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GEORGE, MOIAN 
Proteset 

In nova fert animus mutatas dicere formas 
Corpora. Di, coeptis, nam vos mutastis et illas, 
Adspirate meis.... 

Ovidius.



GEORGE MOIAN 
Profesor 

l. 

1. Majoritatea profesorilor secundari sunt de părere că 
pedagogia, care caută să li se impue dela, o vreme, nu are 
ce să-i înveţe şi că stima, pe care minoritatea se sileşte, 
cât poate şi ea, să i-o asigure, nu i se cuvine decât într'o 
măsură mult mai mică, decât; cred partizanii ei. 

Notă, Scrierile întrebuințate în această lucrare sunt ur- 
mătoarele : 

1. Ch. V. Langlois; Za preparation professionnelle ă l'en- seignement secondaire, Paris, 1909, 
2. Charles Chabot, La pedagogie au lycce, Paris, 1903. 
3. Georges Dumesnil, Pour fa pedagogie, Paris, 1902. 
4. Dr. W. Schrader, Uber die Griindung pădagogischer 

Lehrstiihle an unseren Universităten, Halle a. S., 1897, 
3. Dr. O. Frick, Das Seminarium pDraeceptorum an den 

Pranckeschen Stiftungen zu Halle, Halle a. Ș., 1888. 
6. Dr. Wilhelm Fries, Die Vorbildung der Lehrer fir das 

Lehramit, Miinehen, 1895. 
î. Dr. W. Rein, Aus dem pădagogischen Universitiits-Se- 

minar zu Jena, Drittes Hett, Langensalza, 1891. 
8. Dr. H. Schiller, Pădagogische Seminarien fii das hă- here Lehramt, Leipzig, 1890. 
9. Dr. W. Rein, Pădagogik în systematischer Darstellung, 

vol. I. Langensalza, 1902. 
10, Dr. Fr. Zange, Gymnasialseminare und die pădago- gische Ausbildung der Kandidaten des hăheren Unterrichis, 

Halle, 1890. - 
11. M. Dugard, De la formation des maâtres de V'enseig- 

nement secondaire ă bEtranger et en France, 1903. 
12, Dr. G. Brzoska, Die Notwendigheit pădagogiseher Se- mânare, Rd. II, 1887.  -
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Dragostea din ochi se face: Vorba nu poate fi dar nu: 

mai despre a iubi sau nu, ci trebuie să fie şi despre ce ţi 

se cere să iubeşti. . 

De aceea se va cercetă odată şi chestiunea cum li sa 

înfăţişat pela 1895—1905 profesorilor români pedagogia, 

pentru care sa cerut apoi un devotament mai întemeiat şi - 

mai intim decât cel cerut de regulamente seci. Aceasta va 

fi o cercetare de istorie pedagogică, pe care aici n'am loc 

nici s'o schiţez. Rezultatul ei, aprobat de pe acum de toţi 

pricepătorii nepreocupaţi, mi s'a părut că este acesta: Pro- 

fesorilor secundari pedagogia nu li s'a înfăţişat nici întreagă, 

pentru-ca să impuie prin masivitate, nici destul de inven- 

tivă şi sigură, pentru-ca să impuie prin eficacitatea tuturor 

„soluţiilor parţiale. 

Dacă deci majoritatea profesorilor. secundari nu preţu- 

este pedagogia, vina nu este numai a lor. 

În interesul reformei este chiar necesar ca aceste acu- 

zaţii să-şi pună frâu. i 
Frâu şi din alt motiv, care urmează. . 

2. Germania este ţara clasică a pedagogiei. Când începi, 

sau — cazul meu — când reîncepi a ceti literatura ei pe- 

dagogică, ai impresia că te-aşezi la tărmul unei mări, pe 

care ţi-ar plăceă să pleci, dar care te umileşte și te ne- 
linişteşte prin mărimea ei. Cât nu se scrie acolo! Ce pro: 

pagandă vie şi pricepută nu se face acolo! 

Şi cu toate acestea pedagogia are şi în Germania, destui 

duşmani. Profesorul universitar W. Rein îi critică la 1892 
scriind (0. c., p. 669): 

«Despreţuitorii teoriei pedagogice se găsesc înainte de 
toate şi în cercurile profesorilor secundari. Această stare 
este de bună samă o urmare a faptului că studiul filologiei 
s'a desvoltat atât de mult în paguba celui filosofic, încât 
se pot numără pe degete profesorii cari se îndeletnicese cu 
chestii pedagogice, d. e. cu psihologia generală şi cu psi- 
hologia copiilor. Cei mai mulţi dintre profesorii școalelor 
secundare au prea puţine cunoștințe de acestea şi puţin 
interes pentru ele. Studiile lor teoretice se mărginesc mai
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ales la o cunoaştere superficială a istoriei pedagogiei şi is- 
toriei filosofiei. De o desăvârşire a pedagogiei ca ştiinţă se 
îngrijesc relativ puţin; în practică se sprijinese pe rutina 
lor». 

Dr. Fr. Zange, director, scrie într'o lucrare publicată de 

O. Friek (0. e, p. 3—4): 

«Destul de des se poate observă, că, cu cât este mai 
mare destoinicia de specialist a profesorului, cu atât este 
mai mică priceperea pentru tendinţele pedagogice şi didac- 
tice şi înclinarea spre ele. In şcoalele secundare interesul 
pentru astfel de literatură este mic de mirare. Dovadă să- 
răcăcioasa înzestrare a bibliotecilor profesorilor cu opere 
de pedagogie; dovadă faptul, că un profesor, care să asiste 
la un coleg, pentru ca să înveţe din pilâa iui, este o rari- 
tate, care face senzaţie. Această indiferenţă faţă de metode, 
această lipsă de inclinare de-a cunoaşte toate mijloacele. 
existente, a le încercă şi a alege pe cele mai bune, este foarte 
întinsă printre profesorii şcoalelor secundare și anume nu 
din lipsa sentimentului de datorie, ci din cauză că acestor 
silințe li se atribue o valoare mică sau nu li se atribue 
chiar nici o valoare. 

Și în Franţa se găsesc mulţi reprezentanţi ai curentului 
antipedagogic. Dar în Franţa, când se trezeşte lumea, se 

trezeşte repede: Acolo apar acum foarte des serieri de va- 

loare şi se iau măsuri bune şi multe care se aplică. Nu- 

mărul reprezentanţilor teoriei exclusive a darului didactice 
înăscut, bunului simţ şi experienţei pure scade. Vorbind des- 

pre aceşti profesori, M. Dugard, unul dintre luptătorii cei 

mai inteligenţi ai reformei şi bărbat cu puncte de vedere 

vaste, zice (p. 139): 

«Mais trop souvent encore, abordant Penseignement sans 
prâparation suffisante, charg6 d'un labeur accablant et ne 
trouvant pas au lycâe un milieu favorabile ă la culture pro- 
gressive, le maitre rempliţ sa tâche sans enthousiasme, sans 
autre ambition que d'obtenir la discipline et de faire des 
diplOmâs. Le rOle ainsi congu, le professeur n'est qw'un 
vouage et la maison d'6ducation un aţelier scolaire». 

Istoricul Lavisse a propus chiar o schimbare formală 

de nume, pentru a face mai admisibilă esenţa pedagogiei, 

la care el ţine foarte mult (la Dugard, p. 210):
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«Pour revenir a V&ducation pâdagogique, je suis bien 
oblig6 â'avouer quelle n'est pas en grande estime dans 
V'enseignement secondaire. Les mots m6mes pâdagogie, pe- 
dagogue semblent ridicules. Soit! A la place de pâdagogie, 
mettons science de LP6ducation, et enseignons cette science». 

Dacă aşă este în Germania şi în Franţa, mirarea că este 

încă şi la noi -aşă, nu trebue să ne fie prea mare. 

3. Chestiunea are fireşte şi altă: parte mai luminoasă. | 

Intre profesorii români se găsesc foarte mulţi oameni, 

de-a căror bunăvoință nui permis să ne îndoim, dar că- 

rora nu li s'au dat încă nici prilejuri, niei îndemnuri su- 

ficiente sau destul de tari pentru ca, încălzindu-se, să se 

poată alătură la curentul nou. 

Acest gen de binevoitori nehotăriţi s'a găsit şi se gă- 

seşte pretutindeni şi totdeauna, la începutul tuturor miş- 

cărilor pedagogice. Un elev al lui Herbart, docentul Dr. 

H. G. Brzoska, care a trăit şi a scris într'o vreme, când 

„şcoala secundară germană semănă foarte mult cu a noastră, 

cum este acum, scrieă la 1836 relativ la profesorii de ge- 

nul amintit câteva păreri, care ni se potrivesc întocmai. 

Incheiu cu ele acest capitol (0. c., p. 101): 

«Dacă până acum în general nu s'a dat nici prilejuri de 
ajuns, nici o întroducere adevărată în studiul mulţămitor 
al pedagogiei, nu-i mirare că printre cei ce se ocupă cu 
educaţia și instrucţia se găsesc puţini, cari să aibă o cul- 
tură vastă ştienţifică-pedagogică. 

<Acelora, cărora cultura aceasta le lipseşte, lipsa ei nu 
le-o putem pune în socoteală cao proprie vină; ci maicu- 
rând este echitabil să-i scuzăm în această privinţă. Eu cunose 
pe unii dintre educatori, profesori şi preoţi, cari ar iscăli 
bucuros fiecare frază a mea şi sunt foarte departe de gândul 
de-a mi se împotrivi din vre-o deşartă preocupare sau pre- 
sumție. Mărturisirilor unora dintre aceşti bărbaţi nepărtini- 
tori cu sine şi îngrijiţi de adevărata bunăstare a şeoalelor, 
le datorese multe priviri adânci în tristele urmări, care se 
ivesc pe urma lipsei de studii pedagogice vaste şi conştiente». 

Este de adaos, că aceşti binevoitori eolegi sunt întâiul 
seceriş, pe care o propagandă pedagogică vie şi cuminte 
trebue să-l aibă în vedere.
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4. Sar puteă, să pară, că toate acestea nu au nici în clin 

nici în mânecă cu chestiunea seminarului pedagogic. Dar 

toate acestea arată cum este mediul, în mijlocul căruia 

seminarul şi-a început lucrările şi le continuă. 
Privind la mediu și la lucrările seminarului, vom găsi că 

acestea au avut un defect mai mult: Ele n'au izvorit din-: 

tun entusiasm destul de războinic şi de aceea sau măr- 

ginit numai la o pedagogizare (cam diluată) a tinerilor 

candidaţi, nau luat măsuri şi în vederea corpului didactic 

întreg şi astfel au răuşit să-i remână acestuia aproape ne- 

cunoscute. - 

Seminarul ar trebui să devie mai militant în înţelesul 

cei mai bun al cuvântului, în interesul răspândirii ideilor 

pe care le reprezintă. 

Necunoscute au rămas lucrările seminarului şi altora, nu 

numai profesorilor. În Raportul adresat M. S. Regelui, d-nul 

Sp. Haret nu vorbeşte nimic despre seminare: Se pare deci, 

că nici Domniei Sale nu i s'a adresat nici un raport. Ch. 

V. Langlois în La preparation professionnelle ă Venseigne- 

ment secondaire (1902) ar fi dorit să spună ceva şi despre 

şcoala de aplicaţie din Bucureşti şi laşi, dar se pare că n'a 

avut noroc să se adreseze la locuri competente, de oarece 

scrie (p. 62): «Nous avons înutilement demamde des ren- 

seignemenis & Bucarest sur le fonctionnement de ces €coles 

depuis 1898“. Seminarul însuși nu are nici o publicaţie. 

Numai d-i |. Găvănescu a publicat două anuare și mai multe 

articole în reviste. | 
5. Mulţumindu-ne deocamdată numai cu pedagogizarea 

tineretului, trebue să observăm că nici aceasta nu-i com- 

pletă: Mijloacele actuale nu sunt de ajuns pentru ca să 

ridice pe umerii lor o boltă cerească, spre care ei să-şi 

înalțe ochii înveseliţi de lumina ei multă. 

Mijloacele pentru prepararea unui corp profesoral vrednic 

să se măsoare şi pedagogicește cu străinătatea, sunt de- 

stule: o preparaţie mai bună din liceu, pentru ca bacalau-
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reaţii să iasă din el mai destoinici pentru studii universitare 
mai serioase; studiul teoretic, universitar al pedagogiei, 
organizarea cea mai desăvârşită a practicei pedagogice; 
viaţa pedagogică în societăţi şi literatură, etc. 

Fără îndoială problema s'a pus şi la noi în toată întin- 
derea ei; s'a început în adevăr cu toate mijloacele. Aceasta-i 
mult şi foarte important. Au lipsit însă oamenii, care să: 
umple cu aceeaşi putere toate rolurile şi golurile. S'avem 
curaj s'o spunem: Toate măsurile se pot numi începuturi. 
Pâlpâe, nu arde! Picură, nu curge! 

Ele au fost suficiente pentruca străinii- să le însemneze 
ca dovezi cam intrat definitiv în curentele moderne. In 
Langlois şi mai ales în Dugarăd se vorbeşte despre România 
foarte des. Se spun chiar şi lucruri bune, pe care noi profe- 
sorii nu le-am văzut, deşi ne aflam cu ochii deschişi în 
învățământul despre care se spun. Cauza este că străinii 
interpretează textul legii dela 1898 după noţiunile lor, nu 
după aplicarea ei, care n'a fost desăvârşită. De aceea nu 
poți decât să zâmbeşti când d. e. Dugard spune (p. 111) 
că în România 

«les inspecteurs font bien une fois par an des tournes 
rEguliăres et donnent des conseils aux professeurs, en 
particulier ou en commun—»! 

Dar, orcum ar fi, orcât aplicarea ar fi rămas în urma 
legiferării, sigur este că aceea va deveni din ce în ce mai 
exactă şi că optimismul cu care pedagogii străini primesc 
azi învățământul român, va fi în curând mai îndreptăţit 
decât, este acum. 

Optimismul străinilor este o dovadă mai mult că suntem 
puşi pe căi bune, că am ghicit mijloacele de înaintare şi 
că acestea trebuesc perfecţionate, nu schimbate. 

Dacă-i așă, dacă nimeni dintre noi nu crede că reforma 
nu este perfectibilă, dacă n'o crede chiar nici ministrul care 
a făcut-o, cu atât mai curând va fi „perfectibilă“ pregă- 
tirea corpului didactic, care din capul locului n'a fost ce
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trebuiă să fie, dacă la timp chestiunea ar fi fost cunoscută 

în ultima-i fază europeană, în care se află la 1898. 

Despre aceasta vom vorbi mai la vale. 

6. Pregătirea corpului didactic este perfectibilă. 

În ce sens? In care direcţie? , 

De oarece n'aş puteă s'o spun mai bine decât Dugard, 

care discută stări asemănătoare cu ale noastre, cred că-i 
bine să mă folosesc şi aici de vorbele lui: 

<On voit ce qu'il y a d'illusoire dans la pensâe de ceux qui, 
apră&s tant de r6formes vaines, gardent encore la supersti- 
tion de V'organisation et se flattent de rajeunir Venseigement 
des lyc6es par des changements de programmes et de nou: 
veaux dâcrets. Ce qui importe, ce n'est pas de dâcider si la 
base de Penseignement sera littâraire ou scientifique, et si 
les 6Gtudes des lettres seront classiques ou modernes; si le 
grec devra commencer en cinquiăme et la bifurcation en se- 
conde; si l'on conservera le bacealaureat ou si on le rempla- 
cera par un examen de passage:toutes ceschoses.as- 
sur6ment ne sont pas insignifiantes, mais leur importance 
est relativement secondaire. On ne change pas un organisme 
en agissant du dehors au dedans; c'est Pidâe gril faut for- 
tifier, c'est l'âme qu'il faut atteindre, car c'esţ 
d'elle que procâde la vie.Or Vâme de P6ducation, c'est 
le professeur, et c'est par lui qu'il faut agir si Von veut 
la renouveler.» 

Aceasta-i direcţia ! 

Dugard este un optimist. Pentru realizarea faptei, alţii 

cer mai multă răbdare şi mai mult timp decât el. Insă 

pentru toţi direcţia este aceeaş: A formă un suflet comun, 

cât mai asemănător, mai bogat, mai viu, mai neastâmpărat 

în căutarea adevărului şi in urmărirea progresului, cât 

mai sigur de sine, rezistent la orice ispită care ar voi să-l 

abată dela urmărirea scopurilor raţionale ale politicei cul- 

turale,iată ce se cere ! Naturi bune, menite să concentreze 

puteri, să fie imitate, puse în mijlocul şcoalei secundare, 

unde imitaţia este mai utilă, fiindcă este mai timpurie, na- 

turi „centrale“, acum zice undevă Turghenev, iată ce se 

cere ! | | 

7, Dela mediul caracterizat la început, spre idealul schi-
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ţat acum duc multe drumuri, care se succed sau merg alăturea. 
In lucrarea de faţă mă voi ocupă numai cu unul, vor- 

bind despre altele în treacăt, întrucât este de nevoie pen- 
tru ca să nu-l las pe acesta nelămurit. Intrebarea, la care 
voiu căută un răspuns, este deci: Cum trebue să fie alcă- 
tuit seminarul pedagogic, pentru ca efectele lui în sufle- 
tele profesorilor şi prin ei în sufletul elevilor şi al naţi- 
unii să ia un caracter mai pronunţat, de o schimbare mai 
adâncă în sensul direcţiei arătate ? 
Cum să fie?... ' 
Va să zică suntem nemulţumiţi cu ce este? 
Eu scriu pentru pedagogie, nu contra ei. 

Prin urmare nu mă gândesc să micşorez me- 
ritele seminarelor ce avem. Folosul lor, cât a 
fost, s'a făcut evident, toţi îl cunosc. 

Dar, sistemul lor nu-i cel mai bun din câte există, 
Sistemul trebue înlocuit cu altul: In locul seminaru- 
lui universitar, căruia i s'a adaoso şcoală de 
aplicaţie, trebue pus seminarul liceal. 

Aceasta-i ideea fundametală a scrierii de faţă, care va 
încercă s'o motiveze sprijinindu-se peo parte din literatura, 
franceză şi germană. Pe o parte, nu pe toată, de oarece 
ea este prea mare, iar multele scrieri mai mărunte vari- 
ează numai ideile fundamentale, pe care le-au produs câţiva 
corifei ai ştiinţei pedagogice. Ce au vorbit corifeii se va găsi 
destul de complet; şi aici. Mie-mi aparţine numai aplicaţia 
la stările şcoalei românești, 

Il. 

8. Seminarele pedagogice s'au desvoltat mai întâi în 
Germania, 

Când alte ţeri au simţit nevoia lor, le-au împrumutat 
de acolo. Pe drumul Germaniei au plecat acum şi Francezii. 
Vorba ]ui Dugard (p. 147):
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tous 
les esprits se sont tournâs vers lPAllemagne qui, la premi- 
ăre, Vavait organisse.» 

«C'est en Allemagne, maintenant, que les administrateurs 
belges vont chercher des inspirations,» 

zice Langlois (p. 25). ŞI mai la vale (p. '74) adaogă niște 

Englezi: 

«Nous demandons la libert6 de prâparation pedagogique 
comme en Prusse». . 

Cât despre Germania insaşi H. Schiller (p. 86) nu se îndoiă 

că va adoptă treptat sistemul prusian şi hessenian, unde 

l-a desvoltat chiar Schiller. 
Spre Germania se va face deci încă multă vreme pere- 

grinajul pedagogic. 

Decât şi acolo trebue să alegem. Inţelegând pro- 

cesul istoric al desvoltării seminarului german, trebue să 

comparăm împrejurările lor cu ale noastre, pentruca îm- 

prumutul ce-l vom face să fie în adevăr de folos şi pen- 

tru viitor, nu numai pentru timpul de faţă. Având pre- 

vederea trebuinţelor şi evoluţiilor viitoare, trebue să împru- 

mutăm organisme, care să rămână, graţie faptului că în 

forma găsită vor putea să se desvolte ori ce tendinţe vii- 

toare, fără s'o spargă, găsind chiarîn ea putinţa dezvoltării lor. 

Astiel este şi în cazul nostru. Aici avem de distins între 

două forme. H. Schiller (1890) şi W. Fries (1895), cari au 
sistemizat teoria lor, le-au zis Seminare în Verbin- 
dung mit der Universităt (Seminare în legătură cu 

universitatea) şi Seminare în Verbindung mit der 

Schule (S. în legătură cu. şcoala) sau mai pe scurt, Uni- 

versitătsseminare şi Gymnasialseminare sau 

Schulseminare. 
Amândouă formele presupun azi o pregătire ştiinţifică 

şi teoretică pedagogică, terminată la universitate. Pentru 

Germania Schiller constată la 1890 (p. 86) că toţi peda- 
gogii nemți sunt de acord ca pregătirea practică să în- 

ceapă după. terminarea studiilor universitare. 
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Inainte de a vorbi deci despre cele două forme pentru 
absolvirea practicei, este de nevoe să vorbim despre pre- 
gătirea științifică şi pedagogică universitară, i 

9. Câte cunoştinţe se pot cere candidatului de profesor 
care se află în ajunul practicei de seminar? 

A. Intr'o cercetare mărginită la o singură chestiune, a 
seminarului, nu putem cercetă pe larg cu ce cunoştinţe 
îl poate înzestră universitatea românească pe candidatul 
român. Fiecare licenţiat are răspunsul său la întrebarea 
pusă. Răspunsurile variază chiar mult. Dacă le-aş cunoaşte 
în majoritatea lor, aş puteă discută dacă este ori nu im- 
perios de nevoie ca în timpul practicei seminariale can- 
didatul să continue studiul sistematic al specialităţilor sale 
sau dacă este bine şi necesar, cum mi se pare mie, ca 
studiile de speciatitale să, fie în esență terminale înainte 
de începerea practicei. Pentru timpul practicei ar remâneă 
atunci ca studiile terminate să fie amplificate şi consoli- 
date d. e. în escelentul mod găsit de H. Schiller în semi- 
narul dela Giessen. Şi anume Schiller dădea, pentru lecţiile 
candidaţilor probleme care nu puteau să fie resolvate de- 
cât cu ajutorul unor lecturi serioase. Pentru a decide, de 
pildă, cum să li se înfăţişeze elevilor constituţia cea mai 
veche a bisericei creştine, candidaţii au trebuit să citească 
pe Hatch şi Harnack ; pentru a desvoltă precis expoziţia, 
unei drame, situaţia ei în desvoltarea poetului sau pentru a lămuri terminii tecnici ai poeticei, canditaţii au trebuit să citească dramaturgia lui Freytag sau Bulthaupt şi un 'comentar al dramei din chestie ; la limba latină s'a găsit motive şi prilejuri ca tinerii candidaţi să se aştearnă pe studiul stilisticei latinești; la Tacit pe studiul epocei îm- păraţilor. Astfel candidaţii sporiau cunoştinţele lor su- mare, esenţiale în cadrul ocupaţiilor impuse de practica seminarului pedagogic. (Schiller, o. c, p. 93—94). 

Altfel nu se poate continuă lucrarea ştiinţifică. De oarece „este de sigur o greșală a studiă încă la universitate o
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ştiinţă şi în acelaș timp a propune ucea știință la seminar. 

Şi ştiinţa este pentru viitorul profesor mult mai însem- 

nată, decât să-i putem admite o concurenţă serioasă, care 

ar fi ori ce practică serioasă ; şi practica temeinică absoarbe 

atât de mult, încât nici ea nu poate admite ca concomi- 

tantă o preocupare egal de mare de ştiinţă. Candidatul 

trebue să-și fi însuşit ştiinţa în măsură suficientă, pentru 

a nu mai aveă de luptat cu greutăţi științifice, când gân- 

dirile pedagogice îl vor preocupă zilnic. 

Dacă admitem acestea, urmează că studiile universitare 

trebue să fie întocmite astfel încât studentul să intre 
cât mai iute şi mai protund în tainele ştiinţei 

pe care o va predă. 

