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Noul plan de învăţământ şi lnvătătorii confesionali români. 
In urma legei şcolare, care a întrat în vială încă tn 

anul 1907 şi asupra căreia acum, după sancţionare, noi. 
cei subordinaţi, nu mai putem sa zicem nici un cuvânt, 
- şcoalele noastre confesionale an intrat într'o fază nouă, 
iar învăţătorii, in urma jurărnânlului racul pe baza acelei 
legi, au intrat într'o poziţie foarte critică şi puţin de in
vidiat. O mulţime de §§-i din aceea lege impune invătă
torimei mari sarcini - remunerându-o în cele mai multe 
cazUI'j fictiv - făra. ca cineva dintre cei ,competenţi, de 
cari avem multi, la timpul său, - când legea era numai. 
proiect '- să fi spus, că' aceasta e o sarcină insuportabila.. 
dar fiindcă. toţi am tăcut, legea a devenit lege întărita. şi 
avem să ne supunem fără a murmura, 
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§. 19 al legii ~colare zice: ~ In şcoalele poporale cu 
limbă de propunere nemaghiară, ori benefkiazl1 ajutor de 
stat ori DU, limba maghiară este a se propune in toate 
clasele după un plan de învăţământ şi într'un număr ~e 
oare, înainte stabilit de ministru de culte· şi instrutţiune 
puhlică În conţelegere cu susţÎnâforul de şcoaUi confesional, 
în aşa măsură, că un elev cu limbă de propunere ne
maghiară, după terminarea anuhlÎ IV. de şcoală, Să-şi poată 
exprima la înţeles gândirile în limba maghiară, atât cu 
graiul, cât şi în scris«. 

Aceasta propozitie a adus după sine »Planul de îJl
/1ătiim(hd«, obligat prin ordinaticnea ministerială de sub Nr. 
1200001908, care plan, presupunem că l-a primit mai 
fiecare învăţător confesional. - Pe nevrute ni-se face, ca 
să ne întrebăm noi singuri pe noi, că oare - conform 
§-lui 19 al legei din chestie - au cunoştinţă autorităţile 
confesionale - interesate - despre aparitia acelui plan? 
Dacă au, cunosc continutul şi forma de domiciliare al ace
luia, prin care se regulează, ca fiecare şcoală - eventual 
învăţător - câte oare are să propuna. limba maghiara. şi 
câte mai rămân pentru limba reşpectivă, eventual limba 
româna.? S'a cumpenit bine, dacă se mai poate ;......:.. că în
t;ăţătorii noştri hanzici ba rem , în ale şcoalei, ca pânâ ad, 
şi mai departe să poata. satisface datorinţeIor ce se impun 
şi cari, in cadrele planului, sunt foarte multe şi cu largi 
tntelesuri şi cu gl'ele răsp uJld eri - mai ales atunci, când 
nu te poti răzima pe nime şi nu mai poţi avea incredere 
în nime!?!? 

Invăţătorul confesional român e la.sat cu planu] în 
mâni, să faca. ce vrea, fără sa. i-~e spună, care e calea pe 
care trebuie să apuce, fără să facă greş, fără sa. se rosto
golească pe povârniş; e lăsat in voia sorţii, ea să pro
puna. din eelea 25, eventual 30 oare săplămânale - de 
prelegere - 13 ori 21 sau (rar dacă sunt şcoli gradate 
cu 3 învătiHori) 26 oare de limba maghiară, rămânându-i 
şi pentru biata limba. autohtonă câteva oare - cele din 
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urmă - impreunal~ cu oboseală mare şi rlisgust de truda. 
şi desperare. 

Iata. o chestie, care cere o' deslegare gt'abnică şi care 
se impune! 

Daca legea obligă, ca planul să se facă la inţeles cu 
autoritătile confesionale - atunci cum de a rămas limba 
sU:-iţina.torilo(· de şcoale susţinute cu mari sacrificii - numai 
pe parle din urma? Iar dacă nu s'a facut invoială, 
de ce nu ni-se face un plan nOI1 de învătământ, strict 
pentru propunerea limbei române, pentruca sa. ştim fiecare 
ce avem şi cât avem să lucrăm l? La~aţi de captil nostru 
- dăscalimea, neorientată şi persecutată - ori va lovi 
şcoala de mal, ori sistemul confesional va face naufragiu 1 

NI-se vor face imputelri, pentruca. ne exprimăm astfel. 
1mprejurăI'iie şi timpul 1n care trăim azi - dacă voim 
Ha l'amânem oameni de omenie şi mai departe -. ne 1'01'

tează să spunem sincer, ca cu doară, şi lasă de azi 
pe mâne, nu mai putem ajunge departe, - Invăttttorimea 
e d'esperată la culme, pentrucă nu poate satisface preten
siunilor peste măsura. exagerate - atât dintr'o parte cât 
'şi dintr'alta, Pe lângă acestea nime, dar nime pe lume, 
nu-i mai dă cuvânt de îmbal'bătare, nici o fiinţă nu-i mai 
spune o vorbă sinceră de încuragiare - ci o lasa cum 
a da Cel de sus. 

Aşa nu mai merge! Cei competenţi au să facă rAfu
iala, sa. spună scurt: Nu sunlem în stare sa purtam jugul, 
ca e prea greu, Susţinerea şeoalelor, co}~t'onn recerin(elor 
lefJi i, p,'etitlde Q jertfă, {'(l1'e pop01'ul nostru, sărăcit de atâ
tea dâri, nu o mai poate pw'ta, iar munca grea a învăţă
torilor noştri, noi nu o mai putem răsplăti numai cu vorbe.,. 
Sa. se spună odată scurt: ori vrem să fim stăpâni la noi 
acasa. peste lucrătorii noştri, ori iată stăpâne plăteste-ţi 
lucratorii pentru lucrul ce ţi-l p,'esteaza. şi care-! pretinzi ... l! 

P. Vancu. 

0* 
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Simplificarea materialului de învăţământ. 
în starea critică, în ca'Te se află şcoalele noastre azi, 

apare ca ceva curios, a mai discuta chestia: e ori nu po
trivit a-se preda toate obiectele de invMamânt pe baza 
cărţii de ceUre? zic apare curios, pentru-că în starile de 
azi, in cari se află şcoala, ar trebui, să fim stăpâniţi de 
gândul, cum să scoatem şcoala din incurcătura, in care a 
ajuns. Căci strâmtoarea, în care a ajuns şcoala, face im
posibilă activitatea ei normală. Aceasta ar fi afacerea, ce 
ar trebui, să ne preocupe pe noi in locul prim. 

