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Idei si sentimente. , 
în preajma unui congres al învăţătorilor români 

dela noi. 

Toată lumea româniască doritoare de progres va saluta 
cu bucurie înfrăţirea şi strângerea rânduri lor sub acelaşi dra
pel a d;lsc.llimei primare rom,lne fanl deosebire de confe
siune dela noi, din Ungaria. Să pare ca a fost un blastăm 
pe capul acestei dăscălimi împrejurarea, că fraţi de acelaşi 
s<lnge, cu aceleaşi nevoi şi aspiraţiuni mai până ieri să pri
viau dacă nu cu duşmănie. dar cel puţin cu o indiferenţă 
neexplicabilă. A trebuit să treacă aproape un jumătate de 
veac din viaţa reuniunilor noastre până ce ne-am convins, 
- azi unul, mâne altul, - că în faţa idealului comun ce-l 
urmărim şi a nevoilor de tot soiul ce ne pasc trebue să ne 
strângem rândurile, în faţa carei tendinţe veleitaţile confe
sionale trebue să dispară, şi, că organizaţia de pân' aci e 
prea îngustă, - iar împrejurările escepţionale între cari ne 
zbatem pretind în mod imperios o organizaţie mai estinsă, 
în cadrele căreia să cuprindă pe cei 3000 de învăţători români, 
dacă dorim ca lupta noastră să fie încoronată de succese 
durabile. Deoarece ne-am convins. că nu mai cuminte n'a 

9 



___ ~ ___ . ___ --_li. 
1.30 

fost ţânuta noastră de decenii Întregi, ca să stăm cu mânile 
încrucişate şi să privim nepăsatori unii ia alţii, cum ne mi
stuim fiecare, clipă, de clipă puterile, în lupta groaznică pentru 
existenţa noastril naţionala întru apărarea celor mai scumpe 
patrimonii, fără ca să ne sărim unii într'ajutorul altora, pare 
cel ar fi vorba de o seminţie de troglodiţi şi nu de fiii ace
luiaşi neam, care Si) luptă îndt'trgii şi cu multă energie, ră
zimaţi numai pe vitalitatea şi puterile sale proprii. In faţa 
monstrului ce ne ameninţă s:1 ne înghiţă, cetele noastre râs
leţe s'au dovedit prea slabe şi cu durere deintmel suntem 
condamnaţi a privi tristul aspect, ce ni·se desf,lşoarel zilnÎc 
dinaintea ochilor: cum vrăjmaşul Îşi taie uliţi largi în sînul 
lupt,Uorilor noştri, cum aceştia cad unul după altul, stnviţi 
de arma veninoasă şi gâtui ţi de mâni sacrilege, şi în urmă 
cum ni-se ocupă cu multel strategie redută după redută cu 
gând ascuns şi viclean ca să ni-le profaneze. 

Este o lege naturală, care ne îndeamnă, că atuncÎ când 
primejdia este mai iminentă, oamenî cu aceleaşi nevoi şi 
aspiraţiuni s;\·şi strângi1 rândurile îndreptate În potriva in
tereselor comune. Când lupta e declarată din toate parţile 
şi sunt impresorate toate forHlreţele, cari au format Uria 
noastră de veacuri, Între astfel de împrejurări a sta izolat 
însamnfl a nu ţânea cont de legea naturală, care face pe 
toate fiinţele în cazuri similare să se asocieze, a cărei cal
care sa. reshum\ amar; - iar anu te mişca in contra ata
curilor sistematice, ce sunt îndreptate cu gând să te rapună, 
însamnă a abzice tu singur de viaţă şi a te da legat în 
mânile celor ce-ţi sapă mormântuI. Din constatarea acestor 
adevăruri, organizarea învăţătorilor români pe o bază mai 
largă n'a fost nici odată atât de binevenita. şi de legitima. 
ca tocmai în zilele de astăzi, când cultura neamului nostru 
şi toata. fiinţa lui etnica. e pusă la cea mai grea încercare 
şi care-şi trăeşte parc,l zilele de agonie. Aceasta organizare 
însa. trebue sa. însemne o nouă etapa. în m,tnifestarile sufle
teşti ale învăţătorimei noastre primare, unde se va pune 
bază solidă unei acţiuni sistematice, raţionale şi unitare, pusă 
in serviciul propaşirii şi înflorii neamului. 
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Când credem că primul -mijloc, congresul, care este me
nit să îndeplinească organizarea în cercuri mai largi a în
vaţătorimei noastre, este aproape de realizare, e timpul o
portun ca sa ne dam sama de di1'ecţia, ce trebue sa o dăm 
întregii organizari, pentru că după visele sfintei scripturi, 
pasul cel săvârşim, să nu cuprindă o greşală mai mare ca 
,cea dintâi. 

Purcezând din lVlrea unor tendinţe mai noi, ce se ivesc 
în mod simptomatic 1n sânul învăţ"Horimei noastre de a rupe 
.cu trecutul şi a apuca pe c,inlri nebătute şi neluminate de 
razele istoriei, trebue să anticipăm, că noi de dragul unor 
chim ere, ce ne adulmeca cu ghlsuri de sirene nu putem să 
părăsim drumul f<lra cotituri bătatorit în decursul veacurilor 
şi luminat de razele it:toriei, care nici când nu dă greş şi 
,care ne arată, că şcoala noastră numai aşa are raţiune de 
:a fi, dacă va urmari o direcţie rf!ligioasă şi naţionrtlă, două 
noţiuni, cari să întregesc atât de bine şi cari nu să pot 
-desparţi una de alta. Când şcoala noastră îşi va perde 
aceste 2 atribuţiuni istorice, atunci şi-a perdut rostul ei edu
cativ şi ca orice lucru netrebnic trebue abandonată, după 
.care va urma în mod firesc d~'\.r;lpănarea ei totală. 

Trecutul nostru istoric ne arată, că şcoala româniască 
şi dascalul ei s'a zamislit dintr'o imperativă trebumţ<1. reli
gioasă şi naţională. Cei dintâi dascăli ai noştri aveau fără 
îndoială puţine cunoştinţe elementare. In ale metodului erau, 
-după cum e firesc, foarte stângaci şi toată activitatea ace
stor opologeţi întârziaţi pe acest teren nu este decât un 
.câmp de experienţă tristă şi amară. In dibuirile lor erau 
conduşi mai mult de instincte şi de sentimente, decât de 
raţiune, cari puteri puse în serviciul neamului, au contribuit 
în m,lsură mare Întru apararea şi conservarea comorilor su
fleteşti ale aceluia. Puritatea moravurilor, dragostea nefă
ţărită de lege şi neam, înd,1ratnicia cu care au ştiut să se opună 
tuturor influinţelor străine, sunt tot atâte virtuţi ale înain
taşilor noştri, cari erau p!;imădiţi din alt aluat mai săn,Hos' 
decât generaţiunile de astăzi, şi aceasta împrejurare ne face 
Să ne aducem aminte cu recunoştinţa de ei totdeauna. Buni 
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creştini şi buni romam era fdealul dascălilor din vremu
rile apuse. Şi, când stai sa judeci, ca ei cu toată lipsa de 
de o cultură mai soli(}(1, dar înarmaţi cu aceste virtuţi au 
au ştiut sa ţină mai bine afront împrejurărilor grele prin 
cari ali trecut şi ei, decât generaţiunile de ostaşi Înarmate .-
cu o cultura. mai sistematică dar lipsite adeseori de o bu-
solă morala. şi etică, te convingi tot mai mult, că caracte-
rele sunt în locul prim ceia ce formează tăria unui popor. 
De alta parte experienţele triste ale altor peamuri, în toate 
privinţele ma; înaintate decât noi, cari rupând cu trecutul 
unei vieţi religioase, de cunlţenie a moravurilor au ajuns la 
cel mai mare dezastru pc terenul educaţiunci, sunt tot atâtea 
dovezi eclatante, că la baza oricărei educaţiuni sericase pe 
lângă habitudinele neamului trebue să. planeze învăţaturile 
de credinfet. 

Aceste sunt invăţaturile şi îndemnurile de ordin sufle
tesc ce le putem estrage din trecutul nostru zbuciumat. 
Acestor înalte calitaţi morale le putem mulţ;\mi că ni-au 
păstrat neatinsă viaţa prin toate vicisitudinele veacurile în
tunecate. 

'" * '" 
Rămâne să cercetăm împrejurările de ordin material 

precum şi învăţăturile ce le putem estrage din nizuinţele 
mai noua a învăţătorimei pe acest teren. 