Aşă zisul an preparator nu trebue să mai pună bariere, 

la care studentul să aştepte până va puteâ trece în curentul 

mare al ştiinţei sale. El stabileşte complicări de speciali- 

tăţi, care pot merge şi independent. Acesta-i un cusur. El 

grăbeşte studii, care de dragul pedagogiei, ar trebui să se 

facă cevă mai târziu, d. ex. psihologia. Dar cel mai mare 

cusur este că împiedică pe student de-a se aruncă din capul 

locului, cu toată puterea asupra materiilor pe care le va pro- 

pune odată în liceu. Este d. ex. absurd ca viitorul isto- 

ric să nu poată face chiar din anul întâi istorie, ci 
numai limbi vechi sau nouă, puţină filosofie și antichităţi 

greco-romane, care nici nu se pot înţelege bine fără un curs 

de istorie veche, Anul întâi cu cursurile sale trebue să dis- 
pară şi să facă loc unei alegeri libere, imediate a speci- 
alităţilor. 

Și în cursul anilor 2—4- este de nevoie ca agonisirea 

ştiinţei de specialitate să fie cruţată de înrâurirea ştiinţelor 

preă depărtate de ele. Ori cât de mare ar fi preţul geo- 

grafiei ca studiu de esceleniă concentraţie în învăţământul 

secundar, totuşi nu-i de trebuinţă ca viitorul profesor de 

limba românească să deă, ea acum, trei examene de geo- 

grafie; ba, profesorul de limba românească mai dă, ca stu-
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dent, două examene la istoria universală şi ascultă trei 
ani la estetică şi literatură comparată! . 

Curioziţiile de soiul acesta, care costă timp şi muncă, 
sunt de revăzut. De oarece, dacă avem în vedere că uni- 
versitatea nu crește erudiţi, ci în rândul întâiu profesori 
secundari şi că aşă este bine să facă, trebue să găsim foarte 
firesc ca cel puţin trei ani, 1—3, de studii univer.- 
sitare să fie consacraţi aproape exclusiv spe- 
cialităților ce va propune viitorul profesor. 
Anul al patrulea ar putea să lase atunci mai 
mult loc studiilor pedagogice şi chibzuirilor cum 
să fie aplicată o ştiinţă, învățată în trei ani şi bine ştiută. 

B. Dacă înlăturăm deci studiile de specialitate, chestiu- 
nea se reduce la întrebarea: Cu ce cunoştinţe de filosofie 
şi pedagogie ar trebui să se prezinte fiecare-candidat când 
se declară gata a-şi începe practica seminarială ? 

Inainte de a le fixă țin să arăt motivele pentru care 
cred că nimeni nu poate cere prea mult. Pretenţiuni mari 
nu putem aveă atunci când se ştie, că satistacerea lor duce 
la o situaţie, în care grijile vieţii sting adeseori ori ce bu- curie din suflet. Voia bună, condiţia întâia a ori cărei munci 
rodnice, n'o ai ca profesor român, decât numai dacă nu rămâi numai profesor, ci mai răuşeşti să fii senator ori 
deputat, prefect ori primar, avocat ori autor didactic, pro- fesor particular sau protejat al administraţiei casei Şcoa- 
lelor, proprietar de pension sau premiat al Academiei, ga- zetar, proprietar, ginerile unui socru bogat, ete. sau, în sfârşit, o natură fericită care nu doreşte, ci trece prin lume cu mângâerea că la urma urmelor toate deşertăciunile se sfârşesc în cele patru scânduri. Câtă vreme munca de pro- fesor nu-ţi poate asigură o existenţă “mulţumitoare, ar fi îndrăzneală să caute cineva, să împiedece Îmbrăţişarea şi a altor cariere. Dar câtă vreme a doua ori chiar a treea carieră turbură echilibrul ocupaţiilor de profesor şi mai ales fundamentarea lor din “an în an mai serioasă, cum o
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Să-i ceri dascălului să ştie tot, să fie în curent cu toate 
progresele? Aceasta se poate cere dascălilor privilegiați 
de soarte, universitarilor d. e., dar nu muncitorilor dela 
cursul secundar, mai ales nu fiecăruia dintre ei. Şi ce fru- 
mos ar fi să fie drept să li se ceară! 

Dar se va zice: „Studenţimea nu se gândeşte la acestea. 
Pentru ea împrejurările amintite sunt X-i, care abiă mai 
târziu devin cifre concrete.“ Care va să zică studenţii 
înţeleg mai bine „apostolatul“ ? Apostolatul este foarte 
frumos, dar toemai tinerii îl simt mai puţin, fiindcă el este 

partea. celor ce i-au simţit plăcerile, de care nu-i lipsit. 
Deci cu acest argument nu putem convinge tinerimea, că 

trebue să se încarce cu o muncă prea mare. 

Din cauzele acestea de o parte nu trebue să cerem mai 

mult decât bunavoinţa candidatului poate primi să înde- 

plinească, iar de altă parte nu se poate cere nici mai pu- 

țin decât trebue, pentru ca statul să fie sigur că progre- 

sul şeoalei este bine garantat. Mai mult decât este de ne- 

voe să nu cerem nici cei ce facem teorie, dar nici mai 

puţin să nu se primească: Bunăvoinţa viitorului profesor. 
trebue să se înalțe până la satisfacerea acestei necesităţi 
a viitorului şeoalii;. cine nu are cel puţin atâta bunăvoință 
şi totuşi intră în învăţământ, își greşeşte cariera şi o va 
înjosi mai curând chiar decât crede el însuşi. 

Intrebarea de mai sus se poate deci formulă aşă: Câtă 

pedagogie este absolut necesară, pentru ca tânărul candi- 

dat să poată fi admis la practică cu nădejdea că practica 

lui va fi folositoare, fără să-i fie o greutate ? _ 

0. Căutând un minim, este poate bine să cunoaştem în- 

dată celălalt termin al comparaţiei, maximul, idealul, pe 

care pedagogii lau descris frumos ca un vis, pe care vii- 

torul îl va realiză în multe ţări, ce-l cer acum, pe care 

America Va realizat în forma facultăţii speciale de peda- 
gogie—una are 60 docenţi de pedagogie! —,pentru care Eu- 

ropenii cer „academii“, „în tÂti%0 Bidagogice“ sau „semi- 
Seminarul pedagogie. CENTRALĂ 2 

Ă UNIVERSITARĂ 
4, ati
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nare de stat pentru pedagogie“ (sau nu ştiu cum le mai zice), 

independente de universităţi, regulându-şi lucrările numai 

după cerinţele ştiinţei pedagogice, după toate cerinţele ei 

şi ale tuturor științelor auxiliare. 

Dintre aceste maximuri voiu stărui numai asupra unuia, 

descris de E. von Sallwiirk, care şi-a expus planul într'o 

broşură publicată la 1890 sub titlul Das Sfaafsseminar fiir 

Piidagogik (în colecţia Pădagogische Zeit-und Streitfrag gen). 

Seminarul lui Sallwiirk ar cuprinde ca membrii pe vii- 

torii profesori secundari şi pe acei institutori sau învăță- 

tori, cari prin munca şi talentul lor au dat dovezi că ar 
puteă aduce servicii bune ca profesori de şcoale normale 
sau ca revizori şi inspectori primari. Afară de prepararea 
corpului acestuia, seminarul sar ocupă cu toate chestiile 
pedagogice care agită lumea ştiinţifică şi profană şi cu 
indicarea experimentelor de tăcut în feluritele instituţii 
inferioare seminarului, s. e. în şcoalele normale. Desfăcut 
de orice legătură cu universitatea, seminarul şi-ar întocmi 
studiile independent. Acestea ar fi: 1) O teorie a ştiinţe- 
lor cosmologice şi noologice. 2) Istoria culturii arătându-se 
şi desvoltarea chestiunilor discutate la cursul precedent. 
3) Psihologia cu deosebită privire la partea fizică şi fizio- 
logică. 4) Etica. 5). Pedagogia. 6) Istoria pedagogiei, adecă 
istoria ideilor pedagogice. 7) Metodica specială a discipli- 
nelor în legătură cu lecţiile şi introducerea în literatura 
metodicei şi în istoria metodelor. 8) Serutări relative la 
izvoarele istoriei pedagogice. 9) Cursuri de igienă şcolară 
ținute de un doctor al şcoalelor și de arhitectură şcolară 
ținute de arhitectul şcoalelor. 10) Completarea cunoştin- 
telor de specialitate. Acestea ar fi studiile. lată acum și o 
parte din lucrările practice. Tinerii nu pot; da lecţii decât 
după ce au învățat să povestească, să. descrie, să întrebe 
şi abiă după ce vor da dovezi că ştiu împărţi materia în 
unităţi didactice desvoltate până în cele mai mici amănunte. 
Nici o lecţie .nediscutată de profesor şi camarazi nu se poate
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ţine. Lecţiile se fac întâi la intuiţie, apoi la cetit şi scris 
și în sfârşit la cetirea unei bucăţi. Seminarul va aveă la 
dispoziţia sa o şcoală primară, un liceu şi 0 şcoală reală, 
fără să-i aparţină lui. La început timpul de studii va A 
un an. IS 

Dispreţuitorii pedagogiei pot zâmbi, dacă mai pot. 
Din astfel de ideale fireşte noi nu putem rupe decât 

o singură dorință modestă: Să se dea seminarului român 
o organizare, care să poată fi, în desvoltarea, sa, sâmburele 
unei viitoare alcătuiri închinate aceloraşi probleme, cărora 
străinii își închină astăzi fundaţiile de care am amintit, 

Despre astfel de lucrări va vorbi la vremea sa o poste- 
ritate mai fericită. Noi să ne întoarcem la chestia 'mini- 
mului, care, după ce am cunoscut maximele socotite ne- 
cesare, nu va mai păreă nimănui exagerat. 

D. Pedagogia sistematică se întemeează mai de aproape 
pe două ştiinţe fundamentale, psihologia şi etica, peo 

- ştiinţă auxiliară, medicina cu fiziologia şi igiena. 
W. Rein chiar numeşte pedagogia o „etică aplicată“. 

Psihologia fiziologică, care nu are nici pretențiunea, nici încă 
putinţa de-a înlocui psihologia autonomă, câştigă tot mai 
mult „teren în pedagogia modernă. Fără ea nu-i cu putinţă 
pedagogia experimentală, care se alcătueşte acum. Din acest 
motiv necesitatea studiului fiziologic nu âre nevoe de o 
motivare specială. Igiena a tost apreciată totdeauna, deşi 
n'a fost ascultată decât rareori. 

Ştiinţele amintite sunt indispensabile. Fără ele nu se 
poate întemeiă nimic durabil, în nici o şcoală. 

Etica pedagogică simte nevoea dea ţine samă de alte 
două ştiinţe, al căror raport cu ea trebue să fie bine 1ă- 
murit în mintea educatorilor: Sunt politica şi teologia. 
Dumnezeu şi statul și cortegiul de idei care însoțesc 

aceste noţiuni, au un rost mare în opera de educaţie a 
gimnaziului şi liceului. Unitatea educaţiei pretinde, ca pro- 
movator eficace al acesteia, o singură filosofie pentru toți
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educatorii, cari au aceiaşi elevi, o singură direcţie, nu mai: 

multe; pentrucă este clar, că unitatea în aprecierile feno- 
menelor sociale şi etice-religioase nu poate varia în decur- 

sul şcoalei după fiiecare profesor. Când concepţiile filoso- 

fice se bat în capete, ca nişte munţi din legendele grecești, 

elevul nu va trece neatins printre ele. O asemănare cât 

mai mare în educaţia filosofică a profesorilor este necesară. 

Fireşte, libertatea filosofării studentului universitar nu 

se poate atinge. Ea va luă felurite colori, după studiile ce 
face, după cărţile ce citeşte. Dar nu-i mai puţin firesc ca. 

o discuţie limpede să le deă tuturor prilejul de-a încercă 

să se unească în privinţa unui teren, pe care toţi să aşeze 

pe viitorii lor elevi. | | 
Pentru astfel de discuţii şi lucrări unicul loc potrivit este 

universitatea. Dacă toţi candidaţii ar ascultă un curs bun şi 

complet de ştiinţă politică, de sociologie și de filosofie religi- 

oasă, dacă ar sta în collocvii cu profesorii lor, având în special 

în vedere problemele ce-i aşteaptă şi în şcoala secundară, 

fondul pe care etica şcolară se poate sprijini, ar fi deplin. 

Puterea acestor studii ar constă în interesul ce Var trezi. 

Nici un examen n'ar trebui să ceară proba că candidatul 
a învăţat o carte—pe dinafară; collocviul seminarial singur 

ar trebui să dea proba că el a învăţat să cugete. 

Dugard a zis (p. 33) relativ la această chestie: 

«Former des 6ducateurs, ce n'est pas leur imposer un i- 
deal arbitraire et des solutions toutes faites qui les dispen- 
sent de râfl6xion: c'est les rendre plus conscientsde 
ideal augquel aspirent les soci6ts modernes, 
et les aider ă rechercher eux-mâmes les mâthodes les plus 
propres ă le r6aliser.» 

Intemeiat pe studiile acestea, candidatul poate pricepe 
perfect o istorie critică a pedagogiei şi a învăţământului; 
o istorie a ideilor pedagogice, nu de biografii. Cum sau 
reflectat în învățământ culturile vechi, ce au rămas din ele, - 
de ce au putut să rămâie până astăzi, trebuie să înţele- 
gem; ce idei au răsărit în capetele pedagogilor celebri, cum
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au modificat ele învățământul, cum îl schimbă şi în timpul 

de faţă, asemenea trebue să ne fie cunoscut. Istoria peda- 

- gogiei este deci foarte necesară: Brzoska scrie despre ea 

(p. 131): 

«Ba ne înfăţişează personalităţi, pe care le întrebăm ce 
au făcut ca pedagogi şi ale căror proecte le putem cercetă 
și apreciă după resultate. Astfel învăţăm a ne transpune cu 
ușurință şi siguranţă în centrul gândirilor lor şi a apreciă 
de aici modul lor de a lucră». | 

Istoria pedagogiei la universitate are şi alt rost. Brzoska 

cereă ca seminarul pedagogic să facă lucrări originale, mo- 
nografii, pentru a completă cunoştinţele de istorie. Nici 
astăzi istoria pedagogiei nu-i desăvârşită. Seminarul român 
ar puteă să se ocupe deci şi cu istoria şcoalei române, fără 
a-i cere imperios aceasta câtă vreme alte probleme cer cu 
drept cuvânt o atenţie mai urgentă. 

Relativ la întinderea de dat istoriei pedagogiei, W. Fries 
se mulţumeşte cu manualul lui Th. Ziegler sau al lui H. 
Schiller. Dintre autorii francezi ar fi de amintit Compayr6. 
Fireşte aceste opere nu pot dispensă de studiul câtorvă 
pedagogi mari, mai ales dela Locke încoace. Noi, profesorii 
secundari, trebue să primim rolul de a fi copiii mari ai unor 
astfel de părinţi, în care sfinţenia cauzei ce-o servim în 
școală s'a concretizat mai limpede. Numai din aceste re- 
giuni înalte, radioase se poate cobori şi asupra noastră duhu 
sfânt. 

După ce am zugrăvit astfel atmosfera, şi tărâmul studi- 
ului special al meşteşugului pedagogic, să vorbim şi de el.: 
Cum va fi el? Si 

«Teoria generală, care nu consideră cazurile speciale este 
tot atât de bună cât şi teoria specială fără de considerarea 
celei generale, este adecă o aberare dela adevărata teorie, 
care le împreună pe amândouă.» 

Citând acest cuvânt al lui Jean Paul Richter, Brzoska 
adaugă : ” |
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«Din parte-mi pot spune că în experienţa mea am găsit 
totdeauna dovezi neînfrânte pentru adevărul arătat. Din 
cursurile în care expuneam ideile fundamentale ale peda- 
gogiei numai un număr foarte mic de tineri deosebit de 
talentaţi îşi însemnau câte ceva, toţi ceilalți nu aveau nici 
cel mai mic folos in ele. 

«Și dacă unii dintre ei sau chiar dacă toţi ar pricepe în 
adevăr ideile fundamentale generale și principiile cu toate 
legăturile dintre ele, dacă ar puteă să și le însușească, ar 
însemnă aceasta că măcar unul dintre ei, fie el cât de ta- 
lentat și învăţat, va puteă să le şi aplice corect în fiecare 
caz special de educaţie şi instrucţie? Este cu putinţă, să-i 
credem pe tineri capabili de atâta pricepere, câtă a resultat 
din serutările şi experienţele bărbaţilor celor mai erudiţi 
și mai de spirit în zeci, ba în sute de ani? 

«Nimie nu poate strică studiului pedagogiei mai mult, de 
cât modul cum se ţin deseori cursurile de pedagogie. Acest 
soiu de cursuri sunt vrednice de mai multă dojană, decât 
faptul că nu sar ţine de loc. Tocmai ele sunt cauza, că 
pedagogia zace căzută sub deseonsiderarea, pe care-nu o 
merită ; ele sunt izvorul din care ese potopul: celor mai 
nesăbuite flecării despre această ştiintă; ele sunt cauza, 
pentru care până acum s'au văzut puţine osteneli de-a trată 
pedagogia cu toată arta». 

Astfel întemeează Brzoska şi toţi pedagogii ce i-au pre- 
mers sau l-au urmat, cerința ca pedagogia la universitate 
să nu desconsidere practica, să nu rămâe abstractă. 

Nu. să facă practică, zic, ci să nu o desconsidere; cursul să 
fie o floare eşită dintr'o practică, nu o construcţie de 
imaginaţie şi raționamente necontrolate de experiment. 
După ce candidatul şi-a însușit temeinic logica, psiholo- 
gia, etica şi istoria, pedagogiei, Fries crede că nu trebue săi 
se ceară decât o pedagogie generală. Ziller eră de aceeaşi 
părere, dar cerea toată filosofia. Willmann adaoge explica: 
rea textelor de legi în vigoare, cu care se poate termină însă 
cursul de istoria pedagogiei, cum a propus d. e. Schrader. 

Relativ la întinderea de dat pedagogiei, la universitate, 
însemnez că Th. Ziegler - s'a mulţumit cu cetirea şi dis- 
cuția pedagogiei practice pentru licee de Schiller şi a Di- 
dacticei de Willmann, una o carte de 697 pagini, alta de 
981 pagini.
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Dovada că studentul a pătruns bine chestiunile se poate 

face prin mici disertaţii cetite în ceasurile de exerciţii şi 

„discutate. Stoy d. e. cereă ca disertaţiile studenţilor să 
păstreze o legătură strânsă cu materia cursului. Această 

cerinţă se poate motivă: începătorul în pedagogie face bine 

dacă-şi însuşeşte întâiu sistemul profesorului său autorizat. 

După 'ce orientarea lui va fi suficientă, el va putea trece 

la confruntarea acestui sistem cu alte sisteme. Renunţarea 

iniţială la independenţă îi cruţă luptele care sunt deprimă- 

toare, când silinţele de-a da soluţii nu sunt încoronate de 

succes și-i asigură putinţa de-a lucră solid îndată ce s'a 
orientat bine în primul sistem studiat cu pătrundere şi 

răgaz.— 

După ce tânărul candidat părăseşte universitatea, cercul 

de probleme, de vederi care-l ocupă zilnic se îngustează. 

De aceea este firesc să-i cerem ca la universitate cercul să 

fie atât de larg, încât muncea lui ulterioară să fie:luminată 

din toate părţile, din toate punctele de vedere, cu care a 

făcut cunoştinţă acolo: Vorba este de-o merinde sufletească 

culeasă pentru un drum lung. Este drept, ea poate fi îm- 

-prospătată și primenită şi mai târziu, dar timpul receptivi- 

tăţii celei mai fericite și mai lesnicioase, al epocei acade- 
mice, nu se mai întoarce. . 

Din tot ce-am discutat până aci reese o cerinţă, care se 

pune în contrazicere cu modul actual de-a face pregătirea 
pedagogică a corpului profesoral: Pentru-ca ea 'să'se poată 

face cât mai bine, trebue să cerem ca tânărul candi- 

dat să facă la universitate numai teoria peda- 

gogiei. 

Practica pedagogică, fără de care orice pregătire 

este ridiculă, nu poate fi serioasă, dacă se pre- 

zintă numai ca o părticică a lucrărilor din timpul 

studiului universitar... ă 

Pentru practică vom cere mai la vale un an întreg. Pen- 

iru ca ea; să poată începe cât mai iute după terminarea



24 

  

studiilor teoretice, teoria, atâta câtă s'a cerut mai sus, trebue 
să se fi făcut temeinic, pentru ca recapitularea ei la vreme 
de nevoe să fie lesnicioasă, nu grea, ca Şi cum ar fiun 
studiu nou. 

Cerusem mai sus ca studiul specialităţilor să nu fie în- 
tâvziat de loc. Pedagogia teoretică trebue să se facă dim- 
potrivă cât se poate mai târziu, adecă cât se poate mai 
aproape de începerea practicei, deci în anul al pa- 
trulea, nu ca astăzi, trei an dearânâul. Astăzi chiar şi 
istoria pedagogiei se face trei ani pentru studenţii dela 
filosofie şi un an pentru ceilalţi. Nu știu, când este făcută 
întreagă, într'un an ori abiă în trei. 

Intre anul al patrulea, în care studiul pedago- 
giei ocupă timp mult şi începutul studiilor s'ar 
distribui studiile auxiliare ale pedagogiei, de-alun- 
gul celor trei ani şi totdeauna într'o proporţie care 
să nu apese prea mult asupra studiilor de specia- 
litate; eu aş cere să se înceapă cu fiziologia Şi igiena. 

III, 

10. Este o repeţire banală a mai spune că după o serie 
de studii filosofice şi pedagogice, trebue să urmeze o prac- 
tică în cursul căreia candidaţii să poată gândi nu- 
mai la şcoală, învățând cum se urmăresc scopurile în- 
vățământului, calculându-le de mai nainte şi meditând de 

„ce Sau putut realiză, iar în cazul următor de ce nu s'au 
realizat; căutând să stăpânească cât mai de grabă meşte- 
șugul instrucției şi mijloacele educaţiei, şi având ca ajutor 
sfătuitori cu experiență. 

Acesta este un punct câştigat și la noi definitiv de se- 
seminarele actuale. - 

Vorba este, în care formă de seminar se poate propagă 
mai cu succes 'pedagogia Şcoalei secundare, în seminarul
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universitar, care faţă de sarbădul trecut s'a dovedit folositor 

sâu în seminarul liceal, care va fi mult mai folositor. 

Controversa trebue cercetată amănunțit. 

11. Sistemul seminarului univesitar a fost des- 
voltat de şcoala herbartiană şi este susţinut şi astăzi mai 
mult de aderenţii lui Herbart, în frunte cu profesorul W. 

Rein din lena. Herbart scriă la 1 Mai 1831 către secțiunea 

instrucției din ministerul de interne al Prusiei: 

«Privitor la intocmirea seminarului, nu mă pot abate 
dela părerea mea de mai înainte. 

«Pentrucă dintre cele patru feluri de seminare şi anume 
1. acela în care se citese şi se corectează numai disertaţii 
pedagogice, 2. în care se dau lecţii izolate ca exerciţii, 3. 
în eare se întrunesc elevi statorniei şi 4. în care se primese 
elevi statornici, cari locuese şi trăesc aici și primesc ins- 
trucţia dela seminarişti, care-i supraveghează, dintre aceste 
patru feluri cele trei dintâi sunt evident nesuficiente, de 
oarece ele nu pot aveă în vedere educaţia. Aceasta se poate 
da numai în forma a patra, pe care eu am păstrat-o dela 
1818 şi am susţinut-o până în acest moment, deşi cu noroc 
sehimbăter». . 

