrilor cu numărul de ordine 

al fiecăruia şi cu indicaţiile necesare. Cotizaţia anuală esto de 13 fr; 

„tinerii până la,18 ani plătesc pe jumătate. 

Iată lista chestiunilor pentru cari poato cineva găsi informaţiuni, 

'relațiuni, schimburi de idei, cte.: ” 

Agricultură «la fiecare chestie generală sunt indicate Și chestiile 

speciale, de exemplu : unul se ocupă cu sericicultura, altul cu horti- 

cultura, altul cu pădurile, ete.),. Arte, Asociaţiuni, Bibliografie, Colec- 

țiuni,, Colonii,' Comereiu. Industrie, Obiceiuri, Drept și Legislaţie, 

Sisteme do scriere, Feminism, Geografic, Istorie și Archeologie, Lin- 

guistică, Literatură, Medicină şi Igienă, Militarism, Naţionalităţi, Pa- 

cifism, Țări diferite, Pedagogic, Filantropie,-Filozofie, Postă şi Telegraf, 

Profesiuni, Chestiuni sociale și economice, Științe naturale, Științe 

„oculte, Științe fizice şi matematice, Ştiinţe politice, Sporturi, 'Trans- 

porturi, Lucrări publice. 
“p 

Adamescu, Raport



: lui o comunicarea, interesantă. - 

vorba de. Paris, do stradele și casele cart 

E Ia 

Cam în același sens vorbeşte și d-na; Jane Misme, di- 
rectoarea ziarului: <La Frangaise> şi recomandă lucrarea, 
pe care această publicaţie o urmărește : apropierea mamelor 
din toate ţiurile. : SR Ea ii 

Despre. coloniile de vacanţă Sau dat amănunte cu pri- 
vire la Franţa şi. Italia. -. 

D-nul" Boureille a vorbit în numele <Uniunii coloniilor 
de vacanță», societate prezidată de d. Loubet. Ea urmă- 

„irește organizarea de colonii de vacanţă (şi -a reușit în 
anii din/urmă să trimiţă anual câte 8000 de copii dir orașe 

“la a6r curat) şi crearea de şcoli în aer liber. Prin iniţia- 
tiva ei s'au făcut încercări de. acestea: Sau “trimis elevi 
'din: școalele primare urbâne să, facă lecţii câtăva: vreme 

” în sat, adică să vază de. aproape. natura, despre care 'au 
învăţat atâtea, lucruri frumoase, în cărţi 1). 

Despre coloniile de vacanţă din Jalia su trimis biurou- 

“Aceste colonii se întreţin cu fonduri adunate prin: co- , 
tizaţiile membrilor cari le organizează, subvenţiunile co- 

munelor, comitetelor ae patronagiu și altor instituţii simi- 
lare, subscripțiuni deschise de ziaie, vânzarea diferitelor 
broșuri tipărite în acest scop, organizarea de lgterii, ser- 
bări de binefacere, ete., legate şi donaţiuni. Se Coloniile din Turin au 5. categorii: de societari: acţio- nari, cari iau, în timp de 3 ani, una sau mai multe ac- "“țiuni de câte 5 lei una ; — perpetui; cari dau odată pentru 
totdeauna între 100 şi 1000 lei; — binefăcători, cari dau în-. „tre 1000 şi 10.000; — de onoare, care dau 10,000 lei ; — mie patroni, adolescenţi cari dau 2? lei pe an și adună fonduri 
“prin subscripții. 

  

> 

Unele colonii au recurs la un mijloc, care are și o parte 

1) Ca'să înţelegem importanța lucrului, să no aducem aminte că o 
ierelor sărace 'din Paris,  
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odueativă : mici estizaţiuni lunare .de la elevii din: școlile 

elementare. Sunt, de sigur, multe familii destul de mo- 
deste ca situaţie materială și cari. pot. da 5 centime pe 
lună. Și e un chip-de a:învăţă pe copii şi eeonoimia și 

spiritul de solidaritate. Incerearea. su făcut la Bologna, . 
unde cotizaţiile mici de la elevii şeoalelor elementare au 

dat întrun an suma de 1596 lei. Cele din Florenţa a adu- 
nat în modul acesta în: 1906 suma de 1881 lei; iar o co- 

lonie din Veneţia 545 lei. 
Sa mai emis ideea de -a se face apel şi ia eouperarea 

societăţilor formate în şcolile secundare sau în universităţi. 
D. Memmo, prezidentul unei coionii din Veneţia, care a 
făcut această, propunere în 1905, .a amintit circulara d-lui - 
Liard către elevii şeolilor. secundare cu privire la. opera 

de prezervare. contra tuberculozei. , . 

Autorul comunic ării crede că toate aceste ajutoare nu! 

vor fi suficiente şi nu se vor dobândi vezultate importante 

până când Statul nu se va hotări să intervină prin sub- 

xenţiuni serioase. -. - 
Apoi :d-sa ne dă amănunte “despre. diferitele colonii. 

Prima “colonie din Milano - au ni se spune anul) a fost de 
"%60 elevi. In al treilea an sau folosiţ.. de. petrecerea la 

"ţară 92 de copii. In 1888 sa ajuns la 200. In 1906 s0= 
„ cietatea 'a putut “trimite 200 de. băeţi şi 200 de fete. 

Una din aceste societăţi din Milano are uzi un ci apital 

„de 180.571 lei. - 
„Costul unui copil în “timp de 0. lună este..în medie de 

5i lei... 
Din Bolognă Său irimis.. in: 1889 numai 24 de elevi, dar: 

azi se trimit 94, cheltuindu-se întrun :an 17000 de lei. » 

„La Turin s'a făcut încercare, în 1892, cu 11 băeţi și 10. 

fete, aleși de o comisie de: medici dintre elevii școlilor 

primare din oraş. Rezultatele au fost aşă do îmbucură 
toare încât o sumă de persoane cu avere iu dat concursul - 

lor şi” azi Turinul are:95 de colonii cu 530 de copii de. 

: „âmbele” sexe. Șederea. lor în , Jocalitatea climatericii, aleasă



  

e de 50—55 zile. Averea acestor colonii este de 453858 
„lei. In 1905 întreținerea unui elev a costat 59 lei. Pentru 

locuința elevilor se întrebuințează localurile de şcoală din 
“comunele de munte 1).; | 

Din Verona s'au trimis pentru o lună 200 de băeţi și fete 
întro localitate de munte. | N 

- Asemenea se trimit la aer curat un număr mai mare 
sau mai mie de copii din multe orașe italiene: Udine, 
Vicenza, Bergamo, Mantua,' Genova, Başsano, Padova, Pa- 

"lermo, Roma.. Societăţile cari le întrețin au capitaluri fru- 
moase: 61.628 lei, 23.585 lei, 173.361 lei, ete. 

7 

„Dar d. Andr6, autorul raportului . ezumativ, atrage a-" 
tenţiunea că nu e vorba a se discută la congres despre 

„coloniile de vacanţă în genere, ci numai de acelea cu scop 
„de a se schimbă între ele 'din două țări şi de aceea nici 
nu se referă în lucrarea sa la comunicarea, italiană. D-sa 
citează opinia emisă întrun congres din 1905. (&Conorts 

„de expansion Gconomique mondiale»): «Dacă sar orgauiză 
colonii de vacanţă în străinătate, ar fi. mare folos pentru studiul. practie al limbilor. Sar trimite, de exemplu, elevii „unei şeoli în Germania; un: profesor, de acolo ar aveă srijă 

"de ei şi i-ar conduce la excursiuni interesante. Aceşti elevi „ar avea vârsta de cel puţin 14 ani și s'ar recrută printrun examen». | | | 
Prima colonie, franceză în Germania Sa trimis în 1907 (lulie-Septembrie). Un număr de 26 elevi din diferite şcoli secundare din Paris sau împărţit în oraşele Dusseldorf, “Colonia, Bonn şi Coblenz. Raportul asupra, acestei colonii a fost prezentat Ministerului instrueției ded. Pinloehe,. profesor la'lieeul Charlemagne. o 

Îi a o 
” ” i i Ă Ă : 

1 
. 

. 
. . i . 
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) Autorul mal pomenește și, despre o instituție do cultură fizică a copiilor din Turin : gimnaziul recreativ «Genero», care are de scop a întări forțele fizice ale - elevilor din școalelo primare prin: exerciţii ” apropriate și prin îngrijiri potrivite. Cura aici ţine 3. săptămâni. 
e  



  

"Ultima chestie cu care sa ocupat congresul a fost: cd- 
dătoriile de studiu ale membrilor corpului didactic. | 
„Asupra acestei chestii n'a venit nici o. comunicare din 

afară, ci numai d. Andr6, raportul comitetului, a dat oare- 
cari lămuriri. 

«Dacă, pentru tinerime, călătoriile sunt un lucru excelent, 
ele sunt necesare “și. edueatorilor, mai ales profesorilor de - 
geografie. E - 

câr trebui să se inlosneasciă acâstora: de a dobândi no: 
țiuni de acelea cari vor servi ca să facă mai sensibile 
pentru copii caracterele generale și formele tipice ale ţării 
sau ale țărilor străine şi ca să transforme cursul de geo- 
grafie, curs adesea: mort, într unul viu, pitoresc, interesant 

și iubit: de copii. 

«Dintwo călătorie bine * organizată vii totdeauna cu să-. 
nătatea, întărită, cu idei nouă, cu impresii salutare și cu 

siguranță în cunoștință. :: EEE 
«Ce interesant, ce precis ar: deveni cursul de geografie 

dacă profesorii ar amestecă în lecţiile lor sau în conferin- 
țele populare amintiri personale, cari ațâță totdeauna cu-. 
Tiozitatea ! : 
«După cereetările pe cari le am făcut, se . vede că obi- 
„ceiul de a 'călători pentru a se instrui se generalizeazi din. 
"ce în ce mai mult. - 
«Astfel, în Elveţia e o asociaţie cu acest scop care gru- 
pează aproape .3000 de institutori şi institutoare.; «Leres- 
hausverein» - din 'Vienă „organizează în fiecare an călătorii 
strălugite însoţite de cursuri speciale pentru studiul limbi: 
lor moderne; în acelaș sens luerează « Asociaţia instituto- 
rilor. din Marea Britanie și Irlanda».. | 

«La noi, călătoriile de studiu nu au avut, destul succes 
din pricina lipsei de mijloace, dar de vre-o zece ani ini- 

țiativa privată a înlesnit unui mare număr de institutori 
și institutoare să 'călătorească și să viziteze, în condiţii 

excelente, colțurile cele mai pitorești ale Franţei şi pose- 
, siunile mediteranee.
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«Oricât: ar fi de folositor şi plăcut să călătorească -cineva,. 
în ţări străine, sâcotim că înainte de toate trebue să facă, 
excursii în țara sa proprie, căci trebue să, cunoască cât: mai 

„complet Şi mai exact patria despre care are :să dea învă-: 
- ţătură copiilor şi. pe care trebue să-i facă so iubească. 
"Este operă “utilă şi patriotică de. a înlosni învățăto- 

* rimii să cunoască, patria cea mică şi numai mai târziu pa-" 
tria cea, mare. o a rr 
«De aceea am „propus 'ca rocompensele ee se acordă 
institutorilor pentru cursurile de adulţi sau pentru altă 
formă, de activitate extr: -școlară,: să consteă mai ales in 
înlesniri de a, călători». o. 

Autorul, terminând, citează câteva pasăgii dintun articol 
al d-lui Ed. Petit, care vorbeşte despră <bursele de călătorie» '. 
ce se dau profesorilor. secundari pentru a cercetă țări de- 
părtate, — în Asia, Ameriea, Oceania — și propune că ar fi 
bine să se deu asemenea burse și pentru Franţa. «Nici un 
filantrop wa avut până! acum ideea să fundeze pentru 
agregaţii de istorie și de geografie, 'o bursă pentru «Tour 
de Francez. Nimie nu poate preţui așa de mult ca învă- 
țământul pentru cunoașterea : Franţei, care are trebuință 
de a îi deplin cunoscuti; şi iubită.» | 

„ Voiu transcrie 'aci o' serie de deziderate cari urmau a fi supuse congresului 1). . i 

«Guvernele să încurajeze schimbul internaţional de copii, «dar să nu'se ocupe de acest serviciu, care trebue să ră- «mână de domeniul iniţiativei private 2)... aa „ «Autorităţile şcolare, presa învățământului şi presa zil- «nică să, arate: familiilor „multiplele foloase“ ale acestui «sehimb ?) Me | «Inainte de a se face: schimbul de: copii, să se-ţie so-- «coteală: Se - Sa 

    

') In urmă, biuroul hotărînd a nu se tace nici discuţie nici vot; nici. un deziderat m'a fost discutat în congres. E *) «Concordia» . 
3) Diferili propunători, 

4 

7  



«]. de vârsta copiilor. ” -. : o 
«2. de situaţia lor familială 'și socială. | a 
<3.. de starea lor psihologică și fizică. a 
«4. de mediul uman și social. în. eare se vor transplantă : 

«ca să nu le fie stricătort). | „ Da 
«In șeoalele din ţinuturile de-la hotare, să se facă lecţii - 

«pentru studiul elementar al limbii din- țara vecină 2)... 
«Să se constitue o 'comisiune internaţională compusă din 

«delegaţi numiţi de guvern, pentru 'ca să rezolve dificul- 
“ «tăţile schimbului inter-șeolar, cari provin din diversitatea 
-«programelor şi a condiţiilor de admitere în școli 3). 

«Școalele superioare, asoeciaţiunile de foşti elevi, came- 
areie de .comereiu să organizeze călătorii de studiu, ale 
«căror rezultate vor fi eu atât mai solide cu cât va fi mai 
«accentuat caracterul lor tehnic %. . 3 DE 

«Să se ia măsuri de către guverne pentru a se înlesni 
«schimbul de profesori 3)... i 

«Să se creeze cursuri de vacanță pentru profesorii cari 

«vor să se perfecționeze în. studiul limbilor vii: €). îi 
«Să se trimită instrucţiuni directorilor de institute de 

«instrucție publică, ea. să: înlesnească, în „timpul vacanței, 

«găzduirea elevilor şi institutorilor cari vor veni -pentru 

«călătorii de studiu. . aa 
" «La sfârşitul şeoalei normale primare, absolvenţii să fie - 
«trimiși a călători pe .cheltuiala statului ; iar -indemnizările . - 
«cari se dau de stat, institutorilor cari -se disting în acti-: 

«vitatea post-şeolară şi peri-școlară, să se” întrebuințeze 

«pentru a-i- trimite în grupe în călătorii de studiu. — . 
«Statul, departamentele, Universitățile, Societăţile: de 

«foşti, elevi, ete. să institue burse de călătorie pentru pro- 
«fesorii. de geografie și elevii cei mai meritoși, ca să cer- 
«ceteze principălele regiuni ale Franţei» î). i 

( . - 

  

') Ecole de la Penste>.: îî..- Ie - 
2) că sociaţiunea amicală a şcoalei superioare din Giromagny>. 

