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Tendinta spre asimilarea sufletelor omeneşti. 
In veacul nostru, pe lângă descoperirile savante ale 

adevăraţilor bărbaţi de şcoala, vedem manifestându-se din 
anumite părţi in mod tot mai înteţit dorinta asimilării 
sufletelor omene!?ti. 

Teoria aceasta din capul locului e riscată şi fatală şi 
este in ultima analiză mijlocul cel mai escelent de a pune 
la incercare cultura pedagogică ce o profesează oricare 
bărbat de şcoală. _ 

Viaţa cu imprejur/Irite ei capriţioase nu odJtă ne-a 
scos la suprafată bărbaţi preţioşi de şcoală, înzestraţi cu 
toate atributele necesare, la cari, dacă nici nu găseşti o 
adevărată cultură pedagogică, dar trebue să presupuni cel 
puţin ca sa se indice peste mentalitatea oamenilor de rând. 
Dar ironie a sorţii şi la bărbaţi de acel$tia, dela cari ai 
aştepta ca să judece profund şi temeinic lucrurile, te in
tâlneşti adeseori cu afirmaţiuni, cari nu ţin cont nici de 
regulele cele mai elementare ale minţH sănătoase. Aproape 
fiecare din noi am avut nenorocirea ca să asistăm la astfel 
de scene tragi-comice, cari ne arată distanta enormă ce exista 
Intre principii şi punerea acelora in praxă. Intr'o şcoală un 
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organ de control examinează o clasă din tabela tnmulţirii. 
Toţi răspund bine, cu escepţiunea unuia, la care nu merge 
de fel. Organul de control, în credinţa că-i face elevului o 
straşnică morală, iar inaintea învăţătorului îşi arată nese
calele sale cunoştinţe pedagogice, zice astfel: Vezi Ilie, toţi 
răspund frumos, numai tu nu ştii nimic. Acesta-j un mare 
rau pentru tine! Vorbele din urmă le zice cu un glas 
tragănat şi le subtrage de să-i plângă elevului de milă. 
lţi părea că-i dă espresiune, că bielul Ilie din ceasul 
acesta se prăpădeşte. Nici habar n'avea d-lui că Ilie n'are 
de fel atragere călră socoată, dar în schimb ceteşte, scrie 
şi desemnează frumos. 

Am reprodus aci un singur caz ~arese practică la 
noi tn diferite variante. Când ai de a face cu un astfel 
de bărbat fie cât de sus pus, care inca. nu ştie că creerul 
lui Ilie nu funcţionează tocmai pe tocmai ca a lui ~ico
lită; că au putut obven1 diferite imprejurări neatârna.toare 
de o şcoală cari sit-l facă să stagneze, sunt tot atâtea mo
mente cari il vor face pe un învăţător iscusit să-şi pearda 
toate iluziile in organul de control şi cel mult să-I 
compătimească. Cât despre bietul Ilie, putem durml liniş- . 
tiţi, deoarece neavând abilitatea mentala atât de desvoltalii. 
are in schimb mare abilitate technică şi dacă nu va ieşi 

din el un proletar intelectual, poate să iasă un măestru 
bun şi care p08te fi cu mult mai fericit. Toţi aceia, cari 
judecă unilateral lucrurile, cred că fericirea genului uman 
constă in aprovizionarea generaţiunilor şcolare cu aceleaşi 
cantităţi de cunoştinţe, neţinând cont de puterile inăscute, 
de aplecările individuale, precum şi de complexul trebu-
inţelor omenîmei. ' 

Să intrăm in atelierul un ceasornicar, unde totul se 
bazează pe mehanism. Sunt o sută de ceasornice, cari 
arată intr'o 100 ,de feluri. Fenomenul e uşor de esplicat: 
mehanismul unuia diferă de al altuia. Dacă sustă aceasta 
teză in technologie, cu atât mai v!rtos se poate aplica la 
viata atât de complicată a sufletului omenesc, cu varietatea 
infinită de fenomene sufleteşti, cari diferesc dela om la om. 
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Aceasta varietate se observa pe o scară mai intinsă 
'Sau mai redusă la toate productele din univers, prin care 
varietate, acesta nu devine mai urit, ci din contră mai 
frumos, mai armonie şi mai atrăgător. De aceia in mijlo
cul preocupărilor mai nouă ale pedagogiei, care tind intru 
<iesvoltarea tutmor facultăţilor elevului, aceste minunate 
utopice apar atât de paradoxale, încât îţi vme sau să râzi, 
sau să-I compătimeşti pe acela, care are curajul chiar şi 
tn mod indirect, să le mai susţină. 

legătura dintre mBm~rii c~rpului didaGtic primar ~i secundar*) 
De Gavril Precup, profesor la liceul din Blaj. 

Invăfămantul primar bine o1'ganizat, formează singu1'a 
temelie solidă pe care se poate clădt viitorul ~mui neamc. 

La Romanii din ţările coroanei Sf, Ştefan tnvăţământul 
prÎmar ia fiinţă abia în jumătatea a doua a veacului al 
l8-lea sub glorioasa domnie a a împărătesei Maria Tere
zia. - Inceputul se face cu şcolile din Blaj; acestora le 
urmează şcolile cu caracter public din confiniile militare: 
teritorul de graniţa. romanesc bănatan; teritorul 1 regiment 
român grăniţă.resc din Ardeal;· teritorul regimentului II de 
graniţa năsăudean. Deodată cu înfiintarea primelor şcoli 
publice se injghebează şi tagma învăţl1torească. Invăţcltorii 
români au trecut prin aceleaşi etape, la fel cu învăţătorii 
altor neamuri: aveau puţină pregătire, se recrutau din 
subofiţeri, şi alţi bucheri, cum da Domnul. 

Deşi Melanchton îi numeşte: "vitae genu8 sanctissÎ
mum, utilissimum, beatissimum c , intocmai ca la Nemţi, 
erau slab retribuiţi; rău îmbrăcaţi, despreţuiţi şi descon
sideraţi. Poporul românesc rohit politiceşte pănă bine târziu, 
nu-şi prea putea da seamă de însemnătatea şi valoarea 
acestei tagme. Cei mai multi, precum se întâmplă şi astăzi, 

Raport cetit tn ~edinţa secţiei şcolare a Asociaţiunei, ţinut! la 30 iunia 
,.,. a. c. 
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considerau dascălul şi şcoala de un mare balast de care 
bucuros f:!'ar fi eliberat. 

Şcoala primară şi invăţătnrii ei - zice Konrad Fischer 
- sunt copia. fidelă a vremii, la fel ca celelalte tntocmiri 
de stat or socIale". In epocele de pace şi de bună stare 
şcolile se sporesc, cele existente se afirmă mai bune; in 
vremuri de restri:şte toată inva.tătura încetează şi bieţii 
oameni îşi văd de necazuri. La 1812 se deschide institutul 
pedagogic din Arad, unde profes.:>ri cu suflet mare ca Ci
chindeal şi Diaconovici-Loga au trezit dragoste pentru cul
tura naţională in mulţi elevi, cari la rândul lor au răs
pândit invătăturile in intreg Banatul. Mersul şi viaţa şcolii 
româneşti din această epocă era normal in cadrele dispo
ziţiunilor cuprinse în Ratio educationis. După 1848 sub 
era absolutistică, neamul nostru scăpat de lanţurile iobă
giei,răsuflă mai liber. - Alături de episcopia dela Blaj şi 
Sibiiu, se infiinţează episcopii nouă pentru uniţi: îo Gherla 
şi Lugoj; iar pentru ortodoxi la Arad şi Caransebeş. 

Invăţământul primar întră tn o Două epocă. Se in
fiinţează şcoli noua. Pentru pregătirea inva.ţa.torilor se cre
iază şcoli normale: la Blaj, Sibiiu, Haţeg; Năsăud, Mara
murăş, Orarle. Invătătorii se sporesc. Intre dânşii unii se 
afirmă In mod vrednic. Grija şi ocrotirea şcolii o are 
biserica. Sub scutul fiecărei dleceze se fnchiaga. viaţa cul
turala. a poporului român. In eparhiile, unde intre oamenii 
dela cârmă, se găsesc şi cu simtiri pentru chestiile de 
educaţie şi instrucţiune; tnvaţămânlul primar face progrese. 

Viaţa internă a lŞcoalei e intocmită in consonanţa. cu 
tndrumările cuprinse tn Eotrourf·ul ministrului austriac 
Leo Thun. 

Epoca a treia a invăţământului primar Incepe cu era 
dualistă. Invăţll.mântul poporal din această epoca. se orga
nizeaza. in baza art. de lege XXXVIII. din 1868. Şcolile 
noastre au caracterul de lŞcoli confesionale sub imediata 
inspecţiune a bisericii. Această lege fundamentala. se tntre
geşte şi modifica. cu art. XXIII din 1876, XVIII din 1879, 
XXVI din 1893 şi mai pe urmă cu art. XXVII din 1907 ~ 
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In aceasta epocă, aşa numită constituţională, ~coalei 
române i-se impune prin articolii amintiţi deosebite sarcini: 
referitor la planul de învăţământ, la mannale, calificarea 
învăţătorilor, sale de propunere şi salarizare. 

Dela invăţători se aşteaptă pregătire mai temeinică; 
şcolile noastre normale se refac dupa. vreme. Unele din 
ele au câţiva pedagogi distinşi, formati in Praga şi Viena. 
Sub grija acestora să formeaza o generaţie de invatatori 
vrednici1 cari contribuie în masură mare la ridicarea ni
voului cultural al poporului nostru. Numele lui Ioan Po
pescu, Petru Solomon, Vasile Petru, Ştefan Pop, se vor 
pomeni cu cinste în istoricul invaţământului nostru primar. 
In această epocă mai ales dela 1870 încoace corpul di
dactic primar, care se urca aproape la 3000, pentru per
fecţionarea sa se întruneşte in reuniuni. Astăzi invăţato
rimea noastră e grupata în reuniuni, cari odată la an se 
intrunesc în adunare generală, şi în adunări după despăr
ţăminte. Invătatorii din arhidieceza de Sibiiu se intrunesc 
în conferinţe invaţatoreşti. 