Herbart, creea deci un mic pension şi pentru a-şi mântui 

pensionul de schimbările norocului, doriă să vază intemein- 

du-se o fundaţie de stat pentru „trei sau patru fii“ de părinţi 
cu merite, pe lângă cari să se adaoge alţi trei-patru „pen- 

sionari pentru ca astfel seminariștii să aibă „destul lucru“ 

pentru a-şi puteă „reprezentă practic disciplinele funda- 

mentale ale învățământului“. 
Herbart cereă deci o şcoală de aplicaţie foarte redusă 

ca număr de elevi. După proectul făcut pe temeiul ideilor 

lui, instrucţia eră să fie asemânătoare cu cea liceală dela 

cl. IL până la a VII inclusiv (Quinta-Secunda). Nefiind mij- | 

loace pentru înţreg învăţământul dela clasa II până la VII, 

directorul aveă să aleagă „ce parte din fiecare sferă“ va, 

fi de făcut. Elevii erau de 9—-12 ani la admitere şi termi- 

nau liceul. 

Aşă s'a prezentat la început tipul şcoalei. de aplicaţie
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Pentru Stoy idealul şcoalei de aplicaţie a seminarului practic 
(care făcea împreună cu cel teoretic un Gesamtseminar) 
eră o şcoală elementară. Ziller preferă trei clase, având 
fiecare câte şase elevi de câte 6, 9 şi 12 ani, cari să înainteze 
făcând cursul complet, dar așă ca seminarul să dispună 
totdeauna de câte-o clasă primară, reală și gimnazială. Will- 
mann Sa pronunţat tot pertru o şcoală de aplicaţie cu 
curs primar şi gimnazial. In sfârşit D-r W.Rein are la dis- 
poziţie o şcoală de aplicaţie cu trei ani primari, la care 
a “adaos, în mod transitoriu, o clasă gimnazială. 

Teoria seminarului universitar cu şcoala de aplicaţie se 
poate ceti în Rein, Pădagogik, L, p. 623—643. In esenţă 
Rein zice: Afară de problema pregățirii profesorilor, se- 
minarul are de scop şi desvoltarea ştiinţei pedagogice. A- 
ceasta se poate face numai în legătură cu universitatea, 
care dă prilej la studii de orientare în problemele educa- 
ției, a cărei teorie se poate împreună mai eficace şi mai 
întins cu practica şcoalei de aplicaţie, unde se întrunesc 
tot felul de specialişti, dascăli de toate gradele şi studenţi 
dela toate facultăţile. Intr'un astfel de mediu candidaţii se 
pot inspiră pentru problemele educaţiei întregului popor, 
pot creşte „caractere pedagogice“. Fundamentele Ştiinţifice 
ale pedagogiei, -biologia pedagogică, igiena, patologia, se 
pot studiă mai uşor la universitate. Și în sfârşit (verbal): 

«In vreme ce şcoalele statului sunt legate de prescripţiile legii, aşă că puţin loe mai rămâne pentru experimente, se- minarul pedagogic cu școala sa de aplicaţie ia parte Ia libertatea academică». 

Experiențele acestea pot; să fie pregătite de chibzueli teo- 
retice serioase. 

Zise Rein. 
Observațiile noastre. Constatăm mai întâi ca între şcoala, 

preamărită de Rein şi şcoala de aplicaţie a seminarului 
român sunt deosebiri bătătoare la ochi. Acolo se pune 
mult temei pe întâlnirea în seminar a dascălilor de toate 

>
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gradele, aici se întrunesc numai studenţi universitari, deci 
tărâmul „caracterelor pedagogice“ scade. Aici libertatea aca- 
demică nu-i evidentă, cum este acolo. Aicinu s'a auzit încă 
de cercetări puse sub puncte de vedere biologice, igienice, 

“şi patologice, ci s'a aplicat — programa oficială. Aceste sunt 
constatări de fapt. 

Pentru restul argumentării avem de observat, că el nu 
poate fi înţeles bine, dacă nu ne-aducem aminte, că pentru 

Rein contrarul, înpotriva căruia luptă, este seminarul li- 
ceal în orașe fără universităţi, împrejurare, care la noi: 

n'are ființă, deoarece nimeni nu se va gândi să înteme- 
ieze seminarii liceale în provincie! Seminarul liceal român, 
la laşi şi Bucureşti, s'ar bucură deci de toate avantajele, pe 
care le are vecinătatea universității: la noi fireşte va 

trebui să fie pus în strânsă legătură cu reprezen- 

tanții universitari ai studiului pedagogic, sub 

conducerea lor. Dacă seminarul trebue să servească 
„Ştiinţa pedagogiei, dacă ea se află numai la universităţi, 

la noi el poate profită de toată puterea profesorilor uni- 
versitari. i 

Şcoala de aplicaţie poate experimenta, zice Rein. Şi acest 

argument ia la noi cu totul altă faţă. Pedagogie experi- 

mentală noi încă nu facem. Experiențele noastre sunt atât 

de puţine încât, dacă sunt bine chibzuite, se pot face în 

ori ce şcoală, cum s'au şi făcut. La şcoala seminarului din 
Bucureşti au făcut încercări d-nii ȚȚiţeica şi Litzica; dar 
d-l St. Popescu a putut să facă una şila Râmnicul-Sărat! 
La o mişcare pedagogică mare, originală, o şcoală de 
aplicaţie ar aveă de sigur alt rost, 

Controversa se reduce dar la un singur punct. După ce 

ne-am înțeles că teoria pedagogică n'are loc decât la uni- 
versitate ; după ce am fost nevoiți să admitem că practi- 
cei în şcoala secundară trebue să-i îngăduim. cel puţin un 

an de lucrări, asupra cărora studiul specialităţilor să nu 

mai apese abătâna atenţia sprâ:probleme, care. nu stau în
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legătură cu practica; după ce am eliminat argumentele 

lui Rein, controversa se reduce la chestia cea mai funda- 

mentală : Unde se poate face o practică mai bogată în ob- 

servări, în câteva clase sau într'un liceu complet? De sigur 
unde sunt clase mai multe! 

Insă asupra acestui punct fundamental nu se poate trece 

aşă de iute. 

Formula lui Herbart, când admiteă în şcoala sa semi- 

narială elevi puţini, eră aceasta: Sarcina, povara ce-o dai 

* candidatului să nu fie mai mare decât puterea lui peda- 
gogică; atenţia lui nu trebue.să se împrăştie prea mult, 
la prea mulți elevi, dacă voim ca el să înveţe a înțelege 
şi ce se petrece în suiletul elevilor. 

Aceasta-i exact. 

Mai exact ar fi însă să se zică, că în cazul contrar, fiind 
elevi mai mulţi, dacă candidatul nu poate studiă pe toţi 
elevii, o parte îi va puteă studiă cu siguranţă. Iar esen- 
țial este să studieze, nu să studieze numaidecât pe toţi 
elevii. Cât despre povara de-a propune, trebue fireşte să i 
se lase candidatului alegerea termenului când va voi să 
facă întâele lecţii. Termenele absolut uniforme ar fi 9 ab- 
surditate, deoarece n'ar ţine seamă de individualităţi. 

O observare, căreia îi dăm mai multă atenţie, este aceasta: 
Şcoala de aplicaţie este numai un fragment din învăţă- 
mânt. Dela 20—30 elevi să treci deodată la 40—70 sau şi 
mai mulţi, cum se întâmplă la noi, nu-i uşor. Stăpânirea 
claselor numeroase trebue să o înveţe candidatul înainte 
de-a pune piciorul în clase date exclusiv numai în grija 
lui. In acest caz pedagogia l-a învățat cum să lucreze cu 
realități; rămânând singur va continuă o lucrare bine de- 
prinsă, nu se va zăpăci, nu se va desiluzionă. Deci nu se 
poate admite ca profesorul să facă practică de un an în: 
treg cu elevi puţini. Practica trebue cel puţin să se termine 
totdeauna cu o claşă normală în condiţiile noastre.— 

De altfel principiul școalei de aplicaţie n'a fost simțit
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ca absolut indispensabil nici chiar de aderenţii lui. Brzoska, 
care a lucrat în seminarul lui Herbart, spune că în vremea 

sa erau puţine şcoalele secundare, ai căror profesori știeau 

carte multă, fiind şi pedagogi buni (p. 152); de-aceea şcoala 
seminarului se pută măsură uşor cu oricare altă şcoală. 

Tot el spune însă (p. 197) că „dacă sar împreună cu se- 

minarul pedagogic şcoale, la care lucrează pedagogi în- 

cercaţi, aceasta. ar fi de mare ajutor“ — In alt loc (p. 180) 

Brzoska, cerea ca în jurul seminarului universitar să se 

concentreze un liceu, o şcoală primară rurală, tot felul de 

şcoale urbane, de băeţi şi de fete. El mai zicea: 

«Folosul n'ar fi mic, dacă aceste institute ar fi şcoale în . 
care lucrează profesori cu experienţă şi cu cultură peda- 
gogică ştiinţifică, care se unese prieteneşte cu directorul 
pentru scopul comun de-a. formă pe profesorii tineri, fiind 
sigur că prin aceasta începătorii sunt îndemnați de pilda 
lor să imiteze şi să-i întreacă, că unele studii se luminează 
mai temeinic şi că astfel se pun în circulaţie idei mai va- 
riate». 

Acesta-i însă — chiar seminarul liceal! 

In timpul mai nou curentul acestor idei a prins şi mai 

mult. Intre altele el se manifestează d. e. în trebuinţa ce 

o simt directorii şcoalelor de -aplicaţie de-a vizită împreună 
cu studenţii lor liceele ţărilor lor. 

Sistemul, a cărui înflorire se datorește capetelor pro- 

ductive care erau Herbart, Ziller, Stoy şi este Rein, se 

clatină deci şi în Germania. Langlois a compilat (p. 55— 61) 

toate simptomele acestei clătinări, ironizând literatura bo- 

gată serisă în favorul seminarelor universitare de Rein, 

care scrie pro domo sua, o casă „încă neacceptată oficial“. 

Dintre simptomele acestea comunice numai două, păre- 

rile lui H. Schiller şi lui Fr. Paulsen, care sunt caracteris- 

tice. Schiller admite seminarul pedagogic universitar numai 

ca mijloc de-a desvoltă teoria pedagogică și crede că stu- 
dentului mijlociu, cu care trebue contat şi care-i împo- 

vărat cu studii de specialitate, nu-i mai rămâne timp şi
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putere de-a face” şi studii pedagogice originale. Fr. Paulsen 
crede că de când rostul profesorului universitar este cu 
totul altul decât al celui „secundar, în universităţile ger- 
mane nici nu se mai găsesc oameni capabili se conducă 
bine un seminar liceal. W. Fries (p. 119) gândeşte ca și 
Paulsen. El face o descriere a directorului-model de se- 
minar şi conchide că un om singur nu-i fizicește în stare 
să conducă deodată şi studiul universitar Şi seminarul li- 
ceal în cadrul ce i sa tras în Germania, cu bogaţia de 
probleme ce are de resolvat. 

Conchidem deci: Lucrându-se numai atât de mult cât 
este de nevoe pentru-ca şcoala secundară să simţă pu- 
ternic influenţa seminarului, aceasta nu se poate mulțumi cu 
o şcoală de aplicaţie; şcoala de aplicaţie este o formă utilă 
în anumite împrejurări, împedecătoare în altele şi în tot 
cazul mai puţin mulţumitoare decât forma seminarului liceal. 

S'o studiem acum şi pe aceasta! 

IV 

12. Brzoska, 'care cunoaşte tot ce s'a făcut până la el 
relativ la pregătirea, corpului didactic german şi care a fă- 
cut constatările citate mai sus, cunoaște şi pe Gedike (1754— 
1803). Gedike s'a desvoltat sub înrâurirea mișcării şcolare 
dela Halle, unde trăise şi muncise A. H. Francke (41727) 
şi a întemeiat la 1787 întâiul seminar liceal, în care nu 
s'au mai primit la practică studenţi, ci candidaţi cu exa- 
menele trecute, cărora le mai rămăsese de făcut practica. 
H. Schiller este de părere că în fundamentele sale organiza- 
ţia lui Gedike este un model încă şi astăzi de preţ, un 
model chiar neîntrecut încă, Cunoscând faptele lui Francke 
şi Gedike, Brzoska nu putea să vorbescă altfel *). . 

. 

  

*) Dintre bărbaţi de școală eşiţi din seminarul lui Gedike, Schiller citează pe Bernhardi, Delbriick, Schleiermacher, Siivern, Kpke; Spilleke, Rambach.
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Bărbaţii, cari au câștigat în timpul de faţă victoria se- 

minarului liceal, sau inspirat tot dela Francke şi Gedike. 
Ei sunt D-r O. Frick şi D-r H. Schiller. Frick, factorul esen- 

țial al mișcării, se prezintă ca împlinitor al ideilor profe- 
sorilor Miitzell (1853) şi Erler (1876), iar Miitzell zisese: 

„Şeminarele pedagogice trebue să fie puse în esenţă după 

idea lui Gedike, în legătura cea mai strânsă cu liceele“. 

Aceste scurte indicaţii asupra originei şi desvoltării semi- 

narului liceal sunt puţine; dar ele sunt suficiente pentru a 

dovedi că forma lui s'a desvoltat prin experienţe îndelun- 

gate, că este chiar mai veche decât a şcoalei de aplicaţie. 

13. Este instructiv să cunoaştem care au fost motivele 
lui Miitzell şi Erler, când cereau seminare liceale ca labo- 

ratorii în care să se poată deprinde bine meşteşugul greu 

de profesor secundar. | | 
O conferenţă de directori se ocupase la 1851 cu mai 

multe chestiuni între care eră şi a pregătirii corpului 

didactic. Conferenţa constatase. că din cauza insuficienţei 
pregătirii teoretice, pregătirea practică întâmpină greutăţi, 

că un an de pregătire practică nu-i de ajuns (se cereau 

2 ani); că în unele părţi se simte mania de a predă elevi- 

lor toată ştiinţa pe care candidatul tocmai a învăţat-o la 

universitate; şi că dispoziţiile autorităţilor nu sau exe- 

cutat totdeauna în întregime şi cu grija care ar puteă să 

garanteze un succes bun. 

Dela aceste stări porni Miitzell şi ajunse să ceară în 9 

teze măsurile următoare, în parte prea radicale: La uni- 
versitate să se dea numai ştiinţă; seminarul universitar pen- 
tru pedagogie ştiinţifică nu-i de nevoe; un seminar uni- 

versitar pentru pedagogie practică nu-i de folos; trebue 

să se întemeeze seminare ca al lui Gedike; sunt de nevoe 

doi ani pentru-ca în acest seminar candidaţii să-şi facă şi 

educaţia ştiinţifică pedagogică şi practica instrucției; ne- 

fiind de ajuns doi ani, candidaţii mai puţin destoinici să fie 

reţinuţi încă un an sau 0 jumătate de an la cursul prac- 

7
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tic; numai ca excepţie se poate admite în locul cursului 

practic nu examen ştiinţific şi practic, o măsură, care cruţă 

timpul individualităţilor eminente. 
Erler scriind întrun timp, în care pedagogia universi- 

“tară eră mai desvoltată, îi lasă acesteia mai mult loc. Astăzi 

nimeni nu se mai gândeşte să contesteze universităţii drep- 

tul de-a predă ştiinţa pedagogiei. In schimb se contestă: 

mult mai des, decât mai nainte, putinţa de-a face şi edu- 

caţia, practică a profesorilor. 

Dacă ne uităm bine şi la motivele şi la propunerile lui 

Miitzell şi Erler, ele ni se înfăţişează ca tendinţe de-a 

“întemeea licee de model, după a căror pildă şi cele- 
lalte licee ale ţerii să poată deveni licee de model. Ideea 

este prea sănătoasă, prea bine întemeeată pe puternica lege 

socială a imitaţiunii, decât să mai aibă nevoie de o apre- 

ciere deosebită, caldă. Idei ca acestea se înţeleg intuitiv, 

fără demonstraţie. “ 
14. Cu toate acestea, pentru ca să nu se zică că am lă- 

sat necompletă pledarea mea pentru excelența, ideii, voiu 

stărui să-i fac un comentar mai întins, deşi nu şi concen- 

trat. Pledarea mea nu poate fi privită drept com- 

pletă decât tocmai la sfârşitul scrierii. 

Inainte de toate, o comparaţie, 

Să ne închipuim că un tehnician este chemat să conducă 

o fabrică, ale cărei mașini sunt împărţite în mai multe e- 

taje, ale cărei curele trec dintwun etaj într'altul, cu o spe- 

cializare foarte întinsă a muncii. Când va conduce el mai 

bine fabrica? De bună seamă după ce în capul lui se va 

fi întipărit limpede chipul. fiecărui colţ, mişcările fiecărui 
lucrător, din fiecare. etaj. Atunci, oricând o aruncătură de 
ochi îi va fi de ajuns ca să vază ce merge rău în fabrică 
şi ce merge bine. 

Nu se poate să fie altfel nici cu profesorul. El nu va fi 
totdeauna director, cum. este tehnicianul. Dar poate fi cu 
ușurință. Şi fără să fie însă, profesorul trebue să aibă în
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fiecare moment al lucrărilor sale conştiinţa unde se află, 

cât de departe mai sunt scopurile pe care le urmăreşte: 

| câte a realizat până în cutare moment, ce loc are ei în toată 
lucrarea, şcualei sale. Fiecare profesor trebue să ştie bine 
aceasta, E 

Să presupunem acum că tânărul. candidat ţine un curs 
ca profesor regulat, înainte de-a fi avut ocazie să cunoască 

organismul complet al şcoalei. Timpul, pe care îl vor luă 

pregătirile pentru curs, va fi destul de mult; cursul său 

şi-l va face cu pricepere. Rămâne să întrebăm: își va spori 

el de bună voe munca, asistând la colegii săi, pentru a-i ve- 

deă cum lucrează, pentru a şti exact cam până unde tre- 

bue să ducă pe elevii săi, pentru ca colegul cei va primi 

dela el să fie deplin mulţumit? 

Işi va luă el de bună -voe sarcina să studieze toate pro- 

gramele, ba și manualele altor specialităţi, pentru a se | 

convinge în ce raport să pună ştiinţa sa cel puţin cu cele 

mai apropiate de ea şi predate de alţi colegi? Sau va 

merge, cum -de: obicei mergem noi, dascălii mai vechi, 

alăturea, tot alăturea, fără a ne întrebă din principiu şi 

regulat, cum şi unde mergem, ca orice călători, cari se . 

urcă în tren, îşi spun câte o vorbă pela staţii şi, când li-i 

vremea, se dau jos bucuroşi că n'au deraiat, dar încolo 

gândindu-se prea puţin dacă cei ce au plecat mai departe 

vor ajunge cu bine la ţintă sau nu vor ajunge cu bine. 

Cine poate răspunde de fiecare candidat? 

Cred deci că este destul .de evident că înainte de-a 

ajunge profesor, candidatul trebue să aibă pri- 

lej să cunoască tot ce în împrejurările actuale 

niciodată nu va mai. puteă cunoaşte bine: tot 

organismul şcoalei, la care va fi profesor. 

Prilejul satisfăcător nu-l poate da decât seminarul pe- 

dagogic unit cu liceul, niciodată nici o şcoală de aplicaţie. 

Să exemplificăm afirmaţia cu cazul seminarului din calea 

Rahovei. 

Seminarul pedagogie. _
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In momentul acesta*) (1904-—1905) seminarul are clasele 
LIU, V, VII; la anul va aveă pe cele cu soţ II, IV, VI, 
VIII. Candidaţii, eari frecventează seminarul, îşi încep lec- 
țiile practice prin Februarie. Până în Februarie au „a- 
udiat“. Deci pentru acea parte de practică, care are o 
valoare hotăritoare, adică pentru lecţiile proprii ale can- 
didatului, este destinat un timp de trei-patru-cinei luni. 
Să se chibzuească acum câtă experienţă poate face un can- 
didat în acest timp, mai ales când candidaţii sunt mulţi? t 

La lași candidaţii sunt mai puţini, dar în schimb ei au 
numai două clase, I-a şi II-a. 

Să revenim la Bucureşti. 
Cursul practic fiind de un an, practicanţii cunose sau nu- 

mai seriile cu soţ sau seriile fără soţ. 
In astfel de împrejurări este evident că nu poţi face 

oricând acele probe, pe care ai dori să le faci, că practica 
atârnă de prilej mai mult decât ar dori unii candidaţi mai 
zeloşi. D. e. candidaţii din seria fără soţ nu pot practica, la, 
istoria românească, deoarece ea cade numai în seria cu 
soţ (clasa IV şi VIII). Şi seminarul este românesc! 

Intrun seminar alăturat la un liceu cazuri atât de ex- 
traordinare ca acesta nu sunt cu putinţă. 

Mai departe. Pus în cadrul mare al liceului regulat, can- 
didatul nu mai poate aveă nici un moment ideea că la 
urma urmelor şcoala de aplicaţie este — numai de apli- 
caţie şi că aici poţi greşi, deoarece greşala este ceva 
normai pentru începători: Mi se pare că într'o şcoală 
completă a statului, supusă şi controlului iaspectorilor, 
sentimentul răspunderii sar putea cultivă mai cu succes. 

Alt argument priveşte propaganda pedagogică, pe care 
ia noi seminarul este chemat sto facă. Practica de model 
(şi discuţiile chiar) sar face în mijlocul şi în vederea. 
multor profesori, cari nu sunţ, seminariști. Unii dintre ei 
PIN 

*) Lucrarea de faţă a fost sevisă în Iunie, 1905.



35 

ar fi simpatici mişcării, alţii nu, alţii (puţini) chiar duş- 

mani. Să ducem deci în mijlocul lor pilda menită să-i cu- 

cerească! Să facem pedagogie alăturea cu aceia, pe care-i 

învinuim cu rost şi fără rost că nu fac. La nevoe, când 

cursul probelor cere, să facem chiar în clasele lor, unde 

ei ar asistă vrând-nevrând la oaspeţi veniţi pe nechemate. 

Câte un Saul sar face Paul şin ori ce caz sar zice cu 

nepăriinire cel puţin că pedagogia nouă are îndrăzneala 

să se 'ntreacă cu cea veche. | 

Chabot (p. 47) descrie ce efecte a avut seminarul în 

liceele germane, citând pe celebrul profesor de limbi mo- 

derne. Walter, din Frankfurt a. M. Walter zice: 

«Les jeunes professeurs arrivent mieux prâparâs. Si quel- 
ques collăgues sont gânâs ou importun6s de voir les can- 

didats assister â leurs classes avec le directeur, c'est un 
mince inconvenient et qui a ses avantages. Car il faut que 
chacun s'habitue ă âtre toujours prât ă recevoir quelqu'un 
dans sa classe; c'est un moyen de plus de tenir tout le 
monde en haleine». 

Alte argumente se vor ivi mai la vale. 

15. Deschid aici o scurtă parenteză pentru a arătă cum 

a resolvit controversa aceasta un pedagog eşit din şcoala 

lui Ziller, directorul Dr. Zange, care a practicat mai mult 

timp în şcoala de aplicaţie a lui Ziller şi care, văzând bine 

ce se poate face cu ajutorul tuturor formelor, a terminat 

declarându-se aderent al seminarului liceal. 

După Zange culmea ar fi ca directorul seminarului liceal 

să fie totdeauna profesorul universitar de pedagogie. Fiind 

aceasta cu neputinţă, 

«problema ar fi resolvată foarte bine prin seminarul uni- 
versitar cu școala de aplicaţie, după care să urmeze semi- 
narul liceal, astfel că pregătirea generală pedagogică şi 
didactică s'ar face acolo, iar în seminarul liceal sar face 
întroducerea specială în organismul şi metodele speciale ale 
şeoalei secundare». 