încât Tnsă chestia, cu titlul de sus, s'a pus în discu
ţie şi se discută mereu, ca o chestie, pe care n'o priveşte 
stările actuale ale $coaJei, cauta, sa. nu ne subtragem dela 
discutarea acestei chestiuGi importante. 

OI Boar, condus de acest gând, imi răspunde la unele 
reflesiuni, ce le-am făcut unui articlu al dsale, in care 
trăctează chestia amintită mai sus şi în care ş\ de astă
data, ca şi pri ma oară, stăruie cu multa căldură pentru 
predarea materialului, lO şcoala poporală, pe baza cărţii de 
cetire. 

Cred şi sum tare in aceasta credinţă, ca. di Boarstă
ruie pentru aceasta forma. de predare in urma nemultă
mirii, de care e stăpânit, pentru nesuccesul şcolar de pâna. 
aci. D-sa nu e mulţămit cu sporul şcoalelor de pâna. aci. 
Şi stapânit de aceasta nemultămire, ia refugiu la un sis
tem nou, pe care nu-l cunoaşte, ci numai şi-l, închipuie; 
cu care n'a facul esperinta., dar leagă mari sperante de el. 
Uită însă, că nesuccesul de azi nu se poate atribui toc
mai modului de predare, ci a tor cauze, cari tşi au izvo
rul lor in alte direcţiuni. Şi numai delaturate acestea, vom 
putea apreţia deplin folosul şi .scăderile modului de pre
dare independent de carte_ 

Modul acesta de predare Iasă nedumerit pe dl Boar 
şi ii inspiră temerea, că baiatul va uită. cu timpul tot, ce 
a învăţat. Se teme apoi, ca nu se va deda la perfecţionare 
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proprie prin cetit. Eu cred, cel părerea aceasta e neba.zată, 
pentru-că propriaminte meniţunea cărţii oe cetit nici că 
poate fi alta, decât cetirea logică, ca scop principal. Şi 
apoi acum e irelevant, că de ce natură e cuprinsul bucăţii 
de cetit. Vorba e numai, ca acela să fie u!şor de aperce
piat. Deci nu obvine necesitatea, ca acel material să fie 
luat tocmai din materialul vreunei discipline !şcolare. . 

Că băieţii uită o mare parte din cele învMate, aceasta 
e adevărat, dar e şi natural. Lucrurile, ce nu-l tnleresaază 
pe individ, ori ca. nu-i mai obvin în vieaţa oe toate zilele, 
se dau uitîtrii. Iar uitarea aceasta e proporţionaLă cu mul
ţimea\ cunoştinţelor. Idei mai puţine, dar bine apercipiate, 
se conzarvă mai. mult şi mai bine în memorie şi pururea 
se revoacă cu mai mare uşurinţă, ca cele multe, însuşile 

mai mult in mod superficial. De altcum nu acela e sco
pul principal al şcoalei, ca băialul Să-şi păstreze mulţimea 
cunoştinţelor, oupă cum, suspne dl· Boar, ci desvoltarea 
plttetii de judecată. Acestii e scopul suprem al şcoalei, la 
realizarea căruia trebuie sa. nizuiasca. fiecare învăţător. 

Omul vârstnic, care a trecut prin toale şco alele, de 
sigur, că nu va mai şti invârlt logaritmi şi nici ca. va şti 
de~lega ecuaţiunile, pentru aceea nime nu va indrăzni a 
pune mai pe sus de aceasta pe absolventul de şcoală, 
căruia ii sunt in degete cunostintele câştigate în şcoală. 
Şi oare cine-I pune pe acela mai pe sus ca acesta? De 
sigur, că numai desvoltarea puterii de judecată. 

Cartea de cetit are meniţiunea, a deprinde pe elev in 
cetirea logica. şi estetică. întocmirea Cărţilor de azi stau 
ori nu In acest serviciu? Şi daCă DU, cugeta dl Boar, ca. 
s'ar putea ajunge prin intocmirea proiectată de d-sa? Din 
motivele adunate de d-sa cu greu o pot crede. Şi nu mai 
ales, când d-sa are mai mult in vedere partea materială, 
ca cea formală; un lucru ce nu se poate admite. Scopul 
formal nu se poate subordina celui material. Ba, putem 
zice, că scopul material· propriaminte nici ca. ar fi intru 
toate scop, ci mai mult mijloc, pentru ajungerea scopului 
suprem: scopul formal. 
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Bucata de ceiit, pentru a putea fi apercepiată, trebuie 
să fie scrisit la înţăles şi într'un stil atragator. Bine, dar 
cum vom putea scrie atunci o bucată de cetit, tn care 
vom tracta o regulă din matematecă? întăleg, că aceea sa 
nu fie o zamă lungă fără nici un rost.' Asemenea cum 
vom scrie o bucata. de cetit, tn care tractăm sunetul, tn 
alta silabă; parău, râu, boltă; atom, moliculă, fenomen; 
litră, metru, kilogram; trapez, treiunghiu, fantână, cens 
etc. etc., ţioând seama, a-se preda, numai cât se poate 
apercepia? Şi - iaraş - tinând samă, că predarea ace~ 
lei bucăţi să nu peslreacă timpul, ce-l folosim la predarea 
libera, pentru-că timpul e foarte scump. 

DI Boar zice: I'Elevul, tn urma acestei procederi 
(prin cetire), din punct de vedere psichologic, va apercepe 
cu mult mai bioe, decât numai tn cazul, când numai chiar 
din etiplicare va lnvăţa«. Părerea ac.easla mă suprinde, 
pentru-col e lucru ştiut, că apercepierea în şcoala poporala 
se poate face cu succes deplin numai pe ba.za predarii 
libere. Şi odată apercepierea facuta in regula, nu poate fi 
vorba, că. prin cetire apercepierea ar fi mai bună. Caci 
daca admitem aceasta, atunci cade de sine, că prin pre
darea liberă, s'ar fi fa.cut apercepiare in regulă. Şi daca. 
de fapt apercepierea a fost slabă. prin predarea libera., 
atunci ideile întregile, moi la.murite prin cetire din partea 
şcelarului de sigur, că vor fi şi mai deocltete. Ca.ci e cu 
neputinţă, ca elevul să 10 tăleagil cele cetite, dacă n'a tn
ţăles din predarea invMătorului. înţă!egerea din carle se 
poate aplica la cei-ce cercetează şco alele secundare, ori 
superioare şi la nici un caz la cei-ce cercetează şcoala 
elementară. 