Numarul şcolilor poporale române gl'.-or. şi gr.-cat. 
e 2648; iar tnvăţătorii români în serviciul acestora sunt 
.după indicaţiile cuprinse în anuarul pedagogie a dlui 
Ghibu 2840. 

Gimnaziile sau liceele se înfiinţează la intervale mari, 
numărul lor e departe a fi tn proporţie cu cifra numerică 
a neamului nostru din această tară. Trei milioane Români 
abia avem 7 şcoale medii şi anume: liceul din Blaj deschis 
la 1754; liceul din Beiuş dela 1836; liceul din Braşov 
1850; din Nasaud 1863: gimnaziul din Brad 1869; şcoala 
reală şi comerciala din Braşov 1869. 

O legătură sufletească conştientă, o cooperare a pro
fesorilor şcolilor secundare române n'a fost. Fiecare cor
poraţiune a lucrat după bunul ei simţ, unii cu mai mulţi 
sorţi de i~bândă, alţii cu mai puţini. Profesorii luminaţi 
de pe vremuri, au simţit necesitatea concentrării profeso
rilor In chestii de educaţie şi instrucţie. S'au şi făcut in
cercări In aceasta .privinţă la 1872 şi 1885, dar fară re-
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zultat. In sfârşit Asociatiunea, cea mai inaltă instituţiune 
culturală, pe urma stăruinţelor depuse în serviciul acestei 
idei de unii profesori entuziaşti a infaptuit vechiul vis 
neîmplinit al profesorilor români in cadrele secţiei ~colare. 
Prima întrunire a fost cea din 1913, când s'a prezentat 
un frumos număr de profesori, cari au luat în discuţiune 
o mulţime de chestii de mare importanţă. pentru viaţa 

noastră ~colară. 

Corpul didactic primar deşI mai numeros şi mai com
plet s'a desvoltat aparte, fiecare dîeceză cu şcoala ~i cu 
invăţătorii săi. De o cooperare comună, de o legătură su
fletească şi chestii de învăţământ nu se găsesc urme. Poate 
întâmplător, dacă asistau tnvătătorii gr.-or. şi gr.-catolici 
ca oaspeţi la adunarea învăţătorilor din tmprejurimea lor. 
Discută in comun, nizuinţe de a se manifesta, ca un corp 
didactic românesc nu se semnalează.. Abia in 1912, 1913, 
s'a pornit o mişcare şi în sînul dăscalimei noastre: de a 
se organiza ca invăţători români, fără considerare de con
fesiune. Idea aceasta a sulevat-o redactorul gazetei învă
ţătorilor, 1. P. Lazar din Şimleu. La 15 februarie 1913 în 
chestia aceasta a avut loc o consfatuire în Cluj, unde s'a 
hotarit să se conchieme un congres a tuturor învăţătorilor 
români din ţara noastră; dar, ţi nerea a fost oprită. 

Pornirea aceasta de organizaţie in cercurile învăţăto
reşti e dovada cea mai viuă, că în evoluarea şcoalei noastre 
româneşti se simte necesitCl.tea unei prefaceri, necesitatea 
cooperării fortelor în vederea aceluiaş scop comun: cultura 
neamului românesc. Idea aceasta lansată in publicitate, a 
provocat discuţii şi păreri in corpul didactic primar. Din 
cele ce s'au scris ţin să relevez părerea învaţătorului Ioan 
Atraţeiu, care in Nr. 4 din ) Vatra şcolară« 1913 ocu
pându-se cu articolul din »Gazela' invăţ,ltorilor c din Şimleu 
referitor la organizaţia învăţătorilor, spune urmatoarele: 
Dând la o parte bariel'ile cOl~/esionalisrnului, ne-am putea 
da mâna toti Învăfătorii 1"omâni din aceasta fanl munai , , 
sub stindardul celui mai mare aşfzământ cultu1'al~ car~ 
este: ) Asociaţiuuea pentru literatttm şi cultura popm·ului. 
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român c. Acesta e factorul, care trebuie săiee în mână Otga
niza(ia rlOast1'ă, în leglitură CU tmfJm'mitatea irwăţâmântuluic. 

Iata. o pa.rere cuminte, care in parte s'a !şi tradus in 
fapta., prin propunerea secţiei şcolare cuprinsa. in raportul 
ei di n 14 i ulJe 1914 p. 2 unde propune sa. se declare 
membri corespondenţi ai şecţiei ~colare CE-le 11 reuniuni 
tnva.tatoreşti române, cari vor avea sa. delege câte doi 
membri, ca reprezentanţi ai lor in secţia !şcolara. Tot atunci 
s'au propus 15 invatatori şi barbaţi de şcoala. dintre cei 
mai destoinici, pe cari ii are arhidieceza de Sibiiu. 

In chipul acesta sunt pe calea realizării dorinţele în
văţătorilor români din ţara noastra.. 

Condiţiile speciale în care trăe~te poporul românesc 
în aCf'asta ~ară, glasul şi mersul vremii pe lânga. acest bun 
inceput realizat de sectia !şcolară; - ti impun tot ei şi 
alte probleme. Din seria intreaga. a acestor probleme, penllu 
!şedinţa plenara. din ilst an s'a pus la ordinea de zi: Le
glHora dintre membrii corpului didactic primar şi secundar. 

La auzul acestei probleme involuntar ni-se pune intre
barea: E necesar să se discute o atare chestiune; se poate 
sa nu fie legatura sufleteasca. înlre corpul didactic primar 
~i secundar? Durere, se poate. Ceice urma.resc mai de
aproape viaţa şcoalei noastre poporale şi felul cum se ma
ni festeaza corpul ei didactic, va consta ta, că în te să gene
rala. lumea noastră inlpleeluala a fost !şi este indiferent.ă 

faţa. de acest factor' atât de însemnat in opera noastră 

culturală. Nepăsarea aceasta - după indicaţiile anuarului 
pedagogic, - o au chiar şi factorii !şcolari şi profesol'ii 
unor şcoale normale. 

Ajunge sa. asişti la câteva adunări de a reuniunilor 
invăţătoreşti şi vei face trista experienţă, c4 aproape pre
tutindenea sunt lăsaţi de capul lor. Din clasa intelectualilor 
noştri nici cei in datoraţi nu se prezinta.; sa. nu mai amin
tim de advocaţi, proprietari ori aHi intelectuali. 

In astfel de tmprejurări, să nu ne mirăm, daca. cetim 
şi auzim col tnva.ţa.torii noştri mai ales cei dela periferii, 
îşi însuşesc o mentalitate străina. şi se presteaza. Ia fapte, 
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cari nu cadrează cu poziţia lor de invăţători români. 
Chesllunile şcolare Şl educative la noi sunt privite aproape 
cu indiferenţă. Spicuind In trecutul invăţa.mântului nostru . 
găsim ce e drept unele urme mai sporadice de legătură 
sufletească intre aceste două tagme, cari au sa. se complec
teze reciproc. De o conlucrare sistematică- în aceasta di
rectie nici pomană. Iată ce am găsit în aceasta privinţa.. 
In arhiva metropolitana din Blaj la 1796, 2 noemvrie se 
face pomenirea unei conferinţe şcolastice (sessio scholastica), 
care s'a ţinut sub prezidiul episcopului Bob in calitate de 
director şcolar şi la care au asistat directorii facultătii 
teologiei, a liceului, a şcoalei normale, precum şi profe
sorii acelor şcoale tn număr de 8. Aici s'au discutat in 
comun chestii de educatie, cum să însoţească pe şcolar la 
biserică şi să-i supraveghieze, cum să se impartă studiile 
intre profesori; chestii de metod: }3otlum pon'() in IJuGufi,un ~ 
posibile jUllrit, ut pl'ofessores diligenfes 110n 1nu,lentur omni 
allno, sed potius cum disripu/io ascemlant. Iată aderentii 
sistemului de rotaţie în educatie. O altă chestie a fost, ca 
fiecare clasă sa-şi aibă profesorul său. Altă dovadă de le
gatură sufletească intre corpul didactic primar şi secundar 
gasim în istoria şcoalelor centrale române gr.-or. din Bra
şov, unde la p. 398 se scrie: 'fi De multe ori profesorii şi 
tnV!l{ătorii braşoveni se Întruniau unii cu urţii şi discMfau 
împreună d~/erite chestiuni didactice, Ba din anul 1 ,'{i 8/4 
sţ'i tin şi câteva conferente comune între pl'ofeso1'i şi Învă
(lUori (aşa mH1ufele conferinte mixte) în cari se dis(~utan'i 
cu deosebire terminii gramaticali şi ştiint~fi('i, precum şi 
ortograjia, cat'e avea set se întrebuinfeze În ambele categorii 
de şcoale. 

Pildele, ce v'am indicat, cred, că apriori trebuie să 
ne îndemne la infaptuirea acei probleme. 

Dacă admitem, că temelia întregei instructiuni o for
mează. tnVllţămâptul primar; noi profesorii secundari, cari 
desăvârşim in generaţiile, ce ni-se transmit, instrucţia ge
nerala, - avem '-Îndatorirea să facilitam în lot chipul în
văţatorilor şcoalei primare opera lor de educaţii. Puţini 
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ea.ti suntem, lipsiti de adevarate legaturi sufleteşti - nici 
când nu vom putea rem,;i a realiza lucruri mari; nici când 
munca noastră nu va avea trăinicie, ca şi atunci, când ea 
va isvori din conlucrarel armonică a tuturor factorilor 
educativi. 