Decât, această idee este şi pentru Dr. Zange aproape o 

iluzie; el însuşi. adaoge că din cauza lipsei de persoane cu
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greu sar puteă înfiinţă acest dualism chiar şi în Germania. 
Să revenim la seminarul liceal. 
16. Seminarulliceal, pe care-l înființaseră Franclke şi Gedike, 

a fost reînfiinţat de Dr. O. Frick (1832—1892). Frick fu- 
sese director în Burg şi în Rintein; la 1878 fu numit di- 
rector în Halle, iar dela 1880 conduse „Fundaţia Franeke€. 
Cunoscând bine trebuinţele Şcoalei secundare, una din pri- 
mele lui griji a fost să reinfiinţeze acel seminarium- pDrae- 
ceptorui, pe care-l înrodi cu idei herbartiane şi-l desvoltă 
atât de mult încât el „deveni în sfârşit modelul pentru 
seminarele liceale întemeiate mai târziu de stat, cu co- 
laborarea lui“. Rudolf Menge, biograful lui Frick, adaoge: 

«Dar munca lui în vorbe, scrieri*) şi fapte deşteptă şi dincolo de graniţele patriei mare sensaţie şi nenumărați oaspeţi veniau neîntrerupt din toate statele culturale sau în desvoltare, să-i cunoască pe el și institutele conduse de el și să ia cu sine bogate îndemnuri, Și autorităţilor ţării le-a slujit în chestiunile mai însemnate ca sfetnic şi fireşte în Decemvrie 1090 a fost chemat şi el la marea conferenţă relativă la reforma liceului». 

A expune lucrările lui Frick nu însemnează numai a 
completă istoricul seminarului liceal — idee ce trebue ur- 
mărită pe cât este cu putinţă şi aici—, ci a întări cât mai 
tare credinţa în eficacitatea acestei instituţii. Primind-o, vii- 
torii ei conducători ar trebui să studieze pe Frick din 
scoarță în scoarță. 

Frick a povestit în scrierea citată în mod sumar cum 
a preparat el pe profesorii secundari: Mărginindu-mă la a- 
ceastă scriere, nici n'o traduc totdeauna textual, ci uneori 
0 extrag numai (p. 24 şi urm.). Frick scrie: | 

„Introducerea teoretică în studiul pedagogiei a luat 
următorul curs: 

: 
„l. Imprumutare şi schimb de scrieri din biblioteca 

  

”) «Ocupat necontenit cu desvoltarea seminarelor, Frick comunică în fiecare lucrare cevă nou și rodnic din -praetica seminarului său:» (Schiller). aaa
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particulară a directorului. Indicaţiuni scurte: cum tre- 

bue să se sporească biblioteca pedagogică, care sunt pu- 

blicaţiile mai nouă, nu indicaţii generale, ci lămuriri a- 

nume care sunt părţile şi pasajele remarcabile din 

scrierile amintite. 

„Ce este mai de preţ din toată literatura pedagogică trebue 

să fie ales şisăli se comunice candidaţilor în chipul cel mai 
lesnicios pentru ei. Operele fundamentale de pedagogie şi 

didactică, precum şi istoria acestora trebue cercetată şi 
repeţită mereu. Pentru cunoaşterea literaturii mai vechi 

s'a folosit Biblioteca clasicilor pedagogi din Langensalza *); 

din cea nouă nu ne-am mărginit numai la scrierile gene- 

rale de F. A. Wolf, Raumer, Năgeisbach, Roth, Rieck, Liib- 

ker, Schrader, Schwarz ş. a,, nici la enciciopedia lui Schmid 

sau Palmer, nici la studiile 'lui Liibker, Dăderlein, Kiihner 

ş. a. ci Sau studiat anume și literatura didactică a fiecărei 

specialităţi, cuprinzând în studiul nostru chiar şi lucrările 
din programele şcoalelor şi ariicoleie din reviste. 

„Două chestiuni, pe care şcoala secundară nu le prea 
bagă în samă, sau bucurat de o deosebită atenţie: 1. S'a 

ținut samă şi de literatura didactică a şcoalei 

primare întru cât ea poate fi folositoare şi şcoalei se- 

cundare. 2. Sa dat atenţie lucrărilor mai însemnate din şcoala 

Herbart-Ziller-Stoy. 
„Opere ca Istoria metodicei limbii materne în şcoala 

primară de C. IKehr, Practica şeoalei primare de acelaş, 

Pedagogia evangelică de Schiitze, operele simile de Bock, 

Kabhle, Guth (Metodica practică), regulamentul seminarelor 
pentru învăţători cu adnotaţii de E. Forster cuprind o bo- 

*) Bibliothek pădagogischer Klassiker. Ea cuprinde acum pe 
Pestalozzi, Scbleiermacher, Rousseau, Herbart, Comenius, 
Francke, Montaigne, Kant, Niemeyer, Basedovw, Dinter, Fich- 
te, Iselin, Locke, Friedrich II, Jean Paul Richter, Fenelon, 
Mager, Luther, Salzmann, Milton, Harniseh, Finger, Dies- 
terweg, Sigismund, Herder, Lessing, Arndt.
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găţie atât de mare de sfaturi practice, escelente, încât pen- 

tru o -orieniare repede nu găsesc cevă mai bun de reco- 

mandat profesorilor. Dela cine sar crede prea sus pen- 

tru ca să poată întrebuință această literatură a școalei 

primare cu greu am putea să ne așteptăm la mult bine! 

„De altă parte, nu se pot nesocoti scrieri ca Funda- 

mentul teoriei învățământului educativ de Ziller, Enciclo- 

pedia pedagogiei de Stoy, Conferenţele pedagogice şi Di- 

dactica de Willmann, manualul lui H. Kern şi în sfârşit anu- 

arele pedagogice: Jahrbiicher fir wissenschaftliche Păda- 

gogik. i 

„Din aceste puncte de vedere este întoemită şi biblio- 
teca. Se întrebuinţează și biblioteca şcoalei. Profesorii se- 
minariali împrumută şi cărţile lor. Dispunând de atâtea 
mijloace, este greu să le scape candidaţilor vre-o publi- 
caţie. 

„ll. Comunicarea observărilor ce se fac în lecţiile 
de probă sau în orele de predare regulată a candidaţilor 
și în legătură cu ele sfaturi pentru folosul practicei ime- 
diate. Cu acelaş scop au făcut şi directorul comu- 
nicări din practica sa. Directorul adăogeă observă- 
rile făcute de el în feluritele şcoale ale fundaţiei Francke. 
Tot ce este de preţ în aceste observări trebue să-i ser- 
vească şi pe candidaţi. In stârşit sunt de pomenit obser- 
vările făcute de director în alte seminare. Vizitele făcute 
în şcoalele acestora sunt un mijloc bun de-a ne ține în cu- 
rent cu lucrările pedagogice şi didactice ale acelor cercuri, 
de care profesorii secundari se ţin departe. Comunicările 
relative la ele au scopul să convingă şi pe candidaţi, că 
este de nevoe şi folos ca şi ei să se ţină în curent cu 
toată mişcarea pedagogică. 

„Il. După câtevă încercări cursul pregătirii teore- 
tice s'a concretizat aşă că în semestrul de vară se dicutau 
principiile generale de didactică, iar în cel de iarnă didac- 
tica fiecărei specialități,
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„4. Principiile generale trebue să aibă locul întâi; qi- 

dactica specială trebue să primească dela ea lumina ade- 
vărată, ! - 

„Dar şi către didactica generală ne-am făcut drum 

prin exemple, pentru că din cauza discuţiilor generale 

nu trebue să fie neglijată întroducerea imediată în prac- 

tică, ci din potrivă candidaţii trebue să fie puşi cât mai 

iute în şea. De aceea am făcut începutul cu instrucţii, cum 

să se trateze feluritele probleme de învăţământ alese pen- 

tru candidat; din acelaş motiv directorul ţinea ia în- 

ceputul semestrului lecţii de model, săptămâ- 

nale şi anume cât;'se puteă mai în legătură cu proble- 

mele candidaţilor, iar în lecţiile acestea se ţineă 

seamă de discuţiile generale, care aveau să ur-. 

meze, încât mai târziu, lezţiile practice puteau să fie ci- 

tate că pilde şi principiile puteau să fie lămurite prin lecţii. 

„In. discuţiile generale se stăruiă mai întâiu asupra câ- 

torva teze fundamentale, care sunt nesosotite destul de 

des: d. e. scopul final al învăţământului educativ nu-i şti: 

înţa, ci cultura; prin deşteptarea interesului cultura sim- 
țului religios, limbistic, matematic, al iubirii de natură etc,, . 

toate acestea cu scopul de-a cultivă tot omul, adecă de 

a-i formă caracterul. Din acest principiu s'au derivat altele: 

cea mai îngrijită alegere şi cea mai artistică alcătuire a 

materiei în opoziţie cu stăpânirea întâmplării şi-a lipsei 

de plan şia empirismului brutal; principiul concentraţiei 

în opoziţie cu enciciopedismul, care formează din obiec- . 
tele de studii şi înlăuntru lor din părţile lor numai agre- 

gate, pe care le rândueşte arbitrar unul peste altul, unul . 

lângă altul; principiul celei mai îngrijite cultivări şi des- 

voltări a vorbirii şi puterii de cugetare în toate orele de 

lecţii; principiul unui progres metodic, sigur prin feluritele 

trepte de instrucţie, reprezentare, noţiune; o adâncire a 

vieţii emoţionale de obţinut cu toate mijloacele; principiul 

formării unei voințe puternice ş. a.
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„n semestrul de vară (1832) au urmat; discuţiile despre 
însemnătatea învăţământului intuitiv în şcoalele secun- 
dare. Ele sau întemeiat pe Pestalozzi, pentru că este în 
sfârşit de nevoe ca şi şcoala secundară să se ocupe cu 
Pestalozzi, care a trăit şi pentru ea; apoi Sau discutaţ, 
principiile generale ale didacticei şcoalei herbartiane, luân- 
du-se în deosebită considerație pedagogia lui H. Kern, şi 
anume sa discutat astfel că atât terminologia întunecată 
a şcoalei cât şi uniiateralitatea formalismului ei -să fie ară- 
tate cu sprijinul criticei făcute chiar de aderenţi ai şcoalei 
herbartiane, însă totdeauna stăruind asupra fondului real, 
preţios al şcoalei. S'a arătat că acea didactică nu-i nici 
infalibilă, nici singura „pedagogie Științifică“, dar s'a ad- 
mis şi că cele mai esenţiale postulate ale şcoalei corespund 
unor cerințe fundamentale ale psihologiei. H. Kern trebue 
să fie însă completat prin aplicaţii la cazuri concrete, prin 
exemple scurie care-i lipsesc. 

„Mai departe s'au cercetat formele învățământului şi cu 
deosebită stăruinţă cea dialogică (erotematică, catehetică), 
raportul ei cu celelalte forme, rostul ei în feluritele trepte 
a clarităţii, asociaţiei, etc., greşelele mai dese ce se fac, ce- 
rinţele artei de-a întrebă. 

„Discuţiile generale se terminau cu arătarea mijloacelor 
speciale potrivite să transforme ştiinţa în putinţă, în cul- 
tură. Aceasta este una din chestiunile cele mai însemnate 
în învățământul secundar: soluția ei ar fi câte odată şi 
soluţia chestiunii surmenajului. 

„Fie-mi îngăduit să mai adaog cevă: Pregătirea dată 
de noi a avut totdeauna în vedere să îndrumeze pe 
candidaţii la profesorat să se ocupe cu lucrările 
şi tehnica învățământului primar şi mai ales a 
seminarelor de învăţători. Noi socotim că este o 
pagubă mare, dacă lucrările pentru educaţia na- 
țională şi învăţământul național nu au unitate, ci 
vămân sfâşiate chiar şi acolo unde 'şi ca materie
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şi ca tratare ar puteă să fie simile, unitare. Invă- 

țământui elementar în religie, istorie, geografie, ştiinţe 

naturale, aritmetică şi dexterităţi, ar puteă şi ar trebui să 

fie în clasele cele mai inferioare ale şcoalei secundare în 

esenţă la fel cu acelaș învăţământ din şcoala primară. 

„b. Didactica specială se orientă după .trebuinţele 

grupelor de candidaţi *). Chestiunile erau d. e. scopurile şi 

problemele învățământului limbei latine în general, me- 

toda acestei specialităţi (partea elementară), o amănunţită 

întroducere în didactica exerciţiilor orale şi scriptice, me- 

toda grupării cuvintelor, discuţii asupra feluritelor cărţi 

elementare de limba latină şi asupra publicaţiunilor mai 

însemnate din literatura acestor specialităţi, înainte de 

toate propunerile reformiste ale lui Perthes, discuţii asupra. 

celei mai eficace întoemiri a lecturii latineşti, mai ales a. 

lecturii dela început (Quarta = III), exerciţiile orale şi scrip- 

tice în clasele mijlocii (IV—VI), totdeauna cu arătarea îi- 

teraturii. Rezultatele metodicei se aplicau și la metodica. 

limbei franceze. - 

„Acestea le făceă Dr. Fries. 
„Im acelaş chip trata însuşi Frick învăţământul limbei 

materne, al istoriei, geografiei şi câtevă capitole din 

metodica limbei greceşti. D. e. candidaţii au fost instruiți 

cum să trateze o bucată de proză din cartea de cetire, un 

„capitol dintr'o scriere istorică (în U Il=clasa IV), o poe- 

zie nemţească, o dramă, o materie oarecare de sintaxă ger- 

mană, o temă pentru compoziție, o corectură a compozi- 

ţiei ş. a.; un continent, o ţară, o reziune; un capitol din 

tradiţiile greceşti, (în Sexta = I); o caracteristică a unei 

personalităţi istorice; o interpretare dintr'un autor ş. a. 

„Astfel învăţământul limbei materne a fost tratat întreg 

şi amănunţit, dela început; până la clasa din urmă (Prima). 

„După acelaş model au tratat și ceilalţi profesori semi- 

*) Frick aveă 5 grupe, după specialităţile candidaţilor.
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nariali disciplinele care li s'au încredinţat. La pagina 42 
Frick arată în special cum au fost preparaţi viitorii pro- 
fesori de religie“, | 

„Profesorii seminariali sunt ajutoarele directorului. Frick 
aveă cinci *). 

Descripţia lucrărilor lui Otto Frick ne descopere două 
lucruri: 1. Seminarele nu pot săvârşi reforme în învăță- 
mântul ţărilor, decât numai dacă munca condensată din 
ele răuşeşte să treacă în conştiinţa publică ca absolut ne- 
cesară, cum a lui Frick sa dovedit foarte repede — după 
15 ani sa decretat regulamentul prusian din 1895 relativ 
la seminarele liceale! 2. Lucrările seminariale trebue să 
fie o grandioasă aplicaţie la practică a tuturor ideilor 
bune, pe care literatura pedagogică le cuprinde —, căci 
numai aşă idealele pedagogice pot influenţă învățământul. 

Seminarul liceal, înţeles aşă, este instrumentul cel mai 
eficace al acestor ideale. -— 

17. Să urmărim încă puţin efectele produse de activi- 
tatea lui Frick, la care sa adaos repede a lui Schiller. 

La 1895 s'au înfiinţat mai multe seminare liceale. Ele au 
lucrat muit şi bine, deşi nu toate. Străinătatea a deschis şi 
ea ochii şi ea le scrută. Noi Românii nu le vedeam încă la 1898, 
de oarece atunci ne-am mulţămit să imităm sistemul şcoa- 
lei de aplicaţie, despre a cărei mult mai mică valoare am vorbit 
mai sus. Poate că se vor găsi oameni competenţi, cari să le 
deă de aici înainte atenţiunea ce-o merită !: 

Pe seama acestora voesc să arăt — încă înainte de-a 
trece la descripţia mai amănunţită a seminarului liceal — 
ce primire i se face acestuia în literatura pedagogică a 
Franţei, în care el a găsit prieteni foarte buni. 

  

*) Despre Schiller, vrednicul tovarăş al lui Frick, se va vorbi mai la vale. Despre el cei ce nu ştiu nemţeşte pot consultă cartea lui F. Collară, La pedagogie a Giessen (Lou- vain), care-i unul din pledoariile cele mai escelente pentru eficacitatea seminarului liceal, -
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Langlois (p. 116—145) dă un material bogat de anchetă. 

EI traduce regulamentul lui Gossler şi pubiică o serie foarte 

interesantă de păreri ce i s'au comunicat după cerere de 

foştii candidaţi ai seminarelor şi de profesori universitari. 

Ce-a spus Langlois despre sistemul contrar al şeoalei de 

aplicaţie am cetit şi mai sus. 

Chabot, profesor de pedagogie la universitatea din Lyon, 

a descris o călătorie prin seminarele germane; el dă ştiri 

foarte instructive despre viaţa şi oamenii lor. 

G. Dumesnil, profesor de filosofie şi pedagogie la Gre- 

noble, le cântă un imn de laudă în scrisoarea sa Les Iqy- 

ces comune &coles amnexes (|. c. p.173--86). 

Dumesnil scrie : | 

«— la conviction qui sest dâgagâe chez moi, c'est quiil 

faudra, si on veut rendre ă notre instruction publique un 

service capital, donner au genre d'eitorts que pai tent€ une 

forme Gfinitive, decisive et nouvelle. 

«Il faut done que le professeur qui enseigneră dans une 

Facults la mâthodolopie de Venseignement secondaire, pour 

donner ă son initiation thâorique la valeur pratique consid6- 

rable qui peut la complâter, soit le m6me homme qui sera 

au lycâe comme chez lui — (proviseur sau censeur). 

«Cela est bien simple. Va-t-on dire que je râve, que la 

r6alisation de ce râve n'est pas si simple, que cela ne peut 

&tre. Il y a dix villes en Allemagne oi cela est ainsi. 

«Je ne vois pas dautre moyen d'âtablir un lien râel et 

fort, une action râciproque et î6conde entre L'enseignement 

sup6rieur et le secondaireet tant que ce lien n'existera pas, 

Venseigement pâdagogique de Penseignement , secondaire 

m'aura pas sori organe essentiel». 

Ch. Chabot nu-i mai puţin categoric. El exprimă în con- 

cluzia sa (p. 95119) dorinţa ca toţi viitorii profesori şi 

provizori francezi să meargă să vază cu ochii lor ce se 

petrece în străinătate şi să se convingă că a priori nimic 

nu-i mai legitim şi mai necesar decât ca partea de prac- 

tică a pregătirii profesorilor secundari să fie încredințată 

liceului şi celor mai buni profesori ai lui. El conchide: 

, «Que devons-nous done faire ? La conclusion semble toute 

simple. Nous, qui avons tout ă faire, et qui, trouvant table
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rase, sommes maîtres de choisir le meilleur systme et d'in- 
staller tout ă neuf, nous n'avons qu'ă transporter chez nous 
Porganisation ă formuler ouă traduire, et des hommes ă 
nominer. Non — », - 

Omul de rassă se trezeşte în Chabot şi el adaogă o frază, 
care în definitiv nu spune mult: 

«Si nous gardons les cadres, il faudra que nous y met- . tions notre esprit et notre caractăre, et que nous laissions les hommes, mâme ou surtout les jeunes hommes plusili- bres W'âtre originaux, et plus indâpendants.» 

Ch. Chabot dă apoi o schiţă de felul cum îşi închipueşte 
imitarea sistemului german, calculează că pentru 15.000— 
20.000 de franci anual sar asigură pregătirea a, vre-o sută 
de profesori şi revine la Supremul său scop, la înrolarea 
candidatului într'o formă plină de spirit pedagogic: 

«Ce qu'il nous faut, ce ne sont ni des programmes plus chargâs, ni des professeurs plus savants; c'est un esprit p6dagogique qui brise certaines routines, assouplisse les. procedâs, donne ă tous la curiosit et le goât des choses de P&ducation». 

Ch. V. Langlois, profesor universitar în Paris şi direc- 
tor al oficiului de informaţii şi studii din ministerul in- 
strucţiunii publice, scrie un raport mai rece, cu documente. 
Dar concluziile lui sunt identice. EI admite anul de se- 
minar liceal cu condiţie ca directorii şi profesorii să fie 
conştienţioşi, cere cu tărie ca prepararea pedagogică să 
înceapă după terminarea studiilor universitare şi zice re- 
lativ la ea: | ! 

«La pratique ne saurait consister qu'en observations et en exercices dans de vâritables 6coles. 
«On s'arrangera done pour que les 6tudiants visitent m6thodiquement un certain nombre d'6coles primaires et secondaires et fassent chacun dans une ou plussieurs d'en- tre elles des sâries de lecon d'essai-—. 
«Il est impossible de penser â des 6coles d'application dans le genre de IP Vbungsschule d'Jena, du Gymnase-mo- dăle de Budapest ou de VEcole, «Horace Mann» du Tea- chers College de New-York». a:



45 

După atâtea dovezi nu mai poate rămânea îndoială de 

sfârşitul la care va ajunge propaganda pedagogică fran- 

ceză relativă la prepararea corpului didactic. secundar. 

Celor ce vor voi să examineze chestiunea independent 

de ce scriu eu, le-aş recomandă cetirea amintitelor scrieri 

în ordinea Chabot, Dugard, Langlois şi Dumesnil, pe acesta 

din urmă mai mult pentru cunoaşterea atmosferei în care 

ideea seminarului liceal a prins-atât de bine, nu tocmai 

pentru profunzimea autorului. 

YV, 

18. Dacă Franţa va realiză reforma, este sigur că acea- 

sta-i va da un nimb şi mai mare şi că forma va găsi a- 

tunci şi mai mulți imitatori. . _ 

Decât, pentru ce am imită imitaţiile altora? 

Pentru ce nu ne-am duce de-a dreptul la izvor ? 

Fie prin Franţa, fie de-a dreptul, eu admit că odată vom 

merge şi noi pe acest drum și că vom realiză forma se- 

minarului liceal. | 

Cum va fi alcătuit atunci seminarul? | 

Ce va lucră seminarul? 

La aceste întrebări trebue să dau răspunsuri complete. 

Cei ce au trecut prin şcoala de aplicaţie vor surprinde mai 

lesne deosebirile şi vor fi—așă cred—convinşi că în forma 

ce-o propun eu ar fi putut învăţă mai multă pedagogie, 

decât în forma prin care au trecut. | 

A. Întâia întrebare capitală este: Din câte clase să 

se compună şcoala, seminarului? Chestiunea nu-i resolvită 

în acelaş chip de toţi pedagogii. 

Unii dintre ei pun mai mulţ temei pe exerciţiul metoa- 

delor, pe cunoştinţa formelor de învăţământ d. ex. Frick 

Schiller, F'ries. Ele capătă un relief mai evident când ma- 

teria turnată în ele este mai simplă şi lasă astfel metodei 

putinţa de-a fi văzută limpede. Mai simplă este însă ma-
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teria, şcoalei primare, de aceea ei propun ca seminarul să. 
aibă la îndemână şi un curs primar. Amintesc aici încă odată. 
vorbele lui Frick despre însemnătatea conformităţii de me- 
toade dela cursul primar şi cel secundar. Zange ar dori ca 
seminarul să aibă patru clase primare, la al cărui capăt 
elevul se prezintă cu o încheere de studii și patru clase gim- 
naziale, care să cuprinză „toate începuturile“ studiilor li- 
ceale; primarele sunt: de nevoe pentru ca viitorul profesor: 
să cunoască desvoltarea copiilor. şi în epoca premergătoare. 
gimnaziului; el adaogă că o trecere mai bună dela uni- 
versitate spre şcoala secundară, decât cea prin şcoala pri- 
mară nici nu se poate închipui, deoarece în şcoala primară. 

«copiii silese pe profesori cu o putere irezistabilă să se. scoboare de pe cal şi într'o umilă desbrăcare de sine să se potrivească lor, să cugete ca ei, să simțească, să lucreze ca ei, după măsura puterilor lor mici, ceea cs este, precum se. stie, întâia și cea mai mare virtute a fiecărui pedagog, pe. ori ce catedră ar sta». 

Afară de aceste argumente mai este unul: Iubirea de-. 
licată de copii, fundamentul primordial al entusiasmului 
educativ nu se învaţă, decât în lumea ochilor nevinovaţi, 
râsului liber, lacrimilor bogate. Cei cari suntem părinti, 
înțelegem acest lucru fără să mai vorbim de el; noi apre- 
ciem deci argumentul, că tânărului candidat trebue să i 

se procure prilejul de-a învăţă să simțească aşă, trime-. 
țându-l şi în şcoala primară. ! 

Ideea unei practice în şcoala primară este de admis, fe- 
lul ei şi mai ales întinderea ei este de discutat. 

Eu însumi nam avut noroc să fac această practică şi 
deaceea nu pot măsură exact dimensiunile ce ar trebui să 
ia. Dar nu pot crede că ar îi nevoe de un timp îndelun- 
gat. Ce-i simplu se şi pricepe iute. De folos va fi caea să. 
se facă deodată, alăturea cu cea gimnazială. 