_%) «Societatea do: schimb internaţional». | ! DT 

*) Idem. ! i 

2) dem, , , | | 

“) «Asociaţia foștilor elevi ai şeoalei superioare din Giromagny>. . 

7) Aceste 3 din urmă. puncte sunt propuse de «Societatea pentru 

călătorii şcolare» şi, privesc special Franţa, :
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- Vizite la diferite instituțiani 
După amiaza zilei de 3 Octombrie a fost rezervată pen- tru vizite. | N e Mi Sa făcut o listă destul de lungă, din care „eongresiștii aveau să-şi aleagă. Ea cuprindei o serie de şcoli 1) și o serie de instituţiuni de “educaţie populară *). Aceste vizite aveau să fie făcute între 2 și 5 p.m, timp - prea scurt pentru a se. vizită cu folos un număr ceva mai mare din ele. . Yoiu dă uici, câteva amănunte despre unele din institu- - “țiile de educaţie populară la cari au fost învitați congre-  siștii. a E Ce - 

<Ligue nationale contre Valcoolisimne» —, Liiga națională îm-" potriva alcoolismului — este întemeiată în 1904 ca urmare a aşă zisei «Uniuni franceze antialeoolice». 

  

  
  

1) Şcoli și muzec: Louvre, Conservatorul. de arte și meserii, școala "de băeţi (rue Blomet), școala do fete (rue Jouffroy), scoala do menaj (rue des Minimes),' școala, profesională do fate (rue Bouret), şcoala Estienne, industria cărţii (Boul, d'Italic), școala Boulle, industria mo- bilelor (rue de Reuilly), şcoala profesională :ruo' Ganneroni, a: :) Ecoles des hautes studes Sociales, — Fedsration dos universites populaires, — Ligue nationale contre Valcoolisme, — Ecoles des Meres,— Liguo franţaise de Venseignement, — Oeuvre du Trousseau, —'Jeu- . Hesse r&publicaine du 20 arrondissement, — La Frangaisc, — Jeunesse r6publicaine du 3e arr., — Foyer du soldat do Paris,



  

Sediul central este în Paris, iar în restul: țării are nu-! 

meroase secțiuni. După - ultimul raport, ea numără i 65.000 
membri. - 7 

Ea se ocupă în primul rând cu cducăţia antialcoolică. 

Prin stăruinţele ei s'au introdus în şcoalele primare oarc-. 
cari noțiuni de învățământ anţialeoolic. Ea urmăreşte exe- 

cutarea acestei părţi din program și o înlesnoşte, tipărind 

cărţi și tablouri, lăudând și încurajând pe institutorii cari 

se ocupă mai activ eu chestia. Se formează apoi mici so- 
cietăţi de şcolari prin diferite licec, având de scop a pre- 
găti la lupta. de mâine pe viitorii cetiițeni. Liga răspân- 
deşte broşuri antialcoolice în. cazărmi și organizează. con- 

ferinţe. 
În vedereu viitorului,- ea înfiinţează cantine fără băuturi. 

spirtoase prin ateliere unde găsese patroni binevoitori. O: 

asemenea cantină este la sodiul central în «rue des Feoles, 
50», unde se' poate mâncă foarte bine cu preţ redus. Am 

avut ocazia să vizitez acest. local'în 1906, când eram în 

Paris, şi am găsit la vremea mesei foarte mult, tineret, 

« Ecoles des. mâres» — Şcoala namnelor — fundaâtă în 1897 

ate de scop să dea ocupaţie folositoare şi inteligentă fete- 

lor după ce ies din şcoală şi până când se mărită: să le 

prepare pentru rolul de stăpâne do casă şi de mame. 

Șeoalu are 'un local în «rue de Miromesnil,- 19», unde 

se țin conferinţe . de către diferite persoane la cari face 

"apel comitetul de conducere al societăţii şi unde se ţin 

cursurile obișnuite.. “Cursurile - sunt variate şi depind de 

scopul pe care-l urmăresc elevele: unele vor să - devină 

” profesoare, altele institutoare, altele numai gospodine. , 

Societatea, publică şi o revistă lunară, în care se discută 

diferite chestiuni în legătură, cu educaţia: femeii Și se dau 

velațiuni despre mersul şcolii. 

Ligue frangaise de. Pensciy gnement Liga franceză a învă 

ţământului—s'a întemeiat în 1866 de către Jean Mace numai
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cu tei membri : : un “lucrător 'pietrar, un conductor de drum 
de fier, un sergent de oraş. Întemeietorul ei eră însă așa de 
stăruitor încât peste doi-ani ajunge să aibă 4818 aderenţi. - 

De atunci şi până azi ca şi-a modificat programul după 
nevoile educaţiei populare. Li început a .căutat să răspân-. 
deascii. ideea obligativităţii înv: ățământului primar, Mai târ- 

„ziu a luati iniţiativa congreselor şi. anul acesta a fost al 
>S-lea congres, precum Sa spus. în capitolul respectiv. 

Liga este aşezată întrun frumos local, are bibliotecă și 
- are un mare deposit de material pentru învi ățământul popu- 

„. lar: aparate de proiecţie, elișeuri,. gravuri, ete. Ea sevă 
de organ central pentru * organizarea biblioteeilor populare. 
Ea reunește în organizația ci un mare număr de societăţi 

- cări' se ocupă cu o. ramură sau alta a educaţiei populare 
„Este condusă de un consiliu gencrăl în care intră reprezen- 
_tanţii tuturor” societăţilor afiliate. Po lângă acestea, mai e un. 
comitet, pirizian şi un comitet. de doamne. 
Liga publică -un - Buletin lunar în care se coordonează 

 intorniaţiile relative la activitatea diferitelor opere de 'edu- 
caţie populară. 

-Oeuvre. du trousseaui-—Societate: deritru facere ea: rufăriei—, 
"este: întemeiată în 1899 de către fostele eleve ale unei şcoli. 
de fete din Paris, strada, Riblette, 14, şi înscrie, an cu an, 
şi pe elevele şcolii. Cotizaţiunea este de:5 centime pe săp- 
tămână. Scopul este ca fiecare. membră să-și. pregătească, 

„lucrând singură sau ajutată de către camaradele ei, rufăria 
de care va aveă neve când se va. mărită. Școala fiind aşezată întrun cartier de muncitori * și de gameni în genere 
săraci,:se înţelege că scopul apare destul de însemnat. In fictarg Vineri : fetele. se adună şi: luerează.. Cu acest chip, ele' ajung ca, la vârsta de 18 ani, să aibă gata toată rufăria, fără ca să bage de seamă.! Interesant este -că, pe lângă Și "fetele sărace, vin altele cu oarecare dare. de mână dintre „ fostele: olâre și cele cari sunt mai dibace. la “cusut ajuti pe itovarășele lor la pitrțile, mai grele; astfel, pe. lângă



ideea prevederii, se adaogă şi ideea ajutorului mitual. E" 

natural apoi că aceste întruniri săptămânale sub privigherea - 

directoarei -şeolii contribuesc. şi la: formarea: bunelor deprin- 

deri și la întreţinere ea culturii. : 

«La Franguise» este numele unui ziar. redactat de un: 

comitet, de dpamne, « care se ocupă în: special. cu «progresul. 

femeilor». - Da 

«Fo aer, du soldat. de Par is =— Căminul soldatuiui— este o. 

instituţiune foarte interesantă, pe care am vizitat-o însumi... 

Tinerii soldaţi, intraţi în cazarmă, se 'văd deodată în. 

mijlocul unei -vicţi nouă, eare-i face adesea să simtă nos-; 

talgia casei părintești; apoi, neavâhd cum să petreacă: 

întun mod inteligent orele pe cari 16 lasă libere serviciul ' 

militar, sunt expuşi la toate 'tentaţiunile și adesea cad 

pradă alcoolismului. Dacă se găseşte chip ca să aduni pe: 

soldaţi întio casă. unde să - găsească distraețiuni felurite, 

înlături - înti”o mare parte aceste neajunsuri. Aceasta a" 

fost ideea tare, în 1898, a. condus pe o: doamnă, Germond, 

văduva'unui ofiţer superior, să înfiinţeze „un fel de club. 

special, pe' care l-a numit “ «Cămin». Căminul . “acesta. a. 

început prin a fi foarte modest, având o singură. sală ; apoi 

şi-a schimbat de câteva. ori localul, mărindu-se din ce în 

ce, ba nu'a rămas singur, ei a fost imitat, în alte punete! 

: ale Parisului şi în alte orașe. 
Localul pe care l-am vizitat în «rue du 'Teniples, are. o- 

frumoasă sală de conferinţe și-de serbări, cu o, scenă în: 

toată regula, - -ăre'o mică bibliotecă, are un: bufet la căre 

nu s6 găsesc. băuturi alcoolica. Aci vin soldaţi 'și grade: 

inferioare, găsese biliard şi: alte jocuri de 'acest fel (jocul: 

de cărţi este oprit),. găsesc reviste, găsesc hârtie de seris 

ca să-şi facă corespondenţa .cu familia. 

Soldaţii sunt primiți fără. nici o formalitate. şi nu sunt 

„supuși la nici o taxă. 
Cheltuelile se acoper prin“ catizaţiile membrilor asocia--
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“viei (membri binefăcători cari plătese 500 fr., membri fonda- 
tori cari plătese 100, membri subseriptori cari dau anual 10 
fr membri aderenţi cari dau. sub 10 fr.). Asociaţia are un 
comitet care îngrijește: de mersul trebilor și este în directă 
legătură cu Liga învățământului. 

Sa vizitat şi localul în care se va instală «Liga fran-. . 
'ceză a învățământului». 

Asemenea Sa depus'o coroană pe monumentul lui Jean 
Macă. i Ia E 

„_O parte din coneresiști au vizitat Muzeul Louvre, unde _:aveă- să se ţie conferinţe organizate de .«Socidtâ. populaire 
„des beauz arts» — Societatea. populară a artelor frumoase. 

“Fondată în 1894, această, societate are de seop' pe de o parte să ajute pe artiştii începători și să le împuţineze 
greutăţile debutului, pe de alta să răspândească gustul -artistie în popor. . _ Sa 

Societatea are un comitet compus 'din artiști și din oa-. meni foarte pricepuţi în ale artei. Fiecare aderent plăteşte 0 cotizaţie de 5 fr. pe an. Din suma care e adună prin cotizaţiuni' şi prin donaţiuni, se cumpără opere de artă, mai ales ale debutanţilor. In fie-care an se-pun la loterie operele cumpărațe în cursul anului și. participă numai a- derenţii. Cei -cari nu câștigă primesc în schimb gravuri | copii după, diferite lucrări de artă, gravuri executate bine ȘI carl nu se pun în comereiu 
| | Pentru: cultura membrilor, “societatea organizează confe-, rințe ținute către specialiști şi vizite la diferite rmuzeuri Și expoziţiuni. - .. . _ 

N
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Serbări. Inchiderea Congresului 

In seara de 3 Octombrie o mare ceremonie în onoarea 
lui Marcelin Berthelot sa dat în amfiteatrul, cel mare al 
Sorbonei. 

Pe lângă bucăţile: de muzică şi pe lângă - „poezia recitat 
de către artistul Albert Lambert, Sau ţinut discursuri de 
către d-nii Dessoye, prezidentul congresului, și DL. Bourgeois..! 

D. R. Poincarr6 a făcut o: disertaţie despre viaţa şi activi- 
tatea lui Berthelot. Serbarea să încheiat -prin cuvântarea 

d-lui A. Fallieres, prezidentul Republicei. : 
Inchiderea con resubi, — In ziua: de 4 Octombrie. la 10: 

dimineață s% deschis şedinţa ultimă a: congresului sub: 

preșidenția d-lui Doumergue, ministrul instrucției. 

După cuvântarea d-lui Dessoye, prezidentul congresului, 
care a rezumat lucrările congresului, a  urmât discursul 

d-lui Ferdinand Dreyfus, membru în consiliul general al 

Ligei: «Serbările şeoalelor în Fi ranja, Serbarea din * 1908 : 

Hippolite Carnot». 

După câteva bucăţi de muzică, după ce: d-şoara Geniat, 

artistă de la Comedia Franceză, a recitat cu desăvi ârşită. 

artă o odi către conoresiști. de Jean Philippe, a urmat. cu- 

vântareă, ministrului. | 

"D-sa a mulțumit organizatorilor congresiiluti pentru
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"munca depusă și “congresiștilor pentru lumina „ce au răs- 
- pândit asupra, chestiunilor prin comunicările lor. - 

„Termină zicând: «Această şedinţă este cea din urmă a 
“congresului; dar despărțirea e numai trecătoare. Congresul 
nu se sfârșește, căci o lungă și mare lucrare începe acum», 

„Serbarea şcolară în amintirea lui Carnot șa dat după 
amiază în grădina de aclimataţie. Mulţi copii din. şcoalele 
“populare de tot felul—o gazetă zice: 25000... au fost che- 
:maţi să, se bucure şi să înc ânte pe ongresişti prin mani- 

| festărilo bucuriei lor. 

- Seara; într'una: din sălile mari din Palmariura Sa dat 
un banchet, prezidat de d.  Doumergue, la care au luat parte 
-câteva, sute de persoane. SR 

D. Dessoye a băut pentru prezidentul „republioei şi pen- 
“tru congresiștii străini. 

D. Pulle a mulţumit în numele. delegaților streini, şi a. 
exprimat recunoştinţa, pentru Franţa, care a fost totdeauna 
în fruntea. mișcărilor” nobile și generoase. 

