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„+ ESAMENBLE ANUALE 18801881. 
- i ADRESA DE CONSTITUIREA CONISIUNELORU: DE ESAMENE: 

+ - Esamenele anuali de trecerea, seolarilorii dintro clasă într'alta ati o în- 
semnătate, care amii convingerea că D-y6stră o.cunâsceţi. Multe din scă- 
derile învtțămentului nostru se vorii îndrepta în dioa când promoţiunile se 
vori face cu mal multă îngrijire de cât până acumii. Daca voimii să înce- 
teze atâtea, abusuri semnalate.ca, petrecându-se -la esamenele de bacalau- 
xeatii. să ne grăbimii de a opri în cale, încă la licee, pe acel scolari cark 
păşeseii către. acele esamene cu.0 înlesnire dăunătâre lor și societăţel din 
causa esamenelorii anual ne deajuns seri6se. Voim să redămii altorii „di- 
recţiuni de activitate. pe atâţia juni, puţinii apți de a trece studiile uma- 

„niore, şi acesta. înainte de ce să pârdă şase-şapte ani, până să-se convingă, 
„cădend la esamenele” de bacalaureații că promoțiunea în clasele liceal, 

le-a, fost pripită și nelegitimă ?. Pentru acesta. nu cunâscemii mijloeii maj: 
„ bunii de câtă întoemirea, de. esamene anual și de promoțiunt făcute cu - 
“mare. atenţiune și:cu'0 ecuitabilă severitate. . . ă 
„Acestă dorinţă nutrindii. şi ascultândii. pe consiliulii permanentii, “amii 

„luatit. decisiunea, să facemii. începutii buni cu ocasiunea, esamenelorii . 
anuali din Iunie viitori, 

din acesțea, e urmățârea : De mal mulți anl se facă încercări și propuneri 
„de îmbunătăţire a programelorii nâstre secundare, ba s'a presentatii și 
Corpurilorii Legiuitâre în mai multe rânduri projecte complecte. de leg! 
pentru învățământii. Tâte acestea aii remas fără, efect, iar dorința de re- - 
formarea lege! și a: programelorii este și mai vie în, societate. Simtii nevoe, 

în vedere, cu studiile acelorii. reforme, de” a face o anchetă seri6să și: im- . 

; : 

cu. deosebire Ia ocasiunea esameneloră anual... -. = : 
„A îreia considerațiune care m'a împins să mă preocupii de aceste esa- 
mene, vine.din convingerea, ce amii că sedlele ndstre în genere:și. cele se- 

parțială în scolele nâstre, şi amii gândit că acestă, anchetă este posibilă, 

cundare în deosebi, nu merită în totulii impuitările și. criticile ce de cât-va 
„timpă li se adreseză. Se dice, bună-6ră, că profesorii noştri, controlându- : 
se numal înțre ej, se acoperii uni.pe alții în: detrimentulii progresului și 

Consideraţiuni și de, altă natură, nu mar puţinii înseranate, xa'aii în-. 
» demnatii să, daii deosebită atenţiune, esamenelorii anual! de est-timpii. Una .:
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al prestigiului sedlet, Amii aflati aşa, dar cu cale să dăm ocasiune corpu- 
lui profesoral a proba 'câtii de gratuită este acea acusaţiune, la timpul esa- 
menelorii anuali de ăst-timpii, declarândii în numele acestul corp profeso- 
rale, fără temă de desminţire, că elii este gata a primi cu recunoscință - 
controlulii cel may largit și ma! seriosii și în de afară, pe câtit posibilii, 
dintre membril acelui corp profesoral din "acelaşi gradi. 

Cu aceste multiple scopuri, de la realisarea cărora, veţi conveni, domnul 
mei, atârnă propăşirea culturel naţionale, amii înființatii omisiuni. nume- 
rose cu misiunea de a asista, câtii se pâte mal în permanenţă, la esame= 
nele anuali din Iunie ce se -vorii face după anexatulii programii. 
„> Obştesee fiindii cunoscuti că D-vostră, vă interesaţi mult la, mersulii 

„+ se6lei române, mt măguleseii a crede că veți primi a lua parte ca mem- 
ru în comisiunea . . . cc e dela i. 

„ Esamenele de est-timpii, pentru ca să le poti fie-cine urmări cu atenţiu- 
„nea dorită (ceea ce arii fi fost imposibilii în actualele locale strimte ale 

- gimnasielor şi liceelorii) s'a luati disposiţiunea de a se face în sălt mal | 
„mari şi mal centrale. La, aceste esamene vor fi concentrați scolari de la 
„ambele licee de o parte și de la tâte gimnasiele de la alta. Ast-felii cormi- 
iunea esaminatâre va'avea ocasiunea să constate diferința de progresii 
dintre scolarii aceleeași clase de la ambele licee sati de Ia tâte gimnasiele. 
Comisiunea, va putea, constata de asemenea, metoda de predare a fie-căru! 
profesore, şi în mod comparativă, resultatele dobândite de fie-care. O ase- 
menea lucrare făcută, avendii la mână programa actualmente aplicată la 
sedlele secundare, va fi măndsă de observaţiuni relative la programa și la 

“legea respectivă. Nu ma! grăeseii nimica de triumful neritat ce va do- 
bândi înaintea comisiunei, profesorele într 'adevării consciințiosă și capabili 
și nu insist de asemenea asupra avantagelorii însemnări notelorii seolari- 
lori esaminaţi, îndată dupt esaminare şi în presența comisiunei. 

Adevărul e că lucrarea actsta cere sacrificiul a câtor-va ore pe di; 
însă în vederea scopului urmăvitii n'amii esitat un sincurii minuţ să apelez 
la concursul D-vâstră și să vă rog a asista La esamenele | 
e mese e împreună cu Donici 
„Unul bărbatii de valrea D-vâstră, nu am eti trebuință - să daii instruc- 

țiunile, după care, eu colegi! săt din comisiune, veţi avea să procedaţi la lucrare ; mă mărginesc a. vă atrage atențiunea numal asupra câtor-va 
punete care ne sunt utile pentru studiile nâstre' viitore, relative la sedle (a se vedea pag. 5—7), Cu 

Bine-voiţi, vă rog, domn... ... ... a primi încredințarea distin- 
sel mele consideraţiuni și stime. | ra 

-" Ministru, V: A. URECIIIA,



INSTRUCȚIUNI . Aa 
ezni ZSAMBNBLE ANULUI 1880-81, 

9 Directorit ioeclorăi şi i gironasielori, îngrijeseii ca la qilele însent- 
nate în programii pentru esaminare, să, conducă la salele hotărâte, cel |. 
pucinii cu o jumătate. oră înainte de ora fixată, clasele cart ati a fi esami: 

„ate, internil, externil și parti colari! cari se voră. f înserisii la direoțiunea ă 
respectivă. : | 

Intendentulii universităţii este înstiroinat cu designatea locur iloră hotă-. 
râte pentru clasele de esaminatii, cum și cu- primirea ș şi aşedarea, părinți- 
lorii orl.visitatorilorii. . . 

Directorii liceelorii și gimnasieloră, aii în sarcină privigherea, scolari- 
lori în năuntru salelorii în tot timpul esamenelorii, ajutaţi la acâsta de: 
către pedagozil-respectiv]. o 

2) La ora hotărâtă pentru începerea esamenelort, direotorir liceelorii și. 
gimnasieloră depunii matricola oficială pe piuroulii. comisiunei.  Qomisiu- 

"nea decide prin sorţi cu cari din licee.saii gimnasit seva începe esaminarea. : 
In cas când aceeași clasă se împarte la două sati mal multe comisiuni, 

direcțiunea respectivă va presenta la aceste comisiuni catalbge provisorit, 
iar. esaminarea va: începe la o comisiune cu lit. a, și la cea altă cu litera | 
ultimă a catalogului, iar a 3-a comisiune va începe cu o jumătate oră maj 
târdii cu eleșii cari aii terminatii esamenele înaintea celor-alte comisiuni. 

'3) Esamenele începi cu ori câți: membri. al comisiunilorii voriă fi pre- 
senţi la ora indicată, şi în eas de absență, director ulii liceului sail gimna- 
siului înlocuesce comisiunea. 

| 4) Profesorulii ale cărui materii se 'esamineză, va f negreșii la înda» 
- torirea sa la ora hotărâtă, şi va procede la esaminare! prin bilete din cari 
 seolarii potii să fie obligaţi a: trage până Ia tre, dacă comisiunea, esami-. 
-nătore cere aeâsta.' 

Profesorulii întrebă însuși pe. scolarii stă, acest drept însă se.  reser 
„Ja găsire cu cale, şi comisiunel, 

„+ 5) Profesorulii însemneză în faţa notei semestriale, nota de esamen în 
_presenţa comisiunei,. îndată după terminarea esaminărei fiă-cărul elevii. 
Insemnarea notei se face cu punctele -usitate de la 1—10. 
„_6) Dacă esamenele unei clase nu sunt terminate în dilele hotărâte, ele- 
vil roma pot fi esaminaţi în localul liceului Sail gimnasiulut respectiv, în
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asistența unut delegat al comisiune!, în cea d'ânttiii di liberă a acelet clase, 
7) Niel unul scolarii: nu 7 este permisii a se absenta de la esamens sub 

„pedepsă de a perde dreptulii de a fi esaminatii. Se esceptă casulii de bolă 
probatii prin certifieatii medicalii. Pentru scolarii dercategoria acesta, co- 

„misiunea, va funcţiona din noii în dile hotărâte la începutulit anului scolarii 
următorii. | E e 7 E 

„Scolarulii, care va lipsi de la esaminarea. unora din materiele clasel 
sale, spre a fi admis la esaminarea numai a acelor materii, e dator să ju- 

 stifice lipsirea,: pentru a;'fi înserisi între corigenti,. dacă nu.va fi lipsit la 
"mai mult: de tret materii; în casulii contrariii va fi dator să trecă esamene 

„ de:tâte :materiele, la începutul anului scolari viitori, -. . 
; 8). Comisiunile esaminătâre sunt rugate.a'și purta atenţiunea : 

„_„-a)-Asupra biletelor după care se fae esamenele, stăruindii. ca ele să 
coprindă:totalitatea materielorii prevădută în progmamă. 

b): Asupra notei însemnate, de: profesori în presenţa lori, reservându-șt 
„observaţiunile ce ar avea de făcut, pentru raportulii către ministerii. 

e) -Asupra-eapacităţii: generale. a fie-cărei clase în vedere cu materia, 
şi desvoltănile date de către. profesori. “La acâsta se va avea, pe cât se 
pote, atenţiune și la vărsta mediă a seolarilorii fie-cărel clase. - 

- d) Asupra metodei. profesorilorii în modii: comparativ la aceiași. materiă 
_pe clase şi diverse sedle. . e a 

_€). Asupra: desvoltărel-inteligenţei și -a- memoriei. scolarilorii : dacă ea 
se. face. în modă armonicii' sati dăunatorii una alteia. a 
„_Î) Asupra 'modului de a se presenta al-scolarilorii. din fie-care clasă ca 
indice a educaţiune! la care a contribuit scâla pe lângă familie. 

* ) Asupra:programului. actual în vigore la licee și;gimnasii : dacăma-. 
teriile suni în ordinea cuvenită, dacă nu sunt.lacune,  dacă.nu sunt. prea 
mult încărcaţi scolarii .la. unele. materii, dacă şepte ani de studiii nu sunt 

„prea puţini, şi de-nu trebuesce adaosii uni âl optulea ? şi: 
In fine asupra, oxl-cărui punct, “care pote interesa, mersul şi desvol-" 

tarea învățămîntului nostru secundar, Ş | 
9) După terminarea, esamenelorii materiei unef clase; profesorele .res- 

_pectivii va face în loealulii scdlel.sale esamenulii înscrisii alti. acelei clase în prima Qi ce va avea liberă. —. Comisiunea pâte,: de găsesce de trebu- 
ință,, delega pe-unulii - din membrii.. ser să asiste Ia; alegerea teselorii de . 
către profesore și la, serierea composiţiunei. de. către elevi; . - IE 

10). Promoţiunile,. premierile, . alegerea scolarilor. corigenţi și repetenţi 
ete. „se facil. conformii actualului -regulamenţ de ordine și, disciplină “cu modificaţiunile aduse prin decretul; No. 1673 din 1880. . 11) Scolarir particolani; esaminaţi înaintea, comisiunet,, pe lângă unulii din liceelesaii; gimnasiile; publice, vor; primi numa) biletulti de promoțiune,



„€ră nu şi premit, decă nu sunt scolari regulați'at une sodle publice... . 12) După terminarea tutulor esamenelor,. D-nit membri at comisiunilor literare sunt rugaţi a se întruni cu tdte comisiunile de sciințe spre a dis- culta, asupra resultatelor, şi a/și' comuriica 'observaţiunile cari vorii fi con- signate într'unii raportii generalii adresati ministerului cultelorii și in- “strucțiunet: publice, i 
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_ COMISTUNILE | 

„ DELEGARE "pa MINISTERU PENTRU A ASISTA VA 2SAMENE. 

LICEELE DIN BUCURESCI 

- a) Comistunele literare 

Fa Comisiune : Daail St. Vergolici, profesor la universitatea, din . lasi; 
- Gr. Tocilescu, doetor în filosofiă; T. Maiorescu, membru al academiei, fost” 
ministru. | 

“ IL-a Comisiuine: D-nil V. Maniu ; G. Lachovary, secretarulii gener ali 
al societăţel geografice; Ep. Prancudi, profesorii la universitate. | 

-b). Comisiunea pentru sciinţele matematice 

D-nit gensral G. Manu, vice- preşedintele societăţi să geografice ; Spiru . 
Haret, profesorii la universitate; G. Cantacuzino, licenţiat î în matematice. 

o Comisiunea pontru 'sciinţele nsico-naturale , 

D-nit Dr. Bernarih, setul laboratorului. de chimiă ; Em. Bacaloglo, pro- | 
fesor la, universitate; Dr. D. -Grecescu, profesori la univorsitaie; Ton Ghica, A 
preşedintele academiei române: 

 GIMNASIELE: DIN BUOURESOL 

| „2) Comistunile literare = ă Pa IN R | 

1 -a Comisiune: D- -nii 6. L. Feollo, profesor la universitate ; 1. Slavici, 
| publicist. 

“If-a, Comisiune: Dnit Anghel Dumitrescu, profesorii; Albert Lâautey, 
profesori Se o | o 

b) Comisiunea pentru selinţele matematice . 

Danii D, Berindei, fost minietiu; Simons, i inginer ; 6. Chirilov, licenţiată i 
in matematice; locot. -colonel: Asginloianu; căpitan Perticaru ; ; Căpitan Gră- 
măticeso; căpitan Șiomăneseu.. 

, . LI



c) cemisiune pentru seiinţele Asico-năturele 

D-nil Dr. Felix, profesorii la universitate; Dr. N. Chernbach, medici 
primară ; St. Sihleanu, doctorii în sciinţe, profesori, 

„ COMISTUNILE PENTRU S00ALELA SPECIALE DIN BUCURESOL - 

a) Seminarulii 

D-uii: Petre Cernătescu, profesorii de universitate; J. “Lahovari, idem; VA 
Demarat, profesorii cursii superiorii liceal; P. S. S. Părintele Inocentie. 
Moisiii, vicarulii sfintex Mitropolit; Părintele Veniamin Catulescu, profesorii 
de religie. | 

, b) Şcola comerotată-. 

D-nii: Brătianu, președintele secțiunei comer ciale de la tribunalul lov ; 
0. Porumbarv, președintele societăţei , Concordia“; Al. Vericeanu, profe- 
sori la universitate; David Emanuel, doctor în sciinţele mathematice; Ca- 
rol Cosiner, doctor în chimiă; D. Laurian, profesor; Fr. Damă, idem., 

6) Scsla normală primară, „Carol i o pn 

D-nii: D. 1. Crăciunescu, doctorii î în litere, profesorii la universitate; Dr. 
Barbu Constantinescu, profesorii; P.S. $. Părintele arhierei Orleanu; Gr. 

| Sefipesou, profesorii Ta facultatea de sciinţe; colonel Gorj jan. 

4) Scola centrală, de fete 

“Fa Comistuate: D-ait C.A. Rosetti, preşedintele; Camerei ; Arhiereulii 
Silivestru Bălănescu, directoruli Seminarului ; Al. Petrescu, membru la 

„înalta curte de Casaţiune ; -Dr. Severin, profesori la universitate, senatorii; 
Suva Stefânescu, licenţiatii în sciinţe. 

- Il-a Comisiune : I)-nele Câmpineanu Iancu, Maria. O. Rosetti, Maria 
Caatacuzina, Elena C, Cornescu, Radu Mihai, 

3 Scola profesională de fete 

- Za comisiune : D-nele Rm. Protopopescu-Pake, doctorii. în drepti Şi în 
“sciinele politice ; inginer Lupulesou, directorele caiei ferate Bugureset 

-
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Giurgiu ; Theodor Nica, doctorii în dreptii, fostii directorii general alii mi- 
„ nisterului, | a 

II-a Comisiune : D-nele Victoria Urechiă, A. Ananescu, E]. Orăseu. 

1) Conservatorul de musică. 

"Danii: Gr. Ventura, compositorii musieală și publicistii; Bengescu, fostii 
ministru ; Hubsch, șefulii muzicelor. militare ; Pantazi Ghica, deputat; C. 

„1. Stăncescu, membru în comitetulii theatrelorii.



pu 
* 4 

_ COMISIUNILE SCOLELOR SECUNDARE DIN JUDEŢE 

IAȘI. 
7 Liceu 

„a) Comisiunea literară :: D-nil D, Gusti, fost ministru; G. Mărzescu ,: * 
fostii ministru; V. Gheorghian, deputati, Alex. - Xenopolu, doctorii în filo- 
sofie; Vasile Alexandri, fostii ministru; ], Caragiani, + profesorii de univer- 
sitate. | N E N E Re e 

„__b' Comisiunea pentru sciințele matematice: D-nil Miltiadi Tzoni, pro- 
. fesorii de universitate; Al. Orăscu, fosti ministru; C. Climescu, profesorii 

de universitate. : e a 
„€) Comisiunea pentru. sciințele fisico-naturale : D-nit Dr. Siihi,  profe- 
sorii la facultatea de medicină; Dr. Konia; Holban, inginerii-agricolii. ,. ! 

. 

” II. Gimnasiele 

a) Comisia hterară: D-nil lanov, fostii deputatii, consilierii comunalii. 
N. Măcărescu, fostii profesorii; 0. Em. Codrescu, publicistii; P. Campianu, 

„ fostii profesorii; Quintescu, profesorii de universitate. - Sa 
b) Comisiunea pentru sciințele inalematice: D-nik St. Emilian, ' profe- 

sorii de universitate; Melik, profesorii de universitate ; Cazaban, inginer- 
„șefii; 0. Christeseu, profesorii. 

0) Comisiunea penru sciințele fisico-naturale : D-nil Dr. Sculy, profe- 
sorii de facultate:;. Dr; Rateu; L. G. Stravolea, profesor de universitate. . 

| ă TIT. Seminarulii Socola” | | | | 

I. P. S.S. Părintele Mitropolitii al Moldovor, ca presedinte; D-nii Iacob 
„„ Negrutzzi, deputata; Vasile Pogor; N. Culiano; rectorulii univezrsităței; Dr. 

A. Fătu, profesorii de universitate. i 

IV. Institutulă normali «Vasile Lupu» 

"D-nij Gr. Cobălcescu, profesorii de universitate; G. Urechiă, profesorii 
"de universitate; Al. Lambriot, profesorii de liceii; S. 8. Arh. Filoteiu: Ro» 
manescu, directorul seminarului Socola, colonel Costiescu,  * - : 

ru
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V, Sedla comerciali. 

Dai 7. “Oodreseu, vechiii profesorii; G. Panu, magistrații, profesorii; | 
Bogdan, directorulii Bincer sucursale; v, Paladi, profesorii. 

VI. Scala, centrală de fete 

p. S, SŞ. Anhiereulii Sohopanu;- D- nit p. Poni, profesoră de universitate; 
Nicolae Ionescu, profesorii de universitate; Dr. Filipescu; M. Ganea. 

Comisiunea de: D-no pentru lucru. 

E D-nele Cobtlceseu, G. Mârzescu, Alexandra Gheor ghiu, 

“vi, Scâla profesională de. fete. 

Do ni 6. Lucescu, profesorii. de liceii ; Se. , Pastia, fost primar; Dirce- 
torul sodlei tehnice din Iași. | 

Comitetanii pentru Iueru. ! 

D-na Galino, G. Urechit, ) Matilda Costiescu. ) 

VIII. Conservastorulii de muzică. 

D-nii Constantiniu, fost direcțorii de teatru ; D- -na Matilda. Poni, "autbre 
dramatică ; D-ra Carlota Leria, caniahrice ; D. G. Bengescu, autor dra-. 
matie. | | 

„voroșani. a 
Liceuli. 

D-nil Colonel Pilat; Dr. Stetanovic;  Enacovici, avocat; 3, Boianu pri- marul oraşului ; Dr. Henig Dr. Loan Boilar. a 

GALAȚI 

RE XI Sosla, comercială, 

L Dai L Lambrinidi ; ; Orisoveloni; lie, Doiciu; & Anahi, ast deputat; erter, | TR
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II. Gimnasluli. 

"D-âi 0, Nicolau, avocat; Dr.D, Vitzu; Dr.. Hepites ; Dr. Serfioti ; AL 
Călinescu, inginer ; Cavalioti,: doetor în „ărepi ; George Docan:; p..Cons- - 

„tanti, deputat. e | 

III, Sodla, normali, 

| D-ait [i , Leonarăeseu, profesor de Universitate ; Nicu Catargi, deputat ; 
 Protoereul jndeţului ; N, Istrati. Ie 

7v. Sominarulii, 

„P.S „Episcopul Bparhiotă ; Economul G. Theodorescu ; D. c. Leonar- 
descu, profesori de Universitate; 0. G. Valsamachi; Inginerul şef al cireun- 

. seripţiunei ; G. Mantu, deputat. | 

FOCȘANI 

Gimnasiuli, ! 

D-nii dr. Matei Orleanu; Virgiliă Poenaru, avocat;  Balăneseu, depu- 
tată ; Gheorghiu, in ingineri ; -dr. Birou, a a Da 

BACAU | 

Gimnasiuli. 

„ D-nil general Lecca, vice-preşedintele Qimerel ; G, Platon, vechii pro-: 
fesorii ; ; Eugeniii Ghica, deputatii; ; Locoi. -colonel Iar ca | 

„ROMAN 

Seminarulii şi cimnasiulii comunei. E: 

"P.S. S. Părintele episcop Melchisedec; Dai 1 Ionescu, deputatii; Man: 

__ dinescu, direetorulii Episcopiei, Dr. Rieger; Protoereu Stamatin; Roiu pre» , 

! şediniele tribunalului, | 

CRAIOVA 

D. G.. Sion, delegatii generali pentru tote. sotele din Oraiora, Ri
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| 1. Lioeuli. | 

D-nit.Căprianu, deputatii; maior Gigărtu; Dr. Vercescu, general Ange- 
. leseu, comandantul divisiei; G. Vârvoreanu, doctor în drept. 

II. Scola centrală de fete 

 Danit Titulescu, primulii-președinte al curței de apelii; Nae Stănescu, | 
"licenţiată în drepti; D-na Constanţa Argiatoianu; D-na G. Constantz ; D-na - 

„Petru Chițu. . 

„III, Sela comreială 

D-nil Petru Chițu, avoeat;: D. președinte al camerei de comerţ; Gri- 
-gorie Popescu, inginer, | 

- „+ SEVERIN 
| | Scsola normală 

D-ni! Gr. . Constantinescu, licenţiat. în dreptii, fostii profesorii; Em. - 
Mich. Porumbaru, fostii revisorii scolarii; GQ. Sefendache, deputată ; Sta- 
matopolu, inginerii; Urdăreanu, primulii-preşedinte al tribunalului. 

| PITESOI 

| o Gimnasiuli o | | 

- D-nil căpitan Alexandrescu; Dr. Meculescu; Teodoreanu, deputati. 

PLOESOI - 

- Liceulă şi scâla normală 

D-nit colonelii Cisman; Răscanu,: advocatii, fostii magistrații; Dr. Dani- 
lopulo; D. Ciocărdie, președinte de tribunal; D. Politimos, prim-preşe- 
dinte de tribunal ; maior Handoca ; Petre Ene, . directorulii liniei ferate 

„Ploesci-Predealii. | Aa SI Să 

| _. Sesla secundară -de fete 

D-nil Dr. Garoflide; S. S. protoereuli Ioachimeseu ; D. 1. Radovici; D-nele. Scorţeanu; Ecaterina Radu Pătărlăgeanu; Sevastia Radoviel, -:



„ BUZEU 

Seminarul şi simnasiuliă,.. 

P. S. S. Părintele episcopii Eparhiotă ; D-nil inginerii 'Țeruşeaiu ; QC... Dâmboriceanu, preşedintele tribunalului; Dr. Constantinescu, i 

BRAILA 
| Gimnasiuli, | 

„D-nil Sulioti, doctorii în filosofiă; G. Teişeanu; președintele tribunalulut; 
O. Fleva, fostii prefeetii; Badenschi, fostii revisorii-scolariăi ; Dr. Aposto- . leanu; Berceanu, advocatiă. Sa | ă 

o RVALOEI 

Semin aruli i. o 

P. S. S. Părintele episcopii Eparhiotiă ; D. O. Herescu, _advocatii ; Ingi- _ ner-şef al judeţului ; Dr. Zogratos. | Să Sa 

DN a BERLAD 

D-nil Iancu Diamandi ; Dr. Antoniu Iancu Sturdza, fostii deputatii ; | 
Iancu Codrescu, deputatii ; Nicorescu, deputați ; Cernătescu, judecător. - 

pa 3 Sola normală. . 

„-D, Dr. Calalb ; Iacobăi Fetulă, fostii prefectii; Moga.
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a UIGEEIE, 
- Raportul comis, -ia literare asupra esamenelor de In liceulii St. Sava şi 
Matel-Basarab. se i Sa | | 

| Ă Domnule ministru , Da | 

Măsura, ce ajf luatit ca esamenele anuale de est-timpii să se trecă înain-: 
tea unor. comisiuni. ad-hoc, a fostă salutată cu bucurie : de profesorii, 
car! 'şi ait îndeplinitii datoriile cu. consciință, de elevi!, cari ai asudat în 
cariera nobilă a studielor de peste anii, de părinţii, cari aşteptaii. cu legi- 

timă impacienţă râdele muncet fiiloră lori, şi o promoţiune dreptă și ingri- 
jită, de toţi în fine cari sunt pătrunşi. de marea însemnitate a învățămintu-. “ i 

„lui publicii,. și dorescii a cunâsce cu deamăruntulii. suferințele și păsu- 

"Toţi aii văduli în acestă măsură unii începutii imbucurători pentru vi- 
 itârele reforme atâtii de adiineii simțite de starea sedlelorii nostre, și-atâțăi -: 

de îndelungii aşteptate, şi astă-Qi aşteptate de la D-vostră. 
- “Comisiunea -ia, literară, alti căiil raportorii are ondre de a fi sub-seri- 

suli, pătrunsă de seriositatea sarcinel ce aţi bine-voit a pune asuprăi, şi —. 

“convinsă că: fără o anchetă conseiinţi6să şi imparțială nu se potii desveli 
ranele instrueţiunei, nici perfecționa programele, nici îmbunătăţi. metho- 
 durile, nică incuragia, profesori! şi scolarit, — nu a cruțat un- minutii din 

 timpulii săi pentru a asista în permanenţă la tote esamenele claselorii ce-: 

„lori două Iyeee din Capitală pentru limbele.: română, latină, grecă și ger- ” - 
mană, pentru istorie, geografie şi filosofie ; iarii resultatele observaţiuni-  - 
lori s€le:le a consemnatii în acesti reportii... i a 

| , 

jo - 
1. Limba română. 

-* Limba română, — alti căria studii penă acumii câţi-va anl nu ave o 

catedră anume, fiindii lăsați în sarcina profesorilorii de limba latină, s'a, - 

predatii anulti acesta: -la lie. St. Sava de 3 profesori, din cari unulă (îi- 

,



po | | | 

“talaă la clas, I—I17 ; celă de ală douilea, suplinitor Ia clas. IV-VI, 
şi celă de alii treilea suplinitoră ln clasa -iă divisionară, Iară la Mateiti- 

" Basarabii : de 3 profesori: unulii titulari pentru elas, I—IV ; cel-alță, su- 
plinitorii pentru clas. Y şi VI, și celii de alit treilea, pentru clasa I divisio- 
nară. Clas; I-IV, după programele în vigâre aveti se. urmeze : 1% Fser- 
câții orale : gramatica, formele regulate, şi neregulate, sintaxa, punctua- 
ţinea ; citirea şi esplicaţiunea autorilor ; recitaţiune ; și 2” Exerciţii scrise: 
analisa gramatieală, analisa logică, ortografie, composițiun! și traduceri 
din limb! streine. ăi aa Lt 

in generalii putemii dice că profesorii s'aii ținutii de acestă programă, 

. 

însă methodulii de învățimântii nu ne a satisfăcută în nici un chipii. 
Exerciţiile orale şi studiulii gramaticală se faci după unii methodă in 

vechiti și -eonitii de muliii din invățământuli de prin alte țări, unii methodii „care. pune „memoria pe primulii planii, impunândă seolarulur ideia, ab- straclă, regula, formula priori, pe cândii, din contra, ară. trebui Să ur- u . u ._. - *._v EI . Y : meze methodulii experimentalii și analyticii; care consistă: în : a trage re- gula din studiulii chiarii ali autorului, a pune raţiunea înaintea memoriei, „inteligența în loculii meeanicer, și a. trece ast-felii de la cunoscută la ne- - cunosculă, a Ra Fără a tăgădui silinţele laudabile, ce mai cu semi profesorele 'din cur- Sulii înferiorit de la, lic. Mateii-Basarabii "ȘI a datii pentru a învăţa pe elevi uă parte din fonetica, ctimologia,. sintaxa Și stilistica. limbeY române, tre- | bue să recunâscemii că manualele . sele (Buc. 1880—1881, trei vol.) ne a părutii pre intinse, obscure şi forte pucinii apropriate inteligenţei copiilor. Multe din cestiunile la car elevi! din clasa Lit și chiar a I-a, aveti să - rEspundă, eraii pre complicate, subtile și menaunţite, mal pre susii de forțele intelectuale ale clase! întregi, și prin urmare ma! nemeriţii şi mal cu folosii „Sarii fi. desvoltat ele în clasele superiore, scii s'arii fi lăsată cu totulii la o0- 

ele, pe cart apoi aii să le preciseze și să le completeze. 

partie. -.. Sa DR a A 
Gramatica cu tote părţile sele arii trebui să fie forte scurti și forte sub- “Stanţială, să nu se invețe ad-literam, nici din memorie, fiind destulii ca elevulii să reflecteze. și să pricepă. Aplicaţiunea că trebue să se facă în clasă, prin eserciţii orale, puneudii în stare "pe elevi chiarii:a găsi singuri Tegu- 

"Cu methodulii celii vechii însă, nu este de mirare, deci Comisiunea a gă- iti elevi în clasa 1 &ymnasială, cari nu eraii în stare a deosebi cuvintele- . rădecine de cele derivate, de a cunosee rolulii particulelorii iniţiale și ale terminaţiunilorii ;iar în clasa II, elevi cauf „nu putcii deosebi âucă părțile de cuventii. Sa o | Sa Citirea lasă forte multi de doriti în ambele licec. Nu se insistă asupra - articulaţiunei ca să fie. des lușită, asupra puneluaţiunel. scrise sei subințe- 

S îi
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„lese, asupra aocântu ini cuvintelorii din frasă, car jdcă rolul principalii, 
“Elevii nu "ȘI dati indestulii semă de înţelesulii fraser, spre a susţine glasulii 

“ câtii timpii înțelesulii este în suspensiune, și a:'li lăsa josii cândi elii este 
inţregii. Și profesori! ne-ai mărturisitii singuri. că timpul le-ai lipsiti ca 
să facă cu elevil eserciţii de lectură. 

Pecitaţiunea, e incorectă, neaccentuală stii moriotoriă ; și, din eausă că 

elevii âncă na aii studiulii. elementară ali prosodiei române, nu suntii în. 
„stare toți să citescă stii să reciteze versur!.. n 
"Di autorii vechi şi moderni români nu s'ail esplicatii nicrunulă. + 
“ Lucrările în scris : eserciţiile de ortografie; de analisă gramaticală şi de - 

anialisă logică, de traducţiuni din limbi streiiie, composiţiunile etu; alt fostii 
mai întâiii pre pucine, şi. unele ai lipsiti: cu :totulii ; al doilea, cu toti. . 
numărul lori. xestrîns, ele. ati remasii 'necorectate, cu - erori grosolane, 

„ precumit se pote vedea din urmiitârele specimene ce ni sa i preseniat: 

| a ANA 1 15 A. 
- (Glasa I divizionară, a liceului: Mateiti- Basarab), 

“Acestă | " adectivă, de genulă femenini. ..; :: .; Ca 
însuşire .  “substantivă, de genul masculinii, -: 
a „_*- articolă propriă, în.casulii genetivi, genul masculini | 
omului: -  substantivii, casulă genetiviă, singularii, masculini. 
de .. preposiţiune. . 

„gi n. articolă proprii, în casul genetivit, genială mascalini. 
putea  ':. verb, pentru că arată o lucrare... 
trăi 2 verbii, pentru că arată o lucrare. DI 

„în 2 preposiţiune, O i 
tâte -“adverhi nedefinită, - i SE 
-climele *. “: substantivă, casulii: genetivii, singular. N a 
şi + * “conjucţiune, NOIR a . 
peste : : .-: .-adverbi demodi. ..: . IEI A IE 
tot. - :.  “numeral, cardinal. II aa 

- locul: : ' adverbi de loci. -: a | i 
în _-. + “preposiţiune.  -- atu 
căldurile. substantivi, casulii genetivi, singulară, e 
cele - . pronume... ta 
mai mari - adectivii cualificativiă. gi 

- ca „pronume personali... it 
„şi.“ conjueţiune, „ţi 

în : .-_. -: preposiţiune...: îi RE | 

* genurile: substantivi, casulii genelivi, numărul singular, a 
cele - :: - pronume. ..-; pe ij DE AR i 
mai .'“ pronume personali... i N 
teribile - - adectivi cualificativii, casulit gehetivă, numiărulii singularit” 
ne face “ * - verbă pentru că arată o lucrare, 
să: pronume demonstrativii,» 

“ . înţelege ; . verbii, modulii indicativi, timpul prezinte conjogarea ar:
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gi conjucţiune, i 
mal _adectivi 10; e ncativăe 

- bine - adectivii nedefinitii. 

misiunea - - .adverbii de timpi. - 
ce i pronume personali. 

provedinţa ' adectivit cualificativii, - 

însemnat: verbit, modulii indicativi, „timpul prezinte, conjugarea II, 

pe Ea preposiţiune.: 

: - acest “ pronume personală... . E IER , 

pământ . ; substantivii,moduli indicatiyii, timpul presinte, pers. II,singular. 
„ne: pronume personală. . - 
"face „ verbii, moduli indicativ, tizapul presinte, pezs6na III, singular. 

să pronume personali. 
„mei: pronume personali. -. IN 

“convingem  : verbii, modulii îndicativit, timpul presinte, pers6na 1, pluralii | 

că +...“ conjueţiune, 
omuli: : subatantivii de genulti masculin, “numobeulă singularii. 
într” adins . adverbi de cantitate. | | 

este „verbi substantivă, pentru că se e pune în locul unui nume. . 

destinat . -. verbii, modulit indicativă, timpulii presințe. . 

„ge axticolă propri în casul genetivi, num. masculinii. 
a - axticolii propriii.. - Au, 
'civilisa . verbă, modulii. indicativiă, tizapul prezinte. | 
tâtă, “ adverbii nedefinitii, :.. 
suprafacia substantivă, modulii indicativii, timpalii presinte, 

pământului  substantivii de genulii neutru. 
locuitorii substantiv, moduli indicativii, timpul prezinte persâna 1 
polului substantivi, concret, genulii masculini, : 
Eschimoşii ' substantivii nominativ, plural. 
după preposiţiune. Pa i 
cum adverbi demodu. .:-..: ! n 
am verbii ajutător. a 
gis „_.. verbii, timpulii presinte, perfecti e compusii. | 
turtită adectivii cualificativii. : 

„ Tătăreţă, “ adectivă cualificativă. 
„rotundă adectivit superlativii, 

şi „ conjucţiune. . 
aramie 'adectivii demonstratii, | 
nasuli . verbii pentru că face o lucrare. 
mic adectiv, gradul superlativ. . 

“şi conjucţiune. 
turtit adverbii de negare, aradali superlativă. | 
mult substantivi de genul eterogenil. ' 2 
ochii _substantivit pentru că arată o însușire, . 
mică adverbii în gradulit superlativii.. 

Bte, ete, - etc.



CONPODIŢIE:. 

bilă meăfrate, i . _ RR 

Mai întăi de tâte mă incercetez despre sănătatea 'ta, căci eu din mila lui, 
D-deu imă aflu bine. | Aa ÎN 

Scumpul imeu frate la 2 Ianu. am dat egdamen dară am fost forte trist peiitru 
că nam eşită aşea bine. - : ai e e 

, . . 

Alceva ie imai avand ceţi mai scri rămai al tău frate, . 

0 Scunpul'aeu Unehg, e II a 

Unchiule- pentru că nu te am vădut de mult niăi întăi de tâte:niă inştiinţez. 
despre sănătătea dumitale, căci din mila creatorului sănt bine. Mae 

supărată pentru că nam eşitii aşea bine, ear pentru semesttu ali doilea imi voi 
da tâte silinţele casătrec şi aşea şi domni profesori.se voră bucura. . --. 

Al ceva ne mai avănd ce vă mai scri rămăi al dumitale nepot... 

Scumpa mea soră, 

De căndii te ai depărtatii de noi toţi ai caşi săntă îngrijiţi de tine neştiindii | - 
“cum te mai găseşti, te rogi dară ca cu această ochadie, sămi scrii cum te gă- 
seşti ca aflăndute bine 'să ne bucurămii câtă pentru mine şi cei lanţi veţi şti 
că săntemă sănătoşi şi dorimii ca şi dumneata să fii aseminea. Terog tăspundem. 

Ne mai avănd ce ţi a mai scri rămăi al'tău mici frate. . E 

Tubitul-meu amic e ” 

De cănd ai plecată din' şcâlă eu in'am silită ca să invăţiă  niai bine dăgăndi 
- cănd ai plecati. :văgănd pe cei lanţi silinduse, şi astfel:am reuşit a fi cu dănşi 
deopotrivă, dores să stiu şi pentru tine cum te găseşti cu se6la. - : E 

Al tău amic - E Se 

 Scumpa mea mamă; 

De cănd ai plecat la moşie-eu. mă-găndesc în tot deauna la Dumneata, ne. 

- ştiind, cum te aflii, doresc ca să viu, :dar nu poci veni din cauza stadiului 

căci in vacanţa, ctăciunului nam putut veni din cauza egzamenului ear in.va-.. 

cânţia paştelui voi veni ca să te văd şi spunănduţi ce se ihai petrece pe la 

Unchiule la două Ianuare 1881 'am dat egzamen dar din nefericire:am fosti. - 

moi Preumblăndu-mă prin Bucureşti âm văduto mulţime de case fârte innalte -, 
! ai iii e 

“ dintre 'care este şi mudăul -unde se află'o mulţime de animale, “mai este şi nle 

nagerii cu Lei, tigri, lupi, urşi, vâlpe: şi-alte animale sălbătice, 
Ne mai avănd ce ţi mai scriu rămăi al dumitale supus fu 

„„.* Devigiul supărat! - i 

Favoritul: unui sultan turcesc, aruncă Gdată cu o piatră asupra nui derviş 

-. “sărac, care : venise să-i ceară 'milostenie. Bietuli derviş nu indrăsni A ică . 

"nimic, însă luind piatra şi băgăndo indăsagă cugetă in” sine;. mai curăid sau 

.
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„mai tărdiu mi se va da prileji dam _răsbuna tot cu asta piatră in potriva a 
cestui om mândru, şi crud... Nu trecu. mult, după această şintruna din dile, 
„se audi s'un sgomot mare pe stradele oraşului. . Dervişiul-intrebă pe un călă- 
“tor. ce. sgomot să fie asta? Şi ise spuse ca, favoritul sultanului, este disgratiat 
sau' insaşi sultanul a'ordonat ca săl- dea prin tărg călara pre un băgar spre 
a fi bajocorit de multime. Dervişiul, plinde bucurie, puse măna iute pe pia- 
tră „insă numai-de-căt. veniduşi in-sine a-cum văd ieu, că.nu omul nu tre- 
bhue să-şi răsbune nici-odată, ca dacă -vrăşmaşiul nostru: este puternic, răsbu-. 
narea epericol6să, eară duci e nefericit atunci e o mişeilie a ne răsbuna,. 

„ Programulii prevede în cl. V studiulii: gramaticali și literari asupra 
„Vechilorii. cărți românesci,. literile și. ortografia. cirilică, chroniea, docu- 

„ mente;. poesii populare şi alți autori anteriori 'an. 1830; ortografia și e- 
"serciţil din: autori români vechi şi moderni. . : 

y „-” Resultatulii studiului acestori materit este, la St. Sava, — cu durere am - 
. constatatii-—, aprâpe' nul Pucint din elevi aii fostii în stare să citâscă un 

textil cirilicii; cet mal 'mulți“cu 'anevoinţă, putsii îngina cuvântii după cu-.. 
ventii, uni! nici chiar literile cirilice nu le cunoseea. A | 

Apoi, răspunsurile In cestiunile cuprinse în bilete a fostii cu totuli insu- 
ficiente; ba unele, chiar eronate, Şi din nenorocire acele erori, —. eresilîn - 
selinți —, eraii învăţate pe din afară după textul dietatii în clasă de 
profesorii, cumii suntii; de es.:. elementele dace în limba. română, falsifi- 
cătulii lu! Huru, etimologil fantastice, şi altele. Despre. poesia, poporană 

“nică măcarii în: trecăţii nu s'a, vorbit; farit câtii despre  autorit români an- 
| teriori anului 1830, s'aii datii elevilorii: niste noțiuni confuse, mal mulți - 
biografice de câtii literarir, şi numat asupra câtorii-va: dintr'ânșii, lăsându-. se în tăcere bărbaţi ca: Nic. Costin, Niculcea, Cichindel; Petru Major, 8... 
Clein, Conaki, Stamati ete. . - a iei Eserciţil serise, pucine și necorectate-; ortografia, necunoscută sâii ne- „- Slesă; traducţiunt din limbi streine în româna, traducțiuni de „versuri în “PIosă, şi” de prosă în versuri, analise” din autori, dăni de sâmă' de opere „. Citite, biografii, citire, nimic din tâte. aceşte. eserciţii nu s'aii dati elevi- lorii. EI nic aji cititi, nick Li s'aii esplicatii cu “comentarii, vre-unulii din . . cronicarii seii scriitori! români, cunoscendu-l numa! din nume si confan- dându-i uni cu alţi, N ID ea In cl. VI s'a predatii: retorica și poetica în modii: mecanic. mai mult ca. "0 afacere de memorie : poetica, fără, eserciţii de prosodie română (versuri „ Scandate, reconstruite, intârse), fora esemple luate din literatura poetică. „română, iarii retorica, cu precepte numai, (oră citirea, autorilorii, şi foră, composițiuni.. a A i e 

„In el. VII programulii. prevede, compuneri în prosă şi versuri, genurile - elocințel, şi eserciţii din. autori! românt de la. 1830 până în-dilele nâstre.- In'loculii acestora, la St. Sava s'a predatii noțiuni. biografice. și: literari - 
+ - Pa _ .
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- asupra lat Viioreseu, Asaki, Bliad, Negruzzi, Bolintincaui și i Alexandri, 
foră a 'se citi şi espliea măcarii vre-una din opsrile acestori scriitori. . 

“Comisiunea a constatații cu părere de răi că: elevii, ajunși la. finele | 
clasel a VII, la “pragul bacalaureatului, nu. sunții în stare a serie -un 
discursti stii 'o disertaţiune, după regulele -artel, a face o analisă literară... 
câtii de mică, nici chiarii'a ȘI esprime prin grai şi serisre, În modii B- 

muritţii gindirile. lori. .. 
| Ortografia, neglesă. cu totalii, limba, cu cate se servit, stricată prin ira- | 

. dueţiuni literale “din francesa şi latina, şi din lipsa de citire'a modelelorii. 
-de-stili românii „— pucinele composiţiuni ce ni s'a presentatii, neprescrise, 
“pe fot “volante mînjite, unele scrise cu: crelonii, ne-ai lăsatii impressiuni 

| : durerâse : unii stilii secii, umflații; lipsa 'de ort-ce legătură de-idey, de orl: 
„ce cugetare raţională, de orl-ce fondit ; ; cuvinte și frase înşirate for înțe- 
lesii,:sub o formă care nu e măcarii estetică, ni6i. corectă... Composiţiunile. 

| În serisii de la finele anuluy ne dati câteva, specimene, alese din intimplare. 
La “Intrârea. triumfală, a lui Mihai Viteazulii în Alba-Iulia, 

” (CL.V. S-tu Sava). -..-; , 

“Românii de atâta timpi n numai văduseră falniculă stindard ală Româniloră | 
fâlfâindă victoriosii pe zidurile cetăţei Alba-Iulia. Acumă se ridică pentru fra-  - 

“il noştri din Ardeal o nouă epocă de glorie cu intrarea lui Mihai Vitzulă, în- 
vingătorulă de la Călugăreni, Târgovişte, Giurgiu, Plevna, ete. - care a fosti 
numiti de cele-alte popdre „St6ua “Orientuluie. 

„ După. învingerea de la Călugăreni, Mihaiii rotrăgenda-se la 'Torgovişte, ob- i ” 
„ţine şi aci o victorie; apoi trece şi în Transilvania şi intră victoriosii în Alba-! 
lulia, întitulându-se, de Domni ali Munteniei, Moldaviei şi Transilvaniei. | 
La intrarea lui în cetate, nu numai toți locuitorii de prin prejurii, dar şi din! - 
alte ţinuturi mai depărtate, veniră să v6ză acâstă i glori6să, care a rămas. ne-. ' 
ştersă din inimele Românilorii. . - | 
"Anului 1599 este scrisii în cartea sfântă c cu litere de: aurii ela va a pentru ve- 

„-"cie ca-o aducere aminte a generaţiunilori viitâre. . 
Entusiasmuli "Româniloră era unulă din cele mai mari: Copiii : cu mică cu... 

„+ mare alergaii din 'tâte părţile să fie faciă la-acâstă solemnă serbare. Pe-facie 
 fie-căruia, se putea vedea mişcarea, care se “producea în inimele lori şi pe care 

“dacă nu 0 puteai exprima înt'altii modă, celi puţinii erai veseli că pot da 
. marelui Domni fioricelele atâtii de scumpe de pe pămentulie României. e 

Dar.vai! Nu sciaă bieţii: Români că peste 2 ani, părintele lori va cădea vie- 
timă: ucigaşilori lui, îa câmpia de la 'Purda, prin mâna lui Basta.  : | 

„.. "Va fi spre memoriă, eternă. ruşine acelora cari. ai smuls dintre copii pe 
„scumpulă loră părinte Mihai Vitâzulii. SD ae 

Die „Dulce et decorum est pro patria, niori. | 
” ” (CL; VII: Si-tu Sara). îi 

“Pe lângă cele alte datorii, omulăi mai are şi o sfântă datorie, a aceea către pa- 

„trie, prin care contribue. fârte multă ia prosperarea ei, fie în mod intelectuală, . 

“fie în mod fisicii. Acstă -maximă.emisă de panegeristuli” Oraţiii însufleţi cu-" 

ragiuli şi bărbăţia multora să lupte pentru a. scăpa patria de pericolii şi a a se .. 

sacrifica a chiar, pentru, densa. SR ace i 4 -



“Ii xesubiatii, Doinnule Ministru; invăţămentulă limbet române în; liceele ; 
nâstre este:viţiosii, aprope: nulii.:.Din causa metodului-. greşitii de-a invăța: 
elevili: gramatica, poetica, retorica: numai .din:memorie fără; eserciţii orale 
şi eserciţil serise, —:se cultivă memoria"în dauna, intelige nţel,. şi mal, cu 
semă. a raţiunei ; elevil nu potii judeca, sănătosii „cea-ce citescii ;:.nu suntii: 

-. esersaț:în' composiţie. măcării cu stilulii -epistolară ; din.lipsa de lectură -a: 
“autorilori români, ei nu cunoseii nici geniul, nici caracterulii:limber:ro- - 

„ mâne,:nick:simțuli fie-cărul cuvântii (cuvinței:archaice, cuvinte iimprumu-. 
„tate: din 'limbele vechi: scii.: streine), nici : proprietatea, ijusteţea, foiţa::și . 
. delicateţaespresiunelorii. şi â,. intorsăturil fraselor: : După. „atâţia ant. de', 

" studiii-cel mal:mulți din elevi esii fără a duce cu el.măcarii iubirealimber: 
şi: a literaturer, naționale, măcarii gustulii deva, citi: cărți ' bune.;și seriose, 
unulii din.rodele -principale ce trebue: să: așteptămii: de la educaţiune, și. 
care gustii din nenorocire lipsesce: cu: totuliă tinerimei - nustre , studi6se, nu. 

„ mumal societăţii. nâstre în genere. . - lie pe, 

i Limba latină s'a, predatii în ambele licee de câte trei. profesori titulari: 

treilea, penttu €l, V-VII: e 
„_ Metodulii de învățământ 

„» In-Germania, și de'câți-va ani în Francia, limba-latină :se inveță după 

şi pasage din autori, şi cu ocăsiunea, âccstoiia, se studiază 'declinătile, con- 

în cele patru clase; inferidte. este; același ca 
pentru limba română, şi urmările lui rele sunţii- aci mal invederate.....,. - 

metoduli, esperimentală și :analiticit';: se incepe cu 'eserciţir: de - mici 'frase' 

unulit, pentru cl. 1—JIL, celii:de ali donilea pentru el. IV, și-celă «detali - 

jugările, diteritele specii de cuvântii, și tegulele cele, mat; simple'ale sinta-" 
xel. Apor se facii traducțiuni orale, din; latinesce.. în limba, germană. scii 

„francesă, și din germana scii francesa;:în : latinesce, şi aceste -frase,--bu- 
căţi scurte, se'inveță: pe din afară, 'se'recită. Dupăice elevi: S'aii - familia- 
risatii prin dese repetiliuul cu declinările, conjugările $i regulele' cele mat 

și lesne, de” înţelesi, 
corune ale sintaxei, începii a esplica autorii simpli. 

„după același: metodii,, ncetii,:. răi 
» t6te cuvintele:în. ordin 
numără, 
până aci, și adăogendu-le cu câtii înainteză, altele noui și'mai 'grele. Nu- maj după ce ai invățatii ast-fei prin esperiență chiari, puterea si idevăra- “tulii us ală cuvintelorii, „ali xegulelorii Sintax 
ai inavuţitii memoria 6 
din vocabularul latină, 'elcvir inceţii să. facă tlieme inscrisi şiisă studieze : Sramatica propriă:disă, re P 

mergendi . forte. incetii,., rânduindi Gu „.esactitate 
ca lori naturală ; dândii semă, de totii :.de genii; casii, 

asupra regulelorii sintaxel. : 
aa aa Nat pi 

  

persona, timpii ete făcându-i 'să aplice:tote regulele ce a'studiatii 

ali fraselorii, ali reguleloră sintaxei, după ce “ȘI. 
u uni:numării: destulii: de considerabilii. de. cuvinte - 

„reeitândit tâte formele gramaticale; și respundândii Sa ia Piste ERĂ Sua



î 
a. 

    “ Metoduli utuialti în: cur iesti: inferiori” di: licedle: niste". câte: ainiaor 
'vicire; cu totulă altulii! : Elevul începâ ncă din” primele, dileale studiului 
„Cu gramatica, cu. traduețiuni din autori “și “cu! teme scrise. “Fără 4 's6'siă- 
“vui să'se inculce in răinteă lut: principiile şi rezulele, fără apune ! în sta- 
“re. să pâtă.să le aplice; profesorul se gitbesce, spre'a/'și împlini, progTa- 
“multi. să trecă tâtă materia acolo prevăduiă, 'să predea, gramatica, cu: idte 
'regulele sințaxei,, “să traducă - autori peste. autori, "să facă teime' multă ş pe 
“cari le lasă însă necgrectate, "si eat turmentă i “copiir! prin o lucrare ' "grea 

“și puţinii: folositâre, și'le' inspiră desgusti: “încă de la primele începuturi. 
_“Acestii metodii: ude învăța repede, supeificialii şi în modit mecanic, nu putea 
avea, de, siguri. alte, resultate. de câui acelea „ee. Ie. postata! în reali 

pet ca Ti dag pa rotire 

ajunsi: nici îkearii “în. clasă, IV'să; ob pini Tonice” oimoloziee:. : de: 
“elinările : și conjugările: “Anume, în clasa III: (lic: St: Sava), comisiaiieă a 
“avutii ocasiune să ăscsui elevă; în stare! de! a nu cunosce. 'casurile; genu- 
rile; tinipurile și "modurile, de și ducă se pundii: a declină: săi conjuga, : 
“acestă, o'făceii ca dumit ari citi înțr” 0 carte. Lă conjugăui, maj alesii, eon- 
“statarăinii mecanisniuilii “niâşinei : “profesărulit “puiiendii în șir 676 

“Levi, și dându-le unii verbii 'să i conjuge, fie-care elevii“seia, “mat” dinainte 
““impulii ce'are'să conjuge, ': 'pentiu că, fără a. fi întrebaţi” asupra unu a- 
"nume timpii, “ei recităii” foninele' îni ordinea obicinuită 4 în  elasă, în cursul - 
„anului. Adevărată, miachină! viu atitomate 1: A mihai i 

“Acesta i nu' se pote. explica de câtii: prin “deăgustulii “66 pare'ă; avea” pto- 
 sesănilă de a “vorbi cu scolarii, de; ât: date ehâ: sait întierape;* “Și “chiar în 
“acea clasă,” și în iceiâși di 'comisiunea: a: “pututii. să constațe: că: 6leviy | 

“traduceii greşitii 'dini latinesce î în' 'romăneste; - cite greșitii, 'nedeosebindi . 
silabile lungi de! cele scurte, scai - fă ca: profesorul, săi corecteze, ser %- 
„prese. ir Dai ai ii îi 

“i "Piraducerea,-! autorilonit: se: tacă; Sehiai ta! clasa, Isi IV; “ări nior ună 

  

   

  

ă “corăentariii biografiei, Mterarii, fără precisărea măcarii -a: ațelesulal” pIo- 
“pri ală 'Guvintelorii;:. fără aplicareă vegulelorii: din: grămatică, "determina - 
“vea'usului cuvintelorii, — - pentru! a nu mat vorbi de explicaţiunea alusiu- - 

- “"nelorii istorice, geografice, “mitologice, de desvoltarea: axirielorit, „reflexi- 

vurielorii şi cugetărilorii, ce 'se întâmpină în autori.. ia a 

    

"Ce'e'mal: tristii, unii : elevi învățase“ pe: “din afară traducțivnca, iesci- 

“ina construdțitinea” rasei, nepiinândă fie-care cuvântă “la; locul săi na- 

„turalii, ignorândii chiarii care, cuvântii latinescii însemneză cuvântul” cel 

„Spusese deja tr aducândii'roiriăhesee; alți mar” leneși: 'aii' seristt” traduce- 
“sea printre rânduri! Dour elevi din “cei! inal” eminenţi- a-i: clusei III de Da 

„de la la St. Sava. nu ai fosti ta „Stare. să ne: “spue: . — = dă 06! ai tradasii | 
fe.



98 a 
„fabulă din Fedru,— eine sunt autori! acelorii bucăţi, latine, EX ai răs- 

"punsii că : commențariele s'aii scrisă de.Regnier (editorul), iar fabulele 
ce le-revitase, sunt ale lu Esop!.... e DI 

” Se înțelege că, de câtii așa traduceri, mal bine sarii desfiinţa de totii ; 
pentru că ele timpescii inteligenţa în locii de a o ascuţi, de a o forma lo- 

„gicii să cugete corectii. Elevii-nu se mai ostenescii a descoperi șirulii lo- 
gicii al gindirilorii din'autori, şi a- profita de citirea, lorii, nici a pătrunde 

legătura cuvintelorii. In locii de a se traduce multi, Şi în chipii mecanicii, 
în loci de a se învăţa gramatica pe dinafară, cu tdte regulele,' fără nici o 
„aplicaţiune, -mat bine ar fi să scie.scolaruli puţine, dar să le scie cu te- 
“mei şi pentru tot-da-una, e 

„Hipsa de basă solidă. în învățământulii limbei latine din clasele inferi- 
Gre se resimte forte în cursulii superiorii, unde elevi! Yin nepreparați și. 

- slabl.- Ce pâte face profesorulii - de la aceslii cursii cu nisee aşa scolart ? 
- Ce să-l înveţe mar ântţiii ? Partea etimologică ? “Sintaxa simplă, sintaxa, 

„ornată, prosodia, metrica ? De aceea profesorii de la cursul superiorii 
„- se:vădil siliți în;toţi anil a face în. clasa. V .repetirea etimologiei grama- - 

„ticei: declinări, genul substantivelor, conjugări, părţile invariabile, con- . 
„tinuă analisa ețimologică. In locii de sintaxă ornată, periodică, reclamate 

- de programă, el trebue să încâpă cu definiţiunea și divisiunea - studiului. sintaxei, cu sintaxa concordanţei, a casurilorii, pentru ca să urmeze apoi 
în elasa VI şi VII sintaxa adjectiveloră, 2 .pronumelorii, şi a, modurilorii. . 

Comisiunea a constatatii cu satisfacţiune că în. cursulii superiorii de a 
Sf. Sava, învățămentulii limbet latine este pusii pe cale dreptă, să face du- 

„pă adevăratulii metodii sciinţificii, eu exerciţii orale şi la tablă, cu teme scrise, — mijloeulii celii mai nemeritii dea aplica regulele,. de a regăsi idiotismele şi de.a cunâsce geniulii unei limbi. Ştudiulii prosodiei și metri- „cel latine începe în clasa a V cu elemente, şi se continuă în cele-alte clase „„eu studiulii versului daetilicii, iambici, trochaicii, anapestieii, cu principa-. „ lele strofe liries, făcându-se conținue exerciţii orale. și. scrise. —: Explica- - “-ţiunea autorilorii se însoțesce de o analisă raționată, de;commențarii bio- - - graficii, istoricii, literarii, de observaţiuni asupra, sintaxey, asupra usului -. particulelorii, asupra însemnărei proprie și naturale a 'cuvintelorii. Elevii „ati dobendiţii noțiuni exacte şi precise despre viața și operele lui Cicerone, despre Eniii, Catone, „Vergiliii, Ovidiii, Liviii, despre poesia bucolică şi georgică, despre retorică şi poetică (genulii didaeticii,. dialogulii, „genulii..- istoricii ete) cc Re „n scurtii, comisiunea a rimasii pe deplinii satisfăcută, -. Da „Ne pare răi că nu putemii totii ast-felii vorbi. Şi despre. învățământulă - “limbei latine, cursii superiorii din liceul Mateii-Basarab.. Aci nu s'a ob- servatii întru totii programulii. Nick sintaxa, nici retorica, nici: exerciţii.



gramaticale și stilistice în prosă, niet noţiuni de biografie, de istorie lite- - 
„rară, de anticităţ cu ocasiunea explicărei autorilorii, nu s'a predatii. -Afa- 
ră-de prea-puţine elemente” asupra prosodiel latine (versulii hexametricii 
heroicii şi distichulii elegiacii),— nu s'afăcutii altii de câții simple traduceri: 

„ ad-litteram din câț-va, autori, “bucăţi isolate, cari, .din causa lipsei de a- 

nalisă raţionată, nu suntii reunite cu restulii serierel. Astii-felii elevi), du- 
pă septe an! de traducere secă şi. descusută a unei țesături: de cuvinte la- 

tine, esii din liceă fără a avea miicarii: o noţiune „despre principalele ge- 
nur în prosă şi versuri, fără a cundsee bine nici unii autorii, fără a avea 
“idee de intregulii, de planulii și de conţinutulii-unei "opere latine, fără. a. 
- ptrunde spirituli, adâncimea stilului, frumuseţea, ideilorii și a 'sentimente- 
“lori din capetele de operă ale antieităţel. E oa 
„In resumati, Domnule ministru,” studiulii limbei latine in cursulii infe- 

riorii, la ambele licee, şi în cursuli superiorii, la, liceulii “ Mateiii-Basarab, - 
- lasă forte multii de doritii. Pe cândi în gimnasiele din “Austria, Germa- . - | 

"“nia, Francia elevii ajungi. a compune liberii și elegantii în latinesce (na- 

 „vaţiuni, portrete, cugetări. şi chiarii bucăţi. de versul). și a traduce cu- 

rentii. unii autori cu commentarii istorice și literarii, — la nol.abia decă 

"unii-elevii. distinsti pâte,- la finele cursului licealii,. face dre-cară versiuni 

contraril etimologiei şi sintaxet: Câusa, neapărati, nu pâte fi alta de câtii. -. - | 

- diferența de metodii, Şi metodului vechii și dăunătorii de până acum ii este 
timpulii a-l închide porțile liceelori nostre. e 

3. Dimba grâcă, | 

2 Limba grtcă a fostii și este socotită mal tot-d'a-una ca-unii obiecții, de 
- greutate şi-de aversiune peniru scolarii nostri: La acesta nu puţiniia con- .- 

- bribuitii şi metodulii, greşitii cu care ea; se preda la .nol altă-dată.. 

-- Astă-di, graţie metodulut escelentii alii profesorilorii de la ambele licee, 

“luorulă nu mal pâte-fi asti-felii. Cu deosebire profesorele de la Si. Sava - 

 “declinările, conjugările și“diferitele specii. de cuvinte ; apoi, cu traducţiuni 

orale din grecesce în românesce, şi din românesce în grecesce ; şi în fine, 

“cu explicaţiunea-autoriloră din programă. e ee. 

- Deeă și profesorulii de la Mateiii-Basarab „ară întra din primul anii -- 

„încă, în prea multe detalit dialectice, în explicaţiuni filologice, şi în res- - 

-“tituirea formelorii dispărute saii presupuse,—-cea-ce îngreuiază forte inte- 

ligenţa copiilorii și le inspiră desgustii încă de la începutii, — progresulii 

studiului limbei grecesci ară fi şi acolo maă vădit. * .  - 
A 

; Programulii nu s'a îndeplinitit” însă în întregime la nică „unii liceii, Și. 

a aplicatii metodulii experimentalii şi analitică, începândii : prin mici exer- - - 
ciţil. de frase, cu ocasiunea cărora se învăţa a, citi elevulii bine, a:cunosce . -



iuză 
să a 
&4 

a 

„ explicarea autoriloi în olasă V-VII Su cati “fără comentarii literare și - istorice, fără, principil de prosodie grecă,. fără noţiani asupra. genurilorii 
--„(eum de exemplu epopea. cu ocasiunea, traducerei Iul. ;Homer)... Puţinulii 
însă ce sa învățații. este bine învățații, și comisiunea. se simte satisfăcută. 

       
+, 4 Limba germană, * 

„+ * Melodalii după care-se predă limbă” germaahă în ambels licze este me- „»» “todulă naturali, care începe cu, studiulii cuvintelor, . apoi ali 'fraselorii 
„„ Sail sintaxă, şi după ce elevir. ati ajunsi să distineă părţile: de' cuvantii, “înțelesulii și modificările cuvintelor, legile generale ale acordulăr oră, Ji 

„se. dă apol studiuli .gramaticel proprii dise. ; Exereiţii'e, ihemer se facii '0- “tal, după ce-ati fostii prepatate de scolarii 4 east: S'a tradusi maj mul. te bucăţi din nemesee în 'zojnânese, și vic-versa. „Comisiunea, a” consta „tatii et elevil de Ja liceul Sf. Sava suniti, ft comparațiunei, cu înăltti tar „forță de câtă 'cel din clasele respective de Ia, liceulii- Mateiii- Basarab. . Cei 
- din clasa VII (liceulii. Sf. Sav:), a explicaiit în modă curenți, și la prima 
„vedere, ort-ee pări din operile lu Goethe" și ale lu Heine; ce li s'a dați „ “de comisitine. e e e a 

  

   

  

       5. Geo 
a . Dee jap ii 

"In privinţa, studielorii geografice (clasa I—IV) o 
PRL DI PERIE NI ERE 

isiunea a rămasii o 
„ satisfăcută de ceea, ce a vădutii:; învățămentulii este regulatii Şi .conseiin- : 

iosii; .profesorulii “şi-a pusii totii. zelulii pentru a îndeplini programulii. . “Exerciţii prin ajutorul globului terestru,. prin ehartă, prin tablă;.: repro- 
“+ducțiune'de chărți:pe:tablă și pe chărtie după modelii; și apol din memorie, 

fructuosii - 
LI RDIR 

„» „nimici nu's'a neglesi pentru: ca'siudiulii geografică să fie mal şi:mal reali, =: tie, bg te POI tai, . , AI IN E RE 

  

E 
„+... In genere se pâte dice că, după „manualele .rele ce avemii' 'de istorie, „ „studiuli acestei soiinţe, în cursulii inferiorii a datii vesultats! satisficătăie. _Profesoril aă seiutii să se ciicumserie în expunerea  evenimeateloui: mark, „> în biografia și în portretuli pers6nelorii însemnate, 'nepeidându-se în'nisce : „„. „Jecţiuni prea erudite, în expuneri prea luner; el. ati reuşitii să înlăture sim- „pla ecitațiune a leoţiuna, — unii viţiii capitalii care domnesee: în sedlele „mâstre, i e i 
„Semnalămii însă: lipsa absoluță de exerciţii în serisii; de sumaril 'aiia-. 

 litiee,;de tablouri chronologice și sinchronice, de utilisare a, chărţiloră, “a „“desemnelorii, dă lectură “a isvorelorii în traduieţiurie, 'și de“coniposiţiunt,
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cart tâte e dai ocasiune elevului a reflecta; E) “uvăța în, mod aperceptivă. | 
„de câtă perceptivă, şi ași întări. memoria. Din acestă, lipsă, elevi cei mal | 
„mulți. nu-sciaii nici chiarii datele mai însemnate, did istorie: | 
„Istoria în cursulă superiori s'a predatii la Mateiii-Basarab de, dour pro- 

fesori, âmbil suplinitori, unulii pentru clasa V, şi altulii pentru, dlasa:VI, 
după manualuli lui Pitz tradusi românesce. În clașa V s'a' trecuți .ma- | 
teriele prevădute în -programi: istoria orientului și a Grecilori.- In clasa 
“YI, nu s'a. făcutii nimici din evulii-mediii, ci numai . istoria Romană; .Res- 
punsurile seolarilorii a fostii în genere insuficiente, de o slăbiciune, vădită; A 
în amândouă clasele. Nici exerciții, serise, nici, exerciţii, orale, nict: lectura: 

| isvârelori, nu. S'a făcutii cu, elevii.., Asupra, geografie antice,. chiari și a-, 
supra, teatrului evenimentelor, imbrăișale, de istoria. antică, selevil: all fostii. 
absolutii null, ati Di i ta no st: 
La, Sf. Sava însă răulă a a trecută peste. orice margine: ate e i: 
;Profesorele nevoindii să. recomande . eleviloră. nic unii oanualii, a dic- 

tati cursulă în. clasă ;. și pentru că a lipsiră i în fie-care lună de câte 7—8. 
ori la fie-care clasă, (peste: totii anulii scolarii are; 35: absen țe), şe, înţelege - 

„că, materia; preserisă de programă a rEmasti: medietată, ȘI. ce se găsiră:- 
siliți ase presenta.la, examenulii anuală cu câte-va, acăţi de istorie, în- 
v&ţate pe. din afară . în:modă, separatii,.: «fără nicI :0. legătură între „ceea-ce, 

- precede şi ceea ce, urmeză; ; ȘI în vederea, numai: a. a nbrebărilori coprinse 
în bilete: ui ie te 
Câte 20 de vilele s s'a “Bicaz de fie-care, clasă. Pe a 
„Oredi, de trebuină a reproduce a aci i pe € cele. din clasa y: ati i 

    

  

    
    
   

  

i 1 “Geografia, Asii vechi. 
i 3, Popârele. semitice......... ză 
8, "Poporele 'Tureo: Finese. 
Ă. „Poporele Ariane. ii 

  

“6. “Scrisorile... ae 
7 Originile iniisaiunitori 
a 8, Istoria, gunoi, 
9. 'Lesile istorice, 

  

AI. Dinastia zu St Aaa 
412, Dinastia XIX, PE RR zi 
A Dinastia XX. -: ; DR re imita 
da. ee puțuri: banat pini, ude Pai devi Sari. DR 

    

. pa



"sa 
2:15. Legile lui Moisi.-. -- E 
--16. Saul, David și Solomon. - . a 

- 47, Isaia și. Dauteronomul. .. --.:: - 
„18. Europa preistorică. 