Să plecăm dela constatarea ce a putut·o face oricare 
psicholog al stărilor noastre sociale, că dascălul român de 
pe aceste plaiuri. în ce priveşte starea sa materială, mai 
până eri·alaltăeri stătea pe o treaptă cu ţăranul, dacă nu 
şi mai rău, cu toate că trebuinţele multiple a unei clase 
doritoare de progres nu mai corespundeau de mult. Impre
jurările din timpul din urmă nu-i mai permiteau ca dascălul 
să manueze alături de condeiu cu aceiaşi uşurinţă sapa şi 
pingul. El trebuia vrând·nevrând să fie un slujbaş, care să 
trăiască esclusiv din 1 odurile muncii sale profesionale. Aceasta 
împrejurare au constatat· o şi aceia în mâna cărora este 
depusă soartea învăţătorilor~ şi din aceasta convingere a 
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urmat ridicările de salar. Deodată GU ridicarea salarelor, ba 
chiar înaintea arestora, a venit scumpirea traiului şi înrnul
ţirea trebuin\elor în raport cu ecvibirţia veacului care ne 
bătea în prag şi de care şi învăţatorimea până la un grad 
Încă trebuia să ţină seama. Din complexul chestiunilor eco
nomice şi sociale pe cari nu le putem analiza aci, ne pu
tem convinge zilnic, că învaţătorimea cu toată ridicarea apa
rentă a salarelor nu tnleşte relativ nici azi m·· i bine decât 
acnm 20-30 ani, şi chestiunea nu va fi nici când rezolvită 
definitiv, ci se va desvolta în mod firesc în leg:'\.tura cu alte 
chestiuni sociale şi economice. Şi e bine şi echitabil totodată 
~a sa se întâmple aşa. Alt undeva aflăm noi modul gordian 
al acestei chestiuni, care ca o primejdie iminentă ameninţă 
nu numai interesele particulare ale învăţătorilor, dar şi in
teresele generale ale neamului ş·a patriei, întru deslegarea 
căreia trebue să ostenească tot omul ce să respectă. Căci 
analizând unele apariţii ciudate ale unei părţi a invăţa.tori
mei noastre eată despre ce ne convingem: 

Din înmulţirea trebuinţelor zilnice dar mai ales din 
lipsa de o educaţie raţională pe terenul economic la mulţi 
învăţ<"Ltori de ai noştri, mai ales în timpul din urmă, s'a ivit 
tot mai sistematic dorinţa de mărire, când apoi să iveşte 
viaţa cu cortejul ei de alergări dupa căpătuială. Din~aceasta 
smeriţi!or dascăli dela sate să ivesc tot mai mulţi neferi
ciţi, cari îţi fac impresia, că pentru ban sunt în stare nu 
numai să-şi vândă conştiinţa, dar sunt în stare să se facă 
şi turci şi şi-ar vinde chiar morţii din monnânturi. Şi din 
învălmăşală luptei cu aceşti oameni pistriţi şi efemeri ză
darnic te trudeşti să afli pe dascălul plin de tărie sufle
tească, gata de a înfrunta ori ce furtună o şi ispită, chemat 
-să indeplinească un apostolat în satele noastre bântuite în 
cea mai mare parte de toate durerile din lume. l\lai ade
seori şi mai de grab îti ies în cale nişte bete firi şovăi
toare din sufletele cărora a dispărut până şi drojdiile unei 
puteri morale şi etice, cari pentru o coajă mizerabilă de 
pâne să angajază să săvârşiască cea mai mare crimă a vea
eului: să mutileze sufletele candide şi nevinovate ale odm-
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slelO1' nea1m~lu,i, can au să formeze mândria noa~tnl în 
viitor. 

Toată lumea este În curat cu aceia, cit salarizarea cin
stită a învăţfttorimei este prima condiţiune pentru progresul 
înv<'lţământului şi culturii noastre generale peste tot. Şi În
văţiHorimea are cea mai perfectă dreptate când pretinde 
îmbumHăţirea stării sa'e materiale de fapt şi nu numai prin 
legi, cari nu să el~8cutli, împărţindu-se în aceleaşi daruri bo
gate celor uitaţi de sine, certaţi adeseori cu morala publică, 
adevărate secături ale veacului, pentru că să ştiu încovoia 
bine şi satisfac gusturile meschine a celor favorizaţi de 
soarte, şi trecând În umbră pe dascalii adevaraţi, cu o cin
ste întrupatrt, cari duc o viaţă din toate punctele de vedere 
de model şi can îşi privesc cariera de un apostolat, fiind 
vinovaţi numai într'atâta, că Dumnezeu nu le-a dăruit o' 
spionare de gwnilastic(i, ca celor dintâi. Sub acest raport 
trebue să desfăşurăm steagul şi să luptăm fara şovaire până 
ni-se va face dreptate. Sa arătam celor În drept. ca nu nu
mai noua ni să face o nedreptate strigătoare la cer, dar 
prin aceste apariţii, cari sunt fara procedeu În analele ţă
rilor cu adevărat culte, sunt de~a dreptul repugnante şi pentru 
morala publică. Sa strigam ca glasul nostru sa resune de
alungul şi de-a lungul ţarii, că nu suntem desprinşi a ne 
face călăii sufleteşti a neamului, ori ce daruri ni-s'ar Îmbia. 
De alta parte va trebui să deschidem lupta largă şi în contra 
acelora, cari În mod at,t! de cinic au deşertat din tabara 
noastr~, şi care luptă va consta în boicot(wea formată a 
acelora, cu cari oamenii ce se respectă nu vor avea de a 
face nici În elin nici în mânecă şi pentru cari să transpire 
din toate acţiunile noastre cel mai suveran disp,·eţ. Aceasta 
procedură va fi lecţia cea mai nimerita şi mijlocul cel mai 
potrivit de selecţionare care e de lipsă ca să nu să con
greneze ceibui şi mulţi. Acest boicot va veni ca pedeapsa 
cea mai binem eri tata , până ce va întârzia pedeapsa lui 
Dumnezeu, care ar trebui să facă şi acum minuni, pedepsind 
pe atâţia păcătoşi, ce s'au inmulţit atât de tare, Încât abia 
îi mai hirue pământuI. 
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Aceasta e singura cale pe care purcezând nu vom perde 
firul istoric şi ne vom pastra curat şi neatins aceia ce avem 
mai scump în lumea aceasta: sujieful, pe care dacă îl vom 

f perde nu mai este raţiune ca să trăim. 

Şcoala activă 
(Pilde) 

In cursnl de vwr(~, tinut In Villenii-de-Jlunte, de!~pre peda
gagia hti E. Jleumunn am ţimtf să aCCetltwz ptirţile care motipează 
aşa, zisa ,,$caaIă (tctiVtt", în care lucrul manual este un principiu 
realisat în to(tte specirJtitâţile ~i ori de câle ori p.~in el se poate 
invAta mai temeinic. Şi am descris. ca p.cempllt, şcoa{(t dela Dort
mUrHl, crtre a fost aldorizată de ministerul Prusiei SI: practi('e me
todele cende de perllJqogi(J modernă. Am descri!!-o dupli puhlicaţia 
corpului ditf,letic al şwalei; Oorlmunder Arbeilssehule, Ein BeÎ
trag zur Reform des Volksschul, unterrichts (Te14lmer, 1911). Dup(t 
do'rinţll audiforilol', vom da şi (t,'ei, Ctl uemlJllt, 2-8 lecţii făcute 
la Dortmlwd. }~;Il le dau p,'escurtate, dar fâră It (JZimin(l "ici un 
element. ' 

CLASA I-a PR[l\1ARA 
Secf ia: Cum fierbe mrl1na cafeaua. 

L Povestirile copiilor. 
Invaţaterul: Cine poate să ne povestească cum fieJ:be 

mamă-sa cafeaua? 
Hmric povesteşte: Mama toarnă întâia apa. Apa tre-

buie sa fiarba. 
Invăţătoml: Cum fierbe însă apa? 
Francisc: Domnule, trebuie să aprinză focu:. 
Invăţatoml: Aşa-i; spune cum aprinde mamă-la focul? 
Francisc (povesteşte cum se aprind lemnele in soba). 
JVilhelm: Domnule, mamă-mea fierbe cu gaz. 
Invi1ţatorul: Spune cum se aprinde gazul. 
Wilhelm (povesteşte). 
Invaţatorul: Acum povesteşte Renric mai departe. 
Henric (povesteşte cum mamă-sa macină cafeaua). 

Invăţatorul il provoacă prin câteva Întrebări să fie mai a
mănunţit, mai ('oocre!. 

nc 
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Invăţătorul: Şi 'n vreme ce cafeaua a fiert, ce a fă-
eul mama? 

Emma: A tăiat pâinea. 
Invăţătorul: Ce ajutor puteţi da mamei la cafea? 
Emma: Eu aduc pâinea. ~ 
Herta: Eu pot aduce ceştile. ! 
Rtc. ;,-

Wilhelm: Domnule învăţător, eu am spart odata. cana 
cu lapte. 

InvăhHorul: Cei mai lipseşte dela masă? Farfuriile, 
untul, cuţitele, pâinea. 

II. Modelaj 

Invăţătorul: Acu ITI masa-i pusă. Acu m modelăm. Ce 
veţi putea modela? Cana, ceaşca, cuţitul, pâinea ... 

Invăţălorul: Sa facem o ceaşcă. Scoateţi plastilina şi 
scândurica. Invătătorul lucrează înnainte şi elevii dupa. el. 

Invăţa.torul: Intâiu facem un glonte. Acum aşez:1m 
degetele cele mari pe el, iar celelalte snb el. Acum apă
săm degetele cele mari, apoi sucim glontele inlre degete 
şi iar apăsam etc. Lucra~i! După câtva timp strigă Wil
helm: Eu am sfârşit! 