D. Doumergue a închinat pentru Liga învățământului. 
'<Intâiu ţin să asociez guvernul la toastul pe care pre- 

-ședintele Ligei l-a ridicat pentru congresiștii streini. Sper. 
că acoștia, Yor duce cu-ei o frumoasă amintire ' a acestor 
zile şi sunt fericit că Franţă a reprezentat pentru ei, şi în 
„această, împrejurare, inima; și spiritul omeriirii. 

<Ridie al doilea. toâst pentru Liga învățământului, acea- 
stă armată care luptă în țară pentru a întări o operă, ale 
-cărei rezultate . începem a .le vedea». 

In ziua de 5 Octombrie un însemnat, număr. do e congre- 
-siști Sau dus la Versailles, unde sau organizat serbări. 

i
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Oficiul internaţional al educaţiei populare. 

Intruna 'din şedinţele congresului ţinut în Milano în 

2 
3 

Septembrie 1906, s'a votat următoarea: moţiune: . . 

.. 

«Congresul, - . 
<Afirmânăd din nou. folosul unor desbateri internaţionale 

«asupra chestiilor- educaţiei populare; . 
<Proclamând asemenea folosul care decurge pentru toate 

«operele de educaţiune populară (înstituțiuni anoxe ale 

«școalei primare, biblioteci populare, universităţi populare 

«și cursuri pentru cultura, poporului, şcoli profesionale) din 

<eoordonarea, constantă a activităţii lor ; - 

“Recunoscând nevoia unei acţiuni continue pentru a sta-.., 

<Dili şi a face permanentă această coordonare; . | 

«Decide a se. constitui o federaţiune internaţională a 

«operelor de educaţiune populară; a E 

__»Dă mandat comitetului de organizare al congresului să 

«prepare această constituire». * Pa 

Comitetul a delegat pe “d. Angelo” Merlini să se ocupe | 

'cu această afacere.. D-sa ă comunicat în prima şedinţă a - 

congresului din Paris punetul său de vedere printrun ra- 

"port, pe care-l vom analiză aci. . 
D-sa începe prin:a constată că în toate. țările civilizate . 

p 4 . “4 Le. îs : ” PERII : - .. 

sau născut instituțiuni cari să completâze rezultatele şcolii
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primare și să prepare pe viitorul lucrător, şi că în unele țări asemenea instituţiuni au ajuns la o desvoltare foarte însemnată 1), - i A 
Epoca, noastră. de azi cu legăturile multiple și frecuente- între naţiuni încurajează aspiraţiile spre pace şi înfrățire universală. Această înfrățire se poate face pe tărâmul şti- inţei şi pe tărâmul educaţiunii. | . Acestui scop îi poate servi de minune o federaţiune in- | ternaţională pentru educaţia populară. - e 
Apoi d. Merlini cercetează foloăsele pe cari le ar aduce federaţiunea. e 

-In primul rând, ea ar aduce din toate părțile informa= * țiuni, le ar.coordonă ; ar înlesni legăturile: între -0” ţară și alta și între instituțiile similare, ar. provocă și ar organiză. - ;congrese, expoziţii, ar 'publică o revistă generală. | „Ar-puteă, în anumite împrejurări, să dea -un ajutor pre- țios diferitelor instituţiuni din diferite “ţări ; -de exemplu, pentru excursiuni şcolare, pentru călătorii ale profesorilor, ete.; mai ales pentru schimbul internațional. de copii, pe cure l-ar întări. prin creațiune de cursuri internaţionale do' vacanţă, ș. a. N ai E 
Federaţiunea aceasta. ar puteă să eontribue la soluţiunea „unor. probleme pedagogice sau sociale în raport cu șeoula şi cu educaţia ; ar-puteă să înlesncască comerciul cărţilor și să răspândească în. toate. țările capo-d'operele literare şi cele mai bune publicaţiuni ştiinţifice 2) i 

„Dar, dacă foloasele sunt lesne de stabilit, e mai greu 
  
    

1) Citează ca exemple: Liga franceză a învățământului, Liga bel.- “giană a învățământului, Societatea germană pentru întinderea culturii „ “Populare, Federaţiunea centrală pentru cultura populară ă, Austriacilor : cari vorbese nemțeşte, Uniunea 'cohă pentru cultură, Universitățile populare din Franţa, Bibliotecile populare, Şocictăţile mutuale. 
*):D. Merlini citează chestiunea ediţiunilor populare. Aminteşte că editorii .au' cerut, în congresele lor, garanţii mari, termene lungi, “. înainte ea o scriere să intre în domeniul public. Aceasta e o piedică” pentru răspândirea culturii în clasele sărace şi federaţiunea interna țională ar puteă să o combată, ! 

+ + 

,
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să hotărești cum.. se va constitui şi cum seva conduce 
acest. oficiu' internaţional, mai ales cari vor fi isvoarele 

- financiare şi unde va fi sediul lui. Si 
- .. Raportorul -declară:. că i-a, fost. imposibil. până acum să - 
stabilească miicar o înţelegere prealabilă. Speră insă căcu 
“ocaziunea "acestui congres. se va face un pas mai departe 
în această 'direcţiune. De. aceca, pe “deoparte invită pe 
delegaţii diferitelor. rațiuni si, se. înțeleacă între ei, pe. 
de alta supune votului! congresului următoarea moţiune eare 

__ estg primită cu unânimitate : 

“Al doilea. congres, . reluând, - - confiimând și precizând 
« dorinţa, exprimată de primul” congres . ţinut la Milano,. 

„_ «pentru o înţelegere internaţională prin care să se schimbe ! 
- «inforinaţiuni” relative „la educaţia populară, Sa 

Decide. -- i 
«Să. creeze un oficiu. internaţiânal al educaţiunii popu- 

„ «lare. având de scop; 'să eontribue la desvoltarea edueaţiunii 
«populare laice pentru ambele; sexe la toate naţiunile, prin 

„. «stabilirea unei legături. între toate instituţiile de educaţie. 
“din iniţiativă privată; 

«Să. centralizeze şi 'să “ăspândeaseă rezultatele. studiilor. 
„«şi experienţelor făente i în fiecare ţară, pe terâmul. educa-” 
sthunii populare» a AR 

- Asupra: chestiunii a a publicat: în timpul congresului Al. 

_“Dessoye. un articol în <Le Journal», din care extragem- 
“pasagiul următor : -. - 

«n ce: se rezumă congresul? Care-i oste. r6zultatul 9 S * 
“- recunoscut. în mod unanim că ar fi folositor pentru toţi a a 

- se stabili nu 0 colaborare “imposibilă, ci un fel de comu- - 

nicaţiune permanentă între nâţiuni, pentru ca: schimbul de 

„* informaţiuni început la Congres, 'să se continue. De accea 
s'a decis crearea unui oficiu intornaţional al operelor laice - 
de educaţie. populară, 

o i 

Adamescu, itaport |



43 

| «Cum va: puteă să fonoționeză acest. oficiu? Ce caracter 
ra aveă ? Va aveă acelaş caracter ca și congresul. | 

>Nu Sau emis deziderate, nu s'a. discutat, ma fost nici 
majoritate nici minoritate. Un număr de congresişti au dat 
lămuriri despre una sau alta dir operele de educaţie popu- 
lară din ţările lor: documente preţioase, la trebuinţă, au 
fost înregistrate şi-cine va voi va. puteă, să, le- folosească. 

»Oficiul internaţional nu poate: să: facă ultfel. 
>Fiecare ţară are moravurile, tradiţiunile,. temperamentul 

ei deosebit. Nu e vorbă -să se predice. o: anume doctrină, 
să se susțină o anume formă de lucrare: ar fi himeric și 

„primejdios. Din potrivă, fiecare naţiune va urmă să facă 

. 

- Și au 'romis o medalia: comemorativă pentru asooi . ților populare franceze. - 

eceace va socoti mai potrivit; cu caracterul și cu geniul său 
particular şi cu cerinţele organizării sale politice şi sociale; 
va puteă însă să se lumineze la lumina, experienţei făcută 
de alte naţiuni. a 
_»Liga franceză a - învăţământului a fost însărcinată să 
așeze temeliile acestui organism. nou şi să-i asigure mer- 
sul în mod: provizoriu măcar. “Rezultatele ce va dobândi le. 
va aduce la cunoștința congresului al 3-lea ce se va adună 
la Bruxelles în 1910, pentru a se păși la. constituirea de- 
finitivă». - . 

In legătură cu această chestiune a oficiului: internaţional, 
sit notăm că în dimineața zilei de 4 Octombrie sau adunat . 
into mică sală a Sorbonei delegaţii streini . pentru a se 
ocupă de constituirea unei <federaţiuni a universităţilor 
populare» 2). 

Adi au aclamat prezident pe. d. Puls, delegatul” italian 
orgănizatorul universităţii populare "din. Bologna. După un 
schimb de idei între « cei „prezenți, Sa decis: ca, fiscare na- - 

Ş 

  

') In ajun, mai mulţi delogăţi ai i universităților. populare existente au mers la loc alui Universităţii populare (Hotel des sociâts savantes 
aţiunea, univorsită- 

.
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țiune să delege doi reprezentanţi . în comitetul provizoriu, | 
care va pregăti lucrările necesare pentru a. se constitui 
definitiv federaţiunea. 

-D.. D. Teodoru și: autorul acestui raport au primit 

sarcina pentru România. - i



*, 

_CONCLUZIUNE. 

  

Din lucrările congresului oducaţiuii populate ținut la „Paris, pe cari le-am expus cu multe amănunte în paginile ce preced, reese în primul rând că în toate; ţările civilizate a devenii o preocupare: do. mare. insemnătate: această Ghes- tiune. a educaţiei populare». 
„Asupra termenului - însuşi a fost nevoie "de: oarecari = lămuriri. -- . - . - Sub numele de. <oducaţie popularăs. se înţeleg toațe mij- loacele- întrebuințate pentru. a completă educaţia şi învă- - țătura tinerilor cari nu pot să urmeze: o școală secundară pentru a le întreţine „eunoștinţele și a le înmulți, pentru “a-i pune în curent cu mișcarea științifică modernă ; se - inlolea asemenea mijloacele întrebuințate pentru a ridică: moralul claselor lucrătoare și sărace, pentru a le înlesni să se păturii de rolul lor în lupta, pentru îinaintarea Şi prosperitatea patriei. | | 

Aceste mijloace se pot grupă în mai multe catâgotii „Din. însăşi definițiunea educaţiei populare, se vede că ele au să susţină: ofectele șeolii primare, reîmprospătând - şi adăogând cunoștințe ; apoi să pregătească masele pentru rolul lor în stat. Prin urmare o „primă categorie vor fi - „acelta cari au de Scop să. ajute senala primară pentru a-şi



_ | | SO | 

da roadele':: opere peri-geoluie ; “apoi vor. fi mijloacele de! 
învățământ numite : opere „post-şcolare ; în. fine : mijloacele de: 
educație socială, așa zisele: opere eziru- școlare,



A. Opere peri-şcolare 

Pentru ca şcoala primară să: dea tot, ce. poate da, se 
zcere în primul «rând - ca toţi copiii în vârstă legiuită să 
urmeze în adevăr în școală ; prin urmare să ai atâtea lo- 
caluri şi atâţi! învăţători câţi trebue. Dacă „copiii nu vor 
să vie, să-i obligi ; dacă nu” pot, să suprimi piedieile ce 
le stau în cale... .. Ni | e 

-Prin urmare toate instituţiile cari vor contribui la reali: 
zarea, ucestor scopuri vor fi opere peri-școlare. . - 

Astfel < Societatea pentru clădivi. şcolure lu sale în județul 
„ Brăila» 1) este o instituţie peri-șeolară. o 

« Societalea pentru învățătura poporului român» *) care dă 
- La 1 . ———_ 

1) In ziu: de. 1 lanuarie 1902- s'a înființat în orașul Dyrăila o Socie- 
late pentru. clădiri şcolare, care își propune să adune fonduri pentru - „ «onstruiroa şi reconstruirea de localuri “şeolare în comunele ruralo „din judeţ... e a . ÎN Mijloacele pentru ajungerea scopului sunt: a) cotizaţiile membrilor; V) subseripțiuni publice ; c) donaţiuni ;:) sumo provenite din baluri, serbări “publice, reprezentaţiuni, concerte, loterii și altele. "Membrii fondatori au fost +7. a ” a Această societate a clădit un număr de. localuri, dar s'a “desfiinţat. _2) Societatea pentru învățătuia : poporului 'român, s'a. întemeiat la 8 * Noembrio 1866. Propunerea de întemeiere a, Societăţii s'a făcut de Vp «4. Urechia în urma înțelegerii avute cu mai mulți bărbaţi patrioți ca : 'Jisareu, Miseil, upaşeu, Sirejeseu, Sr. Roseti, clurelian. [. Mazims . Papiu Ilarian, ete. | ” i
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Statului î în “fiecare an un număr „dei învățori, este o insti- 

tuţie peri-şcolară. - | 

Dar chiar dacă ai avea atâtea localuri « şi atâţia învăţători 

„câţi copii sunt în “vârstă de școală întrun an dat, se în- 

"tâmplă că nu vin la şeoală toți. copiii câri trebe: să vie. . 

De ce?.Pentru că trebuc să se îmbrace şi să-și cumpere 

cărţi şi rechizite. Socieţăţile cari vor da haine. şi cărți. e0- 

piilor săraci, vor fi instituiţiuni peri-şeolare. - “, | 

Dintre comuniezirile: trimise la congres, una a vorbit despre 

o societate de acest fel din Franţa: «Le denier des dcoles», 

căre funcţionează în Ly On. 

" Scopul. ci este a propagă prin- toate mijloacele putineiocse: încățătur d 

printre Români, fără deosebire de provincie, şi a stărui ca învățătura 

generală gratuită şi obliyatoure să devină o realitate în România, aşa 

ca să ajungă a nu mai fi Români. fără să ştie a celi şi d scrie d con- . 

lueră la: descoltarea educațiunii naționale. - 

“ Do oarece Sociotatea se întreţine din cotizaţiile morbrilor şi donă- , 

liuni și pentru a puteă primi şi legata, i s'a recunoscut calitatea do 

porsoană juridică în 1887. ! : 

Cotizaţiile celor 277 mombri ai societăţii: în anul -1906-—1907 sa. 