"19. 0yrus. o 
20. Reshele medice. . 5 E în : E 

“După cum. Jesne se pâte vedea, jumătate din aceste bilete sunt. afară 
dintr'un cursă de istorie antică pentru licee (de es. biletele No. 2—9, No. 

18). Impărțirea ethnică a poporelorii semitice, tureo-finese și ariane, aşa 
“cum s'a predatii-elevilorii, nu are măcar meritulii de a fi în acordi cu re- - 

sultatele cercetărilorii moderne ethnografice şi filologice. Asupra legilor îs- 
„ torice, elevii aii recitat, fâră să înţelegi nimic din ele, niște proposiţiuni - 
- restrinse, obscure, ce li se dictase. Despre Isioria religiunilori,: istoria 
„progresului, despre geografia Asiei-Vecht, nu' ami primiti nict unii r&s- : 
punsă satisfăcătorii, fiind-că elevii nu preparaseră acele bilete. : 

„- Rămânei der biletele No. 10—20: 4 din ele (No..10—13) se referă la * *: 
„istoria Egiptului; 7. la'a Babiloniei (No, 14); 3 la istoria Ebreilor (No. - 

15, 16, 17); 1 la.a, Persilor (No. 19); 7 la Europa preistorică (No. 18), 
Și în fine Z la, istoria Greciei (No. 20). Anume materia din ultiniulii bilei: | 
răsboele medice, s'a dictatii la finele lunei lu! Maiii, cândii! tot 'atunct s'a 
spusii elevilorii şi biletele ce aveaii să prepare pentru. esamenii. “ 

Comisiunea 'și-a făcută datoria a întreba, pe elevi. asupra întregel ma- 
teri! din programii. Nici ună elevii nu a fostii în stare si dea un răspunsii: 

+. fe câtă de slab, asupra cestiunilorii necoprinse în bilete, asupra, geografiei 
Egyptului, a Palestinei, a Persiei, 'a Pheniciet, Asyriet și: Babiloniel, a 

„Greciei; asupra culture Egyptenilor, Ebreilor, Persilor. Grecilor ; asupra .: 
îstoriei Phenieilor, Asirienilor și Babilonilor, asupra cestiunilorii “mai în- 

„„„ semnate din îstoria Egyptului,.a Ebreilor, : Persilor (Kambyse, Darius). 
„Despre istoria Greciel, ne-am convinsi că elevii; afară de cele. 3-—4 pa- 
„ gină manusoripte în care se 'coprinde o schiţă încurcată, despre răsbbele 

„ medice, nu cunosetii nimicii alt. Cine sunt Grecii, peri6da preistorică, mi-: 
„turile, legendele, populaţiunea cea, mal vechiă,. epoca eroilor, emigraţiu- 

„nile 'seminţielor grecesci, istoria Spartei: Lycurg ; a Peloponesului, a Co- 
 lonielor; istoria Athenei (Solon, Pericles), resboiul peloponesiac ; hegemo- 
-nia Spartei şi a Thebey,. epoca lut Philip 11,— tâte acesțe întrebări eraii 
pentru dânși! numai cuvinte de legitime protestări, dicândii că nu li s'a - 
Vorbiti nimici în clasă, - ANI RE SR ta 

„n clasele VI şi VII, aceeași trunchiare a materiei,  acelâși.'resultate. |. _ Comisiunea sa abținut pentru motive de ordine și disciplina, a "mai face. 
; cestiunt elevilor altele, de câții cele coprinse în bilete. Răspunsurile a fosţiă
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insuficiente, unil seâlart reciiânăi textulii ptofesorulut fără a ere 
ceea-ce spunii. | 
„Cu aşa puţină bagagiii de cunoscințe istorice, ce vorii face elevii, 

nu scim! | 
În fața ănsă a unei situațitni așa, de triste şi inspiriitâre 4 de eriiă, per 

tru că este vorba de risipirea anul timpii de un an de dile la 200 de elev, * 
şi pentru negligerea şi desconsiderarea unul studiii ca acela al istoriei, care 
altă dată înflorea la liceul St. Sava,— Comisiunea; aşteptă de la D- vâstră, 

- domnule ministru, luarea măsurilorii grabnice și. eficace, ca să, înceteze 
răntii care compromiţe viitorulit tinerimei studidse şi al sodlei, 

EA Filosofia, “ , 

Studiul gsiohălogia în: liceulă St. Sa ava, s'a începutii prin noțiuni . 
fisiologice: nexvă, măduva, spinării, creerul, structura, țesătura, şi funcţiu- . 
nea Jul; apol s'a studiati facultăţile psichice : inteligența, sensibilitatea, 

„voința; în semestrul al 2-lea s'a predatii noţiuni de logică: operaţiunile 
și funcțiunile cugetării ; noţiunea, judecata și raţionamentulii., E 

Răspunsurile elevilorii ni. s'a, părutii suficiente ; - metodulii profesorului, 
escelentii. Rămâne numai a se discuta 'dacă în liceele nâstre, car! aii misi-, 
unea de a face men! morali, armaţi de - principii solide, prepaiaţi pentru. .: 

__tâte datoriile vieţii, învățământuli filosofiei ar trebui să se depărteze de tra- 
diţiunile lui Platon, Descartes, Bossuet, Fenelon, Leibnitz, pentru 'a face 
loci docirinelorii pretinse noui, positiviste, cart, în loc de a întări credințele“ 
nobile, principiile solide, și a înălța spiritul şi inima în acord cu. morala, 
şi religiunea, caută a le. înăbuși, pentru a chidea aprâpe în materialismi. ' 
Amii găsilii scolari cară să afirme. cu uă; imperturbabil certitudine că 
sufletulii omului consistă în creere, pentru că î îndată ce unii i elonții isbesoe 
creeruli, omulii more!.... 

_ „o A 
. - 

“8. Starea stolar i morală si disciplinar = 

| In anulii uicesta s'a înserisii, „-după cilrele ce amii pututii culege, la st. 
. Sava: 522 elevi, din cari 103 sa desregulati în . cursulă anului, rămâ- 
nendă presenţi la esumenii 419; Din aceştia al fostii promovați 197, rămâ- 
nândă repetenţi 222, | Ma 

N “Iacă spartițiuzea Caii pe clas6 : 
,



34 

Liceuli St. Sava 
  

  

    

Sa ÎN elevilor Desrozălaţi Presenţi”, NS : 
CLASELE .. ÎRseriaă în, “în cursul .| la esamenul Promovați Repetenţi | 

. Sa 1880-1881. |. anului. DR general . IE - 

at 81 | aa 67..| - 25 42: 

II - 101 "16 | .85-|" 19 | 66 
TUI 50 1 [49 18. 31 
AA „88 i 33 15 | 18 

V 90| 19 | 7 51 | 20 
VI “69 | 21| 48 | 27 | 2 WI 39 13 | 26 [25 | 1 

„Total. . “522 "| 103 |. 419 | 197 | .222               

Pentru liceul Mateiii Basarabi cifr 
elevi presenţi la esamen ; din 
restul de-233 sunt repetenţi.. 

lacă tabloulii ce am redactată i după matricule : 

  

" Blevir. 

  

              

ele grupate aproximativ sunţ: 3 6 
aceştia aii fost promovați numai 83, pe cândii 

| CLASELE presenţi la Promovați  Repotenţi 

UT 60|: 15 | 45 
_ 1 div. IL. „50. 1 | 249 

I- | 40 11 „29| 
UI 36 | . 12 24| 
IV 27 Il -16 
V» „65|. 28- | 42. 

VI. 38 | .- 10 28 

„Total... 316| - 83 | 233



Aceste cifre sunţ: destulă de eloouente.. -- | 
Din 795 scolan! la ambele licee, abia 280 sunt promoraţi, p pre cânâii 

mal multii de jumătate, 455, n'aii'obţinutii notele suficiente; și încă rămâne 
„a se vedea: ce normă. avut'a în vedere consiliile profeşorale în promovarea, - 

elevilor? Dacă notele date în presenţa 'comisiunilor, ait fost ținute în șemă, 

55 

aii s'a contopitii cu cele de .peste an? Câtii 'privesce pe comisiunea -l-iiă . - . 
„ținemii a constata că aceste note nu-aii fostii luate în semă,; celii: puţinii 

în clasa VII de la liceul St. Sava,. după însemnările ce avem, urma, celi 
pucin ca 10 elevi să rămână repetenţi, pe cândii în lista oficială ce mi s'a | 
datii, şi este reprodusă mal susii, se vede numar unulii. 

In clasa I-ii divisionară de la liceul Matheiii :Basarab,. din 50 eleyi, | 
unul singurii s'a găsitii vrednici de a fi promovatii, pe când 49, aprope - 
null la t6te materiile, vor fi siliți. să.repete anul! La. cele-alte . clase, abia. . | 
dacă un sfert obţinură nota 4; pe când trel sferturi aă 1;.2, 3. Sa 

Să se mal noteze că membrif comisiunei nu sunții mulţumiț cu notele în. 
genere încărcate ce:unit din' profesori: ca celă de istorie şi cel de limba - . - 

„ română, ambit de la cursulii superiorii din liceul St. Sava, ati dati la esa- 
„menii, aşa că cifra repetenţilorii ar putea fi ma ridicată. Acâsta ne arată 
că : situaţiunea, scolară lasă fârte multii de doritii, că resultatele suntii cu 
multii mai inferidre de câţii în ani! precedenţi, că mare numării de elevi - 
sunții mat r&ii de câtii medioeri; şi urmeză clasa, fără interesii și fără ar- 
dore, Chiarii faptulii că: din 522 elevi înscriși la începutulii anului la St. 
Sava, rămânii numa! 419, restul de-103 desregulându-se în cursulit anu-: 
lui, — ne desvălesce un ră, 0. desordine provocată, cu deosebire de dorința 
elaselorii superidre VI şi VII de a se presentai înainte de timpii 'la baca- 
laureatii ; cum nu: mai puţin faptulii că: în liceul Matheiii Basarab cursu- . E 
zile clasei a VII a'trebuitii să fie închise din.lipsă de elev], cast aii pă- 
răsitii sc6la. pentru acelaşi cuventii.- Ba,. — daca, informaţiunile nâstre. 

- marii fi greșite, se dice că: 'unii profesori de la-aceliă liceit ar fi preparată 
în particularii. (în localulii liceului însă), elevi desregulaţi din elasa VI 

„Și. VII, şi totii înaintea, d-lor acești elevi ai avuţii să trecă .esamenulii 

clasei VII, şi. să obțină facultatea, a se presenta la bacalaureat în sesiu- 

nea de est-timp. Faptulii. ar merita pote uk cercetare. In ori-ce casii, . pro-. 

- fesorit și ministerulii trebue să combată cu energie eșirea prematura. din 
“ licee, acea preparaţiune grabnică și superficială, pentru. esamenulii gene- - 

"vală, fără ca elevi! să aibă nici maturitatea spiritului, nici. maturitatea ca 
racterulut, nici avutuli intelectualii. - 

Incă un răii a atrasii atențiunea, comisiunei: Bursieri Statulul, cart ar tre- 

bui să fie toți eminenți, să. aibă notele cele maj satisfacătore, din contra— . 
cel mat mulţi abia dacă -aii pututii obține nota media 4'saii'5; uni! din eY 

ai avut 2.și 3 în cursulii anului, și ali fostii și sunti cu tote. astea tole- 

rați. — Mal alesii în internatulii Matheit Basarab faptulii este Ina isbitoră.
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_ Înce privesce disciplina şi modulit de a se presenta al scolariloră, ele: 
nu sunt din cele mat bune. Mai la pier un profesorii clasele n'aii pistratii 

” liniştea ; ba, la uni! profesori, cum : Ia, cel de istoriă, și la cel de limba 
| română, ambit în cursulii superiorii de Ja Si. Sava, ele aii dati esemple 
+. de gravă însubordinaţiune, şi de rea conduită, — și acesta hiar” în timpul 

- esumenului, în presenţa delegraţilorii. D-vâstră, 
Unit faptit care ar putea să aibă-uă înrăurire pernicidsă asupra moOra- 

lităţii copiilor, este inegalitatea cea mare în vârsta elevilorii din aceiași . 
clasă. Copil de 10 ani aii în clasa 1-iii gimnasială camaradi de 23—25 anl. E 
Uă limită de vărstă maximă şi minimă, este dar necesară la înscrierea 
în seolă, a 

Asupra regularităței finorit « cursurilorii i, asupra esactitiţii profesorilori 
nu am pututii culege alte sciințe de câtii vele coprinse în următorele două 

"tabele de: absenţele făcute, în anulii scolarii . 1680- 1881: 

Pa INSEMNARE po 
de absenţele D-lor pr ofesoră de la liceulă Dlateii- Basarab pe e anul 1880-81, 
  

  

                          

NUMELEPROFEsoRILOR| 4 [ia | 3. | î | 5 | es] . [Potal absen- i Paso. a 3 [58| % țelor - 
â |s“|a Sa [sas 

D. &. Zamfirola |. - 3 8] 1|- 2] 7] si. 2] + 31|. 
„ O. Răceanu. 2 GB —: 10 — 3 1 13. „ Strajanu | "3. 1 2] 1-1 a 17 a 0. Hristescu. 1 4) 1. 3 a aa 12 
„.. Ştefănescu 3]. 10] - 1 SI 1 1 1 22 „ Demarat : 2] 4... 3]: a a 3] - 20 
a Filibiliu - 1 1 6| .2 2 4 „16 
„ Beicara = —| — 1 6]: —|: 8 
„ Petrescu . 21 10 - 4] 31 - al — — 10 
„ A.F. Robescu.. 2-1 a] 7 — 3] — 14 » O, Colorian 2 1 a 1 2 —] 7 
„Circa TI 4) 1 6) —| 2 2] 20[ 
„i Oprescu ..: 3 2[ 1] 2 1 3 2 „14 
„ C.F. Robescu'- 1 — 3. 2] :— 1 ai 
„ Mihăilescu | 1 2 1-3 a HN 
„ Pavelescu - — 9 2 1 -4 
„ ' Șonţu —]- 2 21 3) —] 5] 1 13 
» Trinca = IN 2 
„ Dobrescu — 1] 4 2 “11| 2.9] - 14 31 
a Lacroix | — Do] 8 
„ Dr. Grecescu .. 11 = 2 a] 2 5 
„- Comănescu - —[.— 2] aj ao 
n Prof. de religiune | —|  — — II a 2 

E Total] qile 38
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“Cifrele vorbeseii de sine, pentru a a nu mar f treboință de, vresuă ohsere 
vaţiune din „pazie-ne. 

! 

„9. Fsamenele scolarilorii partieulari. 

Inaintea comisiunet a trecutii esamenele! şi un numării de: elevi și eleve 
preparați în particulari, în institute private sait în familie. | | 

Cu acestă, ocasiune ainii constatatii că înstrucțiunsa privată, secundară 
"pote concura, în multe materit victoriosti, cu:învățământulii publici. Eleve 
„pentru clasa TV, V şi a VI a depusii;esamepe: cu distincțiune. Elevi din 

_ imstitutulii Urechiă ai justificată în modii strălucitii renumele, institutului. 
| Examinaţi asupra. materielori clasel a VI aceşti tineri dovediră că ati 
învățatii după adevăratul metodii sciinţificăi, 'că posedă cunoscinţe sufici- 

„ente despre limba, și literatura română, despre stilii și composiţiune. Espli- 
caţiunea auțorilor. greci şi latini s'a feutii în acel institutii, însoțită de co- 

- mentarit biografice şi literari, de:noţiunt asupra. genurilorii în prosă şi în 
versuri, At la traducerile, autorilorii câtii, și, La istorie s'a observat şi s'a - 

 percursii programuli ministerulut, pe când, după cum. vădurăm, âcâsta nu: 
s'a a cutii la Matheiii. Basarab, şi pentru istorie,. nici la St. Sava, . 

- ii 

Acesta: este, domnule; ministru, tablou situnțiuner present a celoră 
două. licee din Bucuresci.. ' ,. 

Am indicatii fără esagerațiune, fără escesii de rigore,.. cu uă sinceritate 
complectă, slăbiciunea, Şi suferințele sedlei: Am semnalati: causele, ne re- 
mâne acumiă să indicămit. pe scurții remediele, ceea-ce va şi. încheia, acestii 

„prea lungit raportii, cu care am abusajii' de timpulii ş şii atenţiunea D-vostră. 
_Propunemii.: 
"1.: 0 revisuire erabnică. a programelor, care să: redueă maieriele prea 

multii încăreațe, spre a face loci .exerciţielor orale; 
2. Unitatea de metodă. în. predarea limbelorii antice. şi..a limmbelorit 

viul. Adoptarea metodulul experimental şi analiticii în studiele liesale; 
3. Orl-de-câte or! numărulii elevilorii unet clase va trece. peste 6re:care 

- medie —, în cussulii inferiori peste 40, în celt superiorii peste, 50- să 
s facă, una sati mat multe divisiuni paralele. . „a: 

4.. Să se instituie două examine rigurbse de. trecere: unulii la înea cla- 
„Sel a IV, celii-alti la, finea clasei a VII. 

5, si se.institue donă-comisiun! permanente: pentru revisuirea, cărțilorii. - 
| nolee, Şi pentru: facerea de. cărţi: didaotioe,. una, la Bucuresck, Şi alta 

A 3 |
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6. Să se reerganizese consiliele profesorale, dându-se mal. mare auto- 
ritate directorelul liceului şi profesorelui ordinari. ali clasei. Su 
„7. Să se fundeze unit organii pentru liceele române în care să. se tra- 

teze cestiunile şi obiectele” cele mai însemnate de pe terimulii învățămân- 
tului gimnasială, şi să dea sâmă, de manualele ce se întroducii în scâlă. 
„8. Să se înființeze pe lingă fie-care licei şi gimaasiii o bibliotecă pen- 
tru scolari, şi mal târdii şi pentru profesork. 

„9. Să se pună capătă obiceiului de a se suplini profesori itulani duşi a 
în congediii, une-ori pentru ani întregi. - a 
"10. Să se numescă o comisiune compusă din Sent competinţi care se. - 
piopună modificările absoluţii reclamate de: programulii examenului de 
hacalaureatii, care'trebue se devină încoronarea şi adevărata sancţiune a. 
învățământului clasicii, iarii nu o_causă de pertuibaţiune a lut; şi “ 
- 11. Să'se cugete la mijlâce mal neinerite pentru recrutarea corpului 
didacticii; să se îmbunătățâscă starea lui mateiiălă, oiorariele și recom- 
pensele lui, pentru că densulii este prima și” altiraz oondiţiune « de prospe- | 
ritate a orl-cărel instituţiuni scolare. 

= Prin asemeni măsuri, şi prin renovaţiunea ce voiţi. a întrepriride, învă 
"țământului publici, ne e permisă a spera că: sc6lele nostre, devenindi a: 
devărate sanctuare de lumină şi progresi, vorii prepara znal bine de câtă 
până acumii 6meni serioşi, cetățeni folositori, capabili de a servi țera, şi . 

bine întăriţi cu pasiunile cele nobile, cu ceă rai nobilă din tote, cu pa- 
trioțismulii. 
_Bine-voiţi vă rog Domnule minist, a: primi sentinentele mele cele 

„mal respeobudse. ” 

Ge. e G. mocilesau. 

1881, Iulie :10.



Raportul comisiunei de matematice asupra esamenilor de la liceele Sântu_ 

DPI 
Sava şi Matheiu-Basarab, . 

Dommule ministru, 

Prin adresele D-vâstră No. 7046....... din 30 Maiii anuli curentii, sub- 
 semnaţii amii fostii însărcinaţi a asista, ca delegaţi at ministerului, la: esa- 
menele generale de: matemâtice de la ambele licee din Bucuresci: Acestă 
îndatorire ne am împlinito asistând în dilele şi orele prevădute în pro- 
grama, elaborată de minister, la, esumenele de matematice a parte din e- 

„ levit din tâte clasele. “A fost o excepţiane pentru clasele III ŞI IV dela li- 
ceulii Matheiii-Basarab. In sera de 7 lunie, cândii abia se terminase esa- 
„menulii clasei a I[, și când, pentru dilele de 8 şi 9 Iunie eraii anuneiate 
cele . pentru clasa III și IV, -D. O. Christescu, profesorii de cursulii infe- 
riorii de la acelii liceii, plecâ la Iasi, însărcinatii, 'se dice, cu o misiune 
de ministerii, iar esamenele claselorii sele remaseră amânate pentru o-dată 
ulteridră nehotărâtă.. Am fostii fârte surprinși de acestă, măsură, care era 
în oposiţiune -făţișă cu intenţiunea ce dictâse“ disposiţiunile de controlii a- 
doptate pentru facerea, examenelor în anul acesta . Dă 

In adevăr, controlulii comisiunei ministeriale" şi alii publicului era cu 
“modul acesta eludatii. Ia i | N 
„Noi, în dorinţa de a ne face datoria până la capăt, amii rugati pe D. 
directorii ali liceului ca să bine-voiască a convoca pe scolarii claselorii 
în cestiune pentru o di Gre-care, cândii se examinămii celii' puţinii o parte 
dintr'ânșii, în absenţa D-lui profesorii, însă în presenţa D-lui directorii şi 
a D-lui inspectorii generalii, 7. Herescu. 'D. director promise “că o va | face şi că ne va, însciința de dilele ce va alege.. In urmă însă ami aflați | "că D. Christescu, revenifii în „Bucuresci în sâra de 15 Iunie, a Şi proce- dati Ii esaminarea, claselor a III şi IV în dilele de 16 și 17; fără ca nof . să fi fosti măcarii preveniţi, astii-felii ca să putemii asista la examinarea acestor două clase, a a, 

„„„ Din causa acestel lipse de deferență către comisiunea instituită de D-v. din partea D-lui profesorii Christescu, amii fostii puși în neputinţă de a a- „Pprecia cunoscinţele dobândite. de elevii claselorii III ŞI IV Matheiii-Basa- - rab, în cursuli anului trecuti și a esercita controlulii ce ați credutii de . trebuință să înființați în anulii curentii, chiarit asupra profesorilorii celorii 
mal susi puşi: | Da o



di 

Trecemii acumă la espunerea resultatelorii constatate de noi. 

LICEUL ST. SAVA. 

Clasa 1 — Materia S'a făcutii tâtă după progratt cu deosebire, că 
D. profesorii, în locă de-a preda aritmetica curată practică, a căataţiăi să 
deprindă pe scolari cu raţionamentul la operațiunile unde acesta se putea 
face cu mal multă înlesnire ; astă-feli s'a făcutii, spre exemplu -pentra 
operaţiunile asupra fracțiuniloră ordinare şi decimale, asupra numer eloră 
întregi, asupra regulilor de trel, și altele. - 

Din numărulii totalii de 70 elevi ce conţinea clasa, s'aii ascultată î în pre- 
sența ndstră, în ordinea catalogului, 26, și nota mediă obţinută de dânșii a 
fostii de 6*/, dap D.G. Cantacuzino și 6'/; după D. Haretu; 15 din el ati 
avută nota 7 sai mal multii de 7; 3 nota 4 sai mal puţinii de4. D. general 
“Manu nu a dată la nici unii elevii note în persână ci a controlații notele date 
de D. profesorii, credândii a fi astii-feli unii apreciatorii mal exactă ; căci 
nota esamenului o consideră D-sa ca o notă relativă, iar nu absolută, 

Etaţea, mediă a acestorii 26 seolari a fostii, pe câtă ne ami pututi 
da semă, de 13 any; ir ebue însă să observămii că în genere nu garantămii 
cifrele relative la etate; onor, ministerii va putea avea date mat certe în 
astă privinţă făcândă să se consulte matriculele liecelorii.. . 

Clasa Il. — Materia făcută tâtă după programă, afară de noţiunile de 
geometrie ; în loculii lori s'a făcutii theoria decimalelorii, care, din scă- 

“pare de vedere, nu figureză de locii în programa cursului secundar. 
Din 87 scolari, am ascultatii 18, a cărorii notă mediaa fostii 7*/, după 

„D. - Cantacuzino şi 5% după D. Ilaretu; dintre denşii, 9 aii avutii nota 7 
saii ma! mult de 7; 6 nota 4 saii mal puţinii de 4. Etatea mediă proba- 
bilă 1tani. : 

Clasa III. — Programa de aritmetică şi de geometrie împlinită totă ; 
algebra însă nu s'a făcutii de loci în acestă clasă, ci în a 4 după cumii 
se va, vedea mal jos. 

Nota mediă a 16 scolari ascultați î în presența nâstră, din cet 50 al ela-. 
sei, a fostii 6, după D. Cantacuzino și 6'/, după D. Haretu ; 7 dintr'Enşil 
ai avutii nota 7 sai mai multi de 7; 4 nota 4 saii mal puţinii de 4. Eta- 
tea mediă probabilă 14*/, ani. 

S 

Clasa IV. — Materia îicută totă după progrartă, plus partea de al-. 
gebră prevădută pentru clasa III. 

Ami ascultată 15 scolari din 31; ai obținutii nota mediă 5*/,, după 
D. Cantacuzind, şi 5; după D. Haretu ; 6 din e! aii avutii nota 7 saiinal 

“multă de 7; 3nota 4 sa mal puţinii de 4. Eţatea medi probabilă 15 anl. 
Resuiltatele constatate de no! în aceste patru clase, aii fosti în genere 

6
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„destul desatisfăcătâre. Scolărit se presintaii şi se exprima cu. destulă 
siguranță. Metoda, profesorului este bună; demonstrațiunile sale suntii 
făcute în genere pe calea cea mal scurtă, afară de câte-va ceasuri în care 
sară fi putută evita 6re-eare prolixitate, cumii, spre exemplu la, transfor- 
marea, fracţiunilorii ordinare în decimale, şi vice-versa. Incercarea, ce a 
făcut D-sa de a începe să întroducă raționamentulii în aritmetică încă din 
clasa | ni se pare norocită, şi credemă că arii fi bine să fie generalisată, 
restrângând o, bine înţelesii, numai la operaţiunile cele mat ușore. Sa dati 
destulă îngrijire desvoltării raţionamentului scolarilorii ; la geometrie însă 
ni sa părutii că scolarii arii fi putută fâce:mal puţinii apeli la memoriă, 
peniru a le ajuta raţionamentulii ;: e adevărații că o bună parte din acesti 
imputare revine și manualelorii întrebuințate la noi. Scolarii ati în genere 
Ore-care îndemănare în calculii, însă nu aii deprinderea, de a resolva, pro-: 
bleme de geometrie. In fine vomi adăogi că nu întrebuințeză prea ' desii 
termenii improprii saii neexacţi, însă că arii putea, să se exprime cu mal 
multă conciziune. - i 

Cursulii superiorii. 

„ Clasa:V. — Algebra s'a făcutii de la începutii, adică : operaţiunile al- 
gebrice, equaţiile de gradulii I şi II, progresil, logaritmi, equaţir esponen- 

_țiale, ceea-ce este materia de algebră prevădută în programă pentru cla- 
scle III, IV şi V. Din trigonometria plană s'a făcuţii numai formulele ge- 
nerale și tablele trigonometrice, omiţându-se cu totulii formulele relative la trianghiurile plane și resoluția lorii, adică trigonometria plană. .. 

Clasa avea în totală 67 scolari, S'aii ascultati în presenta nosiră 11 şi nota mediă obţinută, de denşil. aii fostii 3*/a.după D. Cantacuzino, şi 32, după D. Haretu ; dintr'enşii, 1 'a avutii notă mai mare de 7 ; 7.nota 4 sait mal puţini de 4. Etatea. mediă probabilă 6/4 an „Clasa: PI. — Geometria s'a repetitii eu începere de la theoria poligone- lorii regulate. Curbele usuale s'aii făcutii după programă. -Din geometria aplicată, nu s'a făcutii de câtii rădicarea; planului cu planşeta și măsura locurilori de formă poligonală, rădiearea; planuriloră: și” nivelarea, s'aii OMISĂ,.. E : | | Din 51 scolari, amii ascultați 10 ; Baii 
Cantacuzino, și. 64 după D: Haretu, 5 
mal multii de 7 ;: 3 nota 4 saii mal p 
1fan,. SR Sa 
-- Clasa VII. — Trigonometria . sferică s'a - făcuţi i0tă:; însă algebra, și trigonometria plană nu s'a repețiti. Da - Din geometria descriptivă, nu s'a făcutii de câți definiţia projeețiet unut 

avutii nota; medit 5 după D. 
5. dintre dânșii aii. avută “nota 7 sai 
uținii de 4. Etatea mediă . probabilă
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puneti, projecţiile une! drepte, urmele unut planii și ducerea unul plană 
prin dovă drepte date ; totii restulă s'a lăsați afară. e e 

Din 29 scolari, ami ascultatii 6, a cărorii notă mediă a fostii 6*/, după: 
D. Cantacuzino şi 6"/,, după D. Haretu; 4 din ei ai avutii nota 7 sai 
mai multii de 7; 1 nota mal mică de 4. Etatea mediă probabilă de 17*/, anl. 

Celii d'ântâiii lucru ce reiese din acesta' expunere este că o parte. forte 
considerabilă din materia prevădulă în programă nu s'a făcutii de locii. 
Geometria; deseriplivă: și- cea aplicată sunti părţile cele ma! maltratate, de 
Sre-ce nu sta fiicutii dintr'Ensele de câtii câte o, porţiune neînsemnată. - 

In privința materii ce s'a făculii, avemii de observati că profesorulii 
pune prea multă insistenţă asupra unorii detalii cu totulii ne însemnate, în 
locii de a se opri cu deosebire asupra punetelorii esenţiale ale obiectului; 
din acâsţa resultă pentru scolani o instrucțiune supexficială, formată nu- 
mai din definiţiunt și termeni technict ; însă ei nu potit căpăta deprinderea 
raţionamentului matematic propriii disii. De altă parte de multe ori nu ne 
amii pututii da s6mă de graduli de desvoltare alii inteligenți scolariloriă, 

din causa vivacităţii cu care profesorulii intervenei, în expunerea lorii şi le: 

apuca, chiarii înainte, 'aşa că scolaruli nu făcea, de câtii să repete fără con- 
sciință cuvintele D-sale, ce Se 

"* Modulit'cumii ai respunsă scolari! justifică pe deplinii aceste observa- 

vaţiuni. In 'clasaV, de și amii asistatii la esamenulii seolarilori celorii mai , 
huni din elasa, mal aici unulii nu a răspunsii în modii satisfăcătorii; le lip- 

sea atâtii exerciţiul de calculii, cât și vederile drepte, expresiunile corecte. 

In resuimnatii, este de tâtă necesitatea a se lua măsuri urgente pentru a. 

îndrepta starea, în care se află nivelul moralii alii elevilorii din clasele su- 

periâre âle liceului St. Sava. Negreşitii, nu scimi ce se petrece în aceste- 
clase la alţi profesori, și .cumii se conducii elevif'ca, învățământii şi ca ţi- 

“nută ; judecândii însă după cele ce.ne'a fostii datii să observămit în clasele 

de mateinatic), nu esitimii a afirmă că promoţiuni întregi să perdă, nu nu- 

mal neînvățândii sciinţa, dară 'ce'e multi mal gravii, uilândii principiile de 

demnitate personală, fără; de care unii omite numai vătemătorii în.socie- 

ţate'; amii putea, da, culese din observaţiunile nostre, mal multe dovedi a 

acestei afirmaţiuni; ne vomă mulțămi cu'una singură: e: 

In faţa publicului şi a dou! din membri comisiunit de examinare, profe- 

sorulii,: nemulţămitii 'de o demonstraţiune a unul elevii din clasa V, se-a- 

propi de tabloii şi, rădicândă mâna, a amerinţatii pe scolarii că 1 va, trage 

; Avemii țâtă siguranța, că ministerulii instrueţiunei publice, asupra că- 

ruia, stati aţintiţi ochil titoriă părințilorii de familiă, „va sei să. ia măsuri 

pentru a, 'stărpi răulii ş'a reda; şedla învățămeniulu, e 

+ D. delegatii, Generalii G.: Manu, lipsinnit din clasă în momentulii:cândă
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incidentulii: aci consemnatii s'a petrecuti, face reservele sale asupra reflec- 
țiunilorii de care se află însoțitii., a 

Clasa IL divisionară.. 

Aritmetica practică, facută totă, conformii programe. 
Din numărulii totalii de 40 scolari ami esaminatii 12, și nota mediă ce 

ati obținutii a fostii 6, 5 după D. Cantacuzino, și 4'*/,,, după D. Haretu; . 
3 aii avutii nota 7 saii mal multii de 7; 7 nota 4 saii mal puţină de 4. E- 
tatea mediă probabilă 13 an. | i 

Resultate bune; se pare însă că scolarii nu aii destulii exerciţiii de cal- 
culii. Tinuta scolarilorii satisfăcătâre. o 

 TACBUL MATHEIU-BASARAB, 
- “Clasa L. —. Aritmetiea practică făcută tâtă după programă. e 

Clasa conţine 70 scolari; D. Haretu a ascultati 14, D. Cantacuzino 21, 
care aii obţinutii: nota media 5*/, la D. Cantacuzino și 4*/, la D. Haretu; 
dintre aceştia, după D: Haretu, unul singurii a avutii nota 7.;.8 ai avutii 

"4 saii mal puţinii de 4. După D. Cantacuzino 5 aii avutii 7 sati mal multă 
ca 7, iar 8 nota 5 saii mai puţinii de 5. Etatea mediă probabilă 13 „anl. 

Clasa II. — Programa împlinită, cu următorele excepțiuni: nu s'a fă- 
cutii theoria decimalelorii, cart, de și uitate în programă, aci“și avea lo- 
cul ;. divisibilitatea cu 4 și 25.; noțiuni de geometrie. i 

Din 40 scolari, câţi conţinea clasa, s'aii ascultati în presența nâstră 12; 
aii avutii nota medii 6*/,, după D.:Cantacuzino, și7*/,,, după D. Haretu; 
8 ai avutii nota 7 sait mai mulți de 7. Etatea medit probabilă 142/, anl. 

„* Nu putemii da niei.o limurire în privința, clasel III șiIV, de 6re-ceD. 
profesorii a făcutii, după cumii ami aratatii. mal susii, esaminele singură. 

"Din cele două clase la a cărorii esamenii aii asistatii numa! D-nii Ha- 
„Tetu și G. Cantacuzino; — în aceste dile, D. generalii Manu lipsindii din ca- 

pitală, amii pututii cu tote acestea, să ne facemiio convineţiune în privinţa 
metodei D-lui Christescu. Ea este cara cterisată prin cele ce urmeză: sub 
cuvântii de a face să se imprime bine în mintea scolarilorii regulile"! face 
să le repete neîncetatii, la ori-ce ocasie; asti-felii dacă propune unuia, a 
face o extragere de rădăcină, dacă în“cursulii acestei operaţii, scolaruli 

„Ya avea să facă dece îmulțiri, va trebui. de dece or săi. se oprâscă şi stire- 
pete regula îmulțirii. Acestă sistemă este fastidi6să mai multi de câţii se 
pote spune ; operaţiunea, cea mai simplă ocupă toi-d'ă-una unii timpii forte considerabilii.. Ea axe încă defectulii multi mal.grayii de a face pe sco-
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ară să ptrdi: din vedere objeetulii ce urmăresce, ocupatii cumii este en re- 

citarea mecanică a unorii regule, cani trebue să se admită că suntii sciute 
de dânsulii, cândii a ajunsii să esecute operaţiuni mai superiore. - 
__Pe lângă acesta, putemii afirma că în cele două dile câtă ami asistată 

„la esamenele D-lut Christeseu, nu ami vădutii o singură operațiune, unii - 
singurii raționamenții dusii până la capttii numa! de scolari! D-ssle, fără 
ajutorii străinii. D-sa are obiceiulii de a interveni într'una în discuţiune, de - 
a tăia vorba scolarului pentru a ii readuce la litera textului. Din acestă, 
causă copil inteligenți perdeaii în curândi atâtii de tare șirulii ideilorii, în 
câții numa! era în stare să facă, unii pasii înainte. Nu putemii în destulii 
desaproba acestă sistemă, care este în oposiţie directii cu scopul învățării 
matematicelorii.. 

Acestii studiii e destinatii: a , deşchide inteligența tinerimil, a! da aventă, 
a o deprinde cu raționamentulii rigurosii ; şi pentru a se ajunge acolo, pro- 
fesorulii trebue nu se mârgă înainte trăgândi după sine pe scolar ca pe o 
masă inertă, ci să '] însoţescă, arătându! numai calea dreptă unde inteli- 
genţa lui e în puntulii de a se rătăci, lăsând'o însă să înainteze singură 
când este pe calea cea bună. 

Trebue să adiogimii pe lângă acestea că se pote imputa demonstraţiu- 
nilorii  D-lu! profesorii: că nu suntii cele ma! directe; că formulele scrise 
de scolari suntii de multe ori neexacte, fără ca pr ofesorulii să i corigă ; că 
D-sa abuseză de detalii şi distineţiuni, cal n'au cuventii de a fi, proprii a | 
deprinde pe copil cu superficialităţile, în loci dea” învăța să distingă, 

„. partea principală a cestiunilorii; că se seriii prea, multe formale pentru 
a demonstra lucruri prea uștre.  - . 

Efectulii aceste! metâde greşite este, nu: de a contribui la desvoltarea, 
"inteligenţi! scolarilorii, . ci toema! din contra ; convinețiunea, acesta "și arii 

fi format'o orl-cine care, ea şi nof, arii fi vădutii pe scolari, chiarii pe cel 
“maj inteligenți, multi mai preocupaţi de a serie formulele într'uvă şirii 

„dre-e are; de câtă, de a cugela dreptii şi a se exprime corecti. . 

| Da Si + tolitoaul 
- “ Cursulit superiorii. camp al fo sila 

sl „Iyhotorir oa Tpruite 
| Clasa V. — Materia făcută tt, după prog piu BepigegiIE Na 

: vădută din algebra, pentru clasa IV. „ei hu as inloj 90Ă EAI9 

Clasa conţine 57 scolari; noi amil ascultati 1 ră GATAri: n pediă i 

“ fostii 6*/, după D. Cantacuzino Sinfirndao ână Du Arelagă Aj agutii 
nota 7 saii mal multi deget: moi Salina puținii de. fobii ca păi 
probabilă 16 anl. și inm vanat sa: olston9a oh Wlulash biuaa plil 

Clasa VI. sro fleometziaulementată, ulegția hihelo usi A fă 
cutii dupi programă sifeșk dinuasoiiieiap oo ie o.
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lorii cu lanţolă,: probleme relative la măsurarea distanţelorit și ridicarea 
planurilorii cu planșeta. | | A 

„Din 26.seolariă noi amii ascultat 10; aii avutii nota mediă 7:/,; după 
„D. Cantacuzino, și 7*/, după D. Haretu, 6 aii avutii nota 7 sau mal multii 

de 7; 1 nota 4: Etatea mediăprobabilă 17an, i 
Clasa VII. — Acestă clasă nu a existată în anulii curentii scolarii la 

liceul Matheii-Basarab. . - - ii o 
Resultatele dobândite în aceste două clase ai fostii în genere bune. Sco- 

aril se exprimaii destulii de corectă, aveati exercițiulii de calculii şi se 
“presintaii cu siguranţă. O singură observaţiune ce amii avea de făcută 
“D-lul profesorii eşte că credemii cumii că formulele de trigonometrie” cari 
nu suntii de unii usii prea desii, cumii este sin (a-+b-+c), sin 3 a ete., 
nu trebuie să li se acorde unii locii egalii cu alii celorii alte, ci e de ajunsi 
să se considere ca simple exerciţii, fără să se reclame de la școlari a sci 
să le enunţe saii să le serie din memorie. 

“Clasa 1 divisionară. 

Aritmetica practică făcută t6t% după programă. Se 
Din 50 scolari al clasei noi amii aseultatii 12; ati avutii nota mediă 5"/„ după D. Cantacuzino şi 4*/,, după-D. Haretu; 2 ali avută 7 saii mat 

mulții de 7 ; 6-nota 4 sait mai puţinii de 4. Etaţea mediă probabilă 14*/, ani. 
„__ Ceea-ce avemii de observatii în privința metodei profesorului este că „arii fi de doritii să caute a face să intervină mieară câtii de puţină raţio- . namențulă, în expunerea unorii regule, cari cu modulii acesta, arii fi chiarii mal ușdre. de ținutii minte. Scolarii nu se exprimă destulii de corectii : în- trebuințeză unele locuţiuni heesacte. Pe lângă acestea nu ati destulă de. - prindere de a calcula. a E i 

Nu e ușorii' a ne pronuncia cu destulă siguranţă în privinţa metoder pro- fesorilori ; pentru a o putea face, arii fi fostii necesarii să fimii față de mai multe ori la prelegei, esamenele nu potii pune în evidență de câții unele „părți ale metodei. De altă paste la esamenii respunșurile unorii scolari in- -  teligenţi pot face a se crede că metoda profesorului a, fosții bună, şi vice- versa. Nu e toții aşa cândii asistă cine-va, la predare și vede însusi cumii „ profesorulă și face datoria, 
„Cu tte acestea ami putulii constata 6re-care defecte în învățământul matematicelorii. cari de sigurii nu potii fi imputate de câtit profesorilorii. Ele suntii destulii de generale : se găsescii mai la toți cu deosebire că la unii suntii mai puţinii pronunțate, pe cândii la: alți mergi până a anula cu totuli folosulii ce se pote trage din acesti studii, o o



Scopul învățământului maiematiceloră în licee este îndouitii + mat Antâiti 
de a procura 6re-cari cunoscinţe de o utilitate practică necontestabilă ; şi 
pe urmă de a contribui întruni modii puternicii la formarea, judecăţel ti- 
nerimei. Acestii adevării arii trebui să nu-lipsescă unii momentii din'vede- 
rea celorii însărcinați cu predarea matematicelorii. a 
„Cu tote acestea prea, desi amii vădutii că nu se ţine în destulii semă de 

„dânsul. i, a 
Sistema întrebuințată de ma! mulți are de resultatii numar de a imprima, 

întrunii modii mai mulţi: sati mai puţinii durabilii în mintea scolarilorii 
unii numără, relațivii destulii de restrinsii, de noţiuni practice, scăldate 
într'unii lungii șir de raționamente descusute unulii de altul. Arii trebui 
din contră, să 'şi dea tâte silinţele ca, să facă pe copil să înţelegă că totii 
ce învaţă în acestă ramură nu suntii de câtii consecinţele logice și rigu-. 
70se a le unul micii număr de principii necontestabile. Pentru a se ajunge 
acolo, nu e de ajunsi a se închide cine-va în litera unut manualii, fie câți 
de bunii; căci scolarii prea rare-ori se vorii gândi-să caute ek singuri re- 
laţiunile ce există între deosebitele proprietăţi şi să vadă cumii se potă 
reduce la unii numării mat micii. Acesta este datoria, profeoruluj, și încă 
partea, cea mal frumâsă şi mal atrăgătâre a profesiune sale. -... 

Din nenorocire amii constatată . că uni! nu înţelegi acâsta de locii și 
alţii o înţelegi numa! întrunit chipii imperfeetii. Cursuli se mărginesce 
în genere în a se explica dintr'unii manual 6re-care unii numării de pa- 
gine cari se ascultă, în lecţiunea următâre, ba, încă,. la acâstă, ascultare, 
scolarulii este une-ori privegheatii cu atențiune, ca nu cum-va să se de- 
părteze . de litera textului. Inteligența. lui nu are alti de făcutii de câtii a 
interpreta, nu totii-d'a-una, justii, sensulii unui text; nu este însă întrebu-: 
inţată a, cerceta, ea însăși, nu se deprinde u se orienta singură în căutarea 
adevărului. Ast-felii fiind, scopuli principalii alii studiului ce ne ocupa 
nu €e ajunsii: în loci de a contribui la formarea și întărirea raţionamentu- 
lui, elii:obosesce mintea iinerilorii cu o mulțime de noţiunr, carl pentru 
denșii remânii toții-d'a-una nisce curate abstraeţiuni, fără nici o utilitate. | 

Este indispensabili a, se pune ună capătii acester stări de lucruri. Pen- 
tru acesta trebue ca profesorii - de matematice să înceteze de a se consi-: 
dera ca nisce simpli comentatori al unu! texții. Et vorii trebui să seocupe 
a arăta scolarilorii. raporturile dintre diversele proprietăți, a le revela ad- 
mirabila unitate a sciinţei. De altă parte vorii prescrie neîncetatii exerciții 
Şi pobleme variate, ceea-ce nu ami vădutii făcându-se de câtii într'o forte 
mică măsură, și numal de unii.din profesori, de și acesta e singurul mid- 
locii de a, face pe copil să pric&pă adevărata semnificare a lucrurilorii ce 
învaţă și de a'1 deprinde să le utiliseze. SE . 
„Nu arii fi greii a se'realisa, acesti de alii douilea, desideratum; câte-va 

N
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“articole de regulament, a căroră aplicare să fie garantată pr'n 6 prive- 
ghere constantă în timpi de câţi-va, ani, "Xorii fi de ajunsi pentru: a face 
pe profesori să vadă utilitatea, acestel sisteme, și prin urmare, pentru a1 
asigura succesulii. Nu e tori as-i-feli cu primulă puneti. Pentru a expune 
cine-va sciința în moduli cumă socotimii noT' că arii ţrebui expusă, cată 
să se privescă, lucrurile dintruai punctă de vedere mal înalții de cât 
acela în care se pună uni! din profesorii actual. Acâstă reformă trebue să 

"o asceptămii de la timpă şi de 1. înțelepeiunea' măsuriloră ce se vorii lua 
pentru a asigura pe 'viitoră recrutarea corpului didaeticii. 

- In anii din urmă s'aii publicatii în ţeră destule manuale, ma! alesii pen- 
"tra aritmetică ; în ramurile unde lipsescii, se întrebuinţeză, cărți francese. 
Unele din aceste opun! potii avea, în parte, unele calități; însă nu ne pro- 
punemii aci a le examina. E de regretatii însă că nu tâte suntii făcute pe 
acelaşi plană, că nu se continuă unulii pe altulii. Din acesta urmeză ca, 
Ja fie-care nouă parte a matematicelorii ce abordăză seolarulii, elii trebue 
să ȘI formeze unii noii vocabularii,: să se deprindă chiarii a invoca noul 
principii, ceea-ce pe lângă că dă locii la o ostenâlă inutilă, pâte induce pe 
cine-va a 'și face falșă idee că regulele raţionamentalui matematicii nu. 
Sunti toti-da-una aceleași. oo 

După regulamentulii de ordine şi disciplină și după termenit: decretului 
Nr, 1,673, din 1880, promoţiunea din 0 clasă în alta se face cu nota, 
medie 4. ” i E a m 

Acestă notă ni se pare prea mică: ea, însemneză mediocru, aprope răi 
"şi trebue să ne gândimii încă că minima sumă de cunoscinţe ce presupune. 
ea, merge scădendii cu timpul, așa că studiele din anii următori nu mai 
ai nict o basi în cele din anil precedenţi. Acâsta, este: desastrosii pentru 
scolarii și o pedică, seridsă pentru profesorii, a cărui clasă e plină de sco- 

"Lark incapabili de ori-ce progresii, însă a cărorii presenţă împedică pro- - 
gresulii celorii-alți. In fine nota, de admitere la examenul. de bacalaureatii 
fiindii 6, se întrebă ce vorii deveni tinerii cil ai trecutii toţii liceulă cu 
nota 4 sai 5 şi ajunși la etatea de 18 ani, cândii nu mal potii întreprinde 
altă carieră nu potă obține nict diploma de bacalaureaţ, e . 

Suntemii de opiniune a se rădica nota de promovare de la 4 la 6.. 
„Acestă reformă este deja introdusă în mat multe din scolele publice. - 

Să venimii acumii la cestiunea; cea, atâtii de importantă a programeloră. În ceea-ce privesce matematicele, avemii două feluri de observaţiuni de făcută: asupra întindere! și asupra disposiţiunel maţerielor.  -.- i 
Ca întindere găsimii că programa de matematici pâte fi forţe rnultă re-
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dusă. După cuniă amii mat spusii studiulii matematicelorii în liceii este. 
destinată pe de o parte a procura noțiuni de o.utilitate practică, iar pe 
de alta a forma şi a exercita raționamentulii. Noţiunile utile se reducii la 
puţină lucru: ele trebue căutate numa! în aritmetică, în geometria elemen- 
tară teoretică și aplieată, în algebră, -fn trigonometria plană. Ca gimnas- 
tică a, spiritului totii aceste ramuri tratate cumii se cuvine, însoțite de nu- 
mer6se exerciții și probleme suntii fârte suficiente și poti ajunge scopulă | 
mulţi mai bine de câtii dacă li se adaogă alte părți, cumi suntii trigono-.. 
metria sferică, geometria descriptivă și teoria geometrică a curbelorii 
usuale In adevării, multiplicitatea materielorii este o pedieă pentru des- 
voltarea, ce trebue să se dea fie-căria, şi neavândii scolari! timpală a apro- 
funda pe fie-care cumii se cuvine, se va produce în spiritulii lori o con- 
fusiune de principiy, de metode, de demonstraţiune, de numiri care va fi 
mai multi prejudiţiabile de câtă avantagi6să pentru desvoltarea, inteligin- 
ei lori. Esenţialulii pentru dânșii este de a posede unii micii numării de | 
metode, însă de a le posede bine; și e siguri că unii semestru care e con- 
sacratii geometriei descriptive, și altii semestru destinaţii teoriei curbeloră 
usuale, nule vorii fi de ajunsii nici chiarii-pentru a pricepe-cumi se cade 
scopul şi metodele de a opera ale geometriei generale. _ . 

De altă parte presența acestorii materii în programa de liceii nu sepăte 
justifica nici măcarii prin înlesnirea ce ară aduce studielori superidre de 
matematice; formulele trigonometri! sferice nu suntii utile de câtii în astro- 
nomie şi se pâte pune în sarcina profesorului de cosmografie în liceii și a 
celui de astronomie în universitate casă facă, îutr'unii mică numării de 

“leeţiuni, 5 saii 6 celii mult, formulele de care va avea trebuință ; iară nu 
să se consacre două: semestre pentra unii studiă cu totulii de prisosă în 
licee. Geometria deseriptivă, figurză cu (Gtă extensiunea și aplicaţiunile 
cuvenite în programa facultăţei de sciințe. Proprietăţile curbelorii de gra-. 
dul 2 se demonsiră în geometria. analitică, la facultate, cu muliăi may 

„mare înlesnire, eleganţă şi extensiune de câtă puţinele teoreme demon- 
strate eu atâta greutate în liceii. Câţi pentru tineri care se destină sedle- 
lori speciali, atâtii din țeră câtii şi din străinătate, şi pentru: dânșii va fi 
multii mal mare folosii a posede bihe matematicele elementare, de câtii să 
aibă începuturi din țote, fără a fi în stare. de a resolva, o problemă de 
algebră. - : a | o 

Așa dar, comisiunea e de părere să nu se conserve în prorama licee- 
lori de câtii următârele părți de matematice : aritmetica, geometria ele- 
mentară, teoretică şi aplicată la ridicări de planuri, agrimensură și nive- 

„lare, algebra, trigonometria plană și cosmografia, cu trigonometria, sferică; 
din acâstă din urmă numai ațâții câtii trebue: pentru resoluția triunghiuri- 
lorii sferice, fără alte extensiunl. i 7
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“Arii fi de doriti însă ea în aritmetică să se fuctpăi raţionamentul chiară 
de la clasa I, pentru părţile cele mai ușore şi ca algebra să se trateze 
într'unii modii mai perfecti de câtii acumii. 

Cu acâsta, creaţiunea unei a opta clase devine inutilă, de vreme ce șapte. 
clase .suntii forte de ajunsii pentru a se trata câţii de bine aceste materi). 

Intru câtit privesce disposiţiunea materielorii pe clase, comisiuneă este. 
cu totulii contra sisteme! actuale de fracţionare și de repetiţiuni la inter-, 
vale ma! multi saii ma! puţinii depărtate. Fracţionarea aceliași materii în. - 

„mal multe semestre, de ordinarii depărtate unulii de altulii, opresce pe 
scolari de-a, și forma o idee complectă de o materie, de a o vedea cauniă 
corpii constituitii şi complectii de adevăruri, şi nu îl dă nici timpulii nicr 
posibilitatea, de a 'și asimila pe deplinii metodele. eare caracteriseză fie- 
care parte a sciinței. Să se facă materiele după rendulii lori. naturală, 
după chipulii pe care 'l-amii arătații mar'susă, să nu se neglige, ea până 
acumii, de a se face numerdse aplicaţiuni de totii felulii și resultatele, 
suntemii siguri; vori fi cu multii mai satisfăcătâre de câtii potii fi cu pro- 
grama actuală, așa cumi e dispusă adi. Dacă repetirile neîncetate carl 
sunţă prescrise acumii ati de scopii-a înțipări bine lucrurile. în mintea, 
scolariloră, acesti resultații se va dobândi într'uni-ehipii cu multii ma! 
siguri și mai deplinii prin o metodă bună și prin aplicaţiunt. 

După ce amii arătatii influenţa ce pâte avea asupra sporire nivelului 
de cunoscinţe a, elevilorii, reducerea programei de studiii și mat buna îm- 
părțire a materielorii matematice prin diferitele clase,: suntemii datori a 
indica și cea-altă causă care contribue ca .elevir. răi :preparaţi,. în clasele 
inferidre să fie țiriţi ca nisce pietre prin clasele urmitâre din ce în ce 
mai grele pentru ei înșii și mal împedicătâre pentru 6levi! mal, silitori, 
Numirulii elevilorii prin diferitele clase este prea mare mai cu semă în 
clasele inferidre. Astii-felii profesorul sai trebue să renunțe de a învăța 
pe toți. şi să se ocupe mai de preferinţă: cu elevulii mar silitori sait mar 

- inteligenti, nesocotindi cu totulii pe celii ma! puţină capabili; saii trebue 
să ţină în loci pe cel inteligenţi ca, să dea, tutuloră elevilorii săr o instrue- 
țiune mediocră. -. o :, - IE 

Impuţinarea: numărului elevilorii numai la 50, celii multii,. va, aduce unii 
remediii eficace. Atunci vomii putea cere de la profesorii să se ocupe.mal. 
multi cu elevii săi la aplicaţiunea regulelori matematice, ce le-a.predaţii, : 
prin resolvare de probleme și prin  examinări dese orale Și în scrisă în 
cursulii anului de studii, de câţii numal să se.mărginescă ale inculea pa- 
pagalicesce teoremele matematice, adresându-se asti-felit numal la memo- 
ria iarii nu la priceperea elevului săă.. a 

Suntemii departe de a voi să mărginimii;: pe profesorii. în metoda, sa. de



săi 
„predare şi în aplicațiunea ce voesce să facă cu elevii sti. Totuşi însă ere- 
demiă că arii trebui ca programa elaborată şi impusă. profesorilorit de că- 
tre ministerulii cultelorii să intre în mai multe amănunte. Jal6nele pentru 
cursulă, ce este a se preda în fie-care materie, trebuescii să fie puse mar 

„desi unele de altele, ast-felii în câtii să prescrie profesorulut indicaţii până 
la chiarii capitole şi paragrafe, în eare are a face cursuli săi. Atunci! la 
ori-ce epocă a anuiu! clasele identice ale diteritelorii ' licee şi gimnasit arii 

fi: de o potrivă înaintate. Unii elevii arii'putea trece fără inconvenientii de 
Ja unii gimnasiii la altulă ; comparaţiunea între diferitele scol! -s'arii face 
cu maY multă înlesnire şi controlulii autorităţilorii: superidre ari fi -mar efi- 
face. Detaliarea programei fiindă fiicută de către-6meni maf.competinți în 
pedagogie arii profita neapărată. elevilorii mai bine,. de câtă lăsându-se, 
precum se face adi, cu totulii la discreţiunea profesoriloră, atât de diverși 

" între dânşii. a 
Este după noi chiarii nevoe: ca cărţile didactice” să fie elaborate în ro- - 

“-mânesce. NE a | a 
O ameliorare simţitâre arii fi încă daca tâte liceele și gimnasiele arii 

- poseda atlasuri, desemnuri, figuri, care ari înlesni profesoruluY predarea, 
iarii elevilorii priceperea acelorii părți ale matematicel precumii a stereo- 
metriej, cosmografiey, geometriei descriptive, unde spiritulii este ajutatii. 
şi prin presentarea pipăibilă a obiectulni ce '1-se descrie făcându-se apelii 
la încordarea imaginaţiune! sale. - a 

In privința localelorii gimnasielorii și liceelorii presupunemii că sunteți 
informatii câtit suntii de improprii. | 

Numai pentru memorie facemii darii menţiune de starea lorii, care lasă 
de doritii sub tâte privirile. Sa 

Nu puţinii şi acestă stare contribue la puţina disciplină şi educaţiune | 
pe care şi de astă dată amii constataţii că o dobândescii elevii seolelorii 
nostre publice. Si | 

Nu putemii termina fără a atrage. seri6sa atenţiune a D-vâstre, D-le 
ministru, asupra enormei perderi de timpii ce încercă învățământul din 
diferite cause, unele legale, altele nu. Unii profesorii ne-a afirmatii că nu 
are cu fie-care clasă de câtii câte 58 lecţiuni pe anii, a câte 3 pe fie-care. 
“septămână; şi dacă vomi ține sâmă de numerosele serbători bisericesci şi 
naţionale, de vacanțe, de timpulii perdutii cu esamenele de iarnă, vomii 
vedea că acestii numării se explică lesne. i 
Dacă de altă parte ne vomit gândi că mare parte a timpului de clase 

_se perde cu facerea apelului nominalii și alte formalităţi, vomii vedea ce 
puţinii remâhe pentru explicare şi ascultarea seolarilorii. | | 
De aceea socotimii că e indispensabili a se lua măsuri eficace pentru a
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„se economisi timpul de clase. Pentru acesta, va trebui a se împuţina nu- 
mărulă serbătorilorii și ma! alesii a se priveghea ca să nu se serbeze şi 
dile neprevădute în regulamentii. Acestă observaţie se potrivesce mat alesii 
dilelorii de serbători naţionali, cart ai ajunsii a se înmulţi. peste măsură. 
Ca să puteți judeca, vă vomit spune că scimit ei la unele scoll secundare 
nu se face cursii în dilele de deschidere a sesiunilorii Corpurilorii legiui- 
tore, sub pretextii de serbare naţională. Nu mat dicemii nimieii de eveni- 
mentele cele mari politice cari absorbii totii-d'a-una câte mal multe dile 
de concediii fie-care. e Se | 

Câtii pentru examenulii de iarnă, care durâză în totalii aprope 20 de 
dile, credemii că arii fi.avantagiosii a se suprima cu totul. Acesti exa- 
menii, care vine după 3 luni de cursii, şi după o vacanţă de $ dile, plină | 

„de serbători, nu probeză nimicit în privința, capacilățel scolarilorii şi nu e 
alta de câtii unii chipii de a se perde fără nici ună folosii 2 saii 3 septă- 

“mâni cart arii putea fi întrebuințate mat bine pentru cursuri. 
Primiţi, vă rog, D-le ministru, asigurarea distinset nostre consideraţii. 

Membri comisiunei asupra examerielor de matematice la liceele din Bucuresci, 
Ceneral G. Mano, Haret, G. Cantacuzino. 

