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(Continuare din Nr. 4) de Petre Butnaru

Ia noaptea fr&mâatărli Iul Barcan, moartea seceră şi pe 
cumintele şl sfătosul prieten Savinescu G h .. .

Măi Ghlţă, te văd la Karştahl la 16 Sept. când mergeai 
la injecţie cu tot plotonul. Te-al oprit cu Boancă pe marglna 
adăpostului meu. Vesel şl plin de glume ai descreţit fruntea 
unul camarad mal slab de înger. N'am văzut în tine un pic 
de jenă şl de frică, măcar că intrai pentru întâia dată In foc. 
Şl doar lăsaseşi acasă soţia bolnavă şl trei copilaşi. Tăria în 
fata morţii ţi-a fost egală cu acea deacasă ca învăţător, go
spodar şi tată. Şl'n adăpostul tău de sub butuci de vie sau pe 
la găurile oamenilor tăi scliplal de voioşie. Iar vând ai Intrat 
în prima linie pentru a schimba o altă unitate care părăsise 
mal devreme poziţia, ai plecat să faci recunoaşterea necesară 
însoţit de încheletorul tău, un alt învăţător, Vaslle Catană şl 
nu te-ai mai întors. A i căzut în cursa întinsă noaptea de ina
mic, plătind cu vieaţa ta şl-a tovarăşului tău curajul vostru. 
Ţi-arn văzut trupul sfârtecat de baionetele bolşevice şi-am trăit 
martirajul tău în toată puterea lui. Am înţeles eroismul tău în 
In (a morţii ameninţătoare, căci duşmanul n'a putut afla schim
barea unităţilor pe front şl deci n'a profitat de nimic.
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Te-al situat şl ta şl Catana printre eroii de frunte, demni 
şl merltoşl.

La 2 Octombrie, pierdem alţi doi camarazi învăţători \ 
pe timidul locot. Vaslllu Gh. Vasile de la Vălenii Pletrll şl pe 
plot. T .  R. Crivăţ loan de la Rusenl — Borleştl.

Cel dlniâl abia venit pe front, dornic de a-şi face şi aici 
datoria ca şi în sat la şcoală şl parcă hotărlt de a dovedi 
focă odată calitatea de ales între al săi, suflet sbuciumat care 
ş'*a crescut un cârd de fraţi şl surori, neînţeles de mulţi, ba 
chiar persecutat de către unii, a plecat în luptă asemeni ste
jarului care se împotriveşte furtunii. O rafală de automate îl 
găureşte pieptul şl moartea îşi pune stăpânlrea-i nemiloasă pe 
bravul şl neînfricatul Vaslllcă, puţine zile înaintea căderii 
Odesel.

Cel de al doilea, camaradul Crivăţ Ion, ia parte de la 
începutul răsboiului în cele mal grele lupte din Basarabia. A 
trăit coşmarul de la Călăraşi, a trecut Nistrul şl cu batalionul 
său ataşat altei unităţi a ajuns la Vacarjani unde liniştit, cu 
sânge rece luptă dând peste cap un vrăjmaş mai numeros şi 
bine retranşat.

Fiul unui coleg care face parte din falanga lui Haret, 
adăpat la tot ce  poate fi mai curat, din oameni liniştiţi 
şl muucitorl, a crescut neîntinat şl aşa i-a fost toată vleaţa.

Învăţător in satul pe care l-a  iubit atât şl-a închinat a- 
lăturl de meritoasa lui soţie, toată inima şi toată munca, şco
larilor săi scumpi, pe care i-a crescut în cea mal aleasă sim
ţire românească. De pe urma Iul a răsărit în sat cantina pen
tru elevii săraci, cooperativa şcolară, căminul cultural şl câte 
altele. N'a jignit pe nimeni în vleaţă şl nimeni n'a avut motiv 
de supărare pe el. Fire sensibilă la tot ceeace a fost bun şl 
frumos, a fost el însuşi întruparea calităţilor.