„urcat la suma de 4300 lei, iar “venitul total al societăţii, în acelaş an- 

a fost de 114.028,65 lei. , 

Ponttu ajungerea scopului său, Sociotatea a început cu yeodlele. de . 

adulţi, în Bucureşti, cari au funcţionat dela, 1867 până la 1873, | 

Tot Sociotatea-a înființat şi o şcoală Aor mală pentru pregătirea încă- 

jătorilor. șeoalelor primare rurale. Scoala sia inaugurat la -18 Decem-: 

brie 1870- șia “funeţionat” regulat, fiind frecuentată de un numâr 

de 692 clovi, dela anul 1870 până la 1905—1906. Scoala aro 

"azi localul său: “propriu, "material 'didactie” şi mobilier corespunzător 

cu cerinţele pedagogici moderne. Pe lângă ea se allă şi o "școală 

primară de aplicaţie, pontru practica elevilor normaliști. . In diferite 

oraşe din restul ţării, socictatea a întroținut » mai „multe şcoli normăle, 

cari însă sau desfiinţat, ! -- 

In anul 1881 în ziua de 23 Aprilie, societatea a înființat în Ducu- 

. reşti și o grădină de copii, sistem Froebel; ca funeţionează, și astăzi» 

în local propriu. Ă 

Societatea, a publicat” catăva” vreme o rovistă întitulată : «Sozielaea 

„pent a, învăţălura poporului 4 Nomân», (1870—1880), ”
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„La noi cea mai veche: socictate de acest "fel este «So- eietatea pentru ajutorul copiilor săraci din Bucurăşti»,; care cheltueşte anual peste 5.000 “lei dând 'haine copiilor să-  - raci. 'Tot în Bucureşti oste societate: “Tibişoi», eare lu-" "* crează câm. în, acelaș. chip. a N La Iaşi funcţionează şi Prospercază 0 societate pentru ajutorul elevilor săraci, având un capital de 60.000 lei. Asemenea societăţi se pot: cită la Galaţi, *). la Craiova? * la; Târgul Neamţului, +) ete. - e „De vreo câţiva ani Șe încearcă a se fundă şi susţincă în București și în alte orașe un"tip de asociaţiuni cari se apropie și de mutualităţi și de: societăţile de” patronagiu. _ Astiel e în București:  < Banul scolar», fundată, în. 1907. "Ea arc de scop să stabilească raporturi strânse între școală și familie şi să cultive în elevi spiritul d6. economie și de 

- 1) Societatea pentru ajutorul elevilor săraci din Bucureşti Sa înfiin- - țat în anul 1893 din iniţiativa și prin stăruințele răposatului Doctor Sergiu, :.-. 
Ea Dispune de'un fong de peste 80.000 lei. - | Fondul și-l mărește anual prin cotizațiile membrilor și măi cu seamă prin donaţiuni, :- a pi | :) Societatea Pentru: ajutorul copiilor: săraci din Galaţi. (Se numește - <Cuntina Școlară și ajutorul elevilor. săraci») sa înființat în -1991; a adunat, până 'azi un fond de 56.081 lei, din cari a cheltuit 33.419 lei, : 

- dând ajutor Pentru cantină, Pentru . cumpărare de cărţi și haino €le- - 
-. Yilor săraci, - Ia Da SR e __5) Societatea. «mica copiilor» din Craiova; fundată - 1889, . îmbracă 

anual un număr însemnat de copii. In anul trecut a îmbrăcat 240 de fete, din cari 100 recomandate do câtre dirocţ , Sa cheltuit 2.400 lei. a +) Sociotatea, <Copilașul» s'a constituit în "cu incepere dela Aarlie 1906. Ea își săraci -din școlile publice; să stărue pent bunătăţiri alo localurilor, 
. - - Ne Societatea s'a înfiinţat ain iniţiativa corpului didactice primar din“ 

T.- Neamţu și la constituirea ci a avut un număr do 35 de membri, Astăzi are 82 membri și fond do 2.633 lei. A 'dat ajutoare.în sumă. 
do 2597 lei e ie 

recţiunile școalelor primare: 

Târgu-N camţu (Jud, Neamţ) 
Propune să ajute pe elevii 
ru înfiinţare- do școli și Îm- : N a d
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devi... Ma 
ajutor mutual. Sunt două. categorii de membri: părinţi. şi. 

7 

“Se vede însă că, cu tot'ajutorul de haine şi de cărţi, 
destui copii.încă nu pot să- înveţe. cum trebue la șeoalii,: 
fiindcă sunt rău 'hrăniţi: Sa.comunieat congresului că chiar 

_în Oraşe mari ca Bruxelles, se găsesc în şeoli copii hrăniţi | 

s 

: şcoală», 2 

insuficient. O asemenea constatare Sa făcut și în Bucu- 

rești. | a a 
«In postul Paștelui trecut, găsii întro zi în toate clasele 

S0, în altă zi 100, în alta 180 de copii nemâneaţi. In postul 
Crăciunului ce.trecă, am găsit odată. 60, altădată GT, altă 
dată 82, altă dată '90 de eopii: cari ni mâncaseră o firimi- 
“tură de pâine. Acum” două trei săptămâni, d. secretar, ge- 

„„ neral de la Ministerul şeoalelor a întrebat: câţi “copii vin 
nemâneaţi dimineaţa la şcolile toate din București. Știţi ce 
a. aflat? Vin mii de copii — băeţi și fete — nemâncaţi la 

Acestea sunt. cuvintele unui director de școală 2). - 

Cum vor putea -asemenca copii să urmărească explicările 

învățătorului? Cum. să fie vioi şi atenţi? 
S 

  

.1) Această societate s'a înființat la 11 Noembrio' 1907 în Bucureşti, - 

de institutorii şcoalei primare do 'băoţi No. 12,—unde își are sediul,—. 

pentru elevii acestei școalei şi alsolenții ci până la majorat. a 

_- Scopul socielăjei este: a) Să stabilească o apropiere. între: familie și 

școală. U] Să deprindă pe elovii școalei cu economia, ajutorarea reciprocă 

și buna întrebuințare a timpului. . :  -: pi Î ” . 

Membrii socictăței sunt de 2 feluri: adulți și minori (elevii: școalei) 

si sunt împărțiți în 2 secţiuni. Secţii minorilor e condusă de unul 

- dintre'instituori. . * : a ” 

"minorilor, de col puţin câto 20 bani anual... 

“ aclivităţii sociale a preoţilor şi învăţătorilor No. 1, 1908). - 

Cotizaţiile membrilor adulţi sunt de cel puţin câte 2 lei anual și ale 

3) Cuvântare ţinută în Bucureşti la o întrunire publică pentru înte: 

mciareă unei societăţi de patronagiu la 24 Februarie 1908. (Buletinul 

| . 

.
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. Pentru remedierea! âcestui rău, avem cantinele școlave. 
Rolul eantinelor! este nespus de mare, atât în orașe, pen-. tru motivele arătate, cât și în sate, unde se adaogă încă --un.alt motiv: dopiirtare ca localului de scoală „de “diferitele. „eiitune. cari alcătuese comiina. . | “Cele dintâi cantine la noi'sau întomeiat în anul 1898, In urma. unei circulări trimisă revizorilor de Către. Ministrul şeoalelor de atunci se întemeiază - în București o societate care întreține” chiar în primul an 15 cantine. Ea socoteă la 30. Iunie 1908 un fond de peste 65.000. lei 1). Această, societate dă numai în cazuri exceptionale mân- „care gratuită ; în genere elevii plătese (10 sau 5 bani). Tot aşa de: înfloritoare este Sociotatea cantinelor școlare din județul Ilfov 2). Vom. eită apoi. pe cea din Iaşi, fun- “dată în 1899 Și posedând uu capital de" 16.000. lei 3, pe cea din Craiova ( * Ospătăria şcolară) întemeiată de o so: „eietate de doanine , pe 'cea din Giurgiu 5). : | “In multe Orașe nu existi. societ; ăi, constituite cari să se ocupe cu întreţinerea de cantine; acolo se: constituese co- miteto formate. mai ales din: institutori și institutoare și . acestea adună fonduri și fac. cantine în şcolile unde se Simte adevărată novoc. | oz - 

x 

= - 
” 

1) Societatea cantinelor. scolare din Bucureşti, înființată în 1898, a avut | ca venituri de atunci. până la finele ; anului 1908 suma de 177.073,49 lei, din care-a cheltuit: 103 592,07 lei; dispune acum de un capital de 73.481,22 lei. In. cursul anului trecut” au funcționat 15 cantine, cari au - sorvit 64.856 porții de: mâncare, din cari numai 5878 gratuit, - - - 2) Socictalea cantinelor şcolare din jud. Ilfov a avut în anul 1908 avere „În sumă de 25.562 lei din cari a cheltuit 4119 lei, 'tămănând cu ua capital de 21.450 lei. Ea a întreținut 12 cantine, la cari a servit 21.59 porţii de mâncare la 41]. școlari în timp de două: luni aproximativ. 2) Societatea «Cantina școlară» “din Iași, Pundată în 1899, are azi „capital de 16. 000 lei. . 
1) Societatea <Ospălăria fcolarăa. din "Craiova, fondată în 1899. întreţine cantinele școlare. Aro un capital de G4. 468 lei. :) Societatea cantinelor. scolare. din Giurgiu, sa fundat, în anul 1901 are un cspital de f 3000 lei.



  

107 

  

“In sate cantinele se'organizează de învăţător întrun mod. 

mult niai simplu, adică elăvii. adue de acasă materialul 

necesar. pentru prepararea mâncării, care se face la şcoală: . 

de către soţia învățătorului sani de o femee din sat!). 

“Tot pentru sănătatea - elevilor, ca şi “cantinele, servă 

„coloniile de vacanță. In “oraşele mari trăese şi crese sute 

şi mii de copii înghesuiți în . cartiere murdare. în case fără. 

soare, Pe lângă că aceștia „sunt elevi mai 8labi decât ar: 

puteă să fie după forţele- lor intelectuale, dar dintre ei se: -. 

recrutează candidaţii la ftizie. o Da 

Se înţelege cât de mare bine li se tace acestora dacă Ii 

se înlesneşte să petreacă vara-la- acer curat. - E 

" “Despre coloniile de vacanţă sa vorbit-deajuns Ju congres... 

Sa, arătat că în Franţa este o mare uniune a coloniilor de: 

vacanţă care înlesneşte anual câtorva mii de. copii orășeni - : 

„să meargă la țară. Sa arătat asemenea ci în Italia este o- 

“organizare vastă În vederea acestui scop, că sunt societăţi 

prin multe orașe cari adună fonduri prin toate 'mijloacele,. 

interesând în acelaș timp și pe elevi prin mici cotizaţiuni.- 

In ţară la noi cea dintâi colonie şcolari a fost organi-” 

'zată de o societate de doamne din Bucureşti «Sprijinul» *)- 

  

„1 In 1898 erau .1G cantine şcolare în 21 de judeţe ; “în 1899—900: 

numărul lor so ridică 19 119; în: 1901—1902, la 242. In 1907—1908. 

au funcţionat 59 cantine. a - 

2) Societatea “prijinuul s'a înființat ziua de 25 Mai 1900 în Bucuresti.. . 

> 

Ea își propune: a) să ajute femeile câri caută să-și câștige singure 

existenta, b) să încarajeze diferitele instituţii femenine, €) să răspân-- 

dească cultura prin conferinţe, școli de adulte, etc,, d) să înființeze-. 

-sanatorii pentru convalescenţi, pentru tubereuloși, aziluri pentru: femei 

gravide, colonii de vacanță pentr şeolarii săraci.” a 

- Societatea a înființat, un birou de informațiuni chiar la sediul său 

-și astfel'a.procurat de lucru la o mulţime de femei sărace, a înfiinţat o 

şcoală de lucru'la care deodată s'au înscris 70 de elete. - ! - 

S'au ţinut conferințe populare în mai multe localuri de şcoli primare.- 

7 In ziua de-8 Februarie 1901 sa deschis și o şcoală. de adulte cu un. 

progran de studii repartizat la 2 ani. PT DI 

. - . 

. 7 a] -
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care în 1901 .a trimis 11 fetiţe să stei o lună la munte. „De atunci ea organizează în fiecare an mici colonii. „Primăria Capitalei Sa asociat la această operă, și, din 1902, “trimite asemenea colonii. In 1908 a întreţinut 926 de băcţi - “şi de fote parte lu munte, parte la mare. . . „_In.anii din urmă Casa şeoalelor a intervenit | al şi “ca și a „cheltuit în 1903 suma, de lei 10.00 O în scopul acâsta.. - 

"- "Poate. aceste instituţiuni, numite post-şcolure, nu învaţă - „Pe elev, dar îl. pun. în poziţie să poată, învăţă. Dar dacă *educaţia populară ar face numai atât, ca abia, şi-a pre-. gătit terenul, „Terenul ei adevărat, ca opere de învățământ, îl formează operele: post-şcolare. a ” 

* 

În o O . - 

A organizat colonii de zacanță. Număr 1905. s'a ridicat la 100, A înfiinţat 
-dela 10 Februarie 105, 
“40 eleve în Primul an. - 

Veniturile societăţii s'au ridic 

ul copiilor din colonia anului ȘI o şcoală de înfirmiere, cu începere Cursurile școalei țin 6 luni; au fost înscrise Ă 

at în 1004-1905 1ă 0,538 1



  

“grupe de instituțiuni : E CE a 

B. Opere post-şcolare | 

Operele post-şcolaro se interesează în primul rând 'dacă: | 
sunt, tineri cari mau învăţat de loc sau n? au băvățat tot ce - 

“trebuiă să învețe -în școala primară. 
In vederea acestora se instituese cursurile de adolescenţi: 

„şi de adulți. - 
-A doua, întrebare. a activităţii post-şeolare este urmă- 

toarea: Cei cari au absolvit şcoala primară, căt rețin din 
cunoștințele dobândite? Anchete făcute, în diferite ţări au 

arătat că aceste cunoştinţe se pot uită și pot fi cazuri — 

.. ciudate în adevăr — - de. analfabeți, cari sunt totuși . absol= - 

„venţi de şcoală, . x 

Mai ales la reerutăre se poate constată starea de cultură 

„a fiilor poporului. De aceea Blveţienii au instituit un era - 
- Men al iecruților, la care sunt supuși toţi tinerii. cari nu aut 

urmat învățământul: secundar sau superior. . Cursurile din 

cazarmă. vin să - completeze” lipsurile ; „asemenea cursuri E 

“există și în Elveţia şi în alte ţări.. 