Remic: Asta nu-i ceaşcă! Ceaşca trebuie să fie mai 
largă la guri:!. 

\Vilhelm: Nu ştiu cum s'o fac mai largă. 
Invotătorul: Strângi perelele de sus între degete, ca 

să se faca. mai subţire etc. 
Elfrida: Şi eu am sfârşit. 
Invăţălorul aşează ceaşca Elfridei pe masa lui şi ceaşca r 

cade. Copiii râd. 
Francisc: Nu stă ~ fundul trebuie să fi turtit. 
Invătătorul: Arată cum se turteşte fundul bătând pIa

stilina de masă. 

Şi 8. m. d. până ce toată clasa termină ceaşca. 
In zilele următoare se face: cana, pâinea etc. 
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III. Desemn. 
Invăţătorul: Vom desemna ceaşca. Invăţătorul o de

semnează pe tabelă, elevii pe tăbliţe. 
Se desemnează şi ceaşca in toarsă cu fundul în sus, 

~ cana de lapte, cuţitul, untul Tn farfurioară, soba din bu-
l cătărie, vasul de cărbuni (ori de lemne), masa aşternută, 

mama şi elevul cum aduc pânea şi cana la masă. Se de
semnează deci tol. 

După tablourile desemnate se povesteşte incă odată. 
De astă dată ilW(lţâio1'"l corectează jJovestit"ea; întâia po
vestire nu a fost corectată, pentru ca elevii să nu fie des
curajaţi in povestirile lor. 

IV. Scriere şi cetire. 
Din povestire se alcătuesc câte-va propoziţii cari se 

scriu sau se culeg cu litere de tipar (literele sunt tiparite 
pe nişte cartoane albe, aşezate in cutii ca la tipografie). 
Se scriu (tn 3 unităti) 21 de propoziţii mici. 

Grapuri de cuvinte. La fine se scriu ori se culeg în 
tipar două grape de substantive şi două de verbe: 

Cuţit, apă, ~nt, etc. . 
a scutura, a arde, a trebui etc. 
cărbuni, scaun, morişcă etc. 
a măcina, a desemna. 

Observare: Precu,n vedem, nici o treptuire jormclZrticl1. Ci 
de-adreptul control de wno$tinţe ([); lncrlt (model(tj); i(w la nrmel 
scriere şi citire de propoziţii şi apoi de cuvinte, grupate din anume 
pIlncte de veder~ wre nu sunt e.l'plicate gr<llnatical, dar care, ivin
du-se !mele langil altele ca simplu material de limM, pt'epară me-r mori al ce mai târziu se va putea aprecia şi gramatical. 

CLASA II-a PRIMARA 
Stejarul. 

Facem o exursie in padurea din apropiere: Vlem să 
cunoaştem stejarul. Il măsurăm. Pe un trun"hiu ferastrăit 
ii numărăm inelele anuale. Apreciem innalţimea. Luăm cu 
noi frunze şi o bucaLă de lemn. In clasă: 
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Invaţătorul: Spune ce am văzut la stejarii din pădure. 
Stejarii trăE'sc peste 100 de ani. 

Invatălorul: arată o frunza. de stajar. 
Invaţatorul: Acum o să taiem o frunza din hârtie. 
Câte doi elevi capăta o frunză ca model. 
lnvaţătorul: Uitaţi-vă bine la forma ei! AşezaU fmnza 

pe bancă şi trageţi o dunga împrejurul ei! Ce figură se 
iveşte? Funtă, pară. Observaţi lobii frunz,ei! Luăm hârtie 
verde şi taiem '10 drept unghiu. Jos taiem două colţuri 
mari, sus două mici. Intorcând hârlia, tăiem marginea cu 
exactitate. Nervnra frunzei se înseamnă cu cerueala.. Foile 
se lipesc apoi singure sau in gt'upe. 

Invă~;Uorul: Cine ştie ce se face din frunze de ste
jar? Coroane. La ce? 

Toarnnrt clasa cercetează rnca odată stejarul. Se adună 
ghindă; se observă frllnza tomnalecă, foile cazu te: se vor
beşte despre întrebuinţarea ghindei, coajei şi a lemnului. 

Nftterial anel:: Veverita. 
Cetire: despl'e veveriţă. 

Povestire: Ghinda şi dovleacul. 

Observare: Nlci aici nu se lIed~ treptelnicrJ jormi'ifuire în 5 
sau 9 opi'lfiri, 1n 10(' de idei aperceptive şi (Hwnţare, marş la })(1,
dare şi i'lf/âre în răcoare(' ei! De două ori: vara şi tommw! Ste
j(trul se trafettză aproape ('(~ la.. silt'it:ultura. Dar chipul lui $i 
vjeaţa lui (principiul blOlog:cf) r((mânîn mirlţi/e (:opiilor. 

CLASA III-a PRIMARA. 

De unde ne vine apa de băut? 
Temeiul tratării acestei teme este experienţa zilnică a 

copiilor că ei beau a pa. di n condllct. Se mai adauge şi 
faptul că la o escursie copiii au văzut acvaductul in pa
durea din care porneşte. Cu mijloc de instituţie sel'veşte 
un relief al regiunei f<lcut de elevi îu nisip. Elevii cunosc 
toale amanuntele de pe relief: şoselele, drumul de fier etc. 

7'ratarea: 
I. Invăţălorul: Ashizi vom învăţa de unde vine apa 

noastră de baut. 

t' 

" 
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Elevul: ştim, din conduct. 
f Inva.ţlltorul: Atunci ce să mai vorbim! Dar v'aţi gân-

dit vre-odata cum se face că apa merge fară încetare; l?I 
': de unde vine? 

Elevul: Din pământ. 
Inva.ţAtorul: Exact. Dar eu vreau sa !ştiu mal precisţ 

din care loc anume? 
Elevii opinează, se încurcă, se contrazic şi invăţotorul 

anuntă că va vorbi el. 
Invaţa.torul vorbeşte de valea de unde pleacă apa, 

arătând-o pe relief şi cum se adună în puţuri adâoci iz
vorând din pământ. 

Acum drumul. Elevii opinează com va fi venind la 
deal şi iar la vale, caci între oraş şi rezervoriile apei sunt 
dealuri. Nu ghicesc. Explică deci învăţătorul cum se scoat.e 
apa din puţuri, cum se urcă într'un turn cu rezervoriu, 
în care maşinele duc apa zi şi noapte, şi cum pe con
ducta dela turn, care-i pe un vârf de deal, poate curge 
apa la vale, tot la vale spre oral? 

Pentru ca baetii să poată aprecia raportul innălţime
lor, relieful muntelui se taie in daua.. şi se arată (la mo
del) pe unde curge apa. 

Se explică apoi cum intră apa în ·case. 
II. Acum veţi desemml conducta de apă, cum se vede 

la relieful de nisip. 
III. Acum veţi face o compunere despre ce aţi invAţat. 

Ce este eseţial se scrie in câteva rânduri (cinci), pe caetul 
de desemn, lângă schiţă. 

lfateri(tl anex. Din cartea de cetire: »Cursul apeie, 
cap. l-iu: :tlsvorul«. 

Observare. Hă ridice mfl.na acel institutor care a uplif!at aşa, 
în vr'un ora;; românesc, "de unde vine apa", tnl.Y<Înd 'un 10108 
practic din ,qeografia, locului (reliefatc'd şi din fizică (puţ etc.) şi 
şi imprimând p1'intr'un desemn de schiţi'i aproape inginere,lscă, ma
teria despre care se 1Ja face, ca rezu,ltlJt final (şi făn'î pregtztire 
specială) o compunt:re. 
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Scrisoarea institutorilor dela Dortmund (Augustaschule) 
- cuprinde şi o teorie scurta a metodicei nouă, multe lecţii 

practice, o programa a celor opt ani (căci este o şcoala. 
primara. superioară) şi bibliografie suficientă clasată pe 
specialităţi. 

Foarte interesanta. este programa analitică care im
parte fiecărui .cerc de inslituţie« lucrările ce i-se pot anexa 
ca modelaj, desemn, tăietură, compuneri, cetiri, etc. Aceasta 
va sol zică programă analitică metodică! 

Scrierea este o călăuză bună spre .şcoala nouă ac
tivă«, in care invăţătorul produce »muncitori inteli.qen(i~, 
.. audiiori«, cari sunt de multe ori nişte simpli gură-cască. 

In loc de Lake şi Ufer - mai ales indigestul Urer! 
-' mult mai bucuroşi am primi dela Casa şcoalelor tra
ducerda acestor fel de cărţi de pedagogie practică şi nouă, 
menite să cureţe atmosfera de pacla didactică a pseudo
herbarlismului românesc. 

'It Vremea Două«. G. Bogdan-Duică. 

Orariul de dimineaţa. 
In România in timpul din urmă corpul didactic pri

mar pledeaza. tot mai muJt pentru introducerea orariului 
de dimineaţă in şcoaleJe primare de acolo. 

Cei ce pledeză pentru acest orar aduc de regulă, ca 
argumente urmatoarele chestiuni, pe cari le place a le so
coti ca tot atâ1ea avantage fală de orarul in vigoare. 