- | _ Bucuresot, 1881 Iunie. -



B. GIMNASIELE. 

Raportul comisiunei Î literare asupra esamenilor gimnasielor din Bucuresci, 

Domnule ministru, 

Neisbutind încercările făcute pentru o întrunire a tutulor eomisiuni- 
lorii însărcinate a asista la esamenile anului scolar trecut, ântâia comisiune 
literară pentru gimnasii, în care aţi Dine-voit a numi și pe. sub-serisul, a 
socotit, că brebue si ma! aştepte până la finele vacanţelor şi să nu facă un 
raport special din partea sa, de cât după ce se va fi încredințat, că înţele- - 
pere asupra raportului general prevădut în punetulii 12) al instrucției 
ministeriale, chiar nicl după trecerea vacanțelor nu este cu putință. Refor- 
mele, care după părerea comisiuneis'ar cere în învețământul nostru secun- 
dar, sunt așa de importante, în cât ar fi pâte o nenorocire, dacă ele sar 
introduce acum în pripă și fără de un plan unitar, stabilit de mal nainte şi 
discutat în t6tă liniștea de către cercurile competinte în. materie de învăță- 

-mânt; de aceea comisiunea nu a grăbit eu propunerile sale, eare- acum în 
timpul vacanțelor. nu pot să fie discutate și așa nici nu vorii putâ.să fie 
ţinute în semă chiar cu începerea viitorului an scolar. Afară de aeâsta, co- 
misiunea nu a putut observa, de cât resultatele dobândite prin numato parte 
din partea literară a actualului program și așa, în. lipsa unei înţelegeri 
prealabile cu cele-l-alte comisiuni, nu putea să aibă o privire generală 
destul de bine întemeiată asupra întregului sistem de învățământ și se te- 
mea, ca nu cum-va, să emită în raportul stii păreri mai mult ori-mal pu- 
ţin unilaterale și întemeiate pe probabilități.: Procedura neobișnuită şi de 
tot anevoiosă, în sfârşiții, care a fost. adoptată, pentru esamenele anului 
scolar trecut, nar pute să fie justificată, dacă prin ea nu se va fi pre- 
gătit o -anchetă făcută de 6meni, cărora li s'a dați ocasiune să cunâscă 
din propria lori intuiţie resultatele“ dobândite prin actualul program de 
de învățământ. a | | | | 
. Cerendu-vă dar voie să fac acest. raport special, mă simt: dator a 
declara, că părerile indicate întrânsul sunt resultatul înţelegerel luate 
numai cu D. profesor Frollo, cu care împreună amii avut ondrea să asist 
la, esamene şi că nu îndrăznesc a-lii face de câtii în vederea, anchetei, care 
sperez, că-lii va va lua dimpreună cu cele-l-alte raporturi speciale, drept 
punct de plecare pentru discuţiunile privitâre la raportul general.
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Anteia comisiune literară pentru gimnasiile din București a avut ocasie 
să asiste la esamenele de religie, limba latină, istorie și limba elenă, și cu 
părere de răi trebue să vă împărtăşesc, că resultatele dobendite în aceste 
patru obiecte de învățiimânt ai rămas -ma! prejos de așteptările comisi- 
une). | | | | | 
„Peste tot scolarii aii învțat mult, însă după părerea comisiunet mai 

-mult or mat puțin fără de șir, ast-fel că cel din clasele mai superidre 
de cele mal multe-ori se dovedeau de totii slabi în materia trecută în cla- 
sele mai inferidre, şi este de temut, că după: terminarea studiilor nu le va 
mal rămânea de câfii o slabă şi desșirată, amintire despre cele învățate în 

- curgerea mal multor ani de dile.. - 
"Causa acestel rele desprinderi de a învăţa în pripă și numai pentru exa- 

menul de irecere trebue să o căutăm mat ales în programul de înv&ţă- 
mânt, care :este nu numai de totii încărcat, ci tot-odată şi lipsit de -uni- 
tate. Căci îndată ce programul cere prea mult, atât scolarii, câtii şipro- 
fesorii suntii de mat nainte .osândiţi a trece în pripă materia și fără de a-și 
lăsa timp s'o rumege. e a | 

Câtii pentru întinderea, materiei coprinse în program, ea ar trebui să fie 
„potrivită cu trebuințele ţărir, cu stadiul de desvoltare a societăţii nostre şi 

cu ealificaţiunea corpului nostru didactic, şi punctul de plecare pentru sta- - 
bilirea ej nu pâte să fie nici ceea ce se învaţă în: alte ţări, nici ceea ce 
pot produce -profesorii mai buni cu elevii de asemenea buni, ci numaf şi 

„numal resultatele ce poate obţin€ maioritatea profesorilorii - noștri cn ma- 
ioritatea scolarilor — se înţelege: mat slabi. Ax fi de dorit, D-le ministiu, 
să străbată o dată lanoi convingerea, “că de şi copii noștri nu sunt mat 
putin “deştepţi de cât.al popârelor 'culte de la apus, în seslele nâstre tre- 
bue să se înveţe mal :puțin de câtii în Franţa or! în Germania, fiind-că, 
abstracţie făcând de calificaţiunea corpului didactic, la no! nici profesori, 
nică scolanii nu trăesc în mediul cult ali Germaniei on al Franţei. In 
deosebi, nu ar trebui să se scape la stabilirea programelor din vedere, 
că o mulțime de lucruri, pe care copii în ţările apusene le învaţă din pro- 

- pria lori intuiţie, fie la casa părintâscă, fie pe uliţă, la noi :trebue să le 
înveţe în sc6lă și din carte. Şi e de prisos să relev radicala deosebire între 
cunoștințele câştigate din proprie intuiţie şi cele învăţate” din carte: unele 
se înfip așa zicând în memorie, iară altele cer să fie păstrate  dinadins 
prin o predare metodică şi clasificate 'așa,. că să nu se piardă sub un noii 
strat de cunoştinţe, ceea ce nu este ;cu putință, : când copilulii e silita 

“învăţa prea mult, - i 
„Acest adevăr se aplică: mal ales la partea reală sati cu deosebire:stien- 

“țifică -â programului de învățământ, “Si aşa mal ales 'în :ncestă “parte 
programul pare prea Încărcat, , ,, E Sara
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Fără îndoială comisiunea nu cunâște de cât din auzite modul, în care 

Sa.realisat acesti parte a programului, şi așa nu se simte competentă a 
se pronunța asupra el; ea crede însă de a, e! datorie a vă trage luarea a- 
minte asupra aceste! părți din programe. a | 

Soslele secundare și în-deosebi liceele: sunt menite. a -pregăti tinerimea. 
pentru studiile speciale în ori-care ramură a ştiinţelor, adică: mat mult 
a desvolta inteligența şi gustul de studii de cât ada cunoștințe positive 
şi amănunțite ; de aceea nu fără drepti cuvăntii s'a admis că în progra-. 
mul lor trebuia să covîrşescă literile şi în deosebi studiul limbelor clusice, 
prin care tinerimea aţât de bine se deprinde cu precisiunea în operaţiile 
intelectuale și 6re-cum pe nesimţite câștigă iubirea de adevâr şi trebu- 
ință de forme frumâse. Nu un folos: imediat și practic, nu cunoștințe 
şi desterităţi speciale se caută în liceii, ci înţelegerea lucrurilor şi mat vir- . 
tos deprinderea, de a dori să le înțelegem căci acesta e prima condiţie a 
culturei şi mal ales - acesta se cere pentru studiile speciale, pe care elevul 
din liceii le va, face mal târdiii la vre-o sc6lă superidră. Nu pot dară să 
intre în programul liceelor. de cât acele dintre cunoștințe şi învățături 
care ne daii înțelegerea. lucrurilor, şi dacă ne dăm bine semă, ne încre- 
dințăm, că suma acestora e relativ mică. Cât pentru științele reale: în . 
deosebi, ele intră în programul liceelor numa! ca element intregitor şi aii . 
importanță numai pe câtii cultura liceală în lipsa lor ar fi unilaterală: 
sunt conclusiunile finale , cars trebue să intre în programul liceelor, 

„iară din amănunte nu pot să fie admise: de câtii acelea, a căror cunoş-. 
tință e -neapărată spre a înțelege adevăratul obiect al învățământului 
din liceu, resultatele cercetărilor făcute până acum in deosebitele ramuri 
de ştiinţe. . Alt-fel liceul își. perde caracterul săi de sc6lă pregătitore și 
elevii vori învăța, multe, însă vorii înțelege puţin, vorii pierde încetul: cu 
încetul chiar şi deprinderea, de a stărui să înţelegă și vori uita în curând 
ceea ce nu putea să învețe de cât în pripă și fără de şir. - 

Ar fi deci de dorit, D-le ministru, să li se dea comisiunilor literare oca- 
„sie de a discuta, împreună cu cele ştiinţifice, pentru. că numai ast-fel s'ar 
putea stabili dacă în adevăr actualul program, aşa cum el se aplică, e 
prea încărcat în partea lut şciinţifică şi dacă trebue, prin urmare, scădată 
materia coprinsă în acestă partea lu. | | 

Chiar scădând materia 'coprinsă în partea ştiinţifică a: programului, 
partea literară toi nu ar “putea să păstreze întinderea, eX de astă-al. | 

“Seâla nstră primară. nu pote încă să răspundă nici. pe departe la as- 
teptările liceului, și aici iar trebue să relev, că răul e dre-cum organic 
şi vina nu este numai a coipului. didactic. Suntem o societate abia por- 
nită pe calea culturei, şi'nu trebue să ne mirăm,. daca. vedem că în.o 
ţară, în care. sunt advocaţi și chiariliteraţi, care nu știii gramatica lim-.
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bei lori: materne, profesorii din primele cla-e giinnasiale trebue să | pârte: o însemnată “parte din sareinele învăţătorilor primâri. La not copiil nu-'învață aprâpe nimic la casa părintescă şi în deobşte a- fară de sc6lă, şi în același timp societatea, care atât de puţin îl spri- 
jineşte pe învăţător, nici nu. știe să ' aprecieze studiele elementare. Se crede. că e destul. ca un copil. să trecă din'o clasă în alta, şi cei mai mulți nu simt, cât de neapărat este pentru înaintarea lui să ştie materia clasel. trecute. De aceea se face din tote părţile pre- siune asupra . învățătorului, și în cele din urmă , el este silit a da - note de trecere chiar şi celor ma! slab! scolari, în cât repetenţii sunt fârte . rar! în scolele n6stre primare. Aceşti scolari slab! sunt apol un noi ele- ment de împedicare pentru învețământul nostru, căct tot-d'a-una un scolar răi ține în loc pe alți dece buni, ceea ce, durere, părinţii scola- ilor “mal bunt tot nu ma vor să înţelegă.  Ast-fel se constată pe fie- care an, că forte mulți elevi eşiți-chiar din seslele primare din capitală după trecerea vacanţelor nu maj ştii să distingă părţile cuvântului, să reviteze tabela, lu Pitagora oul să numâscă cele cinci continente și cele cinci rase omeneşti. n a | | po Puşi faţă în față cu un asemenea material, profesorii claselor gimna- siale nici cu cea mai mare incordare nu pot să producă, de cât resultate slabe şi trecătâre. o | Comisiunea a avutii ocasiunea, să asiste la proba de o adevărată luptă între profesori. și scolari, Și “pronunțându-se asupra resultatelor acestei lupte, nu ia drept punct de plecare de câ pe acela dintre pimnasiile din Bucuresci, al cărui corpii didactică prin 0. norocâsă întîmplare e ast- fel alcătuit, în cât fără de exagerare se pote dice, că stă chiar mat pre sus de aşteptările nâstre. Asupra examenelor făcute cu elevil de la Simnasiul Lazăr, comisiunea a avuţ ocasiuncă de a se convinge, că e - cu desăvârşire peste putinţă a dovedi materia prescrisă in actualul pro- gram de învățământ. La acest gimnasiii, unde comisiunea a constatat chiar exces de zelii la unif dintre profesori, unde disciplina e exemplară Şi unde, mai ales pentru limba latină, studiul a fostii condusi cu atâta pătrundere metodică și atâta tact pedagogic, în cât cra o adevărată mulțumire sufletâscă de a asista la examene, chiar la acest pimnasiii comisiunea a trebuit să stăruiască, în mai multe rânduri să li se dea unor elevi de tot slabi note de trecere, căci alt-fel cea mai mare parte din scolari trebuia să rămână repetentă ori să trecă cu note “de tot slabe. Ei știa materia clasei lor, eraii însă de lot slabi. în materiele claselor trecute, pe cât ele nu steteaii în legătură imediată: cu cea din clasa lor. ! Ast-tel, de exemplu : elevi! cari făceaii cu destulă lesnire traduceri. din Cornelius Nepos oră din Plinius, nu arare-orl rEmâneaii zăpăciți, când
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Îi se cereait timpurile primitive: ale unul verb ori (if 
stantiv, mal ales daca acest verb ori acest sub Si APA tem 
plare, nu se afla în autorii, pe care suntii obligați ai stii Sitontra, 

„_elevit din clasa I şi cel din clasa II păreaii peste totii tari îă“tamatică. 
„ “De asemenea, luând caetele de limba română, constatăm, că până chiar 

şi unil dintre elevii -clasel I ştiii să scrie corect româneşte; însă daca luam 
tesele de limba latină, vedem, că numai traducerea e exactă, iar expri- 
marea în românește plină de greșeli gramaticale. Aceiași elevi, cart face 
bine temele din gramatica română, se exprimă răi, cândi traduc dini la- 
tineşte, fiind-că ek învaţă gramatica română de o dată cu cea latină, nu o | 
Ştiai de mat 'nainte, regulele ei nu li s'aii întipăritii încă așa, în cât să 
aibă deprinderea, lor şi să le aplice 6re-cum fără de voie și în mod me- 
cani. Acestă deprindere trebuia, să se facă parte în casa părintescă, par- - 
te în. se6la, primară, și după ce nu sa făcut aici, se-face cu mult mai: 
anevoiă în gimnasiti, unde studiul limbei române nu s'a introdus de cât 
abia acum câţi-va anl şi unde luarea aminte a, scolaralut e împărțită între 

    

o mulțime de obiecte care mal de care mai grele. - -- 
Unul dintre marile fol6se ale studiului limbelor străine și în deosebi ale 

celor clasice e acela, că învtțându-le, învăţăm cu atât mal lesne şi mat 
temeinic limba nostră “maternă ; :nu e cu tote aceste mai puţin “adevărat 
că gramatica limbei materne e punctul: de :plecare pentru studiul 'ori- 
cărei limbi străine, și acela, care nu ştie gramatica limbei sale materne, 
întempină greutăți înduoite, când se pune să înveţe gramatica unei limbr: 
străine pentru dânsul. Cu aceste înduoite greutăţi se luptă gimnasiele 
'nstre la studiul limber latine. | N aa ae Ra 

“Ţiind dect semă de aceste greutăți 6re-cum organice, comisiuinea crede, 
că în ceea, ce priveşte limba, latină sarcina prescrisă în program pentru 
clasele gimnasiale trebue 'scădută. In deosebi, 'autorii ar trebui şterși din - 

„programul claselor I și II, pentru că în aceste clase să se păstreze tot 
„timpul şi tâtă atenţiunea scolarilor pentru gramatică. . Abstracţie ficândii-- 

de timpulii care se perde cu traducerile făcute din autori. „De viris illus- 
tribus urbis' Romae“. pentru clasa IL, şi cu atâţii mai virtosii. „Epitome - 
historiae sacrae“ pentru clasa Î, sunt peste puterile copiilor, care ast- 
fel chiar de la început se deprind a învăţa pe din afară în. românește 
ceea ce nu înțeleg și nici :nu' pot să înţelegi 'în latineşte, fiind-că în 
“amândoui acești autori sunt adese-ori aplicate nişte regule,. pe care sco- - 
laril nu le-ai învăţat încă. a SI 

Pentru clasa III programul “prescrie traducţiun! din Cornelius Nepos , 
Iulius Caesar și Phaedrus, iar-pentru clasa 1V din Salutius, Quintus Cur- 

_tius și Plinius Epistolae: ' Din toți aceşti autori s'aii făcutii în adevării tra- E 
duceri, dar de sine se înţelege, că tocmai pentru aceea nici unul nu pote
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„„să'le fie eleviloi destul de bine „cunâscut, 'Arfi deci :mal bine să se 
păstreze numai câţi-va dintre autori. și. acestia să fie studiaţi.„. şi anume 
pentru clasa III: De viris illustribus .urbis Romae și Cornelius Nepos, iar 
pentru clasa IV: Cornelius:Nepos şi mai ales'lulius Caesar, ca model de 
limbă limpede și'lămurită. Reducăndu-se ast-fel programul, seolarilor 
le-ar rămânea timpul neapărat. pentru repetiţiunr din gramatică și mal 
ales. pentru temele, care trebue să formeze cea „mai . însemnată, “parte a 
lucrărei primelor clase gimnasiale, căci prin ele regulele gramaticale se 
întipărese mai bine de cât prin traduceri făcute din nisce autori îndeob- 
şte prea grei. a aa Ie 

De şi nu prea, încărcat, dar “cu deosebire răi împărţit pe clase “I-a 
părut comisiunei programul în ceea, ce privesce religia. 

Religia se:predă la noi mal mult ori mal puţin așa ca Şi când ea nu 
ar. fi religia nâstră, a părinților și străbunilor. nostri, ci: religia unui po- 
por stins de pe faţa pământului, cum . s'ari preda. abună- oară mithologia 
popârelor antice, ca o sciință, care nu are aprope, nimic a face cu inima 
ndstră şi pe care o învăţăm numal din curiositate. In deosebi în gimnasil 
se predă istoria sacră a vechiului Şi noului 'testament,. dogrnele şi tainele 
legei creştine, tâlcuirea, evangeliilor şi morala creştinescă; mai mult nici nu 
S'ar putea preda. Insă ceea ce este lucrul de căpetenie, deprinderea, re- 
ligi6să, lipsesce aprâpe cu desăvârșire. In casa părintescă, copii în deobşte 
nu ai parte de creştere 'religidsă, în scedlele primare et deasemenea nu sunt 
ținuți a merge. regulat la biserică, a se împărtăși la timpurile cuvenite şi 
în deobşte a se deprinde cu formele: religidse, în gimnasiu, în sfârşit, pro- 
fesorul de religie nu are destulă autoritate spre a "putea face ceea ce nu 
s'a făcut în casa - părintescă şi în sedla . primară Şi ce acum e cu 'mult 
mai grei. Ast-fel fără de voie trebue să ne întrebăm: de ce'se mal predă 
religia? Dacă nu admitem importanța pentru morala publică a: măngăie- 
rel sufletesci,. pe care o simte omul evlavios, când 'și mărturisesce pă-. 
“catele, se împărtăşesce, când stă în biserică Și în -deobşte când:ia parte 
la, verl-0 ceremonie religidsă, atunel predarea, religiei în sedle nu este de: 
câ un mijloc de a răspândi necredința,  fiind-că nu e nimic”. mal -firese 
de cât aceea,. ca băiatul din gimnasiu 'să% rîză. de nisee credinţe, .care 

„naii fost de mal nainte sădite în sufletul, lui, întocmar.iprecum:.not.râ- 
dem de credinţele străbunilor noștri Romani, de şi, .ea concepții, le gă- sim “frumâse.. Oni credem, că cultivarea sentimentelor religi6se.nu mat | are importanță, pentru ordinea socială şi pentru desvoltarea sănătâsă a, ţă- rel nostre, şi atunci, ne ma! fiind religia privită ca interes. public:,. să 0 ştergem din programele seâlelor; nâstre şi so admitem numai ca 0-. bieci facultativ pentru aceia, -cari-țot mai cred ; „OrT admitem: importanța religiei, care veacuri : îndelungate a fosţ cel: mai. de .căpetenie , isvor. de
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viață sufletească, a neamului nostru, şi atunot trebne să. iață suflei | e “se introducă o dis- 
„ciplină, severă în ceea ce privesce deprinderea relipitsă, i 

„Se predă astă-QY în elasa 1 „Istoria sacră de la facerea lumel. până la 
nascerea, Domnului nostri Isus Christosti. “Tot în acea „clasă se mat predă 
în istoria vechilor popdre orientale, aceeași materie, adică, istoria popo- 
rului israelit. In sfirșit, se mal fae.și traduceri din „Epitome historiae 
sacrae,“ se predă prin urmare în acelaşi, an aceeaşi materie în trei: deose- 
bite chipuri și de către trei. deosebiți profesori. “Dar abstracţie făcând “de 
la inconvenientele pedagogice ale acestei procederi, not nu. învăţăm, ca 
cestie de religie, istoria poporului israelit, ci istoria, originel legei creştine, 
adică sirul de întâmplări, prin care cu veacuri mal "nainte lumâa a 'tost 
vestită despre venirea :Măntuitorului, vechiul” testament, în care nu cău- 
tăm : de cât întemeiarea și lămurirea învățăturilor creștinesei, . Prin ur- 
mare istoria sacră urmeză a fi predată mereu cu ţinerea, în' vedere a dog- - 
melor și tainelor legif. ereștinești, pe care seolarul îrebue să le cundscă 
şi să le fi pătruns, de 6re-ce fie-care întâmplare din istoria sacră se ra- 
portă la veri-o dogmă, la veri-o taină or la: verY-o întîmplare din viaţa 
mâniuitorului nostru, alt-fel nic! nu ar putea să facă parte din istoria 
sacră. Scolarii dar înainte de tote trebue să înveţe dogmele şi tainele, în 
clasa Î, apo! noul testamentii în clasa II, și numa! în urmă pot să trecă | 
în clasa III, la vechiul testament, pe care acum li pot învăţa aşa 
cum trebue să se predea în gimnasiu, nu ca simplă istorie, ci ca ele- 

“ment de lămuire atât peniru dogine şi taine, cât și pentru noul testa- 
ment: e E a 

„Explicarea, celor patru evangelii din punctul de vedere al moralei 
cuprinse în ele“ deasemenea nu ar putea să fie admisă în clasa III, în al 
cărei program e pusă, ma: ales când „morala creştină basată pe ar- 
gumente din sfinta seriptură și din rațiune» nu se învaţă de cât în clasa 
IV. In deobşte ar fi de discutat, dacă biserica nâstră ortodoesă, iar nu 
reformată, pote să admită explicarea evangeliilor chiar de nisce copil 
din clasele gimnasiale ; în tot casul e bine, ca ei să învețe mal 'nainte 
moraja și numal apol să fie admiși la explicarea evangeliilor, care a urma 
a se pune în programul clasel V, din liceu. Cât pentru gimnasii, expli- 
carea evanseliilor ar trebui să se facă, precum se urmâză în alte ţări, 
de către profesorul de religie în tote duminecile şi dilele de sărbătâre cu - 
ocasiunea întâlnirei făcute cu scolarii spre a merge împreuvă la biserică. 

În cea ce privesce istoria, comisiunea trebue să 'șI. impună o deosebită 
reservă, . Intinderea, cât și predarea materiei pentru istorie se află în 
strinsă legătură cu geografia și aşa programul ar trebui să fie privil 
pentru aceste două obiecte la unii loc. . Insă din întâmplare o comisiune a 

„ asistat la examenele de istorie și alta la cele de geografie; ast-fel nu-
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mat amândouă comisiunile în înţelegere sar putea pronunţa cu destulă cu» - 
noscință de causă asupra fie-căruf din aceste obiecte. Afară de acesta mal 
ales, faţă cu istoria, ni se pune întrebatea, dacă gimnasiile, aşa cum le 
avemii noi, sunt - așezăminte de sine stătătore, 6rt numai clase paralele 
„pentru cele d'ânttiii patru clase ale liceului, precum le socotesce comi- 
siunea. In acest din urmă cas comisiunea nu se pote pronunța de cât 
în înţelegere cu comisiunea, însărcinată a asista la examenele claselor 

_superidre, fiindii-că, pentru motive greii de înțeles, în clasele superidre 
se predă încă o-dată o parte din materia cuprinsă în programul claselor 
inferidre. | NE | | 

Daţi-"mi dar voe, D-le ministru, a încheia acest raport cu exprima- 
rea speranţei, că comisiunea, va avea ocasie să răspundă în urma discuţiu- 
nilor ce va fi avut cu cele-alțe comisiuni pe deplin la însărcinarea, cu 
care aţi bine-voit. a o onora. | | 

Primiţi, D-le ministru, expresia deosebite! consideraţii, 

| Al D-vostră devotat : Toan Slavici.



Raportul D-lui profesorii Lâautey, membri în a doua comisiune literară 
pentru esamenile gimnasielorii din Bucuresti, a a 

Domnule ministru , 

Am ondre de a vă da socotela despre mandatulii pe care 'mi l-aţi încre- 
dințatii, delegându=mt ca comisarii la esamele de la sfârșitulii anului, de 
la gimnasii (Il-a comis. liter,) Lc a 

După înţelegerea ce amii avnti cu..colegulii meii, D. Anghel Dumi- 
“trescu, şi în vederea cunoseinţelorii mele speciale, precumii şi a timpului 
„care "mi erea mărginitii de esamele elevilorii mei de la sedla de Comerţii, 
m'amii aplicatii. cu deosebire a studia progresele făcute „de elevii fie-cărui 
gimnasiii la limba francesă, a 
„Cu ţâte acestea, dorindii a 'mi da o soeottlă esaelă şi seridsă despre 
gradulii instrucțiune! generale, amii urmăritii mereii esamele de la limba 

„română, şi mă credit destulii de luninatii în cugetulii meii în. privinţa a- 
cesta, după o presinţă continuă de doui-spre-dece dile printre profesori! şi 
elevii gimnasiilov Cuntemiri, Laziră şi Mihaiti-Bravulii, ca să formulezii 
astă-d, după o matură cugetare și în cunosciinţă de causă, următârea 

" eonelusiune : a a | 
Instrucţiunea generală în gimnasil este în realitate inferidră așteptărilorii. 

„» Ac6stă neplăcută stare de lucruri resultă, după părerea mea, din trei 
cause principale : a Pa 

Două suntii de esenţă administrativă : — numărulii elevilorii din fiă-care 
clasă este pr6 mare, — disciplina este nulă. o ă 

A treia causă aparţine, dâcă potii să die aş€, de domeniul pedagogicii:— 
metoduli de învățimântii alii unorii profesori, dintre cart fii-care are va- 
lOrea sea personală indiscutabilă, mi s'a părutii defectuos. a 

Legea limiteză numărulii elevilorii, cari trebue să se încredinţeze unul 
profesorii, la einei-deci. Daţi-mt voiă, Domnule Ministru, să critieii. acestă 

 disposiţiune a regulamentului, şi nu mi sfiescii de a afirma, basându-mă 
pe faptele cum s'aii arătatii la esame, că este imposibilii unul profesorii, 
ori-eare aril fi meritulii personali şi devotamentulii sti, să dirigă cu fo- 
losă instrucţiunea a cinck-(eci de tineri : prima eondiţiune pentru actsta, 
adică timpuli “* lipsesce. | RE a 

“Ce urmeză dintr'acâsta ? Esamele ne a arătată :. a 
„Stii că profesorulii sacrifică economia, 'spiritulii metodului sti, prescur. 

teză vrând-nevrând desvoltarea deja atâtii de restrânsă a numerdseloră
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materi!, pe cart este însărcinatii a le profesa, cu seopii ca să potă întreba 
lunari pe toți elevii săi, după cum prescrie legea; 
„Sei că elii esecută punctii cu puneti programa pe care "și-a tras-o SIn- 

gurii, cândii 'şi-a preparatii eursulii, și nu procede la ascultarea eleviloră 
să! după regulamentii. Cu alte cuvinte, dintre tote necesităţile pedagogice, 
elă sacrifică pe cea mal esențială, pe acea care, punendu-lii în comuniune 
continuă de ideY cu copiii pe car! ! dirige, 1 permite de a-și da socotela di 
cu di despre progresulii lorii, şi de a-i îndrepta astii-feli may sigură că- 
tre scopulii pe care li-li propune. | a 

__- ȘI întruni casă, și într'altulii, misiunea profesorului nu se împlinesce, 
Asupra acestul primi puneti: nu şovăiesciă a conchide că învețămăntulii 

„profesorului nu 'și va da folsele sele de cât în diua cândă maximum de 
einci-deci de elevi va, fi redusti la, jumătate. Ma Sa 

Deeă mt iaii după puriarea elevilorii la, esamen ca să apreţiezii pe, cea 
din cursulii anului, — şi până nu mi se va demonstra alt-felii, susțiii a- 
cesța — mi vădit siliţi a declara că disciplina în gimnasiY lipsesce cu de- 
seyârşire. Oare "profesoril trebue să fii responsabili ? Mal mulţi dintre 
D-lor mi-ati afirmată, că nu dispineati de nici unii mijlocii practicii ca să 
fă ascultați, că nu poţi pedepsi după cum le dieteză consciinţa. D-lor ; că 

 dEcă se prescria unele pedepse escepţionale, remâneai nesancționate. 
"Sa disii, și nu se va înceta d'ă se dice, că fără disciplină nu este seâlă. 

A pretinde că numat amorulii de sciință, numai respestulii de profesorii arii 
face.pe unii copilii stii chiarii pe unii tînării să asculte cu religiositate cu- 
vintele maiâstrilorii să, actata arii fi o presumpţiune negândită. A cere 
însă ca profesotulii să înveţe cârte pe scolaii fărk ca să i'se: dea şi mij- 
locele prin carl.să facă să fiă ascultați, acâsta este o anomăliă asupra 
căreiă mi permiti, Domnule 'Ministiu, să atragi bine-voitorea D=vâstră 
atențiune. m o 
„Astea 'suiiiii, Domnule Ministiu, cele dou cause care ţinii de resortulii 
administrăţiuriel generale,'cari ădică esii din sfera, de: acţiune a' profesoru- 
lu ; acestori două cause voili ătribui' slăbiciunea: reală a instrucțiuni! în 

„Mai "nainte, Domnule Ministin, de a vă relata resultatele “esamelorii de 
la limbă frâncesă, permiteţi-tat a vă semnala, în câte-va, ciuviate că în cea 
ce conderne esamele de la limba toniână se: produce mai puțini de câtii 
sarii dori, şi că decă este vorba 'de-a, stabili o -gradaţiune” în privinţa; re- 
sultatului la diferite gimnâsii, nienţioneză “gimnasiulii: Mai: Bravuli: ca 
mal bine reuşitii de câtii cele-lalte, grație metodulut “dia nemerită “ali 
D-lui profesorii respectivii, 0. S. Stoicescu. i 

„Relaţivii la 'esamele limbef fiancăse:cu câre m'am: ocupâtii mâl cu di- - benzinei ile, mia e a îm mei pese .. „ai N: , PI po a nadiăsuli, 64, Domnule Ministru, vedeiile “mele ; i



Media este slabă. Pronunciaţiunea mi s'a părutii- în genere neglesă, 
une-ori defectudsă. Găsescii că este o precipitațiune pr& mare. ca să se 
traducă autori francesi, că se pre grăbescii cu a aborda dificultăţile gra- 
maticel, înainte de a învinge pe ale pronunţări! și pe ale citiri, Sa 
„Acestă reservă făcută, voiii semnala că la gimnasiulii Mihaiii- Bravuli 

suntii elevi buni, lucru care neapăratii se datoresce D-lui profesori res- 
pectivii, care este și autorulii metodulul ce a produsii aceste resultate. - 

Gimnasiul Cantemiri are şi elit câţi-va elevi buni. Metodulii preconisată 
şi urmatii de D. profesorii Chirilov este unulii din cele mai bune metâde 
francese.; După părerea, mea însă, aplicarea acestul metodă „jasă ceva de 
doritii : — vorbescii aci nu ca francesii ci ca profesorii românii — acelii 
ceva constă din acesta că este scrisii d'a 'ntregulii în franțuzesee. ȘI ei | 
credi că este o mare greutate ca să faci pe. începători să înțelepă bine 

„escelința, unul metodii redactatii într'o limbă pe care e n'aii vorbit-o niel 
„o-dată. D. Chiriiov a obținutii resultate bune ; şi părerea mea este că va, 
obţine şi mal bune, deca s'arii mulțumi, barimă în primuli ani, cu .unii | 
metodii româno-frâncesii, reservândii metodulii lui Larousse pentru cei- 
Valţi anl. . a . Sa | | | 

Imi pare răi că nu polii dice toemat aşE ceva şi: despre gimnașiulii 
Lazără. La limba francesă, elevii din acesti gimnasiă suntii din nenoro- 
cire forte slabi, şi notele, cari suntii date de mine la clasele I şi II, fiindă . 
absinte D. profesori, trebue să fiă considerate ea dațe dintr'o extremă 'in- 
„dulginţă, în vedere că eram străinii de elevi, şi elevir de mine. 

O-daţă cu elevii acestul gimnasiii S'aii presintatii la' esame şi cei din: 
institutulii privaţi Heliade. Resultatele aii fostii fârte șatisfăcătore, și la 
limba, francesă chiar superidre. Ia Aa | 
 Resumii acestă raportii, Domnule Ministru, repeţindiă cuvintele chiar ale 

conclusiunii puse mal sus: - a 
„Nivelulii medii alii studiilorii în gimnasil nu Lam găsitii toemat cores- 

pundători așteptărilorii. Causele aeesiei slăbiciuni am" avutii ondre, a le 
arăta mal sus : — numărulii pre considerabilii de elevi, —şi lipsa de 
disciplină. , a 

Bine-voiţă, Domnule Ministru, a priroi, asigurarea, distinsei mele ,stime. 

 Lâautey H. Albert, 
Ă . Liconţiatii în dreptii,: profesori la ecâla de Comerţii.



Raportulă comisiunei de sciinţele fisico-naturale asupra esamenelorii 

gimnasieloră din Bucuresci. | 

D 

Domnule ministru, 

__ Insăreinaţi cu examinarea elevilorii gimnasielorii din capitală în ceea 
ce privesce sciințele fisice și naturale, sub-semnaţii avemii on6re' a vă su- 
pune aici observaţiunile n6stre asupra, mersului şi nivelului acestorii stu- 
di! în gimnasiele Cantemir, Mihaii-Bravuli și Lazarii. - 
“În ceea ce privesce gimnasiulii Cantemirii: amă constatații cu plăcere 
că D. Panu Constantinescu, profesorulii de sciinţe naturale, a înţelesii cu 
totulii natura acestul înveţimentii și prin numerâse experienţe de fisică şi 
de chimiă făcute în cursuli anului, prin demonstraţiuni dilnice tăcute la 
tablourile de istoriă naturală și prin colecţiunile de mineralogiă și de ge- 
ologiă, a reuşitii a imprima copiilorii in modii sipurii numerosele şi varia- 
tele cunoscinţe ce se prevădii în programele actuale. Amii observatii însă . 
că D. Panu Constantinescu, fiindi silitii a se servi cu cărţi și texturi cari 
suntii înțesate de erori și pe cari, fie disi în trecătii, ne mirămi cum ai 

“obținutii aprobarea ministerului ca opuri didactice, n'a pututii evita incon- 
venientulii că copiil aii căpătatii pe ici şi.pe colo noţiuni false saii ne- 
exacte, cari suntii mal periculose de cât absoluta nesciinţă. In vederea a- 
cestui gravii inconvenientă sub-semnaţii suniemii de părere să se nu- 
m6scă, o comisiune pentru revisuirea cărţiloră didactice, relative la, seiin- 
țele naturale şi să redigeze unii programii basaiit pe celii actuali, care 
este adoptabili în principiii, după care să se publice concursuri pentru: 
scrierea de cărţi didactice, precumii s'a făcutii pentru abecedare, pentru - 
cărțile de lectură ş. a. | | 

La gimnasiuli Mihaiii-Bravuli, D. profesorii Dobrescu a permisii ea 
unii elevi mai slabi din clasa a, III, cari n'aii înţelesii bine materia, să în- 
veţe pe din'afară, texturi tipărite saii note manuscrise și să reciteze lecţiu- 
nea din cuvcatii în cuvântii într'unti modii mecanicii In cele-alte clase ale 
gimnasiului Mihaii-Bravuli, amii fostii mai satisfăcuţi de progresele rea- 
lisate în sciințele naturale. . 

D. Stefan Mihailescu, profesorii la, gimnasiulii Lazarii a făcutii pe toţi 
elevii să înţelegă bine ce aii învățată și să pâtă raţiona până la 6re-care 
punctii, în expunerea cunoscinţelorii ce aii dobândiții. In unele părți, mat 
cu scmă în fisică, D, profesorii s'a întinsă prea multii în ipotese. Amii
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riotată acesta mat cu smă în ceea ce privesce mecanica moleculară și 
noțiunile relative la, forțe, despre care D-sa ne-a spusă, că a redută bine 
să se ocupe, de şi aceste cestiunt nu suntii prevădute în programulă ofi- 
cialii. - E E 

„În ceea ce privesce adăogirele la programii din partea D-luy Mihăilescu, 
recundscemii pe de o parte că unele noţiuni, precumii cele asupra maşi- 
nelorii cu aburi, suntii folositâre şi că bine a făcutii profesorulii de le-a 
atinsă, credemi însă pe de altă parte că mintea copiilorii este deja, prea 
mulţii încărcată după programele actuale. e i 

Și fiindă că este vorba de programe, vomii expune aci părerea nâstră, 
în scurtii, asupra lorii. ai i ! 

Suntemii eu totul în principii. pentru superposițiune; dorimii .ca, ele- 
vulii care termină gimnasiulii şi nu vrea să mat continue în liceii, să po- 
sede ţ6te cunoscințele elementare de sciinţe, ce i suntii necesare ca omii în 
societate, pentru trebuințele de tote dilele, și acesta mal alesii fiindii că ne 
lipseseii sedle reale. Oredemi însă că s'arii putea, fără inconvenientii, sim- 
plifica programa actuală, ma! cu semă cu privire la botanică şi zoologiă 
din clasa II, în care partea descriptivă a acestorii sciințe este prea multi 
întinsă, iară partea anatonomică şi fisiologică mulții mai restrinsă. : 

In câtii privesce igiena, profesori de la gimnasiele din capitală aii în- 
țeles : bine scopulii acestut cursii şi i aii dații desvoltarea necesariă în: 
conformitate cu programulii. i E ă . | 

Bine-voiţi vă rugămii, Domnule Ministru, a priimi încredințarea distin- 
sel n6stre consideraţiuni. | i N 

N 

Dr. 1. Feliz, Dr. N. Cherenbach, St. Sinleanu, - 

Bucuresoi, 1. Iulie 1881,



C: SCOALA COMERCIALA 

; Raportul comişiunei, delegațe, a aşista la esamenile scâlei comerciale din 
Bucuresci. 

Domnule” ministru, 

„ Conform adreselorii Dvâstre cu Nr... . prin care ne-ați făcută. on9- 
rea a ne însărcina să, așistămii la, eșamenele 'de, finele anuluf, scolasticii. 
1880—1881 ale elevilorii sedlei comereiale din Bucureset, pe.câtii,ne-a - 
fostii posibilii ami asistată, la esamenile tutulorii materieloriă,- atâţii îm- 
preună câte 2 saii 3; din membril; comisiunel, câti.și, în parte fie-care și 
resultatulii însărcinărei. n6stre avemii ondre.a, vi "ii comunica prin pre= 
sența : Da | De | | 

Cu o legitimă saţisfacțiune, Domnule ministru, v& putemii asigura, că 
toţi profesorii acestei scoli, 'și înțelegii nobila lorii misiune; din. răspun- 
surile elevilori şi din cestiunile puse la esamen ne-amii convinsii că, acesti 
domni profesori. și daii.tâte silințele pentru a, face să pătrundă. în, spiritele 
elevilorii, învățăturile programulut, şi putemii adăoga că dânșii nu lip- 
“sescii nici de cunoscințe, nici de metodii, nici de stăruință. — Afară numa! 
de profesorulii de limba Italiană, care pote din causa etăţer.sale prea; multii 
înaintată este departe de ași putea îndeplini însărcinarea, de profesore, din care causă elevi! n'aii învețatii mai nimici. | 

Cu acâstă ocasiune ne permitemii, Domnule ministru, să atingemii bi- : ne-voitorea D-vâsire atențiune asupra ameliorăriloră ce trebuescii făcute 
în organisaţiunea acestei scoli. Constatândii cu plăcere că s'a făcută pro- grese însemnate, este însă locii. de noi ameliorațiuni. Așa not credemii că cinci ani nu suntă suficienți pentru ca să se potă preda tdie materiele ne- cesari! comerciului şi mal cu semă să se pâtă profesa, cu extensiunea ce comportă materia, de aceea credemii că arii fi bine să se înființeze Încă o „ clasă, cu alte cuvinte să fie 6 clase, împărţite în 3 clase inferidre sait de preparațiune şi 3 clase superidre. — Numa! după terminarea clasei a VI elevi! vorii fi admişi să depue unii esamenii generalii, după un programii Stabiliti și li se voră libera diploma de licenţă în sciinţele comerciale. Credemii asemenea să localulii nu este încăpătorii în proporțiune cu numărulii crescândii alii elevilorii.— Asemenea atragemii atenţiunea D-v.,
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Domnule ministru, şi asupra înavaţira ce trebue a se aduce museului de 
echantilne de mărfuri, precumi şi asupra laboratorelorii de fisică şi chi- 
mie, care suntii, putemii dice, abia în formarea lori. 

Primiţi vă rugămii, Domnule ministru, asigurarea distinse! nâstre consi- 
deraţiuni. 

A. Vericeanu, D. Emanuel, 1. $. Brătianu, Presidentii ali tribunalului 

comerciali de Ilfov, C. Porumbaru; s



De — SCOALA NORMALA CAROL 1 

Raportulă D-lui colonel Gorjan asupra esamenelorii şcâlei Normale Carol], 

Domnule minisiru , 

„Inspectândii esamenele şedlei normale Carol 1, conformii însăreinăre! 
care aţă bine-voitii a ne pune, avem ondre a vă comunica resultatulii ob- 
servărilorii nostre, precum urmeză : a 

Mersulii deplinii -alii sele! în cestiune presintă următorele lipse: 
- 8) Programulii aetualii nu se vede combinatii în modii pedagogiei. Pen- 

tru majoritatea studielorii, elii nu indică de câtii forte scurtii numar simpla 
nomenclatură a studielorii fără nici o direeţiune specială, pe când, pentru 
unele studii, spre esemplu Geografia, indică o desvoltare atâtii de întinsă, 
şi minuţidsă, în câtii trece cu totulii peste preparaţiunile trebuitore unorii 
învățători rurali; apoi chiar combinarea studieloră pe. clase se vede forte 
defectudsă, așa, pe cândii studiulii pedagogicii care formeză specialităţile 
şedlei, se prevede numai la unii singurii anii, se dă totii unii anii pentru | 
fisică împreună cu chimia, ba în unii singurii anii la un singurii profesorii 
suntii grămădite şi geologia, și mineralogia, şi agricultura, și horticultura, 
şi apicultura, şi silvicultura, sc. dai trei ani pentru studiulii religiunei şi se 
prevede desvoltarea, ei până şi cu istoria eclesiastică și cu explicări de evan- 

"gelii, cară suntii de atributulii clerului și nu de alii învățătorilorii laici, tot 
astu-felii istoria, naţională se vede încurcat în nimolulii istorier antice Și 
universale, în modii câți nu arii resulta, din elii pentru săteni nică un sen- 
timentii de patrie şi de naţionalitate, dacă dircetorulii n'arii face unii cursii 
suplimentari de istoria naţională, precum a întinsă de la sine şi studiul 
religiunel până la clasa IV ; totii astii-felit la desemnii 'nu se prevede figuri 
de lucruri, cari se: reportă la matematiei, comptabilitate, arpentagiti, topo- 
grafie și construcţii rurale ca, resultată practicii pentru sate. In fine la nici 
unii studii, programulii nu prevede exereitările pedagogice în specialii, lăsându-le pe tâte-numaf în sarcina unul singurii profesorii de pedagogie 
generală, | | 

Cu unii asemenea programii, învăţimentulit normali, ork-oart ari fi si- linţele profesorilorii şi ale elevilorii, nu pote presenta, de câtii părţi slabe, pentru fisică, pedagogie, agricultură şi sentiment naționali ; adică pen-
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„tru studiele cele ma! esenţiale cu privinţă la viitârea instrucţiune rurală, 
„fără a presenta tări! nici pentru alte studii cari se găsescii mat desvoltate, 
dar cari, în afară de puţina lorii utilitate faciă cu instrucţiunea sătescă, 
nu potii fi urmate, cu același succesii, ca la gimnasit, de elevi normaliști, 

„recrutați numal.cu 4 clase primare, la o vârstă înaintată și fără ajutorii 
„de limbl 'sirăine, ' neprevtdute în programulii șc6lel şi în care să 
citescă cărţile ce lipseseii 'multii în limba română, -Este dar de trebuinţă 
pentru viitorulii ședlelorii normale a se reforma mal ânttiii programulii lor 
pe base mal pedagocice și mal el&mentare, dându-se o desvoltare ma! prae- 

tieă și mal largă sciințelorii pedagogice și fisico-naturale, căci pentru sate 
„nu pote fi vorbă de literatură sanii, erudițiune, ci de patrie şi agricultură, 

'b).0 a doua lipsă. ce presiniă,. școla normale, este aceea de profesori, 
„toți pedagogi. Unii învăţimâuţii normalii, ork câţi arii fi de elementară, 
se cere a fi în totii-d'a-una pe deplinii pedagogicii, şi acesta, nu se pote a- 
junge de câtii întru câtii toți factorii lui vorii fi nu numat speciali, fie-care 
în ramulii sti, ei şi toți de-o-potrivă pedagogi. Directorulii ca pedagogii 
şi cu unulii sai dout profesori mal pedagogi, nu pâte coprinde t6te met6- 
dele de 'detaliii şi nu pote parveni să ducă în de ajunsii la tâte metodele pe 
100 elevi, traşi în direcţiuni deosebite de alte 10 persne de diverse pro- 

“ veninţe, la alegerea, cărora, directorulii nu este nici măcar consultatii. ca 
“membru în juriulii esaminatorii sai ca directorii de șeolă ; este adevărată 

însă că în starea actualii de lucru cu greii s'arii putea găsi profesori pe 
deplinii competinţi, căci șe6la normală superiori abia înființată, n'a început 

“încă a produce profesori pedagogi, iar pe de altă parte budgetulii şcolei, 
„mu prevede pentru profesori de câţi 170 lei pe lună, ba pentru unii chiar 
numai 70 lei, așa, în câtii la acestă şedlă aspiră numai candidaţii cari nu 

încapii aiurea și lucreză la ea numai provisoriii până când. potii încăpea 
aiurea, schimbându-se pe totii anulii, în modii de a nu se ajunge cu e! la! 
nic! o experienţă progresivă. Șe6lele. normale nu vorii ajunge dar la lu- 

crăni depline de câtii :atunci când se verii putea avea mal mulți profesori 

pedagogi; iar până atunci arii trebui ca celii puţinii. protesorii să nu se 

mat numescă fără participarea, directorilorii și să se prevedă pentru cate- 
- drele şelei retribuţini. mat îmbunttăţite, ca la licee, saii şi mal multi, ca 

pentru -preparațiuni: mal: speciale. e 
6) A treia lipsă este aceea, de clase de aplicaţiuni metodice cu copiil în- 

„cepători. Programulii actualii:nu. prevede pentru acesta de câtii trămiterea, 

 elevilorii de clasă finală în orele de după prânzii, pela șe6lele publice pri- 

mare ale. orașului, unde să asiste la facerea; lecţiunilorii sub conducerea 

„profesorilorii de pe la acele şcoli. O asemenez: regulăre presintă totii fe- 

lulii de neajunsuri şi nic unii folosii. Mal ântâiii: peregrinagiulii normaliș- 

ilorii prin tot coprinsulii unui oraşii ca Bucuresci, în tâte dilele, este ceva
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nepractici și din punetalii de vedere fisicii şi din punetulii de vedere alii 
moralităţey, ce arii duce maf.apol aceşti tineri prin sate ;. arii fi a împo- 
dobi şi satele cu cele.multe ale eapițaler.' Ali douilea, institutorii primari 
actuali, neavândii niel o preparaţiurie pedagogică, puţinii vorii profita nor- 

„maliștii de pe la er. Ali treilea, și acestii puţinii, cum vorii putea el să și 
însușescă numa! în orele de dupii prânzii, cândii se luereză numai la unele 
lecțiunt şi mal cu stmă la cele. de caligrafie? Directorulii  ședlei. normale 
Carol | a întempinatii forte bine neajunsulii acesta, concentrândii obser- 
servațiunile elevilorii săi numit la şcâla Brâncoveneseă de la. Domnița Bi- 
lașa, unde clasa 1 are unii profesorii: metodieii şi unde şe6la este dotată cu 
aparate metodice, însă luerarea ședlelorii normale ni va fi deplină întru 
câții ele nu vor avea clasele 'lorii proprii de aplicaţiune unde fie-eare pro- fesorii să arate în deajusii normaliştilorii metodele fie-căru! studiă normali, 
căci numai în asemenea modii se pâte înțelege funcţionarea orl-cărul pro- „fesorii la o ședlă noimală. a | d) Este adevăratii că în ceea, ce privesce șe6la normală Carol I, nu se 

„poti înființa asemenea clase de aplicaţiune, nu numa! până când nu se vorii forma profesori 'pedagos!, “dar. și până nu se vorii.face sporiri bud- getare și îmbunătăţiri localului er. Dar aceste sporiri și îmbunătăţiri suntii şi fără aceste indispensabile acester proprietăţi a Statului, care.se presinti în stare de ruină compleetă, fără acoperiști și fără teneueli, apoi catulii de . josii este umedii și nelocuibili, iar. catulă de susii neîncăpătorii şi lipsiti de mobilierii 'suficiinte, așa, în câtii. profesorii nu aii catedre, elevii nu ati - mese de lucru și suntii siliți a dormi chiar câte 2 pe unii patii, când suntii . mal mulți în o clasă; Asemenea, strimtorare şi denudare îngreuiază pe elevi de totii și în disciplină și în morali şi în mod de a împedica, muliii deplina lucrare a seolej. i ai „__€) Dar nu numai de localii și de mobilaţiune este lipsiti se6ls normală - Carol [, ci și de gimnastica care să întăresciăi fisleulii, de bibliotecă și apa- rate școlastice de totii felulii, cerute -de „ori-ce şcâlă şi pentru o $c6lă nor- mală în speciali ; și mal cu 'sâmă când: se află aşedată atâtii. de departe de ori-ce alte instituţiuni centrale de ajutorii. Dar și cărţile şi aparatele nu se vorii putea procura până nu vorii fi mat Antâiă “profesori pedagogi, în „pedagogie însă aparatele constitue forţa metodelor și deci întrucât şe6lele normale nu vor fi dotate cu tot felul de aparate, lucrarea lor nu vă fi deplină. „_ Faoiă cu aceste lipse și dificultăți ,. trebue să declarămii că ședla nor- mală Iucreză cu succese relative cari potii fi de lăudafii, căci nu potii fi atribuite de câtii consciințisităţei profesorilorii Şi unei discipline admirabile, condusă de directorii fără nici unii pedagogi şi fără măcarii unu portarii, de și Șeola numără 92 internt armaţi, în tțate de la 16-90 ani; ci numa! prin convorbirile sale moralisatâre. Sa
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Din acesti puneti de vedere, şesla normală Carol 1 presintă unii carac- 

"teră superiorii. Directorul el actualii, care funcţioneză de.la începutulii 
şcâlei, a, introdusii în regulamentele er base pedagogice cu'totulii noul și: 
din can! două mal cu semă se dovedesc a fi de o importanţă decisivă pentru 
progresulii,şcţley: 1. Se.priveșeii ca.de o,potrivă, obligatâre tâte, obiectele 
de studiii; așa în câți ori:ce notă slabă la obieotele- privite pe'aiurea ca 
secondarii, caligrafia,. desemnulii saii musica vocală spre esemplu, împe- 
dică promovarea saii premiarea unul elevii care arii negligia pe vre-unuli 
din ele şi! îndâmnă asti-felii a se aplica la tote fără osebire, .  - 
2. In afară de premiele de studiii, oferă elevilorii premi! superiore de con- 
duită cu distincție, îndemnându'i astii-felii a considera conduita ca pe mij- 
loculii celii mai superiorii de cultură. Sa 

Aceste două principii . suntii cu totulii în spiritulii pedagogiei moderne 

„care privesce tâte cunoscinţele ca de o potrivă necesaril "pentru cultura, 
omului, și.indică,. moralitatea ea scopi principali în orl-ceeducaţiune și . 

arii merita astii-felii să fie, adoptate pentru întregulii nostru sistem școlari. 

Pentru a, se menţine mal bine simplicitatea țărănescă din sânul cărei a 

„proveniti şcolarii normalişti, credem nemeritii ca îmbrăcămintea actuală 

să fie înlocuită cu costumulii naţionali atâtii de frumosii și lesne, de făcutii 
chiar de cea mal simplă ţărancă. e 

” Acestea fiindii punetele. esenţiale asupra cărora amii'eredutii de datorie 

să ațragemii atenţiunea D-vâstre, vă rugămii, D-le ministru, să bine-voiţi 
a primi prea distinsa, nostră considerațiune. Da 

- “A, Gorjan.
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i —S00ALELE SECUNDARE și PROFESIONALE DE FETE 

“Raportului comisiunei asupra esamenelorii sedlel centrale de fete, scâlei se- 
„cundare şi asilului Elena Domna. | a | 

Domnule ministru, 

dem, punându-vă în vedere cele următâre: _ 
In generali resultatele esamenelorii aii fost satisfăcătore, atâtă ' D-nit 

profesori, D-nele profesâre câţi şi elevele, 'ȘI-aii îndeplinită datoriile și ze- 
lulii ce a pus fie-care pentru aplicarea strictă a programelor, a atras după 
sine mulțumirile nâstre. E a „ Făcândă unii studii comparativ între cele trei speci! de scole la care am 
asistatii la esamene, nu ne putemii opri de a recunâsec că cel d'ântiiii 
locii, în privinţa instruețiunet, '1 oupă asiluli Elena Domna, la care am | 
“constatații nisee programe mult mai compleete și uă organisaţiune mult. 

- mal solidă de câtii la cele alte. Acâsta însă nu în modii absoluti. Cei am 
remareați unele cursuri, predate mult mat bine din puntulii de vedere al - aplicaţiunei, la-scdla centrali de câţii la, asilii, cum de es. limba francesă. In ultimulii gradii se așeză esternatul, ale căruia D-re profes6re și eleve, al făcutii ceea-ce le-a, fost posibili. și potrivită împregiurărilorii. o „De și satisfăcuţi de resultatele -esamenelorii, ne credem însă datori a, vă arta cele mai principale din lacunele ce am semnalaţii că esistă în în- vățământii. | E Sa 1. La sc6la centrală, nu fără mirare am vădutii că studiuli sciinţelorii matematice, fisice şi naturale, sunt în: sarcina unui singurii profesorii ; ceea- cepe de uă parte este împovărător de predat iar pe de alta, desavantagiosii elevelorii ; căci socotimii că este prea puţinii și chiar anormalii ca fie-care clasă să fie ocupati cu studiulii sciințelor în genere, numai trei ore pe săp- tămenă iar aprope tot restulă timpului să fie ocupate cu studiulii. literarii. Este necesarii, ca de urgenţă să se separe aceste obiecte ȘI să se creeze uă catedră specială pentru sciințele naturale. i | 2. Pentru că programele studiului de istorie și geografie sunt forte în- cărcate — ceea-ce necesită un timp enorm şi uă muncă escesivă; din par- | tea profesorului — credem că este utile de a propune separarea celor două 

Conformându-ne  adreselorii cu cart aţi bine-voiţii a ne 'onora, răspun- |
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obieete şi adăogarea, - pe lângă catedra existentă, a unef alte-cathedre 
specială pentru unulii dia ele. | a 

3. La clasa V-a, pentru că elevele aii mal puţine ore ocupate de câtă 
cele alte clase, este bine a se mal adăoga pe lângă programele actuale 
Şi învăţarea unul resumatii de literatură universală, care se cuprindă seri- - 

„itoril cel mal eminenţi ai fie-cărei naţiuni şi subiectuli celoril may însem- 
nate opere ale lori. o ae | 

4. Pentru că caracterele române vechi se întălnescii în cărţi: recunos- 
cute prin importanța lori, simțimii trebuinţă de a propune, adăogarea ca 
'esarciţiu de lectură a diferitelorii felurt de scrieri vechi, „ataşată pe lânpă 
studiuli limbei române. . Ai pi 

5. Pentru că prin religiune putemii da copiilor -primele principii de 
morală şi virtute ; pentru că în serviciulii divinii se află multe precepte pe 
cari nici mintea copiilorii ba nici chiarii a multorii bărbaţi maturi nu potă - 
să le pătrundă, este bine a se însărcina profesorele de religie cu esplica- : 
rea regulelorii după cari s'a întocmită serviciulii divin și a mersului ice 
se urmeză în oficiarea lui de câtii preoti, . : : a | 

6. Limba Germană, care până acuma nu a figurati. în programe, dar 
care anulii acesta s'a predată gratisii și facultativii pentru -eleve, este fo- 
lositorii a fi introdusă ca obiecţii de studii obligatorii, dăndui-se o impor- 
tanță totii atâtii de mare ca celorii alte limbi streine. SD 

7. Să se recomande D-lor profesori respectivi a avea mal multă aten- - 
 țiune asupra intonaţiunei la citire şi recitaţiuni ; căci cum citirea măresce. 
'saii micşoreză frumuseţea, unei expuneri saii naraţiuni, credemii de cuvi- 
“ință a se pune mal multă stăraință asupra, acestui punetii. N 

8. Să nu se lase latitutine elevelori de a 'și alege ork-ce bucată de reci- | 
'taţiune cu ori-ce coprinsii, ci să se determine de către profesore, natura Şi 
limitele în care se varieze subiectele bucăţilorii de recitatii: Am soco- 
titi de cuviință a face acestă restricţiune, căe! recitațiunea unorii bucăţi 
r&ii alese, arii putea să influențeze în cetatea. fragedă asupra moravurilorii . 
copilelor și să le altereze simţimântele. a SE 

„9. Economia domestică, contribuindii forte multii la avuţia, şi fericirea 
familiiloră, este de utilitate generală a se introduce ca studii obligatorii. 

„Importanţa acestut studiii este lipsită de ori-ce obiecţiune. 

ASILULU ELENA DOAMNA 

Cestiunea Asilului Elena Dâmnă, este una din cele mar delicate și im- 
portante la cari am fostii însărcinaţi de a răspunde. Problema, presintă în 
sine multe dificultăţi şi vomii fi mândri, daca vomii fi. pututii găsi o solu- 
iune, care ar putea să servescă onor. minister, în afacerile relative la a- 

“ cesti instituții, e îi Se 
i - 10
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Cercetând, pre câţi timpulă ne-a permisă, originile acestui măreții aşe- 
dămiîntă, am găsitii că a fostii edificatii pentru a servi de ospelii nenoro- 
citelorii vietime ale imprudenţei (copiilorii găsiţi). Acesta, 'a. fostii primul 
scopii alii generâsei fundatâre M. S. Elena -Dâmna. Mal tărziu, pe lângă - copil găsiţi s'a admisi a se bucura de aceleași îngrijiri, înstrucţie și edu- caţie și copil deveniți orfant prin pierderea părinţiloră. Cu timpulii, refor- mele succesiv introduse de administraţia Eforiei, a făcut ca asilul să nu mat fie un adevărații asilă, ci mai mult uă scâlă . model de instrucțiune, unde domnișdre din familii bogate vinii să se instruâscă pe detrimentul copi: lelorii orfane ; căci iată varietățile de elere ce am găsită în asilii, ' Fundaţiunea Musceleanu. . . ... . . 2 
"Fundaţiunea Stirbei ........ e Li, 
Fundaţiunea Panadi .. ..... el 
Cu subvenție din districte . .. „15 

Sala Mars .., i. eee a 12 
Orfane (copii găsiți) , .-. .. e. 66. 
Orfane (copii fără părinţi), . ... 82 
Semi-orfane (copil cu mamă). . ..... 37. 
Semi-orfane (copii cu tată): ... ... 3: 
Cu părinți fără plată i 5 
Cu părinți cu plată. . . 44 
e a Total . ... . . 268: 

Fără a intra în caloule amărunțite, este de remaroatii că cele 44 ele ve ce plătescii, opreseii 22 orfane de a se adăposti sub acoperământulii aces- tul templu ală generositățet; căcl cu fic-care din aceste eleve se cheltuesce anuali suma de 800 fr., (ca şi pentru fie care orfană) și nu suntă obli- gate de câți Ia 400 fr. dreptă plată anuală, i Da Din acestă mică observațiune resultă: că fondurile asilului nu mal. ai destinaţia strictă, ze trebue so aibă Şi că prin urmare orgabisaţia, :lut de astă-dI nu mal. corespunde scopului fundatorilori, Elena - Dâmaa, mama orfanilor punândă primele fundamente ale acestul altarii al bine-facerer, Dol şi țera întreză suntem datoil să "1 susținemi contra intemperielorii de ori-ce natură, care ar lovi în drepturile orfanilor. : . | a Astă-dI parte din fondurile destinate orfanilorii se: cheltueseii pentru persone avute şi este de doriții să nu se cheltuescă de câ pentru orfan. „(copil găsiți sei fără părinți), CR a ARE 

Organisaţia actuală a asilului şi reformele ce propunemii.. 
Asiluli posede patru categorii de învăţăm &rităi sati patru feluri de sedle
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și anume: soda primară cu 4 clase; sedla seciidară cu 6 clase; seâla pro- 
tesională cu trei specialităţi: forkrie, croitorie și cusătorie ; un atelier de 
pictură în uleii, aquarele, creion ete. 

"Invăţământulii primarii este şi trebue să fie obligatoriu pentru tote or- 
fanele fără escepțiune.. ; - . 

- Pentru a nu se pane nici celă mal mic obstacolit desvoltăirel înteligințer 
oxfahelorie, după trecerea, celorii patru elase primare, cele cari vor proba 
vă, aptitudine mal mare pentru studiii,. vorii trece în învăţimântulii secun- 
dară iar cele cari nu vori ayea taclinaţiune. „pentru studii, vor „trece în 
sedla profesională. - 

Totii ast-felii se urmeză şi în starea actuală a: asilului, însă pe un picior 
“mal mare 'de câtii celă necesarii, căci am constatatii eleve trecute în în-: 
vățămentulii secundarii, cari nu corespundeail. vocațiunei pentru care le 
destinase D. directorii seii d-nii profesori şi cari. de şi aii apucatii uă di- 
recţiune greșită dar persistaii în direeţiunea, « ce li s'a dat. - 

Clasificarea, elevelorii orfane făcându-se: esactii după graduli lori de. 
inteligenţă ; — elevele cu plată fiind escluse,— vor remâne în învățământul 
secundarii unii numării așa de restrânsii, în câtii dacă Sarii menţine cla- 
şele secundare la asilii așa cumi sunt astă-d, vorii ocasiona o cheltuială . 
mare cu unii produsii relativii micii. Pentru că Statulii întreţine deja sc6la 
Centrală, or ganisată aprope în același modă ea și clasele secundare ale a- 
silului, propunemii contopirea acestorii două internate în unulii Singurii, | 

„în care elevele orfane vorii avea losii în urma trecere unul concursii a- - 
“ numiti. 

„ Pentru sc6la profesională. susţinera menţinerea: Şi propunemil ameliorări 
_în avantagiulii elevelorii lucrătdre. Credem că este justii a se da acestorii 
eleve, dilnicii stii lunar, un salarii proporționalii cu cuantitatea şi cualitatea 
lucrului ce vor produce, care  punendu-se la o casă de economii, după câtii- 
va timpii să se formeze uni capitală cu care eleva să și păi continua 
meseria, atunci când nu va mal îi sub protectoratulii asilulut.. 

' Th ceeaice privesce atelierulii de pictură, Statulii avândii scâle de.bele- 
, arte, elevele cu inelinaţiuni şi talente conrespudătâre vorii avea locii spre 

“a se forma și perfecționa în secolele ce există, | 
Cu aseminea miei transformări dară necesaril, se va atinge unii îndoit 

scopil. - 
| Pi Nu v Yorii fi în asilă de câtti orfane: și prin urmare e dorințele; fondatori- 
lori şi legatarilorii vorii fi respectate... : - 

__ “IL Nu'este oprită ealea.studiului şi tendința - către 0 instrucţiune supe- 

| nidră tutulorii acelorii orfane care Vor: fi apte : a și 0. „apropria, 
îi - No + 

ai i i a - a
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**- Domnule ministru, CI a | 

In secolul nostru aventulii femet către. instrucțiune este aprâpe toren- 
țiali. Cestiunea femei, de şi fârle multii discutată, nu este încă resolvată. 
Secolele ce avemii pentru instrucţiunea copilelorii sunti insuficiente căel în- 
internatele Statului -numtrulii locurilorii fiindii limitatii și destulii de res- 
trânsii,: invățămentulii secundari este aprope monopolisatii și insuficiente 
din causa absenței de studii clasice. i 

Toţi recunoscemii dorința părinţilorii de a-și destina copilele învăţă- 
mentului licealii şi de cândi s'a înauguratii Daealaureatulii domnișorelorii, 
fie-care anii se presintă cu contingentulii săii de hacalaureate. 

“ Recunosetndii că aceste eleve aii întîmpinati. multe obstacole Și desa- 
gremente pentru ca să se prepare în particulari ; că unu! asemenea devo= 
tamentii nu trebue să ! se pună întreruperi căci Sarii oprima  desvoltarea 
spiritului şi s'arii îneca, pote talente și peniuri productive. Pentru ca se 
îndepliniţi dorinţele prinţelorii cart dai o astii-feli de instrucțiune copi- 
lelorii D-lorii, opiniimii pentru înființarea unui. liceii de fete, întoemitii în 
modii analogii cu acelii de băeţi. i e 

Exprimându-ne ae6stă opiniune, avemii convinețiunea că nu suntemii de 
locii eronaţi. Misiunea cu care amii avutii onâre de a ne însărcina, ne a, 
dati: destulii terenii de observațiune asupra spiritului şi inteligenţei fete- 
lori. Nu există nică o deosebire de spirit între unii elevii și o elevă, în- 
tre unii bărbaţii-şi o femee și dacă umbra secolilorii a înpedecată strălu- 
cirea spiritului femel, causa a fostii că nici o-dată nui S'a datii conside- 
raţiunea, ce trebue s'o aibă, nici o-dată nu a fosti egala barbatului şi de 
aci aii decursii piedeeile ce s'aii opusii desvoltărei e%; piedeci, cari trebue 
distruse și să:se lase liberii orisontulă exploraţiunilorii spirituale atâtii. o- 
mului câtii și femel. . Ta | i Sa 

„ Pătrunşt de acestii adevării, credemii că propunerea nostră va avea a- probarea cuvenită. . 
Anulii acesta aii fostii escluse din clasa IIL-a a scâlel centrale D-şorele 

Mironescu Carolina și Pertinaru Elena, pentru motivulii că, aii.0 etate mat mare de câtii aceca-ce e prevădută de lege pentru elevele din clasa menţio- 
nată, Ne. place aplicarea strictă a, legilorii nu însă pentru ca se lovâscă în viitorulii a, două copile, care ne aii atrasi atenţiunea prin esamenile ce ai trecut în presenţa nstră, căci aceste eleve dintre cele mal eminente ale clasej, după ce ati fostii alungate, nu S'aii descuragiații ci luptându-se cu multe şi varii dificultăți, aii putuții să titei cu suecesii esamenile anuale ale clasei a III-a din care ai fostii.eseluse. e 

Dugămii pe D. ministru, se bine-votseă a ordona reințernarea acestorit dout eleve, fiindii convinşi de zelulii ee desfășură în împlinirea datoriilorii lori,
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Legile urmaii a fi. observate de atunct de cândii a petiționatăi pentra 
obținerea burselorii, iar nu așa de târzii. 

Acestea suntii domnule ministru, punctele pe care le supunemii la justa 
apreciaţiune a D-vostră. Achitându-ne de însărcinarea cu care ne aţi ono- 
ratii, bine-voiţi a primi încredinjarea consideraţiunilorii: n6stre. 

1 

Raportore Sv. Stefănescu. Elena C. Cornescu, Alexandrina Radu 

Mixaii, Maria Câmpineanu, Alexandru Petrescu, Arhiereul S. Bala- 
neşcu Pitişteanu. 
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Anexă la raportulă comisiunei pentru esamenile scâlei centrale de fete, scâlei 

__ secundare şi asilului Elena-D6mna. 

Domnule ministru , 

- Inainte de a sub-semna raportuli onorabilei comisiuni, însărcinată de 

D-vâstră cu esamenulii sedlei centrale, asilulii Elena-Dâmna, şi externa: 

_tulă, amii declaratii în parte fie-cărui membru că nu mă unescii „cu opini- 
- unea D-lorii în mat multe punete ; şi dacă ami fostii silită a sub-semna 

acestii raportii, este că o parte din membri! comisiunel, plecândii imediatii 

din capitală, numa! era timpii -a se preface, însă sub-semnata "mi amii re- 

servatii dreptulii a vă face cunoscut în ce chestiuni diferii de colegi mel. 
D'aceia acumii aimii ondre a vi le expune aci în scurti, spre a le putea a- 
precia și D-vostră :: | | 

“1. Nu mă uneseii a se desfiinţa, clasele normale de la asilii, pe care gă- 

sescii din contra că trebueseii menținute pentru săvîrşirea învăţăturel ace- 
lor orfane din asilii, care prin concursii vorii dobindi dreptulii de a urma in- 
strueţia superidră. Mai cu semă pentru a se dao instrucţie şi o căutare mat 
îngrijită, este indispensabil ea în capitală să esiste dacă nu ma! multe, dar 
celt puţinii două institute cu scoli normale. Oare arii fi cu putinţă ca în 
sc6la, centrală să se pâtă da o instrucţie alesă la sutele de eleve ce sarii 
aduna în clasele normale ? Este imposibilii că în Bucuresci, unde trebue să 
se instruiască nu numai o mare parte din fetele capitalei, dar și cele din 
provincii, să existe numa! una, saii dout scoli superidre. : 

Numărulii lorii se cuvine a cresce iarii nici de cumi a se împuţina, în 
timpulii de faţă ma! alesii cândii instrucţia este atâtii de muliii aprețuită, 
și când numărulii elevelorii cu plată ereseii din di în di. | | 

II. Belele-arte suntii asemenea de opinie a se manţine în asilii. În -in- 
strucția unei femei desemnulii este indispensabilii pentru a! deprinde ochiulii 
la regularitatea trăsurelorii şi a ornamentelorii întrebuințate la lucrulii de 
mână. Apo! printi”unii studiii mai îndelungatii ali desemnului, aplicatii şi 
la industrie, elevele cu talentții potii să 'și capete o meserie caremaltârdiii 
le va asigura existenţa, chiar. | | Se 

III. Pentru fondarea unul liceii de feţe mă unescii cu opinia onor. comi- 
iuni, în condiţiunile următbre :, ca organisarea, claselorii normale să fie 
astă-lelii făcută ca elevele eşite să posâdă o instrucţie destulii de solidă, 
spre a deveni bune mume de familie și distinse institutâre pentru țâri; .
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iarii clasele: acele normale să pâtă servi şi micului număr de eleve, care 
arti voi să înbrăţişeze sciinţe mat întinse, urmândii într'unii liceii formati 
anume pentru fete. i 

Cu chipul acesta, asilulii arii servi pentru o educaţie și instrucţie e om- 
plectă a elevelorii ce se crescii într'ânsulii, asemenea şi sc6la centrală şi 
tot de o dată. dânsele ară putea fi ca şcolrpregătitâre pentru rarele excep-. 
țiuni de eleve care s'arii destina studiilorii liceale saii facultățilorii. Ace- 
stea suntii, D-le ministru, . observaţiunile ce amii credutii de cuviinţă a 
nu le ascunde pentru împăcarea consciințe! mele, pe care ami ondre a le 
supune apreciațiuuil D-vostră. De o 

* Mulţimindu-vă D-le ministru, de ondrea ce 'm! aţi făcut numindu-mă în 
comisiunea examinătâre, vă rogi totii-o-dată a primi încredințarea, distinsel 

„mele considerațiuni. _: . . De 
”“Zlena C. Cornescu, 

In discuţiunile avute în comisiune unindu-mă în tâte cu opinia D-nei Elena 
C. Cornescu: asupra asilului Elena Dâmna: numai; -aprobi .observaţiunile 
„coprinse aci. | E i 

RE „ Alexandrina Mihai. E



pn , Pa | pi , - îi Rae RI , ;. 