Dar educaţiunea, post-şcolarii merge. mâi departe: ea se: 

interesează și de. aceia cari au trecut şcoala primară, au 

“trecut-o cu folos și mau uitat cele. învăţate. | 

Cerinţele vieţii moderne impun cunoștințe mai întinse 

- de cât acelea pe cari le. poate da cursul primar. -. 

Pentru dobândirea acestor cunoştinţe, se deosebeste trei



0 

[: ae 

- Instituții cari înlesnesc. citirea de cărți: _ 
S5ă N Bibliotecile populare. : 

Despre bibliotecile populare Sau prezentat la congres. | 
«câteva comunicări foarte interesante. Sau dat câteva li- 
-muriri despre cele din Alsacia, despre cele din Varşovia 
şi despre cele olandeze, dar. mai: numeroase științe Sau 
dat: despre cele italiene. - 
“In talia, pe. lângă suma pe care o “dă statul în fic-eare 
an, se cheltuese bani și de către societăţi particulare. Ace- 
ste societăţi, începute pe la 1900, “Sau desvoltat foarte  re- 
„pede şi azi.sunt două -centre: Milano și Bologna, cari. îşi 
dispută organizarea de biblioteci. 
Despre activitatea din Franţa în acest sens . Sa “vorbit 

puţin: s'a arătat cât de slab funcţionează bibliotecile. ŞCO- 
lare; s'au dat amănunte despre societatea «Joaurnaaux pour 
tous», care înlesneşte citirea de ziare în comunele rurale 
Si organizează biblioteci - cireulante.. E 

Noi stăm în genere foarte rău cu bibliotecile populare. 
Casa școalelor a organizat cele Vintâiu biblioteci. siste- 

matice în “anul 1898. „Atunei s'au întemeiat 320 de biblio- 
-teci sătești, câte 10 de judeţ. Tot atunci Sa făcut și un 
“regulament pentru funeţionarea lor. O nouă serie de 320 | 
Sa adaos în anul 1903. Dacă se aduogă la acestea, cele 143 
făcute prin donaţiuni particulare, „So. ajunge la un total 
de 785 biblioteci rurale. DD | E 

Numărul acesta nu este prei mic; ; dar am: zis că stă 
foarte ru, din pricină că nu. avem - destule cărţi . serise 
pentru țărani: Sar puteă formă ediţiuni din cărțile româ 
nești de literatură, dar acestea mar e fi îndestulătoare, pen 

"-t) In 1598 s'a alcătuit și un regulament al bibliotecilor populare, e care se 
.găsește în colecțiunoa do legi u Ministerului Instrucţici: -(VoL.I1 „Pag: 740).



tmaţiunea bibliotocilor “populare din oraşe: Putem spune 

? blioteca de la liceul Lazăr deschisă în 1906 Octomyrit, are. 2000 vo- 

1 

tru că ducă ai vrea să faci ediţiuni strict destinate. popo- 

rației rurale, ar trebui să păstrezi puţine - pagini - din -au- 

torii noștri. Traducerile din limbi streine cari se. publică 

de diferitele «biblioteci», au în vedere mai mult lumea 

orașelor și prin urmare. și din ele: puţine s'ar.puteă cu. fo- 

los da în mână. sătenilor. 

Pe lângă aceste lucrări literare, - trebuâ să ne cândim 

și la cărţi prin. „care să se vulgarizeze ştiinţa. Acestea lip- . 

sese aproape cu totul. Pentru împlinirea acestui gol;: Casa. 

Școalelor a publicat un concurs și va, edită manuserisele, 

cele mai bune ce i se vor trimite. 

In oraşe 's'au organizat de câţiva ani biblioteci populare 

și acestea au mulţi cititori. In București avem două: biblio- - 

_teci de acest fel: biblioteca de la, liceul < Lazăr» şi Diblio- 

teca «Socec». In Iaşi este una în mahalaua. « Tătăraşi». 

“Mai avem la: Pitești, Bârlad, ete.1)..  - 

IL. 

“Dastitţiuni cari ongeaticaaziă acursuri și zoifor inţe». 

- Acestea sunt foarte variate şi despre cle s “au tăcut co- 

“municări foarte numeroase la congresul din Paris. _. 

Cele mai multe din ele sunt org ganizate' de sosiotăţi par- 

ticulare; în Germania și în: Elveţia se găsesc. așă numi-: 

tele şcoli. de perfecționare - întreţinute de comune sau de . 

cantoane şi parte din ele sunt obligatorii: Fiindeă din Bi | 

a. puteă stabili si- 
ja In: momentul de faţă ne lipsesc date pentru: 

numai că bi- 

lume, este deschisă publicului între orelo. 83—10 seara şi numără în 

mediu 16 cititori “po seară, dar clovii și profesorii împrumută. cărți 

acasă ; că biblioteca populară «[.. V. Socec, întemoiată cu ocazia îm- 

plinirii 3 50 de ani - dela, fundarea casei. Socec, a avut în momentul 

- deschiderii sale 5000 volume."



"aceasta comunelor, corporațiilor 

112 , = 
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mania și 
fi afară din cadrul acestui. raport amănuntele despre șco- - 

-lile de perfecționare, IE | 

1 Cursurile de adulţi: pot fi cursuri: de reparațiune pen- 
tru analfabeți sau de reviziune pentru cei. cari nau absolvit . - 
cursul primar ori l-au absolvit şi voese a-şi -reîmprospită 
cunoștințele; pot fi în fine cursuri tehnice “sau speciule, 

Dacă cursurile de adulţi se țin cu soldaţii; ele se nu- 
“Mese cursuri de cazarmă. - - 

La noi, primâle cursuri de adulți sau 'organizat în anul 
„1866.de citre «Societatea - pentru învățătura popoiului ro- 
mân> în Bucureşti, dar după câţiva ani mişcarea a încetat cu totul *). Ea sa reînceput numai mai târziu după 1898. În 1901, când Ministrul instrucției s'a adresat prefecților cerându-le concursul, au apărut câteva cursuri, cari s'au înmulțit. repede. In 1902—1908 au faneţionat 975 de şcoli „de adulţi în comunele rurale şi 15 în orașe 2). „ Prin regulamenitul din 28 Maiu 1904 Sau stabilit nor - mele după. cari aveau să funcţioneze aceste şcoli de adulți. Ministerul nu-şi ia sarcina de. a le înființi, ei recomandă 

de meseriaşi -și societăţilor 
N . , Ă , Ni pârtieulare. | 

Se doosibese: d) şeoale de adulţi de curs primar, cari- „cuprind cursuri pentru analfabeți și cursuri pentru cei ce 
În 0 OI .. 

') Celo” d'intâi „cursuri "do adulți. despre cari se? face menţiune sunt din 1860, deschise de ministerul. învăţăturii publico din Princi- „Patul Moldovei în localul şeoaloi do. meserii. din Iași. - Urmează apoi cele din 1867 ale Societăţii pentru învățătura poporului român, despre" 

7 

cari se vorbește în nota relativă-la istoricul acelei societăţi (pag. 109). *) După datele co am “putut aveă la indemână,. cele mai numeroase cursuri de adulţi au fost (în anul 1907—1908)- în judeţele : Prahova -4145), Teleorman 104), Ialomiţa (107), Dolj (122), Buzău (100). Cu oca- 

„scop, vom aveâ. date exacte și- despre num 

pia cercetărilor co se vor faca: de inspectori anul acesta în vederea împărțirei de premii din suma, de 65.000 lei pusă în budget în acest 
ărul cursurilor și despre. 

- Ă ă 

numărul și asiduitatea ascultătorilor... 

din. Elveţia mau. venit comunicări la congres, ar



agricultură, meserii. 

” Esarcu : 31.000 lei numerar şi: efecte și o casă, In fiecare an, 

au puține cunoștințe de scriere, citire şi socoteală ; b) cursuri: 

libere pentru cei ce au absolvit şcoala primară; c) şcoale . 

pentru ucenici destinate. a completă instrucţiunea uceni- 
cilor din tabrici, ateliore și prăvălii. - 

Cursurile tehnice sau speciale a au Iuat, în Fi ranța, o des 

voltare” foarte mare. |, - a 
“«Asociațiunea filotehnică» este poate c cea, .niai însemnată 

organizatoare de astfel 'de -cussuri. Fundată. în 188, ca 
a progresat an cu an şi astăzi are 650 de cursuri în Paris. 

_Ble îmbrățișează materiile. cele: inai variate : literaturi, 
ştiinţe, arte . fumoase, arte. prăotiee, industrie, comerciu, 

Laboratoriile « Bourbouze5 sunt un for de şcoală pnetică 

pentru. fizică și himie la Paris. . - 
Din Italia sau dat detalii : despre «cercul poliglot “din 

„ Neapole», care are e de scop răspândirea cunoștinței, limbilor 

streine, 

La noi nu avem instătuţiuni cari să corespunză acestor 

cursuri, . 

2. _Gonferițle populare so. deosibese de . cursuri prin 
faptul că subiectele şedinţelor mau legătur ă între cole şi e. 
o, mâre varietate de vorbitori. ” Ea 

“n felul acesta se org ganizează - la noi i conferințele „Ate= + 
neeloy- în orașe 1); iar la sate Sau instituit cercurile culturale. 

"Aceste cercuri, organizate în. 1902 de către Ministerul 
Instrucțiunii, au de scop să: dea pe deoparte ocazie învăţă- 
torilor de a-și: schimbă” ideile și de a discută chestii de 

metodă și de organizare şeolar ă, pe de alta urmăresc răs-. 

pândirea de idei mort ale şi de interes practic printre” săteni. 

  

1) Despre Ateneelo. din diferite orașe ni avem la indemână dat | 

Cel din Iuetireşti esto fondat-in 1865. Posedă ca avere: palatii ÎN 

neului, o colecţie de obicete de artă,'0 sumă de 22.000 lei, o biblio- 

tecă de peste 5000 volume; afară de aceasta, averea lăsată de C. 
în timpul 

ernii, se țin conferințe în sala cea: 'mare a palatului. 

S Adamescu, Raport ” ” '
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Se adună învățătorii “din mai, multe : sute (cari -for- 
mează un cerc) întâiu. într'o' comună şi apoi pe rând în 
celelalte .și ţin. conferinţe. Numărul acestor. conferințe sa 
ridicat în 1901—1902 : în: unele : judeţe până la 80; în 
1903—190::au fost judeţe cari au avut; 195, iar în 1903-—1906 | «i 

"întrun judeţ-s'aiu ţinut 350 de conferințe. e 
"Rezultatele acestor cercuri culturale nu sunt prea stră- 

lucite, căci e foarte greu să se găsească și subiecte potrivite 
și mai ales,e greu să se. afle forma cea -mai apropiată de. 
înţelegerea sătenilor. In această privinţă se” cere multă . 
practică, multă experienţă și numai încet, încet, va, crește 

“numărul bunilor conferenţiari pentru'sato. Aenţiunea ce dă 
" Casa, Şcoalelor acestor cercuri, împrejurarea că a însărcinat 
„pe'0 seamă dintre scriitorii noştri de frunte să suprave- 
gheze mersul lor, toate vor contribui 'la perfecţionarea 
operei 1). - aa a 
Deocamdată, două câștiguri suni, pozitive: că o parte 

din săteni asistând la. adunarea, cereului. nu se duc în acel 
timp - la cârciumă; — că “prin mijlocirea, acestor adunări. 
s'au răspândit câteva idei şi în special ideia cooperaţiunii, 

- din: care au rezultat - mai întâiu. băncile populare şi apoi 
„cooperativele sătești. tă SE . 

"3. Lecturile publice sunt tot 'un fel do cursuri, în cari 
partea cea mai mare 0 ocupă citirea. | Aa 

La congresul din. Paris sa primit o comunicare a unui” 
. profesor italian, care "propune să se dea maye. întindere 
lecturilor cu caracter ştiinţific: să se citească pagini din.marii 
autori de ştiinţă, dându-se toate lămuririle necesare pentru a inlesni înțelegerea şi făcându-se” experienţele despre cari. : 
se vorbeşte în autori. | | LS Aa 

| Sa mai vorbit încă -despre lecturile literare cari se prac- 

| 1) Casa Școalelor cheltueșto pe an sumo importante, pontru cercu- File culturale: imprimă conferințe, premiază p6. învățătorii cari au 0 activitate mai rodnică, etc. ÎN - Ă 
. 

az



epoce decât cele: destinate studenţilor. 

- vremea din -urmă au fost: judeţe în. "cari sau ținut pe 
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tică de câţiva, ani în Paris cu mare succes:. s'a''ujuns să - 

se citească piese din. -Moliere, Racine, Corneille. -. 
La noi în ţară,. nu avem încercări de acest fel în orașe; : 

" avem” Însă ceva. 'care seamănă întru câtva: - sunt şezdătorile 

sătești; organizate de către. învitțătoare, și „destinate, special 

femeitor din sat.- E - 

“La aceste şezători irvățitoarea chiamă seara a pe femeile 

și pe fetele din sat la școală sau. la” locuiriţa, ei. Ele vin 

cu. lucrul și, “Jucrând, ascultă, cum. citește învățătoare a'0: 

bucată literară Sau sfaturi practice ori „cum. elevele recită, : 

„PpezĂL.). i 
[a 

4 Numele de universități monulară + se. întrebuințează « cu 

mai:multe înţelesuri. - ! ae ” 

Se. înțelege întâiu. extensiunea „niversitar ă, adică cursuri 

făcute de "profesorii : universitari în. alte ore. sau: în alte 

“Sunt apoi universitățile rurale daneze, scoli « cu interiat: 

unde se primesc tineri săteni în vreme de . șase lini din 

an pentru a face cursuri de: cultură generalii sau. epenlalo 

pentiu ocupaţia lor agricolă. | Ie 

„În fine sunt . universitățile -popidare iese: „cercuri de. 

studii cu întoemiri foarte variate. , 

La congres; numai „despre , acestea din urmă sau acut 

- comunicări, e - ! 

Sa. arătat cum Sau născut ele. din simple întruniri de 

| lucrători, cum: au fost ajutate. apoi de publiciști și în urmă 

"“<um Stau devotat profesori universitari pentru succesul lor. 