1. Orariul de dimineaţă scuteşte atât pe elevi, cat şi 
pe învăţător de surmenagiu prin om'ele libere după ameazi. 

2) AMt elevii, cat şi învliţătoful au timp libe1' suji~ 
eient pentru ca să se pregdtiască pent-ru a doua zi. 

3) Elevii pot ajuta părinţilor la luctările lor. 
4) b8 va evita contactul prea îndelungat al vieţii de 

stradă. 

5) Membrii corpului didactic p"imar vor putea desla
§ura o activitate mai f'odnică estra-şcolară. 

T 
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Analizând chestiunile aceste, ne vom convinge, ime
diat, că nu sunt de natură de a rezista criticei sănătoase, 
neţânând adeseori conl nici de cele mai elementare prin~ 
cipii psihologice, ori pedagogice. 

Luând sub cercetare minuţioasll aceste chestiuni, eată 
adevărurile ce ies la suprafaţă: 

1. Nu este adevărat, că prin orarul de dimineaţă ar 
sCădea surmenajul, dinpotriva prin acest orar să augmen
tează, siliţi fiind atât elevii, cât ~i' inv<'lţatorul, pe lângă 
pauze mici, a săvâr~i o muncă îndoită, pe care ar trebui 
să o săvârşiască într'o zi intreagă. 

2. Prin orarul de dimineaţă ar cre~te numai la apa
rinţă - timpul liber, pr:n feriile de după ami azi, pentru 
că de fapt, atât elevii, cât şi înva.ţatorul prin acele ferii 
n'au câştigat absolut nimic, deoarece a Săvârşit cu o grabă 
fenomenală ~i cu o oboseală aproape de nesuportat până 
in amiazi şi munca care o puteau săvârşi recreaţi, mai 
cu placere şi mai pe indelete după amizi. Ear a munci 
in mod sistematic şi conzecutiv zi de zi câte 5-6 ore, 
când oboseala elevilor ajunge la apogeu, pedagogia expe
rimentală ne da date de:')lul de evidente. 

3. Nu este destul că ai torturat bieţii elevi 5-6 ore 
neîntrerupt, ca apoi sl1 le dai calea să se odihniască, ci 
unii oameni pretinşi de şcoala. din România liberă mai au 
curajul să susţână, că în orele libere după amiazi, elevii 
mai pot da ajutor şi părinţilor în lucrările lor. Oamenii, 
cari vorbesc astfel să vede că cunosc prea puţin facultă
ţile intelectuale şi corporale ale copiilor precum şi adevărul 
fizîologie~ care arată, că după o încordare a spiritului să 
resimte o oboseală şi asupra corpului. 

4. Cu mentalitatea ce s'a format tn unele cercuri ale 
di1scăhmel primare din România referitor la contactul de 
pe stradă in cazul când elevii vor avea după amezile libere 
să poate stârni adevărat haz. Toată lumea care judecă 
obiectiv lucrurile să va Intreba: Cum? Copiii, cari umblă 
şi sunt in permanenţă la şcoală sunt :.hoinoric ear cei 
cari au după amezile libere sunt :.cum se cade«? Şi aici. 
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esperinţa de toate zilele ne . arată, că tocmai copiii, cari 
nu umbla la şcoală şi petrec cel mal mult timp pe stradă 
li-se potrive~te mai bine acest atribut, cari sunt un fel de 
7>cască-gură« şi cari in lipsa de ocupaţiune ,serioasă. şi fac ei 
singuri, aruneând adeseori după trăcători cu petri elc. Ooarăe 
numai firesc, că elevii dupa. ce au scăpat în f'fârşit de o 
muncă atât de istovitoare, care le-a ameţit formal capul 
să apuce la vagabondagiu, mai ales daca ştiu ca. acasa ti 
mai a~leaptă -şi parinţii ca să le deie şi acestora ~ ajutor<. 

5. Feriile dupa amiazi încă nu credem să conlribue 
la o activitate mai rodnica extra-şcolara. Ceia ce susta. 
pentru elevi în ce priveşte munca încordată, sustă şi pen
tru învăţător, om fiind şi el. Invătatorul eşit din ~coală 
înlre astfel de condiţiuni va fi frănt atât trupeşte, cât şi 
sufleteşte. Lucrul cel dintâiu ii va fi desigur ca sa se re
creieze şi numai după aceia se va pune - dacă va avea 

, poftă - pe terenul activităţii extraşcolare. La aceasta che
stiune ne-am format convingerea, că timpul liber după 
amiazÎ va fi pentru . mulţi Cu mult mai accesibil pentru 
distractii .. nu tocmai edificatoare. 

După cele desfăşurate aci trebuie să ne uităm cu 
oarecare compătimirea peste tendenţele spontane ale cole
gilor noştri din România, când abord ează dela ei astfel 
de idei retrograde şi utopice. Pentru că ori ce s'ar zice, 
dar nici statul român pe lângă toată starea lui infloritoare 
Du-şi poate lua luxul de a hrăni din sudoarea fetii sale 
o munca parazitar!. Aceste tendinţe apar de-adreptnl ridi
cole, când ne gâ.ndim, că aproape toate statele să gândesc 
să prelungiască tnvăţa.mântul primar la un curs de cel puţin 
8 ani, iar altele, cum e America, bunăoară, chiar şi in 
ferii ţâne tinerimea şcolară sub influinta educati vă a şcoa
lei prin lucruri atragătoare ca: muzică, joe, gimnastică, 
sporturi, luc:r:u manual ş. a. 

i Inţelegem pe deplin importanţa feriiJor, dar aceste nu 
este ertat să se croiască in contul sănătăţii şcolarilor şi 
a învăţătorilor. Ce hine ne-ar prinde tuturor feriile de după 
amiazi, dar nu cu orar antemediall de 5-. 6 ore, care rui-

EW. 
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nează formal puterile elevilor şia învaţatorilor, şi cu un 
program, pe care crezi că nu-l vei exhauria în vecii ve
cilor, ci cu un orar de melximum patru oare şi cu o re· 
ducere însemnata a materiilor de învaţământ: Dacă ni-e 
permis cel puţin să visam la un curs de 8 ani~ atunci 
credem, ca. feriile de dupa. ami azi vor fi In toale privin':' 
ţele binecuvânlate. Intre împrejur<lrile de astăzi insă, aceasta 
reroI ma. ar Însemna, nici mai mult, nici mai puţin, decât 
parodiureli formală a şc.}alei româneşti. 

.Marin Poiană. 

Scrisoare. 
Domnule Redador! 

De sigur vei fi cetit şi O-ta raportul biroului central 
al ,.Asociaţiunii pentru cultura şi literatura poporului 1'0-

mân« despre activitatea (?) desparţăminlelor a acestei înalte 
inslituţiuni culturale dela noi şi de sigur vei fi ajuns la 
aceleaşi triste constatari, la care am ajuns şi eu, anume: 
că pe baze de tot şubrede trebue să se razime întreg edi
ficiul nostru cultural mai ales din Ungaria în urma acti
vitaţii, ori mai bine zis in urmă lâncezirii din anii din 
urmă a celor mai multe despărţaminte dela noi. Că intru 
cât s'au achitat de datorinţa cele mai multe despărtăminle in 
frunte cu directorii lor, serveşte cu lămuriri biroul cen
tral a Asociaţiunii, care zice: că n'au intrat din multe 
părţi nici rapoartele obicinuite. Intre aceste despelrţăminte 
sunt: 8ecicherecul-mare, Bllziaş, Caransebeş, Ciacova, Ora
viţa şi Sânmiclăuşul-mare. Halmagiul şi Lipova nu func
ţionează de mai mulţi ani, iar Oradea-mare in anul din 
urmă a stagnat. Aşa glăsueşle raportul biroului Asociaţi
unii, căruia trebue să-i dăm toată încrederea . 

In urma acestor fenomene ciudate din viaţa noastră 
culturală fiecare om cu mintea la loc trebuie să se puna. 
serios pe gânduri şi să se întrebe: Sunt aceste apariţii 
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ciudate semnele unei functionari normale a literaturii şi a 
cuIturii româneşti de pe aceste plaiuri, când ori ce pro
paganda. nouă să pară de prisos, ori sunt mai de grabă 
simptomele unei destrC:1mări ~i descompuneri totale? Şi din 
nefericire, din cunoaşterea realita.ţii trebuie să în!reZilrim, 
că aici avem de a tace cu stadiul cel din urmă, cu ur
mările lui atât de fatale şi incalculabile in viaţa unui po
por cu un trecut de doua. mii de ani şi cu drep.tuI de 
aspiraţiuni legitime în viitor. 

Căci numai netndreptăţită nu ni-se pare lâncezeala in 
care au căzut conducătorii poporului nostru dela sate în 
mânile cărora sunt depuse destinele lui culturale, când 
impotriva culturii noastre să dă. lupta de extirpare finală. 
Slabi şi neputincioşi ostaşi s'au dovedit aceia, cari în 1n
vălmăşala războiului retirează. s'au să inchid hermetice în 
turnurile lor de apărare. Pentru astfel de psedo-conducă
tari nu s'a nascut gloria şi recunoştinţa adevărată, decât 
poate ieftinele tămâieri şi inchinăciuni ale oamenilor mă
runţi, dornici de capătuiala. 