Olor membri 1 Ii/va/Morii şi profesorii la toate nea
murile aII fost pU1'tăforii luminei, Slujba lor s'a socotit, ca 
o sarcină nobilă i ţinta lor este ideală. 

Noi ca COl'p didactic român avem în aceasta privintă 
indatoriri duple, prin faptul, că în răspunderea noastră stă 
binele şi fericirea unui nep,m, avizat la puterile proprii, 
prin noi in~ine. Ne vom afirma de adevăraţi factori cul
turali in viata neamului nostru numai ţinând seamă de 
spiritul timpului, de pildele neamurilor înaintate. Spiritul, 
care stăpâneşte o parte din lumea civilizată tinde spre 
democratie. Acest spirit da putere neamurilor mari şi să
race. Acest spirit trebuie sa ne îndemne la legaturi sutle
teşti cât mai strânse. Să nu ne credem prea invatati, şi 
aceasta închipuire sa. ne faCă vanitoşi şi superbi, să vedem 
in membrii corpului nostru didactic primar pe fratiii noştri 
mai mici. Nu e bine să-i privim prea dela -distanţa, caci 
superioritatel noastră culturală [le dă dreptul - după vo-rba 
înveltatului 101'911, de a tnH numai pentru a ,ti utili: la cât 
mai mulţ/, cât mai mult. Neamtul, Konrad Fischer cu tot 
dreptlll spune: Der Lehru..,fand lrar, wie man iIm eben 
u'ollte und b"auchte. Dela nOI elita dăscălimei depinde, ca 
corpul didactic primar să fie mai bun, ~i e o necesitate 
ca să fie tot mai bun. 

Germanul Zeller e~te cel dintâi, care in WUrtenberg 
in veacul 18 aduna învăţătorii prin şuri, unde le da in
strucţii pedagogice şi ii insufletia pentru Pestalozzi şi pentru 
o mai bună edncaţie a poporului. Să ne apropiem şi noi 
tot mai mult de aceasta tagmă; să-i luminam şi să-i ridi
căm sufleteşte, ca din pilda noastră să se indemne toţj 
factorii vieţii noastre publice a se Încălzi tot' mai mult 
pentru şcoala noastră românească şi pe învăţătorul ei imi
tând pe Baronul Rockow, care a stăruit mult pentru cul-
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tura invăţătorului. Principiul lui era: alles erst durch eine 
tuchti,qen Lehrer. De câte ori avea oaspeti, învăţătorii mo
şiilor sale totdeauna erau invitaţi la masă. 

Din contactul viu a acestor două corpuri didactice va 
urma o puternica legatura sufletească; care legatură i~i va 
afla expresiunea în cultura neamului. 

»Numai prin cultură, printr'o cultură proprie, cu notă 
naţionalcl şi valoare morală, cu îndreptare practică şi cu 
răsp8.lldi1·e largă se poate asigura viaţa neamului nostnt şi 
i-se poate face un loc reCUMscut de toată lumea în civilizaţia 
contemporană«, zice 10l'ga al nostru. 

Legatura aceasta sufletească va da curaj celor sfioşi; 
Va deştepta energiile in cei timizi şi pe toţi ii va anima 
spre ideal. 

Invâ!ătorii sunt redeştepfrlforii popoarelor. lată ce 118 

spune abatele H. Mocgnillon: »Cu oamenii se întâmplă acelaş 
lucru ca şi cu animalele. Un popor pretue:şte ceeace edu
caţia l-a facuL Dllpa cum se capată prin o creştere ingri
jita - rase de cai, de oi, sau de boi, cari intrec cu mult 
in frumseţa formelor şi in serviciile, ce aduc omului, pe 
celelalte animale din speciile lor) tot astfel educaţia e În 
stare să ridice un popor din decadere şi sa-Î dea virtuţi, 
cari 5ă prefaca firea şi inclinarile salt>. 

O pIlda frumoasă despre aceasta putere minunată este 
poporul suedez. Acei, cari se indoesc, sa meargă ca să 
vada cum profesorii şi invaţa.torii suedezi au condus timp 
de 40 de ani instrucţia !:;ii educatia copiilor, ţ'i vor inţelege 
atunci pentruce Într'o tară, unde aLâtea imprejura.ri ca.utau 
să ţiml pe loc un neam fara energie morală, fara vânjosie 
trupeasca: prapădit de oftica ~i de behe, adormit in zăpe
zile câmpiilor, se gasesc astăzi tineri îndrăzneti, cu forme 
atletice, pregatiţi pentru toate luptele vieţii«. 

Viitorul IJeamului este in mânile noaslre, să-I prefacem 
precum l-au prefacut dascalii Suedezi pe al lor. 

După premisele· sumare, ce mi-am luat voie a vi-le 
desfa.şura, pentru infăptuirea legăturei intre corpul didactic 
primar şi secundar propun urmatoarele modalitati: 
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1. In cadrele secHei ~colare să fie primiti reprezen
tanţii invăţătorilor români din toale părţile ţării noastre. 

2. Profesorii secundari sa ia parte activă la toate adu
nările generale şi cercuale ale reuniunilor invăţătoreşti; ori 
la conferinţele acestora, ca delegaţi ai asociaţjunei; înde
osebi sa. recomanda să nu se piarda din vedere, reuniu
nile invăţa.torilor români dela periferii. 

3. Sa coopereze cu tnvăţătorii la redactarea de ma
nuale pentru şcoaleJe primare. 

4. Să lucreze impreuna broşuri, pentru tinerime şi să 
găsească modalitatea răspândirii acelora. 

6. Să aranjeze in deosebite centre ale diecezelor 
noastre c.ursuri (de vară) pentru tmprospătarea cunoştinţelor 
şi tmbunătă ţirea metodelor. 

7. Sa se facă escursii in comnn, prin regiuni şi 10-
calităJi, cari prezintă un interes istoric ori cultural românesc. 

8. Profesorii cât şi invMătorii să asiste împrumutat 
]a examenele de sfârşit de an şi la serbările şcolare. 

9. Consistoriile noastre sa fie rugate, să delege câle 
un profesor, care să cerceteze şcoalele poporale. 

~Homânul_ . 

"Scoala Berthold-Otto". , 
Cunoscând noi atât de puţin încercările de reforma 

ce se fac in apus, unele cu succes, altele fartl. şi fiind 
noi deprimaţi a moşteni orice metod practicat de prece
desorii noştri fie el bun sau nu, fie drumul lung sau scurt, 
deci şi fară a ne gândi la studiarea marunţita. a lucrurilor 
cred că nu fac rău, dacă dau in resumat d;n articolul 
.. Invătamântul general dela ~coala Berthold-Otto. publicat 
in ~P~idagogische Zeitung« de 8ernhard 8ecker din Been
dorf Germania- din care cred că ne alegem cu ceva. 

Caracteristica şcoalei Berthold-Ott6 din Berlin Licten
felde e generalitatea în învăţământ. Principiul pedagogic 
pe care se razimă OUa e schimbul de idei dintre învăţător 
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şi elev sau orice altă persoană adultă. Dar schimbul acesta 
de idei se poale esplica numai atunci,. dacă vedem in copil 
o persoană egal indreptatita cu a noastră. Fată de copil 
să se ia aceleaşi măsuri de precauţiune ca şi faţă de un 
adult. Cine va ridiculiza pe un adult ce-şi dă silinţă să 
facă ceva, dacă ceeace face sunt după parerea noastră 
prostii şi nimicuri? Nici un om de caracter nu. o va face, 
ci va privi lucrarea din partea ei cea bună şi va căuta 
să o indrepte cât e posibil fară însă să jignească. Intre
bările grele ale unui adult ale căror răspuns l'ar înţelege 
greu nu i-Ie vom reteza. cu Ull singur cuvânt, nn-i vom 
spune că e prea prost pentru astfel de lucrl1ri sau că tre
bue să mai aştepte până le va inţelege! Caci .Întrebările 
nu sunt privelegii, toţi au acelaş drept de ale pune. De 
aceea orişicine va căuta să-i limpezească unui adult după 
posibilitate şi intr'un mod prietenos problema Aceleaşi 
consideraţiuni ni·le cere Olto prin şcoala sa din Lictenfelde 
şi pentru copii, - nimic alta. 

La un astfel de invăţamânt general se strâng copiii 
unei clase sau ai unei şcoli intregi ca să-şi câştige cu
noştinţe noui In discuţie libera cu invăţătorii lor. Deşi se 
predll copiilor şi in şcoalele noastre materia prin conver
saţie, totuşi procedeul nostru e unilateral, căci copilul 
răspunde numai la intrebarile invăţatorului. Invătătorul ti 
arată calea prin întrebările lui din care n'are să se abată. 
Apoi intrebarea lui nici nu e o intrebare in sensul cel mai 
restrâns al cuvântului. Invăţătorul nu întreabă că n'a·r şU 
sau că ar vrea să îmbogăţească cunoştinţele elevilor săi 
prin ea ci numai şi numai să-i controleze de i-au urmat 
în toate şi de-l înteleg. Intrebări naive, cari tocmai ele 
contribuiesc la formarea şi lărgirea· cunoştinţelor despre 
lume, nu se pun în şcoalele -Iloastre sau numai foarte pu
ţine. Nici familiaritatea ce există la educatie intre părinţi 
şi copii nu se obsesva în şcoală. Dar, e drept, in împre
jurările ce dăinuesc nici nu e posibil de realizat lucrul 
acesta in intregime. 