În fara noastră nu avem instituj iuni similare, însă deleg: ați 

noștri au aderat. la, federaţiunea- internaţională, a acestor... 

“universităţi * şi așteptăm. “momentul. potrivit. pentru a. orga- 

miză și la moi. i unele” din! formele de. aetivitate. în „acest 

  

1) Primcle încercări s'au făcut în '1902- și 
sto: '300 de. „ser 

dinţe în cursul. unui an. - Me 

au “avut mult succes. In _



"mână din averea lăsată do răposatul 1. Otetelișanu: și transmisă acelei. 

. 

sens cari se vor potrivi mai bine cu nevoile Şi împrejurările” 

menaj câri ar cadră cu ideile exprimate la congresul de, 
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5. Pentru educațiunaa specială | a femeii sau preconizat la 
congres cursuri și şcoli destinate. a pregăti fetele pentru 

> rolul lor de gospodine şi de mame de familie. 
Puţine indicaţiuni precise au putut să iasă din cele spuse,. 

pentru că chestiunea, este legată, de - aproape cu întreaga, 
organizare a învățământului feminin. Atât se poate zice: 
că se recunoaște necesitatea de a se diferenţiă, educațiunea 
băieţilor de'a. fetelor. 
“In țara noastră, -pe lângă” şcolile primate și secundare 

de'tete, pe lângă școlile profesionale, există și câteva școli de 

care vorbim. - 
Astfel este Institutul Oteteleșanu, fundat. și i întrețină de 

Academia Română, care are de scop să dea fetelor sărace. 
0. edueaţiune: de bune mame de: familie fără protențiuni și 
fără lux. 1). 

s 

„Astfel sunt şcolile . de menaj : una la Iaşi, «Principesa i 
Maria» fundată, de A. Ş. Principesa „Moștenitoare 2); două. 

„în București, ună internă” şi alta externă ) „câteva în €0- 
munele rurale %, 

  

1) Instătactal Otctelișanu, esto fundai și întreținut do. Acadomia Ro- | 

instituţii do d. I. Kalinderu, legatarul'universal al. defunctului. Elevele: 
se primesc prin. concurs și stau în şcoală 5 ani. Din 1894 până azi 
școala. a dat 199 de-absolvente, - 

) Şcoala „de gospodărie casnică! «Principesa Maria»: înființat 3 în. ași ara. do scop, a pregăti fetele „lipsite de mijloace să devină bune gospodine do casă, dându-li-se cunoştinţele necesare "de bucătărie; spălătorie, croitorie, gospodărie casnică, grădinărie, indastria laptelui, . avicultură, apicultură, scricicultură, religie, limba “română cu'conta- . - bilitatea. Cursurile lin 2 ani. Numărul elevelor esto de. 20. . 5) In Bucureşti sunt două Școli de :menaj: una externă cu 56 eleve, cari învaţă : spălatul şi: călcatul, croitoria casnică şi bucătăria; alta cu internat «Elena Eraclide> cu 46 eleve, cari învaţă + bucătăria, spă- - lătoria, croitoria și rufăria casnică, - 
*) Sunt în ţară 1 școli rurale de menaj.
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In aceste. școli elevele, grupate în secțiuni, învaţă teo- 
-retie şi practic.să facă bucate, să spele, rufe şi să calec, 
să coasă și s să repare ! rochii și albituri. 

6.. Duvăţământal profesional a ocupat un loc de frunte în 
îndeletnicirile congresului şi nefiind stabilite oarceari mar- 

gini, să tratat. acest, învățământ. din toate punctele de 
vedere, deși unele nu intrau, propriu, vorbind, în cadrul - 

| educaţiunii populare.. 

- felul meseriilor destinate. fiecărei 

“învățământul meseriilor, iar 1 
-1904—1905 numărul elevilor a fost de 161. 

Învăţământul profesional: poate f considerat € ca organism 
de sine stătător și ca complement, al șeolii primare. | 

1) Invăţământul “profesional propriu zis este — în linii ge- 

nerale — organizat cam în. același fel în mai toate statele 

civilizate: 

La noi, după legea din 1899, modificati: în 1901, există 

trei categorii de şcoli, pe, cari: le poate infiinţă, statul, ju- 

dețele, comunele și asociaţiile particulare: 
a Scoli de agricultură : elementare, cari dau numai pre- 

arațiunea practică, pentru. mica, cultură 2); inferioare, cari | 

dau cunoștințe teoretice şi practice în vederea unei cul-: 

turi mijlocii 2); tina superioară, care pregăteşte pe marii 

agricultori 2); la acestea'se adaogă o şcoălă de silvicultură... 

| b) Școli de meserii : elementare, -cari - formează lucrători: 

pentru micile ateliere şi pentru industria casnică, ); înfe- | 
4 ! 

  

tj Sunt în țară 14 şcoli elementare de agricultură, In 1904—1905 au 

| foste frecuentate do 228 elevi - 

:) Avem în țară 6 şcoli “inforioaro do agricultură, din care 2 au şi 

are și învățământul comercial. In 

azi lângă Bucureşti (He- 

a produs 538 absolvenţi. 

în cari se învaţă . 

dogărie, | 

__3) Scoala. superioară de agricultură așezată 

răstrău) este întemeiată 'în 1862. Până în 1902 

+) Sunt în ţară 32 școli elementare de moserii, 

meseriile următoare: - lemnărie, rotărie, fierărie, împletituri, 

frânghierio, strungărie” în fier,-olărie, cismărie, cojocărie. Numărul şi 

şcoli depind de nevoile și împroju- 

Ps
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: rioare, cari progiitese juerătorii” pentru mihriile industrii 5; N 

„sugerioare, tari dau pregătirea, teoretică şi practică a viito- 
" “rilor: contra-maeștri, şefi. de ateliere, cte.-: ?). i 
6) Școli, de comerciau :- elementare, pentru pregătirea rici- 
„lor funcţionari: comerciali 2); superioare; pentru a pregăti 
funeţionarii băncilor” şi ai.institutelor financiare. a SI 

„..24) Şcoli” profesionale pentru “fete: “inferioare, cari prepară 
Dune! lucrătoare- de. atelier 5); superioare, cari pregătese: 

maestre pentru școli şi pentru ateliere particulare: i) e 
2) Tnvățământul profesionial ca „comilement al școlii iri- 

mare este mai bine cuprins în câdrul educaţiunii populare. 
Şcolile profesională: d&spi'ă - cari vorbirăm costă. scump și 
de aceea vor rămânea în totdeauna rezervate unui "mie 

"“rările locăle, E. și -o “scoală do: ceramică în T. -Jiu. Numărul elevilor în: 
_ șeoalele acestea a fost, în 1904—1905, de 1150.. | 

1) Sunt în țară 15 şcoli inferioare de meserii în care se învaţă: 
ceramică, tâmplărie, împletituri, sculpiură î în lemn; tinichigerie, rotărie, - - 
curelărie, lăcătuşerie, fierărie, „eroitorie, 'țesătorio, pălărierie. Numărul, 
și felul lor iarăși depinde de situaţia, fiecărei școli. Numărul elevilor . 
în 1904—1905 a fost de 1335, MR 

2) Sunt 9 școli superioare de arte și niescrii : în Bucureşti ș şi în aşi. 
„Fio-eare.aro două secțiuni: atelierele de practică ale elevilor; atelie- 
rele de aplicaţie ale absolvenţilor. Specialităţilo. sunt: turnătoria, fe 
răria, tâmplăria: galvanoplastia, tinichigiria, dulgheria, lăcătușeria. 
“mașini agricole, rotărio. . 

3) Sunt "11 şcoli elementare. de. comoreiu : Bucureşti, Iași, Craiova, 
Galaţi, Giurgiu, Pitești, Ploești, Sovorin; Râmnicu- Sărat, Slâtina, Vaslui 

„Și. 7 şcoli: comerciale de seara: București, Iaşi, Craiova, Galaţi, 
| Giurgiu, Pitești, Ploeşti. “Numărul elevilor din şeolile elementare de 
„comerciu au fost în 1904— 905 de dal. . 

*) Sunt 4 4 şcoli superioare do comerciu : Bucureşti, 
Galaţi. Numărul elevilor a fost, în 1901—905, do 568: 

2) Sunt 28 scoli inferioare profesionale de fete: 
'cău, Bârlad, Botoșani, Braila, Buzau,. 
Yoeșani,: Galaţi, Giurgiu, IIuşi,: Iași, 
Râmnicu-Sărat, Slatina, Târgoviște, Te 
“Turnu Soverin, Vasluiu, Numărul * elovelor a fost în 1904-—905 de 3802. "d .5) Este-o școală profesională : Superioară: în Bucureşti și- una a, unei socictă ţi particulare, î în. lași: ..? , 

Dea 

Iaşi, „Craiova, - 

București 13), ka- 
Câmpulung, Constanţa, Caracal, 
Piatra, Ploeşti, Piteşti, Roman, 
cuci, Târgu Jiu, Turnu-Măgurele, 

. 

x
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număr; dar trebue si ne. gândim a dă o: înstrueţie profe- . 

sională. milioanelor de lucrători pe cari îi ocupă indusfria 

şi agricultura, De aceea s'a cerut la congres să se institue 

cursuri profesionale potrivite cu nevoile locale, luând forma: 

de cursuri de. seară, de Duminecă, ambulante, ete. Ele vor 

aveă de scop să completeze învăţătura practicii meseriei 

din atelier prin oarecari “cunoştinţe teoretice, cari să ajute 

la formarea lucrătorilor de elită. Aa 

Când acest. învățimânt se. va organiză bine, el va puteă 

deveni obligatoriu. a aa 

In privinţa . accasta, luerurile sunt pornite. la noi pe o 

cale foarte bună. oa 

a) Pentru pregătirea viitorilor lucrători industriali, s'a 

introdus în. şcoala primară învăţământul lucrului manual. 

_ Ta şeolile de fete lucrul de imână s'a practieat din cele . 

Wintâiu timpuri ale existenţei şcoalelor noastre 1). - 

In şcoalele de băoţi s'a prevăzut luerul manual ea obiect .. 

de -studiu prin legea din 1893, dar progresele: au- fost foarte 

puţin însemnate din pricina „lipsei personalului. necesar. 

Nu ne puteam gândi ca Statul să plătească, maeștri spe- 

ciali; trebuiă” “ca învățătorul însuș să fie maestru. In ve- 

derea acestui seop s'a introdus, în şeolile” normală învăţit- 

mântul serios al, luerului manual; sau trimis câţiva tineri 

institutori in străinătate pentru a se specializă și întoteân- 

du-se în ţară au devenit profesorii colegilor.lor. In fiecare 

an în timpul.. vaeânţei sau instituit cursuri pentru învă- 

(iitori 'şi astfel sa ajuns cu tin mare număr. de învăţător 

să predeă copiilor diferite meserii : fabricarea pilăriilor de, 
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3) In diferitele program ale şcolilor primare de. fete vedem pre- 

văzut lucrul de mână (1861, 1876, 1878, 1583). La 1878 se face şi un 

program specia! pentru lucrul de mână. In programele de la 1898, 

1895, 1898 şi 1903 se acordă lucrului de mână, în şcolile urbane câte 

3 oro în clasele I și II, câte 5 în clasele Il şi IV. Astăzi, avem câte 

+ în clasele | şi II, câte G în clasele MI și IV. . 
,
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paiu, împletirea frânghiilor, facerea de coșuri de trestie, 
lucrarea i mici obiecte de lemn; etc.1). a 

In deosebire de ce se petrece în alte țări, unde acest 
învățământ este mai mult-o îndrumare eu caracter. edu- - 
cativ, la noi Sa dat un caracter" industrial: elevul a, fost 
pus să lucreze obiecte întregi, utile,.nu numai fragmente 

„cari nu pot folosi la nimie. A a 
d) Învăţământul agricol sa introdus ca obiect de învă-: 

țământ în şcolile primare în 1901, dar o asemenea reformă 
cercă mai multe condițiuni” pentru a 'se aduce lu îndepli- 
mire: școala să aibă teren, să se găsească timp pentru ca 
elevii să se poată ocupă eu lucrările agricole, să fic oameni 
pricepuţi. ca să-i învețe. --. | - 
Idealul ar fi fost ea fiecare școală să aibă lângă localul 

ei un teren de grădină și: un teren de experienţă. pentru .. 
culturile mai: importante. afară din sat. In 1902, 'când au 
început a se luă măsuri pentru întroducereu învățământului 
agricol, cea mai mare parte din școli maveau nici teren de cultură nici măcar o grădiniță în jurul casei. Sa făcut | 
apel la proprietari şi la, arendași și întrun număr înseninat. de comune -școala a fost înzestrată, miiear cu o grădină. legea din 24 Martie 1908, care decide ca, fiecare şcoală va aveă 21/—3 hectare, vine să completeze, opera în- ccpută în 1902. i | a | Pentru a se da elevilor timp pentru agricultură, Sa monlificat programul şcolilor primare în 1903 2 

3) In programul din 1893 se introduca lucrul manual în școlile pri- mare de băeţi urbane și rurale : împletituri, cartonagiu și tâmplărie. Dispoziţia se menţine în programele din 1895, 1898 și 1903. 2 Pentru a se realiză învăţământul agricol în - școala primară ru- rală, Ministerul  Instrucţioi, încă din 1901, a luat măsuri ca să se înfiinţeze grădini pe lângă școalele rurale, instituind câte 5 premii de ăi judeţ pentru cele mai bune grădini școlare';: apoi a decis ca "pămân- turile pe cari le posedă școlile să se arendeze învăţătorilor pentru 'ca ci să facă o cultură sistematică, să introducă culturi nouă utile: pentru „săteni și să inveţe pe şcolarii lor metode mai bune do cultură, Pentru a răspândi dragostea pentru pomi, Ministerul a instituit în 1902 ser-



Mai greu a mers cu.- chestiunea pregătirii învăţătorilor 

pentru această nouă însăreinare. : , - 

„În e6 priveşte pe viitorii învăţători, s'a reformat şcoalele. 

normale, întroducâiidu-se “studiul! practic şi „teoretic al 

agriculturii in aceste. şcoli şi -în seminarii, ridicându-se 

numărul anilor de studiu de la.5 la 6 şi dândur se fiecării 
şcoli. un teren "pentru practică ?). i - 

In ce priveşte pe învățătorii” cari se aflau în funcţiune; 

sau instituit conferinţe ca şi. pentru lucrul manual. 