Tot curioasă e şi părerea d-lui Bear, când zice, că 
prin cetire, se va confirma adevă.rul spus prin învăţător. 
Ei, bine, să poate, ca elevul să traga. Ia îndoială spusele 
învăţătorului său? Dapoi că el ţine la aceasla cu toata 
sfinţenia, chiar şi în cazul, câ.nd învăţătorul n'ar spune 
adevărul. Confirmarea prin bucata de cetit îl lasă rece; , 
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combaterea ti pune "in uimire~ Că cineva îndrăzneşte, a 
susţinea contrarul "celor spuse de tnvăţătorul său 1 

Asemenea zice di Boar, că lrebue dat elevului, să şi 
vada. cele predate, spre uşorarea celor învăţate. Vrea să 

zică, să dăm elevului cartea in mână, ca să vadă acolo 
cele esplicate de învăţător, luând in ajutor senzul vederii, 
care e alât de aproape de spirit. Da, e adevărat, că acest 
senz joacă mare rol la actul apercepierii, decât că şi la 
predarea liberă tot acest senz joacă rolul prim. Că doară 
nu-şi va permite nime afirmarea, că la predarea libel'ă 
senzul vederii n'ar fi pUti in activitate 1 Pentruce alunci 
provocare la acest ~enz? ~i mai ales în cazul, că în carte 
elevul nu vede, de cât rânduri, în cari se alIă ziceri, cu
vinte etc. 

încă ceva: dl Boal' se face a nu mă înţălege, când 
ma. ia peste picior cu bucăţile de cetit de cuprins moral. 
îl asigur însa. pe dl Boar, că nici eu nu inţaleg alte bucati 
de cetit cu cuprins moral, decât cele ce se potrivesc în 
seclul XX. Doresc insa să se ştie şi de a:-;lădată, că şi 
bucăţile de cetit, stabilite pe baza şliinni reale, incă difer 
mult, în ce priveşte cupriusltl moral. Unele sunt săci, de 
tot săci, tocmai ca naraţiunile, la cari se provoacă dl Boar. 
Eu insă prefer pe cele mai bogate în cuprins moral, de 1 . 
aceea am şi făcut amintire der:;pre ele în arliClul meu. j 

g-n. 

1 
f: 
.~ 
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Trapezoidul sau deltoidu1. 1
) 

(lecţiune practică din Geometrie cu cI. VI. element.) 

- 2) Bt1gaţ~ seama şi grijîţi copiii! Astăzi vom tnvaţa 
ceva nou, vom învăţa să. cunoaştem şi să măsurăm supra
fetele, cari n'au margini paralele. (Invăt. va face pe tablă 
una, sau mai mulle figuri, scriindu-le deasupra numele şi 
le va spune elevilor,) 

Felul acesla de suprafeţe se numesc: trapezold. 
inv.: Cum este faţa aceasta? (Invăţatorul va arăta 

figura.) 
El: Faţa aceasta este patruunghiulari!., fiindcă are 

4 margini, cari se întâlnesc în 4 unghiuri. 
inv .. : Ce suprafete mai cunoaşteţi cari să aibă 4 

margini? 
El: Pa.tratul, rombul oblunguI, romboidul şi trapezul. 
(Invatătol'ul face pe tablă figurile spuse ori singur ori 

prin atare elev, apoi întreabă:) Cum sunt marginile pătl'a~ 
tului? Dar unghiurile? 

El,: Margin le patratului sunt paralele, iar unghiurile 
sunt drepte. 

Inv.: Cum sunt marginile şi unghiurile oblungului şi 
aseamănă-se o cu ale pătratului? 

El: Marginile oblungului ineii. sunt paralele iar un
ghiurile sunt drepte, dar se deosebeşte de pătrat, pentmcă 
e mai lung decât mai lat, pe când pătratul e într'o formă 
lat şi lung. 

Inv.: [oane, deseamnă un romb. :şi apoi ne spune 
cum sunt marginile şi unghiurile? Aseamănă-se cu patratul 
ori cu obJungul? 

1) Am tratat aceasta lecţie" pentruc! tnc!! nu am vlhut nid1iri, chiar 
nici tn c.'tr\ile de geometrie pentru ~coalele medii, ca să fie tradat practic
dc>spre trapezoid, - de~t ohvin adeseori in viaţă I?i ar trebui să ştim cu 
toţii, căci nu ne stric!. o • 

2) N'am pus numirea treptelor formale, ci am lăsat ca să le afle -
cine se interesează - citci prea ni-se dă de-a gata ce avem s1 facem i?i, 
numai vom deveni prea comQzi. 
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El: Romhul se aseamănă, cu ambii, pentrucă ~i el 
are 4 margini paralele, dar se deosebeşte prin aceea, că 
are două unghiuri ascuţite şi 2 tâmpite. 

In!'.: Desemnează, Petre, un ,.trapez( şi spune prin 
ce se aseamănă ori se deosebeşte de catre fetele cunoscute 
până acum? 

El: (Face figura şi judecându o comparează Cl1 cele
lalte apoi răspunde:) Figura aceasta să asămână cu cele
lalte, pentrucă si ea are 4 margini şi 4 l1nghiuri, dar se 
deosebeşte pentrucă n'are numai 2 margini paralele, iar 
2 sunt neparalele, o margine e mai lungă ca şi cealaltă. 

lnv.: Bine! Grijiti ~i luati seamă, că figurile de mai 
nainte aseamănă-se cu figurile ce vi-le-am făcul? 

- (Jnvăţ,1torul arată figura trapezoidului făcută la 
anunciare, ti face atenţi pe elevi sa. observe bine apoi 
întreabă:) Cl1m am zis, că se numeşte figl1ra aceasta? 