Planurile noastre de învăţământ şi orarele resfiră 1n
văţământul cu obiectele lor in ţinte subordonate. Prin asta 
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şi converzaţia noastră cu elevii e îngrădită şi trebuie deci 
să se desvoalte unilateral, aşa, lncât intrebarea din ea se
preface fn revizuire. In şcoala sa OUo nu se ţine orbiş de 
gard. EI permite copilului În fiecare oră să întrebe ori şi ce, 

. astfel încât la el nu se desvoaltă ni mic unilateral. A van· 
tajiile acestui procedeu sunt incontestabile. Apoi prin intre
bari naive, dar liber puse, poate urmări mai de grabă şi 
constata cantitatea şi calitatea cunoştinţelor elevilor săi. 

Orelele acestea de învăţământ general par nişte con
sfătuiri, adtlnări conduse de invăţator. Invatatorul însă nu 
influinţează nimic prin conducerea sa. El nu da şi nici nu 
caută să dea discutiei elevilor săi o directie anumită. In
văţătorul nici nu cunoaşte inainte materia ce se va pune 
la discuţie in o a:atfel de oră. Lucrul lui e de a conduce 
copiii ca o adunare după legi parlamentare. Şcolari, învă
ţători, t.::ţi cari au de vorbit in chestie se anunţă şi vin 
rând pe rând la cuvânt. Neinţelegerile şi nedumeririle ce 
se iivesc se înlătura prin intrebări, obecţiuni etc. 

Unii s'ar teme ca tnvăţămânlul acesta să nu se abată 
prea tare dela tema principală. Şi de ce asta? Las să se 
abată daCă grupul reprezentărilor vechi nu e mai puternic 
decât cel al celor noui. Un observator fiu va băga de 
seamă că deraieri de acestea se întâmplă şi la adulţi, şi'n 
discuţiile lor intime. La copii însă se mai obsearvă, că ei 
singuri pun uneori stavilă acestei treceri la o allă tema 
când nu e lucru spontan. 

Temele ce intra in discuţie sunt determinate şi depind 
de imprejurări. Ele se acomodează vârstei şi talentului 
elevului, apoi păturii sociale, din care s'a ridicat elevul. 
etc. Discuţia se Înfiripa, îşi începe a săpa matca sa mai 
totdeauna cu împărtăşirea evenimentelor zilnice, a unor 
lucruri din viaţa familiară, a călătoriilor din vacanţă, es
cursiunilor etc. La şcoala Berthold-Otto se ţine zilnic o 
oră de învăţământ, general intr'o sală, sau şi afară in vile 
frumoase. Atunci vezi in jurul conducătorului un amestec 
de învăţători, ospltanţi, elevi, totul. Nici o jenă şi nici o 
silă nu se obsearvă. 
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Fiind invătământul general dela !şcoala Berthold-Otto 
() consfatuire care nu se pune prin silă, e evident că co
pilul nu e necesitat să fie trup !şi suflet la toate discuţiile 
ce se fac astfel că elevul nu are nici o cauză. să-şi muleze 
vre-un interes pentru vre-o chestie ce nu-l atrage. E doar 
firesc ca şi copiii să aibă ca şi bătrânii, aplicaţii şi apti
tudini. Unuia ti place o temă, altuia alta. La invaţământul . 
general are deci orişicine chiar cea mai bună ocazie de a 
descoperi cercul intuiţiei şi inclinatiunile copiilor. De aceea 
tnvaţamântul general e foarte potrivit din punctul de ve
dere practic şi psihologic pentru clasele inferioare mai ales 
pentru clasele prime. Şcoalele de o clasa insa sunt cele 
mai potrivite pentru executarea planurilor de reforma ale 
lui Berthold-Otto. Eusebie loaneti. 

Scoala activa. , 
Paul Lang. Bodenstănger Rechenunterrtcht. (Fr. Kortkamp, 

Hanover). 

Despre aritmeti~a şi geometrie in şcoala activă, ceti
torii îşi vor fi facut o idee din articolul ,Programa lui O. 
Schmidt<. Acum le atrag atenţia asupra nouei carţi, esce
lentă ca orientare tn laboratorul aritmetic. 

, BodensUindig« insemnează realiza ţie, hrănind pe elevi 
cu fapte, cu viaţă nefalsificată; in aritmetică deci cu pro
bleme scoase direct din viaţa cea mai apropiată de elev, 
pe care elevul o poale stuia din propria truda, când nu 
se poate, cu truda ajutătoare a dascălului. Aritmetica pri
meşte astfel un caracter local. 

Pretenţiunea aceasla, dusă. la estrem, răstoarnă cartea, 
o da la o parte şi obligă pe tnvăţa.tor să-şi c9.ute singur 
materialul, adecă să-I caute şi cu ajutorul elevilor săi. 
Dex. , Baeţi, mâine trecând spre şcoala., întrebaţi in târg 

1) Articol publicat tn revista" Vremea Nou!" Nr. 7-8 pe care 11 vom 
publica. 1n unul din Nr. viitor. 
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cât costă pâinea, fasolea, mazărea, carlofii etc. Ca să pu
tem socotl mâine, cât costa. mâine hrana unei familii din 
'târgul nostru!« Baeţii trecând pri n târg întreabă, insemnează 
in carnete, trăesc real in elementele aritmeticei ce-o vor 
face azi în şcoală. Gândiţi-va. ca. acest procedeu s'a intre
buinţat numai odata. pe sa ptamâna.: câtă experienţă, cât 
realism in aceasta' şcoala.! Generalitaţile dispar, vagul se 
duce, lumea se studiaza cum este, nu cum cartea sileşte 
pe elev sa şi-o inchipue. Realitatea aritmeticei ţombate 
inuli taţile fanlaziei. 

Pornind dela acest principiu, cartea lui P. L:mg a 
devenit o colecţie de material, pe temeiul carui a învăţă
torul formulează, probleme, nu o colecţie de probleme sau 
de regl1le. Nici o regula, nici o problema. nu are cartea 
lui Lang. Dar are o mare bogatie de material care aşteaptă 
să fie turnat in probleme de învăţătorul inventiv. 

Fireşte, aritmetica trece şi la probleme mai depărtate 
de loc, dar in legatură cu viata ţării. 

Din câteva exemple se va inţelege mai uşor ce urmă
reşte Lang in şcoala activă. 

Capitolul brutarului cuprinde preţurile instrumentelor 
şi maşinelor (16 bucaţi), al materialului (13 feluri) al pro
duselor (14 feluri). 

Capitolul laptelui dă cantitatea consumată anual in 
ţară şi in vederea zecimalelor, compoziţia chimică: apă 
86-°%-89'5 %

, zahar 3'6%-5'5% etc. 
Capitolul cladirei şcolare arată dimensiunile claselor, 

ferestrilor, uşilor, salei de desemn, meselor de laborator, 
sălii de gimnastică, etc. pentru a se calcula in senz tehnic 
şi igienic felurite probleme. 

Regulamentul clădirilor din oraş dă material pentru 
o samă de probleme foarte atrAgătoare şi de imediată 
utilitate tn vieaţa familiară. 

. Capitolul despre preţul mobilelor dă prilej la probleme 
de aritmetică economică foarte interesantă. Tot aşa pre
ţurile instrumentelor de bucătărie. 
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Capitolul despre încălzit: termometrele, combustibilele~ 
temperaturile apelor etc, 

Tariful trăsuri lor şi căruţelor etc. 
Tariful comisionarilor, lucrătorilor etc. 
Lefurile functionarilor, penziile. 
Amende judecătore~ti etc. 
Şi a~a mai departe: Materialul de operat in feluritele 

probleme in curs se adllnă după modul elevului şi după 
trebuinţele vieţii sale actuale sau proxime. Se adună din 
viaţă si este dădător de viaţă in şcoală. 

In clasele mai înaintate se studiază aritmaticeşle, mai 
stăruitor: comuna, judejul, ,ţara. In aceste clase putinta de 
a imagina dimensiuni şi multimi se sprigineste pe o de
prindere desvoltată in mod real şi pe un interes care de 
mult a prins rădăcini. 

Aici îmi este imposibil· se arăt ce enormă variatie de 
probleme se cuprinde în cele 343 de pagini ale 1l1i Lang. 
De scrierea aceasta ar trebuI să profite autorii de aritme
tică de curs primar (şi secundar) pentru a-şi îmbogăţi şi 

-varia colecţiile lor de probleme. Dar până sa. se trezească 
ei, invăţătorii noştri ar trebui să plece singuri pe calea 
indicată, studiind aritmatice~te satul lor şi cerând elevilor 
colaborarea de conformaţie vastă afară de ~coala şi de 
formulare de probleme tn şcoala. 

" V?'emea Xouăc. G, Bogdan-Duică. 

Inmultirea frângerilor zecimale ~u 10. 100 şi 1000. 
Lecţiune practică din Aritmetică pentru clasa IV. 

1. Yerhal: 

Tema: Un m. de postav e cu "04 cor. Cu cât vor fi 10 m.? 
Analiza matematică: Dacă un m. de postav e cu 7'54 cor. 

atunci 10 m. vor fi de 10 ori 7'54 cor. Socotim aşa: 
lOX7 cor.=70 cor. 
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] 0X54 fil.=540 adecă 5 COL 40 fii, 

70 cor,+5'40 c.=75 cor. 40 fiI. 
Deci: Dacă un m. de postav e cu 7'54 cor. 10 metri vor fi 

cu 75'40 cor, 

Tot aşa se calculează şi pretul aloT ]00 şi 1000 m. 

2. In scris: 

Se facem şi in scris exemplul acesta! Care e multiplicandul? 
(7'54 cor.) Ceteşte-J! Care-i multiplicatorul? (10). 