„Acestea “însă nu puteau să fie îndestulătoare. S'au ins- 
tituit atunei învățătorii ambulanți, adică învăţători mai bine 

preparaţi în ale agriculturii, cari să aibă în grija lor un 

număr de şeoli şi. să se ocupe de ele în timpul lucrărilor -. 

aoricole, vizitându-le cât vor puteă mai des 2). | 

Latura importantă și originală a acestui învăţământ 

agricol din șeoala primară este că el ese. din şeoală, că 

învățătorii sunt. îndemnați să lege pe foştii elevi și pe 

părinţii elevilor de .. şeoală, arătându-le și lor progresele . - 

realizate în -gri adina școlară şi, îndată ce se va puteă, 

. asociindu-i la, lucrările lor WE 

  

vrea sădirii pomilor: o grupă de opt copii sădese un pom și trebue | 

„să aibă grijă de el până creşte. Sădiroa se faco cu o deosebită solem-, 

nitate. In vederea lucrărilor agricole institutorii pot: suspondă cursu- 

rile în epoca când. aceste . lucrări cer mai: mult timp de ocupaţie, 

Pentru ca să' so: constate rezultatele muncii institutorilor cu elevii. 

Sau instituit expoziţiuni judeţene cu. distribuire de premii. | 

:) In programul din '1903 se provăd în şcolile normale. de învaţă 

tori câto-1 oră po săptămână în clasele II şi JII- pentru științe asr 

"cole și câte 4 ore pe săptămână î în toato clasele pontru practica a pisoi 

:) Imvăţătorii agricoli ambulanți : s'au înfiinţat în 19 2 n 

1907—1908 „au funcţionat 46 de învățători amount din cari plă | 

fiți de Casa Școalelor, iar ceilalţi de județe. . P 

! bi Saeatite luate do Minister cu. privire la funcţionarea invățămân 

tului agricol în şcolile rurale. au fost _ toate îndreptate în aces Sen: 

In 1902 s'au instituit chiar niște “recompense cari âv ca Mi Mt 

învăţătorilor și preoţilor cari,: prin silinţele lor, vor fi contri | 

bunătăţirea stării materiale și morale a satelor, 

7
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“Pentru u. ajungerea, acestui scop se decide ca elevii din 
ultimele clase. să: fie obligaţi a aveă în:gr ădina, părinților 

„un colţ de grădină, pe care să-l! cultive-, eu arbori, cu le- 
oume, ete. și pentru această ocupaţiune - să dobândeaseii 
mote, cari se vor socoti la promoţiune 1). 
“Ta fine, pentru, ajutorul şi controlul învăţătorilor agricoli 

“ambulanți ȘI pentru răspândirea unor mai. bune. metode 
"de cultură între 'săteni, Sau instituit revizori agricoli, cari. 
sunt meniţi să organizeze. niște. cursuri de adulţi agricole. 
cu- 0. organizare -cu totul! originală. Ei își aleg în câteva. 
sate un. număr: de familii cari primese intervenţiile. lor și. | 
se ocupă de “acestea ca să le ajute a se ridică și a servi - 

- de model intregului sat 2 E a . 
„. a Da. 

A i O 

“III, 

_ „ Petreceri insinuelivă, i SĂ 

- In afară de instituţiile cari dau direct instrucţiune; edu- 
cațiunea. “populari _Preconizează și i petreceri cari să ins- 
trucaşcă, | 

S'a vorbit la congres despre: câteva feluri de ssemenea 
petreceri, 

. 

2 

LI. Sertările şcolare au. de Scop Să adune din când în 
când la șeoală pe părinţii elovilor pentru : a stră înge legă- 

_turile dintre şeoală şi familie. i 
La “Noi, de Vreo 10 ani, sa a dato mare atenţiune acestor | 

  

1) In 1902 Ministrul. a , decis ca olovii din ultima divizie, a şcoalelor- rurale să fio obligaţi a avea acasă o grădină după indicațiile învăţă- torului, Pentru chipul cum o îngrijește, învățătorul îi. dă note care se socotesc la promovare. . 
i. 2 ŞI ) Revizorii agricoli Sau instituit - în 4908, Sunt deocamdată numai -5, parte plătiţi de Ministor,, parte dintr un fond dăruit de d. Barbu - 

Știrbeiu. , _ Aa |
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serbări. Ele so organizează mai ales la sărbătorile naţio- - 

male: In . toate. eoniunele- se serbează ziua de 24 Ianuarie: 

şi de 10“ Maiu.. Ca serbări: locale, avem serbarea delă 

“Răsboieni Şi cea dela Călugăreni... - pa 

- Afară: de acestea, se organizează. şi serbări “cu plată, » 

adunându-se fonduri pentru ajutorul copiilor săraci, pentru 

cumpărare de cărţi, ete. !).- RE a 

2, Brcursiumnile "cu şeolarii pot: să adune şi pe absolvenţi . 

Sa comunicat la congres exiștenţa: multor. societăţi cari - 

“au de scop să. strângă fonduri: în cursul anului pentru a. 

. face o -excursiune instructivă și plăcută în acelaș. timp. 

La noi.se numără puţine. încercări de acest fel; mâi 

mult “excursii organizate de şcolari și ajutate do autorităţi - 

cu fonduri) ai a 

3.: Căminul soldatului, * organizaţie, special - franceză, este 

un fel de club soldăţese:se adună aci soldaţi și grade în- 

ferioarc, petree. timpul: jucând: biliard, domino, ete. și 0r- - - 

ganizează serbări: eu reeitări, cântece; reprezentații tea . 

tale, ete, Sa a 

.. 

| 
- 

7. 

  

2) Cu - asemenea serbări s'au adunat, în unele judeţe, sume'ipor- . 

„tante cu cari s'au clădit Ghiar localuri de școală. Lipsește o statistică! - 

a acestor serbări.: - 

2) Excursiunile _au început de vre-o câţiva 'ani să fio foarte dese. P 

Aproape de la toate liceole și pimnaziile - grupe de elevi fac câte o 

excursie po an în ţară sau chiar în străinătate. După conferințele ge- 

nerale ce so'ţin în capitala județului de membrii corpului didactic primar . 

în fiecare an în vacanţa de Paști, so fac mai totdeauna excursiuni. Casa 

şcoalelor, de vreo 2 ani, a luat dispoziţia - do a trimite anual! în ex- 

„cursie căto .doi absolvenţi din fiecare şcoală secundară și din școlile 

normale şi: seminarii In anul trecut Casz Şcoalelor a dat ajutor în 

„acelaş 'scop unui număr de 15 învăţători. 
.
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“La noi nu există, 'aserhenea “Cluburi, dar de multe ori Sau 

organizat potrecori instructive'i în cazarmă ) ” 

? 4 Teatr ul popular esto: cel mai importat mijloo de cul- 
tură “prin petrecere... | ' 

Comunicări speiale asupra “teatrului popular nu Său 
făcut. la congres; dar s'a vorbit. despre el în treacăt. Am 
putut vedeă că peste tot i se dă importanţa ce merită. 

__“ Noi, în această - privinţă, am. făcut o experienţă hotări- 
toare. Din 1901 când Sau organizat primele teatre rurale, 

"în șeolile de pe Domeniul Coroanei, mulţi” învăţători sau 
_ încerce at și: au. reușit-—.nu să dea reprezentații - fără cusur, 
căci le lipseau şi "mijloacele materiale şi pregătirea lor în | 

” această privință— dar. să atragă pe săteni la reprezentațiile 
rudimentare pe cari le organizâu ci.. Aceasta - arată. că pe 

- “acest teren Sar. dobândi rezultate admirabile, dacă ar există. 
"o. îndrumare generală și dacă star da mijloacele necesare 2). 

Acelaș: succes sa dobândit. și în oraşe. E vrednic de 
citat un teatru popular organizat de direcţia unei şcoli pri- 

„mare dintro mahală din București, „care a, ajuns să treacă . 
do la. piese pur școlare. lu vepertoriul lui i Aleesandri 0 N 

  

1) Asemenea. serbări în cazarmă s'a făcut la rogimentul' 6 de în- fanterie din Caracal în Martie 1908. Q relaţie asupra lor a apărut în 
<Bulotinul activităţii sociale a preoţilor . și învăţătorilor», Vor mai fi 
poate și aiurea astfol de încercări, dar nu s'au adus da cunoștința pu- „blică. . - . *; Teatrul popular. po Domoniile Coroanei continuă să fie o preo- 
cupara serioasă a agenţilor aceloi. administraţiuni. . » . ” 3) Teatrul popular din Bucureşti de la școala primară 'de băeţi No- ! 4, întitulat «Primul teatru școlar urban»: a început la 25 Mai. 1907. De atunci a reprozentat . 12 piese, fie. școlare, fie de Alecsanari. Rolurile au: fost interpretate de elevi din cl. DI Și IV sau de absolvenţi ai scolii. , : i



O. Opere ext i-şeolare,. aa 

"Noi ne am deprins să numim cu termenul de cactivi- 

tate extra-școlară» întreaga activitate care aleătuește edu- 

„caţia populară. Aci luăm cuvântul . într un sens. mai. re-- | 

strâns: opere de! “edicație sociălă.: . a 

Toate iau forma asociaţiunilor.. | 

L, Unele au . de scop întrunirea cu membrilor pentru A-Ș. 

cultivă anume însușiri : i 

„Societăţi culturale “prin cari piembrii îşi! “înmiulțese reci- 

proe cunoştinţele ; ! 

- Societăţi muzicale;- 

Societăţi de gimnastică. 

In lie. ări numărul asociaţiunilor de acost. fel este foarte: 

mare. Ele 'ajung să ţină. congrese speoiale, naţionale sau 

chiar internaţionale. A | 

La noi ele: încep. de. câtva timp. să 'ia un avânt îmbu- 

curător,; dar aproape toate au o vârstă foarte tânără. 

In sate; cele dWintâiu societăţi “culturale au luat fiinţă i în: 

comunele. de pe Domeniul Coroanei îm-1898; mai târziu 

ele Sau transformat, în lănci populare, însă toate, “prevăd 

în “buidizetul lor şi o. sumă pentru : alcătuirea, unui fond cul- 

tura] î), | 

„5 Po Domeniile Goroanei funeționoază 12 biinei. populare, cari au 

înscris în statute şi "scopul acesta: «a ridică nivelul cultural și moral 

- al membrilor> şi în' budgetul lor. se provodo . totdeauna un fond 

"cultural. Ca a o a. N 
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“Mai târziu Sau format; asociaţiuni de icostea şi. “în. alte 

«comuni: din diverse, puncte ale țării. 2. 

-In- orașe se numără, câteva: «Propășiria» în Piatra- 

"Neamţu, «Sprijimaula în: Bucureşti 2); «Munca» în Huşi î);. 

"<Tyansilvania> în Bucureşti *); «Nicolae Chiriac Hagiu 

„în “Vasluiu ș.a 

| Sociotăţi muzicale * avem mult mai puţine. In” Bucureşti 

funcţionează «Carmen», „compusă din profesori, institutori, 

„ funcţionari. Ea, organizează mici serbări între membri și 

de. 2—3 ori pe an dă concerte" publice executând muzică 

, 

1 Nu avem .date statistice, despro- societăţile culturale din sate. 

“Când se vor publică rezultatele anchetei întreprinse de Casă Şooalelor - 

“CU privire la activitatea, extra- şcolară, vom ști situaţia exactă. Acum... 

„citez numai câtovă exemiplo : «Asociaţia culturală din Predeal» fundată 

"în 1907, -organizează conferinţe - și şozători ; «Comarnicul», înfiinţată - 

în 1903 în Comarnic, organizează conferinţe, lecturi, teatru popular ; 

"„. Cereul «Tudor Vladimirescu» din judeţul: Brăila, fundat în 1907, are 

-de scop să organizeze conferinţe populare, cursuri do adulţi, să în- 

lesnească frecuentarea școlară, ajutând pe. cei săraci,, ete., | 

2), Vezi nota pag. 107. ,- - 

2 «Munca» 0 o societate culturală economică, înființată în 1907. 

„orașul Huși. Mijloacele! "de cari se servă: conferințe și predici ; cizar: 

mizează coruri; formează societăţi cooperative (a înfiinţat o. librărie și 

-o tipogri afic). Aro următoarele secţiuni: : litorară, culturală, economică, - 

muzicală. = 

» 3) «Transilvania», fundată în, 1867, are un fond guneral de. 239. 000. 

"dei; budgetul anului 1908 a fost de 13.000 lei. 

-_ 3) Societatoa . cultiirală «Neculai Chiriac Hagiu» sa înființat la. 

15 Janvaric.: 1899 în orașul Vaslui; având'.de scop: d) desvol- 

“tarea sentimentelor "naţionale și - patriotice ; l) a strângo rclaţiunile 

dintre diferitele clase sociale; c) a înființă bibloteci cu cabinete de 

Icetură în orașul și judeţul Vaslui; d) a înființă şcoli do adulţi; c) a 

țineă conferinţe instructive și educative ; f) a înlesni celor lipsiţi, 

- anijloacele de cultivare; -g) a-organiză serate literare muzicale, tea-. 

trale, dansante, ete. N'am putut aveă “ştiri despre situația prezentă a 

-acostei societăţi. -
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“clasică, şi muzică naţională 1). Mai este încă «Horâ> care 

se adresează elevilor din - şcoli secundăre; funcţionarilor - 

„comerciali, lucrătorilor, ete. Pâriă acum s'au format două 

“secţiuni urbane și una rurală 2). ia 

- Se pare că societăţile de gimnastică merg mai binc, 

“pentru că există un biurou central, o federaţiune care 

"a legat între ele diferitele societăţi existente şi prin a- 

ccastii solidaritate, le dă mai multă. putere de viață și. 

"mai multă forţă 2). a - 

2. Altele au seopuri mai. speciale : societăți pentru pro- 

decția animalelor, pentru protecția: clădirilor, pentru protecția 

- arborilor, ete. | N i 

"In âceastă, privinţă, sunt puţine de notat din 
„o 
(ara noa- 

str: E adevărat că Sa întemeiat, în. Bucureşti o «Societate 

„= pentru protecţia animalelor», dar aceasta are încă de luptat 

"cu dificultăţile începuturilor, Ca chestie” de educaţie popu- 

  

| 1) Societatea «Carmen» s'a întomeiat la 92 Iunie 1901 în București. 