El: Aţi zis, că se numeşte trapezoid. 
Inv.,' Câte margini are Şl cum sunl între sine? 
})l: Are. patru IDilrgmi. dar nu sunt paralele. 
1nv.: Se aseamănă figura aceasta cu celelalte (ori 

dacă se tae din chartie se poate numl şi fata) ori nu se 
aseamănă? 

El,' Se aseamănă. fiindcă are 4 margini şi 4 unghiuri, 
dar nu se aseamănă întru toate, fiindcă marginile nu sunt 
paralele. 

[nv.,' Acum să însemnăm laturile cu liler'i!e a, b, c 
şi d. Spuneti cum slă linia a faţa. cu linia c? Iar linia 
b faţă de d? 

El,' Toate ]iniile sau marginile sunt tntre sine ne
paralele. 

Iuv.: Ca să putem cunoaşte ~i mai bine acestea fete, 
sa. le şi mă'5urăm, sa. aflăm, cât e de marp. locul cuprins 
între marglui, dar mai nainte să vedem, aduceţi-vă aminte 
Cl1m se ana, cât e de mare cuprinsul celoralalte suprafete. 
Spunem Gheorghe cum se află snprafaţa pătratului? Cum 
se afla. Ioane a oblungului? Dar a treiunghiului? Dar 
a trapezului? (Elevii vor da răspunsurile în parte co-

; 

1: 
I 
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respunzetoare, penLrucă li-sa repetat lecţiile trecute în 
mai multe rânduri.) 

lnv.: Faceţi mai multe figuri trapezoide şi la fiecare 
margine puneti şi mărimea cât credeţi să fie. Acum grijiţi, 
noi putem împărţi irapezoidul fn 2 trei unghiuri si calcu
lăm suprafaţa unuia apoi la al doilea, după aceia adu.", 
nândn-le căpătă.m suprafata trapezoidului. (Spune I. cum 
se aflit suprafata trapezoidului? daI' a trapezului? Elevii 
vor da răspunsuri!e corespunzătoare). Vedeti, suprafaţa 
1rapezoidutui se mai află lnca. într'un chip - adecă facem 
din el faţa regulată, şi anume: între 2 laturi contrare 
luăm dela cea mai lungă şi adaugam la cea mai scurtă 
ca sit fie asemenea, tot aşa şi cu celelalte doauă laturi 
contrare. Ce vom face N. cu laturile? - EI: Le vom face 
asemenea, adeca luam dela cea mai lungil şi adaugam la 
cea mai scmtă. - 1nv.: Bine. Să zicem aGum cil lalmea 
a e lungă de 26 metri, iar contrara ei c e numai de 18 
metri, cum vom tace să. fie asemenea? Bl;. Vom lua din 
cea de 26 şi VJm pune cătră cea de 18 m. - Inv.: Cât 
trebue sil punem să fie asemenea? (Elevul sla &i sll cu
geta fără a da răspuns, iar tnvatătorul, prin inducere, îl 
face sa afle cât fac laturile amândoua la olaltă şi cât să 
vine pe una daca trnpărţim suma mărimii in dona?) 

},,'l: Dacă, am pune din 26 cătră 18, ca să fie ase
menea, atunci trebue să luăm 4 metri, cari punându-i catril 
18 vor face 22 In. tocmai cât a remas dacă am luat pe 
4 din 26 metrii. Jnv.; Bine. Iar dacil adal1gem laturile şi 
apoi le înjumătatim cât avem? Elev: Avem 26 I 18=44 m. 
iar înjumătăţit 22. - 1nv.: Le zicem acum ca şi celea
Ialte două laturi opuse b şi d sunt lungi: b 19 m. iar el 
13 m, cât va fi o lature? (Elevii fiind acum deprinşi vor 
calcula mai repede zidind:) Luăm dela 19 m. 3 şi-i pu-
nem pe laturea cea de 13 rn. ca să fie 16 m. cât a re- \ 
mas pe laturea hmgil. ~ 

1nv.: Bine. Acum faceti o figură cu 2 laturi lungi 
fiecare de 22 m. şi cari se fie impreunate prin alLe 2 de 
ca.te 16 m. - Bine. Ce fată avem? El: Avem abI ung . 

5 
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In/!.: Vedeţi dar noi putem face dintr'un trapezoid altă 
fatil. l'egulală la care ti aflăm suprafaţa, după formele cu
noscute. La trapezoid ajlrim sapl'((/afa mai hine ((fa: cr'i 
adauflMn la olalfâ tol câte:! f,,(p, opuse (26 + 18 şi 19 -+ 13) 
şi le În)umiUtltim, iar sumele câp((fatp (44 : 2 =- şi 32: 2= 16) 
le îmulţim (22 X 16). Aşa dl.pAtăm suprafaţa trapewidu
lui. lnv.: Spune 1. N. Gh. cum se atl3.? 

Vedeţi dar, dac3. vom împArti suprafaţa trapezoidului 
ţn suprafeţe de câte un metru, atunci vom avea pe latu
rea din jos un şir de 25 metri patraţi şi jumătate, pe al 
doilea şir de asupra celui dintâi vor fi mai puţin şi tol 
aşa pâna, la marginea (laturea) c - unii întregi altii ju
mAtate - cari la otalta vor da suma de 352 m. patrati. 

(Înva,ţătoiul arată o figură. de carton ori altfel de hârtie 
în forma trapezoidului apoi intreabă:) Cu ce se asamâna 
figura aceasta? El: Se asamâna cu trapezoidul. _ .. - it/v.: 
Faceţi şi voi pe Iăbliţele voastre câte doua figuri: trape
zoid şi le insămnaţi la fiecare lature cât sunt de lungi. 

lnv.: Cât va fi de mare trape7.oidnl care are două 
laturi opuse: una de 16 m., ceialallă de 14, iar din cele
lalte două: una de 18 metri şi alta de 20 m.? (fl:levul 
sigur nu va da răspuns corect şi atunci inv. va ajuta ca 
sit dea răspunsul), Vom alUl a:şa, cit adaugem pe 16 cu 
14, iar suma vom înjumătăţi-o, căpătând co~ientul 15, dupa. 
aceia adaugem pe 18 cu 20 metri şi suma o tnjumltlătim, 
iar la urmă numărul Căpătat (HJ) îl vom inmulti Cu 15, 
şi vom capăU .. suprafaţa (19 X 15=285 m.) 