In tot cazul la regulamentarea ei ar trebui să se ţie. 
seamă de şcoalele normale şi de institutorii anume reco--
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mandaţi de autorităţi ca dascăli de model, Dacă s. e în- 

tâmplător, viața candidatului l-ar duce în oraşele, care au 

şcoale normale (Craiova, Câmpulung, etc), directorii să fie 

îndatoriţi a-l primi să audieze ori când sar prezentă. Cu 

toată scurţimea trecerei prin şcoalele normale, legătura ce 

trebue să unească profesorimea secundară cu învățământul 

primar, S'ar. întări şi cu aceste prilejuri. Acesta ar fi un 

folos lateral al îndeplinirii unor îndatoriri capitale. 

Toată partea aceasta de lucrări se poate face deci şi fărăca 

seminarul liceal să se încarce cu o şcoală proprie primară. 

Până la această măsură, care ar fi un fragment din. idea- 

Jul deseris mai sus al unui institut pedagogic, nu cred că se 

va ridică curând vreo autoritate. De aceea este cuviincios ca. 

şi cei ce facem teorie pură să nu cerem lucruri nerealizabile. 

In contra anexării unei şcoale primare întregi la se- 

minarul liceal sar puteă aduce și alt argument. Şcoala. 

seminarului prepară pentru mai multe limbi străine, pe care 

tuebue să le cuprinză în măsură suficientă: dar şcoala pri- 

mară nu le are, deci nu poate servi destul de bine pe pro- 

fesorul secundar. 

Toate acestea nu răstoarnă însă argumentele î în favoarea 

ei. In ce formă sar putea, deci împăcă ele? Iată cum. În 

Germania, unde există (deşi nu pretutindeni) anii prepa- 

ratori pentru gimnazii, aşă numita Vorschule, chestiunea. 

a fost resolvată foarte uşor de Schiller. In Vorschule se 

predau câteva materii simple, evidenţiarea metodelor este 

cu putinţă, deci Schiiler începea prepararea practică a pro- 

fesorilor secundari dela Vorschule. 

O creaţiune analoagă ar fi cu putinţă şi la noi. Acea Vor- 

schule ar puteă fi un an de curs primar, anul al pa- 

trulea, adaos la seminar şi condus de institutori ex- 

celenti, capabili să exemplifice la ideal formele pe care can-: 

didaţii le-ar studiă. 

B. Pentru şcoala seminarială vom aveă deci 1 un gimna- 

ziu ori:un liceu? Eu am scris consecvent liceu și liceal,
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dar sunt datorsă spun că unii pedadogi se mulțămesc şi cu un 

gimnaziu. Și aici controversă! Să ne orientăm şi în aceasta! 

D-r W. Rein sa mulţumit cu o clasă gimnazială. O clasă 

este un fragment atât de mic din marele întreg, pe care 

candidatul trebue să-l cunoască, încât nici nu mai perdem 
vorba combătând această alcătuire. 

D-r Zange a cerut patru clase, pe motiv că este sufi- 

cient ca viitorul profesor să cunoască începuturile mâ- 
teriilor. La noi, în cursul superior nu se mai adaog decât 

limbi moderne, a căror metodă nu prezintă greutăţi nouă, 

limba, grecească, care din punct de vedere metodic este 

destul de bine pregătită dacă candidatul a făcut limba la- 

tină; şi filosofia, căreia din păcate i se dă puţină însemnă- 
tate. Despre partea materiilor dar „gimnaziul seminarial“ sau 

„seminarul gimnazial“ ar fi suficient. Pentru ministrul prusian 

Gossler eră în adevăr indiferent dacă practica se va face 

la un liceu complet sau la o şcoală uit iirzerer- Lehrzeil, 
cu ani mai puţini. 

Motivele lui Gossler nu le cunose. Dar se poate face e- 

vident că un liceu complet este locul cel mai potrivit. Dacă 

se poate crea o formă mai bună decât una suficientă, ea 

este de preferit. 

lată câtevă motive care pledează pentru practica în li- 

ceu. Sunt studii, care se predau numai în liceu. Deşi limba 

grecească este bine înrudită cu cea latinească şi ca mor- 
fologie şi ca sintaxă, deși este firesc să credem că practi- 
cantul latinist va fi capabil să facă şil. grecească, totuşi e 

sigur că metoda va variă, de oare ce ori ce metodă trebue 

să ţie seamă şi de vârsta elevilor: întrun fel s'a început 

limba, latină în clasa II, într'alt fel se va începe |. grecească 

din clasa V. | 
Este bine ca variaţiunile metodice să fie cunoscute înainte 

de a le încercă pe socoteala elevilor. Acesta este motivul 

pentru care sau văzut metodişti escelenţi, care au ce- 
rut, ea fiecare specialitate să fie urmărită succesiv de can-
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didaţii, cari trec dela clasa 1, prin HI, 1, până ia cea din 

urmă (v. e. Perthes). Din acelaş motiv alţii (d. e. Adamek, 

citat; de Fries) au cerut o şcoală secundară completă bifur- 

cată în liceu clasic şi real, pentru ca diferenţiarea meto- 

dicei să se poată fixă cu toată preciziunea posibilă. 

Argumentarea nu-i terminată cu atâta. Este încă nevoe 

şi de un calcul. Feluritele discipline au acum pe săptămână: 

| la ore în simnazii ore în liceu 

religie 5 7 
română 13 - 94 
latină 7 35 
franceză 11 ! 19 
etc. Î etc. etc. 

Presupunând că tinerii candidaţi sunt mulţi ca 'n anul 

şcolar trecut (1904—1905), când seminarul din calea Rahovei 

a avut un număr măricel, este evident că numărul lecţiilor 

ce-ar putea da ei se reduce foarte mult în gimnaziu. Neavând 

la îndemână un liceu, lecţiile candidaţilor se îndesesc, 
în vreme ce ei se schimbă. Intâia urmare, îndesirea lec- 

fiilor candidaţilor, poate fi rea: cu grije — se va vedeă mai 

târziu cum — efectele ei se pot evită, preveni. A doua 

urmare, schimbarea deasă a candidaţilor, este o greşală 

care nu se poate corecta în nici un fel. Fries d. e. crede 

că pentru patru clase 25 de seminarişti sunt prea mulți. 

Astfel este dovedit că, făcându-se practica la un liceu, 

toţi câștigă: şi elevii cruţaţi de multul schimb al candi- 

daţilor, şi candidaţii cari vor puteă da mai multe lecţii şi 

profesorii cari vor aveă satisfacția de-a fi putut prepară 

candidaţi mai buni, decât dacă ar fi lucrat numai în ca- 

drul unui gimnaziu. . 

Conchidem deci: seminarul viitorului ar trebui să fie 

liceal! - 

Liceul seminarial ar trebui să fie un model și ca zidire, 

ca igienă. Intrucât priveşte capitala, sar puteă zidi unul 

anume, având în vedere şi trebuinţele seminarului viitor. 

De zidiri nouă în capitală administraţia tot nu va putea 
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Seminarul pedagogic.
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scăpă mult timp; edificii nepotrivite ca al gimnaziului 
„Cantemir-Vodă“ sau al liceului „Mihai-Viteazul“ nu vor mai 
putea fi tolerate mult, deoarece lipsa de cruţare pentru să- 
nătatea şi estetica vieţii şcolare este prea mare. Vor fi 
deci prilejuri de-a zidi, nu cum vreau numai inginerii cu 
câte o anume schemă în capul lor, ci cum stă seris la 
cărţile bune despre igiena și toată estetica şcoalei secundare. 
Până atunci seminarul liceal ar trebui adăpostit la un liceu 
bine zidit. | 

O consideraţie străină de pedagogie ar putea să fie pri- 
mejdioasă viitoarei instituţii: finanţele. Numai ele ar puteă 
sili pe ministrul eventual convins de necesitatea semina- 
rului liceal să se mulțămească cu un seminar gimnazial, 
lăsând pe mai apoi sau altui urmaș mulţumirea de a spori 
singura instituţie, care poate să producă professori se- 
cundari pregătiţi după toate cerinţele pedagogiei şcoalei 
secundare, 

C. Alcătuirea unui liceu seminarial ar trebui să ţie 
eventuai seamă încă de-o idee: internatul. 

Lui Herbart i s'a părut că numai în internat se poate 
face şi educaţie. Urmaşii lui au fost de aceeaşi părere. Rein 

a dat (0. c. p. 128—137) o descripţie frumoasă a spiritului 
în care ar trebui să fie condus un internat şi a pus în 
evidenţă însemnătatea lui pentru educaţia caracterelor. 
Inţeles aşa, internatul unit cu liceul seminarial ar fi de 
folos. Fries încă nu ar şovăi (p. 189)— 

«să recunoască o deosebită calitate institutului, dacă cu 
el s'ar uni un internat şi dacă astfel candidaţii ar găsi prilej 
să câştige o înțelegere mai adâncă a chestiunilor de educaţie». 

Internate există și în Iaşi și în București. A le pune în 
legătură cu liceul seminarial ar fi o problemă, asupra că- 
reia eu nu mai insist *) 
  

  

*) Ch. Chabot acrie despre candidaţii germani (p. 7): «<—ils doivent se mâler autant que possible ă la vie des 6lăves, suivre les râcr6ations, exercices de eymnastique, promena- 

 



e dl 

19. Din discuţia de până : aici, relativă la organizarea 
seminarului liceal reese: 

Seminarul va aveă clasa lV primară, un gimnaziu 

sau, mai bine, un liceu, într'o clădire igienică, mo- 

dernă, cu un director, care este profesor de pedago- 

gie, cu profesori secundaricare se ocupă de peda- 

gogie şi cu unul sau poate cu doi institutori distinşi. 

Rămâne să răspundem acum la întrebarea: „Ce va lucră 

seminarul“, adecă ce vor lucră directorii, profesorii şi can- 

didaţii întruniţi în el? 

A. După cele ce am povestit mai sus despre Frick sar 

puteă păreă inutil să mai vorbim despre rolul directorului 

de seminar liceal: a imită pe Frick ar însemnă să iacem 

chiar mai mult decât pare de nevoe la noi. Cutoate acestea, 

câtevă observări generale pot avea încă loc; ba despre mo- 

dul de procedare al iui H. Schiller şi D-rului F. Zarige ca di- 

rectori seminariali trebue să vorbesc chiar mai pe larg. 

Fries descrie pe directorul seminarial așă (p. 119): 

«Directorul trebue să desvoalte o activitate foarte variată: 
El ţine cursurile filosofice şi pedagogice; el conduce ședin- 
țele teoretice; el citeşte şi apreciază disertaţiile mai mari, 
mai mici ale candidaţilor; el supraveghează toată organi- 
zaţia școalei, și mai ales controlează încercările de-a predă 
ale candidaţilor, ca plan şi ca execuţie, iar aceasta cere cu 
atât mai mult timp, cu cât sunt mai mulţi candidaţi în se- 
minar; dacă se poate, dă el însuși lecţii; în sfârşit el în- 
grijeşte ca resultatele întregei activităţi seminariale să se 
perpetueze şi să se aplice mereu; pentru ajungerea acestui 
scop el trebue să fie şi scriitor "pedagogie. Toate acestea 
presupun o cultură atât de vastă şi cer tot deodată o pu; 
tere de muncă atât de mare, încât puţini vor fi în stare să 
corespunză mult timp problemei întregi». 

„Dacă se poate“, zice Fries; dar, dacă-i vorba să se sta- 

bilească o tradiţie fericită, cine trebue să facă întâiele lec- 

des et excursions scolaires> etc. Gedike recomandă candi- 
daţilor mai ales pe elevii neatenţi, leneși şi desordonați 
ca obiecte de studii şi pentru ajutorarea lor.
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ţii de model, dacă nu directorul însuşi? Toţi au să înveţe 

dela el, el să arăte cu fapta ce-a explicat teoretic, el să 

fie marele maestru pe care profesorii şi candidaţii să-l i- 

initeze. Așa a făcut Schiller, aşă făcu Frick. 

lată, d. ex., cum sunt descrise lecţiile lui Frick în Rein, 

Encyhlopădisches Handbuch der Pădagogihk, ed. LL, Ul, p. 145: 

«Departe de gândul de a şi le prezentă drept produse ale 

unei inspiraţii geniale care ar fi trezit numai admiraţie, 

dar nu şi tendinţa de ale imită, el căută din potrivă să pună 

anume în evidenţă munea meditaţiei care-o puneă în lecţie. 
De aceea când unii candidaţi credeau că au făcut mare lu- 
cru, dacă au însemnat pe o foae în octavun plan de lecţie, 

se putea întâmplă să rămâie foarte ruşinaţi când Frick le 
arătă—coalele schițelor sale. De aceea el nu uită să anunţe 
mai dinainte, în seminar, de ce puncte de vedere se va con- 

duce la alegerea materiei pentru lecţia viitoare, şi ce ope- 

raţii didactice are de gând să sensibilizeze prin exemple. 

ot astfel aruncă repriviri asupra lecţiilor ţinute arătând 
însuși ce şi cum ar fi putut să facă mai bine și astfel el con- 
firma prin propria sa pildă adevărul legii sale de predilec- 
ție, că didactica este accesibilă de-o perfecţiune nelimitată». 

Cumpănit şi muncitor, cu dragoste pentru candidaţi, pen- 

tru care va găsi timp să le facă şi observări particulare ce 

sunt uneori foarte necesare şi cu atât mai rodnice cu cât 

au fost mai intime; cuun grad remarcabil de invenţiosi- 

tate în lucrurile mici, ca şi în cele mari—iată cum se com- 

pletează chipul directorului seminarial. 

Relativ la invenţiositate citez o mică pildă raportată de 

Ghabot. Un director german nu hotără decât la sfârşitul 

conferenţelor care candidat să scrie procesul-verbal al şe- 

dinţei: astfel atenţia încordată a tuturora era garantată! 

Frec la expunerea celor două feluri de procedare,pe care 

le-a, desvoltat Schiller şi Zange. Din asemănarea lor cu ce 

s'a povestit despre Frick se vor putea extrage cu uşurinţă 

notele generale caracteristice ale noţiunii „director se- 

minarial“. i 

Voiu începe cu sistemul lui Zange care este cel mai sim-
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plu şi din cauza aceasta cel mai recomandabil pentru împre- 

jurările noastre. 

1. D-r Zange se ocupă la început cu discuţii despre dis- 

ciplină, luând ca sprijin literar de căpetenie cartea lui 

Zilter Regierung der Kinder; apoi trece la tehnica in- 

strucţiei, luând ca temei al discuţiei pe Wiget (Die forma- 

len Stufen), Frick (Didaktischer Katechismus) şi capito- 

lele privitoare la chestiune din manualul de pedagogie liceală 

al lui Schiller ($ Ş. 20— 21). Discuţia asupra tehnicei o 

variă cu ajutorul lui Dârpfeld (Denfen und Gedăchiuiss) 

şi al lui K. Lange (Apperzeplion). 
În acelaş timp candidaţii erau trimişi să audieze întâi 

la profesorii cei mai meşteri în ţinerea disciplinei, apoi la 

cei mai meşteri în alcătuirea lecţiilor. Pentru lucrările a- 

cestea Zange aveă nevoe de un sfert de an şcolar. 

In al doilea sfert de an Zange treceă la arta de a predă 

educativ, trezind în elevi interes, deșteptând spontaneita- 

tea lor, chibzuind materiile şi ideile de concentraţie. Ca 
sprijin literar se folosiă în acest timp de Willmann (Pădago- 

gische Vortrăge; Ziller (Allgemeine Pădagogik, Ş Ş 1'1—20), şi 

Willmann (Didaktik, vol. 11). 

Sfertul al treilea de an eră consacrat întroducerii în tot 

organismul şcoalei și în specialitatea candidaţilor, în stu- 

diul programelor şi însemnătatea, fiecărei specialităţi pen- 

tru cultura generală a elevilor. In acest timp candidaţii 

audiau la studiile ce tocmai se tratau din astfel de puncte 

de vedere. Ei erau ţinuţi să asiste mai ales ia studiile im- 

portante din punct de vedere al concentraţiei (limba ma- 

ternă, geografia, religia etc). Ca teorie se citiă şi discută 

în acest timp Willmann (Vortrăge, VI) şi capitolele privi- 

toare la chestiune din pedagogia lui W. Schrader, Schiller, 

Ziller și Willmann (Didactica, vol. 11). Pentru metodica dis- 

ciplinelor din liceu Zange se folosiă de cărţi bune (nu multe) 

ca s. e. Hildebrand pentru limba maternă, Minch pentru 

franceză, Falke pentru matematică, etc.
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In sfârşit în al patrulea sfert de an se ocupă cu mijloacele 

de educaţie în afară de învăţământ, d. e. coniactul cu ele- 

vii în sala şi parcul de gimnastică, la excursii, în labora- 

tor, contactul cu părinţii, serbările şcolare etc. Sprijinul 

literar îl dădea Schiller (manualul, $$ 10—17), Ziller (AIl- 

gemeine Pădagogik, Ş$ 28—29) şi L. Wiese (Verordnungen 
und Geselze). 

Pentru ce poate servi Zange drept model? Planul lui 

de pregătire este simplu, clar şi suficient pentru a con- 

vinge pe candidaţi că munca depusă aici trebue să fie dusă 

mai departe. Niciodată candidatul nu este părăsit de te- 

oria cea mai bună, niciodată de sfatul directorului. In acest 

plan prevederea este deplină: Azi candidatul puneă picio- 

rul în clasă, până azi trebuiă să fi aflat cum se ține dis- 

ciplina, să fi văzut cum o ţin alţii şi să fi chibzuit cum, 

o va ţine şi el. Azi îi veniă rândul să-şi ţie întâia lecţie 

până azi el eră gata cu teoria artei de-a face o lecţie bună. 

Şi aşă mai departe. Paralelismul neîntrerupt al teoriei 

şi practicei eră o potrivire fericită. 

2. Procedeul lui H. Schiller este descris: cu multe amă- 

nunte de el însuşi în Pădagogische Seminarien, (p. 108 şi 

urm,). El este şi practic, ca Zange d. e. dar este mult mai 

teoretic; cere multă muncă, dar lucrează şi el: Schiller 
eră un director chiar foarte robust. 

Cel mai trebuincios curs iniţial este, după el, o repeţire 

a psihologiei şi eticei, cu aplicaţii la chestiuni de peda- 

gogie, la exemple clare, drastice: Rezultatul acestui curs 

trebue să fieputinţa dea-reduce acţiunile instruc- 

ţiei şi educaţiei la fundamentele lor psihologice 

şi etice, deoarece fără de această reducere toată prac- 

tica seminarială nu ar produce decât o rutină fără valoare 

ideală; „părerile“ candidaţilor nu se primesc, se cer și se 

admit numai „motivele“ lor. 

Cursul acesta ţineă 24—30 ceasuri. 

Pe acest fundament se întemeiă teoria învățământului şi
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educaţiunii (Disciplina, problemele şi mijloacele învăţămân- 
tului, concentraţia, etc,). 

Partea aceasta, la care asemenea erau datori să asiste 
toţi candidaţii, dură 38 ceasuri. 

Toţi candidaţii mai asistau la un mic curs de legislaţie 

şcolară (8 ceasuri) şi de igienă şcolară (10 ceasuri). Intruc- 

ţia se făcea intuitiv: candidaţii examinau aparatul de în- 

călzit, conductele de aer, ventilaţiile etc.; cum trebue să şază 

un elev în bancăli se arătă practie şi explicarea se făceă 

experimental. 

Mai grea eră fireşte metodica feluritelor discipline. Aci 

lucrarea, se împărţiă: o parte, cea mai specială, d. e. la 

matematică, fizică şi chimie, o luau profesorii seminariali, 

alta, cea teoretică, îi rămâneă directorului. El credea că 

aceasta este de nevoe, de oarece numai directorul poate 

priveghiă executarea generală a principiilor pedago- 

gice, numai el poate controlă toate lecţiile de probă ale 

tuturor candidaţilor, numai el poate adună experienţele din 

toate lucrările, folosindu-se de ele de câte ori şi unde este 
de nevoe. | . i 

Cursul de metodică se făceă în 52—56 şedinţe de câte 
2 ore, deci în 104—1192 ceasuri. 

Întroducerea în metodică se făceă prin referate despre 

scrieri; după aceasta urmă discuţia observărilor făcute 

de candidaţi la lecţii şi completate de director cu obser- 

vările sale personale; în sfârşit prin resolvrarea câtorva 

probleme, la care teoria trebuiă să fie aplicată. Pentru 

lucrările scrise (referatele), se da timp de 2—3 săptămâni. 

Rezultatul final, la care Schiller căută să ajungă şi ajun- 

geă, este formulat textual la pag. 120 aşă: 

« Rezultatul trebue să fie o vedere limpede asupra pro- 
blemelor metodice ale disciplinei și asupra mijloacelor de-a 
le resolvă, precum şi o privire asupra desvoltării istorice 
a disciplinelor şi metodicei lor. Cunoştinţa literaturii nu-i 
neesenţială, de oarece ea este mijlocul eficace de-a preveni 
orce unilateralitate de concepţie».
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Ce bogăţie de experienţe aveă Schiller nu se poate simți 

bine decât cetindu-i lucrările, care sunt foarte numeroase 

sau cetind cel puţin pe Collard despre care s'a mai vorbit. 

Orce aşi mai zice aici, pe scurt, ar fi tot palid. 

Celor ce sunt însă doritori să cunoască măsura de pre- 
gătire metodică pentru fiecare specialitate, le atrâg stă- 
ruitor atenţia asupra câtalcgului de scrieri dela paginele 

115—117 ale operii citate. 

„Directorul seminarului are o înrâurire atât de mare în- 
cât se poate zice că dela el atârnă toată înflorirea insti- 

tuţiunei. Contrarul, e decădere este cu neputinţă. Pentru 
a o împedecă este de ajuns ca unul din sistemele descrise 
să fie aplicat cu fidelitate. Instrucţia ar merge chiar dacă 

directorii români n'ar fi nici aşă de cărturari ca Frick, nici 

aşă de robuşti şi entusiaşti ca Schiller, ci numai oameni 
muncitori. 

B. Profesorii seminariali sau repetitorii, cum le zice 

(nu ştiu de ce) legea dela, 1898, se însărcinează cu tratarea, 

feluritelor specialităţi, ţinând seamă de programa oficială; 

căci un director, care să stăpânească toate studiile liceale cu 

egală destoinicie nu s'a găsit încă nicăiri. După Zange rostul 
profesorilor este următorul: - 

«Acestora trebue să li se distribue însărcinarea precisă 
să expună candidaţilor tehnica specială, metodica, mijloa- 
cele şi planul de învăţământ al specialităţii lor pentru fie- 
care clasă şi în raport cu tot organismul școalei. Ei trebue 
să atragă atenţia candidaţilor asupra tendinţelor relative 
Ja învăţământul lor și la publicaţiile moderne despre ele. 
Pentru aceasta este firesc ca ei, însiși să aibă cunoștințe 
temeinice din toate domeniurile acestea, să fi studiat amă- 
nunţit mai ales tot ce se ţine de metodica specialităţii lor; 
dar ei trebue să fie iniţiaţi mai adâne şi în scopurile, pla- 
nul și legăturile tuturor lucrărilor de şcoală, ceea ce astăzi 
se vede foarte rar. Fireşte aceasta cere studii amănunțite. 
Mai departe ei trebue să supravegheze lecţiile candidaţilor, 
atât pregătirea lor, cât şi predarea lor; chiar şi coreetu- 
rile; ei sunt responsabili pentru rezultatul final la materia 
lor. Pentru-că numai aşă poate fi prevenită în mod saţis-
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făcător păgubirea elevilor şi a întregului institut; prin even- 

tualele greşeli ale candidaţilor. In acest scop profesorii 

seminariali trebue să asiste des ia lecţiile candidaţilor; în 

săptămânile dela început totdeauna, mai târziu ori de câte 
ori va fi de nevoie, ei trebue să le-arăte cum se fac lecţii 

făcând ei lecţii. Ei trebue să examineze planurile compuse 

de candidaţi pentru câte un an, o jumătate de an, un sfert 

de an, o lună; să le aprecieze în scris şi să le înainteze di- 

rectorului spre aprobare. El trebue să controleze prepara- 

viile serise, la început regulat, mai târziu la anumite inter- 

vale şi la nevoe ei trebue să le corecteze. In sfârșit, pe lângă 
conferenţele speciale în care întroduc pe candidaţi în spe- 
cialitatea lor, trebue să asiste la lecţiunile de probă şi la 
critica lor în conferenţa generală şi să-şi deă părerea lor, 
dacă este cu rost să şi-o deă». 