- Raportulă comisiunei asupra: esameneloră sc6lei profesionale de fete din 
Bucuresci.. 

"Domnule ministru, vi 

Amii primiti adresele D-vdstre Nr. 7,063 şi e. 1.,' din 1 Iunie, prin 
care ne faceţi ondrea'a ne însărcina 'cu delicata misiune de a asista din 
parte-vă la esamenile sedleY profesionale de fete din capitală, și a vă ra- 
porta în urmă de resultatele ce dă acestă seâlă, precum. și a vă arăta 
după aprecierile nostre, ce arii mal trebui adăogatii ca acestă frumâsă 
instituțiune să respundă pe deplin măreţului scopii pentru care ea este 
înființată, 
„De și ocupaţiunile fie-cărul din not nu ne lăsa prea multi timpii dispo- 

nibilă, d'a respunde a; bine-voitârea,' D-vâstre chemare, totuși însă 'amii 
primiiii acestă însărcinare fiindă cestiune de instrucţie, şi mal-cu smă de 
instrucţia profesională pentru care eredemă noi, că nu este unii Românii 
de la o extremitate la cea-altă a ţărel, care într'ună glasii şi o dorinţă nu 
ară voi să vadă cu o oră mai înainte răspândită acestă instrucțiune în 
ambele-sexe ale generaţiunilorii presente şi viitâre ale națiunei, și pentru 

„care ori-câte sacrificii! sar face, fie din partea guvernului, fie din iniţiative 
„private totii nu ară fi destule spre a grăbi formarea de lucrători şi lucră- 
lore Români, în diferitele ramuri ale industriei comerciului și meșteșugu- 

„riloră, care singure pe de o parte ne vori emancipa şi pe noi cumiă i 
» emancipatiăi succesivii pe fie-care din naţiunele ale cărorii producţiuni nu 
numa! că le admirămii astă-qi, darii cărora le suntemii tributari ral în. 
tote ramurele de activitate, iarii, pe de alta, prin labore se va introduce şi 
moralitatea, în societate ; fie-care convingându-se că spre aşi crea o posi- 

_ţiune în societate, a se face iubiții, stimati Şi respectati de at să, a și 
asigura o existenţă și unii bună traii pentru elii Și al săf, a fi buni și 
onestii cetățeanii, nu este de câţii unii singurii drumii acela ali mauncej 
continue, alti producțiunei onorabile, femeea lucrăţâre va, fi sigură de a nu deveni sareina soţului săi, darii o adevărată tovarise în totă puterea, 

„cuvîntului, o. bună soţie și mumă şi astă-felii amândoul împreună folositori 3 
lorii, țărel lorii şi societăţet în care trăescii. | 

Iată D-le ministru, pentru ce amii primiţi cu plăcere misiunea ce ne aţi datii și de aceea să ne permiteţi a vă arăta întruni modii amănunţită ce ami constatații la esamenile acestei scâle, pe care le-am urmărită
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fără întrerupere si unde n'amii lipsitii de a pune câtii s'a pututii mal multă . 

noi însuși cestiuni la tâte materiele. ce se predai, fie ca sciinţă. de carte, 

fie ca lucru de mână; care a fostii gradulii nostru de satisfacţie asupra 

fie-cărei materii, . a respunsului. elevelorii, a dibăcier diferiteloră persone 

„ce suntii însărcinate! cu predarea. acelorii materii ;. ce arii trebui pentru a 

se complecta materiele existente; şi ce arii mai trebui adăogatii saii mai 

bine disii, care suntii. golurile strictit. necesaril care trebuescii umplute 

fără întârdire ca scola să dea adevăratele râde, ce se asceptă. de la ea. 
Diferitele mateiil ce se predaii în acestă scâlă precum.:. religia, limba 

francesă, aritmetica, comptabilitatea simplă şi în purtidi, dublă, desemnele, 

croitorie, rufării, fabricarea florilorii şi modele, predate de D-na direcţore 

Paulina Zaharescu și. de cel-alţi. profesori și profesâre, . după programele 

detailate pentru fie-care materie în parte, respundi prin limitarea mate- 

„rielorii —parte din ele— pe deplină la cunoscinţele ce trebue să posede.0 . 

bună profesionistă, parte însă aii necesitate de ameliorare prin complec- 

tarea lori. Așa în ceea-ce privesce aritmetica, partea, ce Sa fixati a se 

preda şi se predă este mai multii ca suficientă, și respunsuli elevelorii din 

fie-care clasă, clarii și precis, la diferite aplicaţiuni la, care le-a ni supusă, - 

ne-a" dovedită multă 'silință și multă siguranță din părţile pe care le-ai în- 

vățatii, ceea-ce ne indică în același timpii că profesorulii: ce predă acâstă, 

materie, D. I. Zaharescu, a sciutii să se ţie la înălţimea misiunei ce "1 este 

încredințată, şi mat cu s6mă de misia, ce suntii chemate a îndeplini în so- 

cietate elevele la care se. adresezi. .. - | a 

La comptabilitatea predată de acelaşi profesorii respunsulii elevelori 

a fostii mai mulți ca satisfăcătoră la tâtă materia, ce li sa.predatii; iarii . 

formarea şi ținerea, diferitelorii registre, şi acte de comerciii, redigeate de 

eleve și discutate în presența, nâstră, fie-care în parte, a satisfăcutii pe de- 

plină întrega comisiune. | i 
La, religiune, limba, francesă şi limba română predate de D-na directore 

Paulina Zaharescu, după .materiele specificate în programulii actualii, ele- 

“vele Ia tâte cestiunile puse atâtii de D-na profesâre câtă și de comisiune, 

elevele mal în generalii, afară de câte-va excepţiunt, ai satisfăcutii pe de- 

plinii asceptările comisiunei prin respunsurile lori, de unde amii pututii 

deduce că D-na directâre "și dă multă, ostenslă și ȘI înțelege pe deplinii 

sarcina, ce 1 este impusă. a | 

La desemnii de diferite categorii precumii și la estetică elevele, în mare 

parte, s'aii văduti de o dibăcie şi de o perspicacitate laudabilă pentru. 

vârsta, loră şi limita, în care li se dă acestă materie după programulii în 

vigâre. Profesorul D. Șt. Ionescu se pâte mândri că ostenelele sale aii fostii 

„pe deplinii r&splătite. . Ma Aa 

_- 'Trecândă la lucru de mână constatămă : - 4
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“1 Atelierul de riufărie. Acesti atelierii: sub: conducerea inteligentă ă 
D-net Elena Radivon, prin obiectele-deja confecționate în cursul anului, 
expuse vederei: publicului și comisiunel : și prin: diferitele” croel! “executate 
după cererea nostră, în presență:ne, ne-a: dovediţ că elevele. aii sciutii forte 
bine:a profita de instruoţia, ce li s'a daţti în acestă materie, ba unile chiar 
ai dați probe de abilitate; . : i i 
„2. Ateherulii de modiste. Condusii. de D-ştra Ecaterina: Ciucurescu, 
ne-a probatii: că daca cursulii de estetică și educaţiuriea ; ochiului 'se vorii 
ameliora, vori sei să întreţină la” înălțimea, lut. Şi nealteratii. frumosuliă 

„gusti atâtii de naturalii româncei; nu ne îndoimii că şi acestii atelierii are 
unii frumosi: viitorii. . e a | ”3.. Atelierul, de confecţionarea florilorii artificiale. condusii. de D-na 
Ana: Kade. Aci pe lângă diferitele flori confecționate înainte şi expuse ve- 
derei publicului și comisiunel, amii constatatii unii adevărații progresii, 
mal cu S6mă cândii amă pusii. ca înaintea nostri. elevele să in materiele prime din care se confeeţioneză. diferite floni, a prepara acelii majerială și a confecţiona fie-care câte o flâre. Resultatulii n'a lăsatii nimici de doriti 
și comisiunea a rămasii.. pe deplinii.. satisfăcută, afară: de mici „observaţii ce vomii fave mai la vale. în puncte, care lipsescii cu totulii:. din , progra- mul actuală. n 

4. Ateheruli de croitorie condusii de D-na Charlotta. Constantinescu. Aci comisia.nu s'a mulțămiţii: pe ceea-ce era, deja eroitii. şi expusii, dară a pusil elevele a lua măsuri pe persânele ce asistaii la esamenii, și a.croi diferite haine şi în adevării amii observatii „asemenea, unii progresii, la unele din eleve o mare.dibăcie, ceea-ce face ondre conducătdrel acestui atelier... - - E 
Acestea fiindii, D-le ministru, resultațele constatate: de comisiunea D-v. obținute la sc6la profesională de fete după programulă actualii, nu putemii. de câtii fiindii juști, să vă spunemii că în generalii personalulii însăreinatii cu conducerea, instrucției în acestă scâlă a fostii pe-deplinii la înălțimea misiunej ce "1 este încredințată, şi ațâtii acesti personalii câtiă și neobosita directâre D-na P. Zaharescu aii drepti la tâte laudele și încuragerile. din partea guvernului și.a țărer pentru zelulă şi activitatea, ce. desvoltă la prosperarea, acestei frumose, instituţii : atâtă de folositre țărei și. atâtii de Salutare pentru fetele, ce vină a primi lumina instrucției profesionale în acestă institută. zu 
Acum. că ami terminatit cu partea, esamenelorii, D-le ministru, - vă. ru- Sămni să ne.permileţi a 'vă arăta Și ceea-ce am. crede :nol.că arii may tre- bui făcutii pentru ca, acestă instituțiune să devie complectă, și să respundă pe deplinii la scopulii et şi vom incepe avăarăța: 
1. Că acestă scâlă fiindii frecuentată. astă-Ai. de 124 eleve : pentru tote
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clasele, localul :este departe de a. corespunde atâtii destinaţiei sale: o4j 
și condiţiunilorii de hygenă pentru aceste „copile, asti-felii salele de studiii 
şi de lucru suntii de o micşorime astii-fel:în câtă, în timpii de iarnă, când 

uşile, şi ferestrele staii' închise; mulţimea, elevelorii. ce: ocupă fie-care sală 
“după câte-va ore ce ștaii acolo, ajunsi să nu ma! pâtă respira de câtii 
“aerul celă mal viciațăt. Arii fi darit de doriti să se caute unii” looalii “mal 
„Gorespundătorii cu necesitățile secole. - 

“2. Ari fi de dorit ca în predarea diferitelor cursuri i să se opereze urmă 
torele complectări : - 
a) Da matematici, pe lângă, demongtraţiele diferitelor oper aţiuni prevă- 
dute în programii, să se facă câți se pâte mat: multe . aplicaţiunt : asupra, 
calenlelorii usitate şi dilnice în comereiii, și atâţii de variate cât se va 
putea şi principalmente asupra sistemuluă: metricii, în diferitele ramuri de 
măsurători, la care a datii elit nascere şi pentru ca elevele 'să se familia- 
viseze mal bine cu acestă fericiti unitate de măsură, unii tabloii indieatorii 
de tâte divisiunile metrului, să fie aşedatii în fie-care clasă şi atelierii. 

b) Profesorulii de desemnii pe lânsă ceea-ce dă astă-di să întindă expli- 
cările şi aplicaţiunile asupra diferitelor metâde practice la traseulii ace- 
lori figuri geometrice; figuri pe care elevele atâță în sc6lă câţi şi în vicţa | 
lorii de profesioniste le va întâlni în fie-care momentii pe la broderii, eroi- 
tori! ete. 

Asemenea, arii trebui ca acelii D. profesorii să înveţe pe eleve « cum să 
„compue, din mat multe colori, pe acelea ce le servă la, coloratulii cutăreia 

sai cutăreia flore sai frunde, lucruri pe care elevele astă-dI nu le prea, 
cunoscii darii de care aă cea mal mare necesitate în fabricațiunea flori- 
lorii artificiale. Uni micii cursă elementari şi practicii de chimie le-arii 
aduce mare serviciii. 

c) La, atelierulii de mode este indispensabilă necesitatea ca, elevele st 
cundscă armonisarea diferitelorii culori de stofe, cu care se compune unii 
„costumii saii pălărie. Scimii că acesta, este o cestiune fârte delicată, dară 
pe câtii este de delicată pe atâţi de necesarie, fiindii că gusturile suntii 
forte variate, darii prinoipiele, estetice sunţii bine stabilite și e utili ale 
cundsce. 

d) Să se degageze D-na Zaharescu de cursul de religiune confiindu-s -se 
anul preoti, care să fie însărcinată.în același timpă a da elevelori şi câte- 
va, noţiuni de istoria, fre; şi cea Romană, ca, astii-feli ele să „nu ignore 

„ origina loră şi fasele prin care a trecuti. acestă țeră până să vie aci. T6te 
acestea. câtii se pâte de „pe scurtii spre a nu le distrage de la ocupaţiunea 
meseriei lorii. 

3. Să se dea elevelori câte-va noțiuni de botanică mat cu semă în evea- |
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ce: privesce cunoscințele diferitelorii flori, şi a numirel diferitelorii părți ce 
le compună. 

Acestea fiindii, pe lângă resultatele esanienelorii constatate de comisiu- 
nea D-vostre şi aprecierile sale asupra ameliorăriloră, ce s'ar. putea aduce 
spre complectarea instrucțiunei, ce trebue să se dea, în acestă frumâsă în- 
stituțiune, menită a da r6de bine-făcătore pentr țera întregă și pentru fe- 
tele. române, ce se destinii Ja profesiuni, cu ondre le. supunemii la cunos- 
cința şi inalta apreciere a D-vostre, rămâindi a face ceea-ce veţi bine-voi 
a găsi de cuviință. 

“Misiunea n6stră fiindii terminată, vă rugăroii D-le ministi u, Să bine-voiţi 
a primi asigurarea prea distinsei nostre slime şi considerațiuni. : * 

Ă  Lupuleseu, Em. Protopopescu- Pale, z Mica, Aristia Anamescu, Victoria 

A, Urechiă, Blena A. Orescu, 

N
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Raportul D-nei Elena Cornescu, președinta comisinnei permanente pentru 

„inspectarea lucrului de mână, asupra produsului şedlelorii secundare de fete, 

sc6lei profesionale și asilului Elena Dâmna. E 

Domnule ministru, > 

“La adresa D-vâstre, cu No. 8,151, relativă la exposițiunea produsului | 

Jucruluf de mână al elevelorii șeslelorii secundare de fete din Bucuresci, 

amii ondre a arăta că de şi ca delegat a onor, iministerii, examinasemit și 

fixaserhii premiele pentru lucru de mână, la-şedla centrală și la gimnasiulii 

de fete din Bucuresci, împreună cu cele-alte domne delegate, colege ale 

mele, totuşi în dilele de 28 și 24 Iunie trecuti, amii mersii În Sala Ate- 

neului, unde era, aședată, exposiţia, și după ce amii observatii cu deam&- 

nuntulii tote lucrurile expuse, ami făcutii următârele băgări de semă: - 

La, şedla centrală de fete, unde: elevele se prepară a deveni institutâre 

şi învățătâre, se dă puţină desvoltare luerului. de mână, fiindă limitati tim- - 

“pulii Ja 2 ore pe săptămână. Obiectele însă expuse de acestă școlă, de și 

puţine la numirii, ai fostii destulă de bine lucrate.  .  . - NE 

La gimnasiulii de fete am făcută aceiași băgare de semă asupra puţi- 

nulut timpii reservatii în programă pentru lucrul, de mână, şi aci obi ec- 

tele expuse aii fostii prea bine lucrate și comparativii cu gradulii de înain- 

tare al şcolarelorii şi cu numărulii lori, fiindi înființată numal clasa I, 

precum şi cu epoca. îuființăret ședler (la finele lu! Noembre trecuti), ai 

fostii expuse multe şi variale. —. ae a 
- Şedla profesională de fete din Bucurese! este frecuentată de 140 eleve 

împărțite pentru studie în trei clase; iar pentru profesiuni, în patru ate- 

Jiere :. Rufăria fină, împreună cu cusăzurile naționale, . croitoria pentru - 

_dâmne, fabricarea florilorii artificiale, modele și gătelele de capii pen- 

tru domne. | | | a a 

Rufăria se luerăză. forte bine şi broderiele fine poții rivalisa cu cele 

roduse de atelierele cele mari din străinetate. Cuscturile naționale, de și 

suntii bine Iuerate, totuşi mai lasă puţinii de doritii în ceea ce privesce. 

exactitatea și curăţenia obiectelorii. . De , 

Croitoria pentru domne nu lasă nimicii de doritii, atât în ceea ce pni- 

vesce tăetura, câtii şi în perfecțiunea, lucrului şi a gustului. a 

__ Plorile artificiale suntii prea bine lucrate, materialulii fină, natura bine 

imitată, şi credii că în curândii se vor perfecționa ast-fel, în cât nu se Yor 

"deosebi în nimic de florile produse de fabricele cele mal mari din străinătate.
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„Modele și gătelele pentru domne, mal lasă ceva de doritii, în ceea ce 
privesce gustulii la garnituri, dar de-o-cam-dată nu se pote face ceva mal 
multii, de 6re-ce nu s'aii pututii încă aduce modele din Paris, (fiind-că costă 
prea multii) cum facii chiar cele mal renumite modiste de la nof. 
„Acestă şe6lă, în întregulii săii, este urii stabilimentii din cele mar utile 

Şi mal bine organisate, şi fiindii bine condusi de D-na Zacharescu, care 
pune multii zelii şi activitate la îndeplinirea, datorielorii sale, 'a datii resul- 
tatele cele maj bune ce se ascepta, de la acestă instituţie; căel în seurtulii 
timpii de patru ani de când este fondată șeâla, a datii. ma! multe absol- - 
vente, dintre cari patru suntii maestre la ședlele profesionale din. Craiova, 
altele profesâre de lucru la şedla centrală şi gimnasiulii de fete, iar altele 
suntii angajate prin ateliere particulare. - a 

„ „Acesta fiindii „scopul principală al unei ședle profesionale, adică de a 
da copileloră cunoscinţa unei meseri! eu.care să'si câştige eu ondre exis- | 
tenţa, nu putemii de câtii a ne felicita de. resultatele ce a dati, și cred că 

„după cum este dirigeatii cu inteligență, va continua a aduce societăţei ser- 
vici! reale, desvoltândii'în femei gustulii pentru industrie, şi tot-o-dată va fi 
și 0.pepinieră pentru personalulii ce se va întrebuința în industria română. 

„_ „ Asilulii Elena Domna este unulii, din institutele cele mat bine organisate 
Şi care corespunde pe deplinii destinaţiunei sale, dândii copilelorii ce 'sk-aii 
găsitii asilulii aci, edăcaţiune și instrucțiune, iar pe cele apte pentru me- 

„serii, învățându-le câte-o profesiune, le.arctă calea muneei onesie.care sin- 
gură le pâte duce la fericire şi a le feri de lipsă, care este celii mat mare 
inimicii alii-omenirel. Organisaţiunea întregului institutii amii avutii ondre 
a 0 artta printruni altii raport, mă voiii mărgini acumii a arta vederile 
mele numa] asupra şețle! profesionale: 

Elevele pentru meserii sunții împărţite în patru profesiuni : rufăria şi 
_Cuscluri. naţionale, croitoria pentru dâmne, fabricarea florilorii .artifi- 
ciale și desemmele de aguavele și preporțelame. - î . . „„Rufăria, este bine lucrată, cusăturile naționale suntii ajunse la:perfec- 
țiune și nu lasă nimicii de doriti nick în finețe, nic! în originalitatea lori, aiol în curăţenie » Ceea ce. face ondre D-rei “Brandsteter, maestra acestul 
atelier, | | aa 
„„Croitoria, pentru. domne, din causă că este înființată de curândă, lasă 
Ore-cum de doriti ; eredii însă că în anulii viitori, elevele se vorii perfec- 
ționa şi la acestă meserie. a a 
. Florile artificiale suntii bine lucrate ; este însă de doritii să fie ma! va- iale, materialul ce se întrebuinţeză să fie ma! fini și culorile mâ! delicate Şi în armonie, i a E o 
Desemnele de aguarele și pe porjelanii sunţă forte bine executate. Din cele ;de aquarăle este deja făcută. o meserie pentru .copilele.ce aii.talenti
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la acestă frumosă artă, câtii pentru desemnele pre porțelan, sperii că se 
va forma o meserie avantagiosă pentru femei, mal cu ssmă că suat plină 
de încredere că nu va trece multii şi ţera nostră va, număra între alte fa- 
brice şi câte-va de porțelane, şi atunci cele ce vorii cunosce acestă ar lă 
vorii afla, mijlce sigure de existenţă. 

Am făcută o mică observaţiune asupra uniformel elevelori ŞeOlei, care 
ar trebui modificată în formă, de 6re-ce (aceea de acumii) nu este nici eco- 
nomică, căci intră stofă prea multă și este și prea grea, de purtatii. 

M5 resumii arătândii că acest institutii sub tâte 'vapârtele este forte bine 
organisatii, și condusi cu multă activitate și intelisență, este unulii din sta- 

„bilimentele de cultură pentru femeia română cu care ne putem mândri. 
Vă mal alătură pe lângă acâsta cu ondre, D-le ministiu, și cinci raporte 

ale comisiunilorii ce amii delegatii pentru a asista, în dioa: de 21 Iunie tre- 
cutii, la examenele lucrului de mână în şcolele primare de fete din. capi- 
tală, vederile cărorii comisiuni le impărtăşescii şi eil. E 

Bine-veiţi, vă rogii, D-le ministru, a primi expresiunea, consideraţiu- 
nel mele. | 

N 

Preşedinta, Elena C. Cornescu.



Raportalii comisiunei asupra lucrărilor de desemni şi caligrafie ale elevi- 
loră şi elevelorit sedlelorii secundare și primare din Bucuresci. - 

“Domnule ministru, 

„ In urma adresei D-vostră, sub-serişii, ne-amii, întrunită la 27 Iunie în 
sala Atheneului spre a examina, modelurile de desemnii și caligrafie de la 
sedlele publice din Capitală, şi în urma unei minuţiose examinări amii 

». constatatii următorele : | e 
1. Liceulii sf. Saya, lipsă mare de modeluri, progresul elevilorii forte 

satisfăcătoră. ia a 
2. Liceulii Mateii-Basarab, idem lipsă de modeluri reglementare şi mese 

de lucru. | | | 
3. Gimnasiulă Mihaiii-cel-Mare, ami constatatii Gre-care progresii, 
atâti în caligrafie cât şi la desemnii; profesorele respectivi ne-a atrasit a- 
tenţiunea că progresulii ară fi fostii mai mare daca localulii ari fi fostii 
mal convenabilă, şi daea nu ari fi avutii lipsă de modelul... | 

4. Gimnasiulii Cantemir, asemenea lipsă de modeluu!, ceea, ce face ca 
să împedice chiarii buna metodă a profesorului respeetivii.. | 

5. Gimnasiulii Lazăr, n'amii vădati nimicii expusi. 
6. Seminarulii central, s'a observatii ca desemni forțe bine, însă eali- „grafia lasă de doriti, are și lipsă de o sală specială. | e 
7. Scola comeroială se distinge mai pre sus de tite printr'o caligtafie 

excepțională şi metodică. | o | | 
8. Asiluli Elena-Domna, se distinge prin desemnii, caligrafie și mal ' alesii în topografiele sale bine conduse Şi executate, ami fi doriti însă ca alegerea modelurilorii de figuri să fie mar potrivită cerinţelor programului. „Il. Scola normală Carol 1, se distinge prin caligrafia și topografiele sale, care eraii executate cu multă atenţiune și îngrijire ; însă, după de- claraţiunea directorului, are mare lipsă de mese pentru lucru și instru- mentele necesarii. NR Si 
10. Scâla centrală de fete n'a figurati. 

„11. Sc6la secondară de fete lipsă de modelur! reglementare. | 12. Sc6la profesională de fete are trebuință de o alegere mât bună de
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_modeluui, care să se e raporteze la cele trei secții: croitoria, lingeria şi 
florăria potriviti programului. 

13. Scola de fete, coldrea Verde, No. 3, atâtii desemnulii precum și cali- 
grafia și topografiele suntii conduse cu multă îngrijire, pentru care sa . 
observatii unii deosebiti progresii. 
14. Sela de fete No. 1, din colrea de Negru sa constatatii multă 

“silință atâtii pentru caligrafic, desemnulit liniarit câtii și pentru topografie. 
- Restulii sedlelorii primare de băeţi şi fete nu s'aii vădutii figurândi. 
„Menţionata lucrare de mal susii avemii onore, D-le ministru, 2.0 Supune 

la cunoscința D-vâstră,. - 

Th. Aman, G. M. Tătărescu, Dr. N. Calendero. 

  

NOTA. Raportulii D-lui G. Lachovazy, membru în a [l-a comisiune , litorară a 

liceelorii din Bucuresci, şi raportulii D-lui Dr. Bernard asupra esa- 

.menilorii de sciinţele fisico-chimice, venind după imprimarea aces- 

"tei părți, se publică la fine. 12



IL IAŞI 

“A, LICBULU SI GIMNASIELE 
Raportali D-lui Dimitrie Gusti asupra esamenilorii liceului. 

e Domnule ministru, 

Prin adresa D-vâstră No. 7,046, din 30 Maiii trecuti, aţi bine-voitii a 

mă însărcina, să facii parte din comisiunea esâminatbre la liceul naţionali 

din Iaşi, pentru anul scolarii 1880—1881. Sarcină, în adevări, pre cât 

plină de ondre, pre atâta grea şi delicată, ca una ce din: observări avea 

a se rosti asupra, unul întregii anii de studiii, din care ese progresulii, re- . 

- sultatii al capacităţel scolarilor, a metodei de predare şi al întregului sis- 

"temii de învățământ. Acesti resultatii dupe o asistare de câte 3și 4 ore 

dimineţile mal în tâte qilele de la 6 Iunie și până la finele esamineloră am - 

ondre a vil supune.  . i i a | 

__ Bsamenele s'aii începutii cu clasa de musica vocală, esecutându-se mal 

multe coruri și bucăţi religise, fie-care în felul stă stilisate cu armonie și 

corectii esecutate. Apoi s'a procedatii la esaminarea ' teorielorii musieale, . 

din care s'a -probatii că metodul predărei fu bun, bine înțelesii și că, elevii 

ai profitat. De doritii însă este că acestă studii atâţi de plăcutii și bine-. 

' făcătorii junimei să se desvolte mai mult prin unii mijlocii Gre-care de obli- . : 

gativitate, când până acuma este un simplu studii benevol. | 

La religiune elevit, de nu toţi, însă cea ma! mare parte aj răspunsii 

bine. Pe lângă textele cărţilor.:s'aii esprimată cu propriele lor cuvinte în. 

cât frasarea ideilor şi adevăratul înțelesii al lor a produsi o satisfacere 

din cele mat mângăitâre, vEdândii că principiele morale creştine se întipă- 

_rescii așa, de bine în spiritele tinerimel. Vă mărturiseseii, D-le ministru, 

„- e% am simţitii o mare Dbucurie:recunoscând cu: câtă vrenicie religiunea im- 

“pune morala, practică a tutulor virtuţilor umane şi creștine, spre a pulea 

forma bunt şi demn! cetățeni. CINE OI PI II a ata



„La matematici, unde mintea se ocupă cu multiplele sale combinări şi 
resonamente spre a deştepta și ageri spiritul, elevii răspunseră bine, pro- 

„- dându-se prin actsta obositorea, silință a D-lor profesory spre a fi bine în- 
țeleși în esplicările predărei. PE SE 

La geografie elevii pe lângă, răspunsurile la biletele luate, s'aii achitati 
de minune și la alte întrebări ce le-am făcută, EX aii presentatii și hărţile 
țărilor ce ait fostii învățatii, lucrate cu mâna liberă, şi multe din ele colo- - 
rate, probându-se că studiulii geograficii se face cu îngrijire. 

La istoria universală şi a Românilorii aii răspuns bine, precum și la în- . 
-- “trebările ee le-am fieutii. 

La istoria naturală la care am asistat de vre-o trei ori, am vădut că D. 
„profesorii eu totă nenorocirea blet sale a făcut unii cursii minunati, ale 
căruia scripte merită, D-le ministru, a vă atrage atențiunea. | 
„La limba română, unde în tote clasele se predă, se face un progres vt- 

ditii. Părţile etimologice, acele ale sintaxei, în tote amănuntele lorii ai 
fostii bine tratate și elovii aii profitatii. Retorica, şi poetica, face tâtă lauda 

„= D-lul prof sorii respeetivii. La acestii esameni avu! fericire a fi împreună 
cu ilustrulii V..Alexanâri. a o 
„La limba francesă în clasele inferidre amii observatii un metodă buni 

„de predare a D-lui profesorii-şi elevii aii profitat, Disciplina în clase de și 
sar părea a fi cam severă, însă este acea reglementară şi la loculii ef. 
Observările juste, dară cu inima de părinte este o manieră a face pe sco- 
“ari să fie atentă și a învăța bine. . - | a. A 
„La limba italiană este bunii D. profesorii, scolari. puţini, dintre cară 
însă do! s'aii întrecutii în a se distinge : Pangrati şi Obreja. D-le ministru, - 
este mal mulii de câtii de doritii ca acestă limbă atât ca soră cât Și pen-! 
tru duleța, armonia și literatura 'ei să fie predată nu ca, facultativă, ci 0- 
„bligatorie ; folosulii ar fi mare şi pentru literatura nostri consingenă și 
pentru viata, speculativă, căci ca jâcă un rolii însemnatii în  comerţii, și 
apol România are multe porturi, în care-s stabilite case mari de transac- 
țiuni mercantile, în care tinerimnea n6stră mai uşorii şi-arii găsi existenţa, ne mal bătând numal la ușa budgetului țăreă.,  -- Na 

_ Domnule ministru, resultatulii esarnenelorii ai fost în . genere satisfăct-. 
torii, şi de bună semi arii fi fost şi mat multi încă, dacă; casuri de forță . „majoră n'arii fi întrerupt cursurile. Aşa la 24 Noembre cu vaccinarea s'a. întreruptit 15 dile, apoi la 6 Februare 1881, cu ceasurile de angina def- „terică și desinfectarea stabilimentelorii până la 8 Mantie, multe dile pre- „iose de studiii sa perduti curegreti, N 

- Programulii bine observatii se pare a fi cam încăreaţii cu studii. In pri- . Vinţa claset a VIII liceale, consiliele generale s'a pronunțatii 'cu destulă „maturitate și paremi-se nimerită. Se
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 Invățămentulii nostru seeundarii până acuma tinde mal multi numat la 
clas ioitate spre formare ae avocaţi, medie), profesori, funoţionari ş şi Omen! 
savanți, pe lângă care de folosul celii mai mare arii fi pentru Nol a ne 
arunca, cu energie la învețamentulii practicii ali culturel de josii, agri- . 

„cultă, industrie, arte, comerță, care va lumina și fortifica masa majoriti= 
țel națiunei, piedestalul el celii mai solidă ; şi solulii țărel și împrejură- 
rile nâstre reclamă i imperiosii acestă saluțară desvoltare, de care e bine a 
ne îngriji câţi mai de timpuriii, de Yoim a avea: pe lingă 0 fer frumâsă, 

și un viitorii strălucitii, 
Domnule. ministru, la liceulii naţionali (s ai ral bine la academia Mi- 

hăileana, căet în actulii din fundamentulii. zidirilorii unite și a publicărilori | 
din timpii, oficiale, acesti nume 1 portă), în privința didactică opt ca- 
tedre sunt numat suplinite fără titulari, suplinetori ce n'aii datii concursii, 
precum: la limba română cursii inferiorii și la latină clasa IV. La limba 
latină, cursii superiorii. La limba francesă cursii superiorii. La limba ger- 
mană. La sciințele fisice. La instrucțiunea militară și la tote objectele prin- 
cipale la clasa 1 divisionară: . . . 
„Pentru disciplina elevilor este o absolută necesitate de vro 3 pedagogt; 

“ Ajutorulii de secretarii după art. 99 din legea instrucțiune « este necesari. 
- Servitorii 'sunții cu totulii nedeajunsii + mai trebuind 5 sai 6 de. nu mal | 
mulţi ; 
0 sală de gimnastică, cu apavate neoesaril pentru elovt « se simie impe- 

riosii reelamată.. . 

„Dacă pentru interni nu este o baie în internată, celă puţinii peatru i- 

_giena lori, e bine a se prevede băeri la stabilimente, de asemenea natură, 

pentru care să se asigneze o sumă, 6re-care în buget în favârea Stnăttei 
buxsierilorii ministerului. | 

- Acoperămintele edificiului în lemnărie n mal eu s6mă, suntii, putrede şi” 
plouă deteriorând zidirile care potii: causa nenorociri... Să 

„Unele amfiteaire de prin clase trebneseii îndeplinite pentru indemânarea 
şederei elevilorii. - 

Catedre pentru clase, mobilier î în cancelarie cu dulapuri de arhivă și 

bibliotecă, suntii mal mult de cât necesarii.. .. 
-- Domnule, ministru, acâsta e resultatul misiunei. ce aţi. bine-voitii ami 5 
încredința și m'aș simţi fericitii dacă măcarii întru cât-va am putut alii 

- îndeplini: In privinţa diurne. de „țrăsură.. despre care .mencionaţi în a- 

“adresa D-vâstră, orl-care arii fi-ea, rămâne în casa Statului., De 

- Primii vă rog , Domnule ministru; încredințarea, cele. mal. distinse - 
stime ce vă pori aa Se 

5. Gusti, -. _ Pa | ei ta e EN Ia E Ea ei FR PAR n; E /



| Raportaulii comisiunel de matemaţice asapra esamenilori de Ia liceului din Iaşi, 

„ Domnule: ministru, 

Insărcinați de D-vostră a asista ca delegaţi al ministerului la esame- 
nele de matematici de ]a liceulii din Iași, : sub-serişii vinii mai întâi a vă 
adresa mulțumirile lor, pentru încrederea, ce le aţi manifestații, dându-le o 
asemenea însărcinare. | | N a 

„- Apol, “conform dorinței D-vostre, . venim a vă relata cele ce amă cons- 
„ tatatii în decursuli acestorii esamene. i i 

Materiele prevădute în programii, nu s'aă predată complectii în cursulii 
anului şi acesta din causă că, — după cum ne-a afirmat D. director — a - 
fost în cursulii azului întreruperi în timp de 46 dile, şi acesta. din cause 

„de forţe majore. Amii constataţii însă că puţină materie a lipsiti, și nu ne 
înduoim că, fiindii cunoscut zelulii și activitatea D-lorii profesori respec- 
tivi: V. Paludi și Gh. Lucescu se va complecta acestă lipsă în clasele 
următore, fără prejudiciulii materielorii acelorii elnse. Di 
În privivea dărel notelorii, de: la care depinde promovările, nu am 
"avultii de cât a ne Iuda, de modul conștiineios, —pote prea conştiineiosii — 
cu care D-nil profesori respectivi aii dații acele note ; așa în câtii, în ceea 
ce privesce sciințele matematice, promovările vorii fi justii făcute. Elevi! 

„cari ai răspunsii bine — și număruli loră este mare —.'și dădeaii soco- 
telă de respunsurile loriă, adică aii înţelesii materia, ceea ce însemneză că 

"le-a fostii bine esplicaţă. - Da 
D-nil profesori respectivi V. Paladi și Gh. Zucescu, ambit foști elevi 

„al sedleloră nostre, celii d'intâiii mai vechiii, cel d'al duoilea mat noi, "ȘI . 
„aă renumele lori făcutii de buni profesori și instruiți în materiele lorii, .şi 
prin urmare, noi nu avemii de adăogită nimici. 

Permiteţi-ne, D-le ministru, a termina cu 6re-carl observaţiuni ale nâstre 
personale. Actualulă liceii din Iașt, fosţii așa numita Academia dn Iași, 
era, pe timpulă nostru, căel şi noi suntemii foşti elevi al acestei sedle,. - 
forte populată. cu elevi interni ; erati cu mulţi mal! mulţi interni de câtii 
externi, numărul lorii se suia peste 180 câte o dată. Astă-Q! numărulă 
elevilori interni este forte restrâns şi încă 'cu câți-va anl în urmă, era 
restrânsii cu totulii, d'abia se urea la 50. Oare România Regatii să fie mal. 
pe josă de câtii fostulii principati al Moldovei, în privirea instrucțiune, 
pentru elevi! lipsiţi de mijlâce și doritori de a șe instrui. aa
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Legea instrucțiune! limităză la 50 numărul elevilorit unet clase, Dres- 

criindii clase divisionare. Ami observati că d. e. în clasa V şi VI numt-: 

 xul elevilor trece peste 50 și se urcă până la 77, ceea ce îngreuiază mult 

pe profesori. 
Am mal avea, de observati lipsa de câbinete s şi coleeţiună siinţiice, 

- Tăsămii însă acesta în sarcina, D-lorii delegaţi respectivi. | 

-Bine-voiţi, D-le ministru, a primi încredințarea prea: distinseă nâstre. 

consider aţiunt. 

G. Climescu, M. Tzoni. |



" Rapoztulii D-lui profesori C. Christescu, asupra esaimenilorii de matema- 
tice de la gimnasiele din Iași. - i aia 

Domnule ministru, 

Sub-semnatulii, în urma ordinului cu No. 7,379, prin care "mi faceţi 
ondre a mă trămite ca delegatii pentru sciinţele matematice din. gimnasiele 
de la laşi, am plecatii imediatit şi, asistândi la esamenele de la gimna- 

 siulă Stefan-cel-Mare în dilele de 10, 11, 12, 13 şi 14, de 6re-ce la gim- | 
nasiulii Alexandru-cel-Bunii se terminase esamenele la studiulii matema- 

„ticeloriă, am pututii constata următârele:  - - | IE 
1. La clasa 1 divisionară unde preda D. profesorii Lascar, am :consta- 

tatii cu plăcere că elevit aii fostii conduși fite bine, judecândii după si-. 
guranja și claritatea cu cal răspundeaii atâtii.la întrebările D-lui profe- 

„sorii, cât și la cele puse de sub-semnaiulii. “ Deosebitii de acâsta am gă- 
sitil că programa, relativii la studiulii matematicelorii, a fostii împlinită. 

*-- 2, Esamenele celorii-lalte clase gimnasiale, la cart am asistat continuă, | 
„ml a făcutii cea mai bună impresiune, Inti'adevării; D-lii “profesorii Za- 

haria "mi a părutii că are unii hunii metodii, de 6re-ce elevii D-sale ai | 
răspunsii cu destulă inteligenţă și ordine la tote întrebările. - Programa, și .. 
aci a fostit împlinită, afară, de clasa 3-a, unde din causa grimădirei ma- 
terielorii, s'aii lăsat unele părți. e e 
„8. În ceea ce privesce ținuta şi desvoltarea inteleciuală ale elevilorii,: 

„poti afirma ca'aceste calități presintă unii pradă destulii de satisfăcătorii, 
Si dovedesce că D-nil profesori respectivi, pe lângă sciinţa ce se silescii a -- 
comunica, elevilorii, nu uită nici acestă parte a culturei care contribue 
forte multi la educaţiunea naţională. . da - 

Acestea fiindii constațările ec amii pututii face, ami: ondre, D-le minis- 
tru, a le aduce la cunoscința, D-vâstră. 

C. Ghristescu.



3.— SCOALA NORMALA „VASILE LUPU“, 

Raportul D-lui coloneli: A. Costiescu, delegatii a asista la esamenile sc6lel 

normale Vasile-Lupu. 

Domnule ministru, 

In urma decisiunel D-vâstră de a asista ca delegatii din partea acestut 
onor. ministerii la esamenulii anualii alii elevilorii seolei normale din Iași, 
-am ondre a vă supune- la cunoscinţă că, aflându- -m&. în acelii. timpii în 
Rusia, „pentru cumpărare de remonţi, de unde m'am întorsii în sâra de 19 
curenții, nu am pututii asista de cât la esamenile teoretice şi practice ale 
'instrucţiunel militare, care aii avutii locii de la 20—22 ale lunei corente. 

Numărulii elevilorii din acestă sedlă este de 75 interni şi 7 externi, îm-. 
părțiţi în 4 clase corespundătore celorii 4 clase gimnasiale. 

Toţi elevii ai unii aspeotii plăcut ș și îngrijit ; ; sunt bine nutriți ș și curati | 
întreținuţi. 

Anul acesta, în urma: esamenilorii depuse, scula produce 15. învățători 
: dintre elevil clasei IV, cari 'şi aii terminatii cursurile cu suecesii. Răs- 
punsurile elevilorii, în tăte clasele fără excepţie, la tote chestiunile ce li 
S'aii pusii asupra: reglementelor teoretice ait fost. forte satisfăcătâre; iar 
exerciţiulii practică la gimnastică, la mânuirea armelor şi la scola de 
companie a fostii executat cu îndemânarea şi acurateţa, ce ar caracteriza, 
pe cea maj alesă companie dintr'unii corpii "de linie. 

_- Nu rămâne înduoială, D-le ministru, că acestii resultatii atât de satisfă- 
cătorii se datoresce în mare parte, pe lângă aplicaţiunea elevilorit şi iubi- 
rea lor pentru acestii felii de instr ucţiune, metodei, zelului și activităţi ce. 
D. Dimitrie Cheaburu, instruetorulii scâlei, pune în predarea „acestei iins- 
truoțiui, precum nu maj puţinii şi interesului de aprope ce ]). directorii 

. Cujbă portă în privigherea, predărei tutulorii materielorii de studiii elevilurii 
din sedla ce dirijază, după cum însumi m'am încredinţatii din mai multe 

“disposiţiuni ce am vădut că a luat în acestă privință. | 
Cu acâstă ocazie, vă rog, D-le ministru, să bine-voiţi a mat permite să 

semnalez necesităţile cele mai principale, ce am constatat că are acestă 
Scolă : 

1. Armele ce posedă, scsla actualmente sunt din cele dise spahis tri baio- 

„netă, ceea ce e împedict instrucţiunea elevilor la scrima cu baioneia, ŞI lasă
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ast-fel uă lacună destul de tnsemnată în desvoltarea insteuețiunet lor mi- 

litară. Pentru acesti motivii este bine a se interveni la ministeruli de res- 

"bel ca să se schimbe neîntârziat aceste arme prin altele cu baionetă și de 
un sistem mai noii Asemenea este necesar a se aloca câte 25 cartușe 
de fie-care elevii pe anii, pentru exercitarea, lor ladarea la semn în cel 
din urmă duo! an! de studii, dânduli-se şi eartușierele cuvenite. 

2. Lipsa unui pedagogii vetribuitii la scâlă, care să îndeplinescă în a- 

celaș timpii și funcțiunea de secretarii este forte simțită. o 

3. Localulii este bine. şi curații întreţinutii, însă are nevoie de o repara- - 

ţiune radicală și nici nu este destul de încăipător neavând chiar uă sală de 
 zefeetoriii, care si potă coprinde de uă dată pe toţi elevii se6lei, ast-fel că, 
-pe când unil staiila, masă, cet-lalţi aştept afară eşirea lor ca să potă intra. 
Prin urmare; reparaţiunea și adăogirea localului este imperios cerută de 
cea, mai absoluiă necesitate. 

4. Cantitatea lemnelorii alocată, scâlei este forte mică în raport cu nece- 
sitatea, ceea ce face ca pe timpul verei ne mai prisosind lemne, bucătă- . 

“ria să funcţioneze cu multă dificultate prin tot felul de expediente. . Un 
adaos de cel puţin 5—6 stânjeni pe anii, pe lângă cel 20 de care dispune. 
actualmente scâla, ur îndeplini acestă simţitore lipsă. | | 
5. Un alt punct, D-le ministru, care merită a fi semnalat cu seriositate - 

interesului, ce este cunoscut că purtaţi progresului selelor .printr'uă ' di- 
“recţiune constiincissă în educaţiunea și instrucţiunea elevilor, este mini- 
ma retribuire a profesorilorii în raport cu timpul de lucru ce li se cere: 
170 lel-pe lună pentru 17. ote de lueru: pe. stptemână!! !...,. . Trebue să 
vă mărturisescii, D-le ministru, că vEdendii regularitatea Drodăret CUrsu- ” 
rilori şi îngrijirea consciincisă ce se dă elevilor din acestă se6lă: nu m'am 
“putut opri d'a.nu admira devotamentulă și abnegaţiunea acestor domni. pro- 

' fesori în exercitarea misiunei cu cară sunt însărcinaţi. Instructorulii militar . . 
maj cu s6mă nu are de cât 70-lei pe lună sub formă de diurnă. Sporirea. 
retribuţiunel profesorilor ar fi disposiţiunea, cea mat folosităre « ce sar pu 
tea lua în interesul propriii al instrucţiunei. - 
„Acesta fiind în rezumat resultatul 'observaţiunilor .mele cu ocazia asis- 
“tărer la esamenul anual al sedlei normale din Iași, viii cu: tot ' respectul, | 

> D-le ministru, a/lă supune la cunoscinţa D-v6stră spre cele de cuviinţă. 
Bine-voiţi, vă rog, D-le ministru, a primi înoredințarea, prea osebitel a 

“mele consideraţiuni; - . 

__ Qolonel A. Costiescu. IN aa 
dna a - Iași, 1881, Iunie 24,



n 0 SCOATA. COMERCIALA. N 
  

__ Raportulă D-lui Th. Codrescu asupra esamenelorii şc6lei comerciale. .. 

-: Domnule ministru , 

E Mulţumindu-vă de distinsa ondre ce 'mt-aţi făcutii, dâră şi de greua, și 

delicata sarcină de a mă numi delegati la esamenele de la șeola comer-. : 

cială,  sub-semnatulii după o lungă şi minuţios atenţiuae. asupra diferi- - . 

telori obiecte, amii ondre a vă raporta următârele vederi. Este seiuti de. 

toți, că dacă este o causă care să contribue întruni modă prodigiosii la - 

_ desvoltarea instrucțiunei, apol acesta e metoda. Da 

 Tacă în resumaţii punetele ce voiamii să atingii, și cari mi se pari de 

cea mal eminentă necesitate: -.... & 

1) Metoda. In acâstă privinţă, am ondre a vă raporta că, ca vechiii pro- - 

fesorii, um fostii vii. satisfăcută de modulii de a se exprima, alti elevilorii 

Ja, diferite materii, studiile fiindi predate comparativii, explicaţiunile din 

partea, 'elevilorii eraii pe câtii se pote de clare în privința, ideilorii dobân- . 

dite, servindu-se pentru acesta cu exemple potrivite cu niveluli inteligenţei 

„lorii, exemple vari! şi multiple luate ad-libitum, cu cari se serveaii ași 

ajuta memoria şi a fi înţeleși.. Acesta face ondre ork-cărui corpii didacticii, 

mat.cu stmă într'o şe6lă specială de comerciii, care e menită a, pune în 

practică noțiunile câștigate... A aaa 

2) Materiile din programă. Din cestiunile puse, atâtii de D-nil . profe- 

__sonk, câtii și de sub-semnatulii, elevii aii răspunsii destulii de satisfăcttorii. 

Cu tâte acestea, după părerea sub-semnatului, avisul meii e, că programa 

"e cam încărcată şi bine ar fi să se mal uşureze în anuli |. - o | 

3) Alodulii de purtare al.elevilorii. O atitudine destul de corectă; 0 

ordine disciplinară, modelă în totii intervalul esamenului, modulii lorii:de. 

“a se presenta, în facia auditorului , răspunsurile lorii bene-vole şi voidse, 

pline de afabilitate , probză că educaţiunea din şcâlă a adăogatii partea. 

“ cuvenită educaţiune! din familie. a 

4) Materialulă sciințificii. . Acesta expusii în diferite eşantilne de măr-... 

furi, materii prime, etc., mi se pară încă, că nu e suficienti pentru o şelă 

specială și atingi atenţiunea onor, ministerii, spre. a face să se complecteze 

acestii materiali de o utilitate eminamente imperi6să, mai cu semă în şc6- 

Jele speciale. | Mie Ea 

5) Mobilierul școlarii..In privinţa acesta, mobilierulii nu mi s'a părut 

de ajunsi pentru o numerâsă clasă, de 6re-ce băncile eraii insuficiente pen-
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tra a coprinde numerulii elevilorii ; ; asemenea și dulapurite nu mi-s'aii pă 
rutii de ajunsii pentru conservarea eșantilOnelorii de mărfuri, ete. 

6) Relatiuii la locali. Ac), D-le ministru, ami ondre a vă expune că în- | 
stalarea comisie! de despărţire, la unii locii cu şedla, suntii lucruri din cele 

“mal incompatibile, atât contra bunei ordine și linişter de care trebue să se 

“bucure şedla, câtii şi contra moralel; de 6re-ce comisia fiindii frecuentată 

de delicuenţi și de“ persone cu o reputațiune reprobată, tinerimea! „pusă în 
"contaetii cu ele, sarii putea repede conrupe. 

7) In privința lipsei de mijloce a elevilorii sărmară. “Arii trebui ca onor. 
minister să dea, câte-va burse, să potă astii-felii urma studiele. comerciale, - 
angajânduzse a se face după terminarea studieloră, alipindu- se pe lângă 
unii comercianții , a se face dicii și el apol comercianți. Asupra acestul 

“puneti, stăruescii forte, D-le ministru, de dre-ce an vădutii î în timpulii esa 
„ menulul băeţi eminenţi, însă lipsiţi de mijlâcele cele mal elementare de a și 
„putea continua, studiele în clasele următâre. 

Speră că. în înalta dreptate ce trebue să faceţi pentru a doua capital a 
"- țărel, D-v. şi părintesculii guvernii alii iubitului nostru suveranii Carol 1, 

nu va lipsi a face tote îmbunstăţirile aci menţionate, pentru o instituțiune - 
„atâtii de necesară stăvei nostre economice și menită ada noue! generaţiuni 

z 

0 direcţiune mai potrivită. cu trebuinele țărei ş și desvoltărel ndsire eco- 
nomice. 

Convinsii că pentru salvarea întregei păr N de dincâce de Milcov, acestă 
” șeolă, fiindi singura menită a, da o impulsiune tinerimer: nâstre către. ca- 

riert mal luer ative, amii ferma. convineţiune că veţi face tâte îmbunătățirile - 
putinciose, atâtii pentru materiali, sporirea personalului, locală și încura- 
giarea elevilorii sărmani, prin creare de burse. 

Numat prin asti-felii de modii, putemii avea o adevărată nslitţiune car e 
să corespundă: scopului săil. 

Primiţi, vă rogi, D-le ministru, asigurarea distinsel mele stie. 

- Th, Codrescu, delegatulti ministerului de izstrucțiune publică. pe lângă şcâla 
comercială din: Iaşi. e | -
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n D= S00ALA PROFESIONALA DE FETE. 
——————— 

Raportul comisiunei : însărcinată a asista la esamenile şe6lei profesio= 

. male de fete. . i SN pa aa 

 Chemaţi prin încrederea ..D-vâstre, a asista ca delegaţi la esamenele de 

finitulii anului şcolarii curentii, la șcâla profesională de fete din Iaşi, sub- 

semnaţi! amii regretati. forte multii că stimatulii nostru concetăţenii, D. 

Scarlat Pastia, nu a putută primi acestă însărcinare. . Astii-felii, comisiu- 

nea, fiindii redusă la doui membri , am făcută totii posibilulă a fi presenţi 

amândoul și uneori câte unuli la esaminarea fie-căru! obiectii de studii. 

Observaţiunile nâstre le resumimii precum urmeză: E 

- 1. Cursurile de aritmetică practică şi comptabilitate, credemii că D). pro- 

fesorii respectivi le face bine, căci la esamenii, elevele aii răspunsii în- 

tPunii modii satisfăcătorii,. - Aa N 

-9. Cursurile de religie, limba, română și limba, francesă, le găsimii-ase- 

_menea, satisfăcătore. — - i e aaa 

3. Oursulii de desemnii este cu totulii nemulțumitoră. Nici o elevă nu a 

pututii răspunde nimicii la esamenii ; nici una nu cunâsce ce este unii tri- 

"unghii, ună patrulaterii, ete. Sub-semnaţii 'și-aii formatii convincţiunea că -. - 

- însu-şi D. profesorii respeetivii nu cunâsce figurile geometrice. De şi pro- 

grama ședlei coprinde definiţia și construcţia figurilor geometrice, D-sa a 

găsilii cu cale a nu da elevelorii de câtă noţiuni de perspectivă şi acestea 

fără a le pune în imâni o carte saii unii caietii, în câtii elevele nu potii pri-. 

- cepe şi de aceea nic nu sciii nimicii. Mai multii de câţi atâta, în clasa III 

nici n'a făcutii cursii, căci dice D-sa că a începutii a aplica programa din 

clasa L. Nu seimii dacă a avulii vre-unii ordinii ministerialii în acestii sensii. 

In totii casulii, ni se pare straniii ca elevele absolvente ale unei şedle pro- 

fesionale să ni aibă nici o noţiune de desemnii. Se înțelege uşorii 'câti de 

maal dificultăţi trebue să întâmpine maestrele de croitorie, lingerie, ete., cu 

nisee eleve atâtii de puţinii pregătite. - . | SI 

__ Ne-amii întrebatii dacă profesorulii respectivi frecuenteză regulatii şedla. 

Amii rugații pe D-na directâre a ne arăta, registrulă de presenţă şi am v& 

'dutii că D. profesorii de desemnii absenteză forte desi de la cursii., Am 

intrebati pe D-na directâre dacă D-sa scie că numitulii profesori 'şI face 

cursulii într'unii modii atâtii de nemulțămitorii și că nu observă programa; 

D-sa ne-a răspunsii că fiind însărcinată cu atâtea cursuri, nui este posi- 

pili a inspecta lecţiele celorii-alţi -profesori. Sub-semnaţii ne facemii o da- 

__torie de consciință a vă arăta, D-le ministru, lucrurile aşa cura suntii ele,



remânândă ea a D-vbstre să regulați cum veţi crede de cuviință ca copile 
să nuși perdă unii timpii atâtii de preţiosii. 
„4. Amii visitatăi” atelierele, dar în privinţa acesta nu ne pronunoiămii,: 

„ Ăsândi ca comisiunea: competinte săși deo părerea sa. . 
-5, In privinţa localului, ară fi multe de gisii.. Mal ântâii numărulit ca- 

merilorii nu este suficienti : aceleaşi odăr servescii alternativii de clase şi 
„de ateliere. Apol, cele mat multe camere sunti mici şi întunecdse ; ni se 
spune că suntii și forte frigurâse. In fine, întreţinerea, localulur lasă multă 

de doritii și totii . edificiul cu atenanţele lu! nu e departe de o complect, 
ruină, în câtii'o reparaţie radicală este absolutii indispensabilă. 

| Acestea, suntii observaţiele nostre pe cari ne credemii datori a vi le pre- 
senta, D-le ministru, mulțumindu-vă cu acestă 'ocasiune de încrederea cu 
care aj bine-voitii a, ne onora. 

Primiţi, vă rugămii, D- le ministru, asigurarea prea distinseloră nâstre 
consideraţiunl. | A 

„„G. 1. Lucescu, A, Ştefănescu, . directorii ali şeâlei technice; 

29 Iunie 1881,



| 

“IL CRAIOVA 

i '-Raportulă D-lui G. Sion, membru al Academiel,. asupra” esameniloră de la - 
liceii, sc6la normală, sc6la comercială, sc6la centrală de fete, scâla de meserii, 
ac6lele primare şi scolele private din Craiova. Ia 

i Domnule mânăstra, ÎN . - 
-. a 

Primind însărcinarea ce 'mi-aţi dat prin adresa, No. 7,140, mam gră- 
bitii a mă duce la Craiova spre a așista la esamenele generale ale sedle- 
lorii publice de acolo. Am avutii satisfacțiunea a vedea, înainte de tote, 
că evenimenţul esamenelor anul acesti a fosti simţiții de publici cu in- 
teresul ce merită. Atât Ja sedlele publice cât şi la cele “private, am vădut 
publicul asistând în mare numării; iar membrii comisiunilor, numiţi de 
D-vstră, s'aii vădut nu numai cu plăcere întâmpinați de. către. corpul di- 
dacticii, dar încă cu deosebire rugaţi de părinții elevilor ca să facă el 

însuși întrebările la esamine, ca când ar fi avut îndoelă despre succesul - - 
„lor şi Yoiaă a se convinge mal bine că copiil lor aii învăţat în adevăr, și 
sciii ceva. De aceea, atât eii, cât și cel-lalți membrii ce aţi bine-voit a 
delega, am asistat mai în tote dilele, și mal la tâte obiectele — pre cât 
timpulii materiali ne-ati-permisii — cu asiduitatea, ce ne inspira senti- 

„mentulii datoriei și mulţumirea de a vedea atâta emulaţiune și atâta inte- 
resii pentru instrucţiune în acestă vechiă și românâscă cetate care se chia- - 
Mă Craiova, | _ 

După recomandaţiunea specială ce ne-aţi dati, am visitati. și am stu- 
diatăi (potii dice) tote instituţiunile de inștrucţiune. din Craiova, "atât pu- 

blice cât și private, spre a vă putea da relaţiunile care. credii că trebue 

să le aveţi, pentru ca să; puteţi aduce îndreptare neajunsurilor şi vinde- 
care relelorii ce împedică 'progresulii instrucţiunei.. . ... a 
„Aceste instituţiunt, mari sati mici, publice şi private, sunt în numării ” 

de tret-deci, iar numărul elevilor ce le frecuentă se .urcă 13 3,386,: din 

„care 1,204 fete. Acestii numării ar putea fi și mai mare daca 'sedlele, ar 

fi ma! încăpătâre și mai numer6se dupe cum voiii arăta mal la.vale. Voii 
pe PCI i i . +
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| vorbi pe rândii despre ue, începtnăt de la cele maj principale şi mat | 
importante. 

1 Ticeulii: 

Unul singurii în Oraiova, liceul actualii numără deja 428 elevi. Clasa 
„1 singură este: împărțită în două divisiuni, numărândi una 51, iar alta 79 
elevi. : Aglomeraţiunea din ce în ce se face may simţitore, La începutulii - 

. anului scolari, la Septembre viitorii, urmeză să vină de - la sedlele pri- 
mare cel puţinii 180 elevi, — căci 240 sunt cari absolvă clasa IV, afară 
de cei din cele-lalte orașe ale Olteniei cari toti la Craiova alâreă pentru 

 studit secundare — dec! cu aceştia şi cu vre-o 50 ce vorii rămânea repe- 
““tenți din anul acesta, clasa | liceal va avea datoria, să primescă aprope 

230 elevi. Fi-va însă cu putinţă acâsta ? Şi fi-va ore bine ca, câţi nu vorii 
încăpea, să se respingă de la altarele instrucțiuni ? — Asemenea perspec- 
tivă este'și pentru clasă, IL : din cel-75 elevi ce număr actualmente, 30 
vorii rămânea, repetenţi, şi de vorii veni încă 85. prin promoţiune de ln 
clasa, I, aflase-va sală Și fi-va eu'putinţă să fie într” 0 singură clasă 115 

„elevi ? | 
Eată consideraţiuni, D-le ministru, cari milităză în favârea ideet de a se | 

„mal face neîntârdiatii încă un gimnasiii în: Craiova ; și acestă necesitate 
"trebue să o întempinați. daca veţi mai considera și aceea, 'că si. cele-lalte 

- judeţe depeste Oltii; la Craiova și trămitii elevii pentru cursurile secundare. 
După aceste premise, trecil la partea, principală a delegaţiuner mele : 

la: esamenele acestul instituții. 
„Oredii că nu ași face destulii, D-le ministru, daca v ași expune “numai 

apreciaţiuni generale sait conclusiuni - sentenţiose ca ale unor: organe de 
presă, cari se ocupă cu tonii atât de. magistralii despre instrucțiunea publi-. 
că fără a proba și fără a propune nimica. Materia este vastă și nu cu câte- 
va, trăsuri de condeiii ași putea să arăţi tâte lipsurile sait ași putea să “ | 

-propunii tote recetele propri a vindeca relele. Nu voiii merge cu pesimis- - 
„mul până a conchide că nu e de sperat nimica de. la, secolele de astă-Al 

fiind-că programele saii profesorii aii cutare sali cutare viţiuri, — pică cu. 
| optimismul: până a susține că tâte suntii bune și frumâse, și că nu e ni- 

micii care să aibă, necesitate de reformă sai de îndreptare. 
Programele potii, în adevării, 'să fie răii combinate și viţiâse, profesorii 

potii să aibă lipsă de metsde, de zelii saii de capacitate, elevii din sedlele 
secundare potii să se asemene cu: pastrile imitative şi să fie pe jumătate 
învăţaţi, dar acestea nu mi se „parii casuri cari să desespere” pe cine-va: 
programele se poti îndrepta și profesorii se -potii- primeni,. numai autori- 
tatea de sus se sciă i să voescă a pune degetulii pe plagă. La slăbioiu-
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nea de astă-dI a contribuiti pote nerăbdareu nâsiră de a merge prea re- 
pede, spre a ajunge mai departe. Legea instrucțiunel din 1864, voindi a 
precipita progresulii, a prevăduri creaţiuni multe şi frumâse pe care s'a 
grăbită a le şi înființa cu elementele care-le-a avută la îndemână. Acele 
elemente nu eraii pâte destulii de bine preparate: mulţi s'aii înaintatii prin 
vechime iar nu prin capacitate, posiţiunea corpului didacticii s'a garantatii” 
prin inamovibilitate, iar despre progresulii sai succesulii: învățământului .. - 
nu s'a luati nic o măsură de garanţie; şi astii-felii suntemii „nevoiţi a su- 
feri consecințele saii a ne bate capulii căutândii recete de vindecare. aa 

Situaţiunea mea este cu atâtii. mat dificilă cu câtii mă vădi nevoiti a - 
„vă spune 6re-cari adevăruri cari potii să atingă Gre-cari personalităţi ; dar 

când e vorba a pune intr'o cumpănă instrucţiunea şi viitorulit a “unoriă în- 

tregi generaţiuni de tineri, iar în alta posiţiunea a doui saii tre! profesori, 
preferi a, mă face desagreabilii către cel din urmă. Nu seiii daca slţi! ma! -- 

__competinţi în materiă v'aii dată vre o dată relaţiuni mai detailate, darii eii 

mă vădii datorii a.vă comunica convicţiunile “și impresiunile ce le amii 
căpătată. Să DINO 

„1. Matematicele, sciinţele naturale, religiunea, filosofia, limbele antice 
şi moderne, musica vocală, geografia chiar, se învaţă cu destuli succesă, 
“pre. câtii s'arii putea aştepta saii cere de la orr-ce scolă secundară, în orl- 
„care pante de lume. Elevii din tote clasele se.vădii bine întăriţi în studiele 
lorii; răspundi cu siguranţă și cu pătrundere. Ce-va slăbiciune „s'a obser- 

vatii la matematice în clasa LII; pentru care ambil profesori ne-aii arătatii 

că causa e însăși programa, care la acesti materie, în acestă clasă, este 
prea impovărată. Succesulii generalii ali studielorii este datoritii nu nu- 

"mal. inteligenţei ce caracterisâză cu distincţiune pe fiii, Olteniei, darii şi .. 

aplicaţiunei profesorilorii titulari, zelului și bunelorii lori. metode. Totuși . 

cată să vă notezii, D-le ministru, că pentru studiulii limbei francese, cu 

„t6tă competinţa, ce o are băirânuli profesorii D. Raymond, D-lui nu pote 

"servi singurii îndestulii de bine tote clasele, şi trebue ca neapărat să. se... 

“numâscă încă unii profesorii pentru clasele superidre. N 
. u 

2. Nu totii asemenea resultatii mulțumitorii amii pututii semnala pentru - 

“cele-lalte studii, ci am notată următorele : 

a) La limba română. puţină competinţă din partea profesorului pentru 

_ clasele; superidre. Elevit se vădii exercitaţi mal multi la memorisare, de 

câtii la înţelesuli textului. In adevără, studiulii acesta multi timpi va fi. 

calificati între studiele ingrâte, căsi însăşi limba nstră nu. este încă pe 

deplinii fixată, și multe din principiele salz suntii încă supuse la contro- + 

verse; pe lângă acesta, . apol, tractate speciale, afară de acela al D-lui 

Manliu, nu avemii ; programa însăşi pote nu „e. destulii de bine defiptă.. 