In fata negligenţei neerlate ce să săvârşeşte faiă de 
unica noastră instituţlune culturală .ce are menirea nobilă 
de a Iăţ! cultura în massele cele largi ale poporului dela 
sate tot mai tare să cristalisează fn mintea noastră pră
pastia ce sa. sapl intre conducători şi popor intre menta
litatea hibrida. a unor conducători şi între sentimentele şi 
aspiraţiunile poporului dela sate, cari fenomene În ultima 
analiză contribuesc in mod direct Ja slabirea şi destrama~ 
rea culturei noastre naţionale şi in mod indirect la con
solidarea unei culturj straine. Oare, poporul nostru, care 
cu sudorile sale crunte susţine atâtea instituţiuni şi atâ-ţia 
intelectuali să nu aibă dreptul de a pretinde conducători
lor săi fireşti, ca aceştia la mari intervale să se pogoare 
din înălţimea lor olympică]a .sate să-i indulcească pe·o 
câteva minute viaţa, care i-a devenit atât de amară? Să 
n'o aştepta.m s'o facă aceasta alţiL lăsând să ne fugă te
renul de sub picioare. Ca sa. fie dezastrul nostru pe deplin, 
ar mai trebuil să ne vina. apostoli străini, cu glasuri de 

s. 
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sirenă, cu o logică trasă de păr, ~i c'o inimă plină de ură, 
ca sa se clătine pentru totdeauna echilibrul nostru moral 
şi aşa destul de zdl'~mcinat. De aceste zile să ne ferească 
Dumnezeu. Ar fi prea trist şi prea fatal totodată pentru noi 1 

In urma acestor idei rasleţe ni-se impune in mod ca
tegoric intrebarea: oare n'ar satisface mai bine şi mai cu 
efect chemăt'ii inaltei instituţiuni culturale dela noi, dacă 
in fruntea despăl'ţămintelor s'ar pune oropsiţii de dascăli? 
Căci urmând calea de până aci ne vom alege pe toate 
terenele numai cu deficit ~i cu fanfaronada goală, care ş'a 
facut întrarea triumfala în toale insliluţiunile noastre cul
turale. 

Filimon Amnat'. 

Termometrul. 
(Lecţiune practică din Fizică.) 

Obiecte de intuiţiune: un glonţ de f~er cu veriga-i co
raspunzătoare, un păhar şi o oală plină cu apă, maşina 
de spirt şi lermometrul. 

1. Tinta. Iubiţi şcol'3ri! Acum vom învăţa cu ce se 
măsură' diferinţa dintre căldura şi raceală. Ce vom iuvăţa 
noi acum? (Cu ce se măsură ect.) 

II. Pregătirea. Ce ţin eu in mână? (Un glonţ de fier 
şi o veriga.) Incearcă Ioane, să vezi incape glonţul cu in
leznire prin inelul acesta? (Da.) Dar ce credeţi, ce s'ar 
întâmpla, dacă am incălzi globul? (N'ar întra.) Mi-aţi şti 
spune pentru ce? Ce însuşire are căldura? (De a întinde 
corpurile sau a le face să-şi ia un volum în mare.) Dar 
dacă Iăsam insă glonţul de metal a se răci ~i incercam 
după aceea a-l trage prin inel, ce observam? (Că trece cu 
inleznire,) Deci ce se întâmplă cu corpurile la răceala. Dar 
dactJ. punem la foc o oală plină cu lapte, ce se întâmplă 
când începe a fierbe laptele. (Se umflă curge)n foc,) Dar 
dacă ţinem o beşică de porc lângă cuptorul cald, ce ob-

10 
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servam? (Se umflă.) Ce e cauza? (Ca încălzindu-se aerul 
din lăuntrul ei se extinde.) 

3. Predarea. Dacă intrăm din frig in odaie, cum ni-se 
pare, că e În ea? (Că e cald.) Dar carele in să tocmai atunci 
s'a sculal din pat, ce zice? (Că e frig in aceiaş oda ie.) 
Dar iarna cum e În pivnita? (Cqld.) Dar vara? (Hacoare.) 
Si oare când e mai cald in pivniţa, vara ori iarna? (Vara.) 
Vedeţi iubiţilor şcolari, că noi cu simţurile noastre nu pu
tem deosebi bine, cât de mare este caJdl1l'a sau tempera
tura în ori ce vreme. Ce am zis? De aceea oamenii au ' 
facut - pentru m~Sllfarea răcelii şi a caldurii un instrn
ment numit termometl'l1 (~au m<lsurăLor de căldura). De 
ce instrument se folosesc oamenii pentru a putea deosebi 
bine, cât de mare este temperatura În ori ce vreme? (De 
termometru.) Priviţi acesta e rnăsuratol'ul de căldură. Pri
viţi bine la el. Termometrul e facut din o ţeavă de sticlă 
tot asemenea de larga şi închisă la amândollă capelelf', 
Unul din aceste capete se sfârşeşte într'un glob mic. (Se 
arata) Priviţi bine la ţeava aceasta, ce observam 101 intr'o 
forma. e luminata.. (~u.) Ce observaţi la partea din jos, 
(Ca. e mai întunecoasă.) Poate voi nu ~liţi pentru ce? 
Vă spun eu. ParL:a din jos a ţavei e mai illluneco<lsă, 
pentru că in o parte a t<lvei pe cum şi în globulet !.-ie aUa 
argint viu (mercuriu); iar de aci (se arata) in sus teava 
e aibă, pentrucă in partea de sus a ei nu s~ afla nimic nici 
chiar aer. Ce am zis? Priviţi acum la mine! Creonul acesta 
il ţin deasupra mercuriuilli, iar tu Stefane vino şi ţine cu 
mâna globul lermometruilli! Ce aţi observat? (Ca mercu
riul s'a ridicat.) Pentru ce? S'a încălzit rnarindu-~i volu
mul.) Acum ia mâna de pe glob! Ce s'a întâmplat cu mer
curiul? (Iarăşi s'a coborit.) Pentru ce? (S'a răcit.) Iata. 
aici o oală şi un păhar pline cu apă 1 Să ţinem acum glo
bul lermometrului 1n acestea. (Se face). Ce observaţi? (Că 
mercuriul stă la acel aş Înălţime alât in oală cât 'Şi in pă
har.) Acum să punem o oala deasupra aceste! lampi ca 
sa. se incălzeasca. Ce credeţi, de voiu pune glohul lermo
melruilli mai întâiu in oală, după aceea in pahar, oare tol 
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la aceiaş înalţime se va ridica mercuriul in amâ.ndonă lo~ 
cu riIe ? (.'~u.) Pentru ce nu? Dar daca n'aţi şti, eli. apa din 
oala C\m lucalzit-o ş; nici n'aH cautal-o cu degetul, a~i pulea 
voi ::;;Ii cu ajutorul termomell uini, care apa e mai calda? • 
(Da.) Cum? Aia ca am baga globuletul termometrului mai 
întâiu în oala, după aceea în pahar, şi aceea apă ar fi 
mai caldă in care algintul viu s'ar urca mai sus. lnsern
na~i-va! Tennomelrul se intemeiaza pe legea: Corpurile la 
căldură se Întilla, j(l1' la 1"tli'PaIă se ('()utrag. Ce am zis? 

Poale voi nn ştiţi pentru ce au băgat oamenii în ţeava 
termornetrnlni mercuriu şi nu un alt obiect. Va spun eu. 
Pf't1trn că mercuriul are însuşirea de a se încălzi iute şi 
momentan a se şi rAci. Mai 'nainle vă spusei, că deasupra 
mercuriului nn se alt\ nici chiar aer. Ce credeti, când am 
băgat mercuriu in ţavă, pare n'a intrat în ea aer? Ba da. 
a intrat. Acnm să vedem cum l'am scos din ea. Când au 
umplut teava de jumătate, globuletul termometrului l'au 
încalzit atât timp p1\nă ce mercuriul extinzându-se a um
plut ţeava delaturând aerul. 

Spre a ramânea în~a. deasupra argintului viu un loc 
gol fară aer, se încălzeşte tava la flacăra unei lampe de 
spirt, in acest moment gura ei se Închide topind capul dp, 
sus al ţa vei, după aceea se lasă la racoare. 

După cum tava începe a se răci, aşa scade şi mer
curiul, iar deasupra lui rămâne un loc gol. Care din voi 
mi-ar şti spune că pentru ce nu-i iertat sa. fie aer deasupra 
mercuriullli? (~'ar putea să se urce argintul viu.) 

Aprofundare. Invaţătoml prin câteva întrebări repe-
tează cele predate. . 

b) Predarea. Acum vă voiu spune ce însamna. N-rii 
puşi dealungul ţavei. 