Dacă ar fi multiplicandul număr întreg cum am Îmulţit cu 
1O? (am pune o nulă în dreapta lui), lan pune şi acum 1 (7'540), 
Inmultit e acum cu IO? Ceteşte fiecare cifră 1 Vedeţi nu e înmulţit 
pentrucă fiecare cifră a rămas tot ce a fost. Pentru ce? (Un număr 
zecimal nu-şi schimbă valoarea lui, dacă punem în dre.:.tpta lui 
nule, ci numai forma). Aşa el Prin urmare dacă voim să Înmulţim 
un număr zecimal cu 10 nu e de ajuns să punem la dreapta lui 
nulă, ci va trebui să căutăm o' altă cale. Calea aceasta ne-o arată 
punctul zecimal. Uitaţi-vă încoaci! Iată mut punctul zecimal dela 
stânga spre dreapta peste o cifră aşa: 70'4, Acum să analizăm; 

cele 7 unimi s'au făcut 7 zeci, cele 5 zpcimi s'au făcut o unimi 
cele 4 sutimi s'au făcut 4 zecimi. 

De câte ori e mai mare 7 zeci decât 7 unimi? (de 10 ori) 
dar 5 unimi decât 5 zecimi? (de 10 ori) dar 4 zecimi decât 4 " 
sutimi? (de 10 ori). Aşa dară ce vedem prin mutarea punctului 
dela mâna stângă spre dreapta peste o cifră, de câte ori s'a mărit 
fiecare unitate? (de 10 ori). Aşa este! S'a mărit prin urmare de 
1u ori intreg numărul. Dacă-1 mutăm peste 2 cifre se măreşte de 
100 ori, iar dacă îl mutăm peste 3 cifre se măreşte de 1000 de ori. 

Legea: O frângere zecimală se înmulţeşte cu 10, 100 şi 1000 
aşa că mutăm punctul zecimal dela stânga spre dreapta peste 1, 
2, 3 cifre. 

Aplicarea: Rezolvaţi problemele următoare: 4'05XIO @'76X100 
o·463XlOOO. 

Teodor Mariş 
tn v llţ!Uor, 

17 
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Literatură pentru tinerime. 

Convorbire despre începutul neamului românesc, 
Intr' o zi frumoasă de toamnă invatălorul Cremene 

făcU. cu elevii clasei a cincia şi a şasa o escursiune pe 
vârful li- Poeniţeic, de unde se vedea foarte bine comuna 
:t Râschelalac dimpreuna cu hotarul ei. 

Dupa ce invăţară istoria comunei in şcoală şi după 
ce invaţatorul le arata toate cele învaţate şi pe hotar, se 
pusera în mijlocul :tPoeniţei c pe iarbă să odihnească. 

Elevii indata dupa ce sa aşezara jos începură a se 
bârjon\ unii pe alţii. Invaţatorul ca să le abata atentiunea 
dela jocuri, ii întreba, că placea~le-ar lor sa !ştie ceva 
despre inceputul nramului românesc? 

- Cum să nu Domnule invăţător - 7.iseră inlr'un 
glas elevii. Căci ce este mai frumos şi mai folo:3itor decât 
a-şi cunoaşte fiecare om trecutul neamului său. 

- Inainte de toate să-mi spuneţi, că de unde ne 
tragem noi obârşia? - intrebă învăţătorul însufleţit de 
dispoziţia elevilor săi: 

- Din Italia, dela Romani! - răspunseră elevii în cor. 
Dupa aceasta convorbire învăţătorul nu se gândi mult, 

scoase harta din buzunar, pe care o luase cu dânsul şi 
incepU. a le povesti urmatoarele: 

- Locul, pe care s'a plăzmuit neamul românesc este 
intre Carp a ti şi llemus (Balcani). 

Cea dintâie cucerire a republicei romane spre răsărit 
a fost Hirieum. Aşa se numea pe atunci partea nordică a 
peninsulei balcanice. Poporul tracho-iliric, ce locuia pe 
acest teritor, fiind mai aproape de Italia nu s'a putut 
susţinea in contra absorbirei romane, de aceea s'a tnchegat 
tntr' o seminţie nouă: neamul românesc. 

- Bine, dar noi cum de am ajuns pe aceste plaiuri? 
- întrebă elevul Bujor. 
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- După republică, Italia iarăsi a devenit impărăţie. 
impăratul cel viteaz al Romanilor, cu numele Traian, a 
voit să-şi mărească împărăţia. La Ardealul de astăzi îi 
mersese vestea peste ţări şi peste mări despre bogăţia şi 
frumseţea lui. Aceasta veste ajunsese şi la tmpăratul Traian, 
care râvnea la aceasta ţară pentru bogăţiile ei cele multe, 
ee le ascundea in sânul pământului. 

Aceste plaiuri pe acel timp erau stăpânite de un popor 
tot aşa de viteaz ca Romanii, de Daci, iar in fruntea lor 
aveau iarăşi un impărat viteaz, pe Decebal. 'fara aceasta 
pe atunci se numea Dacia şi cuprindea Ardealul, Crişana, 
Banatlll şi Romania de astăzi. 

Intre aceste două popoare s'au ivit răsboaie, in cari 
Dacii ca mai puţini şi mai slabi, au rămas învinşi. Cea. 
mai mare parte din ostaşii Dacilor au rămas morţi pe 
eâmpul de luptă. In viata. au rămas mai aproape numai 
moşnegii, femeile şi copiii. Ramânând ţara aproape pustie, 
Traian a adus aici Romani din intre3ga sa împărăţie ca 
să lucre pământul şi să apere hotareh~ incunjurate de 
duşmani. 

Din contopirea Romanilor cu rămăşiţele Dacilor s'a 
născut poporul românesc de pe ţărm uruI stâng al Dunării. 

Romanii din Dacia au dus vreme îndelungată o viaţă 
fericită. Pe acel timp aceasta provincie înfloritoare se nu
mea .Dacia feZi.r« adeca pe româneşte .Dacia fericiti'i«. 
In \ aceasta epocă s'au zidit o multime de oraşe, s'au cla
dit o m']lţime de poduri :şi de drumuri. Monumentele din 
aceasta epocă înfloritoare vorbesc şi dupa aproape două 
mii de ani de cultura neîntrecuta a strămoşilor nostri. 

Din veacul al patrulea d. Chr. prin Dacia a inceput 
să năvălească tot felul de popoare barbare: Runii, A varii, 
Longobarzii ş. a., devaslând satele şi oraşele precum şi 
monumentele infloritoaFe ale Romanilor. Impăratul Aure
lian văzând că oştirile sale nu mai pot ţinea pept năvă
lirilor ingrozitoare ale barbarilor s'a retras la anul 271 
legiunile in dreapta Dunării, prin peninsulâ balcanica, iar 
poporul legat de glie a rămas şi mai departe in Dacia, 

17· 
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retrăgându-se dinaintea barbarilor mai mult în locuri mun ... 
toase. Provincia nouă din dreapta Dunării s'a nU"ţTIit Dacia 
At"'eliană, unde poporatiunea romană in urma erhigraţiunii 
Slavi lor s'a perdut originea romanica, formându-se in marea· 
de Slavi numai două insule mai mari de poporaţiune ro-
mană: Jlacedonia !şi Istria. 

* * * 
După ce elevii să mai jucară de-a :tPlugarul c şi aşe-

zându-se de nou pe iarbă să se odihnească învăţătorul ii 
intrebă iarăşi: 

- Aşa-i copii, că aţi vrea să ştiţi acum, că ce limbă 
va fi vorbit dela inceput neamul românesc? 

- Cum să nu, - ritspunseră elevii cu totii într'un glast 
- Romanii aduşi de Traian din întreaga sa împărăţie-

erau fn cea mai mare parte oameni de rând. Limba, ce 
a vorbea poporul era limba latină de rând, (vulgară, cum 
ii ziceau ei; poporalc'î, cum i-am zice noi) din care s'a 
format incetul cu incetul limba ,'omânească. 

- Dar aceia cum să esplică, că in limba noastră sunt 
multe cuvinte străine ~ - intrebă Ileana Dumbravă 

- Jn decursul veacurilor printre noi s'au aşezat multe 
popoare, mai ales slave. Când petrec mai multe popoare
aproape de olaltă, invaţă unul limba altuia !şi in limba 
fiecăruia să strecoarit cuvinte străine. Cel mai slab, mai 
mic la număr, încetul cu incetul i!şi uită limba şi sa. con
topeşte (inchiagă) cu cel mai tare !şi mai număros. Unde-

"'am fost noi in număr mai mare (cum a fost Dacia) am 
e!şit noi fnvingători, primind insă in limba noastră multe 
cuvinte slave. Unde însă au fost Slavii iu numitr mai mare, 
cum e in dreapta Dunării, au ieşit ei invingători, formând 
state slave, ca 8ârbia, Bulgaria, Mutdenegru, primind însă 
şi ei în limba lor multe cuvinte de obârşie romanc'î. Tot 
aşa se esplică, că acolo unde o parte mai mică din po
porul nostru, prin icuirea străinilor inlre noi, s'a depa.rtat 
de massa cea mare a neamului şi a fnceput sit vorbeasca 
o limbă cu totului deosebita. Aşa s'a format la poporul 
nostru cele trei dialecte: dialectul daM-romdn din Dacia~ 
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,dialectul ma ceda-român din Macedonia şi dialectul istto
roman ain Istria. 

* * * Cum priviau cu toţii sore comună şi vedeau străIu-
-cind turla bisericii tn bataia soarelui, Marioara Ispravnic 
intrebă pe învăţătorul său, că ce credintă va fi marturisit 
-Românul dela formarea sa ca popor? 