Inv.: Pentru ce am făcut aşa? (Elevii nu vor şti mo
mentan). lul'.; Am făcut, ca să-I asemânăm. Grijiţi! (Face 
pe tabta un trapezoid - apoi prin nişte linii reduce la
turile lungi şi adauga laturile scurte - dândui figurei o 
faţă cu laturi paralele apoi întreabă de nou: Ce am facut 
cu laturea aceasfa? El: Aţi scurtat'o. Iu/).: Dar acum cu 
acestea? El: Una aţi scurtat'o, iar celelate două le-aţi" 
lungit. Inv.: Ce faţă cunoscută am căpătat prin aceia că 
am racut laturile trapezului egale? El: Am căpătat un ob-

, . 
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lung. Iru'.: Cum se află suprafaţa? El: Dacă multiplicăm 
lungimea cu Iătimea. 

lnv.: Vedeţi dara., de, aceia am adăugat laturile opuse 
şi le-am adunat, că apoi să le facem a::;emenea, prin ce 
am Căpătat o suprafată cu margini paralele, acărei mărime 
se află, dacă îmulţim lungimea cu lăţimea. 

Inv.: Câ.t va fi de mare trapezoidul care are laturile 
de 27 + 213 + 16? 

Cum aflăm suprafaţa trapezoidului ? 
(Pe baza cunoştinţelor dela suprafeţele învăţate, face 

aplicarea). 
Inv.: Dacă avem un loc tn forma de frapezoid, cu 

.doua. laturi opuse, de 26 şi 22 m., iar celelalte două de 
24 şi 20, cA ţi pomi putem sădi (planta) pe locul acela, 
dacă la: fiecare pom ii trebue loc de 24 m. O? ~Et: (va 
răspunde cu nesigranţă). Căutăm cât face suprafaţa trape
zoidului! apoi numArtll acela - (tşi va aduce aminte că 
a mai lucrat in forma aceasta) îl impArtim prin 024. 

Inv.: Bine - Spune şi tu I. Gh. etc. 
Inv.: Un proprietar are un loc în forma trapezoidului 

cu laturile 32 + 36 şi 28 + 24 metri şi vrea să-l sape 
(rigoleze) iar de fiecare m. O plăteşte 4'5 fiI. - Cât va 
fi de mare locul şi ca.t va plăti? 

(în forma aceasta dăm exemple pentru ocupatiunile 
de casă şi repetAndu-se exemplele adeseorî 7 elevii le vor 
însuşi bine) .. 

Petru Vancu. 

::1 



Conferinţe învăţ. extraordinare. 
In urma unui ordin au să se ţină conferinţe extra

ordinare, la cari are să participe şi fostul comisar de exa
mene din tractul respectiv. 

Un gând foarte bun acesta, cu atât mai vârtos, că a 
isvorît în urma experientelorfa.cute din partea comisarilor 
cu ocaziunea examenelor finale. - E natural in8a, că 
ori ce acţiune îşi are timpul său când aceea să se poală 
efeptui cu succes. - Acei comisari, cari au facut Ven. 
Consistor propunerea ţinerii astorfel de conferinte, au avut 
in vedere timpul şi modul potrivit penlmca astfel de con
ferinţe să aibă succpsul dorit. ~i e semnificativ, că abia 
acum vin, ca această ideie atât Ge salutară, sa se aplice.' 
Şi oare vor avea aceste conferinţe rezultatul dorit r... Eu 
unul nu pot crede. Nu. Pentruca acum e timpul când cei 
mai mulţi dintre înva.tatori sunt pe isprăvite cu tot ma
terialul de propus în şcoală, iar în loc de a repeta cele 
propuse, cred că nu va fi atât de naiv, ca sa înceapă a 
face experienţă de dupa indmma.rile comhiarului. 

Deci şi din acest punct de vedere însemna.tatea ace
stor conferinţe scade cu totul. De altă pade apoi, şcoala 
e atât de tngreunată în urma nouei legi şcolare, încât bie
tul dasca.l nu e sigur de Zlua de mAne. - Unde mai plJl 
apoi imprejurarea, că comisarii nu-s ::;tabili. şi procedura 
lor nu e uniforma.. Toate ma. fac a crede, că spesele ce 
se fac cu ţinerea astOl'fel de conferinţe sunt zădarnice şi 
fară vre-un folos real. 

Da, ar avea ace:ste conferinţe insemnatate mare atuncÎ r 

când ele s'ar fi tinut conform propunerii fa.cute· de un 
bine meritat coleg fost comisar, adecă, rn lunile de vara, 
unde comisarul să ţina. prelegeri practice de model din 
vre-un studiu ori doua - conform experienţei făcute În 

tract. Şi cari conferinţe să dureze 1-2 saptămi, dupa cum 
va afla cOlllisarul respectiv de necesar. Şi ar fi o necesi-

. I 
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tate imperativă, ca tcutî comisarii să aibă aceeaş procedură. 
Caci unii judecă pe învăţători de dllpă sporul pre3tat în 
şcoală, iar alţii de după anllarul şcolar. In ce priveşte 
rezultatul, unora le trebuie festivitate, paradă; alţii se mul
ţumesc cu mai puţin, dar ceea ce e, sa. fie esentă. Ca 
aceasla nu e o învinuire, dov,edeşte împrejurarea, că au 
fost pedepsiţi învăţători, a căror examen a fost bun şi 
laudabil, cu câte 40 cor., pentru inducerea greşită a atlUa
rulaU). Pentru o greşala in formă să ne pedepsiti invăţă· 
tari cu familie grea. când şi aşa numai cu mare greutate 
t~i pot primI puţinul salar ce-l au. 

E greşala comi3arului aceasta, pentrucă el trebuie sa. 
ştie, că rezultatul metodic e lucrul principal - şi dacă 
acesta e bun, apoi greşala inducerii neCOl'ecte sa micşo
reazr de sine. 