Ţ'ava aceasta se aşază pe o sCândllrită, pentru a nu 
r fi expusă spargerii, Spatiul de pe scâoduriţa, cât e ţeava 

de lungă e numerizat. Numerizarea se întâmplă in modul 
următor: Glob\lleţul termometrului îl bagăm 1n ghială, 
când se topeşte, observăm, că mercuriul se coboară în 
ţeaVă până la un loc sau un punct anumit !şi stă acolo 
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până ce ghiaţa dinprejurul lui se topeşte. Punctul acesta 
se nume~te punctul ingheţării şi se înseamnă cu O. După 
aceea ţinem globul termometrului în apă ferbinte, când 
vom observa, că mercuriul s'a urcat până la un punct, 
care se numeşte punctul fierberii. Aceasta Însă nu e de
stul. Pentru a putea exprima şi prin numiri căldura, res
pective temperatura unui corp, distanta dintre punctul fer
berii şi a îngheţarii e imparţj,tă la termometJ'ul lui Reo
mtir în 80 parţi, iar la al lui Celsius în 100 părţi ase
menea de mari, cari se numesc grade de căldură~ Spaţiul 
dela o linie pâna la ceialaltă e un grad. Daca am bilga 
termomelrul in o fluiditate ~i mercuriul s'ar urca deasu
pra punctului inghieţării pa.nă la 32°, cum aşi exprima 
aceasta? (Că apa e de 32° de caldă.) Priviţi la termome
trul acesta. El e numerizat şi dela punctul ingheţării în 
jos. Spaţiul ce se află dela punctul îngheţării in jos e im
partii în 32°, cari se numesc grade de răceală. Ce am 
zis? Bagaţi de seamă! De oarece şi dela nnlă în su::! ur
mează numeri, asemenea şi dela O În jos şi ca să nu se 
nască confuzie între gradele de caldură!ş-i fl\ceala, gradele 
de căldură le însemnăm cu plus (+), iar cele de răceală 
cu minus (-) d. expl.: Dacă zicem, că in anul 1900 dec . 
.18 (temperatura) inainte de ami azi caldura a fost - 25°, 
atâta insamnă că mercuriul a arătat din jos de punctul 
tngheţării, deci a fost frig ffi'lfe. Din conlră, dacă scriem, 
că în anul 1910 august 15 (temperatura) căldura a fost 
de + 28°, aceasta 1nsamnă, că mercuriul a aratat deasu
pra punctului inghep.rii 28°, adecă a fost căldură mare. 
Insemnaţi-vă! Când mercuriul e deasupra punctului tnghe
ţării zicem, că e cald, dacă e din jos de punctul Înghe
ţării zicem, că e frig. Dar ce crf'deţi pentru ce. e imparţit 
spaţiul dela O in jos numfii tn 32°. va spun eu. Pentru 
că dela 32° în jos tnghiaţă !ş-i mercuriul şi nu se mai poate 
indesa, şi a~a nu mai arată.. 

II. Aprofundare. (Reazumarea unităţei a doua.) 
3. Comparaţiunea. Vă m!li aduceţi voi aminte despre 

un instrument fizicaJ, care seamănă cu termometrul? Care 
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e acela? (Barometrul.) Ce ne profeteşle barometrul? (Schim
barea timpului.) Pe ce se întemeiază. (Pe apăsarea aieru
lui.) Dar termometrul la ce se folosesc? (La măsurarea 

ternperaturii.) Ce deosebire e între aceste două? (Termome
trul e astupat 'la ambele capetele pe c&nd barometrul nu.) 

4. Sistemizarea. lnv. prin câteva zi~eri reazumă tot 
despre termomelru. 

5. Aplicarea. Vedeti iubiţilor şcolari tel'mometrul a
duce man foloase omenimei. Să vă spun pentru ce! Cu 
ajutorul lui aflăm cât e temperatura unui om. 11 punem 
la subiioara şi-l ţinem 5-10' pri n aceasta am aflat cât 
e căldura corpului respectivului om. Omul sănătos are o 
temperatură de 37° C. Dacă temperatura e mai mare, omul 
nu e sl1nătos are ferbinţeli, deci trebuie !:Ia ceară sfatul 
medicului. Multi oameni încălzesc prea tare, prin ce se 
bolnăvesc, caci caldura prea mare, de asemenea şi frigul 
prea mare strică sl1oatăţii. Cea mai sdnătoasa. căldura in 
chilie e de 18° C. Şi noi numai cu ajutorul termometru
lui putem constata, că urcatu-s'a temperatura. Tot el ne 
arată precis câte grade de căldură are scalda precisă cle 
medic, dacă n'ar fi termometru, n'am putea-o face după 
prescrisele medicului, ar fi ori prea caldă ori prea rece. 
Il mai folosesc grădinarii, fabricanţii, in spital uri. 

Urmează cetirea din manual. 

$ e iti n. Uro'1 Pintea. 
învăiător. 

REVISTE. 
"Convorbiri literare" 'in l'\r. 4 publiJă la rubrica "Cronica 

şcolară" O interesantă dtu'e de seamă din peana dlui N. G. Flo
rea asupra unei excursii pedagogice ce au făcut-o in semestrul 
de iarnă 1912/913 membrii seminarului ped. din lena sub con
ducerf>a dir. Dr. n~ Rein la şcoala normală de fete din Leipzig 
condusă de directorul Dr. Gaudig. 

Or. Gaudig în activitatea sa pedagogică îşi are principiile 
sale bine cristalizale. EI esle de părerea, că chemarea şcoalei 
este de a cooduce pe elevi la statornicie. Şcoala are să formeze 

; 



- _, __ 7 ••• 

]50 

"capete gilnditoare" pentru ca >lă fie fn stare să lucre indepen
dflnt intre IO.1te imprejuriirile vietii. Iar acest ideal numai alunci 
!'ia poat::- r.junge, dacă vom da rlt'vilor de mi(Ji teren, ca să des
lege singuri anumite prohleme, fireşte din materia InvAtată. 

Esle interesant, cum li pus Tn practică numitul director a· 
ceasla lporie a sa ch;<ll' cu om.tziunca vizitei amintite. 

I::levelor I i-s' au lm pi"trţit acelaşi număr din" A rbeiierjUgerd" 
gazelă socialistă indreptaU't in potriva şcoalei. Elen'le aveau s'o 
celiaseă ca în urmă să·şi expună fit'carfl părerile, ca să se vadă 
ce poziţiune vor lua ple ca reprezentante ale şcoal('j lJinlr'odată 
şco"ala s'a străformat. într'un parlament. Dr. Gaudig răma"e cateva 
minute In picioarp, dând când uneia ('Ilnd altem cuvântul in che
stiune. Mai pe l!f'mă se retrase mai la o parle, dând presidenţia 
uneia dintre eleve In discuţiunile ele,'ilor s'a observat a!;11a re
gulă, disciplină şi slBtornicie Incal a pus pe toţi cei ,le fuh\ în 
uimire, In urmă Dr. Gau(lig făcu s\.l1Jlarul şedinţei; care trehuia 
să fie respunsul la al,wurile cuprinse în gazpta "Al'beiterjugend". 

Iată o şcoală, rn care să cresc generaţluni de 'educatori cu 
adevărat pentru viaţă? Ce să zicem noi, cărora de multe ori ni-se 
deneagă dreptul de a discuta chial" şi după ce am eşit in viaţă? 
Bunii noştri oameni şi autorităţi s'au ingrij:t şi să îngrijesc in 
continuu, cari formează privilpgiul unor clase, pe cari apoi au 
pus s'gnatura traditionalului "Tabu" ftl nostru şi care ne tane de 
atâta amar de vreme rn ignorantă şi Întunerec. 

"Viata RomdltÎască" in Nr. 3 publică un studiu bine do
cumpn!at de cătră huhela Sad(wtale despre "Coeducaţiune", or-

• bestie, care a preocupat şi pe după aUH de mult lumea pedago
giror Foerster, Clarce, Sanley, Hali şi altii, cari slar'uesc foart~ 
mult asupra diferenţienii ce există între cele două 9Pxe şi cari 
tncă trebuesc luat€; rn samă. Chestia coeducaţiunei Tnsă nu să 
razămă inlratâta pe diferenţiarea sexuală. mU mai ales pe orga
nizaţia şcolară. in practică s'a deslegat mai bine aceasta chestiune 
In şcoala lJr, lV!lilecken dela "7cke'r.~dOl:/, care este organizată 
ca o familie mare, de unde au fust delăturale din capul locului 
toate elementele dubioase şi unde educaţia individLlală a copilu
lui este asigurată pe deplin. 

,.Flacăra" rn Nr. 29 publică la loc de frunte un concurs 
de premiare pentl'u institutori şi invăţători ca şi cari cunosc mai 
bine aspiratiunile şi idealLlrile nfll.lmullli românesc Intrebările, la 
cari acesti a vor a\'ea să respundă, sunt următoarele: 

I. Care SI/ni n.~pira(il(ni/e nean/l~/ui romlÎiU;;(~ ce neîncetat fre
bue.~c propol'l'idliite in (le'mU; spre (1 înţiltm În s/~tfehle ti)~ere ale 
cetllţenil()r de mâfi.e necurmate, voin;(t de a le aj/ulfje? 
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Il. Cum frI'7J/!e.~e S(~ ll/crelm t,. ~('onlr1 ~i ce "re7J11e .~li le spu
n",» \~wl(o'ilor din ora,~e şi difl wle lumtr" ca mi/l!ile lor să PIl
tnwdtl idealI/riie lor şi sit le iubea8(tli? 