Totuși credii necesariii ca; pentru clasele superiore să se dea D n Popi-
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Jian ună emulii mai forte, căci și materia este prea.vastă: pentru puterile 
unul singurii profesorii. .. E 

„2. 6) La Fisică și Chimid, elevil se vădii destulii de bine pătrunși de ceea 
„ce aii învățații, darii în unele clase n'aii învățații tâtă materia câtă o. cere 
programa. Pre lângă acâsta, multe instrumente lipsescii cu totulii,. iar 
unele suntii. stricate. Pentru ramura «cesta bine. este să atrageţi atenţiunea 
inspectorilorii D-vâstră ca să visiteze may desi liceulii „din - Oraiova,. căci 
cel mai bun! elevi potii cădea la esamenele de bacalaureaţii, numai fiind-că 
nu li sa predată t6tă materia, 

c) La Istoriă, slăbiciune generală. Nu sciii daca profesorii titulari cu 
concursii saii cu vechimea ati cuceriti catedrele ce le ocupă ; dară în in- 

“teresulă instrueţiunei este bine, D-le ministru, să "1 conjuraţi a se reirage 
la pensiune și a face locii altora “cu mai multă competinţă și vocațiune 
pentru acesta. Studiulii istoriei este de o importanţă capitală pentru țera 
nOsiră ; generaţiunile june, chemate.a întări. viitorulii. prin libertate şi 
patriotismii, trebue să fie convinşe de faptele strămoşilorii și. de datoriele 
cetățenesci ; trebue prin urmare să cunâscă bine atâtii istoria patriei câtii 
şi a celorii-lalte popore. Deci când, cu programa în mână, facii întrebări 

- asupra evenimentelorii de la 1848 .încâce şi nu se găsesce în stare nici 
celii mal bunii elevii a răspunde ; cândii însuși profesorulii repetă întrebă- 
rile mele şi elevii r&spundii că nu li s'aii făcutii lecţiuni despre acesta, — 

puteți judeca, D-le ministru, cum se predă istoria, în liceulii de la Craiova. 
„d) Până a nu trece la alti subiectii, voiii a vă semnala unii trafieii uri- 

ciosii ce se face (pe socotela, elevilorii în mare parte neavuţi). cu 6re-cari 
„cărți scolastice încă neautorisate dar impuse pentru studii Autorii res- 

pectivi, cart mat alesii suntii chiarii profesori, ară trebui făcuţi să .înțe- 
legă că nu e demnii pentru dânșii asemenea comerții. | aa 

Darii fiindii-că ne aflămii în timpuri când ne este permisii a cugeta: şi 
la reforme radicale, voiii să încheiii subiectulii cu o propunere, :care de . 
o cam dată se. va părea (pâte) hazardată, darii care sperii că mulţr vori 
afla-o bună și dreptă. Pre câtii scimii și chiar adese-ort vedemii că unii. 
din profesori (voindii saii ași arăta meritulii şi activitatea, sati a face ha- 
tiruri unorii părinți) daii nâte nu tocmai adevărate, nunial ca să se potă 
promova elevi încă fârte slabi, — n'arii fi mal bine Gre ca la aceste esa- - 
mine profesorii titulari nicr.să asiste? Nu s'arii putea 6re numi comisiuni 
esaminatore ad-hoc, compuse tot din profesori, însă să se trămită, (bună 6ră) 
alternativă cel de la Iași la Craiova, de Ia Bucuresci la Iaşi, de la Craiova 

„la Galaţi, de acolo la Bărlad saii Botoșaul, și vice-versa ? Ei credii că 
Jucrulii arii fi practică, şi cu tâte că pâte arii costa ceva aceste espedi- 
ţiuni, dar de sigurii că ar da o mal adevărată ideii” despre resultatulii 
studielor și s'ar da; cu ma! multă justeţă notele de promoțiune, .. - -
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„12. Be6lă normală, 

„Dupe invitaţiunea, comitetului permanentă din Craiova, ami visitată şi 
sedla: normală înființată cu spesele județului. Voiii să vă daii și despre a- 
cesta o scurtă relațiune, D-le ministru, fiindi-că de și nu este o sedlă a. 
Statului dar este de unii interesi publici, şi potii dice chiar generali, 
' Pusă sub direcţiunea inteligentă a D-lui Bombăcilă, profesorulii de-filo- 
sofie și limba latină în clasele superidre de la liceii, acestă sedlă are 40 

"de elevi interni, sui câte 10 în fie-care clasă. Asistândii de câte va oră 
” „chiar la esamine, amii rămasii cu deosebire mulțumitii de cursulii de pe- 

dagogie : elevil se vădă pătruns de rolulii ce sunţi chiămați a juca ca în- . 
vățători în comună şi destul de bine iniţiaţi cu sistemele metodel intuitive . 
spre a putea face progrese repedi în sedlele ce li se vorii încredința. Ar - 
trebui completate însă studiele acestei scole cu o catedră pentru. sciinţele .. 
agricol şi cu alta pentru higienă. ,Credii însă 'că ar fi și mat importanti 
ca să se facă şi.o clasă de aplicaţiune, care se serve ca modelii pentru . 
metâdele intuitive şi pentru cele-lalte scol! primate. Acesta forte uşorii 
S'arii putea organisa fiindii-că forte aprope se află sedla -primară No, 1, 
care se află în curtea bisericei Obedeanu. Acolo fiindii. forte mare num& 

_rulă elevilorii din clasa 1 (90), s'ar putea da jumătate din. et la sedla de * 
-. aplieaţiune ; şi chiarii în același locali. s'arii putea restaura o sală din - - 

etagiulii de josii, daca autoritatea comunală sai judeţiană arii face 6re- 
care mici sacrificii, e a: 

"8. Se6la comercială. 

“In acâstă sedlă, care, înființată atâti de curenâii, numără deja 103 
elevi, prima, observaţiune ce o face orl-eare visitatorii este că, elevii se 
-primescii prea; de tineri şi prea puţinii preparaţi. Se vădii în adevării copiii 
de 14—15 ani, — abia intraţi în vârsta pubertăţei, :— în clasa III şi LV 

unde se învaţă matematicele, dreptulii administrativi, dreptulii comereialii, 

" fisicu, chimia, și altele, seiinţe cari cerii o minte mal bine coptă spre a fi 
mat bine înţelese. “Aceşti copilândri facii ce potii: ba la unele subiecte 

potii să dicii că se întrecii pe sine la etatea în care se găsescii, la stu- . . 

diulii limbeloriă, de exemplu, arată multă aptitudine și se vădii destulii 
"de înaintați. Darii eredii, D-le ministru, că spre a garanta mal bine sorta 
și cariera unorii, aşa tineri, ar fi mal bine să se stabilescă a li se cere.o 

"etate mat înaintată și celii puţină clasele gimnasiale inferidre. Precipita- . 

rea, de pâuă acuma a putută avea ratiunea, sa la înființarea sedlei; dar. 

e bine să se observe că asemenea tinerl, chiar; daca ar percurge materiele . 

şi anit-programel, cu (6tă diploma ce ar căpeta-o, greii '$kar, găsi pa- 
7 .
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tron) cani să le confieze afaceri, și chiar eY înşi-și n'arii fi în stare se con- 
ducă unii comerță Gre-care; căci maturitatea și esperienţa jdeă rolulii celii 
mai însemnați. în Comerț, a _- 

4. Bedla centrală de fete. - 

Avântulă și îndrumarea populaţiunei feminine către cultură. şi către 
studiele cursurilorii secundare şi superire este unii buni augurit de civi- 
lisaţiune, de și pesimiști! pretindii că acesta are să aducă peirea lume. 
In Craiova ea şi în capitală, ca și în totă țera, accsta a începutii a se ma- 
nifesta. cu tărie. Mai multe pensionate private pare că 's'aii organisatii, 
în seopulii acesta, fiindii că mai multe fete, preparate afară, sait pre- 

seutatii la esamenele liceale, unde ai căpătatii note de laudă, Ședla profe- 
sională este frecuentăti de atâtea eleve câte pâte primi încăperile: e- 
„dificiului; iar cola centrală este frecuentată mal toti. de atâtea. ex- 
„terne câte suntii interne. Anulii acesta ea a avutii 154 eleve din cart 29 
„ai și terminatii cursulii și, cu diplomele în mână, vorii veni să solicite pos- 

tur de institutore. Deră suntii ele Gre destulii de bine :preparate pentru a- . 
„cestă profesiune ? — Negreșitii, (ori răspunde ele) decă avemii diplome. 
Deră 6re notele arătate în diplome, arâtă totii-d'a-una adevtrulii ? Deră pTo- 

 tesorulă mediocru eare a datii nisce lecţiunt de totii slabe şi nisce note des- 
tulit de bune, garanteză dre capacitatea persânei ce ţine în mână atestatulii ? 
„In adevării, greii este de a afirma unii succesii deplinii la acestă Şeolă. 
„Pe mine, unulii, esamenele nu m'aii confirmati în credința acesta. Nu potii 
dice că zelulă saii inteligenţa aiă lipsitii la eleve, pe câtii "mi vine a bănui 
capacitatea corpului didacticii. Geografia. și istoria se predaii într'uniă 
modii atâţii de rudimentară și atâtii de mecanicii, în câtii sarii putea dice 
că elevele nu suntii în studiulii acesta mai înaintate de câtii în şedlele: pri- 
mare,—Sctințele naturale și sciințele matematice, predate de una Și aceiași 
personă (care: cumuleză totii-de-o-dată şi funeţiunea de pedag6gă) și în- 
unii modii mal multi mecanicii, n'a 'pututii reuși mal bine. — Limba . 
Framcesă, de şi se predă cu destulă inteligență de către D-ra Favre care e... 

Şi directricea institutului, totuşi credii că clasele superidre ari fi mai ne-: 
meritii, să se încredinţeze unei persâne may puținii: ocupată şi care să po-! 
sedă o.aecentuaţiune ma! bună. — Zimba ataliană, de câtii să se înveţe într unii singurii anii și într'unii modii atâţă de superfieiali, aş opina :ea 
mal-bine să se suprime. —' Pedagogia, care trebue să fie studiulii princi- 

„pali alii acestei şele, ca una care e destinată a forma pedagoge și insti- 
tutrice, mi se pare că n'a isbutitii: elevele reciteză multii și bine ce aii învățații; Aer nu pari a fi pătrunse de subiecți; D-na Mărăcineseu, pro- fesorea titulară, credă că cunoșce pedagogia, 'dâr nu o pâte preda, asti-
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felii ca să formeze pedagâge.  Am.observaiil totii-o-dată o mare diferenţă 

- între cursurile acestei șe6le cu ale șcâlel. normale, când ambele ait ace- 
jași, chemare: de a forma agenţi: didactic ; şi nu credii a greşi, D-le. mi-: 
pistru, supunându-vă că bine este să luaţi disposiţiunt pentru ca profesorii . 
şi profesârele de aceiași materie.să se îhtrunescă în conferințe măcari o- : . 
dată pe lună, să discute și să se înţelegi. asupra metodelorii pentru ca să 

__pâtă “ajunge la o unitate 6re-care.- Apo! şi aici, ca şi la scâla normală, - 
" erediă că arii trebui a se'organisa o şcâlă de aplicaţiune, lucru ce sarii. - - 
“putea, face și ma! ușorii, fiind-eă chiar alături. este marea școlă Lazaro- : 
Oteteleşeanu, unde şi localii disponibili s'arăi găsi și eleve. 
- Nu-voiii trece la altii subiecti, înainte de a vă arăta, D-le ministru, că 

" în ceea ce privesce ordinea și disciplina nimici nu se pote imputa acestui . 

instituții. Directorea actuală este de o'energie şi o aptitudine esemplară ; 

şi cu atât e mai laudabile eu cât. supraveghiarea el vigilentă se întinde  - 

- nu numa! asupra elevelorii interne ci şi asupra celori externe, car 'suntii 

mal totii atâtă de numerdse; și după adevărate merite, opiniunea generală 
„ în tote elasele sociale din Craiova „1 portă stimă şi consideraţie. - - --: 

_Edificiulii. acestui institutii are totii confortabilulii cerută pentru. desti- 

națiunea lut.! Ami vădutii însă unii mare înconvenientă care pote să peri- 
" cliteze soliditatea lur: spălătoria pusă în aripa de-pre răsărită, alături cu . 

infirmeria, nu numa! că comunică exalaţiuni fetide în camera ce trebue să : 

respire aerulii de stnttate,,, deră -apele sale aii ajunsii să infiltre umezâla. 

lori în păreți până în etagiulti de susii, şi pote să1 facă a se surpa. Mu- 

 tarea acele! spălătorii afară din edificii este indispensabilă. Aaa 

n d Şc6la de meserii: i 

 Acâstă şedlă, înființată cu-spesele. districtului, cu 47. elevă. interni, sub. 

inteligenta, direcţiune a D-lui Constantinescu, vechiii elevă-alii şedlei de a-. 

_ gricultură (sasi mal bine disii alii D-lui Aurelian) din anii în anti: confirmă 

credința şi constată necesitatea “el.  Ort-cine ar visita, acesti stabilimentii . 

se simte transportatii de mulțumire, vădândi acel tineri car! mănuescii cu: 

_- atâta veselie pila'saii ciocanulii, dalta şi barda, minghincua şi burghiuli, 

- strungulii şi gealăulii : românii se dedaii Ia, ferărie, la tâmplărie, la rotărie, 

"Ja Iăeătuşerie, astii-felii că în curândii va dispărea, proverbulii că numal . 

Neamţulii seie.să facă luorulii dracului. De 12 ani de cândii funeţioneză 

acestă şcâlă, a scosii peste 80. maestri, cari toţi 'şi.exercită meseriele, în- 

__văţate, fie în ațelierele lorii proprii, fie în ateliere private,: der mai mulţi 

- în ale căilorii n6stre ferate. Chiar atelierele de studiii şi de practică ale 

“şedlei, ati căpttatii atâta. confienţă, . în cât totii-d'a-una sunti „ocupate cu ; - 

“ luerăni comandate din tâte părțile, și peste a șesea, parte din cheltuielile de-. 

întreţinere ale şedlel,. reintră în casa jodeţenă. i. |
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i 6. Şe6lel6 primare. - i 

Trecendii de la şedlele secundare la cele primare, în Craiova am avutii - 
maj ântâiă a admira, patriotismulii unorii adevăraţi mecenaţi, carl ai fon- 
dati ma! alesii ședle pentru instrucțiunea 'sexului feminini. Astii-felit este 
șe6la venerabilului D. Ștefan Romanianu, care, către capătulii vieţel sale, 

se bucură de dulcea fericire de a vedea cum în şcâla înființută și dotată cu 
mijlăcele sale proprii, se crescii şi se cultivă la radele luminel celei ade-" 
vărate aprope 100 fete din poporii. Ast-felii este şedla Dima Popoviel, lă- 

“sată de fondatorii sub turela autorităţer comunale, care întreţine ună inter- 
nat de 30 fete sărace. cu totii personalul -necesariii pentru cele 4 clase 
elementare, plus studiulii limbei francese. De asemenea, marea, șeâlă La- 
zaro-Oteteleşeanu, cu unii edificii ce nu cunoscii unii ali doilea în Româ- 
pia, cu unii personali didacticit compleetii şi suficientii, și cu totii confor- 
tabilulii necesariii unur instiţaţii ce numără 247 eleve. - 

Asemenea instituţiuni, nu numai caritabile dar și civilisatrice, credii că 
este de datoria ori-cărul guvernii să le încuragieze, să le protegă și: să le 
dea chiar onorile ce merită. Cu tote acestea, se'vădii lovite de unii fel de 
dispreții nedemnii: nu ai voe a emite atestate de studi! Ie aceea, fiind-că 
ele îndeplinescii o datorie frumâsă și facii poporului unii servicii care alt- - 

„felă Statulă trebuia s%'lii facă, — fiind-că ele se conformă cu programele 
Şi cu legile generale ale ţărei, credii, D-le ministru, că prin vre-o dispo- 
sițiune de lege sati de regulamentii, vă veţi grăbi a le recunâsce ca șesle 

„publice şi a le acorda, dreptulit de a emite atestate, chiar sub condiţiunea | 
de a da esamenele sub controlulă și asistenţa unorii -comisiuni ad-hoc nu- 
mite de guvernii. - ” e Sa 

Cu fondurile Statului se ma! întreţinii în Craiova 6 şedle primare de băieţi. 
şi 8 de fete: cele d'ântâiii ai 1,245 elevi, iar cele de al doilea 534 de 
eleve. A | Di Ia 

Cu t6tă scurlimea, timpului de care "mi-a, fostii datii să dispunii, le-amii 
visitati pe tote în timpulii esamenelorii și am constatatii cu plăcere zelulii . 

„cu care corpulii didacticii 'și împlinesce datoria și progresele necontesta- 
bile ale instrucţiunet.' Cu tâte acestea nu m'am pututii opri de a observe: 

1. Că metodulii intuitivii, care în elasele elementare contribue fârte la: 
cunoscinţa lucrurilor și la desvoltarea, răpede.a, inteligenței 'copiiloriă, nu 
este încă destulii de bine înţelesii și destulii de bine aplicatii de către unit 
înstitutoră, Causa, e că mulți din aceștia suntii bătrâni, de pe timpulii când 
nu eraii cunoscute și respânâite până pe la not sistemele “pedazogiel mo- 
derne, De aceia cred că sar aduce un mare servicii instrucţiune dacă s'ar . 
dispune ca atâtii institutorii câtii și institutârele, să se adune. sărbătorile miicar o-dată pe lună în vre-o sală de ale liceului, sub preşedenția reviso-



"Due să predice modestia și buna-cuviinţă. 

Lu 

rului şcolarii, (care din fericire este forte competinte în materie) spre a se 

consulta şi a face să se utiliseze mai cu folosii acestii metodii, atât de utilii 

pentru învățământulii elementarii.. o e 

“2. Studiul musicel vocale, prevădutii în programa ședlelorii. primare, 
I'amii vădut introdusă numai în șeola, de băeţi No. 4 de către institutorulă 

clasei Î, care a absolvitii şedla normală. -- . Pa 
3. Unulii din predecesori! D-v., D. N. Creţulescu, luase o excelentă dis- 

posiţiune relativ la costumulii institutorelorii. Nu cred că este bine ca tote 

măsurile bune să cadă în desueiudine. Acea dişposiţiune, calificată de unil 

„ridiculă şi absurdă, eii cred că este necesară ; căci nimici ca, gusturile 

preste nu se propagă mal uşor între copil. Fetele nu trebue să crâscă în 

credinţă că cochetăria şi graţiele se dobândescii numai prin costume es- - 

centrice şi prin mijlâce artificiale ; şi institutârele numai prin exemple tre- - - 

„4, Mal tote localurile sunt în stare lamentabile, strimte, puţin luminate, 

puţin aerate, prosti mobilate. Nu'sciii dacă autoriiatea comunală e puţin: 

- zel6să pentru şcoli sai puţin înlesnită de mijloce: Dâră sciii că interven- 

iunea -D-v., D-le ministru, este indispensabilă. a 

„5. Unii lucru mal seriosă de cât tote, este necesitatea indispensabilă de 

a se înfiinţa încă celii puţin două şedle primare de băeţi şi una de fete în... 

Craiova. D-nil directori de școli “m-ati arătatii că în totii anulă sunți ne-: 

voiţi să respingă câte-unii număriă considerabilii de copil din causa strim- 

torărel localelorii. Afară de acesta, suntii, unele suburbil atâtii de depăr- 

tate, în cât este cu neputinţă copiilorii mici să ajungă la, vre-una din şeo- 

Jile existente. Deci, fiind-că Statuli e dator să facă șeoli pe acolo pe unde . 

trebuese,—fiind-că eli însuși prin legile sale a decretat obligativitatea, în- 

vățămeâniulul,. nu mă îndoescii că D-v., D-le. ministru, veţi lua măsuri și 

pentru acâsţa, 
o Si __%. Sedlele private.. - 

"Sub acâstă rubrică voiti nota : -2 pensionate de băieţi cu 127 elevi, — 

- 4 de fete cu.212 eleve, — 1 șc6lă mixtă a comunităţii evangelice cu 64 

elevi, — alta a comunităţii catolice cu 46 elevi, — 1 a comunităţii israe-. 

lite leșescă Zion cu 90 elevi, — la comunităţe israelite ispaniole cu 33 

“elevi, —:și una a unorii călugăriţe catolice de ordinulii St. losef cu 40e- 

eve. Tâte' aceste institute am avutii mulțumirea a Je visita pe timpulii esa- 

menelorii și â.mă convinge că tote, afară de acela ali călugăriţelorii, se 

“conformă cu programele: șcâlelorii. nostre publice, şi, alături cu limbele 

"străine, cultivă limba română cu seri6să solicitudine: cele israelite a chiar 

institutori români pentru tâte obieotele, şi numar. pentru limba ebraică ai 

câte-unii învățători israelitii. Dintre “pensionatele cu internate se distingi 

. -
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prin buna lorii organisare, prin'seriositatea 'studielorii, prin alegerea, pei 
"sonalului didactieii şi prin progresulii instrueţiunei, două de fete ale Dom-- 
nelor Mărăcineseu şi Oltenu şi unulii de băeţi, al. D-lut Arnold. a 

Asupra” ședlelorii private, autoritatea guvernativă la nol, prea puținii a 
exercitații drepturile sale de controlii sai priveghere. Legea nâstră pro- | 
clamândă libertatea: învățământului, mulţi aii profitatii.spre a face din în- 
vețămentii unii mijlocii de exploatare. Acestă libertate însă, ca orl-care alta, 
nu pote fi nețermurită, ci trebuesce regulamentată într unii: modă legali 
pentru ca să pună stavilă traficului neruşinat, ce unele pers6ne facii cu acâsta. 
Pers6ne cară n'aii capacitaţi şi cunoscințe pedagogice nu trebue să fie: to- 
lerate a deschide pensionate. Pers6ne car! n'aii nici moralitate nicf titluri 

„de studii, nu trebue să fie libere a da lecţiuni fără autorisaţiunea autorită- 
> țilori scolastice. E a | 
e S. Luspeeţiunea. N 

.. Inspecţiunea tutulorii institutelorii de ma! sus, actualmente se face prin 
_D. V. Popescu, revisorulii scolarii ali districtelorii Dolj şi Romanați. Este - „ună birbati forte capabili D. Popescu (și mă bucuri că aflu ocasiunea 

de a! lăuda, meritele) ;. der ori-câtii de zelosii şi activit să fie, este imposi- 
 bilii a se îutinde într'o circumferință atâtii de mare. Numerosele scsle câte 
sunții în Craiova, ar reclama, sa fie câtii mat -desii și mal minuţiosii in- 

„ Spectate, căci unorii institutori sati institutâre le cam. lipsesce zelulii, iar 
„ - altora fondul, în câtii mulți arii avea, nevoe să fie inspectați, îmboldiţi și 

chiar dăscăliţi în privința metodelorii.: Prin urmare, unii revisorii speciali: 
pentru Craiova ași propune. o a 
„Eată, D-le ministru, observaţiunile și conclusiunile cu cai credii că este 

“ timpulii să încheiă relaţiunea mea. N'ami avutii timpii să maj stati în Ora- - 
"iova-ca, să mă mal întrunescii și să mă mal consulti cu cel-alți domn! de. 

legaţi pentru ca, să redactămii o relaţiune colectivă; nu mă îridoescii însă, 
 (ounoscândă bunele lori sentimente și părerile chiar ale unora din D-lorii) că în multe ari fi sub-serisii alături cu mine ; „pe lângă acesta, speră că. 
„pote şi D-loră; ca mine, vă vorii comunica observaţiunile lorii. :Acumii r&- „„mâne la D-v. ca din aceste multiple opiniunt să alegeţi ce este bunii și să 

vă faceţi vre-o basă de lucrare. Nu sciii de ami reuşită a-vă da tote no- . “ țiunile de cari aveţi pâte necesitate ; deră vă voii purta recunoscință că „_mk-aţi dati: mijloculii și ocasiunea a. face acest studiti interesanţii asupra  institutelorii de instrucţiune . din capitala Olteniel,. Decă acesta va contri- — - bui a face vre-o lumină fericită, sufletul mei va fi compensatii și satisfăcut. - 
Primiţi, D-le ministru, asigurarea înaltei mele stime şi consideraţiuni. 

e 

_&. Sion. .
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„ Raportă speciali asupra, esameniloră'scâlel comerciale din Craiovă,. 

Domnule ministru, o. 
Sa a A sr IE ae | 

- Onoraţi de increderea ce aţi avuti în sub-semnaţii, delegându-ne. ca 
comisiune asistentă la 'esamenile anual! ale scolei: comerciale din acestă 
urbe, ca: Români și mai vârtos ea Craiovent, interesaţi a seci: mersulit unei 
instituţiuni de unii folosii imensii pentru noi, amii cătatii a corespunde a- 
tâtil interesului, ce D-vostră arătaţi instrucţiunei publice, 'câtii şi datorie! 
nostre, visitândii pe câtii de desii'amii” pututii. tote clasele și audiăndii la 
tote materiile ce se predaii aci, observândi cu tâtă atenţiunea .modulii de 
a preda a/lii. D-lorii profesori respectivi, respunsurile elevilorii, inteligența 
lorii după clasă și etate etc., în fine conformându-ne întocmai instrucţiuni- 
lorii D-vostră. Mar nainte însă de a vă comunica resultatulii observărilorii 
nostre, trebue să vă supunem aci, că impresiunea :nâstră în generalii a 
fostii pre câtii se poie de bine : amii fostii pre. deplinii satisfăcuţi. - 

D-nil cari compunii actualmente corpulii' profesoralii alii acestei scoli 
sub o direcţiune intelingentă şi imparţială, parii a rivalisa în nobila ardore 
de a face ca acestă scolă, înființată de eri, să devină unii model. Nume- 
rulii elevilor ce continuii se măresce în chipii neasceptații, probedă în des- 
tulii, încrederea ce părinţii aii în în acestă instituţiune. Aci, în acesti ra- 
portii este bine şi dreptii, a:le arăta mulţumirile: nostre ca orăşiani și de- 
plina nâstră satisfacțiune ca comisiune. o. 

+ Cursulii de comptabilitate şi mărfuri în diferite clase se face ast-felii. 
că sub-sem :aţit amii rămasii forte mulţumiţi atâtii de claritatea întrebă- 
rilo. ă- şi esplicărilorii profesorului respectivi, câtii și .de respunsurile ele- 
vilorii.: Ținerea registrelorii cu cea mat mare acurateţă și esplicaţiunile, ce 
am pututii cere asupra conţinutului lorii, orl-cărui elev, aii fostii forte mul- 

țumitâre. Acesta prob&ză pătrunderea ce metoda profesorulu! a pututii băga 
în mintea fie-cărul elevii. - Numerosele monstre de mărfuri ce sedla poseda 

deja, înlesnesce obținerea de noţiuni practice și folositore în materiă. 
“La studiulii limbelorii moderne, amii fostii putemii dice aprâpe surprinși. 

In adevării, D-le ministru, în scâlele comerciale, daca aceste limbi nu s arii 

putea învăța în modii aşa de practicii, în câții elevul să iasă, nu numal 

„cu 6re-caul noţiuni de gramatică, ci posedând'o astii felii ca celii puţinii 

să pâtă ţine o corespondenţă comercială, scopulii n'arii fi de locii atinsii. 
Amii fostii dicemii aprâpe surprinși la limbele grecă și germană, pe care 

| 5
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Românii de ordinari le învia mal cu grei. Metoda practică a profesori- 

lorii are până acuma, acestii fericiţii resultat că deja elevit din clasele mai 

superidre respundii bine și scriii bine în limbele respective. 
La, fisică şi chimiă, elevit aii răspunsii de asemene bine. Aci observămil 

însă că, elevulii spre a se pătrunde de noţiunile, ce trebue să capete în a- 

ceste ramuil: ale sciinţel, este absolutii 'trebuinciosii să asiste şi 12 esperi- 

mente. Este adevărat că scâla nu posedă încă cabinete mai complecte cu 

aparate fisice și substanţe chimice, atâtii de necesaril- învăţământului ; 
ami însistatii însă pre lângă direcţiune și profesorul respectirii, ca cu 
puținele cari sunții să se facă la fie-care leeţiune esperimente, saii celii 
puțin o-dată pe septimenă. Noţiunile de drepti administrativii ce iaii e- 
levi! în clasa LII, suntii suficiente, și fie-care din ei a răspunsii. mulțumi- 
torii şi pătrunși de înțelegere. Dreptul comerciali este mai desvoltatii, pre- 
datii în clasa IV și în modii forte elarii esplicatii elevilorii, răspunsurile 
lorii de asemenea aii fostii mulţumitore,. de și: din elevil.. acestei . clase, cu 
cal a începutii scâla se funcţioneze; mulţi n'aii avut cunoscinţele celor îi 
pateu clase primare. La limba română, istoriă şi geografiă,. întrebările şi 
esplicările se facii după clasă şi după inteligența ordinară a elevilorii, a- 
dică treptatii. 

Scolarii aii r&spunsii bine și la mulți amii observatii cu plăcere r&spun- 
surile cu cuvintele lorii proprir. 

Acurateţa, și scrierea frumosă-și clară este o adevărată calitate a co- 
| merciantului, am observatii fârte multe modele în acestă sedlă de culi- 

grafie, aprope perfecte. Ne a făcutii deosibită plăcere și -satisfacţiune cur- 
sală de caligrafie raționată. sail : “teoreticii predatii de profesorulii Tes- 
peolivii, 

- “ 'Terminămil aci D-le ministru, velaţiunea ce ne credemii datori a ve co0- - 
muniea, arătându-ve încă o-dată deplina nostră satisfacțiune. Nu puţinii 
contribue ca acestă sedlă în oraşulit nostru aprope uitatii, să devină o 
sc6lă modelii prin spiritulit de ordine şi de stricta indeplinire a datoriei, . 
inspirati de direcţiunea actuală. Primăria nâstră “7-a înlesnitii de asemene 
închiriarea uneia din cele mai spaţidse case din centrul orașului și în 
tâte condiţiunile de igienă. 

Sperândii în continuulii progresii ali acestei scoli ŞI în înalta pr otec- 
ţiune, ce D-vostră X veţi acorda și mulțumindu-ve de ondrea ce ne-ai făcutii 
vă rugămii D-le ministru, să binosroiţ a primi asigur area distinsel nâstte 
consideraţiuni. 

P. Chiţu— Gr. Popescu,



„. Raportulii comisiunei de d6mne asupra esamenilor. scâlei centrale de fete 

din Craiova, E 
y 

, 

Domnule ministru, 

Multii măgulite de ondrea, ce ne-aţi făcutii, delegându-ne să asistemii la 
__ esamenile anuale ale sedlet centrale de fete din Craiova, amii cătati a eo- 

respunde dorinţei D-v6stră pe câtii ne a fost cu putinţă. 
Cu ondre dar, vă supunemii “impresiunile nostre şi observaţiunile, ce 
după modesta, nostră- competintă amii -credut de cuviință a consemna aci. 
"In general, D-le ministru, întru câtii privesce predarea materiilor în 

fie-care clasă şi metoda întrebuințată «le profesorii respectivi, impresiunea 
„_nâsțră a fostii bună. In clasele de istorie însă, amă observatii Gre-care la- 
-cune, în ceea ce concernă modulii de a preda ; castele -geografice sunt și 
„aci de o absolută necesitate, și acele carte lipsese, ceea ce face că elevele 
nu aii o esactă cunoscință despre posiţiunea. geografică a diferitelor ţări 
de care să ocupă ; ni s'a explicații însă, că ministerul încă nu aii prev&- . 
dut se6la cu cartele necesari. | Se 
„In privinţa metodei profesorului respectivă, arii fi de observat laconis- 
mulii în desvoltări şi maniera bruscă în întrebări ; trebue mai mult mena- 
giată, susceptibilitatea femenină ; o fată. trebue să erescă cu credință în 
demnițatea sa. | aa Dr a 

In clasele de limba română, elevele aii răspunsii într'unii modi satisfă- 

cătorii,  Amii fostii asemenea fârte mulţumite la esamenile de religiune și 

pedagogie ; întrebările și desvoltările aii probații încă o-dată că de la me- 

toda profesorului și silinţile ce'i dă, depinde în mare parte succesuli ele- 
velori... SE 3 E 

La naturale, fisică şi matematice, elevele aii răspuns îu modă satisfă- 

cătorii. Observămii însă că, spre a putea bine învăța, chiar cele mal ele- 

mentare cunoseinţe de fisică, este absoluti indispensabili unii mici cabi- 

neţii prevezutii cu aparatele necesarii, căci ceea ce posedă astă-dI seola, 

ca aparate, nu se pâțe considera nici chiarii ca unii începuti. NI 

La musică, atât de necesarie din punetulii de vedere alii desvolțăret 

sentimenţului frumosului câtii și din acela alii igieniei, amii fost forte mul- 

țumite de profesrea respectivă, constatândii o escelentă metodă şi multii 

zei, Cu i 
La luerulii de mână, resultatul ai fostii asemenea forte satisfăcătorii,
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mal cu semi pentru că s'a dati multi atenţiune la confecţionarea objec- 
telorii de prima, necesitate în viaţa usuală. 

Limba francesă nu este predată cu suecesulii la care arii putea cine-va, 
să se ascepte după cinci ani de studiii. Ac6sta, provine pote din causa că 
D-ra Favre, prea multii ocupată cu administrarea interiră a institutului, 
nu 'are timpii materiali în destul pentru a se ocupa, pe câtii ar trebui, cu 
acestii obiecții. Unii institutii de 80 eleve interne și unii numării aprope 
egalii de esterne, ocupă în destul o directâre care și îndeplinesce datoria cu 
seriositate. Spre a înlătura acestii incovenientii sub-semnatele suntemi de 
părere, D-le ministru, ca, o francesă, saii o profes6re specială să predea a- 
cestii cursii, dacă nu în tâte clasele, celii puţinii în cele trei superidre, şi 
care locuindii în institutii, elevele să aibă ocasiunea, de a exercita acestă 
limbă prin conversaţiune. - - | Aa 

Studiulii limbei italiane este atâti de incomplectii în câtii ma! curendii 
amii opina să se suprime de câţii să se predea în unii singurii an.. 

Findii-că ne invitaţi, D-le ministru, a vă supune apreciările nostre asu- 
pra oportunităței schimbăre! programelorii - în instrucțiunea femeiel, ne 
permitemii a, vă comunica câte-va reflecțiuni asupra fondului acestei ces- 
tiuni, care în adevtrii are o mare însemnătate şi de care chiarii presa să 
ocupă multii în acestii momeniii. Este necontestatii, D-le ministru, că pen- . 
tru instrucțiunea femeiel nu-s'a făcutii încă atâtii, în ţera, nostră, câtii tre- 
buia să se facă ; că prin urmare cerculii cunosciințelori: sale este forte 
restrinsii, că de aci şi inteligenţa şi aptitudinile ei suntii mai mărginite ca, 
în alte țări, unde Omenit de statii aii totii atâta, solicitudine de instrucțiunea 
femeiei ca de aceea a bărbatului. Reforma darii în programele învățămân- 
tului fetelorii n6stre este indispensabilă. Asupra acestei reforme, care ne- 

greşitii nu se va efectua de câtii în urma unorii seri6se diseuţiuni în con- 
siliulii generalii alii instrucțiune, fie-ne permisii a răspunde în trecătii în- - 
trebărei ce ne faceţi: suntemii pentru o reformă a programeloră învăţă- 
mântului femeej, alii cărer resultatii să fie lărgirea cunoscinţilorii și des- 
voltarea aptitudinilorii ei ; lărgire de cunoscinţe menite a inobili simţimin- 
tele, a forma, caracterulii, spre a face din ea o adevărată socie, o-adevă- 
rată mamă, o adevărată matrână. N'ami înțelege însă o modificare atâtii 
de radicală a programelorii, câtii a le pune pe o-treptă egală cu acele ale 
tineriloră, pentru că ori-ce s'arii dice, menirea sexelor în societate diferă. 
Și în adevării n'ami putea, sei, la ce arii servi femei, o desvoltare liceală a | 
studiilorii matematice, la cea limbilori mârte ? la ce a studiilor speculative? 
Misiunea femei în lume este de a pune numa! basele educaţiunel şi instruc- 
țiunei, de a forma anima şi caracterul viitorului cetăţiani, iarii nu Şi a- 
ceia de al da complecta instrucţiune a unei profesiuni. Părerea n6stră dariă, 
D-le ministru, este că modificarea programelorii să se facă, însă în sensulii
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une! instrucțiuni maj raţionale și mai practice, dindu-se pe lângă alte | 
materii o desvoltare mai mare istorie! şi literaturer nâstre naționale. | 
„In privinţa sedlet centrale de fete din Craiova, credemii de a nâstră da- 

tor-e, D-le ministru, a vă mat comunica 6re-cari apreciări ale nostre. Aşia 
„cumii este astă-(I acestă scolă dă soeietăței unii contingentii de june fete, 

cari ail făcutii mal tote studiile lorii în unii modii superficialii, și cart ne 
daii acele ființe declasate, care ati prea multe pretențiuni pentru posiţiu- 
nea lori socială și prea puţină instrucţiune seri6să, pentru ca acestă ins- 
trucțiune să le creede o posiţiune socială onorabilă. | 

Arii fi de dorită, D-le ministru, ca inteligenţa și bunele studit de clasele - 
primare, să fie mal multii luate în consideraţiune la admiterea elevelorii în 
acestă seâlă, de câtii protecţiunile de cari ele se bucură. Așia în câtii acele 
eleve, care după unii imparţiali şi rigurosii esamenii, se vorii constata a fi 
de o intelingenţă mal prejosii de medioeri,. să fie trămise prin atelieruri, — - 
cari să se creeze—și prefeeţi onându-se în lucrări manuale să nu mat fimii 
nevoite a alerga la străine pentru a avea bune lucrătâre în tâte ramurile. | 
Iar acolo unde se va constata o inteligenţă reală, şi o bună basă de ins- 
trucțiune, acele fete să se admiţă în sc6la centrală, cal să fie.o scâlă su- 
peridră. Numărul de 160 eleve fiind prea mare, s'arii putea diminua la 
50-—60, care bucurendu-se de o instrucţiune şi o educaţiune seridsă și în- 
grijită, să ne potă da institutore care să aducă Statulut și familiilorii ade- 
vărate servicii. Pre când în modulii cum acâstă instituțiune este întoc- 
mită, ese în fie-care anii unii numări prea, mare de postulante pentru pos- 
turile de care dispune guvernulii. 

Nu putemii termina, D-le ministru, în acestă parte a asistenței nostre ca. 
comisiune, fără a ne îndeplini o datorie de conseiință întru câtii privesce 
partea materială a întreținere! acestei secole. Se pare că sumele, ce Ştatulii 
oferă pentru nutrimentulă elevelor, nu sunții suficiente ; amii luaţii cunos- 
cință nu numa! din reclamaţiun! ci chiar din exteriorulii serbâdii alti ele- 
velorii. Credemă că ministerulii arii putea, cercetândii ma! de aprope, să 
se convingă de aceste lipsuri şi să remedieze. Intr'o instituțiune unde gim- 
nastica ațâții de indispensabilă desvoltărei fisice, lipsesce eu totulii, daca 
şi nutrimentalii este insuficientii, apoi nimeni nu s'arii mal putea mira daca - 
şi inteligenţa nu este ațâtii de desvoltată pre cât arii putea fi. | 

Totii aci este loculii D-le ministru, a vă atrage atențiunea asupra unorii 
reparaţiuni ce suntă rigurosii reclamate și fără de care edificiulii arii SU- 
feri în întregulii săi. Trebuescii luate măsuri a se depărta spălătoria din 
corpulii edificiului unde se află astă-di, din care. causă o parte din locală 
să deterioreză și care aflându-se în proximitate cu infirmeria . este perni- 
ci6să igienel generale a scâlei. - o 

-Regretândii că D-nil cari arii fi trebuit să formeze comisiune cu sub-



semnatele, —din causti probabilit a diferitelorti” ocupaţiant—nu ai pututii 

să ne ajute cu luminile“ experienţei D-lorit în onorifiea dar dificila sarcină 

ce ne aţi datii, D-le ministru, suntemii nevoite a vă raporta, numai părerile 

și impresiunile nostre. 
Mulţumindu-vă dar de distinsa ondre ce ne-aţi făcută, şi de încrederea ce 

ați avutii în noi vă rugămii, D-le ministru, să bine-voiţi a primi cu acâstă 

ocasiune asicurarea distinsel nâstre consideraţiuni. - 

Anna Constaintz, C, Argetoyazu; Maria, >. Ghiţu.



A, GIMNASIULU 
  

Raportul comisiunel însărcinată a asista la esamenele gimnasiulul din Galaţi. 

Domnule ministru, 

„ Subsemnaţii, delegaţi esamenelor anuale 1880—81 gimnasiului din  - 
Galaţi, prin adresa ministerială, cu No. 7,046, asistând la sus-disele esa- . . 
mene, conformându-ne ordinului ministerului cultelor și instruețiunei pu- 
blice, vădând şi punetele asupra cărora se cere, câ să purtăm atențiunea 
nstră, înaintăm astă-d! raportul de faţă spre cele legale. pi 

Inainte de a arăta observaţiunile nostre asupra punctelor respective 
cerute de onor. D-nu ministru al cultelor și instrucţiunei publice, declarăm 
că după o atențiune minuţisă, și serupul6să am constatat că scolari! în 
genere al gimnasiului din Galaţi, afară de puţine escepţiuni, erai slabi 'la, 
răspunsurile lor. E | Aa 

Revenind asupra cererei ministeriale în ceea ce privesce biletele după 
cari s'aii făcut esamenele, ele coprindeaii totalitatea materiilor prevădute 
în program. Notele sunt date cu multă severitate de către profesorii în. 
drept atât în cursul anulut. cât şi în timpul esamenelor, şi acesta s'a con- 
statat din însuși catalogul respectiv, unde se vede că scolarul care în cur- 

sul anuilut era slab, și la esamene răspunsurile sale lăsaii de dorit, 
“ In ceeâ,.ce privesce capacitatea generală a fie-căreă clase, . faţă cu ma- 

țeria, ara avea multe de dis, căci în adevăr trebue să recunoscem că copii, 
„cari terminând cele 4 clase ptimare, trec la gimnasii, nu-pot, cu tâtă si- 

linţa ce 'si-ar da, să facă fâţă la multiplicitatea materiilor din fie-care clasă. 
Dificultaiea acesta, credern că resultă din slabele și insuficientele cunoscinţe 
ce capătă în sedlele primare, unde nu i se desvoltă memoria și nu i se în- 

tăresce râțiunea pentru a putea concepe cu facilitate cursurile secundare. 

Basa, le lipsesce acestor copil, căci cum voiţi ca un copil de 10—11. ani 
lipsit de un învățiimânt primai solid și sisteinatic să potă urma în gimnasiii 
și înțelege, cu totă asiduitatea ce va pune, mulțimea cursurilor secundare
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cani necesitedă o rațiune pentru a putea fi urmate cu folosii, şi pe urmă 
cum aceste curguri să fie înţelese dacă mijlocele de aplicaţiune, pentru cea 

“mai mare parte de materil lipsescii: precum aparate chimice, de fisică, 
hărţi geografice şi altele, căci suntem convinși și-putem incredința că tâte 
sforțările posibile și desvoltărt orale a D-lor profesori în predarea cursu- 
rilor, nu pote să fie înţeles, dacă nu are mijlocul de a, face ca școlarul să 
pipăiască cu vederea teoria, ce i se esplică, adică prin mijlocul aparatelor 
pentru materiile la, cari se cer. . “ | 

Asupra desvoltării inteligenței și a memoriei şcolarilor, dacă ea, se face 
întrun mod armonic sait dăunător unei alteia am constatată: nic! o metodă 
nu se întrebuințeză pentru ca aceste două daruri să ia o direcțiuno solidă 
în Jesvoltarea lor; cu cât natura se presteză în desvoltarea lor cu atât r&- 
mâne școlarul, care însuşesce aceste două cualităţi saii una din ele. Dar 
ce să mal vorbim de desvoltarea acestor două cualități, şi dacă ele trăese 
peun tărâm sistematic, când deja mijlocul esenţial a acestei desvoltări lip- 
“sesce, când sistemul practic nu este alipit pe lângă teorie, pentru ca acesta 
din urmă să fie bine înțelesă. Cum pote să se desvolte o imaginaţiune, să 
se întărescă o memorie, dacă elementul constitutiv a, acestor două puteri 
dotate de natură, prin care element să se cultive adică de a pune orl-ce 
sciință pe calea positivităţi, lipsesce ? Așa, dar multe imaginaţiuni, memori! 
şi inteligenţe se stingii fiind că, le lipsesce câmpiia întinsă unde pâte să 
vadă, să pipăe ccea ce 'și închipuesce: a închipui fără a avea mijlocul de 
a areta, ceea ce concepe o imaginaţiune este egal cu zero, concepţiunea 
se părde, prin urmare nu'și pote avea locii. E 

In privința modului de-a se presenta al școlarilor ca indice a educaţiu- 
nei la, care a contribuit şedla pe lângă familie, este ceva care lasă mult de 

“dorit. La acesta nu este numai ședla, care trebue să'și facă datoria, dar mal 
este şi un alt agent puternic şi principal, care contribuesce la complectarea, 
educaţiunel, familia. Lipsa, de disciplină există, educaţiunea, lasă mult de 
dorit, dar răul trebuesee luat din sorgintea lui pentru ca, să fie îndreptat, 
cu tote că ar trebui ca obiceiurile născute şi câştigate în diferitele clase 
ale societăței, când aceste moravuri se văd că sunt contra, principiului de 
desvoltare morală, ar trebui să fie combătute prin 6re-cant mijlâce ; căci în 

| lipsă de mijloce la început, pe urmă, este greii de a repara lipsurile trecu-. 
tului. Di 

Credem de cuviinţă, D-le ministru, a atrage atenţiunea, D-vostră, asupra 
unui punct important pe care 'l-am constatat cu mult regret. 

„Tâte instituţiunile, corporaţiunile, naţiunile, ete. din vechime și până la 
nl a căutat să exprime importanţa saii magnificenţa evenimentelor prin 

o solemnitate Gre-care, care dedeaii dilel de serbare în amintirea cutăru! 
„Sail cutărul fapt. De ce acest sistem să nu se întrebuințede și la ședlele



nâstre fie primare, fie secundare, fie superidre? De ce să nu se dea esame- 
nelor anuale un caracter mal impunător? De ce acestă puţină diferenţă 
către public? De ce acestă indiferenţă și apatie din partea celor ce sunţ 
meniţi a prepara și veghea educațiunea morală, intelectuală, și fisică a vi : 
itorei generaţiunr? Oare dioa unde scolarul dă sâmă de-ceea ce a făcut tot 
anul, este aceiaşi ca și diua de clasă ordinară? Atunci să nu mai avem 
esamene, su nu mal înstituim comisiuni esaminătăre, căci tote acestea nu 
servesc la nimic, se uită principiul că cu cât cineva doresce să dea unul 
fapt o însemnătate Gre-care, acâsta o exprimă prin solemnitatea ce o dă 
festivităței, căci numai așa remâne gravatii în. suflețul fie-căruia însemnă- 
tatea, faptului, și impresiunile lut sunt imemorabile. 

Dorim, D-le ministru, a atrage atenţiunea D-vostră încă asupra unei 
necesităţi de care simte gimnasiul Galaţului: 

Localul şeclei ar fi de dorit, să presinte mal inulte garanţii higienice, 
starea, și posițiunea în care se află acestă şcolă este din cele mal deplora- 
bile, pe lângă acestă necesitate ședla se lipsesce încă de o gimnastică, mai 
mult sait mai puţin complectă, precum și de.un profesor de gimnastică. Să 
facem și noi, cu ori-ce sacrificiy, ceea, ce fac și alte State pentru ca des- 
voltarea corporală să fie pusă pe acelaş terâm ca desvoltarea intelectuală, 
căci mintea nu este sănătosă, de căl într? un corp sănătos. 

După studiul ce am făcut, D-le ministru, asupra programului instrue- 
țiunel secundare, constatăm că programul are necesitate de a fi supus unei 
nodificaţiuni radicale. în diferițele materil. 

Prin cele ce preced, D le ministru, nu înţelegem a aduce vre-o atingere 
D-lor profesori respectivi, în ceea ce privesce zelul ca învăţători, de 6re-ce 
numai D-vostră prin organele de carl dispuneţi, precum revisori, inspectoil, 
comitetul permanent, puteţi fi în stare: de a avea informaţiunile necesare, 
spre a tranșa cestiunile privitâre la starea generală a studiului școlar se- 
cundar a gimnasiului din Galaţi. Comisiunea esaminătâre se mărginesce 
numaj a constata resultatul neîndestulător a esamenelor anuale 1880—81, 
fără a fi în stare de a precisa causa ce ait: produsi acest efeol. 

Inginer A. Călinescu, D -r. Sertoti, G. N. Cavallioti, Dr. Hepites. 

4 Tuliă 1881, 
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aaa _ Dowmale ministru, e 

“Fidel misiune cu care ma-aţ. onorat, ds: a asista. Ja. samenile anulur 

1880 — 1881 ale scâlel comereiale.. Cuza- Vodă, din acâstă urbe, amil - 

onâre a vă supune cu.presenta în numele deleg gaţiunel întregi numite -de 

D-vâstră pentru acesti scopii, raportulă ceruit: asupra experienţelor 

câștigate în implinirea. mandatului D-vostre. | 

. Calusit de. programa studiilorii, care mi sait supusii în momentul esa-- 

minărel scolariloră, amii pututii urmări: cu atenţiune desvoltarea progre- 

sivă a tuturorii claselorii acestei instituțiuni, chemate. de a, forma acel 

elementii în viața, economică a Romaniet, pe care: se basează progresul 
şi avaţia tuturorii națiunilor moderne. - 

„.. Conformil prescripţiunei D-vâstre m'amii încredințat că: 1. biletele după 

„care se făcea, esaminarea cuprindeaii totalitatea materiilorii prevădute prin 

programă. 
2; Corpulii profesoralti clasifica: scolari cu: notele care merita fie-care, 

3. In, privinţa, capacităţei wenerale.a fie-căreă clase în vedere: cu: ma-- 

teria, amii remareatii, că scolari! din clasa. l-a nu. mi se păroaii destul de. 

preparaţi prin» „scălele elementare; spre a putea concepţiona ș ȘI. i digera n ma-. 

țeriile tratate înti'o scâlă de comerciii. seri0să. 
„Severitate la promoţiunea, scolasilor din selele: primare; în. cele: secun-- 

dare, mi se pate uniculii: mijlogi de a prechîrmui. acestă: răi, căci lacu- 
nele instrucţiunei primare formeză un vel nepenetrabile, aprope, pentru 
desvoltarea. regulată în-clasele. superidre. 

4. Asupra. metodei profesorilorii în modii comparativ la aceiași ma- 
terie pe clase, trebue să constată eu plăcere că unele din ramurile stiinţi- 

“fice în specia acelorii alii geografiei şi alii istorii, se profeseză cu un ta- 
lentii care merită tâtă lauda. 

Nu imputezii celor Yalţi profesori nici negligenţă nici inaptitadine în exe- 
cuţiunea misiune lori, din contra,.o stăruinţă meritabilă, se manifestă din 
tote părțile de a atinge scopulii propusi. Totuşi trebue să vă mărturisescii
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că impresiunea generală câştigată la ascultarea, claselor 3 şi 4, dirigeate 
fără de a ţine contii de programa studiilorii, actualmente în vigâre, n'aii 
fostii tocmai favorabilă mat cu semă în consideraţiune, că scolari trebue 

„ consideraţi ca absolvenţi în. clasa cea din urmă. Cu” cunoscințe netermi- 
nate și nedeterminate nu e posibile de a înfrunta tote încercările timpilorii 
moderni ; modulii de a crea şi întări spiritele la aceiași consistenţă şi de 
a le ridica, la acea înălțime, care arii putea garanta zelului tinerimel, celt 
puţinii moralmente, oreusită probabilă, nu pâte fi altulii de cât a mări cer- 
culii cunoscinţilorii lorii. | a | 

5. Modulă scolarilorii de a se presenta la esaminare "mi părea la ince- 
putii nedisciplinatii și vexatoriii, căci constatam une-orl absenţe  momen- 
tane a chemaţilorii ; ne aii cuprinsă însă o emoțţiune durer6să convingân- 
du-ne că adevărata causă a absenţilorii era localitatea insuficientă, în care 
sc6la comereială din Galaţi e aşedată. Nu era locii destulti de spaţiosti de 
a adăposti o clasă întregi împreună cu examinatorii. - | 

In alte ţări, domnule ministru, unde cei mai mulţr dintre not 'și ai pri- 
mită educaţiunea, clădirile sedleloră facii mândria naţiunilorii. 

Salone întinse, aerisite, lumindse, în care catedrele pară altarui!, de 
care, scolari se pote apropia numai cu veneraţiune, suntă mai preiutindine 
la disposiţiunea învățătorilorii, după cumii negreșitii v'aţi convinsă per- 
sonalmente. | o | a 

Țera nu pâte refusa distinsulut săi ministru de: instrucţiune, de a, face 
-totulă pentru scoli, căct totă lumea e convinsă că din acele laboratorie ale - 
spiritului, provine mărirea. saii decadenţa viitorului României. 

6. Programulii studiilori, actualmente în-vig6re pentru sedlele comei- 
ciale, ni se pare insuficient, daca vrem să creștem în aceste institute cetă- 

„ţeni şi luerători, cari trebue se corăspundă exigenţilorii secolslu! în. care 
trăim. | e De 
“E de notorietate că în alte ţări, intrarea în atare scoli nu selface directii 

din scolile prinăare ; trei clase reale, saii celii puţinii cinci gimnasiale tre- 
bue să fie trecuie cu succâsii, ca studie preparatorie, înainte de a se per- 
mite scolarilorii de a intra în vr'o se6lă de resortii, de arte technice. . .. 

Nu rămâne aşa dar nici o îndo€lă că sedlele nostre de cometroiii, care 
primescii elevi crud!, fără niei un studii precurgător, nu corespundă sco- . 
pulu! care li s'aii datii, misiune! care o are, de a forma simburul sănttosi 
a generaţiunet viitâre, şi de a da societăţei Omen! luminaţi prin cunoscinţa 
tuturorii stiirițelorii technice reale, și cel puţinii atinși de noţiunile unoră 
din studiile umaniore saii academice. | Ma 
“Spre a putea, âjunge la realisarea acestui scopii, eredi că scolile de co- 

merciii arii trebui despărțite în două cursul de câte trei. clase fie-care; 

“cel d'ântâiă trel anl ar trebui se întroducă elevir pe câmpul stiințeloră
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reale cu osebita considerațiune a acelorii stiințe care bate în resontulii co- 
merciului și alit industrii ; lacuna considerabilă din programa actuală, 
lipsa unei catedre pentru istoria naturală, ca stiință precurgătorie pentru 
înțelegerea principiilorii elementare ale chemir, fisicel şi ale cunoscinţel 
măriurilorii, arii trebui umplută puindă elevi treptatii cu cele-Valte studii, 
în contact cu stiința naturală. | E 

In clasa cea d'ântâia arii trebui profesată zoologia ; cea d'a-doua arii 
trebui pusă în cunâșterea plantologil (botanice) şi une! părți din minera- 
logia, iar cea d'a treia obligată a termina acesti studiii și a repeta cele 
precedente. | Lc 

Clasele 4, 5, 6, arii trebui se conducă scolarulii treptatii și în sensulă 
programe! actuale, (înmulțită încă prin stenografie, noţiuni din stiin- 
ţele universitare, literatura, filosofia, economia politică, finanţe,) la absol- 
virea integrală, la terminarea, educaţiunel sale. e 

» Cu atu! măsuil vomii reuși de a, putea forma bărbaţi integri şi apți pen- 
tra munca onorabilă ; şi parţialitatea educaţiunei la care tinde programul 
actuali va fi evitată.  - o | 

Inchidendu-se porţile tribunalelorii pentru toţi tineril care n'a audit cur- 
surile juridice, ușile prefecturilorii pentru aceia care n'aii invăţatii stiințele 
administrative, casieriile și băncile Statului pentru aceia fără sedlele co- 
merciale, se vorii sili tinerii de a studia, seriosamente, și de a se devota arte- 
lorii, comereiului şi industriei, spre a da ţării acelii elementi seriosii de 
lucrătoi! pe tâte câmpurile ocupaţiunei umane, care formeză aiurea 
basa existențer şi puterei societăţel. | 

Supvindu-se oficialmente şi într'un modii obligatoriii toți scolarii din in- 
stitutele particulare, din pensionatele existente, în fie-care ani, unei esa- 
minări prin Omeni apți, conștiineioşi și competenți, neprimindu-se vie! 
unul dintr'acestia în nici un cursii scolarii mat înaltă fără un esamenii 
rigurosii, se va reuşi de sigurii de a schimba starea luerurilorii spre bine, 
și tinerimea nâstră din asia numita societate ma! bună, care a păsitii până 
acuma adăpostii în funcțiuni, fără de a, fi întrebat și 'esaminată daca co- 
respunde sarcinet primite, va fi silită de a se ocupa seriosamente | spre a, 
putea exista. - îi | | 

Inteligenței, stiinţei și constiințe! va, fi totulii posibile şi acestei trinităţi 
reunite, va sti să le dea sprijinulii săi puternicii, un bărbaţii care ocupă 
o posiţiune așea de înaltă în stiință şi societate, precumii. o ocupați D-vâs- 

„tră, domnule ministru. Acesta, e intima, nâstră convingere. Realisarea sco- 
- pulul patrioticii care Vaveţi de a conduce națiunea pe adevărata cale de 

cultură si propaşire, a găsit un resunetii în peptulii tutulorii, care se în- 
chină principiului eterni că inteligenţei se cuvine primulii locii, și prepon- 
derenţa în societate cu ori-ce preciii. | i
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Dorinţa ardentă de a vă servi cu slabele mele puteri, acolo unde ami fostii 
chematii de D-v6stră, spre a contribui ceva la edificiuli măreții, care vreți 
să ii redicaţi în sînulă naţiunei, "mi servă de scusă daca presentulii raportii 

_ari fi trecutii peste limitele care pote le-ai adoptatii alţi raportori. 
Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, incredinţarea profundei veneraţiunl 

Şi a inalte stime de la al D-vostre prea plecați 

Raportor I. L. Herter. . 
Membrii comisiunei: Ilie Doiciu, George Antache, M. Z, Chrisoveloni, 

E. A, Lambrinidi.



(— SCOATA MORALA. 
  

“Raportul comisinnei însărcinată a asista Ja esamenile scâlei normale, 

Domnule ministru, 

Sub-semnaţii, de și lipsiţi de preciosele lumini ale colegilorii nostri : D-nil 

N. Catargiu, (absent din Galaţi) şi protoereulii judeţului, cari compuneaii 

împreună cu noi comisiunea esaminătore a scolel normale din Galaţi, totuși 
credemii necesarii a vă împărtăşi vederile nostre relative la acâsiă scolă. 

Domnule ministru, prima cestiune care ne a preocupati a fostii de a sci 

dacă acestii institutii este suficienti organisatii ea parte materială și cu 
personalii didactică, pentru a putea corespunde importantei sale chiemări. 

Cu mirare amii observatii, Domnule ministru,: că acestă însemnată .in- 

stituțiune, care în speciali e chiemată a respândi cultura. naţională în Ro- 

mânia Traus-Dunărcnă nu are o organisaţiune suficientă. , 
Primulii lueru care isbesce. pe ork-cine s'arii interesa, de învețămentuli 

românii este că acestă scolă nu are profesorii sti trebuitori. 
Intradevării, Domnule ministru, citindi programa sedlei s'arii crede că 

personalul didactică este compusii de unii numării de 17 profesori, în 
realitate însă numa! musica-vocală, gimnastica, desemnul, religiunea, is- 
toria și matematica, ai profesorii lorii respectivi, cele-alte catedre suntii 
veduve de învățătorii lori. 

Ast-feliit catedrele de pedagogie și didactiea, dreptulii constituţionalii, 
igiena și medicina populară, agricultura, veterinaria, catedre forte indis- 
pensabile pentru acâstă sc6lă, nu sunt prevădute în budgetulii instrucţiu- 
nek. Pe de altă parte chiar acele prevădute prin budgeti suntii unite cu 
alte catedre; aşa cursulii de limba română este unitii cu relipiunea ; celii 
de istoria cu geografia; şi 'celii de sciinţele naturale, fisică şi chimiă cu 
celii de matimatice, Din causa cumulărei atâtorii objeete în sarcina unut 
singunii profesorii pentru 4 clase, și cu ore numerâse după programă, 
vine forte anevoie de a împlini cu esactitate cerinţele programului, cu totii 
devotamentulii ce s'arii pune. Din causa multiplicităţe! objectelorii şi a, o- 
relorii, D. directorii alii institutului a fostii silitii a propune Domniei-vâs- 
tre împărțirea catedre! de sciinţele naturale și matematice la 2 profesori, 
D. inginerii [erjeii şi D.- Heumann fie-care cu jumătate de retribuţiune. 

Ast-feliă fiindi situaţiunea, o mulțiume de cursuri urmaii a nu fi pro- 
puse dacă D. directorii ali institutului n'arii fi recursii la colegii set şi la 

„ „alte persone din societate, careai bine-voitii a suplini onorifici tâte cursu-
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rile prevedute în programă; Aşa D. I. Litorianu, a propusi onorificii cur-: 
sulă de agiicultură ; dreptulă constituţionalii s'a propusi de D. N. Istrati; 
cursulii de igient şi medicina populată unitit:cu-serviciulii de medici cu- 
rantii alii instițatulul ati fostii făcuţii de D..Dr. N. Tacheanu, servicii ca- 
re "li face onorifici de 3 ani cu esactiiate ludabilă ; -D. Gr. Petrovanu, 
pe lângă cursulii de istorie. unitii cu celii. de geografie, „a propusii onori- 
ficii cursurile de pedagogie și didacțică. . ... .. . 
“Dar ori câţii de râii este organisață acestă scâlă, - constatănii cu o vie 

satisfacțiune că profesorii şi-aii- pusă tâtă silința lorii spre a remedia răul” 

și ali culesăi resultate satisfăcătâre pe câtii lipsurile acester seole nai pu- 
tută:să triumfe asupra-activițăţel lori. aaa 
„Ceva mai multii,. profesori. onorifici și acei cari primescii salarialii pe 

jumătate (85 lei pe lună) precum D. inginerii. Ierjei, care propune mate-. 

maţica:şi D. Heumann care propune seiințele fisico:naturale, n'aii lipsitii 
ași face datoriele lorii în consciință. D. Hârjei cu deosebire s'a distinsii 
pria modulii săii.metodicii în: chestionarea. elevilorii denotândi ast-feliii în- 
tinsele sale cunoscințe., D. Heumann,: de asemenea aii produsi frumose re- 

sultate la esamen.. - O N IN 
_.Notămii tot-odată:că, anrimensura, sciințele naturale, fisica și chimia, ail 

fostii secundate' de: experimente . cu: ajutorulii. tablourilorii . și aparatelorii: 
de care.-dispune institutul: 

Nu mal, vorbimi: de. cel-alţi profesori. onorifici. alti căroră singurii mo- 

bilă a fosti. neapăratii, de: a. face ca tinerimea să guste într unii modi sim- 
„țitorii principiele sciințel.. . a a 

„ In.condiţiunile însă în care; să. găsesce scola, “Sa: trecuti. ore de către 

profesori întrâwa: materie prevădută: în programă ? Iată o:chestiune, Dom- 

nule ministru, asupra căreia.vă atragemil cu deosebire atenţiunea D-vostre. 

_ Sedla, fiindii-:lipsită de profesori;;. obiectele fiindii grămădite asupra câ- 

tor-va, de sigurii cu tâtă buna-voinţă a persânelorii: care-gratuiti sa gră- . 

bitii a'și' da:coneursulii lorii pentru respândirea,. cunoscințelorii, ce trebu- 

ese. propuse în acâstă.instituţiune, nu putemii afirma într unii “modii eate- 

„gorieii: dacă. sati: tadeplinitii. în totulit:. exigenţele programei. Afară de a- 

cestea în cursulii luneloră Septembre şi lanuarie,. elevil institutului aii fostii 

lipeiţ.de. 2-profesori.:  D.; Bărbescu profesorii pe atuncea de sciinţi naiu- 

rale:și matematica, D.. Cotea,de română şi :religiune, fiindii- duși în con- 

gediii-spre a: se presenta. la, concursii pentru catedrele vacante la scula 

comercială din Galaţi. ge ac 

__ Aceste lipsuri fără îndoială ai trehuitii se împedice snultii :progresulii li- 

„nerimel.. . CR Ioa a RR i ai . ARIE i IS 

"De altă: parte:este: chiar imposibil de a: se respunde la acestă întrebare: 
intr'ună modii precisii pentru fie-care obiectă, din causa defectuosităţel
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 programel în vigore; carese e mulțumesce a indica numai obiectele de studii, 
fără a detaila materiele ce trehuescii tratate şi anume: din ce puncte de 

“vedere. “Cum este posibilii de esemplu a se controla : profesorulii de se. 
naturale dacă și-a trecut întrega materie, când programa, nu indică de cât 
obiectulii de studii, fără se arăte și punctele de vedere din care acestii 
obiectii trebue studiati ? 

De sigur, Domnule ministru, că învățământuliă ce trebue a se dai în a- 
ceste institute nu este'de locii caracterisatii, căci cea-ce. caracterisă învă= 
țmentulii unei scole'sunt programa şi "materiele. 
„O atare lacună, Domnule ministru, în programele sedlelor normale pri- 

mare, trebue remediată de urgenţă ; alt-feliii nick un controlii seriosi nu 
se pote esercita asupra profesorilor. In van se va observa biletele de esa- 
menii spre a se constata dacă profesorulă "și-a făcuv materia! biletele nu 
represintă de cât cestiunile cu care profesorulii a vroit a se ocupa, iar nu 
în tot-d'a-una chestiunile cu care trebuia a se ocupa, conform destinaţiu- 
nei institutului. 

Dară pe cât programa este laconică în privinţa tutulor obiectelor, pe 
„atâta este detaliată în cea ce privesce istoria şi geografia. : Se dă acestor 

obiecte de predilecţiune. ale autorului programei o întindere ma! mare de: 
„cât ar fi necesari și posibilii pentru acestă seolă. Mai tote colânele pro- 
gramel sunt pline de chestiuni de istoriă şi geografiă ! Or câtă bună-voinţă 
ar avea profesorulii respectivi 1 este imposibilii 4 paicurge întrega ma- 
terie. Alături însă cu acesta D. Petrovanu, profesorii de istorie și geografie, 
a făcut în plus un cussii de archiologie preistorică secundat de charta pă- 
mântulu! în perioda, quaternară. Apol metoda de a studia geografia indi- 
cată în programă a fost urmată cu serupulositate. Ast-felii profesorulii 
vespeetivii a, reuşit a deprinde pe elevi la dresare de carte geografice, lu- 
crate cu o abilitate de necredut. La esamenii am observat o bogată espo- 
sițiune de carte de tot telulii. Acestea fără îndoială aii trebuită să fie re- 
sultatul une! osebite asiduităţi. 

In priviuța disciplinei, nu putem relata, alta de câi că elevil în fie-care 
clasă s'aii presentatii în modii respectaosii la esamenii și se pare că sedla 
a contribuiti ca o bună familie la educaţiunea, lor. Nu credemii însă de . 
prisosii, Domnule ministru, a semnala, necesitatea prevedere în budgetii . 
a 4 pedagogi, câte unulii de fie-care clasă pentru înlesnirea servicielor de 
disciplină. Afară de acestea din lipsa de locali spaţiosii în care să se 
concentreze tot institutulii, s'aii angagiatii două localuri, inconvenient des- 
tul de mare pentru privigherea scolariloră în mersul ocupațnnilori ş și a 

„disciplinei lori. e 
- Un alții inconvenientii ce întimpină institatulti în mersul: săii este și 

lipsa de midlâce pentru serviciuli administrativi, Institutulii dispune numai
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de 3 servitori, insuficienţi pentru 66 persâne interne şi pentru serviciulii 
necesarii în ambele localui ale institutului. Ar trebui cel puţin 6 servitori, 
ali-feliii nu se pâte îndeplini cu trei servitori servieiulii caratului din piaţă, 
care este așa îndepăriată de seslă, serviciul bucătăriei, refectorul, tăetul 
lemnelor, încălditul, grijitul, ete. 

Asemenea chieltuelele estraordinare și de iluminat sunt fârte măginite 
pentru a întâmpina cu suficiență nevoile sedler, 
Suma de 55 bani pe di este de asemenea insuficientă după piaţa de 

Galaţi. 
Iată, Domnule ministru, starea materială a acestui instituții, Este timpulii 

ca acestă sedlă să se organiseze într'un inodii sistematicii. 
"Dacă instituţiunea este lipsită de profesorii necesari precum și de midlo- 

cele trebuitore pentru serviciul stii interiori, dacă pe altă parte programa 
de studit este defectudsă, de sigurnu ne putem aștepta la, resultate cu totul 
satisfăcătore. 