In timpul din urmă s'a zis mult, că invatătorii vae
cileaza, n'au destula. tarie sufletească de a face front cu
rentului, care tinde la nimicirea şcoalei. Nu, pen lrucă e 
chestie dIS pâne, şi la ocaziuni date, învăţătorii n'au avut 
destul sprijin moral şi eventual şi material, ca sa poaiă 
fi sustinuţi atunci când şi-au pus tn joc viitorului lor şi 
a familiei pentru o cauză comună. Tinuta lor a fost ex
plicata. fals, micile greşeli au fost privite prin microscop. 
Nu vreau sa. zic prin asta, ca n'ar fi şi de acelea greşeli, 
cari trag dupa sine pedepse juste. Acela, care cauzele 
comune le subordinează intereselor egoiste, merită a fi tras 
la ră\'aş. Acolo tnsă învăţă.torul n'a comis aşa capitale 
greşeli şi n'a derailat de pe ogaşul binelui comun,· nu 
se face nici un serviciu cauzei comune, când pentru gre
şeli de formă e amendat ori pus sub disciplinar. Căci e 
natural, ca fiecare acţiune sa-şi aibă reacţiunea sa. Şi in
văţatorii vâzându-se nedreptăţiţi, uşor pot să treacă dintr'o 
extremitate în 'alta. 

1) Asupra procedurei respectivului comisar nu ne putem expflmn -
pân!\ când vor ;fi cOllf~rintde - dacă vor fi, ca să auzÎm motivele. (Red,) 

\ 
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Invăţa.torii întoldeauna au muncit cu abnegaţiune şi au 
fost cu supunere şi devotament faţă de mai marii lor. O 
împrejllrare aceasta, cilreia i-a trecut vremea ca ea. fie luatol 
drept servilism ori lipsă de ambiţiune nobila, care este 
motorul inlru susţinerea prestigiului de dascal modern. 

Se recere dela un comisar ca să aibă· atâta tact şi 
rutina pedagogica, ca să ştle şi sa cunoască cărei împre
jurări i-se poale atribui gre~ala constatată. Cred apoi şi 
susţin, că sunt rari acei fnvătatori, cari văzând bunele 
intenţiuni ale comisarului, si!. nu-şi recunoască greşala, şi 
sa. nu primeasci!. bunele sfaturi intru indreplarea şi uşo
rarea sarcinei lor. 

[.:n tnrâ{ăfol'. 
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Spicuiri din revistele pedagogice. 
Revista generală a invăţământului Nr. 7. A. IV. (Romania) 

Intre alte scrieri interesante aduce o notiţă iscălită de dl N. Bă
nescu) despl'e "Şcoalele primare franueze", din care ni-se oglin
dează, ca şcoalele din }<'rancia sunt de trei grade şi anume: 1) 
Şcoala maternă. 2) Şcoala prim(,rli elementară si 3) Şco(ela pri
mară 8uperioră. 

Şcoala maternă incă se divizeaz;ă: tn şcoala, in care urmează 
copii dela etatea de 2 ani lmpliniţi până la etatea de 6 ani, şi 

in şcoala, unde urmează copii dela 4 până la 7 ani împliniţi. 

fntre acestf'a două feluri de şcoale e aceia deosebire, că pe când 
in cea dintăi numită pur "şcoala maternă" se petrece timpul mai 
mult cu jocurile copilăreşti, pe atunci in a doua, pe lângă noţi
uni de eserciţii intuitive, se predau şi eserciţii de ce tire şi scriere. 

Deşi şcoalele. materne nu sunt obligatoare, ele sunt cet'ce
tate bine şi dau şcolari!or cunoştinţe destule, ca pe când intră 
in şcoalele primare să inţăleagă şi să priceapă cu uşurinţă, celea 
ce li-se propune. 

Şcoala primari'i elementară cuprinde In sine de comun trei 
cursuri: CUft=! preparator (un an) curs elementar (trei ani) şi curs 
mediu (trei ani), iar in unele locuri şi cursul superior, care e le
gătura intre şcoala elementară şi superioară, dar care aici, in 
legătură cu elementara, nu e obligator. Acestea cursuri sunt ase
menea la sate ca ~i Ia oraşe, cu aceia osebire, că Ia oraşe fie
care curs J-şi are instructorul său, p~lnă când la sate - mai ales 
dacă-s mici - toată instrucţia se concentrează rn persoana unui 
învăţător. 

DI Bunescu ne pune Inainte programul unei şcoale - curs 
preparator - din MontpelIier, din care vedem, că orele de pre
legere, Inainte de 8me8zi) se fncep la 8 şi ţin pană la 11, iar 
după ameazi se fncep dela 1 şi 1/4 şi ~in până la 4 1/ 2 cu mici 
recreaţii. Programa tn studii e destul de bogată, propunânduli-să 
chiar şi Istoria, dar să nu uităm, - că In aceasla şeoală, care 
se aseamănă cu clasa I. din şcoalele noastre elementare, invăţă
tornI n'are de lucru se Invete noţiunile de scris şi cetit, M acelea 
s'au propus deja In cursul matern. 
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Cunml elemenfa'f', pe lângă obiectele ce se propun In corsul 
preparator, are apoi Gramatica, - pe care se pune mare pond -
Geografia, Instrucţia civică şi alte multe, cari după ce Invăţăto
rut a finit lecţia, elevii au să reasumeze In scris ceia-ceau răspuns. 
(n acestea cursuri se pune pond mare pe lucruriJe din limba 
maternă. 

in C/W!ml sltperior cunoştinţele predate in cursul elementar 
şi mediu se propun in mai mare eslenziune. Oarele de prelegere 
sunt tot acelea~, de asemenea şi zilele. Recreaţia s'au ziua de 
vacanţă e Joia, după cum e şi la şcoalele noastre rom. confesi
onale din Ungaria. 

Din celea scrise de dl Bănescu observăm, că în Francia se 
pune un deosebit pond pe tablă, - căci Învăţătorul ori ce lecţie 
o reasumează şi înscris - obligând elevii să facă şi danşii 

aceasta. - Un lucru, care şi unii dintre învăţătorii romani dia 
Ungaria'l practisăm din propriul indemn, alhlnd că mai uşor 

pătrunde in firea elevului. 