Greutățile unei lucrări conştienţioase de profesor semi- 

narial sunt mari. O preparaţie specială este de nevoe 

Mica Finlandă d. e. îi prepară trimițându-i fără excepţie 

în străinătate să studieze învăţământul în cea mai bună 

formă posibilă.— o | 
Fiind munca grea, este important să se chibzuească bine 

câţi profesori sunt; de nevoe. Uneori este fără îndoială bine 

ca un singur metodist bun să fixeze aceeaşi tradiţie di- 

dactică în mai multe specialităţi ce se aseamănă d. e. la 

limba latină şi grecească, la îimbile moderne, la istorie în 

toţ cursul etc. Astfel a procedat Frick, care s'a servit nu- 

mai de patru protesori seminariali. Dar ce sa putut la 

Halle nu se poate oriunde. De-aceea Dr. Zange a cerut 

ca pentru fiecare specialitate să funcţioneze câte un pro- 

fesor seminarial (p. 66). De aceea Schiller spuneă odată 

că cel mai bun seminar ar fi acela în care fiecare profesor 

n'ar aveă de instruit, decât—un singur candidat! 

Decât, binele în chestii de-acestea nu se caută şi nu se 

dovedeşte pe hârtie. Realităţile ştirbesc totdeauna idealul. 

Uneori însă pot să-l şi întreacă. Cine poate să prevază care 

va fi talentul şi puterea de muncă a tuturor profesorilor 

aleşi în viitorul lung al şeoalei! 

O garanţie ar trebui luată. Însărcinarea aceasta nu trebue
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să aibă caracterul unui definitivat. In locul unui instructor 
bun trebue să poată intră oricând unul mai bun, iar 
cel mai bun trebue preferit amândurora. Aici este vorba 
de instruirea viitorilor colegi şi profesori, de aceea calităţile 
instructorului adormit de ex. pe laurii începutului trebue să 
intereseze autoritatea. 

Munca este grea. Schiller cere un anume suflet pen- 
tru profesorul chemat s'o facă. El trebue să fie un fel de 
părinte, un fel de Socrate. Citând aceste pretenţiuni ale 
lui Schiller, Fries adaoge: 

«Din aceste pretenţiuni, care, fiind bine înţelese, ne pot 
păreă foarte mari, nu avem nimic de scăzut, de oarece a- 
cela, care trebue să arăte altora drumul, trebue să-l fi um- 
blat însuși mai des şi cu ochii deschiși, trebue să cunoască 
toate laturile drumului. Atunci el va şti când să-şi mieşo- 
veze pasul și când să-l grăbească, având însă totdeauna îna- 
intea ochilor ţinta limpede. EI va fi sprinten, bucuros la 
muncă, pentru ca, oricât s'ar simţi de mult greutăţile şi o- 
boselile drumului, el să rămână totdeauna primitor pentru 
părțile lui interesante şi plăcute, pricepându-se să inspire 
şi altora acelaș fel de-a simţi.» 

Intrucât priveşte raportul profesorilor cu directorul, este 
evident că ei vor căută să-l completeze cu cunoștințele lor 
speciale, cum cereă Schiller. Această intregire reciprocă a 
conducătorilor s'a făcut pretutindeni cu destulă înlesnire. 

C. Cred folositor să mai zăbovesc puţin la efectele in- 
strucţiei date candidaţilor de director şi profesori şi să 
fixez bine caracterul teoriei, pe care ei o propun. 

După cum s'a văzut, teoria în seminarul liceal nu poate 
fi o repeţire simplă a celei făcute la universitate. In se- 
minarul liceal ea se potriveşte zilnic făptuirii didactice. Ea 
nici nu se dă totdeauna sistematic, ci se dă, practica si- 
leşte pe dascăl s'o dea inductiv. Dându-se chiar inductiv, 
Fries susţine (p. 149) că totuşi 

«este cu putinţă să urmăreșşti un plan și să ajungi a da 
la sfârșitul anului o formă sistematică chestiunilor şi teo- 
riilor tratate. Aceasta a dovedit-o experienţa şi are temei 
în firea lucrurilor; deoarece greșelele începătorilor sunt în 

s
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mare parte aceleaşi, instrucţia lor se rândueșşte și din ca- 
uza aceasta în esenţă după aceleaşi puncte de vedere.» 

Intre Fries şi Zange d. ex. mai este o deosebire. Ea pri- 

veşte două principii asupra cărora se pot ivi deosebiri de 

vederi. Fries accentuează principiul muncei proprii a can- 

didatului, Zange pe al călăuzirii mai de aproape a candi- 

datului. Zange şi Schiller nu ţin la inducţie, ci la sistem; 

aceştia călăuzesc mereu, Fries cere candidatului o luptă 

mai independentă cu materiile de studiat, cu practica de 

trecut. Iată ce zice Fries (p. 138): 

«Teoria pedagogiei nu trebue să li se predeă candida- 
ţilor, nici nu trebue să fie explicată capitol de capitol, pe 
temeiul unui manual oarecare. Deși ei stau sub condu- 
cerea directorului,ei trebue să şi-o câştige prin 
propria lor muncă, pe cale inductivă, din exemplele 
concrete ale practicei, pentru ca apoi să le aplice singuri 
în toate încercările lor independente în instrucţie. Proce- 
dând astfel, urmând cunoștințele după observări, iar după 
cunoştinţe probele, teoria și practica vor sta, precum dupa 
firea lor se şi cuvine să stea, într'o legătură indisolubilă. 
Numai astfel pregătirea seminarială, petrecută în mijlocul 
vieţii şcolare, primește o valoare deplină şi cu efecte trai- 
nice pentru activitatea de mai târziu, deoarece în acest caz 
nu mai este vorba de însuşirea unei spoeli de știință, ci 
de-o convingere internă şi de principii clare, pe care can- 
didatul le dovedeşte în exerciţiul artei de-a învăţă». 

Fries, accentuând munca originală, «care de altfel nu-i 

exclusă din nici un sistem, preferă o înaintare mai lină, 

deoarece a înaintă atât de independent pe calea instrucției, 

cum cere el,însemnează a aşteptă toate cazurile; dar aştepta- 

rea poateluă în anumite împrejurări un timp prea îndelungat. 

Dinpotrivă în modul de lucrare al lui Schiller, Frick şi 

Zange se prevede ce va fi de nevoe, candidatul este în- 

zestrat cu toate cunoştinţele trebuincioase pentru soluţiile 

bune şi-apoi este dus la cazul de experienţă pentru a se 

convinge că în adevăr poveţele ce-au primit au fost bune. 

Acest mod de-a predă teoria nu mi se pare deloc mai 

puţin eficace decât al lui Fries, care aşteaptă cevă mai
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mult dela stimularea practică a gândirii teoretice. Cu Fries 
ajungem cevă mai târziu la ținta finală a întregei pregă- 
tiri; eu nu cred însă că fiecare candidat trebue să fie lă- 
sat a descoperi din nou ce au descoperit alţii de mult! 
- Acesta-i un motiv mai mult pentru care am recoman- 
dat mai sus sistemele descrise Şi în special pe Zange. 

D. Candidaţii asupra cărora seminarul liceal trebue să 
producă efectele trainice, despre care s'a pomenit până aici, 
trebue să vină în et cu.o preparaţie serioasă: altfel suile- 
tul lor nu va fi destul de primitor. Condiţii mai severe 
decât cele expuse mai sus, unde s'a vorbit de studiul uni- 
versitar, nu se pot admite. 

Lucrările săvârşite de candidați sunt cunoscute, graţie 
şcoalelor actuale de aplicaţie, în care se fac. Pentru a a- 
rătă unele deosebiri, trebue să vorbesc însă şi de felul cum 
S'ar face ele în seminarul liceal, cum se fac în Germania. 

1. Audiarea sau „ospitarea“ este întâiul pas. Gossler cereă 
un sfert de an; şi Friclk cereă tot atâta; fireşte, pentru un 
învățământ mai complicat, mai deplin decât al nostru, în 
care nu aj ce observă un sfert de an, de oarece chiar fiind 
conştiențios, termini. mai repede. Sfertul de an este un 
termen prea lung. Şi mai lung s'ar simţi el atunci când 
candidaţii ar fi prealabil bine instruiți ce au să observe şi 
când observările s'ar face cu succes, siguranţă şi repeziciune. 

Intr'un învățământ de model, din care nici un mijloc nu 
lipseşte, esenţial ar fi ca audiarea să continue şi după ce 
candidatul a început să predeă însuşi şi să nu inceteze 
decât la părăsirea seminarului. Mai ales pentru cunoaşte- 
rea, discutată a întregului organism al școalei, audiarea a- 
ceasta îndelungată va fi de mare folos. | 

Foarte folositoare mi se pare și propunerea ca tinerii să 
sfătuiţi să asiste şi în şcoalele secundare rămase fără se- 
minar. Binele se găsește pretutindeni, mai ales când ştii 
să-l vezi; dar în acest caz profiţi şi din răul ce-l vezi. 

Dacă audiarea se va întinde şi asupra altor genuri de
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şcoale, de arte şi meserii, seminarii teologice, ete. etc,, 

Sar face un pas mai mult spre bine: Candidaţii ar cunoa- 

şte tot învăţământul ţării. Se va distinge fireşte între vi- 

zitarea impusă a unor şcoale şi cea recomandată numai, 

aceea fiind şi de un folos practic, personal, aceasta mai putin. 

2. După părerea mea lecțiile candidaţilor trebue să în- 

ceapă cât se poate mai iute, deoarece mi se pare impor- 

tant, ca ei să ajungă cât mai de grabă să funţioneze cu 

toate atribuţiile de profesor. D-r Zange, care a încercat 
mai multe feluri de a distribui munca lor, zice: 

«Candidaţii face mai bine îsă ia dela început o disci- 
plină, pe un an sau pe un semestru. După alte felurite în- 
cercări aceasta s'a dovedit ca cea mai bună». 

Un an, un semestru, adecă un timp mai lung de probe 

neîntrerupte, acesta-i lucrul de căpetenie. Continuitatea 

muncii va puteă obţine rezultate mai bune, chiar dacă 

munca, ar fi mai scurtă, de-ar fi chiar numai un bimestru 

românesc. Rezultatele unei munci de acest fel au tost ca- 

vacterizate de Dr. Zange precum urmează: 

«Numai așă va învăţă candidatul să cunoască pe elevi și 
să se cunoască şi pe sine în adevăr cum se cuvine; numal 

aşă se va puteă desvoltă cel puţin un anumit raport de 
pietate între el şi elevi; numai aşă va puteă încolţi în el 
sentimentul de responsabilitate,—tot lueruri care au o mare 

înrâurire asupra disciplinei, învățământului și educaţiei, şi 

fără de care niciodată candidaţii nu vor putea păși siguri 

și conştienţi; numai astfel candidatul va fi în sfârșit silit 

să lucreze totdeauna cu scopuri clare; numal aşă se va lă- 
muri el perfect ce-i este de nevoe pentru ca să poată con- 
duce clasa, fie şi întrun singur obiect, către scop, liniştit, 
sigur şi aplicând toate mijloacele trebuincioase la locul cu- 
venit; numai așă va învăţă să croească cu efect materia 

în anumite probe, spre propria sa mulţumire şi să le şi 

împartă bine». | 

Alcătuirea acestei psihologii profesioniste este împiede- 

„cată şi tulburată prin intreruperile lecţiilor. Lecţiile la dis- 

tanțe prea mari de timp sunt fragmente, iar pe fragmente 

nu se pot întemeiă conştiinţe sigure de ele.
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Zange vreă să evite cu orice chip turburările, punând 
pe candidaţi să audieze câteva ceasuri, până ce au văzut 
bine cum s'au tratat câteva unităţi metodice, două, cel mult 
trei; în două-trei săptămâni; iar îndată ce candidatul a 
răuşit să scrie o bună preparaţie desvoltată, lecţia întâia, 
se ţine, ghiaţa se sparge *). 

Faptul acesta are o urmare inevitabilă. Tot asât de iute 
candidatul trebue să capete dreptul de a face disciplină, 
fireşte cu condiţia ca el să se țină strict de principiile pe 
care de mai nainte le-a discutat cu directorul său. Aceasta 
îi dă vază înaintea elevilor. - 

A-l pune pe candidat în situaţie să profite de vaza ob- 
ținută, este tendința cea mai apropiată. Indată ce este do- 
vedit, că el mânueşte bine disciplina, prezenţa profesorului 
nu mai este de atâta nevoe. Dacă candidatul face erori, el 
trebue să le îndrepteze singur. Mai mult, pentruca activita- 
tea candidatului să poată deveni cât mai productivă, Zange 
cere ca tânărul să fie pus cu elevii într'un contact edu- 
cativ cât se poate mai extins, anume în calitate de profesor 
diriginte, cedându-i-se toate drepturile acestuia, pe câr se 
poate mai mult timp. Cu acest sistem, este sigur că tânărul 
se va deprinde a fi profesor întreg, înainte de-a trece in- 
dependent la catedra sa. In acest caz trecerea s'ar face cu 
uşurinţa cu care intri de pildă dintro odae într'alta. 

Dar să ne întoarcem la lecţii. 
Lecţiunile se fac în ordinea materiilor, la care candidatul 

  

*) Schiller este contra preparaţiei scrise, pentru a nu luă candidaţilor putinţa unei «vieţi interne, unui interes psihic, care singur dă învăţământului eficacitate». EI lrecomandă studiul exact al materiei, dispoziţia clară şi deprinderea | povestirei şi întrebărilor cu glas tare, acasă. Cu mijloacele acestea candidatul își câștigă oarecare libertate a mișcărilor, 
Dar lucrul de căpetenie este, după Schiller, discuţia preala= bilă cu profesorul seminarial, care priveşte cuprinsul, ma- teria, dispoziţia, metoda, mijloacele de instrucţie şi scrierile 
de consultat.



63 

a audiat, deci întâiu la specialitatea principală, apoi la cea 

secundară, dacă este înrudită (material sau metodic) cu 

întâia, altfei poate fi amânată, în sfârşit şi la a treia, dacă 

candidatul doreşte şi este în stare să prezinte un plan bun 

de lecţie. Fireşte lecţiunile din specialităţile acestea nu mai 
sunt. multe, deoarece nu mai este nevoe: experienţa făcută 

la specialitatea întâia îl ajută să-şi însuşiască cu uşurinţă 

variațiunile de metodă din celelalte specialităţi. 

Este frumos ca această îmbogăţire treptată a experienţei 

să fie dovedită din când în când prin aşă zisele „iecţiuni 

de probă“, la care asistă toţi profesorii şi candidaţii, în 

frunte cu directorul. Lecţiile de probă ar trebui să con- 

sacre pildele clasice, cărora să li se dea cea mai întinsă, 

publicitate, printrun Anuar al seminarului, pentru ca ast- 

fel seminarul să influenţeze şi asupra tradiţiei din învă- 

țământul extra, nu numai intra muros. — 

Câte lecţii trebue să facă candidatul? După cele zise mai 

sus, lecţiile pe sărite n'ar trebui să fie admise. Seriile de 

lecţiuni ar trebui să varieze după unităţi metodice. D. e. la 

noi, la religie, în clasa Il, cele patru lecţii dela început nu pot 

fi făcute decât, de acelaş candidat, deoarece ele au un sin- 

gur centru, Sf. Pavel, şi nu se poate admite ca Pavel să nu 

fie explicat într'un fel. Parabolele din aceaş clasă ar ad- 

mite mai ușor un schimb de profesori, deoarece sunt, ea 

poveşti, deosebite, separabile; dar, ca spirit, se reduclaun 

centru, viaţa; etică a lui [. Cr, care la capătul seriei trebue 

să fie toată redusă la principii ce se sistemisează dela sine, 

fără ca elevul să simţă, iată deci şi aici motivele pentru 

care parabolele ar trebui lăsate tot unui singur candidat. 

Etc. Toată materia clasei [Il are o intenţie: să inducă din 

pilde şi versete etica creştină. Prin urmare, mai cu rost 

ar fi, dacă candidaţii ar fi puţini, ca în tot cursul anului 

să nu se facă nici o schimbare, pentruca peste toată mate- 

ria din această clasă să se poată revărsă un duh. 

Aşa ceva nu se va puteă face, dacă candidaţii vor fi mulţi.
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- Numărul lor impune variarea profesorilor. Dar atunci va- 

riarea trebue să găsească cel puţin o barieră naturală în 

articularea metodică a materiei. 

La întrebarea „Câte lecţii să facă candidatul“, nu se poate 

deci răspunde pe hârtie, nu se poate răspunde hotărit. Nu- 

mărul lor se va orientă după calităţile lui, după materia mai 

“mult sau mai puţin divizibilă şi după mulţimea candida- 

ţilor. Ar fi datoria directorului să rezolve problema pentru 

fiecare candidat în parte. E 
În ori ce caz, prepararea, lecţiilor nu trebue săi i-prea 

mult timp candidatului. Ei are nevoe de timp, şi pentru com- 

pletarea studiului de specialitate şi pentru meditarea teo- 

retică a practicei. Intr'un seminar, care aplică programele 

actuale, încărcarea candidaţilor cu prea multă muncă este 
evitată prin faptul că în cursul inferior nici un studiu nu 

are mai mult de patru ore pe săptămână, iar în cel supe- 

rior numai limba latină, grecească şi matematicele (real) 
“au câte 5 — 8 ore. ! 

La, Gedike se dedeau 10 ore pe săptămână, Solger cerea 

6, Bonitz 6, Perthes 12 —14, Alexi 10— 12, iar în al doi- 

lea an 16, Meier 4 (Vezi Schiller, p. 9, 13, 16, 33, 34) In 

seminarul lui Schiller fiecare candidat a dat pe an în mij- 

loeie. 30 — 40 lecţii pregătite şi supuse criticei; nu la o 

specialitate, ci la toate specialităţile candidatului. Unii can- 
didaţi au dat peste o sută de lecţiuni. Directorul Schiller 

asista anual la 300 -— 450 de lecţiuni. Conferenţele în care 
se criticau îi luau aite 150 — 255 ceasuri. 

In cifrele acestea vorbeşte cu glas puternice însemnătatea 

ce trebue dată acestei părţi a preparării prolesorimii se-- 

cundare. | 

Eu le-am citat nu pentru-că le cred pe toate necesare, ci 

pentru-ca să indic şi aici un maxim, cu care se va con- 

fruntă „minimul“ nostru. Maximul posibil trebue să fie. 

însă totdeauna minimul admisibil în ori ce bun regula- 

ment seminarial.
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. Din chibzuirea tuturor împrejurărilor reese dar că mo 

dul cel mai bun de procedare ar fi: O întocmire prealabilă 

a seriei de cicluri de lecţii; o apreciare a ideilor de ur- 

mărit în ele; o supraveghere când mai atentă, când mai 

uşoară (după candidat) a predării lui; o apreciere finală a 

fiecărui ciclu şi una generală, a tuturora, calculându-se ce 

s'a putut obţine și ce prevederi au fost întrecute sau înşelate. 

£ vrecierile; ce tocmai am amintit, se făceau cu multă 

seve itate şi mult spirit. în şcoala lui Ziller. Ideea însaşi 

este mai veche. Brzoska d. e., rezumând tradiţia lui Ge- 

dike şi Herbart, vorbeă despre ea foarte exact; (p. 106) aşă: 

«Dexteritatea dăscălească nu se poate constată cu sigu- 
ranţă din una sau două lecţii. Fiecare lecţie trebue 
să îie privită numai din punct de vedere altota- 
lităţii; ea nu are însemnătate decât numai dacă este ju- 

decată ca parte din întregul lanţ al ştiinţei şcolare, întru cât 
în fiecare lecţie profesorul, sprijinindu-se de obicei pe cele 
premergătoare, are să calculeze și să predea ce are inten- 
ţia să şi utilizeze în lecţia următoare. Chiar dacă în realitate 
Sar observă un anumit progres făcut în timp scurt, totuși 
ar fi cu neputinţă să recunoşti cu siguranţă, dacă progre- 
sul este rezultat numai din imitație, sau din dresură sela- 
vică și obișnuinţă negânâită, — dacă candidatul a intrat în- 
tâmplător pe acel drum sau cu chibzuinţă, înaintând pe el 
cu cumpăneală şi îngrijire». 

În sfârşit mai am de pomenit o ideie interesantă a unui 

pedagog, al cărui nume îmi scapă. 

__ Lecţiile făcute odată, criticate, cărora li s'a dat prin cri- 

tică forma cea mai desăvârşită, se pot repeţi în această 

formă, în şcoale, care n'au trecut încă peste lecţiurea în 

chestiune. Practica aceasta a făcut-o un profesor din Lipsea 

şi Fries nu se îndoeşte că ea poate să aibă un bun efect. 

3. Critica, lecţiilor se face mai bine îndată după ţinerea 

lor. Se face mai bine, dacă la început iau parte la ea mai 

ales profesorii şi directorul, ca la Frick. 

Criticele scrise nu mi se par necesare. Criticii „coman- 

daţi“ să fie critici nau rost, decât numai dacă printre 

Seminarul pedagogic. ” 5
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candidaţi nu sar nici un îndrăsneţ care să vorbească bu- 
curos şi să deschiză astfel şi gura colegilor săi. 

Un protocol amănunţit al discuţiei întregi asemeni n'are 

nici o deosebită însemnătate didactică, dacă sa stabilit 

odată punctele de vedere din care se face critica şi dacă 
ele revin mereu cu toată monotonia oricărei repeţiri. Pro- 

tocolul poate aveă însemnătate pentru ştiinţa didacticii 

întru cât notează ideile nouă, ce se produc. El mai poate 

aveă una, i-aş zice polițienească, întru cât ar dovedi cu 
acte fiecare pas al desvoltării didactice a candidatului ; dar 

pentru atâta treabă sunt prea de-ajuns rezumatele discu- 

ției, pe care le-ar face directorul sau, în conferenţele pe 
grupe ori specialităţi, profesorul, şi care sar trece textual 

în procesul-verbal. Rezumatele ar trebui să se mărginească 

la ideile în adevăr caracteristice. 

Pentruca criticele făcute de candidaţi să nu poată deraiă, 

Frick, Schiller şi alţii dădeau fiecărui candidat o schemă 

tipărită, cu punctele de vedere după care se orientă critica. 

Pentru începători schema este un sprijin preţios; dar în 

curând ea se imprimă atât de bine în memorie, încât con- 

ferenţele critice pot deveni repede un mic parlament di- 

dactic, care lucrează repede. (Vezi schemele acestea în Fries, 

p. 172 şi Chabot, p. 54). 

Cred că nu mai este necesar să scot în relief urmarea 
fericită ce-o au conferenţele critice pentru audiarea can- 
didaţilor. Cine-a deschis bine ochii Ia critică, acela poate 
deveni repede un bun observator al învățământului. 

4. Sub numărul 14 arătasem că întâiul argument care 
ne impune forma seminarului liceal este nevoea ca can- 
didatul să cunoască bine întregul organism al Şcoalei se- 
cundare. Seminarul prepară această cunoaştere prin faptui 
că sileşte pe toţi candidaţii, de orice specialitate, să asiste 
la toate lucrările generale şi speciale. D. ex. viitorii pro- 
fesori de matematică şi fizică asistă la câtevă lecţii de limbi 
moderne sau la istorie şi la critica, lor, pentru a se de-
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prinde să înţeleagă rostul tuturor specialităţilor. In ade- 
văr, numai în chipul acesta se învaţă respectul pentru ma- 
teria colegilor şi proporţia exactă ce trebue dată propriei 
materii, două condiţii esenţiale pentru evitarea surmena- 
jului. Numai în acest chip se pot recrută aderenţii convinşi 
ai concentraţiei care pune în legătură feluritele studii ; nu- 
mai astfel se poate arătă cum se concretizează în fiecare 
specialitate principiile comune de didactică generală, dis-. 
ciplinarea, ete. 