Ea dă 4 concerte pe an la Ateneu; organizează o excursie pe an în. 

“tară său afară din țară; dă concursul la diferite . societăţi filantropice - 

-sau culturale pentru serbări. - La expoziţia din 1906 a organizat un 

“mare festival cu 30 do societăţi din țară și de „pesto hotare, cu 2000 

„de executanți. au a Ca a N | 

“2; Această societate s'a înființat în București, în anul 1902. 

- Scopul. societăţii «Hora> este: a) de a - răspândi “muzica în toate - 

stratele! societăţii “și mai ales în.popor; VW) de a cultivă şi practică 

- muzica de toate genurile, ds pretorinţă muzica națională. | - 

A organizat fără întrerupere diferite serbări, populare, gratuite ori 

cu 'proţuride intrare foarte mici.. | a e 

+ A înfiinţat o şcoală populară de „muzică, la care urmează Joia și 

_ Dumineca, după prânz, un nuinăr de 700—800 olovi' ai şcoalelor pri- 

mare și un număr însemhat de funcţionari, meseriași băeţi do pră- 

vălie. _ i e NE | Da a 

„= 3).' Federațiunea societăților române de gimnastică, arme şi dare la 

semn “s'a întemeiat la 14 Septembrie: 1906. “In 1907 s'a ţinut primul | 

congres al acestei federaţiuni. Atunci erau' înscrise în federaţie. 21 de 

societăţi. : -. e E ” i .
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lară, ea fe ace: numai atât:  publieă anual un concurs pen- 
tru compoziţii cu subieete date, între elevii $eoalelor pri- 

"mare şi secundare. e = 

3, "Lupta contra aleoolismizilii i n'a, făcut obicetul Unor.60- 
municări și discuţii speciale la conares; sa vorbit în trea- 

* căt când sau arătat chipurile: de activitate ale diferitelor 
societăţi de instrucţie şi edutație. Noi însă. avem destule ' 
„de spus. Numeroase conferinţe populare, “publicaţiuni ale 
“Casei Şcoalelor și ale particularilor, o ligă care întreţine 
un buletin mensual, toate au contribuit la răspândirea a- 
cestor idei de igienă individuală şi socială, | 
“După votarea legii pentru monopolul cârciumelor în sate, 

s'au “constituit în București. şi în alte oraşe. și. în „sate, di- 
ferite societăţi de cumpătare De 

4, Sunt apoi societăţi cu scop. economie. Acestea se îm- | 
„. Part în: soeietăţi ceonomice propriu.zise şi sociețăţi rautuale.. 

a) Despre. societățile economice propriu zise nu Sa vorbit. - 
“la congres. Pentru noi. însă ele au însemnătate deosebită 

- “ȘI trebue să- le. dăm: loc aci. — . 
Multă, vreme” se consideră „Ca. un” axiomi afirmarea că 

țăranul român este risipitor. Iată însă că pe la 1891 doi sau trei învăţători reușese să înjehebeze în satele lor mici 
- societăţi, cari aveau de seop' principal să adune economiile 
sătenilor și să "le înlesnească . împrumuturi cu. dobânzi miti. 
Eră, pe de o parte,.o luptă în contra: cametei; pe de alta. 
0 încercare de a se cultivă spiritul. de. economie, de a so. 
educă ţăranul în acest sens. 
“Incereările . de acest, fel, ajung, până: în anul 159, la 

numărul de 24, Cunoscute în ţară şi recomandate corpului 
înv vățiitorese de câtre . Ministerul Instrueției, se înmulțesc 
Tr : Na : ț ; 

1) Neputând âveă o listă! completă a acestor. sociotăţi, „menţionez i numai. ca exemplu. Societatea de cumpitare din Azuga, fondată la 25 . Martio 1908, cu 40 de mombri şi cu 10 000 lei capital,  
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foarte repede. La, 1 Decembrie 1901/se numărau 168 de 
bănei populare cu un capițal de 2.348.046 lei și cu 90.604 

membri. De aci suceesul lor eră asigurat. In 1903 se făci 

legea de organizare a acestor bănci și azi: sunt.o instituţie 

care are rolul ci în propăşirea țării 1). 

“Interesant de notate că băncile fac direct sau, ajută a se 

face opere. cooperative: obştii sătești pentru arendare de 

roșii, magazine cooperative de consum, ete. 2). 

-.5) La Congres sa vorbit eu.multe amănunte despre so- 

cietăţile mutuale și anume despre mutuatitățile şcolare. 

Această tânără instituţie a mutualităţii școlare este pri- 

vită în Franţa, în Belgia, în Italia: și aiurea ca un. mijloc 

de ridicare a păturii sărace. şi muncitoare, este menită a 

realiză o mare reformă socială. A deprinde pe „copii cu 

practica ceonomici și cu practica solidarităţii, a le desvoliă 

şi întroţine spiritul de provedere, este a cultivă virtuţi de. 

“ acelea cari asigură trăinicia unei națiuni. = 

La noi sunt până acum prea puţine şi prea slube încer- 

cări, încât nu ne putem opri asupră-le *). o 

5. In fine sa vorbit la: Congres şi: despre societățile de: 

_Răspândite mult în Franţa, în. Germania şi în alte ţări 
+! . . 7 | , . N 

  

1) După anuarul oficial al Direcţiei generale a Bâncilor “populare, 

aveam la 31 Decembrie 1907 următoarea 'situaţiune: 2923 bănci popu- 

lare; 295.395 membri; 27 431.193,89 lei capital subscris, 27.746.241,49 lei. 

capital vărsat; 5.025.301,68 depuneri spre fructificare. a 

:) lată felurile de cooperative săteșui co se găsesc la noi. în. țară: 

obștii pentru liave de inoși: în arendă: 106 la 3t" Decembrie :1907 cu. 

14.293 membri, cultivând 76.884 hectare și plătind arendă 2.944.491 ; 

cooperative de consum : 91 la aceaşi dată cu, 3893 membri. şi cu un 

capital de 395.491 lei; cooperative pentru exploatarea pădurilor : A sa- 

cioţăţi cu 330 membri și cu 45.845 lei capital; grădinăru cooperative: :; 

lăptării cooperative: 3, o 3 . 

% Dintre puţinele încercări de acest fel, notăm societatea «Stefan 

Golescu» de pe lângă şcoala de' fote No. 14 din Bucureşti (Buletinul 

activităţii sociale a preoţilor. și învăţătorilor [ pg: 96). 

Adamescu, Raport. ! *
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din Apus, aceste asociaţiuni au forme și scopuri variate: 

cultura: reciprocă i mombrilor, ajutorul, muţual, ete. 

Nu ştiu dacă există în ţara noaștră: vre-o asemenea s0- 
cietate. Aş dori însă să se formeze un curent favorabil . 

ideii, mai ales „pentru sate.. Acolo, după părerea mea, so- 

. ciotăţile acestea ar aveă un rol determinant: în: câțiva ani 

ai schimbă cu desăvârșire faţa satelor. . 

In România, mai mult ca aiureă, efectele. școlii primare 
sI: ăbesc repede în-sate, căci absolvenţii intră întrun me- - 

diu unde -nu” mai găsesc nici o preocupare de ordin inte- 
“lectual. Dacă. în momentul când termină clasa ultimă. 

ar deveni membru al unei. societăţi care are centrul la 

șeoală, dacă ăr păstră legăturile cu ea și deci cu 'șeoala, 
ar urmă să trăească măcar. din când în: când în mijlocul 

“unor: amici, foști camarazi pe cari i-ar puteă intoresă și 
| alte lucruri decât nevoile: zilnice ale traiului. 

Din cele « spuse: până ati, se. vede cât de vast este terenul - 
educaţiei populare „şi cât de. întinsă activitate se desfă- 
şoară în ţările . civilizate. Se vede pe de altă parte că în 
țara noastră sa înţeles “însemnătatea; problemei și sau 

„făcut, sforțări "multe în. sensul acestor, idei. 
„Se mai constată că noi mam răinas mult înapoi ca hro- 
nologie, căci: perioada noâstră de' adtivitate 'extrâ-școlarii. 
serioasă - începe. eu anul 1898, pe când la „Francezi. începe : 

„cu 1894. 2 
„Negreșit că, i rezultatele dobândite de noi Pau putut fi la 

înălţimea rezultatelor dobândite de alte țări unde: “cultura 
"generală eră mai veche şi mai „puternică decât aci; dar . 
avem dreptul să fim mulţumiţi de ce am realizat faţă cu 
mijloacele de cari dispunem, . = 

:, Se ohsârvă de asemenea că, şi. aiurea, ca şi la noi, auto- 
- riti iile au, dat sprijin puternic . manifestărilor de educaţie 
“populară, că unoori idee ea instiși a pornit dela ministrul de . 

4
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instrucție, că la membrii corpului didactice: Sau adresat 

toţi, fie când a fost vorba de opere de învăţământ, fie când 

a fost vorba de opere cu caracter economie şi “social. 

Un lucru se. impune la noi: este să se determine în 

“publice un curent favorabil educaţiei populare, favorabil nu 

„numai întratât ca să se privească cu.simpatie silinţele 

guvernului şi ale corpului didactic, ci ca să se ia pe seama 

iniţiativei particulare toată opera, aceasta; rămănând ca gu-! 

“vernul să-i dea numai sprijinul: necesar. , : - 

'Trebue ca toată, societatea cultă românească să înţeleagă 

că ridicarea prin cultură și prin solidaritate a maselor pro- .: 

funde ale' poporului este cea mai puternică garanţie pentru 

- viitorul naţiunii noastre: | De i 

Şi, înțelegând, să lucreze în acest sens. 
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CUPRINSUL 

. , i | E * Pau. 

I. Organizarea Consresului . e PRE A 

II. Deschiderea Congresului 
„5 

VII. Societăţile de instrucţiune și educaţiune. populară. Univer= 

'sităţile povulare. 
a 

Comunicări din Belgia: d. Râmy ;— d. Vimmermans 
cc. 13 

“ Din Italia: Cercul poliglot napolitan o. _ ” 15 

“D. Gastelli despre învăţământul utiințelor 3”: a 15 

D. Palazzo despre grădina «Nomentano> ... 0 „37 

D. Merlini despre oficiul internațional . Ta ee 09 

Din Anglia: D. Flower despre cursurile de seară . De 19 

Din. America : Scoala, de adulți Chautauqguă + * i. . 20 

„Din Franţa:.D; Jeannot despre operele de educaţie populară din - 

Franţa 
e 2, 

Alte propuneri de natură “generală. 
D223 

"D, S6ailles despre, universităţile populare.» Ţi . 28 

Asociaţiunea filotehnică . a. , „26: 

Societatea pentru instr. elementară... 
„29 

„. Comunicări despre alte opere de educaţie Sa 
„30. 

! Comunicări despre „rezultate obţinute . . 31 

IV. Conferinţele, lecturile şi. bibliotecile populare: 
i 

" Conferinţe şi lecturi : D. Riquen despre conf din America. +. + 9% 

D.: Combier, Indicaţii generale - | . 34 

__D. Bousset, Informaţii practice .? Cc. 3% 

Biblioteci: D-na Preis. despre bibl. din Alsacia . - 0: 0 DL >. 

D. Strzembosz, despre bibl. din Varșovia . - . 35. 

D. Van lluffel, despre bibl. din Oianda . . sc. 85 

D. Mâstropaolo, despre bibl. din Italia, . cc... AU
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DE. Fabiouti despre bibl. din Italia... ., 

Bibliotecile din Bologna . 

Bibliotecile din Franţa 

Alte comunicări: Teatrul lă școală = : 

Journaux pour tous 

Comunicări în ședință 
= 

4 
.. 

. AL 2S-lea congres național al Ligei franceze” 
vi. Mutuualitatea şcolară și post-ycolară. 
Din Franţa: d. Rochelle despre organizarea mutualităţilor . 

D. Deligny, despre o societate mutuală din Paris . 
D. Godbert, despre participarea copiilor săraci la mutual . 

- Din. Belgia: d. Caille despre mutualităţile belgiene .. . 
Din Talia: d nii Stoppoloni şi Rugarli despre mutual: Ttalione 
„WIL Educaţia femeii, 

D. Devos, despre situaţia din Belgia și Oland: V. 
D-rele Gorras, despre înv, gospodăriei .., 
D-na. Moll Weiss, despre cursurile complimentaro . 
D. C. Gras, despre opera aăsoc. filotehnice. 
D. Mauvezin, doespr6 pregătirea viito 

VIII, _Invăţământul “profesional. 
D.R. Leblanc, despre înv. profesion 

Sagourin; despre înv. agricol. 

arei gospodine i 

al Ia 

Boudouard, despre cursurile de "seară 

D. 
D. 
D. Soeters, despre învăţământul ă agri 
D 
D. 

icol în Olanda. 
„. Samoggia, despre învăţăm. agricol în Italia . 
M. -Wolf; despre învățământul prof. în Germania. ! - 

Invăţământul. “profesional în România . 
Alte comunicări. 

IX. Colonii. de vacanţă. Schimbul de. „copii. 
(tălătorui: D. Andrb -. 
Schinibul. de copii: d. Lebloria. 

D..Lanjevin . ..... 
Alte comunicăii . a 

Coloniile de cacanță: d. Loureille. 
Coloniile din Italia : 

D. Andr6 , 
Călătoriile de studiu :-4. Andre, | 
N. Vizite la diferite instituţiuni, 

Ligue nationale contre Valcoolisme. . 
Ecoles des măres 
Ligue francaise de Venseignement. 

- beuvre du troussoau. . . 

i. Călătorii a studiu, 
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„4. Cursuri de reparaţiune; cursuri de reviziune; cursuri 
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L Universităţi populare. ... . . . . ai 118 
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6, Invăţământul profesional :- -1) învățământul “profesional 

propriu zis; 2) învățământul profesional ca complemont 
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A17 
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„198 
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" 8.-Asociaţiuni contra alcoolismşilui - i. e 

Ă 4. Societăţi cu scop economic: d societăţi “de economie pro- | 
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