Este necesar a se elabora o nouă programă în conformitate. cu scopul 
instituţiunei, programă, în care să. se arăte punctele de vedere din care se 
pote studia în acestă sc6lă fie-care obiecții, în fie-care clasă, arătându-se ast- 
feliii chestiunile ce trebuese studiate, și indicându-sc în -cele din urmă și 
metodulii de care profesorulii trebue să se servâscă. 

Este necesitate a se îmbunătăţi starea materială, a se complecta cate- 
drele chiar de la începutul viitorului anii scolar, bine-voind prin midlâcele 
ce veţi crede necesare, a pune institutul pedagogiei de Galaţi pe același 
picior de organisaţiune cu scjlele similare, - 

Dacă acestii institutii aşa de incomplect organisat, așa de restrânsii în 
niidlocele sale materiale, cu un program așa de defectuosii totuşi a datii 
resultate ca acelea, ce am avut ondrea ale constata, la ce resultatii ar tre- 
bui, Domnule ministru, să se ascepte cine-va, când i sar da o organisaţi- 
une complectă. 

Alături cu acestea, credemiă necesari, Domnule ministru, că învăţă- 
mentul în genere este lipsitii de cărţi didaetice ; ar trebui a se îndeplini a- 
câstă lacună prin elaborarea unor „cărţi metodice şi în armonie cu cerin- | 
țele programelor ; să se elimineze Gin învățămentul sedlei cărțile cari şi-aii 
făcut timpulii lor ; să se oblige profesorii a întroduce în învăţământii numa! 
cărțile ce se vor găsi meritorii în urma concursului. Alt-feliii, lipsa de 
cărţi didactice ar autorisa pe or ce profesorii a se scusa că nu se poate 
ține de programă fără cărți redactate în conformitate cu programa ; "li 
autorisează în fine a pierde ora clasei diotând cursulii și râpindiă tinerilor 
timpul atât de precios. 

Dacă s'ar lua o măsură în acestă privinţă ă și pe de altă parte, - inspeo-! 
torii generali al ministerului s'ar sili a observa, în decursul anului mersul 

17
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studiilor, de sigur, profesori! ar. părăsi mai cu înlesnire metodele îmbătrâ- 
pite, prin care se desvoltă numai memoria, în detrimentul celor-alte facul- 
tăți intelectuale. Metodul intuitiv este singurul care ar fortifica, facultăţile 
intelectuale, dând ore-eare personalitate activităței psyebhice a tinerimei. 

Numai cu modul acesta sc6la pote da o direcţiune activităței minţel o- 
menesci, cultivând tote facultăţile intelectuale și stabilind equilibrul și ar- 
monia puterilor psychice. - o 

__ 'Terminăm, Domnule ministru, ne mai voind a abusa de paciența D-v., 
căci suntem siguri că D-vostre, care aţi consacrat cea mai mare parte din 
viață pentru organisarea sedlelor Române, nu veţi întârdia de a organisa 
şi acestă scâlă a țeranului român, dotându-o cu programa conrespundttore 
scopului săit și dându'! profesorii se! trebaitori, precum și midlocele nece- 
sarii subsistenţei sale. E | 

Priimiţi vă rogăm, Domnule ministru, asigurările prea distinse nâstre - 
stime și consideraţiuni. | 

Leondarescu, N. Istratti.



D. SEMINARIULU 

Raportul D-lui profesor Leonardescu asupra esamenilor seminarului din Galaţi. 

Domnule ministru, 

Numiti de D-vostră, prin adresa No. 7,065, din 1 lunii a. c., în co- 
misiunea esaminatâre a seminariulu! de Galaţi, spre a studia, cu ocasiu- 
nea esamenilorii“ împreună cu D. inginerii-șefii ali circomseripțiunei, D. 
G. Mantu, deputati, şi P. $. S. Episcopulii cparhiotii, mersulii aceley 
sc6le, pentru ca astii-telii să se potă cunsce, pedicele ce arii obstacola 
progresuli instituţiune! precum și ameliorările ee s'arii putea aduce. sub- 
semnatulii, mulțnmindu-vă de plăcerea ve 'mr-aţi procuratii; confiindu-mi 
atare sarcină, asistândă singurii la esamene, amit-onre, a vă împărtăşi . 
observaţiunile și vederile mele relative la acestă sedlă, — vederi, de si- 
gurii, cu totulii imperfecte, de dre-ce amii fostii lipsitii de preţidsele lu- 
mint ale colegiloră mer: P. S. S. Episcopulii (absenti din Galaţi) și.D. 
Mantu, cu care nici nu mami pututii întâlni. | | 

Domnule ministru, prima cestiune, care m'a, preocupati -asistândii la 
esamenele elevilorii în fie-care clasă, a fostii de a seci daca într'adevării 
profesori! se conformă cu programele în vigore, trecendii întrega materiă. 
„Pentru a mă asigura, de acestii faptă, neapărati, amii observat biletele 

“după cari se făcea esamenile. -. | Si | 
De și profesorele de matematici omisese biletele materiei trecute în se- 

„mestrulii I, sub pretextii că elevii dedeseră deja esamenii de acea mate- 
riă în Ianuariii, totuşi, pot dice, că profesorii s'aii conformatii cu progra- | 

"ma, mai cu s6mă că și la matematici, în urma observaţiune! mele, s'a fă- 
cut întrebări și asupra, materie omise. E | 

Rigurosii însă vorbindii nu se pote controla cu siguranţă trecerea în- 
tregei materii numai din observarea biletelorii, de 6re-ce programa. semi- 
-nariului din Galaţi este cu totulii laconică, mulţumindu-se numai a indica 
objectele de studiii. — Din acestii punetii de vedere, 'mi permiti, D-le 
ministru, a vă atrage atenţiunea asupra defectuosităiţei programer. Cu 
atari programe nu se va putea nici-o-dată exercita vre-unii. controlii se- 
riosă asupra profesorilorii, — Nu este destulii de a se dice, de exemplu,
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în programă : „Limba latină, şi română!“ Este necesari de a se spune 
într'unit modi dataliatăi cestitnile ce trebuescii studiate în conformitate cu 
clasa respcelivă și cu gradulii de desvoltare a facultăţilorii intelectuale a 
elevilorii. Cum ar fi posibilii, de esemplu, a se controla profesorulii de . 
sciinţele naturale, daca "și a trecuti toti materia, când în programă, se in- 
dică numal objectulii de studii, fără să se arate și punctele de vedere din 
cari sar studia acest obicet! Ast-felii Ia acestă sedlă profesorul de limba 
latină fiind însărcinat și. en limba română şi neocupându-se de cât o oră 
pe septimână en româna, na putut îmbrățișa acest studii potrivitii cu 
gradul acesteY sedle, și cu tote acestea nu se pote susține „cn seriositate 
că nu 'și a trecutii întrega materiă, pe câtă vreme pr ograma este mută, 
nu detaliază cestiunile ce trebuescii stdiate. 

Dar, D-le ministru, programa acestei sedle nu este defectuosă numai 
din acesti punct de vedere. Ea nu este nici complectă. Objectele de studiii 

„prevădute într ânsa nu suntă suficiente pentru a forma pe deplin tineri! 
consacraţi carierei sacerdotale. Programa conţine aşa de puţine obiecte 
in câtii mal tote clasele sfârşescii cursurile lor. dimineţa la 10: ore, şi după 
amedă cea mai mare parte la 3 ore, (de 6re-ce cântările bisericești se pot 
propune şi de la 4—5). Ceva mai multi, Simbâta de la 3—4 în clasa | 
nu se predă, nici unii obiecții. 

Eii credii, D-le ministru, că ar fi bine să se prevadă o catedră pentru 
limba română separată de cea latină, căci numai ast-felii se pote dobândi 
resultate mal sațisfăcătore. Este necesari, de asemenea a se face în acestă 
se6lă și unii cursii de musica vocală, de 6re-ce elevii sunt destinaţi a face 
să resune amvonul bisericel de cântările lor eclesiastice. Nu uitii a spune 
încă că limba francesă nu se.predă de locii în seminarii, și elevii din 
causa, acesta, întâmpină man! dificultăţi în studiele lor. Nu suniii în stare, 
de esemplu, studiândii istoria, a pronunța unii nume propriii francesă. Ia 
fine ar trebui să se propună în acestă scolă si Ore-carik noțiuni de algebră; 
numal cu acest chipii elevil ar putea, profita de studiuli geometriei şi ali 
agrimensurei. 

O altă cestiune, care m'a interesatii şi ma! mult a, fost metodul profeso- 
rilor. Care a fost metodul : instrumântul sciințificii de care profesorul s'a: 
serviti pentru a, introduce pe elevi în lumea principielori, a legilori şi a 
causelorii ? De siguri, "mt diceam : metodul profesorului trebue să. fie ace) 
indicat în programă. Din nenorocire, programele sedlelor nâstre suntii cu 
totul laconice ; ele nu se ocupă nici de punctele de vedere din cari trebue 

„să se studieze un obiect, nici de metodulii profesorului. Se pote cu drepti 
cuvânții dice, că la nof, învățământul fie-cărei sele nu este carăcterisat, 
— căci ceea ce caracterisădă, învețcimentul unei scdle suni programele ș și 

„metodele.
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Acestă lipsă presintă un mare inconvenient. Și din acest punet de've- 
dere, nu se va putea esercita vert-o-dată unii controlii seriorii asupra pro- 
fesorilor, pe câtă vreme programele nâstre nu reglemenieză întrun modii 
precisii mersul studielor și nu indică instrumentul sciinţificii de care tre- * 
bue să se servescă profesorul pentru a introduce în interiorul tinerimei lu- 
mina. bine-făcttâre a sciinţel, și lasă profesorilor în generalii o mare lati- 
tudine în modulii de a preda o materiă. Astii-felii, de exemplu, nu se pote 
studia cu succesii matematicele fără exerciţii de probleme matematice, pe 
care elevulii le res6lve singuri aplicândii principiele cunoscute, și reușindă 
este coprinsii de acea plăcere intelectuale, indescriptibile, care formedă 
gustul sciințificii ; nu se pote de asemenea învăța limba latină, fără exer- 
ciţi! de teme și versiuni, și cu tote acestea programa mulțumindu-se a 
spune că în cutare clasă se învaţă gramatica latină şi traducere dintr'uni 
autorii, profesorul, crede de multe ori, că 'și împlinesce datoria dietândii 
traducerea autorului şi punendiă pe copiii a învăța gramatica. La acestă 
sc6lă, de esemplu: n'am pututii constata că elevii suntă familiarisați cu ase- 
menea lucrări ; n'am găsitii măcar caetele lor în cani să se.vadă temele, 
versiunile "ori ecuaţiunile și problemele matematice, singurulii indicii alu 
activităței personale a elevilor, și cu tote acestea, nu se pote imputa cu 
seriositate profesorilorii că n'aii îndeplinitii cerinţele programei, pe câtă 
vreme, ea păstredă tăcerea asupra acestul puneti. e 

Astii-felă, D-le ministru, necesitatea unei nouă programe, pentr acâstă 

scâlă, ca și pentru altele, se impune de sine. Este nevoie de a se elabora. 

o programă compleetă şi detaliată, care să corespundă cu scopulii scolei 
şi să indice în același timpii metodulii pentru fie-care obiectii de studii. 

Numal-eu modulii acesta se vorii părăsi metodele îmbătrănite prin care 

se desvoltă numaY memoria elevilor în detrimentulii celor-lalte facultăţi in- 

telectuale. o | 
Jetodulii intuitivi, este singurulii care arii fortifica facultăţile intelec- 

tuale, dândii 6re-eare personalitate activităţei psychice a tinerimej, de la . 

care depinde viitorul României. Scsla trebue să dea o direcțiune activi- 

tăţei minei omenesel, cultivândi tâte facultăţile intelectuale şi stabilindii 

cu modulii acesta echilibrul și armonia puterilor psychice, Causele, legile, 

rațiunea de a fi a lucrurilor, 6tă conceptele către cari trebue să fie atrasă 

atenţiunea elevilorii.. Trebue să se deprindă elevii ca observândii faptele 

-să privescă legile, eausele și principiele de cani ele (faptele) depindii. 

O dată ce programele se voră întocmi întrunit modii raţională pentru 

fie-care sc6lă, arii fi necesari, D-le ministru, a se publica concursii şi a 

se premia cărţile didactice meritorii, obligându-se a se introduce în învă- 

țămenții numa! acele premiate și a se elimina din scâlă acele cărţi cari 

'Sl-aii fâcutii timpulii lor, cari suntii sorise fără metodii.şi fără sisteurii,
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Lipsa, de cărți didactice autorisedă pe oil-ce profesorii a se scusa că 

nu se pâte ţine de programe, din causă că nu suntii cărți redactate în con- 

formitate eu programa, "li autoriseză asemenea de a perde ora clasei dic- 

tândă cursuiii şi răpindii tinerilor ună timpii atâtii de preţiosii. Și de multe 

ori ceea, ce se dietedă pâte că este mal răi de câtii ceea ce este publi- 

catii de alţii. Arii trebui dar o măsură de luatii în acâstă privinţă, cu atâtii 

mai multă, că unii controlii mal eficace s'arii putea, exercita asupra pro- 

fesoriloril. | | 

Unii altii punetii care m'a preocupati a fostă de a sei daca răspunsu- - 

vile date de elevi, reveledă asiduitatea profesorilor, suntă fructele plantate 

de profesori în mintea tinerilor. 
Pentru a răspunde la acestă cestiune 'mil-amii atrasii mal ânteii aten- 

țiunea asupra capacitățel generale a fie-cărel-clase, în vedere cu materia 

și desvoltările date de către profesori, precum și cu vârsta mediă a fie- 

cărei clase. Amii observatii D-le ministru, că elevii în proporțiele semna- 

late mal sus nu erâii de acriași forță în tote clasele. Braii clase mal me- 

ritorii şi mat puţină meritorii. Acesti fapti nu li poti atribui întemplă- 

ret. O sămânță bună, plantată cu multă îngrijire, pote să "și găsescă, 

- chiar pe unii terenii nefertile, celi puţini uz. mică colții favorabihi ma- 

nifestăre! sele. Mi se pare că, daca „sarii fi pusii mal multă diligenţă din 

partea profesorilorii, elevii în generalii ar da în tote clasele aceleași re- 

sultate, și cu modul acesta asiduitatea profesorilorii arii deveni evi- 

dentă. Unii altii faptii care mă autorisă a susține acesta este că elevii 

la esamenii se încredii mat multii memoriei de câtii raţiunel lor. Elevir 

nu suntii deprinși. a răspunde: directă la o cestiune. Sunţii deprinși a 

recita paragrafele din cartea, de cari sai servitii şi de îndată ce se in- 

trerupii din recitarea lorii nu mal potu continua. De siguri, esamenile cu 

ataul resultate manifestă numat silința penibilă a tânărului de a memori- 

sa mecanicesce lucrul, iar nu și asiduitatea profesorului. . 
In privinţa notelorii însemnate de profesori la esamene în presența mea, 

am observat că profesorulii însemna notele potrivit cu răspunsurile elevi- 

lori, dar că aceste note nu corespundea pe deplinii şi la tote obiectele cu 

avelea obținute de elevi în timpulii anului, Unil se întâmpla să răspundă 

mal bine la esamenii de cât în timpulii anului, alți! din contra. Acesta nu 
o potii atribui de cât întâmplărel, eu tote acestea faptulii mă autorisă, D-le 

ministru, a vă atrage atențiunea asupra controlului ce ar trebui să se facă 
de ministerii în cursulii anulu! prin inspectorii săi general, pentru cu ast- 
fel să nu ma! rămâe nici o urmă de îndonială asupra nepărtinirei profeso- 
rilorii în privinţa meritului şi a rangului, ce trebue să ocupe fie-care elevii 
în elasa sa, — singurulii stimulii alii tinerimel diligente. | 

In privinţa disciplinei sc6lei nu pot a vă relata alt ceva de cât că elevil, 

-
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în fie-care clasă, s'aii presentat în modii respectuosii la esamene şi se pare 
„că şedla alătură cu familia a contribuit într'unii modii favorabil la educa- 
țiunea lori. Credii însă necesariii a vă arăta că pentru menținerea unei mal 

- bune discipline, ar trebui ca ședla să posedă câte unii pedagogii repetitorii 
pentru fie-care clasă. i ae Ni | 

O altă îmbunătăţire ce reclamă şcdla este și exigenţa unel mai mari cu- - 
rățenii din partea recioratului. D-li rectorii ală seminarului 'm-a spusii 
că n'are destul servitori. Numărulii lori este forte restrânsii din causă că 
cu salariulii de 16 lei 80 bani ce are ună servitori pe lună nu pote an- 
gagia pe nimeni în Galaţi. Ar trebui să se prevadă, dice D-sa, celii puţinii 
30 lei pe lună pentru unii singurii servitorii. Ei | Se 

Unii altă înconvenientii ce am putut constata este că acestă şcolă nu 
corespunde întocmai destinaţiunei sale. Acest seminar este, într'adeverii, 
destinatii a fi pepiniera preoţiloră sătescl. EI bine, elevii terminând cursu- 
rile acestei şedle, potii ex deveni de îndată preoți, după cum devinii oficeri 
elevii ședlei militare? Negativa nu este preii de înţeles. Elevii finescii cur- 
surile seminarului la o etate fârte puţin înaintată şi din causa acesta ne- 
putându-se consacra de îndată carierei sacerdotale, se daii altorit ocupa- 
iuni, părăsind cu desăvârșire cariera pentru care Statulii face atâtea sa- 
crificii. Ar trebui, D-le ministru, să se admită elevi în acestă şeolă nu de 
la etatea de 14, ant dar de la 17 anl. Su 

“Etă, D-le ministru, în scurt, cant suntii. vederile mele generale în pri- 
vinţa măsurilorii ce trebuesc. luate şi a îmbunătăţirilorii ce reclamă semi-. 
nariele țărel și în special seminariulii din Galaţi şi pe cari m! permiti a 
le formula în modulii următorii: Este nevoe: | 

a) A se elabora nout programe corespundătore scopului: acestorii şesle, 
cari să expue detaliat punctele de vedere din cari să se studieze fie-care 
obiect, în fie-care clasă, şi să indice în acelaş timpii metodulii de care tre- 

bue să se servescă profesorulii în expunerea materiei. - Su 
b) A sc redacta cărți în conformitate cu vederile programei,'obligându-se 

a se întroduce în învățământ numa! acelea, ce vor fi premiate în urma con- 
cursului, ce se va publica. N Sa : 

c) A se observa, de către inspectorii generali al ministerului, în decur- 
sul anului șeolarii, dacă profesorii să servescii de adevăratulii metodă sci- 
inţifici, prin care s'ar desvolta tote puterile psychice ale organismului inte- 
lectual a tinerimei ; | 

d) A controla pe profesori în ceea ce privesce asiduitatea lorii şi a se 

încuragia aplicarea, lori, reeompensându-li-se ostenelile prin aplicarea prin- 

cipiului prevădutii în legea instrucțiune publice în privinţa onorarielor lori. 

La acestii seminarii, profesorii .suntii aşa de răii plătiţi în. cât le este 

imposibilii, cu modestulii lorii onorariii, ași procura sirietulii lorii necesarii
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în contormitate cu demnitatea, lorit de profesori, din causa, scumpete! vieţei, 
mai cu s6mă în orașul Galaţi. 

e) A nu se admite elevi în seminarii de cât de la etatea de 17 an! în sus. 
J) A se controla, pe cât ar fi posibil de. către inspectori! generali, clasa- 

rea elevilor prin darea notelor de către profesorii respectivi. 
__9)A se observa în cursul anului, dacă direețiunea şeâlei se îngrijesce 

în destul de higiena, elevilorii şi a se prevedea mijlâee suficiente pentru 
acesta, | | 

„ h)A se prevedea câte unii pedagogi repetitorii pentru fie-care clasă, 
însărcinatii eu menţinerea discipline! şi a preparărel elevilorii | 

„Numa! cu modul acesta, D-le ministru, seminariele țărel şi în specialii 
acelii de Galaţi vor merge către destinațiunea, lorii, corespundând cu saeri-" 
ficiile Statulul. | e 

Terminând tot ce am avut de disii, vă rogii, D-le ministru, a primi în- 
credințarea prea, distinse mele stime și consideraţiuni, 

C. Leonardescu.



„Raportulii comisiunei însărcinată a asista la' esamenele seminarului din 

Galaţi, . 

Domnule ministru , 

In urma oficiei D-vâstre, No. 7,065, din 1 a expiratei lun! Iunie, prin | 
"care aţi bine-voit a ne.onora cu titlulii de membri esaminatori la, semina- 
riul eparchiei Dunărei-de-jos împreună cu alţi tre! onor. D-nj,. sub preşe- 
denţia P. S. S. Episcopului respectivi, sub-semnaţii: Iconomulii, Gh. Teo- 
dorescu şi C.. G. Valsamachi, ca cel ce am asistatii la esamenele elevilorii, 

cari S'aii începutii de la 6 şi s'aii finită la 19 Lunie expirat, supunem D-v. 

cu toti respectuli următorul resultată, în absența menţionaţilor colegi și : 

a P. S. P. Episcop, care-le lipsesce din eparehie: | 
y , 

Mulţi din elevi aii răspunsii bine la țâte obiectele indicate în programă; . 

dâră cei mat mulți aii răspunsii de mijlocii și unit şi mai puţin.de cât de 

“mijlocii la idte obiectele şi aceștia suntii din cel externi. a 

Pe câtii ne-am putuții. convinge, D-nit profesori în genere și-a făcutii 

_datoriele cu frecuentarea regulată la clase şi cu explicaţiunile necesari! 

elevilorii. Către acestea supunem respectuos următârele, opiniuni : 

Ceea, ce e rii în genere pentru seminariele de graduli [, este, D-le -mi- 

nistru, că elevil seminarielorii se recruteză din şeolele primare cu o pregă- 

_“ţire numai de 3 saii cel mult de 4 ani și acestă preparativă de carte, care 

"este cu totulii în spiritulii laicii, nu e suficientă nici compatibilă cu -pro- 

gramulii seminariulut, care-le impune seminariştilorii mal mult carte bise- 

ricescă, precum: confesiunea ortodoxă, theologia dogmatică, theologia pas-. 

torală, morala ehroştină, istoria sântă, liturgica, cântările bisericescă (psal- 

tichia), tipiculii şi la urma urmei o citire curentă și oratoric aecentuată-pe - 

cărţile bisericesci, cară suntii tote cu litere. chirilice şi cu cari elevii men- 

ționaţi nu suntii. de locii domesticiţi ; osebit că asemenea, tineri, când intră 
“în seminar, suntii, putem a dice, cu corpulă și cu spiritulii, iniţiaţi pentru 

viaţa şi cariera mirenâscă și nu duhovnicescă saii bisericescă. Prin ur- 

mare, elevulă loviti fiind şi în privinţa liberalismului cu care e crescut şi 

în privinţa programului, începe de o-dată cu greutate a învăţa în seminar, 

mat ales deva fi şi cam fără de talent și se pote conchide, că tot grei va 

merge până va eși din scâlă şi așa mal departe, dovadă este cu repetenţil.



Deră fiind-că, seminariştii nu pot să se al€gă din alte pepiniere de cât nu- 
maj din menţionatele sedle, apoi pentru ameliorarea,saii mai bine dis, pentru 

„transformarea unor asemenea, către adevărata, lor Yocaţiune , negreșit . - 
că trebue timp mai mult de cât 4 ant; de aceea cutezăm a vă supune, D-le 
ministru, ca să se mal adaoge elasa V sait anul al 5-lea la seminariele de 
gradul I, numită clasa practică, în care elevii. vor face riguros practică la 
declamaţiuni pe cărţile de predici ; vor citi sânta, scriptură în genere și mal 
ales evangelia şi apostolulii: cu explicaţiele necesarir; vor face 6re-cari di- 
Serţaţii şi mici compuneri oratoriee și în fine, se vor exercita la psaltichie 
Şi la tipic, care-le conţine rânduiala bisericel.  - | a 
„Acestă practică din anul al 5-lea, care ya, fi orală, cu expresiunile proprii 

ale elevului şi nu vorbă cu vorbă după carte, este, D-le .ministru, rutina eca 
„mai necesară cu pâinea de t6te dilele pentru preot, căci putem a dice că: 
seminaristulii cu atât rămâne mai esenţial când ese din sc6lă și ar fi un pă- 
cat de morte, a lăsa pe un seminarist numat pospăit și nu pregătit la timp, 
cum se cuvine, pe rezon că se va mal învăţa și după ce se va preoţi, cum 
se cam întâmplă în-present, ceea, ce e de rîs Şi rușine, neputând unil a citi 
curent erurghiele cele obicinuite în biserică! mat bine să nu se preoțescă, - 
asemenea, individ!, spre a nu se mal inmulţi văii în elerii, căer cet ră de carte, adesea răt sunt şi de conduită și preotulii “atât urban cât şi rurală, 
trebue să fie preot, căci e păstor de'ol raţionale. precum dice Mântuitorul, 
şi nu de cele brute. Ei 

Mai înainte erai secolele catihetice cart da seminarieloră elevi buni şi. expre preparaţi pentru serviciulii divin; însă acum.nu mal sunt asemenea | secole; Deră 'omulă preoţiei vie acum ori din ce sclă, el trebue a se pk- trunde de importanţa seminărie! și a nu considera ca un refugiii-de 6ste, cheltuindu-se de-pomană cu el. a 
Acestea, D-le ministru, am socotit a vi-le deseri aşa, în goliciunea lor, după cum adică se întâmplă cu elementarir seminarişti, pentru a se putea, vedea de la gradul de jos cum este lucrul Şi unde stă defectulii, bine-voind „Div. a aprecia cum veţi găsi convenabilă, iar ei, Iconomuli Gheorghe | Theodorescu, ca seminarist socolean de două cursuri Și ca, cel ce am fost „catihelit 8 ani şi protoereii 6 ant în acest district al! Covurluiului, accen- tuez acestea cu multă emoţiune, fiind-că mi-sa întemplat a vedea multe in- „ conveniente din cele arătate până aci. Pe lângă acestea, mai îndrăsnim ă | supune D-v. următorulii apendice : Da e 
1. Suprimarea limbei latine; căci așa cum este astă-di în programii, este o imposibilitate materială, de a se acorda, limbei. române adevăratulii interes ca limbă maternă. o a "2. Separarea catedrei de geografie de cea de istorie şi facerea unui pro- gram, detailat, fiind-că termenii programulul actual Sunt prea vagi,
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"3. Introducerea. limbei francese, care a mat fost în. seminaril până la 
„1878 şi care e de o absoluță necesitate, atât ca mijloc de îmbogăţire a cu- 

nosdințelor unui preot, cât și chiar pentru înlesnirea învăţărei acelorii-alte: . 

materii. a aa 
4. Simplificarea studiului matematicelor, mărginându'l numai la o arit- 

metică, raţională şi agrimensura, așa după cum se află și în sedlele nor- 

“male, sedle ce aii o destinaţiune similă cu a seminarielori. 

5 Convertirea ordinei actuale la catedra, sciințelor naturale, ast-fel ca. 

fisica care astă-QI se predă cu totulii improprii în clasa I, să se predea în 

clasa IV, reservându-se pentru clasa 1 zoologia, pentru a II botanica și pen- 

tru a III mineralogia şi agricultura. O | Ia 

6. Suprimarea medicinei şi a higienei, ca unele ce nick-de-cum nu sunt 

pecesarii preotului, — ci numai un lux — şi înlocuirea lorii, cu-'tâleuirea, 

evangeliei şi cu tipicul, eare-le conţine rânduiala bisericel, căci medicina 

şi higiena “șI-aii 6menit lor, precum evangelia și tipiculi Gmeni-lor. 

Ameliorarea, posiţiei materiale a profesorilor seminăriel, cari astă-QI sunt 

remunerați cam puţin; şi pentru Galaţi, unde scumpetea e mare, mal -ales 

„pentru casele de locuinţe, ar fi logic o asemenea ameliorare. a 

Bine-voiţi, vă-rugăm, D-le ministru, a primi încredințarea, prea osebitei 

nâstre considerațiuni. E Ma i 

„1 yconomu G&. Theodorescu, G. &. Valsamachi.  -.



„VW. BOTOŞANI 

  

 Raportulă comisiunei delegate a asista la esamenile de la liceal din Bo- . 
toşani, | e - 

Domnule ministru, -” 

A emite o -opiniune asupra stărel actuale a liceului din Botoşani, aşa ca 
să fie în totulii suficientă şi pe lângă acesta satistăeătore, nu “e o pro-. 
blemă ușori de resolvitii în timpulii de faţă — dacă se ia în consideraţie 
fazele în care a intraţ, instrucţiunea publică la noi,. unde tâte cestiunile 
sunții încă pendinte, unde se caută încă cum s'arii putea ajunge mal cu' 

“înlesnire ţinta învățământului în scoli, şi de unde avemii speranță de a do- 
bândi cele mat bune fructe, dacă veţi bine-voi, precum suntem siguri că 
veţi face, a remedia, inconvenientele ce de cât-va timpii se observă în in- 

„Struețiune. - Ne Da 
Sub impresiunea unel atari dificultăți, şi departe de a ne pretinde forţi 

în a, precisa cu siguranță adevăratele cause a stărei întradevăr regreta- 
„bile în care se află acestii liceii, ne încercăm, D-le ministru, a vă comu- 

” nica unele observaţiuni ce le-amii făcutii cu ocasia esamenului a. c. 1880.— 
1881, mărginindu-ne însă numai la, cele ce ni s'aii părutii de o mai mare 
importanță, | e 
Așa dară, fără a ne socoti infailibili în apreciărele n6stre, noi eredemii . 

că putemii atribui progresele puţin satisfăcătâre ale elevilori liceului din 
Botoșani urmăidrelori cause: Da 

Să începem mal ântfiii de la partea. ce incumbă D-lorii profesori. In 
întențiunea, nâstră, să fie bine înțelesi,. nu intră de locii a face acestorii 
domn! imputăti nedrepte, precum nici de a le contesta, capacitatea în îm- plinirea datorielorii, ce le reclamă funcțiunea D-loră ; din contră ,.re-" „„ eunâscemii şi liudămii 'activitaţea, celorii mai mulţi, cari n'aii încetată nici unii momenții de a lucra pentru propășirea liceului de la fondaţiunea, lui Și până astă-dI;; însă nu ne putemii opri de a menţiona, că unii dintre pro- fesori, lipsiţi de 6re-şi care încurajare și recompensă a muncet lorii, suntii
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siliți să se ocupe pe lângă învtțimântulii sc6lei cu advocatura, cu agrono- 
__-mia, ete., ramuri ce diferă cu totulii de objeetulii lorii speciali, aşa în câtii 

nu pote să le mal rămenă timpulii: suficientii şi necesarii de a da, elevilorii - 
espiicaţiunile absolutii- trebuitâre la objectele cu care sunti însărcinaţi 
de a preda. Singură numai citirea cărțilorii sciinţifice, fără explieaţiuni, e 
cu totulii insuficientii pentru progresulii elevilorii. -- a 
„Prin urmare, convinși fiind că metoda e principalulii lucru în instruc- 
țiune, credemii că profesorele trebue să se aplice cu totii dinadinsuli a urma: 
metoda-cea mai practică pentru a face ca materiele de. studiii, ce elă e 

“chemată a preda, să fie pricepute de mintea scolarilorii. Nu e de ajunsii ca 
profesorele să fie instruiti și cu pricepere în speciălitatea lut, esenţialulii 

„este să scie a se face  înțelesii de cel cart "li ascultă. Metoda e principa- 

„ulii lucru în învățământ, 
Ne permitemiii deci a adăoga -că toţi cei, cari vorii a intra, în cariera 

profesorală, să fie obligați mal ânttii a trece un esamenii rigurosi nu nu- . 

mal:sub raportul instrucțiune dar și sub acel al metodei. | 

Acum, de la D-nit profesori trecem mai departe, spre a cerceta, pedicele. 

ce e! pot să întâmpine în instruirea elevilor lor. — Tot ce putem dice aci 
de o-eam-dată e că nu toţi elevii aii inteligenţa și talentele necesare pen- 

tru a progresa în învățătură : asta! de netăgăduit ; totuși putem afirma, că 

majoritatea:lor posedă aptitudinea cerută de a'și apropia bine-tacerile ins- 
trucţiuner.—se înțelege numa! daca învățământul e bine dirijat. - : 

- “Dintre inconvenientele ce nu provin nici din paitea profesorilor, nici 

din partea, elevilor, cel mal de căpetenie îl credem în defectuositatea; re- 
gulamentului de ordine și disciplina scolară. În adevăr, vedem: că pedep- 

sele prescrise de acest regulamentii şi modul -aplicăret -lor e departe de a 

corespunde scopului propus, adică de a sili pe elevi! puţin sirguitori să 

se aplice ; noi recunbscem.eă acest regulament de loc nu pote servi pro- 

fesorilor în a stimula pe elevi la lucru. Și iată pentru ce: mai ântâii, după. 

acest regulament,,o pedeptă nu pâte fi aplicată de cât după cea fosti 

precedată de o conferinţă, ce de multe orl nu se pâte ţine imediat, ci numal 

după vro 10 saii.15 dile.. Când în sfârșit ea se întrunesce, toomai atunci - 

se întâmplă ca profesorii nu se înţeleg între: el şi urmeză o mulţime de . 

discuţii nefructudse, până ce în fine se formeză o majoritate care să pro- 

nunţe un verdieț.. Apoi, pedeapsa o-dată hotărâtă, ce impresiune. mai pote 

avea ea asupra, scolaruluy după o atâta trăgănare şi perdere de vreme zadar- 

nică 2 Cele mal de multe ori, o ast-fel de pedpsă e privită ca o şicană, o 

persecuţiune, o personalitate, ete. Pe urmă, în ce consistă aceste pedepsi? 

Mat întâiii în a opri pe elevi de la masă,. al reţine în elas:: tote persânele 

competente în materie de instrucțiune pot afirma ca nici una din aceste 

pedepse nu atingă scopul, și că nici o-dată șeolarul pedepsitii nu “Și-a în- 

în
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vtțat leoţia neglijată, în timpul cât a suferit pedeapsa. : Din contră, câte 
dificultăți nu se crează din acestă privinţă, profesorului în vremea cursuluy 
de prelegere ! - a Ea 
„Pe urmă pedepsa cea mai mare e excluderea diu sedlă pe un timp 6re- 
care. Astă pedeapsă este în avantajul elevilorii ? Nu: dă ea ore din contră 
scolarului viţios un timp liber, de care profită pentru a se face și maj ne- 
trebnie ? Și apoi, prin acesta nu se crează 6re un-noii obstacul pentru cet- 
alți scolari din aceiași clasă? Căci, cum clevulii eselusii putea-va eliă ase 
instrui, dacă-nu asistă la lecţii ? Și fiind-că profesori! suntii îndatoriți de a 
prepara pe cel care remân înapoi pentru ca S'ajungă pe cci-alţi, e vădut lu- 
eru-că prin acesta scolarii siruitori nu pot propăsi. Intr'o clasă unde elevii . 
numără până la 250 absenţe în cursul unul ani, e imposibil a fi progres. 

---- Credem dar că regulamentul actual trebue modificat; şi daca ni-e pe) 
mis a dice, cel puţin în sensul ca, părinții saii patronii elevilorii st fie in- 

„. formaţi măcar de două ort pe lună despre conduita. și progresul copiilor 
„lor; cu chipul acesta sar putea spera că influenţa, părintescă va contribui 
"la înbunătățirea stăreY actuale a lucrurilor, ceea ce ar fi de dorit, căci e 
forte trist a vedea băeţi la vrâsta cea, mal fragedă-părăsiţi, așa dicând, în 
voia capriciului lor, dedaţi la petreceri zadarnice, gustând fără vreme din 
ast-fel de plăceri și abandonaţi. desordinelor ce condu6 chiar pe 6menil 
copţi, la ruina sănttăţei şi pierderea reputaţie! lor. Care deci va fi viitorul 

„unor asemenea ţineri ? Eşind din sedlă pentru a intra în lume, ce vor aduce 
cu sine în ea, ? Inimi jignite, fiinţi sceptice, creaturi nenorocite.care nu . 
se înered în nimic, ba nici chiar în sine, și nepăsătâre pentru binele pa- - 
biet lor. Aseminea scolari în deșert 'și perd cele mat frumâse dile ale ti- 

 mereței stând pe băneile + e6lef, iar profesori cu durere privesc silințele 
lor nimicite. _ | î n 

Suntem încredința, D-le ministru, că mijlocul ce propunem va reme- 
dia cel puţin o parte din acestă infricoșată realitate. Autoritatea; părintescă, 
sprijinind prestigiul profesoral, va umplea, golul existent astă-di : profeso- 
zii neavând nick un drept de control asupra conduitet elevilor lor în afară 
de sedlă, acestă privighere va rămâne cu totul în sareina, părinţilor, cari 
avertisaţi precum am dis, de două ort cel puţin pe lună de ciitre profesori, 
vor înlesni pe acestia în misiu 

 Vieiadă atâții de primejdiosii la vrâsta lui, se va aplică eu plăcere la | 
studiii. . | e E a 

„Sperăm deel,- D-le ministru, că veţi. recunâsce ca şi nol necesitatea mo- 
„ dificărel regulamentului de astă-d! care nu face de cât nimicește acțiunea 
corpului didaetic, şi aruncă o umbră tristă asupra progresului tinerimej. 

In fine, să vorbim și despre programa de studii. Nimeni nu pote contesta, 
că nol ne aflăm, în civilisațiunea nâstră, încă într'o peri6dă transitorie, care - 
reclamă imperios o mulțime de :nodificări, mai ales sub “raportul instrue- * - iune, Credem dar că timpul a sosit când trebue a se forma o programă 

nea lor şi în curând junele scolar apărat de .
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de studii corespunzățăre, gradului de cultură, precum şi aspiraţiunelor și 

adevăratelor cerinți ale naţiune! române. ee 

S'a scris şi vorbit multe în privinţa unei bune educaţiun! a tinerimei, 

s'a propus mulțime de modificiul, privitore la grăbirea “progreselor. ef, cu 

iâte, acestea resultatele nu sunt încă satisfăcătâre.. Cum, și în-ce mod îre- 

“Due să fie crescută. tinerimea pentru a fi pe cât se pote mal folositore'na- 

ţiunel ? Acestă cestiune, încă neresolvată, nu se va, tranşa, negreșit de cât 

cu timpul, totuşi înbunătăţirele bine-făcătâre nu trebue uitate de a se face, 

și.nol eredem că în privința, acesta trebue să ţinem compt de experiențele . 

“ trecutului pentru a, ne dirige în Viitor, tt | 

_* Vom dice dar că una din causele, pentru care esamenile. liceului din - 

Botoșani aii avut un așa trist.resultaţ,. pare-ni-se că se: găsesce, în impe- 

vorarea programului de studii. Aicea, este mal cu semă locul răului, aicea,. 

este motivul nemulțumire! generale, aicea, concentrată şi causa principală. ”- 

a tuturor inconvenientelor.. Căci, permiieţi-ne vă rugăm, D-le ministru, să 

spunem cu francheţă, că, după programa de astă-i se pare că capul vlevi- 

lor ar fi 6lă în care se pote turna seiințele ad-infinitum ; ea nu consideră 

că fie-care parte de sciinţă trebue să fie dată în o așa cantitate şi calitate, 

ca crierul s'o pâtă dovedi, s'o potă aşa dicend mistui: 
- Comisiunea care a asistat la esamenile, de la liceul din Botoșani s'a ţi- 

nut 'striet de instrucțiunele. publicate de ministerul cultelor şi al instrue- - 

_ ţiunel publice, şi a putut constata următorelc :_: | | 

'a). Biletele, după care se făcea esamenile, ai coprins întradevăr totali- 

„tatea mâăterilor prevădute de programă. 
. . 

„_b). Notele, ce.aii însemnat D-nii profesoi! în presența nâstră, ati fost în - 

raport cu seiinţa elevilor. | o E 

c). Resultatul ce ni'l presintă liceul din Botoşani n'a fost satisfăcător, 

căci din 150 elevi numa 40 sunt promovați, iar restul de 110 sunt co- 

rectanţi, oii repetenţi, ori cu dreptul de a depune esamen la tomnă: 

In clasa, din 76 elevi sunt: 11 promovați, 11 corectanţi, 3l re- 

petenţi, 19 n'aii depus examen, 1 morti, 3 escluşi.  .. 

“In clasa II, din 20 elevi sunt: 7 promovați, 7 corectanţi, '3 rept- 

“tenți, 4 n'a: depus examen. . e 

“In clasa III, din 23 elevt sunt: 7 promovați, 10 corectanți, 4 n'aii depus 

examen, 2 repetenţi; . Si | Sa a 

In clasa IV, din 13 elevi sunt: 4 promovați, 5 corectanți, 1 repetent, 

3 n'aiă depus examen; . E a e 

- In clasa V, din 9 elevi sunt: 6 promovați, 2 coreetanţi, 1 retras; 

„In clasa VI, din 5 elev! sunt: 3 promovați, 1 corectant, | repetent; 

“In clasa, VII, din 4 elevi sunt: 2 promovați, 2 corectanţi. _. -. 

“ Yârsta elevilor era de la 12 până Ia 20 anl.. In ceea ce privesce capa-



144 
Ea 

citatea elevilor, în vedere cu materiile din program și desvoltările date de 
D-nii profesori, acesta evident se constati din resultatul esamenelor arătat 
maj Sus.. - o | 
d) Asupra metodei ne abţinem de a da opiniunea nâstră, fiind-că n'am 
„asistat la, curs, ci numai la esamen, din care nu putem cu siguranţă con- 

chide asupra, metodei întrebuințată. totu'şă susţinem opiniunea, nâstră, maj | 
sus indicată. Ia | 
„€) La liceul din Botoşani, după constatările făcute la esamen, trebue să 

„mărturisim, se desvoltă memoria în detrimentul inteligenţei. 
/) Modul cu care s'aii presentat șeolariy la esamen a fost tot-d'a-una co-- 

- rect, încât, dacă sar putea lua presentarea âcesta ea un indicii pentru a 
conchide despre educaţia şi gradul culturel ar fi în adevăr suficient şi forte 
satisfăcător, e | | Aa 
9) Programul actual este după părerea comisiunei cu totul încăreat ; 

„materia, nu e în'ordinea cuvenită pusă, p. s. ex. geologia în clasa III, — 
„un obiect ce presupune posedarea sciințelor suficiente; din mineralogie, 
zoologie, chimie, botanica, și phisica; nu e de mirat dar că e predată fără 

„nică un succes, căci lipsesc elevilor cunoscinţele: suficiente de elementele, 
cari să le servescă de basă, Școlarii în genere sunt încăroaţi la unele ma- 
teri, ceea ce face ca pe altele, eat ni se par din cele mat importante, să 
fie siliți, chiar din lipsa de timp, să le neglige cu totul. 

1. În loc de a se mărgini în religie la cunioscinţele generale a precep- 
telor credinței creştine şi la înlănțuirea faptelor principale din istoria, sacră, 

“si a lăsa cu totul pe sema seminarielor desroltarea, cunoscințelor speciale 
a dogmelor, a. practicelor religidsc, programa de astă-(. face din învăţă- 
mântul religios în liceii un curs quasi-complect de teologie. A trage din 
sciința, religiei mai cu semă morala creştină, iată scopul ps dare comi- 
siunea crede că ar fi bine să! atingă principalmente învăţământul religier 

„ în şedlele laice. . | SE | | 2. Spiritul general ce domnesce în ţeră, tendinţele națiunei române de 
a da cea mal mare desvoltare posibili, cer împerios progresarea cât se pote a limbel naționale prin cultivarea ei în modul cel mai întins. După, 
cum se practică astă-(! în liceele nâstre, acelui studiii, atât de important și vital pentru națiunea nâstră, î se acordă un număr de ore forte mie în com- paraţie cu obiectele: ce ni se par mai secundare. Este constatat, D-le: mi- nistru,. că ma tot-d'a-una paladiul naţionalităţi, “orgoliul er este limba; - că unde ea s'a cultivat şi nu s'a perdut cu totul acolo nația a trăit şi tră- 
esce încă; probă pentru nof avem iomânii macedoneni.  ? . „Mulţi din tinerii noștri plecând încă din frageda vârstă în streinătate şi neavend cunoscinţe îndestule de propria lor limbă, „adese ori se întâmplă, că sail-o perd, în cea mai mare parte, sati n'0 păstreză cu acea dragoste cu |



care trebue să păstrăm un bun nepreţuit transmis de străbunil noştri. De 

aci provine că limba viței sociale, sait să spunem curat, limba salonului 

- sunt limbi străine, iar acea română este înlăturată mai cu totul. i 

A se preda, în licee acest obiect cu cea mai mare punctualitate, a i se 

da, desroltarea de care e susceptibil, a căuta a se face să reeasă (0tă dul- 

c&ţa ce ea coprinde, tâtă eleganța de care e capabilă, — iată scopul la 

care credem că trebue să tindă, predarea limbei române în liceele nostre ; 

alt-fel, neposedând cunoscinţele îndestulătâre ale limbei materne, şi facul- 

tatea de a se exprima, cu înlesnire prin ea, elevii sunt siliți a învăţa, lec- 

ţiunile din obiectele predate mai tote pe de rost, fiind-că le e greii a se fa- 

miliarisa, cu toţi termeni! în cari ele sunt concepute. Pe lângă acesta, D-le 

ministru, cultivarea mai pe larg a limbei materne ar avea, credem, şi a- 

vantagiul de a face pe elevi să tragă mai mare profit din opurile seriito- 

rilor noștri şi a literaturei naţionale; prin urmare, săsind mai mulţi apre- 

ciațori, ar putea săşi ia un avânt mai puternic; simţul naţional de ase- 

menea Sar desvolta mal mult — ceea-ce ar fi, suntem siguri, în avanta- 

'giul generaţiunei presente şi viitâre. Limba română trebue aşa dar să fie 

ridicată în liceit la rangul obiectului celut ma! principal; el se cuvine prio- 

zitatea înaintea limbei latine, - elene, francese şi germane, căci noi pretin- 

dem ea junimea, nâstră să capete o educaţie naţională. Daca nu veţi lua 

măsuri, D-le ministru, de a. se da unui profund învățământ a limbei române 

o importanţă principală, atunei suntem puşi în pericol de a fi în Ore-care 

timp de tot desnaţionalisaţi. Facem aci întrebare pentru ce? Noi credem . 

că nu e nici un român care nu pricepe cât de pericolâsă, e programa ac. 

tuală, care vitrigeşte cultivă limba maternă. D-vostră, D-le ministru, veţi . . 

întrebuința, suntem siguri, tote măsurile ca să înlăturați situațiunea pre- 

sentă, care are tendințe de a distruge soliditatea naţiunel române. Avem 

not 6re motive de a, pretinde ca în tote gedlele fără escepţiune limba, ro- 

- mână să fie obiectul cel mal ptincipal, limba de predare? Ședlele, avan- 

"garda și mijlocul civilisaţiel trebue să dea generaţiunei actuale şi viitore o 

educaţie: noi petindem, noi tindem pentru copii noştri uni mal mare grad 

de cultură — punem ca premise ca în România să fie, dacă națiunea, vo- 

“esce să existe, mai mult limba română vorbită ; și, dacă se încuibeză o 

altă limbă ca limbă de predare, atunci România e pusă în pericol de a îi 

- înstrăinată, de a fi compusă din mal multe naţiuni. Considerând acestea nu 

“putem înlătura, exemplele din alte State, unde încuviințarea și cultivarea 

altor limbl-aii stârpit cu totul națiunea adevărată. | 

3 şi 4. In privinţa limbel latine şi a celei elene, credem că o reducere de : 

ore de predare şi de materii ar fi în avantagiul celor-l-alte studil mai ne- 

cesare viețel practice, ce aşteptă pe elevi în societate. Chiar pentru acel 

din ei, cari ar voi să se dedea, la studiul special al Alologier, pharmaeiel 

ame
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medicinet s Şi areptulat pentru care  cunoscința; limbetor;sus-numite s; a admis. 
ca: neapărat, necesară, sunt astă-di traducţiuni făcute; atât de bune și exacie 
încă din timpil în cani studiul acelor limbi era:observat cu cea: mai mare ri- 
gurositate Si ea obiect principâl. Reducerea, cum am. dis, a orelor Şi a ma- 
teriei n'ar presenta, socotesce comisiunea, cel. mal. mic inconvenient. . 
“5:şi.6. Limba francesă şi cea; germană să se păstreze. după, programă, 

find- că sunt limbi cari răspund, la mal mulțe irchuințe.: ale Vieţel nâstre, mal, 
în tâte cercurile de activitate. - SE a 
„7, Limba italiană să-rămâe după. programă; facultaţivă.. 
8. Studiul geografier se pare comisiunel prea. detailaţ : gunoscințele şi ge- 

nerale de geografie cari să copridă „tote părțile lumet — în clasa [, şi, seo- 
grafia patriel. şi a tutulor țărilor locuite de romănj, precuni: Și. eunoscințe 
generale de cosmografie — in clasa IV, ne pare destul de suficient ;. cu atât 
mai mult cu cât: istoria diferitelor părți e nedespărțibilă, de istoria: general, 
ce se predă în licei. - . 

„9. Istoria, atât universală: cât şi: cea națională, trebue, după opihiunea 
nOstră, să formeze obiectul. une! atențiunt: speciale. Istoria să fie-propusă 

- de'un profesor apt și înzestrat nu numai. cu „Gunoscințele chronologice șin a- 
_rative,.ci cu-un talent special, pentru ca să.fie propusă, cu amor, căldură, 

şi mar-presus de tâte cu un.adevărat zel național. Profesorele desfășurând 
de exemplu.;cu vioiciune tablouri de virtuţi și viciă a îstoriel-antice,. să in- 
filtreze, ..prin : mărimea :acelor acte şi prin ardârea propunerei sale, în ini- 
mile seolarilor acele, exemple de virtuţi. și orâre pentru vieiii, casă le pâtă 
face educaţia. civică împrumutată. de la acele acte. Aşa. dar, în predarea 

„ istoriet am fi de părere eaistoria universală să se propună, în mod mal sumar, 
Şi în general în mod mal mult critie de cât pragmatic. Istoria Romanilor însă și 

„aceea a, Românilor să se predea mai amărantă și cu cea mai mare. desvoltare. 
In privința, duratei studiilor suntem de. părere: să fie păstraţi | în cele 7 

- clase:ale liceului, 
10; Filosofia „psichologia, logica şi morala “formând un: complex de 
cunoseinţe: ce aii o legătură între ele, n'ar trebui să fie întrer upte în liceii 
prin lipsa clasei VIII. Prin urmare credem că ea sar putea începe, dela 
al 2-lea semestru în clasa VI. Se 
“11. Economia politică să. fie lăsată ca, studii universităţel. E 
+12. La capitolul matematicelor. suntem de, părere, ca să rămâe studiul 
după, programă ;. cu deosebire că în clasa VII, semestr ul al 2- lea; În loc, de 
repetiţia algebrei și a trigonometric), să se pue. șosmografia- și rigonome- 
tria sferică, 

; 13. In ce, privesce soiințele naturale, să se, păsțreze, studiile după, pro- 
gramă — cu deosebire iarăși. că în ceea-ce:se atinge. de chimie: să se pre- 
ini mai mult de-la: elevi: caracterisarea subsțanțelor. prin reagentele: ohi-
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mice (analisa chimică), de cât procedurile cele lungi, obositâre și compli- 

Gate cari sunt de nevoe numa! la fabricarea productelor chimice, atât în 

“ fabrici cât şi în mine, şi pentru care se fac studii speciale. . 

In ceea ce privesce zoologia, pentru mal bună înțelegere a materiei de 

către. elevi, ar trebui neapărat să se pue în vederea lor mai mult tablouri, 

atlase, ce represintă specii de diferite animale, de cât învățătura pe de rost 

fără a se arăta în deajuns acele tablouri. _ Dă i 

Asemenea şi botanica, în privinţa plantelor exotice ar trebui să fie ară- 

tate prin tablouri; iar acele ce se găsesc în eră, ar trebui să.se presinte 

elevilor chiar în natură. 0 deosebită atenţiune să fie dată plantelor otrăvi- 

târe și medicinale. i Sa 

Penttu ca elevii să potă învăța, a cunâsee diferența specielor de plante, 

trebue să facă escursiuni la câmp. E ae m 

Pentru rhineralogie suntem: de părere a se arăta, elevilor chiar minerale 

„în natură, neputendu'să et forma o idee exactă, după tablouri. În ceea ce 

privesce geologia, ar trebui să, se dea mal mare însemnătate formațiunilor - 

existente în România. EI II N ci ae 

Stadiul fisicer fără cabinetul fisical și firă experimente, este cu. totulii 

neîndestulător şi iu slujesce, în cea mai mare parte, de cât a obosi me- 

“moria--elevilorii, fără, ca et să potă trage din'el folosuli durabil: pentru 

'sciinţa generală: — 0 propuiere raţională -pâte să facă să lucreze mal 

mult eu rațiunea de cât cu memoria Acesta credem neapărai trebuitorii - 

“pentru studiulii unei asemenea ințeresante materil. - O pi 

14, Higiena să se păstreze în liceii după programă ;- însă, ca, să fie stu- 

diată cu succes, ar fi de dorit ca studiulii el să s6 adreseze mai mult: ra- 

țiunei de cât memorisărei. a Sa a 

“- 15. Desemnul şi caligrafia să rămâs după programă ; obiectele și fiin- 

jele să se desemneze nu numâl după 'copie ci şi după natură. Tot-o-dată 

să se facă şi desemnulii anatomic cu explicaţiunile lui. o 

16 și 17. Musica vocală, gimnastica și scrima, să fie în liceii obiecte 

18. Exerciţiulii de arme să fie obligator pentru elevii a căror consti- 

tuție — după constatarea medicalii—se va dovedi că este destul de forte. 

In privinţa clasel a opta, suntem de părere ca ea să fie considerată şi - 

înființată ca un repetitorii de obieetele liceale și în ca să se facă pre- 

paraţiuni pentru bacalaureat. DR a a 

Spre a răspundea, dorinţa D-y:, D-le ministru, avem onore a vă aduce 

la cunoseință observaţiunile de mai sus, exprimându-vă tot-o-dată con- 

vincțiunea ce âvem, ca pe lângă cele-lalte reforme neapărat trebuitore 

. învățământului liceal din Botoşani, un local spaţios, clădit anume, este 

- neapărat trebuitor spre prosperarea: unui institut de studiii dintr'un oraș 

de primulii rang al României, având o populaţiune de peste 40,000 1o- 

cuitori. . . | Th. Boianu, Dr. Stefanovici, 1. Ch. Goilav:



VI. PLOBSCI 

  

„ Raportulii comisiunei asupra esamenelorii de la liceii şi scola normală, de băeţi. 

Domnule ministru, N 

” Conseeinţi adreselor D-vâstre, No. 7,046 din anulii curent, am căutat 
pe cât ne-a fost posibil a asista la, esamenele anului scolar curent la, li- 
ceulii şi se6la normală din acest oraș. a „ Sa 

Suntem datori a vă declara, D-le ministru, că nu,am fost la esamenele:. 
„ fie-cărui obiect în parte și la fie-care clasă, din causă că nick toți .mem- 

bril. delegaţi a asista la esamene nu ai luat parte, — sigur că timpul 
le-a lipsit și apot esamenele, fiind deja fixate, pentru mai multe obiecte 
din deosebite clase şi scoli în aceiași di, ne-a fost imposibil a urmări pe 
fie-care în parte, ma! ales, că și timpul nostru ne era angagiat de mai 
înainte. Totuși am căutat a cunosce pe fie-care profesor în parte, de și la 
diferite clase, în îndeplinirea sarcinci sale și a putea avea în același timp 
0 idee exactă de mersul fie-cărei clase. | | | 

Sub-semnaţii, constiţuindu-ne în comisiune esaminatâre. în marginile 
posibilului, ne-am dat ţâtă, atențiunea a putea constata, şi răspunde la, 

„punctele notate de D-v. în instrucţiunile date, pentru acest Scop, şi pe 
"cară le putem resuma în următorul mod: e | 

a) Biletele după cari s'aii făcut esamenele, controlate, s'aii găsit co- 
„Yespundătâre materielor din programă, - Sa a 

b) Profesorii în punerea notelor ati fost juști apreciatori răspnnsului 
scolarilor la esamene, a 

e) Capacitatea fie-cărei elase în general, în vederea materielorii ce 
se predaii şi a etățel scolarilor, corespunde în totul aşteptărel, resultând . 
acâsta evident. din numărul mare al: scolarilor buni, ce se află în fie- 
care clasă, după cum se vede din cataldere. N a 

d) Asupra metodei fie-cărui profesor, din câte am putut observa, sun- 
„tem datori a vă ar&ta că D-nir profesori, 'și dai îâtă silinţa necesarie pen- -. tru ca, elevii să aprofundeze materiele, ce sunt ținuți a: sci în fie-care 

clasă. | | | | 
e) „Inteligența, şi memoria scolarilor S'ar putea desvolta mat mult, dacă
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S'ar. lua „măsuri a se înmulți orele de lecţiuni ale fie-cărul profesor în sco- 
pul-de a avea mal mult timp de explicaţiune și control al lecţiunilor. - 
t) Din catalâgele anuale, comisiunea a vâdut „că conduita scolarilor 

este destul de satisfiicătâre după notele ce aii, ceea ce probeză că edu- . 
cațiunea este ajutată de. scâlă prin deosebita observaţiune și silință a 
profesorilor, datorându-se acesta numa! lor, căci comisiunea a constatat. * 
cu regref că la esamene ne venind de cât câţi-va părinți, interesul din par- - 

"te le de mersul copiilor lor, este aprope neexistent.  - 

gg) Comisiunea nu se pâte pronuneia asupra cestiunilor, dacă materiele 

sunt în ordinea cuvenită, dacă sunt lacune, dacă sunt încărcați scolarii la . 

unele materii şi dacă şepte an! 'sunt de ajuns pentru studiul liceului, din 
causă că neputând asista la tote obiectele și la, idte clasele la esamene, nu 

a putut a'și forma o opininne despre aceste cestiuni. Ne credem datori însă - 

"a vă menţiona că consiliul profesorilor liceului cu raportul direcţiunei Ne. 

54 din 1880 lulie, a înaintat ministerului un proqes-verbal, conţinând ob- 

servaţiunile și-modul cum să se execute programa în vigore, ast-fel că 

D-lor fiind puși în posiţiune a cunâsce și dificultăţile și lacunele, comisiu-. 

nea se crede datâre a vă ruga, D-le ministru, a da atențiunea cuvenită 

acestor observațiunt, cari.coprind cel mai bun răspuns cestiunilor de mai 

sus. Tot-de-o-dată, de și D-nit profesori aii executat programa în vigore,. - 

acesta nedatorându-se de cât silințelor D-lor, ne:aii rugat să intervenim la 

D-vostre ea suprimând din orele de lecţiunt de. Ia religiune, limba latină și 

elenă, să le daţi celor-alte obiecte: ca sciințelor naturale și matematice. 

h) Comisiunea se crede datore, D-le ministru, ca să vă roge cu slă- 

ruință a vă ocupa cu următârele schimbări: e a 
1. Să se ridice nota medie promovătâre de la 4 cel puţin la 6 ; acesta 

se înţelege, calculând de Ia nota 10 în jos, nota 4'va fi de sigur o notă mai 

“mult de cât slabă; se preferă, credem, a avea puţini scolari și buni, adică 

tari în materie, de cât mulţi şi majoritate, slabi. Să nu se credă că atunci 

profesorii ar fi mal indulgenţi la note. EX vor fi drepți în aprecierea meri- 

tului ca și până acum. A A e a 
2. Ca o îmbunătăţire ar fi de făcut mijlâcelor cu cari profesorii ar pu- 

tea constrânge pe scolari! leneși sait îndărătniei a învăța. Cu mijlocele de 

pedepse existente, resultatele sunt grele pentru profesoti şi dăunătâre sco- 

“Tarilor, căci ne-având cum a! constrânge, se dedaii mai ușor lenet şi apol 

părinţii, cari nu toţi pun interes de mersul copiilor lor, lasă, acestă grijă. 

profesorilor, cari neavend cum să! silescă, sunt nevoiţi aY lăsa în voia lor 

și resultatul ar fi în tot-d'a-una că părinţii vor acuza de indiferenţă pe pro- 

fesoni şi de ignoranţa scolarilor. Mijlocul biletelor săptămânale, de și are 

ceva bun în sine, este neaplicabil liceelor unde nu toţi scolarii pot îi as- 

“ cultați în o stptimână, nefiind timp, și apoi acest mijloc, presupune că sar
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intexesa, 'de a le cercăta,, “ceea ce mal mulţi nu fac. Ar trebui căutat un 
mijloc de a''sili pe scolarii leneși a invăţa și pe-părinţi a face pe copil lor - 
să “și prepare lecţiunile acâsă. . CI 

III. Ca o înbunătățire maj. este de dorit ea profesorii limbelor străine să 
fie români, car! aii mal mult prestigiii înaintea scolarilor putând a se ex- 
prima $i explica mai corect în românesce, pentru acesta comisiunea a 
observat necesitates acestei inbunătăţiri de la; esamenul limbei elene cla- 
sel III şi IV ale liceului, unde scolării lasă mult de dorit. O 

Comisiunea, să găsește datore în presenţa resultatului escelent ce a ob-: 
-servat la, esamenele acestuf an a aduce prin D-vostră mulțumirile sale, 
D-lor profesori, ca un mie semh de: satisfacțiune şi incuragiare, ce li se 
cuvine. Resultatul acestor esamene ne confirmă în credința că tot.ce să 
dice în răi asupra corpului profesoral, nu provine de.cât din reua voință 
ca, să nu dicem mai mult, din necunoscința greutăţei ce întâmpină D-nit 
„profesori în instruirea tinerimei și din ușurința cu care să trece lesne peste 

o profesiune, care dacă nu merită respectul totoră, are dreptul la faat multă 
bună voință și loialitate. Când se-va cugeta serios la ec dificultăți simte 
'scolarul când vine din clasele primare în liceii, având înaintea Sa 0 mul- - 
me de lucruri ce are de invățat, de care nu are nici o idee, când s6 va. 
judeca, că după un timp relativ destul de scurt, mintea, lui se formeză, cu- 
“noscinţele sale devin multiple, resoneză și cundsce cu o ușurință remarea- 
bilă aceea ce la început era pentru dânsul unii chaos, se va înţelege, cre- 
dem, atunci că aceste resultate datorându-se profesorelui, merită stimă, 
incoragiare și susținere. Sa a 

In special, D-lor profesori de lâ, liceul nostru şi se6la normală, nu le 
ail rămas nimic de făcuţ spre a conrespunde scopului pentru care a im- 
brăţişat acestă grea misiune. A distinge care a escelat în implinirea mi- 
siunel și a indatoriilor sale, ar fi fârte greii de 6re-ce toţi împreună, și fie- 
care în parte a căutaţ să "și împlinescă. cu prisosință, datoriile. ce ai. 

„- La cursul superior al liceului înfiinţat de curând şi unde' profesorii ai 
două obiecte de predat, dificultatea de şi a fost mare, totuși resultațul e 
destul de satisfăcător. i | - 

| Comisiunea găsesce a vă ruga, D-le ministru, să bine-voiţi ca o drâptă 
„răsplată a muneei D-lor profesori, — la, cursul superior a: coinpleta, cât 
mal curând numărul necesariii de profesori, în același timp să bine-voiţi a 
face să se egaleze salariele cn cele-alte, de la alte licee din ţară. 

Ne place a crede, D-le ministru, că liceul: nostru de şi de curând com= 
plectat cu clasele necesarit, — ădăogându-i-se profesorii necesarii 'și Va, - 
lua locul de onsre, alăturea, dacă nu înaintea celor alte licee niat vechi. 

"In cât privesce esamenele scdlei normale de băeţi: acestă sedlă este 
frecuentată humal de scolarii de la ţară, cari '5I facii clasele primare în
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sate, şi menitu a da numa! învăţătoni rural. Sciind din nenorocire că fruc- 

tele se6lelor rurale, nu sunt țoemai din cele mai imbucurătâre din causa 

lipselor multiple ce aii, şi a negligenţii sprijinului autorităţilor locale, spe- 

rămii că prin ună control serios vor ajunge scopul așteptatii. Cu tote a- 

cestea, scolarii sedlei normale merită în deosebi solicitudinea D -vostre, 

_fiind-că şi profesorii și scolarii "şi faci datoria, Când se va..aprecia. mări - 

me, muncei, față, cu un ridicol salariii de 36 lei minimum și 70 lei maxi- 

mum, cât sunt retribuiţi profesori! la acesta, pe lună, — și se va, consi- 

dera resultatulii destul de satisfăcătoriii ce am putuţ observa, la examene, 

se va convinge ori-cine că progresul există şi nu se datoresce de cât a- 

- morului profesiunei, a abnegaţiune și. sacrificielor din partea profesorilor. 
“In anul acesta e de vegretat;. D-le ministru,. greşita,. apreciare de eco. . 

- nomie ce comitetul permanenţ, a voit a face prin.ne: plata la timp-a sub- 

venţiunei. datorită acestet sesle. După ce în anul trecut a avut un loca- 

răi, anul acesta dându-i un local ma! bunicel în raport “cu cel din anul 

trecut, "1 s'a refuzat mult timp însă subvenţiunea' dată de consiliul judeţen. 

Acâsta a necesitat conrespondenţi inutile, termeni puţin măgulitoni la a- 

dresa, profesorilor și o.răsplață tristă pentru sacrificiele făcute. Aceste stră- 

găniri ai atras după ele un resultat mal. trist, demisiuni din partea mai 

multor profesoit, şi înlocuiri cant suni tot-d'auna în desavantagiul seolari- 

lor, Respunderea va, cădea. de sigur asupra acelora, cari. nu găsesc nimic 

de făcut, de cât a.lovi în scoli. O au 

„Resultatul observat la, acestă scâlă, fiind forte. satisfăcător, omisiunea - 

'si permite a'yă ruga, D-le ministru, să bine voiţi ca. și -până acum a da 

puternicul D-v6stre congurs. acestel scoli, menită a, da, cele mat folositore 

fete O 
Bine-voiţt, vă rugăm D-le ministru, a. primi încredințarea prea " osebitei 

nâsire considerațiuni. oC CC CC Iei 

“Maior Gr. Handoca, m, Ciocardia, N. p. Răşeanu. _ .



Raportul comisiunei de d6mne asupra esamenilorii Scolei secundare profe- 
sionale de fete din Ploesci. 

+ 

„ Domnule ministru , . 