H:hpunsurile să vor inainta p~lni\ la 1 iulie red. "Flacă.rii''t 
care va alcalul o comisiune pentru examinarea şi decernerea 
premiilor, şi cari vor fi In număr de trei; unul În valoare de 
300 lei şi alte doua de cale 100 lei. 

Cronica. 
Comemorarea de treizeci de ani dela moartea filozofului Vasile 

Conta. Câţi,ra Intelectuali dll1 laşi, admiratori Sinceri ai lilozofu
lui român au intreprins un pelerinagiu de pietate la morrmintul 
defunctului in 21 aprile crt. ziua cand tîlozoful Conta a trecut 
la cele eterne. 

INFORMATIUNI. , 
Comitetul central al reuniunei noastre Învăţătoreşti este con-

~ vocat la şedinţă ordinară pe lt1/31 Iulie a c. În şcoala centrală 
din Arad. Prezidenţii de despărtăminte, cari n'au trimis încă ra
poartele despre activitatea despărţământului, precum şi acdalalţi 
funcţiomri, sunt rugati a nu întârzia, pentrucă prin aceasta s'ar 
împedeca mersul afacerilor - In deosebi rugam fiecare desparţd
mânt a ne trimite lista memblilor şi registrul bibliotecii ca se putem 
face constatări positive in aceasta privinta. Din cele mai multe ra
poarte, primite până acum, aceste lipsesc I ..,.. Biroul central. 

Solvirea taxelor. Taxa de membru: Dr.· Gheorghe Popoviciu 
40 cor. Gheorghe Rufu 15 cor. Traian Deb~lea(l 8 cor. Aurel 
Mircu 5 cor Vasiliu Augustin, lustin Moroşan, Nicolae Ştef, Teo
dor Cherechian. Aurelia Karc):;ladănyi câte 4 €or; Nicolae Boticiu, 
Cornel Voda, Efrem Brindea, Of. Avram Sădean, Solomon Jur
coane, Ioan Bota, Petru Binchiciu, Traian Givulescu, Simeon 
Bârlea, Traian Fridrich. Uroş Totorean, Romul Tăucean. Gheor
ghe Petrişor, Ana Sebeşan, Dimitrie Ciobota. Petru Roşu, Emilian 
Cătană, Ioan Crişan, Silvia Popoviciu, Ioan Halmajan, Aurelia Hal
majan, Dimitrie Olar, Trifon O"scal, Petru llalint, Ioan Crişan, 
Emil Păcurar. Nicolae Vug şi Iuliu Givulescu câte 2 cor. Abona
ment: Traian Debeleac 27 cor. Gheorghe Rufu, Elvira Cioară. 
Gheorghe Petroviciu şi Petru Cherechian câte ~o cor.; Aureliu 
Mircu 15 cor.; Vasiliu Augustin, Petru Nica, Petru Nica, Uroş 
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Totorean, Teodor Cherechean şi AureJia K6rosJadanyi câte 10 cor.; 
Juslin Moroşan, Traian Givulescu câte 8 cor.; Dimitrie Olar, Ilie 
Vărşandan, Nicolae Nicorescu, Silvia Popoviciu, Amelia Jorz, Ioan 
H Imajan, Petru Coltău, Elena Roja, Gheorghe Petrişor, Ana Se
beşan. Dimitrie Ciob0ta, Nicolae Ştef. Gheorghe Stoiarl, Nicodim 
Neagota, Traian Fridrich, Gheorghe Rufu, Ioan Bota, Enea ]aldea, 
Teodor Blidar, p, Lupaş, Dr. Avram Sădean, Efrem Brindea, 
Petru Eleneş, Nicolae Boticiu, Cornel Novac şi Patrieiu Covaciu 
câte 5 cor.; Romul Tăucean 4 cor.; Traian Givulescu 3 cor. 40 
fiI. Pentru diplomă: Virgil M'hulin, Traian Oivulescu (Pauliş) câte 
2 coroane 

Necrolog, Ca adânc re,gret "ducem la cunoştinţă colegilor 
prielillilor şi cunoscuţilor că bravul învăţător al comunei Vidra, 
George Petrişor după un morI> indelungat a repausat fn Domnul 
tn zia de 14/27 maia a. c. Hămăşiţele pămanteşti ale defunctu
lui au fost a~ezate spre vecinică odihnă in 16/29 maiu. Reuni
unea noastră au fost represf>ntată prin preşidentul desp. Halmagiu 
dl Mihaiu Vidu şi mai mulţi colegi din jur - care tn numele 
colegilor prin un duios panageric a arătat calitătile nobile ale 
defunctului şi muncă desinteresantă pusă tn serviciul comunei 
şi al neamului. Prin zelul SăLI neobosit şi al tovarăşului de muncă 
preolulN. Sirca s'a ridicat hlnica şcoală din acea comună, jertfind 
din avutul propriu sume considerable. fi depl<lnge soţia şi trei 01'

fdni rămaşi, cărora. le trimetem sincerile noa::;lre condolen~e. 

- Din Bucureşti ne vine trista veste că marele nostru poet 
St. O. Iosif şi criticul literar 11 arie Chendi au trecut la cele e
terne. Literatura romană perde tn tranşii doi lucereri ai ei, iar 
neamul romanesc douA consliente nationale netăgăduile. Soarlea 
nemiloasă nu li-a îngăduit să priveaseă entusiasmul ostaşilor ro
mâni dornici da a merge să l'elnvie vechea vitejie strămoşească 
pe c~lmpiile ţărei unie dorm figurile marilor tnaintaşi din răsbo
iui deja 77-78. Ca ostaşi neclintiţi ai culturii româneşti depunelO 
pe mormintele acestor firi visionare, lacrimile noastre ferbinţi. 

Bibliografie. 
A apărut: 
"Şcoala nouă şi disciplina prin libertate" prelucrată În româ

neşte după Emest Picard de C. V. Buţureanu. 
Broşura de fată cuprinde nişte chestiuni dintre cele mai in

teresante, cari preocu pă şcoala de astăzi. Chestiunile sunt tratate 
cu o rară competenţă şi cu o limpezime cum rar mai găseşti la 
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expunerea subiectelor ştiinţifice, calităţi, cari fac din broşura acea
sta o lectură foarte plăcută şi atrăgătoare. 

Spiritul şcoalei moderne este marcat prin următoarele cu
vinte: ,. Un ideal nou se arată într'adevăr pentru tinerime. Socie
tatea vechiului regim se împărţea în săraci şi bogati, Munca era 
partea unora, plăcerile şi lenea era partea celorlalţi. A munci 
era ruşinos. Astăzi din contră, acela ei'ote hogat,' care face ca 
averea lui să producă A se bucura este idealul celor lenesi şi 
misei; a produce, a realiza o operă este idealul celor bine înze
strati trupeşte şi sufleteşte" (pag. 4). 

Personalitatea învăţătorului ideal este caracterizată astfel: 
"fnvătătorul ideal este acela, care izbuteşte mai bine decât toţi 
să zdrorellscă În copil orice spirit de împotrivire şi să desvoalte 
în el obiceiul a5cultării resemllate". (pag. 11). 

Referitor la spiritul de disciplină cuprinde următoarele sfa
turi înţelepte, cari ar fi bine să şi-le insemneze fiecare educator: 
"Copilul este îndată capabil să inţeleagă ceeace se cere dela 
dânsul. EI ştie că-ti datoreşte supunere şi disciplină. Fă-J prin 
urmare să înţeleagă, că a primi această disciplină pentrucă Î-să 
impune, că a executa o poruncă de frica unei pedepse sau do
jeni, este atitudinea umilitoare a robului sau a supusului, şi că 
din contră, a se supune el singur ordinei şi a executa o regulă 
din propria-i spontaneitate, este a fi un membru răspunzător şi 
liber al cetătii şcolare. Atunci el va fi mândru de sine însuşi, 
va fi mlădio~ la sfaturile voastre şi veţi obţine dela dânsul şi 
ceeace nu credeţi". (pag. ~6). 

Recomandăm cu căldură broşura d-lui' Buţureanu. Costă 
numai 50 bani. 

Dr. Valeriu Seni: "Critica unei lecţii". îndrumări practice. 
Blaj, 1913. Tipografia Seminarului teologic greco-catolic. Preţul 
60 fileri. 

Broşura de faţă cuprinde preţioase îndrumări pentru o muncă 
conştientă şcolară tn capitole scurte sunt concentrate toate prin
cipiile de cari trebuie să fim conduşi pentruca munca noastră să 
fie încoronată cu succes Autorul acestei broşuri a săvârşit o 
muncă înţeleaptă, când a spicuit şi orânduit Într'un mănunchiu 
pe sama învăţătorilor sfaturile de cari au lipsă zilnic În cariera 
lor obositoare, cari de multeori n'au nici izvoarele. nici liniştea 
sufleleei scă ca să şi-le culeagă din tomuri mari, . c'o frază încâl
cită, scrise anume pentru savanţi. fnvăţătorilor noştri le trebuie 
adevăruri spuse într'o limbă limpede şi curată, ca să prindă, pre
cum e scrisă şi cartea de fată, pe care ne ţinem de datorinţă s'o 
recomandăm cetitorilor noştri. 
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Elena Farago: "Copiilor" o broşură de 44 pag. apărută în 
editura tipografiei ,.Ramuri" din Craiova. Pretul lei 1 25 

Broşura de faţă apare pe sfintele Paşti ca un frumos cadou 
al copiilor, reprezentând pe cupertă un ou condeiat În culori iar 
in text mai multe desenuri bine succese, toate executate de pic
torul Stoica, cari fac lectura şi mai plăcută şi mai atrăgătoare. 
Subiectele sunt luate din vieaţa senină şi voioasă a copiilor. cu 
păsările, cu fluturii şi cu alte vietati şi lucruri dragi, cari îi atrag 
atât de mult şi le face vieaţa fericită. 