Pentru ca folosul acestei lucrări să fie înţeles cât se 
poate mai bine, Schiller impuneă candidaţilor dela mate- 
matice şi ştiinţe naturale referate despre—-efectele educa- 
tive ale învăţământului filolugic, iar celor dela filologie 
referate despre puterea educativă a matematicei şi. ştiin- 
țelor ; la critică toţi candidaţii erau îndatoraţi să facă ob- 
servări pedagogice, rămânând fireşte ca de partea ştiinţifică 
a lecţiilor să se ocupe profesorul şi candidaţii dela spercia- 
litate (Vezi Schiller, p. 100 şi Chabot p. 31, 32, 35, 37). 

Ch. Chabot a apreciat; aceste lucrări aşă: 

«C'est lă, je le răpâte, un des traits les plus caracteris- 
tigues des sâminaires, et dontl'impression est la plus 
vive pour un Francais. C'est gwavant d'entrer en fonc- 
tion chaque jeune professeur non seulement apprend par 
la pratique sa fonction propre, mais connaît par la thâorie 
et pai exemple celle des autres. Scientifiaue, il sait ce 
qu'on enseigne en grammaire ou en histoire; litteraire îl 
sait ce qu'on enseigne en physique ou en sciences naturelles, 
et comment. Il est donc ă peu prăs certain que les 
professeurs ne resteront pas Strangers les uns aux 
autres, ni ă intârât gânral ou doivent se coneilier, par 
de r6ciproques concessions, les droits de chaque specialit€ 
d'enseignement. Et le directeur, qui enseigne lui aussi, 
n'est enfermă ni dans la pure administration ni dans son 
enseignement. S'il a la charge de veiiler ă Vapplica- 
tion des programmes, il est capable de les expli- 
quer; s'il a le droit et le devoir d'apprâcier les professeurs, 
ses collegues, il est capable de juger un enseigne- 
ment different du sien et de donner ă chacun un bon 
conseil».
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Stând lucrurile astfel, este evident că aici ar putea începe 
desvoltarea viitorilor directori de liceu, cari artre- 
bui să înţeleagă -mai mult decât profesorii cum trebuese 
armonizate studiile, cum trebue condus un învăţământ, în 
care studiile îşi fac „servicii reciproce“, vorba lui W. Minch, 
pedagogul dela Berlin. Cine-ar purtă în gândul lui ideea 
de-a fi odată director, ar puteă să-şi câştige de aici baza 
viitoarei sale destoinicii, cultivând această parte a lucră- 
rilor seminariale mai mult decât cei ce nu ţin la demni- 
tatea, la care aspiră el. - 

5. Conferenţele, în care se fac criticele, se mai ocupă cu 

discuţia programelor şi desvoltarea lor, cu discuţii de prin- 

cipii pedagogice, cu felurite propuneri care au în vedere în- 
teresul şcoalei. 

Discuţia o conduce fireşte directorul, care fixează sub- 
iectul şi-l tratează însuşi -ori de câte ori crede că este mai 
bine să nu-l lase în grija unui profesor sau chiar a unui 
candidat. 

Ce pot face aici directorii şi profesorii este uşor de în- 
țeles din cele ce s'au discutat până aici. | 

Mai mult trebue să ne intereseze ce vor face candidaţii» 
cari trebue să iasă din seminar cu conştiinţa că în adevăr 

„el i-a format, că în elau muncit. 

Dintre lucrările candidaţilor se citesc în conferenţe refe- 

ratele lor despre operele pedagogice, carele-au citit şi des- 

pre observările ce-au făcut în învăţământ, în seminar, sau 

şi aiurea; apoi disertaţiile pe care le fac după indicaţiile 

directorului sau din proprie inspiraţie. 

Din modul în care sa expus până aici chestiunea li- 

ceului seminarial reese că şi lucrările scrise trebue să ser- 

vească mai ales practicei viitorului profesor, dacă nu chiar 

exclusiv acestei practice. Frick a observat (p. 13) că lu- 

crările scrise pot fi foarte rodnice; dar dacă se tratează che- 

stiuni de didactică, pentru a căror pricepere şi apreciere 

este de nevoe o experienţă bogată sau cel puţin câtva
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experienţă, ele pot deveni foarte dăunătoare, altoind în îi- 

neri presumpţiunea că ei pot să-şi formeze convingeri pe- 

dagogice şi fără de ajutorul experienţei, numai cu ajuto- 

rul amintirilor din vremea școalei ce-au făcut-o ei şi cu 

ajutorul cărţilor. Lucrările scrise şi folositoare trebue să 

întovărăşească deci lucrările practice, să fie totdeauna puse 

în atârnare de acestea. Prilejurile de-a rezumă şi apreciă 

experienţa făcută şi de-a o controlă cu literatura existentă 

sunt foarte dese. 

Luerărilor acestora li se atribue o mare însemnătate: Ele 

sunt şcoala în care viitorii profesori trebue să în- 

veţe cum se face cu putinţă şi cum se scrie lite- 

ratură pedagogică. Astăzi profesorii secundari scriu 

foarte puţin; în viitor, făcându-se această şcoală, vor scrie 

mulţi. Vor serie şi bine, pentru că sunt inteligenţi şi au mult 

mai multă bunăvoință decât. se crede încă pe ici, pe colo, 

în sferele administraţiei de-atâtea ori rău informată. 

Temele serise vor fi deci toate practice. 

Referatele orale nu vor fi altfel. 

Voind să intru în discuţia exemplelor, notez de-acum că 

nu mai disting peste tot care dintre teze s'au tratat în scris, 

care numai oral, toate putând fi tratate şi întrun fel şi 

întwaltul. * 

W. Fries găseşte (p. 153), ci că tezele următoare nu sunt, 

potrivite să fie tratate în seminar: 

1. Ce însemnătate are teoria pedagogiei şi didacticei 

pentru arta educaţiei şi instrucției? 2. Ce sens ars vorba 

despre învățământul educativ şi ce postulate zac în această 

expresie ? 3. Critica Levanei de Jean Paul Richter. 4. Despre 

îndreptăţirea şi scopurile învăţământului clasic. 5. Scopu- 

rile generale ale educaţiei. 6. Teoria generală a pedepsei, 

Lucrările acestea vor cuprinde generalităţi, vor anticipa 

o maturitate care vine de obiceiu mai târziu (8. e. la teza 

de sub 3), vor fi suspendate în vid (ca cea de sub 6) şi 

deaceea cu ele s'ar face o şcoală rea.
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Tot W. Fries recomandă ca bune tezele următoare cu- 
lese din Schiller, Muft, Loos şi Fries: 

f. Valoarea poeziilor istorice în învățământul. istoriei. 
8. Concentrația în învățământul limbistic, istorie şi geo- 
grafic în Quarta. 9. Inceputul matematicei în Quarta. 10. Me- 
toda limbii latineşti în Sexta, cu deosebită privire la pro- 
punerile lui Perthes. 11. Metoda geometriei în Quarta, cu 
privire la propedeutica geometriei de Reishaus. 12. Cum 
să se predeă istoria pentru ca elevii să nu rămână recep- 
tivi, ci să fie colaboratori activi ai profesorului. 13. Con- 
centraţia în Untertertia, pe baza programelor nouă. 14. 
Invăţământul intuitiv la Caesar, de bello gallico. 15. Tra- 
tarea istoriei antice în Quarta, materia Şi metoda. 16. 
Bucata de citire ca centru al învățământului limbilor mo- 
derne şi calităţile ce trebue să le aibă bucăţile. 17. Invă- 
țământul ştiinţelor naturale în Obertertia, după programa 
veche şi cea nouă. 18. Memoria judicioasă şi mehanică, 
discutată la examinarea unui anumit material de memorat. 

lată deci genul fixat! 
Dând astfel de teme, ne vom întrebă pozitiv: Ce facem 

în cutare clasă la cutare materie? Ce legături se pot sta- 
bili între materiile cutărei clase? Cum poţi face ca autorul 
cutare să fie mai bine înţeles, mai plăcut, mai folositor? 
Cutare metodă, în general ori în cutare clasă, este bună 
sau este rea? Nimic vag. Totul are caracterul unei nece- 
sități stringente a educaţiei profesionale. Scriind şi ascul- 
tând astfel de lucrări, candidaţii învaţă a gândi corect şi 
a luptă cu problemele învăţământului văzute limpede. 

Pentru curioşi însemn că mai pot găsi o listă de teze 
în Chabot, p. 37, 77, 90. Dintre acestea scot câteva; 

19. Şcoala catolică. 20. Disertaţia în învăţământul limbii 
materne. 21. Intocmirea bibliotecilor şcolare în cursul in- 
ferior liceal. 22. Despre întrebare şi răspuns . în instrucție. 
23. Livius în Secunda. 24. Ce greutăţi prezintă învăţământul 
grecesc la început? Etc.
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Interesant s'au desvoltat tezele acestea în seminarul ]ui 

Schiller,“la Giessen. Grupa de candidaţi pentru limba ma- 

vernă a primit următoarele probleme la a căror cercetare 

sa folosit de teoria citită şi de observările din învăţământ: 

25. Tratarea amănunțită, în scris, a unor bucăţi de ci- 

tire în Quinta şi în Untertertia. 26. Tratarea în scris a câ- 

torva cântece din Cid (Herder) în Untersecunda, 27. Tra- 

tarea unui act din Gălz von Berlichingen în Oberprima. 

28. Tratarea poeziei Sehmvăbische Kunde în Quinta. 29. Ce 

compoziţii s'ar puteă scoate din bucăţile arătate sub 25. 

30. Tratarea unui tablou de intuiţie (O cetate medievală). 

La limba franceză Schiller a dat următoarele probleme: 

31. Cum sar alcătui după Schrăer cele dintâi patru lec- 

ţii de franţuzeşte 2—32. Cum sar puteă desvoltă şi învăţă 

din cutare bucăţi de cetire din Meurer materia gramati- 

cală din Ploetz, lecţiile 6—15? 

Teze date la istorie, tot de Schiller: 

33. AL treilea război cu Perşii, 2 lecţiuni în Quarta 

34. Constituţia lui Solon, 1 lecţie în. Quarta.—35. Năvăli- 

vile popoarelor în legătură cu- Caesar, 3 lecţiuni în Unter- 

tertia.—86. Friedrich Barbarossa, 1 lecţie în Untertertia. 

Câtevă exemple luate din practica condusă de Frick sunt, 

următoarele : 

37. intuiţia în învăţământ, după Schrader, Schiller şi stu- 

diul lui Frick: Arta de-a vedea —38. Memorarea.— 39. Lu- 

crările de acasă cu deosebită privire la programele nouă. 

40. Ce trebue să facă şcoala pentru educaţia naţională. 

Seria de teze caracteristice pentru ce se poate lucră în 

seminarul liceal, numai în seminarul liceal, care pune la 

îndemână observarea bogată şi completă, s'ar puteă spori 

în infinit. 

Cred însă că scopul meu de-a deschide perspective este 

ajuns chiar cu prisos dacă mai adaog, după Langlois, un 

conspect al tuturor lucrărilor făcute întrun seminar liceal 

între 1899 şi 1902. Din această listă se va vedeă ce multe
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materii pot fi tratate în seris şi care pot să se mulţăimsea- 

scă numai cu un referat oral. 

„XISTE DES TRAVAUX PROPOSES AU SEMINAIRE PEDAGOGIQUE DU 
. LESSING-GYMNASIUM DE BERLIN (1899—1902). 

Communiquă par M. L. Reynaud. 

L'enseignement pâdagogique comprenait les matidres 
suivantes: 

1. Pedagogie gentrale, enseigne par le directţeur.— 2. Ex- 
plieation dâtaill6e des programmes (Lekrplăne) pour chaque 
branche d'enssignement (par le Girecteur ou les profes- 
seurs-instructeurs). — 3. Confrences ou lecons faites par 
les candidats ă propos d'ouvrages p6dagogiques. 

I. Pedagogie gânârale. — Les exercices râligieux ă P6- 
cole. — Les 6coles pr&paratoires (Vorschulen). Que doit et 
peut faire l'&cole pour dâvelopper le sentiment patriotique ? 
l/ambition et le sentiment de V'honneur dans Venseigne- 
„ment secondaire public. La tenue extârieure du maître en 
classe. Comment le maître doit se comporter vis-ă-vis des 
6lăves. La tenue qu'on doit exiger des 6lăves. La facon d'in- 
terroger. Comment l6lăve doit r6pondre. Des moyens d'6- 
veiller et de retenir Vintârât, Pattention des 6lăves. Avan- 
tages et inconvânients des exereices oraux d'ensemble (Chor- 

„sprechen). Les questions d'ordre sexuel (Behandiung des 
Sezuellen). Distribution de livres comme r6compenses sco- 
laires. L/enseignement pr&paratoire de la philosophie (Weber 
den Unierricht în der philosophischen Propădeutilk). Puni: 
tions. Examens de passage. Jeux scolaires. 

II. Porganisation de Venseignement —A. Les programines 
de classe en general : 1% Dans les gymnases; 2 Dans les Real- 
2ymnases; 3” Dans les Oberrealschulen ; 4% Dans les Realschu- 
len. Programme de la Realschule de Berlin (ou. Penseigne- 
ment des langues 6trangăres ne commence qu'avec la troi- 
“siăme ann6e). L'6cole nouvelle (Reformschule), d'aprăs les 
iypes de Franctort et d'Altona; jusqu'ă quel point se justi- 
lent les tendances de ces 6coles nouvelles ? 

B. Les programmes de classe pour les matieres speciales : 
a. Catechisme protestant (evangelisch). Ouvrages utili- 

s6s: Trosien, Zange. Chapitres correspondants des Ency- 
clopâdies de Schmiaât et de Rein). Question traitâes sp- cialement: Le catâchisme fait aux 6lăves qui se pr&parent 
ă la confirmation n'est pas un surrogat de l'instruction re- ligieuse qw'ils doivent recevoir dans leur cours. De Pemploi
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des «livres de loctures bibliques» ă la place des Bibles com- 
plătes. On doit 6viter de donner un enseignement religieux 
sans tendance confessionnelle, comme 6tant imprâcis et in- 
colore. 

3. Allemand. (Outre les Eneyelopâdies dâjă citâes, on 
s'est servi de Jăger, Part d'enseigner ; Wendt, L'enseigne- 
ment de Vallemand. De plus, une sârie de monographies). 
Questions trait6es spâcialement: De V/emploi des termes tech- 
niques dans l'enseignement de la grammaire. Choix et uti- 
lisation des morceaux en prose. Fixation d'un plan pour 
Vâtude des morceaux postiques. La lecture des morceaux 
potiques. La lecture des morceaux dramatiques. La lecture 
avec distribution de r6les. Mâtrigue. La construction de la 
phrase allemande. La part ă faire au moyen haut-allemand. 
Sujets ă traite» oralement distribu6s aux 6lăves.. Comment 
doivent âtre faites ces lecons orales. Les composition 6crites. 

. Langues elassigues. (Livres utilis6s. Outre les prâ- 
cit6s: Dettweiler, [/enseignement du latin. [dans le Manuel 
de Baumeister)). 

Question traitâes spâcialement : Utilit€ d'un livre de thămes. 
Lectures d'Horace en I-a. De Pemploi d'un Chrestomathie 

dans les clases moyennes. Exercices improvisâs. La lecture 
d'Homăre ; les limites. 

2. Francais et anglais. (Livres utilises en outre des pr&- 
câdents: Walther, /'anglais. Ohlerti, Methode de Venseig- 
nement du francais). Etude spâciale des «nouvelles mâthodes» 
pour l'enseionement des langues vivantes, 

e. Histoire et geographie. Ouvrages utilis6s en outre des 
precâdents: Jăger, [/enseignement de Vhistoire [Baumeister |]. 
Oberlânder, P'enseignement de la geographie. Questions sp&- 
ciales : 
- Doit-on faire servir les lectures en classe exelusivement 
ă Venseignement de Phistoire? histoire de Rome doit- 
elle commencer avee la fondation de la ville ou, par exemple, 
avec la guerre de Tarente ? Comment doit-on râpartir Ven- 
seignement si complexe de Phistoire allemande entre les 
differentes classes ? Le dessin de cartes. I/atlas scolaire. 
Faut-il partir de la gâographie de notre pays? L/enseigne- 
ment, 6conomique dans les cours d'histoire. 

î. Mathenabhques et histoire naturelle. Il n'y avait q'un 
candidat. On ne traita cette matitre que supertficiellement. 
Le candidat fit une lecon sur VPouvrage de. Keierstein: 
Les mathematiques dans Venseignement secondaire. 

1. Gymmastigue. La valeur 6ducative de la gymnastique. 
„Qui peut le mieux donner cet enseignement:le professeur 

de classe ou un maitre sp&eial? 
III. Ouvrages gui ont €te Vobjet de lecons orales.—D'abord
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les ouvrages dâjă cits. Puis : Rousseau, b Emile. —Schleierma- 
cher, Euvres p6dagogiques. — Frâdâric le Grand, idem. — 
Jean-Paul, Levana. — Dărptela, La pensce et la me&moire. — 
Schiller, orare des etudes (Stundenplan). — Richter, Cours 
d'enseignement (Formalstufen). — Miineh, Sur le seuii du 
Professorat. Mathias, Comment €lever mon fils Benjamin ? — 
Kretsehmann, Droit scolaire prussien. — Pestalozzi, Euvres.— 
Bassedovw. (Euvres.—Paulsene, Flistoire de Venseignement clas- 
sique.— Kern, La construction de la phras.— Muft, La con- 
struction de la phrase.— Wetzel, Râle de la poesie allemande 
dans les classes moyennes.— Evamgile de saint Mathieu (Băt- 
ticher).— Koch, Ezamens dhistoire dans les classes MOţen- 
nes.—Miineh, Part de traduire du francais en allemand. — 

- Kirohhoff, Mehode de V'enseignement geographigue. — Mon- 
taigne, La pâdagogie. — Matthias, Pedagogie pratique. — 
Schiller, Zfistoire de la Pedagogic et Manuel de pedagogie. 
— Lehmann, Penseignement de Pallemand. —- Herbart, M6- 
taphysique et psychologie : FEsquisse d'une pedagogie. — Will- 
mann, La Didactigue et son enseignemeni. — Diesterweg, Le 
principe supreme de beducation. —— Francke, (Euvres pâda- 
gogiques.— Rotfuchs, Z'art de traduire en allemand.— Cauer, 
Wart de traduire.—Rotfink, Contributions ă la "methodigue 
de V'enseignement des langues anciennes. — Lange, Apercep- 
Zion.—Salzmann, (Euvres choisies. — Heussner, //allemand, 
centre de l'enseignement (Lehrproben u. Lehrgănge, XXVII) *). 

  

(*) Comparer les sujets traitâs ă la Franchesehe Stiftung 
de Halle, au cours des deux derniers semestres: 

A. Travauz remis par les membres du Seminaire pedago- 
gigue: 

10. L/6tude des matitres ă enseigner. 2% Rapports de P'en- 
seignement de Vallemand et de Penseignement des iangues 
Gtrangăres. 30, Utilit6 et emploi des reprâsentations figu- 
r6es dans Venseignement de Phistoire naturelle. 40. -L'616- 
ment g6ographique dans Venseignement des math6matiques 
et de la physique. 5. Les exercices oraux dans Penseigne- 
ment des iangues modernes. , 

B. Lecons faites par les membres du Seminaire pedagogi 
que et discuttes dans les reunions : 

10, Points de vue pour la critique des legons d'essai; ex- 
plications dâtaillses et marche ă suivre. 2. Fărster, Pres- 
criptions gânârales; les paragraphes concernant la «question» 
et la «r6ponse». 3%. Mathias, P6dagogie pratiqgue; Schiller, 
Manuei de pâdagogie pratique. (Choisir quelques chapitres 
et les comparer). 4. Willmann, Didaktik, (Choisir quelques 
chapitres et les expliguer en se reportant aux ouvrages
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Lucrările scrise suportă o critică scrisă. Este bine ca ea 

să se facă, nu pentru a micşoră pe autori, în mod neco- 

legial, ci totdeauna numai pentru a adaoge puncte de ve- 

dere uitate sau nouă; şi contrare, când sunt serioase. 

Lucrările scrise şi criticele scrise sunt obligatorii pentru 

toţi candidaţii. Ele se scriu scurt, concis, pentruca să poată 

fi discutate toate, ale tuturor candidaţilor, cu toată atenţia. 

In străinătate se cer uneori şi lucrări de fine de an. 

Candidaţii prezintă o lucrare, care ajunge și sub ochii au- 

torităţii supreme. Intru cât temele nu se depărtează de 

principiul general al atârnării lor de practică, întru cât ele se 

deosebesc de celelalte numai prin întinderea lor, fie bine- 

venite! Cele mai bune, cele ce deschid drumuri nouă ar 

putea să împodobească paginele Anuarului seminarial. Dar 

obligatorii nu cred că trebue să fie. Ele ar spori numai 

cu una notele bune din certificatul liberat de seminar. 

Este inutil să mai stăruese asupra necesităţii unei bi- 

blioteci seminariale alese, din care să se alimenteze. 

lucrările. E 

6. Sumând cultura pedagogică care ar reeşi din lucrările 

teoretice şi practice făcute precum le-am expus, este sigur 

că tânărul candidat ar agonisi în cursul seminarial atâta, 

pricepere, încât, către sfârşit mai ales, i sar putea da un 

ultim drept mai mare decât cele amintite până aici: dreptul 

de a face propuneri originale relative !a planul de învă. 

țământ al şcoalelor, la cărţile ce se foiosesc în ele, la tot 

ce face parte din şcoală. 

suivants: Wiget, Les degrâs dans la formation inteilectuelle 

[die formalen Stufen] ; Lange, P'aperception)._50. Danz- 

mann, Dissimulations de langage et de fait. (Sprach-und 

Sachverstellungen). 60. Minch, Le droits de la personnalit 

dans Penseignement et la vie scolaire. 7». Menge, Les c5- 

tos supârieu»s de la carriăre professorale. 80, Jăger, L'art 

ot le mâtier dans VPenseienement. 9% Kannengiesser, Conf6- 

rences sur Penseignement 6ducatif. 10%. Fries, Pr6paration 

des maiîtres ă Penseignement. (Nota lui Langlois)-
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Candidatul care-a terminat se duce mâine—poimâne pro- 

fesor de sine stătător la şcoala statului. Ca profesor va 
face propuneri de acest fel, fireşte în limitele programei şi 

ale hotăririlor ministeriale. Dar ce programă, ce hotărîre 
glăsueşte vreodată atât de precis încât să nu lase perso- 
nalităţii pedagogice loc de-a mai înțelege câte cevă şi în 
felul său? 

Deci deprinderea de a gândi original, de a se preocupă 
_de cele mai bune mijloace ale învățământului trebue ară- 
tată şi desvoltată din seminar. Lăsându-se loc spontanei- 

tăţii, să se controleze produsele ei. 

7. Dacă toate lucrările însemnate mai sus s'au făcut con- 
ştienţios, efectul psihic final al pregătirii seminariale tre- 
bue să fie — cu excepţia cazurilor nefericite 4 priori — 
ivirea unui tip de dascăl, pe care tinerescul şi entusias- 
tul Brzoska l-a descris de mult (p. 149), vorbind despre 
efectele seminarului asupra candidaţilor. 

Și cum ar fi candidaţii şi profesorii viitorului? 

«Înainte chiar de a intră şi de aputeă intră în seminarul 
pedagogic, acesta îi influenţează în mod fericit, deoarece dela 
începutul vieţii lor academice ei sunt nevoiţi să se inarmeze 
cu tot ce-i va tace vrednici să fie primiţi în el. 