Primind cu plăcere sarcina cu care aţi bine-voit a re onora, sub-sem- 
natele, amii mersii împreună, la localul scdlei secundare de fete din acest 
oraş, şi ne-am ocupat cu d'inadinsul atât de starea materială a scâlet cât și 
de progresul ce se cere să fi făcut în decursul acestui anii scolar. 
.- In ceia-ce privesce starea materială a sedlef, D-na directâre se dice că 
din lipsă de fonduri nu pote ţine în stare bună nică localul nici objectele 
cure aparţin scolei, ast-felit că acest articol lasă prea mult de dorit, 

Asemenea, am constatat că în atelierul de croitorie lipsesc “principalele 
„instrumente trebuitâre acestui învățământ, şi credem că și acâsta tot din 
lipsă de fonduri. Ne a] a 

„ În ceia-ce privesce învăţământul lucrului, amii găsit disa- scdlă în ur- 
mătorele condițiuni: | | Sa 

1. La atelierul de croitorie, învățământul se face după o metodă cu to- 
tul practică şi primitivă; fără să se predea nici-de-cum teoria atât de ne- 
cesară meseriei de croitorie, care este atât de importantă și câutată în ţară 

“la noi. Ma | - Si 
2. Pentru albituri nu ne-am putut pronunţa căci nici nu ni s'aii presin- 

tat cel mat mic object lucrat. IE | II | 
3. Pentru lucrul objectelor de lux, cu care în cursul anului se . îndelet- 

:nicesce D-na, directâre, le-am găsit în forte bună Și plăcută stare. 
Acesta fiind D-le ministru, resultatul operațiunilor comisiunei D-vostre, 

avem ondre a vi-l aduce la cunoseință, spre'cele de cuviință... 
Primiţi, vă rugim, încredințarea, prea distinsel nostre, consideraţiuni. -! 

- 

E. R. Pătăvlăgeanu, Zoe Scorţeanu, Sevastia Radovici. 
N



VII. BRAILA 
  

gi . , : Ra 

Raportuli D-lui Chr. Suliotis asupra esamenelorii gimnasiului, 

- Domnule ministru, 
. 

Conform invitaţianel cu..No... „ce am avut onârea; “ae a primi dia 
“partea D-v., ca să asistii la esamenele generale: de la gimnasiul din Bră- 
ila, am onâre a vă refera. resultatul „observaţiunilor mele ; întru cât am - 
asistat, cerendu-vă în aceluşă timpi scuze, pentru că, din causa stărei să- 
nătăței, n'am putut asista la esamenele tutulor. obiectelorit de studiii. 

În respectul igienei localul gimnasiulut lasă, mult de dorit, avend ca-. 
mere r&il aerate, puţinii spaţiose și unele igrasidse. | 

Disciplina ș şi moralitatea, elevilor sunt în genere deplin. satisfletitâre, . 
“cum n'a fost nict. o-dată, de la înființarea acestui gimnasii, până mal.acum . - 

câți-va ani, de când s'a încredința direcţiunea D-lul prof. At. Popescu, care 
a lucrat fârte seriosii și.cu un devotamentii lăudabilii — spre rădiearea 
unui institutii ce se discreditase cu totul în ochii cetățenilor — — - lucru ce se 
recunâsce ai de toți părinţii şi cetățenii brăileni.: 

Disciplina, - fiind aces, pe care se reazimă progresuli unei “scale, cred 
că! Şi D-nii profesori a-l cursurilorii superiste, unde s'a dus de trei an! în 

„c6ce elevii absolvenţi din Brăila, vor fi constatat un progresii simţitor în 
instrucţiunea, secundară a gimnasiului de aici. - 

Iată observaţiunile mele în privinţa propunerei obietelorii, la al CĂror 
esamen am asistat: 

Studiul linibei latine. D. profesor: At Popescu, absolvent al £ acultăţer 
de litere din Bucuresci, a probat prin elevii D-sale, că este pătruns în des-: 

"tul despre:seopulii pentru care se predă 0 limbă clasică în gimnasiii. Bu- 

“nătatea metodei D-sale consistă mat cu semă în o anulisă rizurăsă asupra, 

tutulor regulilor etimologiei și sintaxet limbei latine, cea ce pe de o parte 

„nu permite scolarilorii a. se servi atât în teme, cât și în traducţiune de cât 

de dicţionar și de regulile învăţate ; iar pe. de alia, servesce în modii sim- . 

„ țitorii studiul limbei române. ] Modul cum desfac elevi “vorbele în rădecini, 

teme si sufipte cum și lexicologiile ce 's'aii făcut, probează că D. Popescu: 

întrebuințează în etimologie o metddă basată pe principiile filologiti mo- 

| „derne. Tote regulile sintaxei s 'a făcut prin oserciţii din latina în româna și 
20
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- Vice-versa ; aşa, că elevi ati făcut intuiţianea, lucrurilor despre cart Yor- 
- bese regulele. Programa sa împlinit cu rigore. Constat dar că modul cum - 

se face limba latină, la acest gimnasiii, este pe deplin satisfăcător, după 
cum cred că vor fi atestat şi onor. mel colegi delegaţi de către D-vostre. 
Studiul sciințelor matematice. D. prof. St. Hepites,. doctor în matema- . 

„„tice şi sciințele naturale, a avut multă pacienţi și bună voinţă în predarea 
lecţiunilor.. D-sa, sa distins fârte mult, învățând pe scolari a raționa. Gra-. 
ţie ostenelet şi medoa,der D-lui „Hepites, elevii eraii în'stare se rezolve pro- 

„bleme destul de grele. Programa s'a esecutat cu stricteţe. . 
Gimnasiul din Brăila, se pâte tăli cu D-nii profesori St. Hepites, At. Po- . 

“pescu şi Debinsthy, profesorul de desemn, câte-trei distinși prin sciință, zel 
și activitate și pătrunși de misiunea, ce le este încredinţată. D-lor:pot face 

onsre ori-care scoli secundare din ț6ră, 
Studiul sciinjelor naturale și fisice. D. prof. Gulioti s'a conformat pro- 

gramej oficiale, și 'şi-a dat mare osteneală pentru a face pe scolari. se în- - 
țelteă lucruri de sciinţii, “Din nenorocire gimnasiulii a avut lipsă. com: 
plectă. de instrumentele și aparatele necesarii pentru predarea sciinţelor. 

Studiul bmbei române. Am. asistat puţin li esamenul acestui obieeţ şi 
am constatat si anul aresta, că elevii sunt forte slabi. In clasa. unde ele- 
vil vin deja pregătiți cu o dosă de romiinâscă, et"mi s'a pirui mal puţiai 
forţi de cât cui de a treia primară. So pare că D. profesor Constantinescu | 
nu înțelege acum mal bine a preda limba, români, de cât când a început: 
profesoratulii. Ortografia, care. „după programa clasel” I reale, trebue se fie 
fonetică, s'a făcut în alt chip, și scolarii erai destult de slabi. și la scris. 
Am eșit mâhnit de la esamenul acestei clase.: | 

- Studiul limbei germane. Catedra acestui obiect este ocupată: de D. pro-” 
fesor suplininte, 'Tacit, care a fost adus anul acesta în octobre de către 
onor. primărie pentru catedra de istorie, în locul D-lui 1. C: Lerescu, pto- 
fesor titular și. cu multă capacitate seiinţifică ; Şi în urmă i s'a dat și ea- 
tedra limbel germane în clasa I reală. D-sa,' ca venit mai târzii, a făcut 
puţine eser ciţil cu elevi! asupra materiilorii programei de limba germană, 
așa că elevii sunt slabi atât în citire, cât și în reguli. .-. . » îi 

Disciplina « cam suferă în clasa, D-sale. La esamenul de istorie propusi. + 
„de D-sa; n'am putut asista, 

"Acestea sunt obiectele, la ale căror esamene am asistaţ; 
“Mal "nainte de a termina, "mi permit, Domnule ministru, a a vă aminti ur- 

mătorele : catedra de religae și morală, care cra ocupată de D. 7. Dumi- 
triu că profesor titular, este ocupată. acum prin disposiţiunea onor. pri- 

„ măuil de către piirintele Guzeanu, cea, de geografie, este ocupată de D. |. 
Dumitriu; Și anii trecuţi, având onoarea de a fi-tot aici delegat, ca să asist 

la esamene, „Și la esţiuni i în cursul anulu, am" area! acesta Onor. minis-



zintelui Guzeanu, D. 1. Dumitriu. 
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- teriă, dax, nu s'a luat încă nici o măsură. Prin acesta s'a frustrat, cred, | 

"posiţiunea D-lui I. Dumitriu, profesorul de religiune și morală, irecându 1: 

“de lao catedră obținută cu drepturi, la o alia, și numindu-se la aceea de 

religie o persână puţin competinte prin sciința sa. Preotul M. Guzeanu nu 

are, pe cât sciii, de cât două clase seminariale de pe când nu esista în se- 

minar o programa autorisată de guvern. Da | 

 Oarsul de morală se face de către Sânţia sa numai cu argumente serip- 

turistice, nici de cum eu argumente din rafiune sai filosofie, cum ar fi 

- mai nimerit şi după cum am vădut că să făcea, de către predecesorul pă- : 

A se argumenta actele morale cu raţiunea, este a se fortifica acestă fa-. 

- cultate și a se împlânta hal profund în spiritulii și ânima, scolarilor ideile Sa 

şi sentimentele morale. |. 
'Tot ce face mat rii părintele Guzeanu, că turmentează fârie mult inte- 

' liginţa scolarilor prin cererea literei manualelor ce întrebuințează. Am vă- 

dut acesta, anii trecuţi și cred că acum nu face mai bine. Sânţia, sa punea 

chiar pe biletele de esaminat, pe lângă cestiune, și vorbele cu cau! începe 

„textulii; iar dacă scolarul lăsa afară un și; un că, oro altă vorbă de ni- . 

“mica, era despreţuit și descoragiat cu, totulii de către Sânţia sa. Nam vă - 

-dut un metodii mar ridica și în acelaşi. timpii mal tâmpitor pentru bieţi! 

“scolari, cea ce face pe acesti din urmă să piarză și la alte studii. : - 

“MI mal permitii, Domnule ministru, a emite și următorele păreri: 

„Aici, în Brăila, tinerii ce urmeză în eimnasiit nu șunt toemal din aceia. 

cari se potii dala industrii şi comereiii, ci mal numai din aceia care, 

„Vor să se devote profesiunilorij aşa dise liberale. Și în adevără că .se 

simte mare lipsă. aici de 6meni cu cultură superidră. Din. acest puneti 

de vedere mai alesii, interesulii național reclamă: o scolă, secundară com- 

plectă, adică un.licei. Gimnasiul reali, înființat de la 1 Noembre, se pare 

că mu are să ducă la liceii. Cred dar că, mal alesii când Statul'nu a înfi- 

_fiinţat cele-alte scoli prevădute.de lege, ax fi bine să se continue cu gimna- 

“ siul clasie-de până acum, bine înţelesii luându-se . d6 cătră Stat cel ac- 

tualii întreţinutii de comună, pantru ca si se pâtă înființa cât mai curând 

-“ “sursulii superiorii ; şi în urmă, când se va dispune de mijlâce, să se în- - 

-.fiinţeze sedle reale proprii dise, adică sc6la comercială şi îndustrială, pen- 

tiu tinerii ce ar voi să îmbrăjişeze comerciul şi meseriile... a 

Este indispensabili pentru Brăila, de a se înființa un liceii, fiind că suni 

mulţi țineni buny, cal voesce a înveţa şi nu pot continua studiele lor, din . 

“causă. că, terminând gimnasiulii, sunt siliți a, se duce în alte oraşe, și ne- 

având mijloce, renunţă de a și mal complecta, studiile. a 

„ Pentru prestigiulii instrueţiunei, este neapărat necesar de a se lua, din 

mâna comunei dreptul de a numi şi înlocui pe profesori, după bunul sti
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placă, şi pentru motive cară ascund ure personale şi pasiuni politice. 
” Credeam că i. se.rădicase deja acest drepti; însă diu nenorocire anul a=:- 
"cesta am mai vădut o nouă înlăturare dintre profesori, făcută în persona - 

D-lui 1. C. Lereseu profesor titulariii vechii, lucru ce a isbit din noii cre- 
ditulii gimnaziului. a 

"MI mal permit a vă pune” în vedere, Domnule ministru, că actualele... - 
programe de studiii sunt prea împovărătâre, ast-feliii că, ar părea menite 

„. numal pentru inteliginţele privilegiate de sârtă ; și aici în Brăila sunt rart 

În fine, Domnule ministru, -pentru progresulii sedlelori primare, et sunt “ 
destinate a constitui baza instrucţiunet secundare, ar trebui să se numâscă 
în comitetulii scolarii; persâne, car! să aibă măcar 6re-eari cunoscințe, de 
misiunea învățătorului, * pe lângă buna-voinţă de a se întreținea neconte= 

„uit cu înstitatorii în privința mersului instrucţiunel, “a caustlur ce o îm-: 
„pedică de a progresa, a mijlâcelorii de propășire ete. Persânele aciuale,. 
„00% că nu aii cunoscințele cerute, ori că nu ati timpii de a se ocupa și de 
„sc0lă. Dar ce e: drept, fără o grâutate sciințifică, mi se pare că un comi- 

„„tetii scolarii; care este datorii să înlocuiască pe revisor în absinţă, -n'are 
nici o valdre atât în ochii institutorului cât și al scolăralui, A RE 

„= Sper, Domnule ministru, că D-vostră, care sunteţi în aeilași timpii un 
„membru distinsii al învățământului superiorii din țeră, veţi bine-voi a apre- 

„Gia necesitatea, ee se simte de a se înființa, în urbea Brăila un liceu, între-- 
"ţinută de ministerulii în capulii căruia vă alai ă . 

„” Mulţumindu-vă, Domnule ministru, pentru distinsa onore. ce 'mi-aţi. fă- 
cutii acordându'mi încrederea D-vostre, vă rogi, se bine-voiţi a primi asi-. 
gurarea, prea distinsei mele consideraţiunt. Ra a 

a o Christoâul I. Suliotis, Na 
Doctor în, filosofie şi litere, Doctor în drept, decorat 

„cu medalia Benc-merenti! clasa 1. 
.
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“Raportulii comisiunel însărcinată. a asista, la esamenile gimnasiului. 

„Domnule ministru, 

Delegaţi de D-vostră a asista lu esamenile generale: a elevilor de la -. 

gimnasiulii din Focșani, sub-semnaţii în lipsa D-lui M. Orleanu, care nu. - 

“a luatii parte la luerare, întrunindu-ne în comisiune ne-amii grăbitii a co- 

- xespunde însărcinărei onorifice, ce aţi bine-voitii:a ne da și în cursul di- 

1elor de la 6-—19 Iunie inclusivii, am asistatii cu toţii s6ii numai unii din 

- Resuliatulii observaţiunilor ce am făcut asupra acestoi esamene, avem 

ondre a vi'l supune, resumându'l conform instrucţiunilor D-vâstră, la urmă-. 

târele puncte: „0. - Ia a o 

a) Comisiunea a avutii satisfacerea a constata că mai la, tâte materiele 

piletele de esamenii coprindeii totalitatea materielor din programii, “afară 

de câte-va obiecte, unde nu se pusese de cât materiele studiate în semes- 

trulă al 2-lea; și la care omitere s'a obviatii întrebându-se elevii şi asupra 
“vestului materiei. . e a | 

„- 8) Asupra notelor de esamenii ami constatatii că s'aii dati în raportii 

cu meritele elevilor. | | ee 

0) Capacitatea generală a elevilor, ținând comptii de etatea mediă și de 

desvoltările date de D-nit profesori, nu ne-a satisfăcutii mai de locii ; ami 

putea dice în regulă generală că elevii suntii slabi şi instrucțiunea lor e 

- superficială. 
d) În privinţa metode întrebuințată, arii fi fostii de doriti să se f dati 

elevilor mat multe desvoltări asupra părţilor literare, precum și asupra 

algebrei unde arii fi trebuiții ca teoriele ecuaţiunilor să fie urmate şi de 

deslegare de probleme ușore; acesta spre a desvolta inteligenţa, elevilor și. 

aptitudinea, lor pentru unele sciințe._- - 
e) Ne amii convinsi că unii din D-nii profesori “Sati basatii prea multă 

pe memoria şi silinţa proprie a elevilor, căci nu se prea vedea urmele
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unui sistemii, care să aibă de scop a deprinde pe devi să, zaţioneze ș SU 
să se pătrundă de cele ce avanseză ; prin urmare, : s'a desvoltatit prea. 
mulții memoria: în detrimentulii inteligenţei. 

J) Modulii de presentare a elevilor ne-a formatii convingere că educa- 
ţia elevului este negligiată, 
9) Câţi pentru programii ni sta, părut că studiuli limbei francese și 
"a cosmografiet în clasa I nu e în raportii cu inteligența elevilor, can ne- 

- primind. de cât slabe noţiuni 'în clasele primare, se vădii de o. dată la „in- 
trarea lor în gimnasiii, puși a, învăţa materii abstracte şi limbl de eari 
suntii cu totulii streini ; asemenea amii constatatii că studiulii: matema- 
ticilor în clasa, I-a coprinde prea multă, materie şi arii fi fostii mal prac- 
ticii de ase lăsa aritmetica în cele două prime . clase, jar geometria, Și 

"algebra în clasa III și IV. 
“Puindu- -vă în vedere apreciările. de mai sus, vă rugămii, i. -le ministru, 

a primi asigurarea deosebitei stime și înaltei consideraţiunt e ce vă păstrăm. 

6 “itineser, viesiliu G, Poionaru, Inginer Georgiu, Dr. Bitrou,



  
a „Copil aceştia suntii : 37 fii de preoți, „34 fii de de 

IX. ROMAN. | 

„ “Raportulă D-lui [. Ionescu asupra esamenilorii Seminarului. 

„" Domnule ministru, 
- e 

 Amii onâre a vă aduce la cunoseință că după învitarea ce "mi ag fi 

cutii, n'amii pututi asista în cursii de mai. multe dile, la esamenile spe- 
ciale de la seminariulii şi gimnasiulii de Roman. 

Dar, considerândi învitarea D-vâstră ca o anchetă ce. voiţi a face în- 

vățiimântului, în seopii de a se constata starea. lui actuală și de a "1 face 

tote îmbunătățirile necesare, m'amii înţelesii cu Prea.Sânţitul episcopi de . . 

Roman, și amăndoul amii făcut unii esamenii general seminariului în dioa 
de 25-a trecutei luni Iunie. Raportulii eercetărel nâstre a rămasii a se 

face de către Prea, Sânţituli Episcopii din partea nâstră amăndoul. . 
„ Vădândii, însă, -că Prea Sânţia Sa întârdie cu facerea unui asemenea 

- raportii, cred de a mea datorie a vă comunica părerea-ce "ml ami formaţi .--. 

“asupra îmbunătăţirer acestul ramit de învăţăimântii, o-dată cu arătarea stă- 

rel lul presinte.. . 
"Ajungând la seminarii găsii ograda plină de copiit, şi intrând întro . : 

- clasă găsil 7 profesori avendii în fruntea lor. pe venerabilul deputat din 

divanulii ad-hoc, părintele economii Dimitrie Mateaş, directorele semina-". . 

ziului.” "M-a părutii. răi. că doui profesori n'aii catacdisiţii să dea unii - 

“ esamenii generalii în fața numiţilor. de D-vâsiră.: Asemenea din acestă 

caust n'am pututii să "ml facii o ideiă nic! despre învățământul, gimnasiu- . . 

“Jur de Roman. - 
„In seminariul de Roman suntii 178 copil împărţiţi în 4 clase și anume: - 

75 în clasa. |, 34 în a Il, 38 înca [II și 31 în IV. Copiil aceştia a cărora - 

vârstă este de la 12—19 ant sunt veniţi din 6 judeţe şi anuine : 50 “din. 

judeţul Roman, 43 din Baciii, 36 din judeţulă Tecuciii, :38 din judeţuli 

Putna, 9 din judeţul Neamţu şi 2 din judeţul Suceava. 

"săteni şi 20 fii de văduve, și anume : | 
dascăli, . 87 î de Stă 

Sir de preoți 16 cl. 1, 7 clasa II, 8 clasalil, 6 clasa IV, total 37. 
dascăl 10, 1 8 110 0 6 IV, 34 

2 

"tare 61, 35 Il, 4 n Il Tip IV, n 20 

Total e 75 TE 38 MLS IV,» LT8   

2 sătent 437 L16 5. 165 Ia „Vp 87
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Intre acești 178 de copil se giiseseii numai 40 de interni, restuli de... 
138 sunt externi, prin urmare, “expuși. la tote neajunsurile educațiunei” - - 

lori și la tote cursele întinse moralităţei lorii. 
Inttia, dar, îmbunttăţire de făcutii este construirea unui. seminariii. cu 

încăperi îndestulitore spre a se putea întreţine, cresce și. priveghia . toţi 
" copiil.ce vinii din judeţele. depărtate ca să învețe -cu cheltuiala lorii, cu' 

cheltuiala ce-o tacii astă-i părinţii lorii. . AR a 
- Namii avutii timpi să faci. investigățiuni statistice asupra ajungerel 

“scopului pentru. care atât Statul cât și părinţii fait cheltuieli şi sacrificir. 
„ AȘI fi doritii să sciii câți din copiii eşiţi în cursii de 10 ax răspundii sco- 

„- pului, adică :-se facii preoți și câţi nu; căci. mi se pare că numărulă. co- 
„piilor este eu multii mal! mare: de câtii tuebuinţa, ce este a se îndestulu; 

„mi se pare că o parte însemnată din aceşti copii nu aii răspiinsii la sco- - 
+ „Pulă înv&țămentulut, ai luatii unii învățământii de care nict ei,. nict socic- 
tatea nu se folosesce de dânșulii; Dar ceca ce n'amiă pututii face cil, o 

„Veţi face D-vostră avândii totii ce vă trebue pentru acâsta, avendii chiar 
unii biuroii în ministerii însărcinați cu datele statistice: a 
„Dar ce caută acești. copil, şi care este seopulii. învăţiimântului ce li se 

"dă 2 Mij!6cele-suntii potrivite cu scopulii ? Ce arii trebui să se facă pentru 
ajungerea cu certitudine la scopulii unul seminarii 2: 
„ Respunsulii la tote aceste întrebări formâză obiectulii. principalii al:a- 
cestul raport. | e aa 

In seminariulii: de Roman se învaţă : 1) Sciinţule religiose; 2) Sciinţele 
teologice, 3) Limba latină şi română, 4) Istoria..și geografia, 5) Seiinţele 
matematice, 6) Sciinţele naturale; 7) Medicina populară, 8) Musica bis::- 
ricescă, şi 9) Caligrafia și desemnulii.. Ea 
Afară de sciințele teologice și de musica bisericescă, tote cele-lalte . 

obiecte suntii materii saii sciinţe ce se învaţă în gimnasiii, şi altulii este 
scopuli unuf gimnasiii și altuli ali unui seminarii ; aşa că seminariul de 
astă-dI este mal multii unii gimnasiii de câtii unii seminarii. Invăţământulii 

"din seminariii nu răspunde adi scopului lut. î Ie 
. Seopulii unul seminarii trebue să fie ună înveţământii profesională —noi- 

„malii pentru aceli ce se destină a se face preoti. “Scopulii. seminariului 
trebue să fie formarea preotului de mirii. Învățătura dar din seminarii 
trebue să coprindă mii cu sâină sciințele necesari acelui ce caută să de: vină preotă de mirii. Uni seminarii pote fi organisatii ca unii liceii pre- 
gătitori pentru facultatea de teologie, pentru formarea, de demnitari înalţi 
al clerului. Dar seminariulă de Roman ca și tâte cele-lalte după la epar- 

- biele ţărer, ai unii seopii determinati, scopulii de: a forma pe preotulii de - 
miră, pentru acestii sfârşitii se cere a i se da o organisare alta de câtii 

„aceea de astă-di, o organisare care să înzestrede copiil cu totii ce trebue.
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să scie unii preotă-de mirii, pentru ca să ajungă la scopuli înaltet sele. 
misiuni, a misiunei ce este chemații a: exercita. în sociețate. ES 

Mai "nainte de stabilirea seminariului de astă-di, clericii ce cătaii a se 
face preoţi, luad o pregătire specială .pe la fie-care: eparhie și apoi se 
preoţiaii. Accstă pregătire a existată și după înființarea celui dintâi se- - 
minariii de la Socola de către Mitropolitul Veniamin. La Socola sub arhiman- 
dritul Isaia, directorul seminariului, copii! luai o crescere religidsă şi li 
se preda unii învățământii religiosii specialii, licealti-profesionali, c'amii 
în felulii ideilorii și a luerărilori D-luf Ferry, pentru trebuințele de astă-di 
ale societăței. Se Sa Sa 

Părtinitorii ideilor, ce aplică astă-dt în Francia ministrul instrucțiunet şi 
preşedinte alii consiliului de miniştri, amii fostii adânci seuduitii intrândă 
în seminariulii de Roman şi negăsindii de eâtii numai pe directorul sti, 
preotulii și învățătorulii preotului, toţi și tâte, şi cele-lalte tâte suntii may 
multii sciințe lumesci, de câtii preoţesci, de aceea, şi suntii forte departe de 
scopuli învățămentului dinti'unii seminarii, adică de formarea preotului 
şi mal alesii a preotului de mirii ; de aceea și preoţii din dioa de astă-di 
suntii departe, fârte. departe, de ceia ce eraii chiar preoții, făcuți preoți 
din clerici, pe cândii nu eraii seminariele de astă-di. De aceea credă că. 

- Sai împuţinați astă-q1 şi dragostea de biserică din partea poporului, mai 
alesii a-celui de prin şate. 

In faţa, efectelor pernici6se, ce cu durere le constatămii astă-q în.popo- 
„rulă nostru din lipsa adevăratului pr-otii, a preotului de mirii, credi că 
este timpulii, şi mat multii de câtă trecuti, ca să luaţi inițiativa înfiinţărel 
adevăratului îuvățămentii pentru preotulii de mirii. Și acesta trebue să fie 
scopulii seminariului. Da | 

Astă-di avemii scoli primare, rurale și urbane, avemiă chiar gimnasit 
mai prin tote reședințele de județe, avem i6te mijlâcele “ca să putem ad- 
mite în seminarii copil pregătiți cu tote cunoscințele necesarii pentru ca, 
să urmeze cu succesii înv&țământulii speciali din seminariii şi să se pre- 
gătâscă demni de preoţie, de a, deveni conducători! poporului în cele re- 
ligiose şi morale. Acestea trebue să se înveţe în seminariii, dar nu istoria, | 
geografia, aritmetica, sciințele naturale și mat alesii limba latină, și mat: 
alesii caligrafia și desemnuliă, | | | 

“In seminarii, ca, într'o, scolă specială a preotului de miri, trebue să se 
înveţe aceia ce trebue preotului pentru ca să devină preotii; istoria sfântă - 
pe largii, noulii şi vechiul testamentii, evangelia, apostolul, faptele apos- 
tolilorii, istoria bisericâscă, vieţele sfinţilor, sunții cu multii mai necesarie, 
mal utile preotului de.câtii cele ce se învaţă astă-dr. Limba română, atâtit 
de negligiată astă-di, ari trebui să se înveţe ast-felii în cât preotul să fie 
în stare a spune poporului ceea, ce-este datorii să spue, limba română ar
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"trebui să se termine în omeletică la care se cere şi o judecată dreptă și o 
cunoscinţă a moralei. Osebitii de acestea preotulii arii trebui să înveţe ti- 
piculii şi rânduiala bisericescă și așa arii eși preotii. Astă-d! ese îndestrat 
cu cunoscinţe gimnasiale, necomplecte, ese orice, afară de preotii; și apoi 

„mal punându” în capii şi o pălărie cu cordele, inspiră mai multi risuli. 
„de câtii respeetulii în sătenulii românii. În scurtă,. preotulii trebue să în- 
veţe cunoscințe mai multii religiose de câţii lumesci, și în seminariii 

-să fie crescutii încependii dioa: în biserică, în rânduiala bisericescă și 
apoi în sala de studii şi sferșind'o iarăși în biserică, şi aşa numai va eși 
îndestratii cu învățătură specială, profesională şi cu educațiunea necesară 
a celui chematii a fi preotii, adică conducătorulii poporului în cele reli- 
gidse şi morale. SE | | | | 

Copilulii pregătitii a deveni preotii, şi devenind preotii, are prin le- 
„gile nâstre asigurată existenţa lui prin munca sa la pământul bisericer. 
Inv&ţămentulă arii fi complect în seminarii, cândii conform cu destina- 

„ țiunea sa, preotulii, arii fi în stare să 'și sectă existența cu mijlâcele cele 
mal raţionale, cele mar bune. De aceea, credii că arii fi de mare folosii 

„ase putea arca copii'orii o cultură înaintată, măcar pe o întindere de 
4 fălci. Astă-Qi preotulii lucredă ogorulii săii în clacă, în odiâsa clacă 
desființată prin Constituţiunea țăref. Sperii că, D-vâstră, veţi pune în lo- 

„culă clăcei munca liberă şi "1 veţi da mijlâce de a se învăţa preotulii în 
meseria în care are să trăâscă, și trăindii să dea, poporenilorii un exeri- 
plu de munca liberă, de agonisirea, traiului plin muncă, o dată cu îm- 
plinirea datorie! de preotii, de a conduce pe săteni în cele religi6se şi 

- morale. - a | 
Preotulii nostru de astă-AI este cu totul alt-ceva de câtii preotul din 

trecutii. In nimiea nu se vede mat 'bine acâsta de câtii în comparaţia 
preotulu catolicii din satele de Unguri, Dragostea de muncă, iubirea bi- 
nelui, ferirea de răi, urmarea regulată la. biserică, pădirea cu un cuvântii 
a celor morale şi -religidse se vede astă-di numa! la satele Unguresci, 
cari păstrâză obiceiurile cele românesci, obiceiurile ce le aii luati de-la 
sătenii noştri, păstreză chiar costumulii naţionalii alit Românilor, . păstreză 
chiar obiceiulii de a face în case totii ce Y trebue pentru a se îmbrăca, 
precum face la câmpii totii ce "1 trebue pentru a se hrăni. Degrada- 
rea, căderea clerului nostru, şi maj alesii a preotului. de miri sare în * Ochil" fie cărul, îndată ce se uită la cel ce aii păstratii vechile obiceiury 
românesei în tote, şi mal alesii în cele religidse. - Daţi, D-le ministru, 
învățătura, și educaţia preotului de mirii românii, după destinația lut, şi „Primiţi expresiunea, deosebite! mele considerațiunt. - 3 

I. Ionescu (de la Brad). 
aaa te ap CRIRMORIC MAGICE
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Raportul D-lui C. Platon asupra esamenelorii Gimnasiului. 

Domnule minisru ; 

Din membrii comisiune! însărcinate cu esaminarea gimnasiului din Ba- 
căii : D. Eugen Ghica, ait asistat o singură di, fiind împedicat mal departe 

"de un cas.grav ; D. general Leca fu înlocuit prin D. colonel Iarea, carele 
“ati asistat ma! de-multe ori ; şi, sub-serisul ai asistat mal în tote dilele. 

D. colonel Iarca, după consfătuirea nâstră, Inând . notele trebuitore, se 
însiweinase şi cu facerea raportului ; dară, şi D-lul fa împedicat, de ex- 

traordinare însărcinări a :D-sale militare. Si aşa, fui dator în urma, aces- 

tora, a îndeplini tot eii şi acestă sarcină, de la care mai fui împedicat 

“ şi de curtea cu juraţi, la care am luat parte. Acestea-să împregiurările ce 

aii întârdiat acest raport. 
Gimnasiul din Bacăii aii avut, în: * 

  

  

Clase :.:  Inseriși - esaminaţi promovați -  -repetenţi. 

I 56 41. 25 „16 

II 19 16 îi 10. 6 

JI 21 „19 „16 | 3 

IV ML 3. pp 1 

oa a n 07. > 84 O. 58 + 26 

Pe lângi elevii înscrişi în matricula pimnasiului, s'aii mal esaminat 8 

elevi la clasa [, din pensionatul privat din Bacăii a D-lui Iosef Istrate.. 

Esamenele S'aii ținut de. o-dată în tâte clasele, de la 6—16 lunie îin- 

clusiv, dimintţa şi dup* amiadI. Prin acest mod de esaminare, comisiunea 

esaminatâre, nu putea, asista, la tote clasele, și la tâte obiectele. Ei însă, am 

căutat de a asista pe rând, la fie-care clasă, și may la fie-care materie, câte 

o-datii, oxt-de două or; numai la sciințele naturale, care mi se pare cele 

mal positive, basa, ori-căra! progres ce dorim, am asistat la tote clasele, 

şi n'am absentat nici de la un esamen. o 

_ Așa-dară:
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a) Biletele cuprindeaii totalitatea “materiilor după program; afară de 
cele de la sciințele naturale, care, ln clasa IV, nu atingiaii: acustica și 
optica, sub pretext, că avend după program numai două ore pe stptă- 
mână, şi materia fiind forte întinsă n'ar putea intra întrun semestru. 

Intr'acesta, daţi-mt voe, a vă arăta impresiunea şi reflexia mea : Intr'un 
semestru sunt numaj vre-o ' 15 săptămâni. de. studiii, câte două lecţii pe 
stptămână, fac vre-o 30 pe semestru; dacă nu se mai întâmplă vre-o. săr- 
bătore, ori mai multe, care reduce numărul acelor lecţii. O materie mal în- 
tinsă de cât sar putea da în 30 lecţii disponibile, este firesce cu nepu- 

„tință de a se trata cu folos. De aceia, n'ar trebui impusă cartea, dar mal 
bine întrebările, despre care profesorul trebue să trateze, având profesorul 
facultatea să dea întrebărilor o întindere mai mică ori mai mare, după 
capacitatea elevilor, și după timpul ce dispune. . --. - 

Seiinţilor naţurale, le trebue mal multe ore pe săptămână. 
Sciinţele naturale se predaii de tot superficial, și acâsta, atât din causa 

precedentă, precum și din lipsa, obietelor ce se studiază ; așa, din lipsa u- 
nul glob pământesc, a unuia ceresc, a unui spectru, pentru descompune- . 
rea luminei ; a unul corp uman de cauciuc,-de esemplu, carele să se pâtă, 
desface, spre a se vedea pe rând, mărunțăele corpului cele principale ; a 
câte-va schelete de om, de un mamifer, de o pasere, ete., upoi din lipsa 

- figurilor desemnate a tuturor animalelor, plintelor, ete. de care se trateză, . 
desinate întrun mod proporțional şi colorate ; din lipsa de metale,. me-: 
taloide, minerale combustibile, petre variate, din lipsa 'de carte geologice 
ete., ete, Lipsa tuturor acestora face, ca seiinţele naturale.să fie şi pentru 

- profesor şi pentru elev o sarcină grea și tâmpitâre, în loc de sciinţele cele 
mal atrăgătore, plăcute şi folositâre. - - | | 
„Ministerul cu consiliile judeţene și comunale, ar putea conluera Şi com- 

bina mijlOcele. pentru procurarea acestor materiale neapărate pentru pro- 
gresul studiilor naturale, pentru adevăratul progres. - | 

Am mat remareat lipsa unei carte pentru istoria, sacră.și religie, spre . 
a se face şi acest studiii mai obicetiv; mai ales, dacă s'ar completa cu es- 
plicarea. de mai esistă astădi acele locuri, or% nu, spie a putea minţile cri- 
ticătore că reflecteze : cum trece gloria lumei, chiar Şi a, celei sânte. 

Pentru geografie, nu este, pe lângă globurile ce lipsesc, nici o ceartă 
mută, nici una despre. geografia veche, etc. i - 

Pentru istorie nu este nici o eartă istorică, niei un tabloii sinoptic de is-" 
toria universală și de a Românilor. - SE a | | 

Pentru matematică, lipsesce o prismă, un triunghiii sferic, ete., ete, --  Tote aceste și alte obiecte, de ar fi, ar atrage, ar esplica în mare parte, chiar prin privirea, și observarea lor, ar ușura, studiul și pentru “elevi și: pentru profesor. . o m ae
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Pentru zoologie şi botanică, profesorul de desemn ar putea fi însărcinat 

să desemneze, şi să facă pe elevi a desemna, tote obiectele, într'un mod pro- 

porțional, ma! ales acelea care n'ar fi desemnate în cărţile didactice ; şi a- 

semenea' desemne s'ar afișa în clasele respective, pentru esplicarea studiilor. 

Asupra desemnului mi s'ar părea, că ar fi bine de a se da și câte-ve re 

gule descriptive de aplicare, asupra desemnului ce se întrebuințeză la zu- 

grăvirea păreţilor din odăi, asupra celui pentru ţiesetuii, pentru coloritul . 

pândurilor şi a citurilor, a ornamentelor desemnate pe farfurii, sticle, ete. 

Din acestea elevii ar putea pricepe de timpurii ramurile de aplicaţie a 

desemnului, cât sunt de numerose, De 

b) Insemnarea, notelor în presența mea mi s'aii părut justă ; dară, din 

calcularea -mediei , acestor note, mi se pare că nu se pote ajunge Ia re- 

sultatul, la care ai ţintit serupulositatea inventatorului acestui feliii de 

note şi de calcule. Căci de esemplu, un elev merge fârte bine luna 1, și. 

luna 2 bine, iar 3 și 4 negligent ; la esamen răspunde-iar binişor ; media, 

ese pbte.5 ; dar elevul în faptă este negligent și nu merită trecerea ; însă 

după nota medie se promoveză. Acesta pe mine nu mă împacă. 
Veţi avea un scolar tot d'a-una slab. Cu totul din contra va fi, când șe0- 

larul va avea negligenţa în cele două lunt-d'ântâiii, și forte bine în 3-a și 

4-a lună, eşind cu aceiașt medie ca și eel dântâiii. A 

c) In clasa I și II, elevii trebue mai îndelung esercitaţi fiind de o etate. 

mal fragedă. O materie având trei ore pe săptămână pote avea pe trimes- 

tru până la 40 lecţii. Numărul acestor |: cţiă trebue să fie basa după care 

să se-întindă materia. 2 o | | 

d) Metoda profesorilor se va “îmbunătăţi simţitor, numa! când progra- 

mul va fi compus din întrebări precise, iar nu din materii câm nelimitate, 

cuprinse într'o carte prescrisă, pe care n'o. pote cuprinde în 30 o 40 

lecții. a a Aa 

e) Lipsa aparatelorşi a obiectelor însemnate în parte, mal sus, împedică 

forte mult desvoltarea, și a inteligenţi și a memoriei elevilor. - 

£) Limba francesă, elenă, și musica, n ai profesori titulari ; limbele se 

predaii de aceiași profesori, iar musica de nimeni. Aş crede că dacă pro- . 

fesoril de astădi aii şi timpul suficient şi capacitatea, ar fi bine să predee 

şi un al doilea obiect, însă, să Ji-să plătescă şi a doua muncă; fie-care ocu- 

paţie de timp trebue plătită. Mai ales că profesorii de la acest gimnasii. 

sunt jigniți pentru că salariele lor sunt ma! mici de cât pe Ja alte gimnasil, - 

ba chiar mal mici şi de cât a multora din scriitorii de p&:la eancelăriile 

de prin acest judeţi.. -- DN i 

g) Pe lângă acestea am mal observat că unii profesori . completezi cu 

vorbele Jor prea mult respunsurile ce at trebui, să le dea numai elevii la 

esamen. Aceia ce face mal să credi că elevul n'aii învețat nimica. Acâsta
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mi se pare o deprindere greşită; dară, ea are sorgintea sa în lungimea 
materiei, și prin urmare în lipsa timpului de a se esercita îndeajuns ; apoi 
în absenţile ce am observat că fac elevii în cursul semestrului, fără a-t 
putea profesori! împedica de la acesta, într'un mod eficace, din lipsa unui 

„ regulament de disciplină, ma! potrivit de a produce o corecție, iar nu nu- - 
"mal de a îndeplini curat o formalitate dăunatâre. - 

Așa dară: 
“Dacă materiile s'ar scurta, e a | 
“Dacă s'ar impune profesorilor întrebări precum este programul frances, 

iar nu cărți. . a | E | 
Dacă s'ar da sedlei tote aparatele înlesnitâre studiilor. | Si 
Dacă s'ar face un regulament . disciplinar, eare să împedice absențile 

nedestul justificate a le elevilor. - Sa 
„Şi dacă tote studiile claselor gimnasiale ar ținti, ar. avea de scop, să 
facă pe elevif, ce le urmeză, apți de a se aplica la un ram a trebuinților 
societăţei, după încheerea, acestui curs, lăsând numa! celor cu talente și 
mijlOce drumul la clasele superidre. | 

? „Atunci se pote spera că acest curs de gimnasiii, ar fi mal bine freeuen- 
tat şi prin urmare mal folositor societăţii. | 

Mulţumindu-vă fârte de ondrea ce mi-aţi făcut cu acâstă însărcinare, şi 
sperând că apreciările mele, vor putea contribui cât de puţin, la amelio- 
rarea ce reclamă progresul studiilor, vă rog D-le ministru, să bine voiţi a . 
primi asigurarea consideraţie! cel mal destinse. a 

Delegat C. Platon, 0 Bacău, 13 Talie 1881,



XI. BUZEU 
” 

Raportulii comisiunei asupra esamenelori gimnasiului Tudor, Vladimirescu. 

Domnule ministru ;: 

Conform însăreinăre! cu care aţi bine-voit a ne onora, sub-semnaţii con- 

stituindu-ne în comisiune şi procedând la. îndeplinirea plăcutei nostre mi- 

siuni, acum după terminarea esamenelor. gimnasiului, avem onre a vă re- 

lata următorele : | Sa “ e 

“Oomisiunea a avut ocasiunea de a se convinge că din nenorocire și la 

gimnasiul din Buzăi, desvoltarea, inteligenţei elevilor este neglesă, căci şi: . 

aci unii din D-nil profesori se mulţumesc a face pe elevi să recite textul 

manualelor de care se servă, fără a se sili să! facă să înțelegă ceea ce 

recită, ca ast-fel să pâtă reţine 'sciința şi să o utiliseze la necesitate. Cu. 

prea, puţine excepţiuni, cum.: istoria, sciinţele naturale și limba română, 

scolari! nu posedă în de ajuns cele-alte studii ; căci şi decă se găsesc elevi 

şi aceia forte puţini, cari să fie capabili a repeta într'un mod mecanic cu- 

vintele din manuale, abia câte unulii 'şi pote da compt de ideia ce conţine. 

Dâcă comisiunea s'a mulțumit cu cunoscințele câștigate de elevi la unele 

din materiele seiinţelor naturale, aii ținut; în acelaşi timpii compt de aglo- 

merarea peste măsură a, studielorii ce acest D. profesor este însărcinat a 

preda, de 6re-ce, pe lângă tâte părțile sciințelorii naturale mai predă şi - 

limba latină. Di - | i 

Comisiunea, de asemenea, a avut ocasiunea de a constata cu plăcere, - 

progresele reale făcute de elevi în țote clasele la studiulă desemnului sub 

profesorul actual. o. | E 

Lipsa de metodă din partea D-lor profesori este în primul rang causa 

acestul resultat negativ. Deră pe lângă. acestea, comisiunea ca să fie 

justă, coristată că nu puţin contribue la, acest resultat și aglomerarea ma- 

terielorii. . - | a 

"In adevării, pentru patru ani de studiii programa gimnasiului este mal 

mult de cât încărcată, şi mijlocul de a se remedia la acesta, ar fi 0 mal 

bună. împărţire a materielor, sai suprimarea, celor mal puţin trebuinciose. 

O aită causă de împedicare a unul progres rea] la gimnasiul local, este 

- faptulii presiunei ce părinţii elevilor exercită asupra D-lor profesori.
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“Comisiunea, a constatat, D-le ministru, cu o viue părere de.rti că fie- 
care părinte de elevii, cu dre-care posiţiune socială, caută (și de multe * 
ori reușesc) ca copii! D-lor să: dobândescă note maY mari cu orl-ce preţ; . 
merite-le ori nu, fără să se gândescă că; lucreză în detrimentul viitorului 
propriilorii D-lor copii, de Gre-ce nu premiele obţinute de scolar va, opri 
lumea de a constata ignoranța omului matur. : a 

Pe lângă acestea, personalul acestui gimnasiii este forte restrâns ; fie- 
care D. profesor are mai multe cursuri de făcut, așa că chiar existând me- 
todă și talent din partea D-lor, unuli din cursuri cel puţin, nu va fi bine 
făcut şi în privința acesta putem aduce ca probă, următorulii fapt, că din 
num&rulii de peste 100 elevi ce frecuenteză gimnasiulii, abia mai puţin 

de jumătate aii putut fi promovați, dovadă de mărginita; îngrijire ce unil 
D-nii profesori pun pentru instrucţiunea elevilor. e 

Comisiunea a constatat.că în ceea ce privesce punerea notelor la elev], 
acelea ce ai fost puse în presența nâstră, ele aii fost puse întrun mod. 
echitabil. - - | e | 

In ceea, ce privesce tratarea materielor în totalitate după programă, co- 
misiunea a constatat după chiar mărturisirea protesorilor respectivi de 
matematică şi sciințele naturale, că D-lor le-ai rămas - încă parte din ma- 
teril nefscute,. _ e A 

Acesta fiind. resultatul constatărilor nâstre, pe cât timpul ne-ai putut 
permite, avem onâra al supune apreciărilor D-v6stre, rupându-vă să bine- 
voiţi a primi încredințările înaltei nâstre stimy şi consideraţiunl. - 

C. &. Damboviceanu, P. 'ferruşianu, Dr. Constantinescu. -



Raportulă comisiunei asupra esamenelorii Seminarului, 

Domnule ministru , 

Mulţumindu-vă de onârea ce aţi bine-voit a ne face încredințându-ne 
frumosa sarcină de a controla mersul studielor din seminarul local și a - 

„ne pronuncia asupra cestiunei reorganisărei seminarielor, avem ondre a 
„vă supune la cunoscința D-v resultatulii îndeplinirei acestei plăcute şi ono-. 
ratore sarcine. | - e 

Nu găsim superifluii, D-le ministru, de a vă comunica că al treilea mem- 
bru al comisiunei, Eminenţia Sa Părintele Episcop, nu a luat parte îm- 
preună cu no! în comisiune, din cause legitime, fără îndoială, deră pe cari 
nu le cunâscem. Sub-serișii însă aii căutat, cât le-aii permis împrejurările, 
a se conforma însărcinărei cu care aţi bine-voit a1 onora şi se grăbesc a 
vă relata următârele: ME | | 

Iri ceea ce privesce mersul studielor în seminar, vorbind în genere, co-. 

“misiunea cu durere constată că inteligenţa elevilor ar putea produce re- 

sultate mat bune, dacă metoda ti-ar ajuta. Mai la tâte studiele, făcend o 

plăcută excepțiune pentru. istorie și igienă, comisiunea a vădut cu multă 

„părere de răii că D-nit profesori ai căutat mai mult să imprime întrun 

mod mecanic lecţiunile în memoria scolarilor, fără ca să caute 41 face să 

se pătrundă de adevărurile sciinţel, fără a deprinde să cugete asupra lor, 

ca cu modulii acesta să pâtă trage, la necesitate, beneficiele ce pote pro-. 

cura, sciința, înţelesă. Toţi scolarii sciii a.repeta cuvintele din manuale ; 
rară, târte rarii sar putea, găsi un elev, care să înţelegă sensul cuvintelor - 

ce repetă într'un mod inconscient, care prin consecință să posedă esenţa, 

ideia desvoltată în acele cuvinte. - e 

S'a întâmplat comisiunei la, diverse studii, cum de esemplu, la pastorala, 

să vâdă elevi, carl să fie în stare a repeta textuli manualului: cn atâta 

exactitate, în cât ar fi putut indica şi punctuațiunea lui și care cu tote 

acestea să fie în absolută imposibilitate de a exprima în substanță obiectul 

lecţiunel. Comisiunea: constată deră că se desvoltă prea mult memoria în 

dauna inteliginţiel ; că se paraliseză fondul spre a se conserva forma. 

„Ca particularitate, omisiunea a constatat, multă slăbiciune la studiele 

_ maţematicilor şi al scinţielor naturale. La aceste din urmă, unde programa 

prescrie multă aplicaţiune: spre practica. sciinței, comisiunea, a dovedit 

“ “puţină metodă; ca esemplu vam putea spune; D-le ministru, că cai mal 

.
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buni elevi aveai dificultate: a face distincţiune între usulii barometrulul și 
„alii termometrului ; că descriaii instrumentele fisice fără a'le putea re- 
produce prin un desemn cât de primitiv, ceea-ce a fost pentru comisiune 
un indice puternic de daunele ce D-nii profesori inflig inteligenţei, în bene- 
ficiul memoriei. AR a Aa 

In cât se atinge de cestiunile relative la notele puse de.către D-nil pro- 
„ fesori; la biletele coprindând. cestiunile de esamine; spre.a se vedea, daca 

ele conţin totalitatea materiei. prevădute în programă, avem onre a vă 
relata, D-le ministru, că notele puse în presența nâstră ai fost însemnate 
„cu multă ecitate, dar că esaminând matriculele am constatat că notele nu 
se daii pe fie-care lună ci la finele. semestrului, lueru ce. ni sa părut cu 
totul neregulat. De asemenea am constatat că la diverse studie, cum de 
esemplu la istorie, nu s'a tractat în cursul anului t6tă materia prevădută 
în program, din cauză dicea D. profesor respectiv, că materia -e prea 
multă, causă pe care comisiunea, nu o păsesce. fundată de Gre-ce la gim- 
nasiii aceiași materie, a fost tractată în complectul ej. ... 

Relativ la îmbunătățirile de introdus în organisațiunea, seminarielor, co- 
misiunea găsesce că daca se pâte discuta asupra, utilităţei internatelor în 
gimnasii, apoi ac6sta nu pote fi-pentru seminarie. . DIE 

Dacă elevii destinaţi a fi mai târdii membri moralităţei publice, vor fi . 
lăsaţi ca în. cursul studielor lor să fie acasă, esterni, nu li 'se va putea 

„nici o-dată da acea, educaţiune particulară ce trebue să aibă un preot ;ei 
se vor obicinui şi vor căpăta afecţiune pentru modul de vieţuire al laicilor 
Şi cu greii se vor putea deprinde, daca chiar se vor putea deprinde cu 
vi6ţa modestă, liniștită ce trebue să aibă. un preot. Esternatul dar dacă e 
permis prin lege în seminarie, trebue desființat. - e 

„De asemenea comisiunea, crede, că n'ar fi vătămător pentru elevii seme- 
” nariului, care învaţă medicina populară şi higiena, să facă, o-dată pe săp- 
tămână, Duminica de esemplu,. puţină clinică în spitalul judeţului. 
„Bine-voiţi, vă rugăm, D-le ministru, a primi încredințarea . distinsel 

nostre consideraţiunl, | | | 

G. G, Dâmboviceanu, P, 'Terruşeanu. 
N



2 XI PITESCI 

Raportul comisiunei asupra esamenelorii Gimnasiutui. 

Domnule ministru, 

Sub-semnaţi!, în absenţa D-lui M. Teodoreanu, care nu a luat parte în” 

comisiunea esaminătâre constituită prin adresele D-vostră. Nr. 7,046 şi 
„+ +'aYem ondre a espune aci opiniunea, ce ne am putut forma des- 

pre mersul învățămentului din gimnasiul Pitesci. - 

„“ Esamenele acestui an 1880—1881, s'aii făcut în conformitatea ins- 

trucţinnilor ce aveam primite din partea D-vâstră. Mare parte dia elevi! a-. 

cestul gimnasii ati răspuns mulţumitor atât chestiunilor puse de noi în- 
“sine, cât și întrebărilor făcute de profesorii lor respectivi. e 

Biletele de esaminarea elevilor aii fost verificate de nol. 
Promoţiunile s'a făcut în presenţa şi sub controlul nostru. 
In general, metoda întrebuințată de profesort în predarea, cursurilor lor 

am găsit'o bună. | | Sa 
" Suntem satisfăcuţi, D-le ministru, a vă putea încunoseiinţa că profesorii: 

acestul gimnasiii şi ai împlinit datoriile ce le incumbă misiunea, lor, şi că 

în acest sens mal toţi ar merita mulţumirile - D-vâstră bine-voitore, ca în- 

corajare pentru viitor. - SEE 
. Inconvenientele semnalate în acest gimnasiă sunt următârele:  - 

“Lipsa unui local confortabil. . - 
Lipsa, de instrumente și aparate fisice. : - - i 

Materialul de clasă e vechiii și strieal. Să Sa 

Pe lângă aceste lipsuiY de natură a aduce piedici înv&țămentului secon- . 

- dar din acest orașiii; ne permitem a mai semnala D-vostră convingerea, 

ce ne-am formaţ în urma. acestor esamine, Că, programul şcolar acum în 

vigore, prin viţiile şi multiplicitatea materiilor ce conţine, ni sa părut prea 

împovărător în raport cu înteligența “precoce a şcolarilor din aceste pri- 

„me patru clase gimnasiale. : E Aa 

Primiţi, vă rugăm, D-le ministru, încredințarea prea distinsei nostre. 

consideraţiuni. Ş a Ş 

Dr. Meculescu, căpitan 1. Alexandrescu. a tt



XIII, RÂMNICU-VELCEI 

Raportul comisiunei asupra esamenelorii Seminariului, 

- Domnule ministru, . 

„Comisiunea, instituită de D-vosiră peniru a esamina elevii seminariului 
„din acest oraş și compusă numai de sub-semnaţii, căci D. inginer-şef al 
judeţului n'a luat parte, fiind demisionat, şi P. S.S. P. Episcop Li sinod, a 
însărcinat în locui pe Prea Cuviosul Arhimandrit Gr. Râmniceanu, a pri- 

„mit cu:o deosebită plăcere însăreinarea ce aţi bine-voii a"1 pune; ast-fel că 
de la 6 lunie; data începerelesamenelor şi până la 21 Iunie, data, finirei, 
a asistat la orele destinate la fie-care D-nii profesore..: | | - 

Comisiunea însă n'a putut să'și formede convieţiunea pe deplin de pro- - 
gresul ce ar fi trebuit să se facă în acestă șeolă, de 6re-ce n'a avut în ve- 
dere o programă oficială detaliată de. pințile materielor, ce urma să se 
predea în cursul anului, cu tâte acestea având în vedere o programă forte 

„restrânsă presintată de D. director al semiuariului, în genere la tote sciin- 
țele a remas satisfăcută de esaminele elevilor internt, nu. tot atât şi de ele- 
vi! externi; un progres mai mare s'ar. simţi la limba latină și română, 
dacă s'ar lua disposiţiuni ea să fie dou D nt profesori,. unul de clasa i și 

"TI şi altul de clasa III și IV. | | | PR 3 
Comisiunea se găsesce datâre a pune în cunoseiinţa D-vâstră, D-le mi- 

nistru, că seminarul este lipsit cu totul de chărți pentru studiul. Istoriei şi 
geografiei, desemnuri şi instrumentele necesare pentru ca, să se pună în a- 
plicaţie sciinţa agrimensurei. E Să See | 
„In ceea-ce privesce edificiul, găsesce că este în prâstă stare şi o repara- 

ție ar fi necesarie, ca să fie apt pentru scopul la care este destinaţ.  .. .. 
„Vomisiunea găsesce asemenea urmitârele îmbunătățiri: de introdus în se- 

minarii: | E Sa 
- 1... Să se înființeze un cursii de pedagogie. Utilitatea este forte mare, 

căci mal toţi seminariștii fiind fil de locuitori 'de prin comunele rurale, fi-. 
nindă seminarulii și întorcându-se în comună 'ca preoți, cea mal mare -. 
parte sunt numiţi învăţători, cari fiind lipsiţi de cursulti de pedagogie, nu „sunt în stare să dea o dosvoltare mat mare învățimentului de prin comu- 
nele rurale. | E DR a RE Ri
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2. Pentru că elevii seminarişti trecândii cursulii celorii 4 clase, nu ştiit 

să, oficieze în biserică, să se facă al cincelea anii obligatorii, consaeraţii 

“ numai pentru învățătura orânduelei bisericei şi a citirei cărţilorii vechi 

bisericesc. - +... Se | Cs 

3. Să se oblige seful-pedagogi al seminarului ca se facă repetiri la 

musica bisericescă, atât cu internii cât şi cu externil. 

4. Programa seminarului fiind forte restrânsă, nici. o-dată nu se pote 

dobândi râdele ce se ascâptă, deci n'ar fi răii, a se întroduce programa 

vimnasielorii din țeră, —un progresii simțitoriii s'ar vedea în câţi-va ani.— 

Nu eredeţi, Domnule minisiru, că toţi elevii car! frecuentă seminarulii, îm- 

brăţișeză cariera preoţescă, o mare parte: urmeză, cursurile seminarului 

pentru că nu este o seolă mai superiâră în acest judeţii. Da 

Dacă resursele budpetare nu vor permite ca să se înființeze un gimna- 

siii în acest orașii, atunci cu întroducerea în seminarii a programei gim- 

nasielorii și înființarea, a două catedre de limba Elenă şi Francesă, se pote 

avea, în acelaşi timpii un gimnasiii . și un seminarii, ast-feliă - elevii din 

gimnasiii vor avea a urma, favultativii sciințele religidse şi elevii destinaţi. 

clerului vor avea facultativii limbele Prancese şi Elenă. | 

"Veţi face, Domnule Ministru, un actii de dreptate către populaţiunea a- 

" cestul judeţii, sait înființândii un gimnasiiă sati organisândi seminarulă în 

modulii mal susii disil.: o Cu 

. Bine-voiţi vă rugămii, Domnule ministru, a primi asecurarea deosebitel 

stime şi considerațiună câ vă purtămi. | 

QC. N. Herescu, Dr. Zographos, Archim. Gr. Râmnicenu. | 

RR



„XIV, DOROHOIU. 

_ Raportulă D-lui profesorii Pocarschi asupra esamenilorii institutului Başotă 
din Pomârla, 

"Domnule ministru, 

Conform ordinului D-vostre, No. 7,329, din 6 lunie a. e, sub-semnatul 
am asistat în institutul A. Bașota din Pomârla, în dilele de 15 —23 Iu- 
niii, la esamenele de finele anului scolarii 1880—81, iar în dioa de 24 a 
aceleași lune la solemnitatea distribuirei premielorii. . 

Prin o conseiinci0să cercetare în timpulii arătatei delegaţiuni am con- 
„statatii următorele : în cursulii anului scolar curentii, institutulii A. Başota 
„a avutii 39 de elevi, dintre cari 19 ait fostii interni, 6 semi interni şi 14“ 
externi, împărțiți toți în două secţiuni, ce corespund aprope cu cele d ânttiii 

„două clase de liceii; | e 
„ Studiulii limbelorii română, latină și francesă, s'a ficut paraleli şi mu- 

„.. taalminte subsidiarii, și aceste! împrejurări cred că șe pâte atribui în parte 
„vesultatulii adevărații excepţionalii obţinut în timpulii esamenului. Sciinţele 
naturale și-matematice aii fost preţuite și predate după importanţa ce aii 
într'unii cursii licealii. Religiunea și geografia s'aii predatii forte bine, iar 
din esamenulii asupra istorie am putut conchide despre gradul de inte- 
lizenţă a fic-cărui elevii în deosebi. Desemnulii a daţii un resultaţii pe de- 
plinii satisfăcătorii ; musica, excelent. Gimnastica și exerciţiele militare 
ai probati multa îngrijire ce li se dă, aseminea, nici încercările de horti- 
culţură și exereiţiele agricole n'aii fost negligiate. 

Resumându'mi aprecierile, Domnule ministru, am ondrea a vă arăta res-. 
pectuosii, că modulii predărel fie-cărul obiecții a fostii ţinutii la înălțimea 
metodelor didactice celorii mal raționale. Pe lângă un eclectismii lauda- 
bilii în metodă, am constatatii și indispeusabila sa complinire: unitatea, di-" 
recțiunei imprimată tutulor studielorii. Am pututii a mă convinge că totulii 
este îndreptat spre a desvolta în același timpii, în armonii, inteligenţa, - 
ânima și corpul scolarilorii ; m'am găsiți! deci, ca delegatii al D-vostre, 
Domnule ministru, în plăcuta posiţiune de a nu avea a da Domnilor pro- 
(asorta institutului din Pomârla de cât observaţiuni și consilii mici de 
etaliii, o |
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Credândii acum, Domnule ministru, că între însărcinările ce'm! incumbă 
în urma ordinului D-vâstre, cu No. 7,329, ar fi şi acea de vă raporta de- 
spre totii ce ar putea contribui la ajutorarea institutului Başota, am ondrea 
a vă arăta că, acestii instituții avendii a fi alimentatii de copii locuitorilorii 
din localitatea sa, .este de neapărată nevoie ca se6la primară rurală de 3; 
clase din comuna Pomârla, să fii complectată prin înființarea unei clase a 
IV-a şi numirea încă a unul înstitutore. Numai ast-felii institutul Başota, . 

pentru care voința repausatului testatorii nu prevede nici un cursii primarii 

saii preparatorii, va putea avea tot-d'auna un numirii de elevi suficienti 

pregătiţi, spre a urma cu succesii cursurile sale liceale. a 

Bine-voiţi, Domnule ministru, a primi asicugurarea prea adâncului mei 
respect. | | 

E. TYocarschi.



AN EXE. 
o (Raportele sosite după 15 Acu) 
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BUCURESCI.. : 
Raportul D-lui G. Lachovari, membru în a Il-a comisiune literară din Bu- 

curesci. asupra esamenilorii liceelorii, - | | 

Domnule ministru, .. 

Cu adresa D-v. No'7,044 din 3? Mai 1881, 'mi-aţi făcut ondrea a mă 
numi și pe mine în una din comisiunile de esamene pentru liceele St. Sava 
și Mate Basarab din capitală. | Ş 

- Ne-având onârea a face parte din corpuliprofesoral, cred că scopul D-v. a 
tost de a avea și părerile unor bărbaţi care să fie streini de. ori-ce solida- 
zitate colegial și ast-fel ași putea întitula raportul de faciă : . „Impresiu- 
nile unui profan la esamenele generale din 1880/81*. . Sa 

In instrucţiunile D-v.-pentru aceste esamene notați anume punctele asu- 

pra cărora atrageţi luarea aminte a comisiunilor de esamene și asupra că- . 

ora doriţi a avea opiniunea D-lor comisari. a 
>. 5 Na 

Dorind a corespunde, pe cât "mi-ai permis -mijlocele, la măgulitorea | 

"D-v. îneredere, am urmat cu cea mat mare atenţiune esamenele ținute în... 

cursul lunei trecute, și mal ales, n'am lipsit a mă ocupa în special cu esa- 

menele de-religiune în cele 4 clase din amvele licee, precum asemenea cu 

studiul geografi şi istorii în cele d 'ânteiă 4. clase liceale,—limba română 

până la elasa VI inclusiv și — limba, francesă în cele,4 clase d întâi; am: 

credut că este mal bine a mă ocupa esclusiv de unele materii. și. a urmări 

progresul sciinţifie din clasă în . clasă, lăsând celor alți Domni comisari a 

se ocupa asemenea, cu alte materii; afară din acesta chiar împărțiala, fă- 

cută de D-v. a diferitelor comisiuni, avea în vedere, daca nu mă înșel, a- 

ces scop. e a 

Inainte de a intra în detaliii și de a răspunde. la punctele anume spe- 

„cificate în adresa şi în instrucţiunile D-y., permiteţi'm!, domnule ministru, 

a face să .pree&dă 6re-eari eonsideraţiunt generale, care mi-s au părut mal 

bătătâre la ochi şi asupra cărora cred că este timpul a se puria totă bă-- 

garea de scmă a D-vostră: N „ a 

"1. Cea ce m'a isbit ma! mult și mi-a lăsat o impresiune durerâsă este 

starea mâladivă și de epuisare fisică, a marei majorități a elevilor din am- 

bele licee, care aii trecut pe dinaintea mea. Mai toţi elevi! sunt slabi, gal 

bent la faciă, anemici și friguroși (fidvreux). Cred că în mare par te acesti, 

stare întristătore să datoresce lipsei de higienă Și insalubrității capitale 

nâstre; nu maY puţin pernieios asupra, sănătăţii, elevilor. urmeză a î lipsă 

.
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de localuri apropiate pentru licee, în care copil 'și petrec o parte din vicța 
lor, Esaminând localuri'e ambelor lie6e m'am convins: de insalubritatea 
lor şi că mult trebue să contribue la prâsta stare.a copiilor. Fără a.mă 
„putea pronunţa în deplina cunoscință de causă, totuși presupun că și în- 
ternatele private, în care-se găsese mulți elevi liceal, sunt, . cu puţine es- 

„cepţii, lipsite de localuri salubre şi de mesurile higienice, ce se cer-mat a- 
les acolo unde este o mare aglomeraţie de elevi. Asemenea cred că nutri- 

„ mentul elevilor lasă de dorit în multe pensionate. Tote aceste diferite cause 
„precum și răul obiceiii a fumatului de timpurii și pote și alte obiceiuri rele 
şi pernicidse, contribuesc a ne presinta o generaţie slăbită și epuisată, care 

„mal târdiii ne face să priceperă, citind în buletinul serviciului nostru sani- 
tar că phtisia pulmonară intră într'o proporţie atât de spălmentătâre (15— 

„20 la sută) din totalul deceselor anuale 1). Sa | Alegerea de localuri salubre atât pentru elase cât şi: pentru internate, 
o hrană substanțială şi copidsă. Inspectarea, mal dâsă a institutelor private 

„și publice, o supraveghere rigurâsă „Și de tot momentul asupra elevilor a-! 
tât în internate, licee cât și pe strade, eserciţiile corporale etc. ar fi după 
nol singurile mijltee 'de a aduce o îndreptare : stătit actuale de lucruri. 

2. Un al doilea punet asupra căruia, "mi permit a atrage seridsa D-y. atenţiune şi care se coprinde și chiar în instrucțiunile D-v. sub lit f, este ceea ce privesce educaţia (buna crescere) a elevilor. | a Am constatat și aci eu durere că acestă parte esențială. este fârte: ne- - glesă și că disciplina, buna-cuviință sunt lucruri necunoscute la marea 
„majoritate a elevilor ce am avut ocasiune a 'vedea în cursul acestor esa- mene. Trebue să fac însă o escepție laudabilă pentru elevi! din câte-va in- ternate private precum și peritru mulţi elevi, cară ședii pe la.părinţi şi fre- cuenteză cursurile liceale ea externi, - a 
„Am dis mat sus că partea educativă a elevilor lasă mulţ de dorit, ast- „fel am constatat la majoritatea elevilor, cari “se presentaii la esamene o „ținută neglesă şi murdari, nu era din sărăcii, care tot-d'â-una inspiră in- „ teres și pot dice respect, era destrăbălare, hainele murdare, pătate, lipsin- du-le nasturi, „cismele scălciate, nevăcsuite, în fine se trăda o complectă lipsă de ordine şi de curățenie, care trebue - insuflată copiilor: din cea mal fragedă copilărie. - Da E a Acestă lipsă de disciplină și bună-cuviință se mai manifestă, prin răul - ohiceiii, ce aii mulți elevi de a nu saluta pe profesorii respectivi, de-a nu avea și.a nu arăta acel respect. și acea iubire ' datorită căţre - superioril. . lor; prin sgomotul din clase și prin posele necuviincidse ce iaii pe bănci; 

ÎN ER mean aă . 