L'educateur, organul societAtii pedagogice din LmtRaI'U~e (El
vetia), care din spriginirea cea mare, ce i-se dă, numai din par
tea corpului didactic Inferior şi superior din Elveţia româllă

franceză-italiană, a' ajuns să numere al XLV. an de viaţă. Are 
deviza: Dumnezeu-, Umanitate- şi patrie. Şi apoi subt acea!'llă 

deviză, dă la lumină mulţime de lucrări Inţălepte, scrise de oa
meni, ca:-i muncesc cu drag, pentrud se văd ajutaţi şi spriginiţi 

de toţi. Vieaţa li-e tichnită, căci se ingrigesc să aibă lraiu liniş

lit, atât comunele, cât şi cantoanele - dar mai presus de tot
soei etatea pedagogică. 

In lucrarea: "Resultatul examenelor pedagogice dupre şcoate 
şi dupre comune pe 1907", se face comparaţie fntre progresul 
din acest an şi din cel anterior făcut in cetire (!ecture), oompo
ziţiltni (composition), aritmetica (calcule), cunoştinţe civice (con-
naissances civiques) etc. demonstrându-se prin percente, dacă s'a 
făcut tnaintare ori regres, Imîndu-se de exemplu lŞcoalele din can
tonul Vaud, apoi conparativ judetele din tntreagă ţara. rn cronica 
şcolara (chr:onique şcolaire), se arată arangiarea salarelor invăţft
toreşti din Jtt'f'a Bernoill. - Acest statulet - care abia face, ca 
un colţ din Ungaria, e preste tot muntos şi oamenii nomai cu 
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mare nevoe [-şi câştigă traiul vieţii. Cu toată greutatea aceasta 
nu cruţă nimic, pentru-ca să inainteze luminarea Jor. învătAtorii 
sunt salarizati şi de comună şi de stM. Până aci au primit dela 
comună 450 {ro şi dela stat 600 fr., acum s'a proectat sA. pri
mească dela comună 000, iar dela stat ,00 fr. plus 100 fr. după 
anii de ser\'iţiu (quinquen). 

La partea practică se fac lecţii practice din ,.Geografie şi 

Ştiintele naturale". Apoi se mai fac noţiuni ortografice, despre 
cuvintele radicale (sau literare), cari trebue esplicale elevilor, iar 
dacă sunt slreine, Ii-se spune chiar şi originea, pe lângă aceasta 
felul in care au să fie scrise. 

Dăm model următoarele esempJe, cari pot să fie inţăfese: 

V!l",~e. dt'rive del mi. II s'ecri'-ail en viens francais avec un 1; 
la forme Jetille rallem Il omenes legdenx 1. r;,rrexf, du lalin "';r
reutunI. On prononce les deux r PQtlr, du latin PQfllrm. La finale 
nn llonaccentUt'e tombe regu dit~rement ele. 

Tot lucruri de interes ştiintiflc. 

Schweizerische Lehrerzeifung, organul reuniunei invăiătoreşli 
din Elveţia, apare in Zurich, ajungând anul 54 de esislinţă. Aşa 
i'le vede, ca învăţătorii din aceasta ţel'işoarA. se pun pe inlrecute 
- Germani şi Francezi - ca să·şi sprigine-a~că 6ecare - cu 
mari sacrificii revista ce apare in limba lor ~.laternă. Şi bine şi 

fac, că acela e om de omenie şi cum se caue- care inainte 
de toale 'şi iubeşte limba şi neamul său. 

Aceasta bogată revistă se ocupă in detail cu organizarea 
tuturor şcoalelor din c8liloanele germane a-le Elvetiei şi dă di
ferite proecte pentru planuri de fnYăţământ practic, lncepand cu 
şcoalele primare (Primarschule) şi continUllnd cu şcoalele ele 
canton ~KantonalschuJe'), care sunt un fel de seminar şi fn cari 
se propune: Religia, limba germană, franceză, engleZă şi italiană 

apoi Istoria patriei şi universală, geografia, matematica şi geo
metria, contabilitate, pedagogie şi muzică etc. 

Tot tn legătură cu acestea se dă un plan referilor la or
ganizarea conferintelor invătatoreşti. 

Revista Asociaţiunei învăţatoriior şi invatatoare/or din România 
In numărul de pe luna Februarie are continut bogat şi variat. 
Se "orbeşte despre "FQrmarea C(lrarterlllll;" '; despre "B/ifl,ia în 
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ş('OIlle" - studiu care noi l'am tratat de atatea ori şi asupra 
căruia e discuţie deschisă - urmând ca ~i noi să o dis
cutăm de repetile ori. -- Studiul ,,!Jh, pr"lI'tf'ele tloastre" e demn 
de atentiune, fiind dat ca răspuns unui tnvătător - care singur 
mai nainte a relevat răspunsul ce la primit acum. - Vorbeşte 

mai depart,o despre "ltu'liţâIW;tl"d jI"imtlr din şC/Jalele din Bul
!latifl", care cu puţine esceptiuni, se asarnănă cu invăţământul 
elementar din şcoalele noastre din Ungaria - dtind Într'o formă 
atât partea admi nislrativă cât şi educativâ. - Se mai vorbeşte 

şi despre "Adi/,iftlfet, .~t1..-i(t!t'"i (, Î 'Idi!iifol'ilor" - asupra căreia 

vom revenî in unul din nl1lJll'rii viilori - şi despre "Chestia pe
depselor şcolare~; tol pl'Opoziţii, cari sunt demne de o discuţie 

serioasă. 

Neptanitok lapja, organul oficios al învătătorilor din Prgaria, 
susţinut de stat, cu numărul 9 inchie - o lucrare specială -
ca dare de samă - despre motive de educaţie in şcoalele din 
America. "- Autorul aceslei lucrări, care se prezentă ca-şi ex
misul - mai bine zis corespondentul expert al Ministel'iului din 
Ungaria - ne face o icoană deslul de fidelă despre starea insti
tuţiunilor de invăţărmlnl americane. 

Din acestea notiţe omul dp.sinteresal poate mult să Înveţe 
şi să obsen'e ce direcţiuni sanătoase a apucat invăţăm,lnlul din 
aceasta lume nouă. C,lnd ne g<indim, că noi, europenH, cat am 
trăit impreună şi nici după alâtea veacuri nu ne intelegem şi nu 
putem da creşterii sau educaţiunei o directie sănătoasa, apoi 
numai şti ce să cugeti despre facultăţile cu C8ri la inzestrat 
Dumnezeu pe om. 