- Credinţa creştină este adevărata credinţa d-zeească. 
Vestitorul acestei credinte a fost însuşi fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitornl nostru Isus Hristos, care a vestit-o Intre oameni, 
platindu-şi cu viaţa învăţăturile sale. Dupa înălţarea sa 
la ceriuri, aceasta sarcină le-a venit sfintilor săi apostoli, 
'cari au cutrierat toate ţările împărăţiei romane, ce erau 
păgâne pe timpul acela, Asupririle păgânilor îndreptate 
creştinilor la inceput erau foarte mari: îi ardeau de vii, 
-pe rug, sau pe stâlpi unşi cu răşiml, Dar pe cât erau de 
-mari suferinţele creştinilor, pe atât de mare era şi învin-
gerea bisericii, deoarece nu era ziuă în care păgânii să 
nu se boteze cu miile. Aşa, că la descălecarea Romanilor 
in Dacia in cea mai mare parte coloniştii erau creştini. 
iar Dacii, cari erau păgâni s'au increşlinat şi ei prin con· 
topirea lor cu Romanii aduşi de Traian. 

In urmă învăţătorul .Cremene însufleţit până la culme, 
,estrase cu elevii săi din cele povestite următoarele înva.-taturi: 

L Neamu,l tlostru îşi tra,qe obârşia dintr'un popor pu
ternic, care a stiipânit {ări şi popom'e, Neamul acesta şi 
după atâtea veacu1'i de urgie poartă în fiinta sa tdiinicia 
acelui popor. 

2. Limha noastră să t1'aqe dintr'o limbă veche, ~n cat:e 
s'au scris cele mai frumoase lur.}"ut'i (ştiinţe, arte) prin ur
mare limba noastră tncă e potrivită pentru exprimarea lucru· 
rilo1', ce au darul să triiiască în vecinicie, 

3, Credinta noastră e ver.he ca ji'infa noastră. Cfedinta , , I 

aceasta a fost, este şi va fi limanul şi tnântuirea noastră. 
Cetim deci trecutul Jw·tunos, vedem prezentul zbuciurnat 

~şi hdt'ezărim viitorul falnic al neamului românesc. 
lnvii{ătorul Cuşbă. 
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Două decrete ministeriale'. 
114.000/1914. 

1. 
Ministrul de cult şi instrucţie publică ungar, cătră comisiile

administrative, 
pentru a se face instructia in şcoalele primare de stat, cU' 

ajutorul /imbei materne, şi pentru a se propune aceasta limbă ca' 
obiect de invăţământ. 

In vederea faptului. de-a se uşura invăţământul in limba 
maghiară, în şcoakle primare de stat, pentru şcola.ii cu limbă 
maternă nemaghiară, apoi, în vederea faptului de-a Înlesni şco la
rilor să Înveţe scrisul şi cetitul În limba lor maternă, dispun, ca 
în cazurile şi în jelui de mai la vale să se facă uz de limba ma
ternă, ca limbă auxiliară în clasele 1 şi II, iare În clasele III, IV 
şi V să se propună ca studiu separat. 

1. In şcoalele primare ale statului, unde lJs parte a elevilor 
nemaghiari, însă de aceiaş limbă maternă, înscrişi În clasa l nu 
cunosc limba maghiară de tnvăţământ, În clasele I şi II învăţătorul, 
în Învăţământul propriu zis, intru cât il ajută cUlloştinţele Ini de 
limbă, are să se folosească de limbă maternă a elevului, În mă
sura dorită de progresele instrucţiei. Dacă elevii nemagiari aparţin 
mai multor limbi mBterne, şi fiecare din cei ce nu ştiu ungureşte, 
fac 1/3 parte a totalităţii elevilor din clasa I În clasele 1 şi Il, în
văţătorul să se folosească de fiecare limbă maternă, Întru cât îl 
ajută cunoştinţele lui. 

Cu elevii ce intră mai întâi În şcoală, şi nu ştiu ungureşte, 
învăţătorul, intru cât il ajută cunoştinţele lui de limbă, să se folo
sească de limba lor maternă - chiar şi înafară de învăţământul 
propriu zis, fără considerare la numărul devilor - în măsură, 
ca să fie înţeles de elev, îndată la început, să fie considerat de 
inimă, să i se ceară sfatul cu încredere, şi să îndrăgească 
şcoala. 

In acest inteles am dat ordin şi inspectorilor., etc. 
2. La dorinţa părinţilor (tutorilor) de limbă maternă nema

ghiară, dar de aceiaş limbă, 1/:1 parte a şcolari lor de clasa III, lV, 
V, în urma ordinului d-voastră întemeiat pe darea de seamă a in
spectorului regesc, în urma petiţiei înaintată de părinţi, să primească 
instrucţie de SCf is şi de cetit şi în limba maternă a părinţilor, În 
acelea şcoale, unde învăţătorul e atât de stăpân peste limba res
pectivă, încât poate să prepare materialul reglementar din planul 
de învăţământ, ce însoţeşte decretul meu trimis, deodată cu acesta, 
tuturor inspectorilor şcolari. (Anexe la planul de învăţământ al 
şcoalelor poporale). Dacă mai multe limbi formează, separat, 1/S:. 

I 
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parte, atunci se poate dispune şi propunerea alor două sau trei 
limbi ,dacă sunt la îndemână destule puteri didactice necesare. 

In contra hotărîrei d-voaste se poate face apel la ministerul 
diriguit de mine. 

Budapesta, 13 August 1914. 
B. Jankovich, m. p. 

ministru de culte şi instrucţie pubHcă. 

Il. 
Călră toţi inspectorii şcolari regeşfi, cătră şefii secţiilor expo

zituri/or şcolastice, şi căiră guvernorul din Hume. 
(In aceiaş chestie. - In verlerea faptului de-a uşura Învă

tământul limbei maghiare, etc., etc., dispun ... ) 
1. In clasa I În care, etc... (Ca şi punctul 1 din decretul 

precedent, cu deosebirea că se repetă motivarea şi se complecteaza: 
pentru a se inlesni Învăţarea limbei maghiare, şi mai cu seama În 
şcoalele paparale nedespărţite, pentru a se face o nespus de în
semnată economie de timp, N. Red.) 

Şi până veţi primi instrucţîi mai amănunţite, veţi avea să 
luati următoarele disp.oziţii sumare. 

Inaintea de toate să Vă notaţi, că lilnba maghiară, ca limbă 
auxiliară are să se întrebuinţeze numai pe o scară atât de Întinsă, 
câtă se pretinde pentru mlesnirea invăţării limbei maghiare, şi pen
tru progresele ins/rucţiei in limba maghiara. Ajutarea cu limba 
matenă, să fie deci numai un procedeu de sis:em, iar nu traducere 
În limba maghiară (?) Acest procedeu să se urmeze dealtfel În 
În toate materiile, şi anume În chipul următor. 

Când e vorba să înveţe elevul un cuvânt maghiar, Întâi să 
se facă uz de mjloace intuitive, prin acţiune, şi numai pe urmă, 
pentru înţelegerea sigură a noţiunei, să i se spună elevului numirea 
ÎIl limba maernă, sau să i se ceară să o spund el, fiind aceasta 
un metod de adeverire, că a inţeles, iar dupa aceasta să i se spună 
de mai multe ori numirea maghiară. In continuare, formarea pro
poziţiilor, asemenea şi fixarea cuvântulai În memorie, prin convor
bire, să se facă esclusiv ÎI! limba maglziară, spre a se asigurau 
progresele. Acest procedeu deoparte ne Încredinţează, că elevul a 
inteles deplin concepţia, pe care o exprimă cutare cuvâ/lt, va să zică 
nu dâ Î/lţeles greşit cuvântalui, dealtăparte inlesneşte nespus de 
mult invăţarea acelor cuvinte maghiare, ce însemnează noţiuni 
abstracte, a căror învăţare, fără de ajutorul limbei materne, se 
face cu mare risipă de timp şi de energie. 

lnvăţătorul să tină ~eamă prin urmare tIe următoariele 
gradaţii: 
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a) Intelegerea concepţiei, pri n acţiune intuitivă. 
b) In caz de lipsă numirea în limba maternă, sau, dacă 

numai se poate, lăsarea elevului să spună el numirea. 
c) Numinea maghiară. 
d) Exerciarea noului cuvânt, în cadrul conversaţiei ma

ghiare. 
Invăţătorul să facă aşa, de câte ori o crede de lipsă, în in

teresul înţelegerii. In cursul instrucţiei, bineinţeles, cum elevul 
ajunge În posesiunea tof mai multor şi mai multor cllvinte ma
ghiare, şi simţul lui pentru limba maghiară se desvoalta, inlrebu
inţarea limbei materne, În mod auxiliar, se reduce tot mai mult, in 
mod automatic. 

Cu elevii Începători, cari nu ştiu limba maghiară, învăţătorul 
să uzeze de limba maghiară, şi înafară de instrucţia propriu 
zisă etc. 

Să luaţi diszpoziţii În acest senz, 
2. In clasele 1If, IV~ V (ca în decretul precedent. N. Red.) 
Prin urmare, dacă părinţii cer propunerea scri5ului şi ceti-

tulu (literatură, istorie, etc.?? N. Red.) în limba maternă, petiţia 
lor, chiar şi dacă pare neindreptăţită, aveţi să o înaintaţi, îu~oţjtă 
de raportul d-voaztră, comisiei adminstrative. pentru a se aduce 
decisiune În chestie, iar pe urmă veţi îngriji de îndeplinirea deci
siunei. Impotriva decisiunei comisiei administrative se poate face 
apel la mlOisterul de sub diriguirea mea. O-voastră puteti face, de 
asemenea. 

Planul de Învăţământ' va fi complectat cu anexa de mai la 
vale. 