IV A se vedea raporturile generale ale: D-luy Dr, Felix, publice 4 capitalei, pe anii 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, suPră higienil și salubrităţii
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mulți căscaii. cu ostentaţiune şi se întindeaii a lene pe când sunt pe bănci 
in clasă. Acestă lipsă de bună-cuviință a isbit atât de mult pe D. deputat 
Mârzescu, care asista într'una din dile la esamenele-clasa V (retorică), în 

„cât nu s'a putut opri a face elevilor observaţiuni meritate. . Pa 
Mi s'a asigurat că acestă lipsă de disciplină şi bună crescere este și 

mai pronunțată în cursul anulu! în clase, și acesta este admisibil, de 6re- 
„ce solemnitatea esamenelor, presenţa comisarilor și a altor persâne străine, - 
nu a putut impune îndestul elevilor, spre a face să aibă o purțare mai 
cuviinciosă. . MN EEE 

3. Aci cred că este locul, domnule ministri, a vă semnala un mare în- 
convenient, ce am observat cu ocasiunei acestor esamene, este vorba de 

 diferința enormă de vârstă ce esisiă între elevii aceleiași clase; ast-fel am 
găsit în clasa IV (mi-se pare) de la Matei Basarab în care vârsta. medie 
a elevilor este de 14—15 ani, un elev de,27 an! (!);. asemenea am găsit 
în clasele I și a II între seolari de câte 10——12 ani, alții cari aveaii 18, 
19, și chiar 20 de anY. Am aflat în urmă că în legea instrucţii publice nu 
esistă o limită de vârstă pentru fie-care clasă. Pricepeţi lesne, domnule nii- 
nistru, inconvenientul ce presintă pentru cei alți, copil când se află în mij- | 
locul lor bărbaţi, carr-aii trebut deja peste majoritatea legală. In deobsce 
-asemeni elevi băhîni sunt. forte slab! şi în loc de a îmbrăcișa o meseriă 

“cinstită și producătore, să tărescii fără. nicr un folos pe băncile sedlei, tre- . 
când din clasă în clasă mal mult în considerația vârstei înaintate, de câi 

„a meritelor și sciințe! lor. ai o 
Cred că acest inconvenient urmeză a înceta cât mat iute și a se fixa 

„prin o lege saii regulament limitele de verstă pentru fie-care clasă. 
4. Un alt inconvenient es 'mi permit a semnala atențiunti D-v. şi care 

“credii că nu puţin contribue la puținul progresii ce facii elevii în genere, 
este numărul prea mare a elevilor mat-ales în primele 4, 5 clase, ast-fel 
în elasele I sunt câte 70—-80 de elevl si în cele alte câte 50 și 60 de sco- 

“lari. Cu'un număr aşa de însemnat de elevi este imposibil unul profesor a 
%X supraveghia, a "1 urmări în studiile lor, a! esamiua mar desii; ast-fel 

se întâmplă că unii elevi n'aii fost esaminaţi de cât de 2, 3 ori în cursul 
întregului anii scolar. Acâsta face ca, elevii să se lencvescă, neavând temă 
de a fi ascultați de cât la intervale forte rari. Acesta, esplică 6re-cum și 

-resultatele puţin satisfăcâtâre obţinute la esamenele generale de estimp. 
“ Dintr'o clasă de 40.—50 de elevi d. e. nu se găsescii de cât vr'o dece, cari 

în adevăr să profite și să înveţe ce-va şi acesta so datoresce saii aptitudi- 

nel lor personale, saii interesului, ce le portă profesoril, sati supravegheri! 
părinţilor; toţi ce-alţi însă nu sunt nici măcar medioeri, ci forte slab! şi 

mulţimea, repetenţilor rămași în primele 4—5 clase ne învedereză adevărul 
şi gravitatea acestul inconvenient; | 

!
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5. Mulțimea elevilor remași ropelenii, puţinul proer esti ce am constatat 
“în studiile făcute, se datoresce în mare “parte și la alte cause; ast-fel pro- 

“ fesoril în genere nu se intereseză îndestul de elevi, nu am vădut esistând 
între profeson ș și elevi acea afecţiune. reciprocă, acel interes. din partea 
profesorilor pentru elevi, nici acea iubire respeetudsă din partea elevilor 

” către profesori, sunt streini uni de alții. Profesorul, care vine regulat în 
clasă și 'și face cursul conform programului, crede că “si-a îndeplinit da- 
toria, „cine vrea să înveţe, — să, înveţe; cine nu,— nu, acesta se pare 
că este maxima după care se conducii cei mal mulți din Domnii profesori. 

Părinţii de asemenea ar&tii o incurie culpabilă către copit lor,— odată. 
copilul pus în pension sait regulat în liceii, părinţii nu maj urmărescii pro- 

„gresele copilului, pare că nu se ma! interesez; chiar la  esamenele gene- 
vale am constatat. cu mirare acest indiferentism din partea părinților; “torte 

“puţini asistaii la esamenele fiilor lor și acel cari veneaii eraii mai mult 
„preocupați să facă.să trecă copil. lor din o clasă în alta, de cât să - velă 
daca, în adevăr aii învăţat ce-va și merită promoțiunea. 

6. Inainte. de a trece la partea a l-a a raportului meii, er căii că 
“nu esi din instrucţiunile. Domniei-vâstre, atingând o altă cestiune de o 
„gravitate incontestabilă ; "este vorba. de a nu se: mai permite a se face 
politică în se0lă. Mi s'a asigurat de persone demne de totă încrederea, că 
suntii profesori, forte puțini “din fericire, cari 'și uitii într'atâta, sacer doțiulă 
lor până a face politică în clasă, blamândiă actele wuvernanților, criticând 
legile și tratând după catedră polemicele pasionate ale diarelor politice. 
Trebue interdisii cu cea mal mare severitate asemenea procedări din pat- 
tea profesorilor, precum asemenea, trebue interdisii introducerea, și citirea 
jurnalelor politice î în licee si în inţernaţele Statului ! ȘI private. Copiii nu 

„trebue să facă politică, și de accea amii blamatii totii-d a-una, participarea | 
scolarilor la, orr-ce manifestaţiuni politice. 

Trecând acum la partea a Il-a a raportului zeii privitor la csumenele _ 
“propriii dise, avemii mat întâiii: 

Religia. Studiulii religief se face bine în ambele licee, mal: slab insă 
în sucursala clasel I de În Matheiii-Basarab. Am găsită însă că pentru 
clasa III şi IV s'arii putea da o desvoltare mal mare moralei crestine și că 
ar trchui să se explice mal bine înaltele și sublimele învățăminie ale Dom- 
nului nostru Isus Christos. - 
Lamba română. — Retorica, — Poeti. — Aceste materil lasă mult | 

de dorit în ambele licee și may ales în clasele. Superidre ca de exemplu 
clasa V şi VI. Elevii din clasa IV nu scia ce este un monolog, în clasa V, 
unde este obligatorii, nu sociali seri nici citi cu literile chirilice. In clasa 
de retorică cet mai mulţi elevi din ambele licee erati forte slabi, și Ineru 
de mirare nu craii în stare a recita, o poesie românescă pe din afară, nici a, 

C 
N
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face vre'o citațiune din Horaţiii sati alţi poeţi clasici. Când urma a da unii 

exemplu, toţi elevil. dai acelaşi exemplu așa cum era scrisă în cactele lor - 

și nu eraii în stare a da de la sineşși unii exemplu, ceea ce probeză evident - 

că aii învițatii textulii papagalicesce-fără a pricepe. Si 

Am. înaintea: mea concursurile înseristi ale clase! V și VI din liceul 

Matheiti-Basarab, pentru clasa V-a s'aii datii ca subiecti: „Despre vechi- . 

tatea limbei române,“ și în clasa VI: „Cuventarea, lui Mihaiii-Vitezu. către 

soldaţii săi în ajunul bătăliei de la Călugăreni.“ Cu fârte puţine excep- 

țiuni, n'arii crede cine-va că aceste concursuri sunţii de elevi de clasa Y 

și mai alesii a VI. Ele se semnaleză prin: lipsa totală de stil, greşeli de 

gramatică, de sintaxă, fără punctuație; în fine mar crede-cin: =va ex elevii: 

de clasa YV și VI-să fie așa de slabi în propria lor limbă, IN 

Aci am constatat ca și în alte materii, că elevii şi chiar elevele străine 

erai mat forți de cât elevir.liceali; astii-felii “elevil din institutul, D-lui. 

Urechiă, cari Sati presentatii la' esamene, erati multi mal forţă şi mal bine 

pregătiţi ca cet liceali, cel din clasa de retorică aveaii de exemplu cunos- 

cință mal întinsă și studiulii lor coprindea întrega liţeratură antică şi mo- 

dernă şi cunosetii bine clasicii latini, francesi ete.,. asemenea D-şorele. 

cari s'ait presentatii la esamene pentru clasele IV şi V, parte din institutul 

D-net Miller, parte pregătite privatim, aveai cunoscințe maj întinse şi mar” 

solide de câtii mulţi din liceali.. e 

Istoria. Studiulă istoriei, cel. puţin în cele prime patru clase, la care 

amit asistat , se face mai bine; unii inconvenient am găsit în. faptul că 

în.clasa IV se învaţă Istoria Românilor de Ja 'Trajan pânk în dilele nostre, 

materia este prea întinsă spre a se pulea preda cu sucoesii în unii singurii 

anii, afară de acesta eredii că istoria țărei nu-se pote. învăța, isolată ci îe- 

bue învățată cu istoria universală, împreună; precum acesta se face în 

clasa VIII. La concursul înserisii ce s'a făcutit în.aceste patru clase , am 

constatatii asemenea o lipsă de stilii regretabil precuni și greșeli de gra- 

matică, lipsă de punctuație etc. In genere am găsitii:că se dă puţină aten- 

ţiune de către profesori la concursurile în: serist, ȘI. sunt de opinie din - 

contra, că după ele se potii cunosce sciința şi aptitudinea elevilor, 

Ast:fel în concursurile de istorie a celor” patru elase de la, Matheiii-Ba- | 

sarah găsescii greşeli enorme istorice, “un “stil câte-o dată imposibil” și: 

totuși notele însemnate pe aceste concursul şunt bune; ast-fel -un elev” de 

clasa [II-a tratând despre expediţia lul Napoleon la 1812 în contra Rusiei 

dice că, în Rusia era Impărat la acea epocă Nicolae I; şi că cea dîntelit. 

luptă între francesi și ruși 'a-fost la lena (2): altul dice că. în armata, Îi _ 

Napoleon se aflaii francesi,. goți, raţi ? ete., unul din clasa IV compară pe 

7. Vladimirescu cu Mirabeau (!) altul dice că Fanarioţi domnit în' Ro- . 

mânia. 1$ secole ; un: altul compara pe Cleopatra cil Mauia-Stuari ete. etc, -
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ete., așt putea înmulţi asemenea, exemple în înfinit, dar cu tote aceste notele 
date acestor elevi variază între 7-şi 10; ceea ce demonstră că nu se dă 
destulă atenţie la aceste concursuri.  . - Ea 

Geografia. Studiul geografiei este restrânsii după programă numai în 
“primele patru elase; ceea, ce este evident că nu pote fi suficient ; ast-fel în 
clasa II se predă geografia Asie, Africei,  Americei: și Oceaniei, şi este 
imposibil că în un singur anii să se potă preda, cu succesii atâta materie, 

„ast-fel că lipsa timpului și întinderea materiei facă să se înveţe forte su- 
perficial geografia acestor 4 părţi ale lumei; | | | 

Asemenea este imposibil a se învăţa în un singur simestru „simestru Il 
din clasa IV“ geografia  fisică și cosmografică: după programul oficial. 
Asemenea, găsescii prea încărcată cu materii inutile-programa clasei a, III, 

„- unde pentru statele Europel se cere.cunoscinţa : industriei chimică și ali- 
mentară, budgete, datoriă publică, institute de: credite, înținderile- șosele- 
lor şi căile ferate, puterea armată, flota, ete... i 

Cred că ar trebui.remaniată programa învățământului geografici și în- 
tinsii până în clasa, VI inclusivii. Studiul geografiei a luat în timpi! din 

„urmă un rangii însemnat în înv&țământul publici, ast-fel în . programele 
cele noui „din 1880* ale liceelor și colegielor. din Francia „. geografia 
se învaţă până în clasa de retorică inclusiv. ie 

In dealtminterea- metodul urmat în. ambele -licee este bun şi uniform, 
fiind acelaşi domn profesor și elevii în genere sunt mat forți în geografie 
ca în cele-lalte materii. Ra a Sa 

"Mi rămâne a vă întreţine un minut şi de limba franeesă, din cele patru 
„ clase. Este recunoscut că limbele stiăine moderne nu se învaţă bine - în 

licee şi scoli publice, și că numa! în institute private şi în casă, unde se: 
unește practica cu teoria, sc pote obține cu- succesti - cunoscinţa limbelor 
străine. De aceea nu m'am mirat de locii vădend slăbiciunea inaj orităței 
elevilor în limba francesă. Asemenea credă că ar fi mat nemeritii: ca cel 

puţinii pentru clasele superidre să se predea limba francesă de către unii 
francesii în loc de un român. N | ae 
Resumându-mă, D-le ministru, cred că programele actuale 'ar trebui . 

remaniate, a, se descărca: unele. materii şi a se întinde învățătura pe mai. 
mulţi ani, după cum am arătat pentru geografie. | Pa 

Lipsa de.cărţi didactice bune este asemenea fârte simțită, de și posedăm 
multe tractate mal în tote materiele şi cele mal multe şi aprobate de mi-. 
nisterul instrucţiunei publice, totuși nu mă sfiesci-a, susține că la o esa- 
minare seri6să și consciincidsă a acestor cărţi, puţine arii rămânea, care să 
merite aprobarea ministerială. Ar fi necesar să se. oblige . fie-care profe- 
sore ea după un restimp de 5 ani de profesoraţ .să presinte “ministerului 
cursul săii, care s'ar supune la seri6sa, esaminare a unei comisiuni. numită 

+
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ad-hoo-pentru fie-care materie ; ast-fel am ajunge peste puțin timp să po- 
sedăm o colecţiune complectă de cărți. didactice. 

O altă cestiune asupra căreia "mi permit a atrage atenţiunea D-vostră 
este lipsa mai complectă de o literatură receativă în limba română pentru 
elevi de diferite vârste ; căci cei mal mulți elevi nesciind o limbă străină 
„francesă saii germană sunt cu totul lipsiţi de plăcerea, lecturei de cărţi 
recieactive şi instructive. Este incontestabil că prin citirea de asemenea 
cărți se desvoltă facultăţile tinerimei, i se formeză „gustul ș şi stilul, şi tim- 
pul vacanţielor, a duminecilor Și serbătorilor nu S'ar perde în dadar pen- 
tru dânşii. 

Marei majorităţi a, copiilor şi a tinerilor le place lectura ; în lipsă de 
cărți bune el se aruncă pe ceea ce găsesce și nu găsescii în cele mai 
multe casuri de cât jurnale politice,. calendare și acele obscene broșuri: 
care de la un timpii înedce a inundat capitala şi provinciele în un mod 

„scandalosii. De accea cred că ar trebui ca fic-care liceii, fie-care internat : 
şi institut privat să fie obligat a avea o bibliotecă recreativă pentru usul 
scolarilor în dilele de sărbători și de vacanţii ; pentru începu sar putea 

“ strânge puţinele: scrieri române ce posedă literatura ndstră, și până la ela- . 
borarea de opere originale s'ar putea intreprinde traducerea, de asemenea 
cărți din autorii străini ca Jules Verne, Anderson, 1 Mayne-Reid, Segur, 
Mace, Stahl, Viollet-le-Duc ete, ete., a-căror citire recrează şi instruiază 
tot-o-dată tinerimea ; căci cducaţiunea urmăză a merge împreunti cu in- 
strucțiunea şi citirea cărţilor seri6se, amusante și instructive nu puţin con- 
tribue la formarei gustului, la deșieptarea, simţimintelor nobile ale ti 
nerimel.. 

Aceste sunt, D-le ministru, pe scurt, impresiele ce "ml aii lisat esame- 
nele generale a liceelor din Bucuresci și inconvenientele ce mam credut 
dator a releva şi a semnala D-vostră. ” 

Misiunea D-vâstră este pe atât de mare pe cât” de anevoiăsă, multe 

sunt reformele și îmbunătățirile de introdus în învățămentul nostru publici 

şi mai ales în cel secundar ; dar am convincţiunea că : „Foc facere tibi 

cordi esi“ şi când cine-va lucrâză cu inimă „este sigur de Teușiiă, 
“ME voiii considera cel mai fericit deca cu slabele mele mijlce voii 

putea aduce și eii un gr&unte de nisip la marele edificii al instrueţiunel 

publice. 
Primiţi, vă rog, p- le ministru, încredințarea prea osebitei mele. consi- 

 deraţiuni. 

| George I. Lahovari. 
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“Raportul D-lui Dr. A. Bernad asupra esamenilor de sciinţe - fisico-chimice 
“de la liceele din Bucuresci. ă 

Domnule ministru, 

În virtutea, invitaţiunei D-vostre cu No. 7,046, bine-voindi ami încre- 
- dinţa o misiune, care exigeză o sumă - de cunoscinţe şi experienţe pedago- 

pice, precum și de natura specialităților respective de faptii profesată și 
prin urmare lipsită de dileţantismii, — onorându-mE ast-felii întrun modii 
cu totulii măgulitorii atribuindu'mi aptitudinile respective pe cari pste, ne- 
putându-vi-le oferi în gradulii doritii, pentru împlinirea, ei; m'am presen- 

„tat d6ră, ca, delegatulii D-vâstre, D-le ministru, în dilele determinate după . 
„programa fixată şi asistând la esamenile asupra materielor sciinţelorii chi- 
mico-fisice ale elaselorii V, VI și VII studenţilorii din liceulii St. Sava, 
Matei Basarab şi ali institutelor liceale Urechiă şi Miller Verghi, m'am 
silitii a m$ conforma spiritului obligaţiunet ce 'm!-aţi încredințatii. 

D-le ministru, bine-voiţi am! acorda anticipativii indulgența D-vâstre, 
relativii la.apreciarea impresiunilorii și constatărilorii pe cail.amii venitii 
aci a vi le enuncia, dreptii resultatii efectuărei acestei misiuni. | 

"Mi veți permite deră , ma! înainte de a intra în detaliulii disertațiuner 
de faciă, a vă schiţa în câte-va puncte, impresiunea şi convincţiunea ce am 
dobânditii, asistândii la aceste esamene, — formulândii constatările dreptii 

" resultații resumătorii în modulii următorii: 
a) Că învățământul sciințeloră chimico-fisice, se face astă-dI în nis- 

ce circumstanţe şi usuri, (de vreme ce o organisațiune “methodică mo-: 
dernă, acestă stare de lucruri nu.se putea numi) puriândi caracleruli 
unui învelămentii cu totulii enciclopedică. 

D) Că programa studielorii, -relativii la sciinţele chimice, nict în sen= 
sulii unui înveţămentii elementarii encielopedicii, nu ne presintă nici o ga- 
ranţie de productivitate, ci insuliciență, atâtii în partea induotivă câţi și 
deduetivă, lipsite cu desăvârşire de demonstrațiuni în partea, experimentală 
„conditio sine qua non“, prin urmare părăsite "de orl-ce meţodisare ra- . 

-țională ; adică cursurile în sciinţele -chimice se facii până în presentii, 
fără să fie însoţite de vre-o demonstraţiune practică : și de efectuarea orl- 
cărei serii de experimente fie câţii de elementare. a 

„0) Că mijlâcele didactice de cană dispune învăţimântulii 
liceali pentru sciințele chimice, adică cărț 

e în gimnasiali şi 
ile didaotice respective, cu cari
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se servă, scolarulii drepiii călăusa lui, din literatura sciinţifică și tratate 
în limba oficială a țărel, suntii lipsite de a fi concepute după vre-o methodă 
vaţională şi modernă; ele sunt tratate într'unii modii mai multi saii mal pu- 
țin abecedaricesce, negligiând adevărata natură a sciințelorii, a chimiei - 
eminamente modernă și importantă vieţel reale, în cât nici o singură in- 

„ dividualitate din întreg regnulii naturei nu pâte parcurge o secundă în 
existența, sa, fără a nu recurge la ajutorulii fenomenelor chimice, prin ur- 
mare eminent tributare. | Da 

Unele uvrage didactice de asemenea natură, de care dispune studentulii 
în momentulii de față, se disting în total, cât și în unele părţi esenţiale, fie 
printr'un laconism clasic, sâi înfăcişându-ne nisce detaliuil în descrierea 
obiectelor neimportante, parii a fi tratate academicesce dacă nu le lipsea 
esactitatea şi metoda. o. PN 
- Asemenea abecedare chimice, lipsite de imetodă şi teorie modernă raţio-y 
nală, ignorând partăa chimico-technică și demonstrativă cu desăvârşire, 

constituese pentru scolarii mat multi unii balast nefolositor, absorbindu-" 

unii timpii preţiosii cu totulii perdutii.: Me 

- Singura elaboraţiune care face excepțiune în-acestii goli şi prin urmare 

de-0-cam-dată recomandabilă până la a doua ediţiune, este cartea, de chi- 

mie elementară a D-lui Poni, profesor la Iași. | | 

Studentul, în momentul de faţă, va, fi dar forțatii a redacta însuși mate- 

ria lut în acestă sciință, după notele de predilecţiune a. profesorului res- 

pectiv. o. DR EEE 
Implinirea. acestel obligaţiuni pentru unii student al facultăței, ar CON- - 

stitui niet o ariormalitate, dar pentru-unii scolar al învățământului obli-. 

gator, fie chiar liceal, găseseii acesta, o anorimalitate în dauna: seolarului. 

Scolaruli, mai cu semă al liceului, este aşa, absorbit cu o sumă. de di- 

ferite materii, în cea ma! mare parte de memorat , în câtii pentru redacta- 

vea unel materii, mal cu s6mă din sciinţele esacte positive, va ocasiona ca - 

textulii lul. va apare plin de erori, mai cu semă în partea definitâre şi a 

descrierii multor fenomene principali. | a 

d) Cursurile seiinţilor chimice până astă-QI esersate în gimnasii și licee, 

fiind organisaţia enciclopedică, cu alte cuvinte defectudsă, sunt lipsite 

complectamente de condiţiunile principale a unui cursii de sciință emina- 

„mente practică şi demonstrativă, e IRA 
Profesorului respectiv nu i se dă ocasie și mijlOce pentru a însoți par- 

tea, teoretită cu vre-o demonstraţiune Ore-eare- practică, -saii vre-un espe- 

yimenţ fie chiar din cele mâ! elementare. | a 

Unii eursii de chimie fie cât de elemențar, sail în ultimul stadii al des- 

voltirei, fără a fi însoțit cu. demonstraţiuni și experimentaţiuni, constituesce . 

un n0n sens, din cele mai neeriate. a |
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- Studiul limbilor, fie moderne saii clasice, pot fi ele predate fără a fi 
însoţite cu eserciţii în facerea theseler, gramaticesce, sai sintac- 
ticesce, înseris, saii -verbalii, adică, cu alte cuvinte, cu demonstraţiuni 
practice ? ” a | - 

La, studiul geografiei sait cosmografiei de : es : studiul ar fi în stare să 
fie inițiat fără hartă geografică ? 

Aritmetica şi algebra etc., fără calcularea, şi formularea cifrelor întrun 
modii demonstrativ, 'mi pare că ar fi cu neputinţă a iniţia pe scolarii în a- 
cestă, sciință, — prin urmare și aci partea demonstralivă absolutamente in- 
dispensabilă. i i | 

Dar chimia, fisiea şi sciințele naturale ! 'mi pare. că ele sunt mal puţin 
nienite de a fi tratate numa! platonicesce, adică, fără să se arate seolaru-. 
lut cel puţin o colecţiune de metale sati metaloidy, colecţia de compuși 
chimici, saii elemente şi combinaţiuni gazose, liquide, și solide, și să defi- 
neze €l proprietăţile fisice, mecanice, technice - şi. mineralogiee, fără, a fi. 
fostii ele demonstrate elevului, celii puţin într'un modii elementar din 6re- 

„care serie de fenomene principali din acesti vastii teren al sciinţilor 
chimice ; cu tote acestea, tot ce 'mi a disertat studenții la acestii esamen 
a fostii din memorie recitate ; — şi d'aceia, credă' că aceste cunoseințe, 
imbibate cu multă silinţă vor rămâne, numa! în imagine, unii timpii dre- 
caze.forie scurt. | Sa 

Domnule ministru, de şi cu aceste lipsuri fundamentale și neajunsuut în 
organisațiunea actuală a învățământului licealii pentru studiele chimice , 
bine constatate, după cum am avut ondre mai sus a le: arăta și casă de- 
parte de a fi în stare a da resultate satisfăcătore şi roditâre în interesul 
țărel și al scolarului în parte; totu-și, mă ailu astă-dY în posiţiune agrea- 
bilă de a vă anuncia căscolaril anului 1880—1881 din clasele V, VI şi 
VII a liceelorii şi mai cu semă a institutelorii liceale, 'f-am găsit în posi- 
ţiune de ami demonstra că et ati sciut să dobendescă, în raportii cu mijl6- 
cele didactice, sus arătate, 6re-Gare dosă de cunoscințe ma! puţin sai mat 
mult elementare şi mai bine metodisate de cât chiar. propria. programa 
permite şi prevede. e Da - a 

„Graţie deră silințelor onor. corp didaetie şi a scolarilor în parte. . 
D-nil profeson al acestut. învățământ în plină cunoscință a acestor de-. 

 fecte şi lipsuri simţite în organisaţiunea actuală, ati sciut a lupta, — aco- 
perind parțialmente aceste defecte, neputendu-le însă a le înlătura, adu- 
când deră la catedra respectivă, întrun mod auxiliar prin predilecţiune, 
alte sciințe avxiliare și rubedenii sciințelor chimice, împodobind cursulii 
lor, de esemplu: Uni prin fisicele: matematice, alți prin: sciinţele fisico- 
medicale, sai prin chimia biologică și chiar din materia, medică, unii 
chiar prin mineralogie ; şi întrun singur cas, constat înlocuindu-se nea-
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junsurile teorielor vechi și aplicându-se teoriele moderne ale chimiei deceni- 
ilor actuale. | Na i 

„Consecința acestor momente, până aci mal susii deserise,. este că 

studenţii liceului St. Sava ai demonstrat la esamenul presinte, nisce 

noțiuni sistematic teoretice, ba chiar nisce-date importante. din fisiea,.me- 

dicală în complicaţiunea fenomenelor. chimice, precum și din chimia bio- 

logieă în armonie cu aplicaţiunea chimie! asupra materiei medice. 

Oare-care număr de elevi aci, s'a. distinsii în acâstă direcţiune întrun 

modii cu totul laudabil şi excepțional. Sa 

Studenţii liceului Mateiii- Basarab, distingendu-se mai multi și mai pro- 

- fundii în ceea-ce privesce partea descrierel proprietăţilor fisice a elemen- 

telor şi compuselor chimiee propriii dise, asemenea și in- formularea no- 

menclaturel chimice, prin o interpretare mat precisă bine concepută, — altii. 

- număr de elevi mat însemnat a! acestul liceii arătând o perfectitate dre- 

care mal pătrundătâre pentru partea Zeductivă a fenomenilor. propriu: disii 

chimici ; — 'mi-a lăsat o impresiune a unor resultate relativ excelente. 

Elevele institutului Miller-Yerghi, "mi-a dat ocasiune a constata într'un 

modă satisfăcător că studiile chimice aii fost însoțite aci cu una din sciin- 

țele auxiliare din cele mat importante ale chimiei, adică, de noţiuni mine- 

ralogice şi cristalografice. a i 

“La deserierea „proprietăţilor corpurilor și compuşilor chimici, mai a- 

lesii partea metalelor fără a fi însoţită cu demonstrarea propiietăţilor mai -- 

cu sâmă cristalografiee, va provoca tot-d'a-una defectuositate neertată. 

Elevele din: acesti institutii posedii cunoscințele în acestă direcţie, în cât 

fie-care element stii compuși "m! a fost definit și prin proprietăţile crista- 

lografice. - a | i 
Menţionez acâsta aci cu deosebită plăcere pentru că aceste seiințe, (mi- 

neralogia și cristalografia), sunt mal mult sati mail puțin negligiate în învt- 

țământulii nostru până chiar și la facultatea de medicină, ete. de şi mal 

cu sâmi, cristalografia repet încă o-dată ocupă unii rol așa, de însemnat 

în chimie, ca și mineralogia pentru metalurgie. e 

Institutul liceal V. A. Urechiă "mi-a oferit ocasiune excepţională a cons- 

tata că aci învățământulii sciinţelor -chimice este tratat întrun sensii alii 

teoriilorii moderne. . a | Ra 

Elevit aci sunt iniţiaţi în. desvoltaărea formulelor după atomicitate, pe 

lîngă formularea impirică, raţională câtii și grafică. | PI 

„În disertarea proprietăţilorii. fisice câtii şi chimice mi sa arttali! o 

grupare cu totul raţională până în detalii e | 

Privitor la partea chimiei Hydro earburilorii (organică) disertându-mi- 

se asemenea fenomenele şi reacţiunile chimice tot pe pasa de atomicitate,. 

“De şi numărulii scolarilorii aci ma! restrânsti, "pote că acâstă împreju-
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rare a contribuiti ca mat toţi scolari! afară de doi, trei, individuali de na- 
tară mal slabi îndestraţi, 'mi a manifestat întrunii modii cu totul distins 
că materiile după programă, aci metodisati, parţialmente prin teoriile n0- 
derne, aii fostii recepționat într'unii modii în câtii aii seitii a interpreta, o 

„serie de chestiuni prin o facilitate laudabilă, luândi- chiar în băgare de 
semă multe detailuri ale unor ramun! speciale sciințelorii chimice, și dre- 
care seril de elevi aii seiut a da explicaţiuni, chiar în fața unor chestiu- 
ni improvisate, eşite din eadrulii și sfera celorii impuse prin programă, în- 
trunii mod cu totulii eminent. a Da 
Acum în faţa tuturor acestor momente, impresiuni, și constatări, resumân d 

resultatele esamenelor liceale 1880 —1881 a; sciinţelor chimico-fisice, -ele 
ne autorisă a, înregistra, nisce impresiun! satisfăcătâre, și pentru că ne este 
impus a lua în considerațiune mai cu stmă organisaţiunea incomplectă, 

“programa defectâsă, lipsită de metoda, uă literatură didactică aprope nulă, 
pot adăoga că efectuli a fost chiar.eminent și surprindetor. Acesta însă 
grație talentului , și “a inteliginței, sai a diligenţi! individuale a, scolari- 
16r, cari s'a, distinsii, precum și a silințelor laudabile ale onor, corp didac- 
tio profesoral în parte, der nict-de cum pe basa: organisațiunii, a preve- - 

„ deril, a principiului sati a metodisăriy, care trebuia să fl fost dictătore. 
Domnule ministru, aceste resultate cu tote acestea, sunt numa! şi nu- 

mă relative; lipsite de veri-ce garanţiă a fi folosire întrunii mod stator- 
nic și producător scolaiului, la parcurgerea luY prin învățământul sperior 

„Și universitar, saii pentru-cariera practică în viaţa reală. 
„ Sciinţele chimice tratate întruni modit filosoficesce sati închipuitor, fie 
“chiar pentru un gradu de învățământii cu totuli elementar, fără a fi însoţite cu 
partea demonstrativă sai expermentală, şi acesta întrun modii cu totul 
raţională metodisati, şi însoţit de teoril moderne, nu va permite a intro- 
„duce scolarulii în națura acestei sciinţe de cât într'un modii, cu nisee no- 
țiuni numat inductive enciclopodice , fără a fi în stare o deduce vr'o dată 
un raţionament, atât de reclamat pentru cariera luy universitară, ca medie mal cu semă, ea farmacist, sai chiar pur ca seiință didacțică. o De vreme ce astă-(i facultatea. de medicină, Facultaţea, de sciințe, scola de farmacie, scoli de învâţământul superior şi special în sciințele tevhnice și de arte, civile şi militâre,-care ma! mult sati mat puțin aii deschis por- țile lor tinerimet de dre care timp încâce și în țera nâstră, reerutând con- tingentul lor, din sedlele nâstre gimnasiale Şi liceale, este evident că ca- „pitalul lor de sciinţă mal cu s&mă de sciințele exate, positive, pentru vița reală —condiţio sine qua non-—trebue să fie nu numaţ introducător şi elemen- tar, encilopedie, ci cu re care aplicaţii mal profunde, înzestrat cu o dosă mal mult ca suficienti de intuiţiune posilivă deducătâre, dobindite numar prin. cursurile demonstrative și experimentale, bine metodisate. :. -:
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Până în diua de astă-dt bacalaureatul de la not „umplea numa! băncile | 
“ facultăţilor de drept, de litere şi abia de sciințe. 

In adev&r pântru acest studiu universitari pote că a fostii suficient n0- 
țiunile caut le a adusii cu sine, dar în present cănd pe învăţătura sci- 

„ințelor reale se redemă t6tă lupta și progresul material ai civilisaiunil, 
nu mal pote fi de ajunsii. 
„Domnule ministru acestă opinie 'mt este dictată în virtutea 6re căror 6s-. 

periențe dobândite cu studenții facultăţii de medicină, farmacie şi de sei- 
ințe, eşiţi din şeâlele nâstre. 

Domnule ministru, acestă opinie din convincţiunea adâncii reluată, în 
virtutea împlinirel misiunei de faţă, dar mat cu sâmă după nisce experienţe 
dobândite prin cariera mea după unii parcurs de 14 ani cu studenți! facul- . 
tăţit de medicină, farmaciel, “Și a sojinţel, care se recruteză din gimna- 
siele şi liceele nâstre. 

Doresc din adîncimea, sufletului, ŞI a sentim entelor de iubire ce portii tine- 
rimel, care se sacrifică. vre-unei cariere 6re care în direcţiunea sciințelorit 
exacte, positive, și în speciali a Chimiei-Phisice, a li se inaugura uă eră 
nouă, solidă, modernă, înzestrată cu tote garanţiile, atăti la partea înv&- 
ământului obliglator, cât şi la, acelă facultativ, fer it cur entului de ha- 
sardare. . 
„A mal însoţi acestii raportii cu alte detailuri sai schiţe de natura pro- 

- gramatore saii metodisare, nefiindii de. competinţa mea. eselusiv, mă cred 

dispensatii, dacesta. - 
Bine-voiţi dar, D-le ministru a 'mi acorda, la, acestă ocasiune, favorea de . 

a vă exprima sentimentele mele de înaltă stimă, 

Dr. Alf, Bernad-Lendray, membru al comisiunei de esamene 1880— _1884 

pentru stiinele chimice-fisico, (iceale). E - 

1881, — Augustii 16,



Raportulii comisiunei care a asistată la esamenele de matematice ale ginna-. 
sielorii din Bucuresci. IE : 

Domnule ministru, 

Insărcinaţi de D-v. să asistăm la esamenele de matemaţice ale gimna- 
'sielor din Bucuresci, avem ondre a vă refera observaţiunile nâstre atât a- 
supra, modului cum se predaii aceste sciințe, după resultatele dobândite, cât. 
şi asupra modificărilor ce găsim de cuviință a le supune apreciere D-v. 

spre a fi introduse în sistemul învățământului actual. | Ia 
„1. In nici unul din cele trei gimnasii, programul oficial al învățimân- 
tului de matematice n'a fost predat în întregul lu. Scuza D-lor profesori 
în acestă privință a fost lipsa de timp. i a 
„2. D-nil profesori se mulțumesc în predarea sciinţelor. aritmeticei, 'geo- 
metriel și algebrei, să facă ma! multă teorie și forte puţine aplicaţiuni. Aşa 
în cât elevii, saii din lipsa timpului, saii din împovărarea, -celor-alte cur- . 
suri, ne mai făcend niel o aplicaţiune asupra teorielor ce le-a făcut profe- 
sorul în clasă, nu pot să profite de cât ta mod forte superficial din cele ce 
al învățat. De aci provine, credem, că elevil cu nota $ și 10 de peste an, 
nu sciii să răspundă la cele mal simple cestiuni de aplicaţiuni, or! relative 
la cele ce aii învățat în anul trecut, sai să pâtă, realisa un mie calcul nu- 
meric. După cum fisica şi chimia nu se pot învăţa, fără experiențe, tot ast- 
fel nici matematicele nu se pot învăţa fără aplicaţiunt şi deslegări de.pro-. 
bleme. Problemele şi aplicaţiunile servă de legtimânt la învățământul dife- 
ritelor părți ale matematicelor, OC E i 
„Un alt inconvenient nu mal puţin grav în studiul matematicelor este şi 
deprinderea, ce se observă la elevi, de a învăţa pe din afară. Scopul esen- 
ţial al studiului matematicelor» este de-a forma raţionamentul Şi exercita, 
inteligenţa copiilor; când însă se înveţi pe de rost Şi fără pricepere, folo- 
sul; ce s'ar puţea obține, este nul. Ne lăsând nici o satisfacţiune în spiritul 
elevului, ele nu produc de cât o amărăciune desgustătâre; de unde resultă “ 
puțina atracţiune ce aii scolarii în genere pentru a, învăța matematicele. 

„.. Pentru ca acest studiii să presinte o atracţiune, care să mergă crescând 
cu înaintarea, elevilor în studiii,. trebue ca profesorul să nu pârdă nic! o 

„ocasiune în care să explice utilitatea lui şi să le dea prilegii să pună în. - „ aplicare ceea, ce a învățat în teorie. a
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Nu mat ast-fel studiul arid al -stiințelor 'esacte. pâte deveni atrăgător, 
facil și util. a a ae i 

3. Am observat că la esamen în casul may general, când elevii nu: 
stiati a respunde la chestiunile ce li se făcea, d-nii profesori în. loc de a 

căuta a "1 pune pe cale printr'o serie de raționamente sait de întrebări nu- 
mai, după care sar fi putut: judeca gradul de raţionament saii de intele- 
ginţă al elevilor, profesorii din contra făcâii singuri respunsurile, ast-fel 
în cât în.realitate, esamenile eraii trecute de profesori, iar -nu de elevii, 
care adesea nu scotsii în timp de un cuart de oră, cât şedei la tablă, nici 
măcar o vorbă, .- N ac i | 

Dacă, acesta se practică tot ast-fel si în timpul lecţiunilor din cursul a- . 
nului, nu e de miraţ ca elevii să nu înveţe să și dea sm de cele ce li se 
predă. Ra 

4. Nu credem tocmai nemerită, măsura de a lăsa pe tinerile fete să ur- 
_. meze cursurile la gimnazii împreună cu băeţii. 

- 4 

“5. 'Ținuta și modul de a se presenta.al elevilor lasă mult de dorit. A-: 

cesta, provine din lipsa de.cresteie și negligența în care sunt abandonaţi, 

căci nimeni în adevăr nu se ocupă de ei spre a le inculea o bună purtare: * 

“și principi solide. Părinţii în particular şi profesorii. în genere trebue să 

aibă grije de educaţia complectă a unui copil. e 

- Ax fi de dorit ea profesori! să păstreze reserva şi calmul cuvenit faţă cu 
scolarii, -a nu fi când prea familiari cu dânșii, când prea violenți., 

In ceea ce privesce amelioririle ce ar fi de dorit să se întroducă, în sis- 

temul actual al învăţământului, ele pot fi de două specii, unele relative la 
profesori şi altele la programe.  _ -. -.. Dai 

De la calitatea, protesorului depinde esenţial starea învățământului, el 

“e care frământă lutul intelectual al tinerimet, şi "1 dă impresiunile și formele 
“de la care societatea asteptă folosele și podâba ei. 

Pentru a avea profesori, trebuesc două lucruri : 1. Scoli normale bine | 

orpanisate, unele din care să iasă profesori pentru seolele primare și al- - 

tele cari să, serve de pepiniere pentru formarea. profesorilor de . gimnasil. . 

şi licee. | A a a 
9 . 7: . . . vw . ...p . 

2. Imbunătăţirea sortel profesorilor, adică : să i se dea mijlâce suficien- 

te asigurândui-se viitorul, spre: a fi ataşat în mod absolut de profesiu- 

Dea UL guri „ 
Un profesor inteligent pote face cu un program cât de răii alcătuit, ori- - 

ce va voi, dar fiind-că suntem, în ceea ce alinge ramura profesorilor, încă 

departe d'a poseda; autorităţi, credem că ar fi folositor și practic, pen- 

tru a realisa un învățământ mai serios, chiar cu mijlocele de care dis- 

punem: . a a a RE 

1. D'a se întocmi grograme detailate pe lecţiuni. Numărul și întinderea, 
| îi 05 

.



„an şi cu materia ce se pote preda în timpul une! prelegeri; | 
Dupe una sai două lecţiuni, cart vor corespunde cu subiectul unei teorii, 

„se Yor face aplicaţiuni și probleme cark vor fi-specificate prin programele | 
destul, IE o 
«2. În programul oficial actual aritmetica figuredă; în tiet clase conse- 
cultive Î, II] și III, pe lângă care se mai adaogă” în clasa II şi III și geo- 

- metria. Credem mult mal raţional că aritmețiea să fie predată, inclusiv În 
„ clasele I şi a Il-a. Geometria să se începă în clasa III-a și să se termine în. 
„semestrul I al clasei a, V-a. Algebra să încâpă în semesteul al II-lea, clasa 
“V-a, unde se va, preda până la ecuaţiuni de gradul al 2-lea inclusiv. * 

“În acest mod se va păstra o mai mare. continuare în studiul unei seiin- 
:ţe» și se înlătură confusiunile ce pot, proveni din disposiţia programului 

actual, e Si 
3. Programul studielor de matematici cu începere de la clasa V-a, ere- 

„dem că ar trebui reformat ast-f6l ca, elevii, cari se destin „a sciințe, pe 
„.. lAngă bacalauriatul de litere să mai obţină și bacalauriatul în sciinţe. 

Pentru acâsta, cu începere de la clasa V-a se vor avea în vedere două 
„„ categorii de elevi, unit cari vor deveni bacalauriați în litere, alţii bacă-_ 

Jauriaţi în litere şi sciințe. La cei d'ânttiii se vor reduce studiele matema- 
„tice la strietul necesar, adăoxându-se partea literară ; li categoria a doua 
„. se Ya scădea povara literară şi li se va complecța programul sciinţelor, 

înlesninduli-se mijlocele spre a le învăța... a 
„:.. Printre mijlocele ce credem indispensabile pentru studiul matematicelor 
propunem și următorul : Elevii cari se: destină la seiințe, pe lângă cursu- 

„rile ce fac, să aibă şi ședințe suplimentare. In aceste şedinţe li se vor face 
aseultări, esplicări, precum şi deslegări de probleme de către “profesori 

„ Suplimențară, ÎN ai SIE | 
„Afară de cei 7 ani de studiii, credem necesar, „adaogirea unul al. 8-lea 

an, în care s'ar face numai matematici, repeiind tot ce a învățat în cursul 
celor 7. ant, după care elevit ar putea dobândi bacalaureatul în sciințe. 
„Iniţiativa luată de D-vâstră D-le ministru, de a numi anual comisiuni e- 
saminătore, alese dintre bărbaţi “speciali, pare menită a da cele mat bune 
Tesultațe. 7 33 II N aia 

| i vă rugăm D-le ministru, încredințarea, osebite! nâstre conside- 
Tațiuni, -- - Se a ie 

“Be-căiret lecţiuăt să corespundă cu numărul dilelor de prelegen de peste 

ZI, Argetoianu, Căpitan I. Perticari, G.. Chirilov, să



CRAIOVA, 4 

Răportulă comisiunei asupra esamenilorii Ticeului 

Domnule ministri, - 

In urma însăreinărei ce aţi bine-voitii a ne încredința, sub-semnaţii am 
căutatii a asista la esamene în-diferitele clase ale liceului din Craiova şi, 
în limitele eunoseinţilor n6stre a ne da socotâlă de modul cum suntii pre-.. 
date cursurile, de silința ce pun elevil a pătrunde materiile, şi de resultatulă 
obţinutii. In generalii vă putemii încredința că D-niy. profesori al acestul: 
liceu se ţinii continuii în curentul seiinţei şi caută metâde practice pentru 
a se face să fie înțeleşi de elevii lorii, dându'și t6tă. silința ca - cursurile 
D-lor să fie profitabile celorii ce le auditză. D-ni! Constantinescu, Raymond _. 
și Popilian putemii dice că aii avutii chiară fericirea de a'și ajunge com- 
pleet scopulă în acestă privinţă, OC e a 

„„ „În ceea ce privesce pe elevi,'am constatatii cu regretă că și acum se" 
petrecii lucrurile ca și în trecutii, adică că elevi! unei clase se pot împărți 
în duoă categorii, prima forte numerâsă, prea: numer6să, compusă din a- 
ceia, care nu 'şi daii socotâlă petru ce se găseseii ei în liceu, pentru ce 
părinţi lori “și impună sacrificie ca să 1 întreţină și pentru ce Statulii 
cheltuesce cu sedlele. Acești elevi, fie din causa unei rele direcțiunt: date .. 
studielor umanidre, fie din causa lipsei de supraveghiare din partea fami- 

lielorii, căci capacitatea de a învăța credemii că nu le: lipsesce, asistă la 
cursuri mat mult ea martori oculari, şi mai alesii la materiile sciinţifice 
suntii mulți cari nici că pot înțelege, ce se predă în clasa lorii. De asupra 
acestora vine a duoa categorie, compusă dintr'un restrinsii numării de elevi, 
cari în adeverii, din tote punctele de vedere suntii demni de elogiuri și dati : 
cele mat bune resultate, decă nu tot-d'a-una. practice de -sigur teoretice. 
Acela care a avutii ocasia a asista veri-o dată la clase în cursulii anului 
pste fi sigur dinainte de resultaiul esamenelor : de - finele anului, căci vă. 

„ putemi asicura că este ca și imposibil ca atunci un elev să. trecă din- 
tr'o categorie într'alta, şi ast-fel esamenele,.de altra-minte lucru naturali, 
nu servii de câţi: de a sancţiona, oficialii o stare de lueruri cunoscută pro. - 
fesorilorii, putem dice chiarii de la începutulii anului. E 

Resultatulii obținutii cu: acestii micii „numării de elevi” putemii. dice că
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este din tâte punctele de vedere satisfăcătorii,-în adevării ami vEdutii elevi 
cari asupra tutorii obieetelorii rspundii cu o facilitate, o pricepere şi.o 
cunoscință demnă de laudă, și de sigurii că el potii aborda, la eşirea diu 
liceu; veri-ce studie unversitare, de 6re-ce "1 credemii suficentii preparați. 
„Pentru a ne espliea starea -de lucru mat susii -espusă, sub-semnaţii 
ami căutatii a studia şi pătrunde variele cause cari potii influenţa asupra 
ei și pe câtii cunoseințele n6stre nc-ait permisii a sonda - lucruli, credemii 
că esistă trei cause principale cară aii o influență decisivă: . - | 

1. Programele nistre ni se parii prea încărcațe mat alesii la părţile sci- 
inţifice, când considerămi că ele suntii mai complicate și. mat întinse de 

- câtii în acele state unde nivelulii instrucţiunei în. generali , mijlocele so- 
ciale. de a se instrui și educaţia. familiară suntii multi superidre de ceea-ce 
există în țeră nostră; chiar făcendii abstracțiune de acești termenii de 

comparație, credemii că ctatea clevilorii și desvoltarea încă fragedă a fa- 
„ eultăţilori lor-nu suntii la nivelulii materiilorii din programii. Esaminândă 

cu atenţiune aceste programe găsesce cine-va materii “cară pre banca fa- . 
cultăților, saii în sedlele speciale, nu potii fi de cât necesare și utile, dar. 
cari pre băncile liccelorit nu facii de câtii se întindă -prea multi mintea, 
elevului şi de a o fatiga fără resultatii practicii, răpinda' și mal multe dre, 
pre cari el le-ar putea, întrebuința cu succes la studiulii unorii materii ce 
1 suntii în adevării absolutii necesare. Posiţiunea și specialitatea, ndstră nu 

„ne permite a prejudeca în fondii care suntii anume materiile ce tiebuese 
„mal multi sait mai puţinii desvoltate. sait chiarii sterse din programii, ere- 
demii însă că n'amii fi departe de adevtrii cândit amii dice, de exemplu,.că 

„partea, sciinţifică la, no! nu este în raportii cu cunoscințele, ce se pot cere 
- unorii elevi destinați diferitelorii cariere, dintre eat unele nici că aii ne- 

cesitate de studiulii: matematicelorii. Acâsti, obserraţiune se pâte face mai 
la tote materiile programului, afară numai de casulti cândii se va susține | 
că la noi liceulii are intreită misiune de-a servi ca focar de studii umani- 

"Ore ea sc6lă reală şi ca sedlă speciali, . - Ri 
„2. Profesorii putemii dice că în generalii și pre cât mijl6cele de studiu şi. 

„ cerculii socialii în care tiăeseii permiti, suntii la înălțimea misiunei 
D-lorii şi nu le lipsescii nici buna voinţă nic! dorința progresului. Sistemu 
controlului, forte util la alte specialităţi, credemii că nu se pote esercita a- 
supra profesorilorii de câţii numai prin observaţiunea resultatelorii pro- 
duse. Pentru liceul din Oraiova, dacă resultatele obţinute nu suntii su- 
ficiente și unele sunţăi chiarii nule, credemii că acâsta nu li se pote 
imputa toi-d'auna, pentru că încărcarea enormă a programului, lipsa de 
localuri convenabile .şi de material, numărul peste fire mare alit elevilorii 
unei clase, sunt - motive seri6se cari "pune la adăpost şi ne face să fim 
indulgenți pentru xesultatele obținute, Am vădut clase unde sufoca cine-
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va din causa lipset de spaţiă şi unde profesorulii trebuia să se pună în 

contactii şi să esplice la '75-—80 elevi! Noi credem ca pentru asemenea 

casuri, numai pretențiuni nu putemii avea. a 

JL. Dacă ne vomii ocupa de starea elevilorii ce frequentă liceul, de. 

_posiţia materială, de mijlocele sociale în care trăescă,. şi de aspiraţiu- 

nele lor, putemii găsi că aceşti elevi în generalii suntii animați ma! 

multi de dorința de a parveni, şi perspectiva unei funcțiuni. înalte și bine . 

remunerată este aprâpe singuralii mobili ce animeză ; a trece cu succes - | 

" esamenele cerute este continua lor preocupațiune şi pucini cugetă ca după 

_esamenii să le remână și un fondi de sciință, căci sciii. toți că mai târdiu - 

vox fi apreciaţi numai după diplome, iar nu și după &unoseinţele . reale ce 

posedă, Ca mijloce materiale de esistenţă suntii puţint care aii, şi familiele 

în generalii chiarii cândii-aii stare, procură puţine mijidee , credendi ele 

că e suficienti unul elevii să aibă haine şi demâncare pentru a învăţa, 

- cât-pentru cărți şi alte mijloce de studiii mai că nu 'se ocupă, sai caută 

s%'1 angajeze la diferite serviciuri pentru ca ast-felii sist potă procura ne- 

cesariele. Acesti sistemii pe lângă cele alte inconveniente presentă şi -a- 

cela că elevulii fiindii mal tâtă dioa ocupatii la liceii, cândii. se întoree a- 

casă în locii să se polă repausa și cugeta asupra lecţiuuilorii s6le, este o- 

pligatii a se ocupa eu alte lucrări străine studielorii s6le. E 

„++ Măjlâcele sociale în care trăeseii. acești elevi: şi care suntii acelea ale 

-vestrânsei nâstre burgesiei şi ale țeranilorii stabiliți. în orașe, influențeză 

forte multii asupra, lori din tote punctele de vedere, și acestă influință, celii 

puţin în starea de faţă în care se găseseii a (aceste clase sociale, nu pâie. 

fi iocmat folositâre uner solide educaţii și unei seri6se instrucţiuni. | 

Bine-voiţi, vă rugămii, “Domnule Ministru, a-accepe asevurarea prea 

osebitel nâstre consideraţiunl. a să 

General Angelescu — Maior Gigărtu — Dr. Verocescu. .



| Raportuliă comisiunei asupra esamenilorii Scolei normale din Bertad. .. 

Domnule ministru, 

_ Mal întâiii sunțem datori a vă mulțami de considerațiunea ce ne-ați dai, 

de a ne numi în comisiunea chemată a asista la esamenile scolei normale - 

primare din urbea Bârladului. a 

Nol, sub-serișit, pătrunși de cuvintele adresei D-vostră şi de interesul ce - 

“puneţi de a: cundsce resultatele produse de sc6lele normale, am asistat pre: 

cât aim putut la esamene, iar D. Iacob Fătu al treilea membru al acestei 

-. comisiuni n'a asistatii din causă că în acel timpii era dusii la bă în străi- . 

mătate, | Na Se 

„Dle ministru, normaliști! de. la Bârlad a răspunsti forte bine. la tote - 

_“ materiele ee s'ait propusii, și am constalai că-toți profesorii 'şI ati îndepli- 

miti datoria lor cu zel și dovotamentii.. Noi credem că acești normaliști cu 

instrucţiunea, ce ait primiti de la demnil lor profesori, vor corespunde. pe 

deplinii la înalta misiune ce ait de a fi cel ântâiii luminatori af poporului. * 

- Pe lângă celelalte cunoscinţe, higiena, medicina populară, veterinăria, 

musica vocală, gimnastica şi eserciţiul armelor, vor aduce în curând cele... 

“mai salutarii resultate asupra generaţiunel presente şi viitâre a poporului 

“nostru. a Pe Sa . 

„.. D, Ioan Popescu, directorele sedlei, este notoriii cunoscutii de devota-. - 

_- mentii ce pune în pregătirea normaliștilor să, de a deveni buni învăţători 

_stiteşti, eminenţi cetăţeni şi. apți a lumina pe fii! sătenilor sub tote TApor- - 

=. turile vieţei lor. 

- Normaliştit din Bârlad suntii. îmbrăcaţi în portii naţionali. Acum duoi 

ant D. Popescu a venit cu el în Bucuresct, şi de aci a trecut pe la Sinaia 

în Transilvania. Sciţi ce impresiune bună a făcută ei ori pe unde a trecutii 

cu înfăţirea lor măreţă și serisă, cu eserciţiul lor imilitar, cu musica Yo- 

cală şi cu representanţiele şi jocurile lor naţiânale. . Ii Na 

In fine,- D-le ministru, scdla normală. din Bârlad, sub raportul imoral şi.



200 
Pa 

intelectual nu. lasă nimica de doritii. Așa dar, cu onre aducem la Cunos- 
cinţa D-vostră resultatul ce am constatat spre cea mai departe lucrare - 
din parte-vă,. ie o | a 

„ Tot-d'o-dată, vă rugăm, a ne erta de întărdierea care n'a proveniţi de 
cât din diferite împregiurări bine cuvăntate. - aa a 

| Bine-voiţă, vă rugămii, D-le:ministru, a primi asigurarea osebitet. nd- 
“stre considerațiuni. -. | i | 

„1. Moga.— Dr. Cala, i 
i Ei 22 August, 1881, 
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NOTA STATISTICA | 
ASUPRA 

INVETAMENȚULUI PUBLICU SECUNDARU LA FINELE ANULUI SCOLARI 

  
  

  

        

1880—1881 

I. LICEE 

| | i | atei |ezutie 
NUMIREA LICEELORU 3 xi, NE 

za profesorilor | elevilor 

St. Sava din Bucuresei . ..... 1 25 522 

Matheiii-Basarab din Bucuresei . . . 1 26 317 

Liceulă din la. . 1 25 303 

> 3 Craiova . . e | 1 „22 400 

Boa | 1] 2 | 2% 

0 Botoşa - 1] +22 150 

ţii Apostol din Ploesei. „- 1 19 | 144 

| | | “Total general | 7 160 | 2,065 

  
  

“pote liceele sunt în sarcina Statului. Sumele alocate pentru întreţinerea 

liceelorii se urcă la 722,299 lei pe an, și anume: 125,565 lei pentru liceului 

St. Sava; 125,165 lei pentru Matheiit- Basarab; 134,770 lei pentru liceulii 

din last; 120,843 lei pentru liceulă din Craiova; 84,808 lei pentru liceulii 

din Bârlad ; 84,808 ler pentru liceul din Botoşani și 46,340 lei pentru 

S-ţii Apostoli din Ploescl. 
26
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II. GIMNASII. 

  
  

  

        

| = Corpii Populațiune 
: - Ă N | didactic scolară 

„NUMIREA GIMNASIILORU Ş ——— 

S- profâsatilor clcilorti 

Lazăr din Bucmesei .. ... 1 16 180 
Mihaii-Bravul din Bucuresey . 1 „14 142 
“Cantemir din Bucuresci . . 1 13. 139 
Alexandru-cel-Bun din Iaşi . 1 15 197 
Stefan-cel-Mare din Iaşi . 1 13 92. 

- Gimnasiul din Galaţi . 1 11 91 
» „ Pitesci ... „IL 12 115 
a -„ Bacăii. 1 10 84 

„5 » Focşani . 1 10 126 
» „ Brăila. 1 10 105 

Tudor-Vladimireseui din Buzăii. . 1 8 121 
Văcărescu, din Tirgovisce . 1 7 54 

- Gimnasiul din Piatra . . 1 8. 97 
Roman-Vodă din Roman. . 1 7 66 
Gimnasiul din Folticeni . . A 1 3 77 
Alexandru-Ghica din Alexandria . . 1 5 33 
Gimnasiul din Giuigiu . . i 7 82 

» „ Tecudiii. . 1 6 65 

Total general ... .['18 180 1,866 

  
  

Dintre gimnasi! 10 sunt în sareina Statului şi 8 se întreţinii din fonduri 
comunale și judeţene. Sumele alocate în budeetulii Statului pentru îatreți- 
nerea gimnasiilorii se urcă la 329,043 lei pe an şi anume: 46,820 pentru 

„Lazăr din Bucuresc; 46,820 pentru Mihaiii-Bravul din Bucurescr; 38,960 
pentru Cantemir din Bucuresci ; 46,820 pentru Alexandru-cel-Bun din Iași; 
38,960 pentru Ștefan-cel-mare dia Iași; 24,072 pentru gimnasiulii din Ga- 
laţi; 24,072 pentru gimnasiulii din Pitesci; 24,672 pentru gimnasiulii din 
bacăii ; 2401 2 pentru gimnasiulii din Focşani și 13,775 pentru gimnasiulii 

in Brăila, -
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III. SEMINARII 
  
  

  

  

  

3 Corpii — | Populaţiune 

NUMIREA SEMINARIILORU ŞI |asiet |seelară 
| i profeau ilor elenilor 

“Seminarulă centrali din Bucuresei. . . 1 16 | 384 

Nifon-miiropolitulii din Bucuresei . , ...| 1 .13 198 

Socola din DAȚI 16 | 251 

Seminarulii din Galaţi... ... | 1 9 72 

- „ Roman, ... . 1 8 178 

n Ageg i ai 9. 222 

ap Râmnic... | 1: 9 273 

- „  Buztii | 1 9 184 

» , Huși... „| 1] 9 173 

Total general . . . 9 |- 98 | 1,935       
  
  

Afară de seminarulii Nifon-mitropolitulii care se întreține cu din fondurile 
lăsate de repausatulii întru fericire mitropolitii-primati, Nifon, tote cele-alte 

"seminarii sunt în sarcina Statului, care prevede suma de 358,912 lei, 
adieă: 69,921 pentru seminarul centrali din Bucnresei; 69,921 pentru 
Socola din lașt; 39,823 pentru seminarul din Galaţi; 35, 608 pentru semi- 
narulii Romanii ; 33, 806 pentru seminarulii din Argeşii; 36 „611 pentru semi- 
narulii Râmnicii; 36, 611 pentru seminarulii din Buzăi și 36,611 penlru 
seminarulii din Hust.
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IV. NORMALE 
  
  

  

    

. i 3 - Corpă Populațiune 

. „a . % didactieii seolară 
NUMIREA SCOLELORU : Sp 

. e Nr, | Nr. 
3 -Îprofesorilori | -elevilorii 

Carol 1 din Bucuresci . . 1 10 92 

A societăţii peniru învăţ. poporului, din Bu- 

GUS e 1] 14 31 

Vasile-Lupu din la... 1 11 85 

Normală din Craiova, . | 1 „10 40 

A'societăţiI pentru învăţ. poporului, din Ploesci| 1 11 |. 77 | 

Normală din Tirgu, 1] 5 115 

Normală dia Bârlad. a] a | aut 

Traian din Severin . . Na ERE i . 1 8 55 

Normală din Galaţi . E al 9 62 

Total general. . .| 9 92 718       
  
  

„Pentru secolele normale se prevede suma de lei 235,118 şi anume: 
65,214 pentru sc6la Carol [ din Bucuresel ; 55,893 pentru Vasile-Lupu 
din laşi ; 52,135 pentru sedla din Bârlad ; 31,528 pentru sc6la din Galaţi 
şi 80,248 pentru sedla Traian din Severin. i NE 

Cele-alte sedle se tatreţin din fonduni particulare şi judeţene, având. fie- 
care câte o subvenţiune din partea Statulut. - a



V. COMERCIALE 
  
    

  

  

- = Corpii Populaţiune 
- : . 'S didactieii seolară 

NUMIREA SCOLELORU E: 
* Nr Nr, 
| profesoriloră] eleviloră 

Comerciala din Bucuresei î.. 1 15 263 

Alexandru loan 1 din Gala . . .. | 1 11 89 

Comerciala din Oraiova. . .. .. . | 1 9 89 

Comerciala din Ploesei . . . ... . . | 1 11 61 

Comerciala din Iași eee 1 2 64 

Total general. . . d -48- 566       
  
  

Afară de se6la comercială din Ploesci, care se întreţine 'din fonduri co- 
munale, cele-l-alte sunt în sarcina Statului, care prevede suma de 152,220 
le şi anume: 57,950 pentru comerciala din Bucuresci; 37,660 pentru 
Alexandru loan I din Galaţi; 37,660 pentru comerciala din Craiova și 
18,950 pentru şedla comercială din Iași, îfininţată în anul trecută.
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VI. Secundare şi profesionale de fete 
    

  

  

a Corpi Populaţiune 
& didactici scolară - 

NUMIREA SCOLELORU 3 lezlâz| i 
i: Ag Es elevelorii 
a ma la 

Centrală din Bucuresci. . . 1 7 101 

Profesională din Bucuresei . , 1 2 | 6 |. 120 

Externatul secundar din Bucuresci . . . 1 3| 9 53 

Institul Elena-Dâmna, din Bucuresel*) . 116 [321 260 

Centrală din laşi .. . . . | 7| 1 85 

Profesională din Iaşi. . 1 5 92 

Centrală din Craiova . . ... 1 5 159 

„Total general. . .| 7 | 41 | 62 870         
    

3 

Pentru sc6lele secundare şi profesionale de fete se prevede suma de 
257,067 lelşi anume: 62,993 pentru seola centrală din Bucuresel ; 25,544 
pentru sedla profesională din Bucuresci; 24,000 pentru externatul din Bu- 
curesei; 62,993 pentra scola centrală din laşi; 22,144 pentru sela pro- 
fesională din Iași şi 59,393 pentru sedla centrală din Craiova. 

Cu secundare și profesionale de fete se consideră şi următorele sc6le: 
Savoiii din Tirgu-Jiii, a Reuniune! femeilor Române din Iași, a societă- 

țel pentru învățătura poporului din Ploesci, Penetis-Zurmale din Brăila, 
Lazar-Otelișanu din Craiova etc., care se întreţin din fonduri particulare, - 
comunale scii judeţene, avend unele şi câte o subvenţiune din partea Sta- 
tului. 

-_*) Institutul Elena-Dâmna coprinde patru categorii de sedle: 10) sc6la profesională cu 
57 elere, 3 profesori și 9 profesdre şi pedagâge; 20) sedla, normali cu 79 eleve, il pro- 
fesori și 13 profescre și pedagâse; 30) sodla froebeliană cu 20 eleve şi 2 profesâre ; 40) 
sc6la de desemn și pictură cu 6 eleve și 2 profesori; 50) scâla primară cu 88 eleve și 8 
profesâre și pedagâge, ”
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Ast-felii totalulii cheltuelilorii pentru scâlele de învăţământii secundarii de 
ambe-sexe ale Statului din ţeră se urcă la 2,054,659 lei. 

Pe lângă suma de lei 2,054,659 se cuvine să adăogim insă și următo- 
rele cifre : | 
96,000 lei subvenţiunile acordate sedlelor de acestii gradi înființate de 

comune, judeţe şi iniţiativă privată. 
10,000 „ dotaţia sedlelorii cu instrumente, aparate de studii, charte 

geografice etc. | 
130,000 ,„ chirit de locale. 
84,000 „ reparațiuni. 

9,000 „ mobilierit. 
4,000 „ asigurări în contra incendiului a clădirilori. 

60,000 „ lemne de focii. 
6,000 „ medicamente la internate. 
3,600 „ plata medicilorii internatelorii. 

10,000 „ premii scolare. 

361,600, 
adică totalul generalii al cheltuelelorii ce face Statulit pentru învățămentul 

secundarii de ambe-sexe se ridică la 2,426,259 lei, care se repărțeşte 
asț-feli: . 

1. Liceele .. . . . e e e e e e e o e e 722,299 

2. Gimnasiile . . . . . . e e e e e e e e e 829,043 

3 Seminariele. . . î - e e a e e e e e e + 858,912 

4. Seslele normale primare de băeţi . . . . . . . 235118. 

5. Sedlele comerciale . . . . ... „a e 152,220 

6. Scâlele secundare şi profesionale de fete . . . . _257,067. 
Total . . . 2,054,659 

Adăogândii şi cheltuelile de materialii notate mal sus 361,600,avemii 
” “Totalii generalii . . . 2,416,259 

Acestea fiind atâtii raportelă primite la ministerii până la finele lunei Au- 

pustii asupra resultatelorii constatate la finele anului scolar 1880—81,pre- 

cum și datele statistice, ce peniru momentii s'a pututii aduna, până la o 

lucrare mal sistematică, ministerulii le supune la cunoscința generală, 

1881, Augustiă 30,
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