«Dar apoi ca seminariști ei trebue să săvârşească neîn- 
trerupt o lucrare energică, îndreptată spre un scop anumit. 
Inerţia nu este tolerată şi mereu candidaţii sunt ţinuţi să-și 
îndeplinească cu severitate datoria. 

«La eserciţiile practice fiecare își simte destul de lămurit 
slăbiciunea, sau directorul poate să i-o explice stăruitor, în 
diferite chipuri. În tot cazul mulţămirea cu sine însuşi şi 
presumpţiunea primesc prin aceasta o lovitură puternică. 
Şi dacă încrederea în infalibilitate a fost odată sguduită 
în vr'un punct oarecare, cu vremea ea este înlocuită de o 
băgare de seamă zi de zi mai îngrijitoare de toată ştiinţa, de 
toate lucrările. Candidaţii îşi dau osteneala şă-şi completeze 
lacunele cunuștinţelor și să perfecţioneze ce cunosc. Ei devin 
mai concesivi și mai cuviincioşi, mai ales faţă de bărbaţii 
cu experienţă. Conştiinţa veritabilă a valoarei mărite creşte 
şi deodată cu ea crește şi iubirea pentru ştiinţe, a căror în- 
râurire asupra înălţării morale devine din ce în ce mai vie. 

«Apoi, în locul silei oficiale de a studiă pedagogie sau al
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xâvnei după avantajele băneşti, ce sunt eventual legate de ea, 

se așează adevărata iubire pentru munca pedagogică. Dat 

fiind studiul neîntrerupt ai pedagogiei și înainte de toate 

practica învăţământului și presupunând că nu există alte 

_ împrejurări apăsătoare, ar trebui să fie de fer sau de peatră 

inima, care nu s'ar mişcă de amabilitatea particulară, fi-. 

vească a tinerimii, de sentimentul de a fi lucrat ceva, fie 

oricât de puţin, pentru ea, de putinţa dea vedeă răsărind 

roadele silinţelor ce ai pus, de plăcerea dea trăi pentru ti- 

neirime. lubirea aceasta dă întregei vieţi pedagogice ade- 

vărata sfinţenie; având iubire, tânărul instructor a câştigat 

tot; sufletul lui se face mai moale, mai simţitor pentru tot 

binele omenese şi nimic mar puteă să umple cu mai ade- 

vărată religiositate pe tânărul încă netâmpit cu desăvârşire, 

decât faptul. că el vede zilnic harul Domnului ivindu-se în 

sufletul lăsat în grija sa. El se va sili să le fie elevilor săi iu- 

biţi o pildă a tuturor virtuţilor; el va merge în fruntea lor 

cu sârguinţa, seriozitatea, rânduiala, bunătatea, sinceritatea 

şi iubirea Domnului, cu străduinţa spre tot ce-i bun, frumos 

și adevărat; el va vedeă virtuțile şcolarilor săi va prive- 

Shiă asupra greșeleior lor şi va căută să le cunoască dela ră- 

dăcină; în greșelile tinerilor își va recunoaște greşelile sale 

şi, silindu-se să-i facă pe ei mai buni, se va face și pe sine 

mai nobil. 
«Seminarul pedagogic întruneşte pe - director, profesori, 

pe membrii ce învată înel și pe elevii şcoalelor lui într'o sin- 

gură familie: Legătura lor;este râvna comună spre scopul 

cel mai sublim». 

Sunt vorbe vechi (fără ironie!) dela 1836, zise de un tâ- 

năr profesor. - 

Dar vorbe de acestea se pot cită încă multe. In locul 

tuturora, voiu reproduce încă numai două trei pagini din M 

Dugard, opera citată (p. 24—27). Și el descrie idealul profe- 

sorului care trebue creat. Reproducând descripţia lui, rog 

pe cetitor să bage de seamă caresuni în ea trăsăturile ce 

se pot cultivă mai uşor şi mai mult în seminarul liceal pe 

care îl cunoaștem acum foarte bine, şi care sunt cele .ce 

vor fi servite numai indirect de seminar. Dugard zice: 

«Supposons, au contraire, des professeurs amen6s par 

leurs 6tudes ă prendre conscience des fins de V6ducation, 

et particuliărement de Penseignement secondaire au XX-e 

siăele. Ils savent qwiils ne doivent pas seulement orientee
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des âtres humains vers la periection de leur nature, mais aider la jeunesse des classes privil6gi6es ă s'adapter aux besoins de son temps afin de la servir. Supposons que, p6- nâtr6s de la grandeur ae leur tâche et de ses difficultâs, ils ne V'abordent qu'aprăs s'âtre 6clair6s sur les moyens de la faire. Alors tout se modifie. Plus de pression sur les in- telligences et sur les volontâs, plus de tormalisme, plus de surmenage. N'ignorant point les lois qui gouvernent le d€- veloppement physique et mental de Pentant, ils 6vitent de troubler les pâriodes dinertie salutaire qu'il traverse par- fois et proportionnent son travail ă Peffort qu'il peut four- nir. Plus soucieux de son d6veloppement normal que de la discipline ext&rieure, ils encouragent ses yeux et ses libres incursions dans la campagne că, afiranchi de la surveil- lance, il s'attarde prăs des choses et des âtres et vit avee la nature, qui a plus ă lui apprendre que notre p6dagogie ne peut le soupgonner. Accoutumâs ă voir les questions de haut, ne s'exagârant point l'importance de leur propre enseignement, ils n'6touffent pas la curiosit& native sous amas des dâtails. Familiarisâs avec les m6- thodes, ils se gardent de faire apprendre par coeur ces r6sumâs sans vie qui laissent croire qu'on peut tenir la science dans un cahier de notes, et le tout des choses dans des formules. Professeurs de langues vivantes, ils ne font pas 6tudier Vanglais ou Pallemand avec les procâds uşitâs autrefois pour le Grec ou le Latin, et habituent ă converser tout autant qu'ă traduire. Professeurs de physique ou de chimie, de zoologie ou de math&matiques, ils ies enseignent de manidre ă ce qw'elles soient râellement une discipline de Vesprit, sappliquant moins ă parcourir l'6tendue des programmes quw'ă initier V6iăve aux mâthodes des d&mon.- strations, ă faire sentir la portâe des problâmes et com- prendre que les sciences ne s'apprennent ni par les livres, ni par des expâriences suivies d'un cil distrait, mais par Pobservation directe et le travail personnel. Professeurs de littârature ou d'histoire, ils ne s'attardent pas aux faits et aux penses sans influence durable, expressions d'une na- ture inf€rieure et qui doit disparaitre: ils ne retiennent du pass6 que les idâes et les sentiments 6ternels, parce que vâ- ritablement humains. Fcartant le convenu dans le choix des sujets, ile ne permettenţ pas ă V6lăve de parler des choses qu'il ignore ă Vaide de phvases toutes faites em- prunt6es aux manuels; maisils ne le laissent pas davantage, sous pr6texte de râagir contre la mâhode autoritaire, jouer avec les idâes et se complaire ă ces analyses dissolvantes, aussi funestes ă Vesprit que Pabsence de critique. Prâoc- cupes de PEducation morale, sachant que, contrairement au
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proverbe, le savoir n'implique nullement le pouvoir, ils 
s'efforcent de faire aboutir la pens6e ă Vaction. Sans ini- 
tier prematurâment les jeunes gens ă la vie, ils s'appligquent 
ă leur en faire sentir les devoirs, ă comprendre que si la 
sociât6 s'impose des sacrifices pour entretenir des 6coies 
secondaires et donneră queiques-uns des connaissances plus 
6tendues, ce n'est pas pour leur permettre de figurer avan- 
tageussement dans le monde, mais pour lui rendre plus de 
servicec et travailler ă faire la vie meilleure aux moins 
privii6giâs. E4 leur enseionement ne s'adresse pas qu'aux 
6lâves d'6lite, aux «forts en th&me». Sachant que tout &tre, 
si pauvrement dou6 qu'il paraisse, a ses aptitudes particu- 
ligres que la sympathie seule peut dâcouvrir et encourager, 
ils font appel ă d'autres 6nergies qw'ă ces facult6s intel- 
'lectuelles qui ont peu de chose ă voir avec les forces vives 
de Vâme. Aussi ne croient-ils pas leur devoir termin quand 
leur cours est fini. ]ls se mânagent toujours. soit dans la 
classe, soit au dehors, Poceasion de quelques entretiens fa- 
miliers avec les 6l&ves. Mais, tout en 6tant pour eux des 
guides et des amis, ils n'interviennent qu'avec une extrâme 
diserâtion dans leur existence intime. Loin d'imiter ces 
maitres qui traitent lenfant comme une cire molle et pr6- 
tendent y inscrire le plus de leurs pens6es, ils respectent 
ton individualite naissante, le dâveloppement spontană et. 
criginal de sa nature. lls se gardent de cette tendressse 
insinuante, de cette sorte desuggestion spirituelle qui amâne 
les âtres ă un abondon Wautant plus dangereux qu'il con- 
serve les apparences de la libert&. Jamais on ne les voit. 
S'interposer entre Venfant et le principe mystârieux de la 
vie, VEsprit qui est, en dâfinitive, le vâritable 6ducateur. 
Solidaires enfin, travaillant avec les parents ă une euvre 
commune, ils n'ignorent pas leurs collaborateurs et s'enten- 
dent avec eux pour 6viter â lenfant ces oppositions d'in- 
fluences, si coniraires au d6veloppement harmonieux de la 
jeunesse. De tels maîtres, quel que soit le milieu 
ou on les place, si imparfaits que soient les pro- 
grammes et les răglements, auront bientât tout 
amâ6lior6. Ancun dâcret de râforme ne vaut l'homme qui 
porte ainsi en lui un puissance de r6formation. Il y a plus. 
C'est parmi les protesseurs, il ne faut pas qu'on 
VPoublie, que se recrutent les administrateurs de 
l' enseignement secondaire, ceux qui dâcident de son 
orientation, de ses rapports avec les enseignements primaire 
et supârieur du râle que doivent avoir les professeurs femmes 
dans les lyeâes de garcon et les professeurs hommes dans 
les 6coles secondaires de jeunes filles, des connaissances 
qu'il convient de donner aux classes dirigentes pour les.
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Slever ă la hauter de leur râle, et de maintes difficultâs 
qui se renouvellent avec les temps. Quelie force n'au- 
raitpas l Education secondaire dans tous les pays, 
si les questions qui s'y imposent n'6taient dâsormais tran- 
ch6es que par des hommes accoutumâs ă envisager les choses 
de Penseignement ă la lumiăre des principes!» . 

"8. Am urmărit desvoltarea profesorului secundar până 

în momentul părăsirii seminarului; cu Brzoska am arătat 

ce suflet; trebue să fie el în acest moment, cu Dugard de 

ce acţiuni poate fi capabil un astfel de suflet. Alerge în 

lume, lucreze! În adevăr, nimic nu mai este de zis, decât 

alerge, lucreze? Ca să fie, ar trebui să fim mai! fericiţi 
decât alte ţeri, care au încă multe de zis. 

Voiu adăogă deci numai cevă din multul ce sar puteă 

scrie numai un alt minim de care avem nevoe: Vorba este 
de măsuri, pentruca rezultatul educaţiunii seminariale să nu 
se pearză fără folos, 

Pentru Germania chiar, H. Schiller eră de părere « că în- 

troducerea seminarelor liceale nu vor vindecă tot răul. 

Educaţia familiară este şi pentru el un factor care de obi- 
ceiu se va opune efectelor unei pedagogii bune. Afară de 

aceasta, nici efectele pedagogiei nu trebuesc exagerate; cele 

mai mari efecte le vor produce totdeauna personalită- 

ţile distinse, puternice. Ce artă va puteă să producă însă 
din fiecare candidat o personalitate? Nici una. De aceea 

Schiller crede că un corp profesoral ideal nu se va puteă 

obţine decât abiă după ce se va găsi mijlocul de-a împie- 

decă pe tineri să aleagă cariere pentru care în personali- 
tatea lor nu se găsesc destule rezerve de talent şi energie, 
Examenele de stat nu pot face o seiecţiune severă. Ele con- 

stată numai ştiinţa şi orientarea pedagogică suficientă, dar 
în adâncul psihologiei candidatului nu pot să intre. Schiller 

are aici o comparaţie succeasă. El zice că, precum elinicele 

cele mai înzestrate nu vor putea să producă numai doctori 

geniali, ci şi foarte mulţi mediocri, tot aşă şi seminarele nu 

vor naşte deodată numai profesori de model ca erudiţi, ca
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pedagogi. Cu toate acestea fundamentele ştiinţei pedago- 
gice aşezate îu seminar vor fi pentru lucrări, un sprijin de- 
cât care altul mai bun mediocritatea nu poate atia şi pe care 
talentul nu-l va puteă despreţui, deoarece şi lui îi va fide 
mult folos. 

De-aceea nu încape îndoială că rezultatele obţinute în 
seminar trebue să găsească şi după părăsirea lui sprijin, 
apărare împotriva, tradiţii rele, care-ar puteă să strângă 
din nou în braţele lor moleşitoare pe tânărul izolat, 

Traduse în limba istituţiilor româneşti, mijloacele reco- 
mandate de Schiller pentru garantarea tradiţiei bune, ar 
fi acestea : 

1. După examenul pedagogic — căci un examen va trebui 
să fie — candidatul ar trebui să continue a practică ori ar 
trebui să funcţioneze mai întâi la un liceu ori un gimnaziu, 
la care după amănunțite inspecții anuale s'a constatat că 
spiritul pedagogic este mai desvoltat. De aci tânărul ar 
trece la locul lui definitiv. , 

2. Pentru început profesorul provizoriu n'ar trebui să 
practice la nici o şcoală, în care nu sar găsi cel puţin 
un pedagog științificeşte bine pregătit şi care fireşte ar 
trebui să fie directorul şeoalei. Directoratele şcoalelor ar 
trebui deci să se încredinţeze cu preferinţă acelor profesori, 
care au făcut multă pedagogie, s'au semnalat ca educatori - 
inventivi şi sunt în stare să conducă pe căile lor şi pe 
colegii care nu ar aveă astfel de inclinaţii. 

Instituţia directoratului, ca post pedagogic şi didactic, 
n'ar mai fi supusă fluctuaţiilor politice. Politica ar trece 
pe lângă eâificiul Şcoalei, ca pluaea şi ca vântul, sar scurge 
şi-ar lăsă şcoalei liniştea priincioasă şi pacea neturbu- 
rată după care de multe ori au oftat mulţi profesori se- 
cundari! 

Afară de măsurile cerute în acord cu Schiller, se pot 
găsi şi altele care sunt mai uşor de realizat, decât cele 
dintâi. 

Seminarul pedagogie, 
6
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Pentru conferirea titlului de profesor provizor în n'ar tră- 
bui să se ceară nici un examen pedagogic. Pregătirea în 
liceul seminarial, cum a fost descrisă mai sus, trebue con- 
siderată suficientă. Rezultatul ei s'ar puteă constată prin- 
tr'un collocviu general susţinut înaintea directorului şi-a 
câtorvă profesori seminariali. Examenul de capacitate sar 
ocupă numai de ştiinţa candidaţilor şi nu S'ar mai amestecă, 
cum se face acum, custudii care n'au a face unul cu altul nimic. 

Dar titlul de profesor definitiv sar putea face atârnător 
de un examen pedagogic, unicul examen pedagogic pe 
care l-ar cere statul. Examenul sar da după un an de pro- 
vizorat, după doi ani, după trei ani chiar. Ceea ce la alt 
fel de examene poate fi un rău, întârzierea, aici poate fi un 
bine. Observările pedagogice ale profesorului ar fi după trei 
ani de muncă mai multe, mai bogate decât după doi ani 
sau după un an; profesorii n'ar vorbi din cărţi, din manuale 
ci din vieaţă, din practică. 

In aşteptarea examenului nici teoria nu ar fi părăsită și 
astfel s'ar continuă paralelizarea ei cu practica, ale cărei 
bune mijloace ar fi cunoscute din practica făcută în semi- 
nar. Ba, pentru a se ţine în curent, candidaţii ar ceti de 
sigur şi cărţi nouă, vre-o revistă etc. 

După un examen pedagogic de definitivat nu ar mai fi 
de făcut din partea candidatului singur nimic: Restul vie- 
ţei pedagogice trebue să-l facem toţi profesorii, împreună. 

V, 
20. Să ne întoarcem înapoi la seminarul liceal, 
Zisesem că el poate fi instalat în ori ce liceu bine zidit 

din laşi sau Bucureşti. Două, greutăţi ar fi de înlăturat. 
După art. 9 al legei dela 1898 profesorii universitari 

de pedagogie nar puteă să fie numiţi directori ai liceului 
seminarial, deoarece ei nu sunt nici docenţi, nici -agre- 
gaţi, nici trecuţi la pensiune. Articolul ar trebui să fie
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modificat, pentru a face posibilă o numire de acest fel. 

A doua greutate ar fi de natură personală: profesorii 

universitari ar consimţi să iă asupra lor o sarcină ca 

aceasta ? Frumos ar fi ca ei să se convingă de folosul in- 

stituţiei, nu din scrierea mea, ci din cele citate de mine 

şi să caute ei a metamortoză sistemul şcoalelor de- apli- 

caţie în sistemul seminariului liceal. S'ar zice atunci că 
n-au început numai mişcarea pedagogică, ci că au şi dus-o 

tocmai atât de departe cât teoria vremii lor cereă să fie dusă! 

Greutatea a treea şi cea din urmă este de natură finan- 

ciară: Cât ar costă uu seminar liceal? 

«Consideraţiile financiare n'ar puteă să fie hotărîtoare 
într'o chestiune de o însemnătate atât de extraordinară. 
Dacă se găsesc mijloace pentru școale normale de învăţă- 
tori, se vor găsi şi pentru celelalte institute, care sunt tot 
atât de însemnate. De altfel, admițând nu seminar de fie- 
care provincie, cheltuelile nici nu pot fi extraordinar de 
mari—, 

zise Otto Frick, pe când Prusia se află în ajun de-a în- 

fiinţă seminarele liceale. 
În adevăr nici vorbă nu-i de cheltueli mai mari. Mai 

întâi o şcoală devine superfluă, e şcoala de aplicaţie Chel- 

tuelile pentru şcoalele de aplicaţie — cea dela Bucureşti 

este trecută în buget cu 32.032 lei, cea dela Iaşi cu 16.852 

lei ar fi de ajuns pentru a întreţine două seminarii liceale. 

Remuneraţia directorului, profesorilor şi stipendiile candi- 

daţilor ar fi posturile de căpetenie ale nou lui stat. La în- 

ceput sar adaoge o sumă mai însemnată pentru bibliotecă 

şi material şcolar, deoarece un curs de pedagogie fără multe 

din mijloacele, de care ea se ocupă, ar fi o „minciună con- 

venţională“, nu o faptă reformatoare. 
Germania cheltueşte foarte puţin pentru seminariile sale, 

D. e. seminarul regal din Lipsca cheltueşte pe an 1650 

mărci (Langlois, p. 145), şi anume directorul: primește 1500 
mărci, doi profesori câte 600 mărci fiecare, pentru biblio- 

tecă, cheltueli mărunte şi. ca stipendii pentru candidaţi , 
a 7
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serioşi 1000 mărci, în total 4350 m. In Prusia directorul 
seminarului. care-i bine plătit ca director de liceu, primește 
p89 deasupra o remuneraţie în mijlocie de 600 mărei, iar 
profesorul care-l ajută 400. 'Trebue fireşte să însemn, că 
aceste seminare cu profesori atât de puţini nu sunt ideale, 
ci sunt chiar foarte defectuoase. 

La noi liceul suficient ar fi liceul cu un director şi cu 
atâţi profesori seminariali câţi sunt de absolută lipsă pen- 
tru o pregătire bună în toate specialităţile, fără să se ex- 
cludă putinţa ca un profesor să privegheze-— daâcă-i în 
stare—pregătirea în două Şi chiar în trei studii. Pentrucă 
este evident, că cu cât lefurile ar fi în acest sistem mai 
puţine, cu atât mai puţin ar costă seminarul, 

O greutate poate mare sar ivi în împrejurările actuale. 
S'o expun mai pe larg. 
Profesorii școalei de aplicaţie sunt profesori şi la alte şeoale 

ale statului. Face d. A. sau d. B.la școala de aplicaţie lecţii 
mai bune decât la şcoala completă a statului? :A crede 
aceasta ar însemnă să bănuim pe nedrept pe nişte colegi 
care-și fac şi aici în conştiinţă datoria. Dar astfel fiind, can- 
didaţii ar puteă să-i audieze la stat cu același folos ca şi 
la şcoala de aplicaţie. A ține acelaş curs, egal de bun în 
două locuri este — economiceşte —- o mare absurditate. 

__ Cel mai firesc lucru deci ar fi ca puterile didactice bune 
să fie concentrate la ace] liceu care ar fi menit să adă- 
postească seminarul liceal. Atunci ele ar fi remunerate în 
proposția muncii lor mai mult sau mai puţin variabile. Fără 
concentrarea aceasta nu se poate face seminar serios. 

Concentrarea s'ar face poate cu greu, profesorii nu se 
pot permută fără consimțământul lor. 

In acest caz rămâne lămur 
un seminar liceal, ar trebui să creeze totul din nou,să aibă astiel libertatea de a-l alcătui în cele mai hune condiţii cu pu- 
tinţă; în acest; caz scump ar fi începutul, numai începutul şi ef- 
tină ca şi aiurea ar fi continuarea. Cu un început scump sar 

- șătigă însă multele bune urmări ale seminarului liceal, 

it că cine ar voi să creeze 
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Cerându-se ca tinerii să facă un an de practică semina.- 

rială, ar fi nedrept ca ea să nu fieremunerată. Un antre- 

bue să li se ceară, pentru-că altfel practica lor rămâne 

superficială, cum este astăzi, cum nu poate fi altfel în 

sistemul şcoalei de aplicaţie. In acest an candidaţii nici 

nu trebue să se ocupe cu altceva decât cu practica lor şi 

cel mult, cu lecţii particulare care sunt tot practică peda- 

gogică. Mărginindu-i astfel la un trai fără mijloace sigure, 

nu Sar puteă ca statul să nu-i ajute pe viitorii săi profe- 

sori, ca să poată deveni cei mai buni profesori de obţinut 

cu mijloacele de care el dispune. Pentru a stimulă lucrările 

candidaţilor, remuneraţia lor ar trebui să varieze între un 

minim și un maxim măsurat după vrednicia şi rodnicia ac- 

tivităţii fiecăruia. Schiller crede că remuneraţia nu trebue 

să fie nici odată atât de mare, încât să devină o ispită 

pentru naturi inclinate spre căutarea folosului material ; el 

admite ca eficace limita de circa 800 lei, ca maxim. În schimb 

el cere atâta muncă, încât de-o ocupaţie lăturalnică nici 

vorbă mar mai puteă să fie. 
Remarcabilă mi s'a părut şi o idee a lui Perthes. Deoarece 

profesorii buni vor fi tuturora de folos, el propuneă ca 

pentru întreţinerea bursierilor candidaţi să se facă apel la 

particulari generoşi, la donatori ; la noi darurile ar putea 

spori puţin (sau prea puţin?) ocupațiile „Casei şcoalelor“. 

Capitolul final va păreă poate mai puţin lămurit decât 

ar fi de dorit. Aş fi putut să-l scriu şi mai lămurit. Decât, 

nu vreau să trec de utopist. Nu vreau nici să par, că croese 

la planuri pe hârtie şi numai spre înveselirea celor ce nu 

vor înţelege îndată ce eu, înțelegând de mult am pus 

acum pe hârtie. Ideea este prea frumoasă, decât să pot să-i 

adaog eu însumi un final care să pară glumeţ,. 
Dacă ea-va prinde, omul care o va realiză se va găsi 

odată; când?; de aceasta nu-mi pasă, dat fiind, că toată 

intenţia mea n'a fost alta decât să spun odată întâiul cu- 

vânt într'o chestie în care Ai 01 Spune poate mai multe. 

ii iq "ea RERIEICA