Cartea de faţă atât ca cuprins, cât şi ca execuţie tehnică 
va formă de sigur unul dintre cele mai frumoase dar şi mai po
trivite daruri de Paşti. Părinţii, cari au copii de această fragedă 
vârstă să grăbească a li· () procura. 

"Biblioteca pentru toţi". Printre cei cari se îndeletnicesc la 
noi cu tălmăcirea operilor marelui Leon Tolstoi, şi-a câştigat un 
loc de cinste d·1 Ioan Constantinescu-Delabaia. 

După Plăceri vinovate, Două Patimi, Răshoiul, d-sa dă acum 
in editura răspânditei "Biblioteca pentru toţi" (Nr. 802) Încă una 
din scrierile lui Tolstoi: l'am/il şi iuliu. Aceasta din urmă, este o 
descriere duioasă şi plină de adevăr a vieţii şi chinuri lor celor 
dintai creştini În luptă cu păgânismul roman; una din scrierile 
in care apostolul dela lasnaia Poliana îşi desvol1ă În forma mi
nunată a unui roman dialogat ideile sale despre creştinism. 

Cetitorii de toate vârstele vor ceti cu plăcere şi cu folos 
acest număr interesant din "Biblioteca pentru toţi". Preţul 30 bani. 

,.Biblioteca casei şcoalelor": Nr. 1. Alexandria, cuprinzând 
isprăvile marelui Impărat Alexandru cel Mare Macedon, care s'a 
luptat cu craii şi împăraţii din vechime şi pe toti i-a biruit. Pre
ţul 30 bani. 

Nr. 2 Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei 
Elena, sau o închipuire prin care se tălmăceşte cucerirea Ardea
lului de către tOarele Traian, Impăratul RâmuJui. Preţul 25 bani. 

Nr. 3. Esnpia, cuprinzând vieaţa prea înteleptului Esop, cum 
şi minunatele lui pilde, din care orice om poate trage multe şi 
folositoare învăţături. Pretul 40 bani. 

Nr. 4. Genoveva de Brabant, istoria care vorbeşte din vieaţa 
plină de suferinte a unei sfinte femei din vremea veche în pu
stietate şi În care arată Cum Dumnezeu a apărat-o şi a făcut să 
iasă la lumină dreptatea ei. Această carte cuprinde multe Învă
tături bune de legea noastră creştinească. Preţul 45 bani. 

Nr. 5, 6, 7. Răvaşele unui doctor cu sfaturi foarte bune pen
tru îngrijirea sănătăţei şi paza de boale. Preţul 30 bani fiecare. 

Nr. 8. Proverburi. pilde şi zicale, de Anton Pan. Preţul 
40 bani. 
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Nr. 9. Carte despre datorii şi drepturi, cuprinzân~ sfaturi şi 
lămurirea legilor ţării noastre. Preţul 40 bani . 

Nr. 10. Povestiri de petrecere Si de folos. Preţul 40 bani. . 
Nr. 11, 12. Povestiri din Halima (cartea întâia) 50 bani. 

(Cartea a doua) 45 bani. 
Nr. 13. Glume (Vorbe de clacă), de 1. Adam. Preţul 35 bani. 

Biblioteca societăţii "Steaua". Cărticica 20 bani. Nr. 1. Din 
Ţara Basarabilor, de C. Coşbuc. "'-

Nr. 2. Foloasele învăţăturii de P. Dulfu, - o descriere a 
stărei de azi a sătenilor noştri În asemănare cu a celor din ţările 
apusene şi mijloacele de îndreptare. 

Nr. 3. Minunea vieţii şi cheia, de Th. D. Speranţă. 
Nr. 4. Grădina de legume, de Ion Hăşegareu - tratat de 

grădinărie. 

Nr. 5. Medicul Poporului, partea 1, de Dr. L Felix. 
Nr. 6 Awm cu ce să ne mândrim, de T. DuţescJ-Duţu. 
Nr. 21. Cântece voiniceşti şi ostăşeşti, de C. Rădulescu-

Codin, St. Tuţescu şi S. Kirileanu. 

Nr. 24. Din legendele neamului Hohenzollern, prelucrare de 
Si. O. Iosif. 

Nr. 25. Flori şi poveşti, de Ion Dragoslav. 
Nr. 2G. Din Bucovina de altădată, de Ion Grămadă. 
Nr. 27. Românii de peste Carparţi, de L Slavici. 
Nr. 28. Colinde şi cântece de Stea, publicate prin îngrijirea 

d-lui Cristu S. Negoescu. 

Nr. 29. Povestea Cerului, de Victor Anestin. 
Nr. 30. Schiţe şi Povestiri, de 1. Agârbiceanu. 
Nr. 31. Boalele animalelor şi lecuirea lor, de Dr. Filip. 
Nr. 32. Ostaşii noştri, poezii de V. Alexandri. 
Nr, 33. Poveţe asupra alegerii, îngrijirii şi mulgerii vacilor 

de lapte, de N. Filip. 

Nr. 34. Istoria literaturii române moderne, de praf. N. I. 
Apostolescu. 

Depozit general: )l librăria Şcoalelor", C. Sfetea. - Bucureşti. 
Cărţile din aceste biblioteci de popularizare le recomandăm 

în deosebită atenţiune a bibliotecilor noastre parehiale, ca hrana 
cea mai potrivită şi mai sănătoasă intelectuală a săteniior noştri. 

"Revista teatrală". Anul 1. Martie-Aprilie 1913. Nr. 2 Pu
blicaţie teatrală-culturală. Organul "Societăţii pentru fond de teatru 
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român (1, Apare de 6 ori pe an (in ianuarie, m utie, mai, iulie, 
septemvrie şi noemvrie), sub conducerea secretarului literar al so
cietăţii; Dr. Horia Petra-Petrescu. 

Cuprinsul: "Săgetătura lui Tel! (f, din Wilh. Tell de Schiller, 
trad. de şt. O. Iosif. - Cum se aranjază ,.şezători" la sate, În 
Germania?, de H. Arta de a spune versuri, de Coquelin sen. 
- Sentinele ale culturii neamului (un cuvânt cătră învătătorime) 
de Horia Peha- Petrescu. - Foloase!e şi stricăciunile cinemato
grafului, de prof. A. CioTtea. - Dela concursul pentru premii din 
"fondul Dr. Ioan Mihu": O viişoară, recenzie de Virgil Oniţiu. 
- Concursul nostru muzical din 1911, de Oh. Dima. - Greu
tăţile începutului (păr. Nistor din Arpătac). - Piese teatrale vred
nice de jucat, de Dr. H. P.-Petrescu. - Teatrul românesc in Un
garia (1869 -1913 l, de Aurel P. Bănut. - Concursuri. - Cro
nica. - Piesă teafra16.: Cuvântul dat, piesă Într'un act de Alban 
de Polhes, local. de Dr. Horia P.-Petrescu. - Ilustraţii: Zaharie 
Bârsan şi Oiimpia Z. l3ârsan. 

Redacţia şi administraţia: Dr Horia Petra-Petrescu, Braşov 
(Brass6), Târgui grâului 4. Membrii ordinari, pe vieaţă şi fonda
tori, ca.î şi-au plătit taxele primesc ,.Revista te'ltraIă" gratuit. 
Altfel, in abonament costă 3 cor. pe an, ] 50 pe 11 2 an. (4 lei 
România). Abonamentele se plătesc înainte. Reclame pe pagi
nele copertei sunt foarte binevenite. Astfel se sprijineşte societatea 
noastră. Numărul 50 bani. 

Recomandăm cu căldură această publicaţie preţioasă pentru 
mişcarea noastră culturală dela sale. Revista aceasta n'ar fi iertat 
să lips(ască de pe masa nici unui cărturar român. 

Sumarul: 
Red,'trţirlc: ,Jdei şi sentimente lo preajma unui congres al 

tnvătătoriior români dela noi"; a. Bogd(m-lJuit:ii; "Şcoala activă'I; 
.Marin Poi(tn{~: ,.,Orariul de dimineaţă"; Filimon Amrwr: "Scri
soare"; Uro~ Pirttea: "Terrnometrul" (lecţie practică din fizică) j 
Reviste: "Con vorbiri literare"; " Viaţa Homâ.niască li; "Flacăra"; 
()1'OrlÎi'(J,: "Comemorarea de treizeci de ani dela moartea filozo
fului Vasile Conta"; It~fonnctţiuni. Bi&tio,qrafie. 

Tiparul tipografiei diecezane gr.-or. române din Arad. 

\ 
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