A  plecat în luptă părăsind soţia şl pe cel doi copilaş', 
conştient că mai presus de toate este Patria şt că vieaţa-i toa
tă Ei trebue să se închine. A  avut mulţi m aii cunoscuţi şl sr 
fl putut să stea mai la o parte. N'a vrut. El nu putea face 
decât aşa. De ce oare ar mai fi trăit dacă acum când se ivia 
ocazia nu ar fl dovedit Ţării dragostea Iul ?

A cei de sub comanda lui au înţeles pe conducătorul lor  
şl l-au urmat o-beşte la toate greutăţile şl în ţoale biruinţele.

La Dalnlk ei luptă cu  hotărîrea de a da încă odată peste 
cap pe bolşevici şi într'adevăr nimic nu le stă în cale. înain
tea lor Crivăţ îl mână *vârtt j. Deodată se prăbuşeşte secerat. 
Privirea Iul a rămas îndreptată sus la ceruri şl de pe buzele 
abia mişcând, odată cu ultima răsuflare iese rugăciunea celui 
mulţumit că şl-a încheiat frumos vleaţa î —  Doamne, mi-am
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împlinit destinul şl ml-atn ajutat Patria. A i Tu grijă de ai mei 
de draga-ml soţioară şl de V ictor şl G eta ...

Dumnezeu l-a ridicat desigur lângă El şl l-a răsplătit aşa 
cum merită un suflet ales.

Iml stăruie în minte figura de copil blond, cu părul ră
văşit a Iul Popescu Vlrgil, sublocotenent, fratele Iul Iorgu A - 
popei dela compania mea. Până la Dalnlk a luat parte la toate 
bătăliile Rgt-ulul. Tăcut şl curaglos, n’a ştiut ce-i frica şl nici 
odihna. Mereu printre .ostaşi,prezent la necazuri şi bucurii, scri
ind scrisori soldaţilor cari nu ştiau carte, îşi împlinea menirea 
cu râvnă neegalată şl pricepere recunoscută de toţi.

II revăd la Wajny, la Vacarjani cu plutonul său înfipt ca 
slânca şl oprind pe loc  valurile atacatoare ale bolşevicilor 
turmentaţi, cu ochi şl suflet de fiare, salvând un întreg sector 
de luptă. A  repetat actul părinţilor noştri cari au transformat 
în act autentic pe acel vestit „Pe aicea nu se trece".

A poi în seara de 20 Sept. când a fost trimis să cureţe o
porumblşte de bolşevicii ascunşi acolo, lucru foarte periculos, 
mai ales că era întuneric şl în lo c  necunoscut, cu ce seninăta
te a plecat la datorie şl cât de repede şl-a executat ordinul.

La 21 Sept. smuls de la eomp. sa cu tot plutonul şl ata
şat unei companii streine ca detaşament de m inevră, în această 
zi, cea mai grea a întregului rgt. a uimit pe toţi cu vitejia lui 
şl cu faptele unităţii sale, păzlndu-şl oamenii şl scăpându-i de 
cele mal grele îacercări pe toţi.

Şl, când stăpâni pe şanţul anticar, la cucerirea căruia el
a avut partea leului, un glonte rătăcit l-a  găurit fruntea, am
avut vlzulaea dispariţiei unul înger, aşa cum fără voia mea, 
îa străfulgerarea unei clipe am zărit titlul unei scrisori, pri
mită probabil de la logodnica Iul, sunând aşa s îngerul meu 
scump...

Se'nşlrule în amintirea noastră, pe rând, locot. Ţepeş Ne- 
ctilai, Vaslllu I. Vaslle de la Certlenl, Găină N., ardeleanul 
plin de energie parcă de răzeş, venit la W ajny în 28 August 
1941, Năsoi Gh apoi grămada de tineri abia Ieşiţi din şcoală, 
ca Darie, Cotosa Stănciulessu, Balan, Fulger, Gheraslm D. loan, 
Fucluc, Manollu Crişu, Panaite Gh., Gheraslm T. Ion, Aşchiopo- 
alei Gav.. toţi cel peste 50 ştiuţi şl încă alţii neştiuţi.