P. Vanc/t. 

---_.~ ....... _---
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Illformatiuni. 
~ 

O conferinţă franceză s'a tinut la 6 Martie to sala 
mare a şco'llei civile din Arad Profesorul francez, d, Antoine ' 
Cbarles, prin conferinţa sa, fn care a cilat fragmente din autorii 
francezi, ca Victor Hugo, Beamarchiis etc, a voit se araLe publi
cului aradan, că cât de frumoasă şi bogată e limba franceză. 
Dar aceasta bunăvoinţa a fost slab resplătită, deoarece afară de 
4 francezi şi 3 f0mâni - după cum spune JlTribuna" - numai 
un singur maghiar s'a prezentat. Ei, ce să faci, dacă ţinem CII 

alâta scumpătate la limba noastră r ! 
Producţiune artistică. Un mănunchiu de tineri se- ! 

minarişti din Arad au ţinut să-şi arate vrednicia şi afară de 
şcoală. Sub conducnea elevului Adrian Popescu au formal un 
cor, care a delectat publicul cu cele mai frumoase şi grele piese. ' 

"! 
(ar maestrul a execulal cu vioara piesele "Allegro" de Seriat 
şi "He,?eria" de Schuman. 

Pe cât a fost de mare insutletirea Linerimei, ca să poată 
deleclit publicul, pe atât a fost acesta de.· nepăsător - nelmind 
seama de chemarea acelora, care vreau să arate că DU de geaba 

1 

L 

. iau trimis părinţii la şcoală... Noi n'avem drept să-i judecăm. 
Bagseamă, fiindcă au fost Duminecă, oamenii au trebuit se odih
nească şi doar - să tragă la măsea. 

Pentru "Blbliotecile şcolare". fn Austria de jos, 
fără a fi luate in socotinta şi şcoalele din Yiena, s'au spesat in 
anul trecut, cu bibliotecele şcolare, frumoasa sumă de 60000 
coroane. - Oare noi Românii când vom spesa barem a 10 parte 
cu bibliotecele noastre şcolare? 

Şco ale închise. S'a început de,ja. RAnd pe rând să 
inchid şcoalele confesionale fi'tră deosebire că sunt unite - ori 
nu-s unite de fel (?) In săptămânile Lrecute s'au inchis in coltul 
Făgăraş, iar În zilele dm urmă sau inchis in Selagiu şi Bihor. 
Urmează acum altele. Mai bine s'ar inchide toate să ne ştim 
deoparte. 

Solviri. Au solvit abonamentul: Mihaiu Veliciu (advocat) 
o cor. Iuliu Vuia (inv.) 5 cor. Ioan Roşu (lnv.) [) COf. şi Traian 
Văţan (preot) b cor. 
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Revista literară. 
"LIt('N~făt'ul" Nr. f> are următorul cuprins: Gh. Tulbure -

Coloniile macedo-române din Ungaria şi tinereaţll mitropolilului 
Şaguna. - Elena Farago Uitare (poesie). Ioan Adam - Poema 
in proză. Oglinda G. Rotică - Lacul morţii, Visătorul (poesie) 
Martirul Cristoşilor. G. Bogdan-Duică - Corespondenţă din Bu
cureşti: Maria Cunţlln Poezie, E. Hodoş Pagini streine. Cronică. 
lIus1raţiuni de Gropean şi Brâncuşi. 

,,'flwa noastră" - deşi e ziar mai mult politic,. prezenlă 
insA notite literare in1r'0 limbă frumoasă, care ar fi bine dacă 
ni-an. putea-o însuşi toţi ungurenii - dar şi ardelenii, cu deose
bire cei din părţile de nord şi nordvestulaceslui tinlil. 

,,(}azefa de /)umimc,),I', ace.sl luceafăr al părtilor fOBlllneşti 

de puţini cunoscule cum se cade, luminează - dand ştiri bune 
şi lecturi foarle instructive - alât celQl' c.ei credeam perduţi, 

cât şi celol' ce se Înteresează de viaţa fraţilor .de 11.0 sânge. 

c 
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Amicului Ch. - Te rog să nu, mai faci reprosuri că nu 
apare revista la timp, caci 'vezi, legea nouA chiar şi pe membrii 
comitetul!1i de rodacţie ia făcut indispuşi - de nu mai scriu, 
necum să mai scrie şi alţii - ca Să avem de dat calitorilor lu
cmri nouă, apoi singur cu alâtea ocupatii cum mă şlil, - nu 
pot să dau la timp celor ce toate le trebuesc. ~ De-şi ştii bine, 
că sarcina, ce-mi e incredinţată, o fac fără nici o rebonillcare -
nu poţi face nimănnia pe plac şi la timp, când voeşte. Dacă am 
luat fnsă asupra mea sarcina o voiu esecuta-o cat mA vor servi 
forţele. 

Nnţ/tle dra[/(l! Deşi le-ai depărtat, noi nu te-am uitat, caută 
că llIi tu să nu ne uiti. Pe la noi Incepe letargia. 

Dlui -'- nedel!cijh,hil ~ "Foaia fŞcolastică" nu am primit'o 
de mult,' deci nu ştim ce mai scrie, ştim că e scrisă de profesori 
şi apoi ee să faci, că nouă nu ne ajută dnii profesori, ori doară 
nu vrealt să le cunoa,~tem ideile. Aşa e timpul. [Jna ori alta 1 ? 
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Aviz! 

Onoratele Redacţiuni dela următoarele reviste şi ziare 

sunt rugate a ne trimite schimhul ohicimlif, căci altcum 

şi noi vom sista trimiterea revistei noastre: 

Lupta şi Poporul Român Budapesta, Revaşul Ciuş, 

Foaia Şcolastică Blaş, Foaia Diecezană Caransebeş, Meseria--şul Român Lugoş, Gazeta Transilvaniei Braşov, Asociaţi-

unea (Astra) Sibiiu, Convorbiri critice Bucureşti, Frăţia 

românească laşi, Lumea literară Cernăuţ. 

PETRU VANC[~ 
Înv.-redactor 

(În Magyardd - Aradmegye). 
\ 
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