Conform anexei, limba maternă, ca materie de învăţământ, 
se incepe în clasa III, va să zică atunci, când elevul a trecut peste 
grelltăţile tehnice ale scrisului şi cetitului În limba maghiară, şi 
se trimină în clasa V având a se face examen în aceste clase. 
(cari? în clasa IV-a nu? N. Red.) 

Deoarece dorinţa mea este, ca de profitele cuprinse În partea 
a doua decretului meu, să se bucure şi elevii 'înscrişi in aunul 
şcolar 19 J 4,15 În clase mai înalte decât clasa 111. În mod tran
sitoriu dispun, ca, Întru cât învăţătorul cunoaşte limba maternă 
respectivă, încă În anul şcolar viitor elevii din clasele III-V, fă
cându-se scădere. adunaţi În raport cu numărul lor, să înveţe 
materialul clasei III. In anul şcolar 1915/l6 clasa III va primi sepa
rat instrucţie, iar clasele IV, V împreună. In anul şcolare 1916/17 
fecare clasă va primi separat instrucţia. ' 

Instrucţia se va da peste numărul obişnuit al orebr. Deoa
rece instructia aceasta se va da numai elevilor ai căror părinţi o 
cer, :rebue să se întocmeaască astfel orarul, ca ceialalţi elevi să 

-



• 

253 

nu iie stânjeniti. Elevii claselor paralele se pot aduna într'o sin
gură clasă, cu învoirea a-voastră, dacă nu e prea mare aglome
raţia. 

Dacă orarul cel nou, va însemna pentru învăţător un plus 
de ore reglementare, el va fi răsplătit cu taxe reglementare, în 
urma recomandaţiei Dvoastre. Pe timpul răsboiul taxele acestea 
nu se plătesc. 

Iar ca neştiinta învătătorului, în ce priveşte limbile materne 
respective, să nu fie piedecă, dispun, ca informatiile Dvoastre, 
ce-mi daţi asupra numirilor de învăţător, se le întocmiti aşa, ca 
aceasta piedecă să nu existe 

Vă leg de inimă În sfârşit, ca, pătrunzând În toate Înţelesu
rUe decretul meu, in practicitatea lui metodică, să faceţi tot ce e 
cu putinţă, pentru ca aceste dispozitii, întemeiate pe echitate, toc
mai cu ajutorul echifăţii să potenteze educaţia patriotică În şcoale, 
şi să rezulte din ele aceea ce este dorinţa mea. Despre experien
ţele Dv. să-mi faceti dare de seamă, la sfârşitul anului şcolar. 

Budapesta, 13 August 1914. 

Anexa 

Bela Jankovich, 
ministru de instr. şi culte. 

la planul de învăţământ al şcoalelor primare de stat. 

Scopul: 

Invăţarea literilor mICI şi mari. 
Invăţarea Iim bei materne ţinteşte să înveţe pe copilul de limbă 

nemghiară, a scrie corect, a concipia şi a ceti în limba lui maternă. 

Materie. 

Clasa IIl. 

Invăţarea literilor micL şi mari, scrise şi tipărite. Cetirea de 
cuvinte, propliţii, bucăţi mai mici, analizarea şi scrierea lor prin 
copiare, şi mai târziu prin dictare. 

Se poate întrebuinta ori ce abecedar, În limba respectivă, 

aprobat de minister. 

Clasa IV. 

Exerciţii de scris fluent. Ortogr<~fie după dictat şi copiat. 
Jnjghebarea de propoziţii, mai scurte şi scrierea lor. Concipiare din 
diferitele studii, punându-se leza. Scrisori mai simple, în scris şi 

cu vorba. 
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Exerciţiu de ceUre fluentă. Analiza lecturilor descriptive şi 

morale, mai simple, În direcţia, ca elevul să înţeleagă mai târziu 
independent lectura sa. 

Se poate Întrebuinta carte de cetire aprobată, etc. 

Clasa V. 

Exerciţii ortografice, după dictat şi copiat. Scris de texte 
scurte, memorizate. Rezumarea lecturii, după întrebări, având grijă 
de concipierea maghiară. Scrieri pe baza schiţării. Concipiare in
dependentă. Scrisori informative, rugătoare. scrisori de mulţumită 
sau de salutare, pe tema dată. 

Celire, etc. 
Manualul poate fi o carte de cetire aprobată, etc. Se pot folosi 

numai manualele arătate, în mod provizor, căci s'au luat dispoziţii 
ca să se întocmească manuale roreopunzătoare. 

Clasa 

III. 
IV. 
V. 

Suma 

Unde este 
un învăţător 

1 ' 
1 şi Il:!, 
1 şi ' 

Orarul. 
" 

i Unde sânt I 
. doi învăţători i 

1 şi 'i2 
1 şi '/2 
2 

5 

Unde sunt mai 
mulţi învăţători 

2 ore 

2 " 
2 n 

6 ore 

INFORlVIATIUNI. , 
t Carol 1. regele României mort. 

Eroul dela Plevna şi Griviţa, Întemeietorul regatului român, 
adoratul şi înţeleptul rege, care a câştigat atâta încredere şi 

cinste neamului românesc, devotatul prietin al ţării şi regelui 
nostru: a Încetat din viaţă sâmbătă în 27 sept. (10 oct.) a. C., În 
castelul Peleş din Sinaia. fi deplânge adorata şi admirata regină 
Carmen Silva şi cu ia întreg neamul românesc. Toate curtile şi 
domnitorii Europei au ordonat doliu greu pentru perderea res
pectatului şi Înteleptu lui rege, care pentru înţelepciunea şi faptele 
sale va fi numit în istorie de Carol cel mare al României. Din 

,. 

-



• 

255 

averea cea mare ce a agonisit-o în viaţă a lăsat 12 milioane 
poporului român pentru scopuri culturale şi filantropice. Conform 
dorinţei sale, exprimate în testament, cadavrul a fost dus a treia 
zi după moarte la Bucureşti, iar de aici Joi în 2/15 act. a fost 
transportat cu ceremonie cuvenită la Argeş şi Înmormântat în 
legendara mănăstire Curtea de Argeş. Dumnezeu, care l-a dat 
neamului românesc şi care l-a Înzestrat cu cele mai alese şi ad
mirate calităţi, să ocrotească În aceste timpuri grele pre toţi cei 
cari din inimă îl jelesc, 

Adunarea generală. Anunţăm fraţilor invăţători că adunarea 
generată, din cauza răsboiului s'a amânat pe timp nedeterminat.' 

Invăţători-oflceri. In România cu ocazia ultimei concentrări 

militare au fost înaintaţi la rangul de suhlocotenenţi cu stadiul de 
rezervă 1000 învăţători. Felicităm fraţii colegi că În fine li-s'a 
implinit dorinta arzătoare de a fi conducători nu nULUai în şcoală 
ci şi În armată, unde sperăm că vor fi la înălţimea chemării lor. 
Recunoştinţă se cuvine şi păturilor conducătoare cari şi-au câştigat 
convingerea, că învătătorii .vor fi aceiaşi oameni hotărîţi şi desinte
resaţi şi pe câmpul de luptă unde vor mări prestigiul ţării lor, ca 
şi in şcoala sătească prin care i-a ridicat vaza şi cin!>tea de stat cult. 

t Emil Gârlean. Literatura română în anul acesta a mai per
dut încă un puternic stâlp al ei pe novelistul Emil Gârlean. După 
Cema, Iosif, Chendi, urmează acum Gârlean să se plinească nu
mărul de jertfe cerut de soarte pe1tru înălţarea şi câştigarea pres
tigiului literaturii române. L'am dat şi pe acesta cu conştiinţa 

împăcată că şi-a făcut cu scumpătate datorinţa de Îndrumător al 
literaturii noastre, dar cu durerea în suflet că prea de timpuriu 
ni-l'a cerut şi prea ni -era drag. Dormi în linişte acum suflete 
cinstit, căci în viaţa pământească numai linişte n'ai avut. Noi, În
văţătorii români ţi-am văzut chipul blând şi auzit glasul dulce şi 

sonor când ţi ·ai cetit frumoasele novete în Arad la şezătoarea lite
rară îţi vom păstra cea mai scumpă amintire şi cea mai caldă 

recunoştinţă. 

Inchiderea cursurilor de vară din Vălenii de munte s'a făcut 
in anul acesta cu 10 zile mai înainte ca în anii trecuţi, Îu urma 
situaţiei externe foarte încurcată. Cu toate aceste, prelegerile tinute 
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de marele istoric român N. Iorga şi ceialaIţi şi ceialalţi cari s'au 
grăbit să dea din darul cu care i-a înzestrat munca lor culturală 
a realizat progrese netăgăduite mai ales În ce priveşte cunoaşterea 
străduintelor puse de poporul român În ultimii zece ani pentru 
ridicarea ţării lor mărită În urma vitejiei fiilor ei. Să dea O-zeu 
ca cele auzite de multii ascultători să fie duse acasă nu numai cu 
biscuiri plăcute, ci ca indemnuri de muncă cinstită pentru ridicarea 
şi Înălţarea neamului nostru de pretutindeni. Profesorului N. Iorga 
precum şi tovarăşilor săi de muncă le aducem ca dar În schimbul 
culturei date, iubirea noastră sinceră. 

Informaţiuni ped. şi lit. Cunoscutul scriitor german contimpo
ran OHo Ernst în mult jucata sa piesă "Flachsmannals Erzieher" 
ne pune în următoarea alternativă pedagogică: "Herbart sau Natorp". 
Dascălul Flemming, person(lgiul principal al piesei se hotăreşte 

pentru cel din urmă. Acesta însă nu face decât să fie ecoul unei 
stări de lucruri bine accentuată În pfdagogia de azi, Îndeosebi în 
Germania. Intr'adevăr, in a doua jumătate a sec. 19 pedagogia era 
sub înrâurirea covârşitoare a lui Herbart sau elevilor săi, din cari 
şi azi întâlnim pe un W. Rein şi O. Willmann. Cu începutul sec. 
20 o puternică mişcare de prefacere pe intreg tărâmul pedagogiei 
prinde a se simti, ce ia un caracter de opoziţie fată de pedagogia 
herbartiană. In faţa pedagogiei individualiste a lui Herbart şi în
deosehi ale elevului său Zilier, se ridică cu originalitate pedagog ia 
socială a unui Natorp, profesor la universitatea din Marburg. Pe
dagogia socială· vede în prohlema adecativă o chestiune a vietii 
colective, Individul nu vieţueşte şi nu înseamnă ceva decât Într'o 
comunitate omenească. Aceasta constatare nu e de altfel ceva nou, 
originalitatea noii ped. slă în idealul pe care il urmăreşte. Ea vi
sează coincidenta asimptotică a individului şi societăţii, înfăptuirea 

societăţii ideale, unde nu mai bântui.: conflictul sdrobitor dintre 
fiecare mădular al obştei şi obştea luată în întregimea ei. Mulţi 

Herbartieni au făcut concesiuni ped. sociale însuflând ped. her
bartiene puteri nouă de viaţă. 

O grădină de copii În grădină. D-ra Adela M. Brooks conduce 
în oraşul Pasadena din California o grădină de copii care a do
bândit oarecare celebritate. 
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Aceasta gl'ădioă de copii e în adevăr o grădină, căci micutii 
elevi sunt ţinuti tot timpul În aer Iiber~ dar la adăpostul arborilor. 
Instruirea şi jocurile lor se fac in mijiocul naturei, într'o grădină 
anume orânduită în aCEst scop. In fundul ei se află o căsuţă, unde 
se refugiază cu părere de rău tinerii discipoli ai Dşoarei Brooks 
pe vreme de, ploae, care se întâmplă rar în aceasta fericită ţară. 

Pilda americanei şi-a găsit imitatori în Londra. Dşoara Mar
gareth L. Nuth a organizat o şcoală asemAnătoare în grădina bo
tanică din Londra, pentru copiii cartierului Regents Park. Liberala 
administraţie a grădinei botanice londoneze 'se gândeşte aCUm să 

mărească aceasta şcoală, al cărei succes era asigurat graţie re
sultelor vegetale şi animale din grădină precum şi farmecului ei 
pitoresc. 

Inaugurarea unei şcoli În aer liber. Liga pentru lupta în potriva 
tuberculose i, cu sediul în Geneva a întreprins crearea unei serii 
de şcoli În aer liber, din cari a şi inaugurat pe cea dintâiu. Aceasta 
şcoală a fost amenajată În pădurea Batie de lângă Geneva, într'o 
poziţie ideală, departe de drumurile prăfuite şi de stradele sgo
motoase. 

Instalaţia e cât se poate de simplă, preocuparea a fost Eă fie 
mai ales practică şi higienică. Şcoala constă dintr'un pavilion 
central cu două aripe. La amiază întreg stabilimentul este complet 
deschis, aerul şi soarele pot întra neîmpedecat. Cele două ari pe 
sunLdestinate una băieţilor, alta fetelor. Când e frumos ţinerea 

elevilor se face în aer liber. Pupitre uşor transporta bile pot fi 
aşezate sub arbori chiar în pădure. Pe vreme ploioasă toata lumea 
asta mică întră în casă. Elevii dela opt până la doisprezece ani, 
vin la şcoală dimineaţa la opt, cu tramvaiul şi stau în pădure 
până seara. Li-se dă masa la amiazi şi mici gustări la 10 şi la 4. 
Bucătăria şcoalei e instalată in pavilionul central. Imprejurul şcoalei 
s'a menajat un vast teren pentru trebuinta elevilor, fie pentru re
creatiuni, fie pentru grădinile şcolarilor. Căci fiecare elev îşi are 
grădiniţa pe care învată să şi-o cultive şi s'o împodobească cu 
flori. Şi se caută să li-se desvoalte gustul şi sentimentele lor de 
emulaţie: a cui grădină va fl mai frumoasă? Şcoala are acum 40 
elevi, a căror fată veselă afirmă succesul întreprinderii. Dar inima 
ni-se strânge gândindu-ne la miile de copii a căror sănătate ar 

, 
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avea de asemenea nevoe de şcoli În aer liber. O inscriptie pusă 
la Întrarea acestui paradis şcolar spune foarte bine că dintre toate 
florile, floarea omene9scă e aceea care are cea mai multă nevoe 
de soare. 

-

Institutul Bels-Tempels. In Belgia se săvârşesc prefaceri mari I 
în domeniul şcoalei şi al pedagogiei. Aproape în fiecare săptămână, 'j 

ziarele vestesc o nouă reformă sau creaţie pe terenul şcolar. Acum , 
câteva săptămâni s'a inaugurat o şcoală superioară de pedagogie, 
care va purta numele de Institutul Bels-Tempels in cinstea lui 
Bels iniţiatorul ligii învăţământului şi a lui Tempels infiinţătorul 

şcoalei model din 8ruxel. Acest institut de studii pedagogice înalte 
îşi propune să culeagă tot felul de dovezi ştiinţifice, cari pot con-
tribui la înaintarea pedagogiei şi să perfecţioneze personalul învă
ţătoresc, iniţiându-I în cercetările esperimentale şi încurajându-l la 
muncă. Cursurile durează doi ani. Se predau bazele psihologice, 
fiziologice şi sociologice ale pedagogiei, legislaţia şi organizarea 
şcolară comparată. 

Conducătorii şcoaJei şi mai ales lig!! învăţământului doresc 
o reformă completă a studiilor pedagogice. Ei constată pe deo
parte trebuinta pentru corpul didactic de a fi pătruns de spiritul 
ştiinţific al pedagogiei moderne şi de neputinţa pe de altă parte 
în care se găsesc şcoalele normale de a lucra în scopul acesta, 
de a~eea ei ar dori să primească sistemul introdus de cW'ând în 
marele ducat al Hesei şi să ceară viitorilor invăţiHori o pregătire 
temeinică şi o cultură generală intuită, adecă să se ceară absol
virea cursului liceal complet şi mai ales o deprindere la lucru 
care să fie În stare să urmeze cu folos şi cu interes, dela vârsta 
de 18 - 20 de ani, cu ştiri curat ped. cari să lncunune stadiul cu
noştinţelor generale. 

Noua lege şcolară a inv. profesional. Noua lege şcolară, creând 
învăţământul profesional ca al patrulea grad de învăţământ, s'au 
luat măsuri pentru ţinerea de cursuri vremelnice de vacanţă, prin 
cari personalul didactic să fie pregătit cu predarea lucrărilor ma
nuale celor mai diferite. 

Tot aceasta lege a făcut obligător invăţământul copiilor În
tirziaţi la minte şi al . anormalilor pedagogici şi medicali. Prof. 
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Von Bi ~rvliet dela universitatea din Gand a fosf însărcinat sa. ţină 
cu profesorii şcoalelor normale lecţiuni de psihologie esperimentală, 
pentruca aceştia să pregătească la rândul lor învăţători pentru 
şcoalele de anormali şi întârziaţi la minte. După stăruinţele socie
tăţii pentru protecţiunea copiilor anormali oraşul Bruxel a înfiinţat 
ateliere pentru copii întârziaţi la minte după' tipul atelierului 
din Anvers 

Reforma pregătirii profesionale a corpului didactic şi reve
derea legii privitoare la salarii. Societatea învăţătorilor din regatul 
Prusiei a fost preocupată în lunile din urmă de două chestiuni 
însemnate: reforma pregătirii profesionale a corpului ,didactic şi 

revederea privitoare la salarii. lnvăţătorii cer ca şcolile normale 
să fie puse pc aceeaşi treaptă cu şcolile medii superioare adecă: 
gimnaziul clasic, gimnaziul real şi şcoala reală superioară. Şcoala 

normală să nu mai fie împărţită în şcoală pregătitoare şi şcoală 

normală propriu zisă, ci să formeze un singur aşezământ cu şapte 
clase din care şese dintâiu să dea o cultură generală şi a şeptea 
învăţământ profesional. Profesorii cari prepau materiile de ştiinţe 

se aibă studii universitare, fitndcă în timpul de faţă, cea mai mare 
parte din profesorii şcoalelor normale şunt învăţători cari şi-au 
completat studiile la examene anume. Fiecare serie de studii să 
se sfârşească cu un examen, După trei ani de serviciu, orice în
vătător eşit dintr'o asemenea şcoală normală să fie admis a urma 
studiile universitare, la rând cu absolvenţii şcoalelor reale supe
rioare. Dintre invăţă.torii pregătiţi În chipul acesta să se aleagă 

apoi profesorii studiilor principale şi directorii şcoalelor normale 
şi personalul de control şi administrativ al şcoalelor. In ce priveşte 
legea salariilor, corpul didactic primar care de mai bine de zece 
ani să fie trecut în aceeaşi clasă cu a secretarilor adm. general!: 
cari ajung la salarii de 2000-4000 mărci pe an. Părerile sunt 
împărţite În ce priveşte egali zarea deplină a salariilor învăţătorilor 
rurali cu a celor din oraşe. Mulţi cer să se lase oraşelor libertatea 
de a depăşi salariile maxime. 

O rugare eătră preşedinţii despărţămintelor protopopeşti. Pentru 
orientare şi luarea de eventuale dispoziţii se comunicaţi prezidiului 
numele tnvăţătorilor duşi la oaste şi eventual al celor răniţi, ori 
poate chiar şi morţi. 
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