Am văzut pe mulţi dintre el, despre unla am auzit, pe 
toţi l-am cunoscut. Cu toţi au fost adevăraţi apostoli în satul 
unde profesau, dar şl adevăraţi arhangheli la luptă contra 
prigonitorilor Crucei şi ai Neamului românesc.

Când din adăposturile şl cazematele lor, bolşevicii deslăn* 
ţuiau toată urgia de foc şl fier asupra noastră, o r i când în zor
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Ia atacări aceşti scumpi nouă sSrlau electrizând şl pe oamenii 
lor, păreau nemuritori în bravura şl eroismul lor, care îngrozea 
pe duşman şl-1 fâcea să cadă Ia pământ, cerşind mila celui bl* 
rultor.

Cu drept cuvânt au fost cel mal buni dintre noi şl 
Dumnezeu i-a ales pentru răsplătirea întru cele de veci şl 
sfinte.

Moartea lor ne-a umplut sufletele de cea mal puternică 
durere la toţi, dar eroismul lor ne dă dreptul să stăm cu fruntea 
•us.

învăţătorii nemţeni, prin conducerea asociaţiei lor, îşi 
pleacă frunţile înaintea acestor sfinţi al neamului, se roagă 
umili Lui Dumnezeu pentru el şl pentru cel rămaşi acasă şl 
le spu n e:

Dragii noştri, aţi fost prezenţi la datorie înpreună, faţă de 
Ţară, Neam, Rege şl Conducător şl prin actele voastre aţi 
dovedit lumel întregi că învăţătorul român îşi înţelege rostul
Io orice împrejuări s'ar găsi şl că sufletul Iul se ridică prin 
jertfa de sine până la cele mal înalte culmi şl aceasta toţi 
ca unul.

Aţi bine meritat de la Dumnezeu şl Patrie, iar recunoş
tinţa noastră rămâne veşnică.

Şi vă mărturisim că atunci când împrejurările ne vor 
permite, vom avea grijă ca moaştele voastre presărate pe tot 
întinsul Rusiei să fie aduse aici la noi şl aşezate acolo unde 
se cuvine.

Ş l  D I N  A D A N C A  

G Â N D U L U I  P Ă D U R E ...

Vreau din zăpada inimii să iasă 
O turmă de lumini şl ghiocei..
Ce dragi îmi sunt luceferii ’n scântei 
Şi drag când cerul, umerii mi-apasă...

De la fereastra veacului sărac 
Să dau în lături oarbele oerdele 
Să simt cum cade ’n suflet jar de stale 
Ca pe oglinda vie-a unui lac...

Iar din adânca gândului pădure 
Să speriem cu chiote de fagi 
To(i epurii ecourilor dragi 
Şi vântul amintirii să ne fure.

B. Frunte.



«Standul «le vcJcre psihologic în (un*

«lamentarea programelor ş c o la r e
de GH. COMiCESCU 

inspector general

In organizarea vieţii noastre şcolare, ca şl în organizarea 
vieţii de şcoală a fiecărui popor, alcătuirea şl motivarea p ro 
gramei de învăţământ, constltue una dintre problemele el 
centrale. Tradiţia culturală, momentul Istoric, starea socială, 
perspectivele economice, specificul etnic, sunt atâtea şi atâtea 
cauze, care determină diferenţierile prog/am el şcolare după 
epoci şl popoare.

Reuşita noastră în realizarea programului propus, e con 
diţionată în cea mal mare măsură de modul cum a ştiut le
giuitorul să realizeze armonizarea dintre obiective pe de o 
parte, iar pe de alta de înţelegerea şl stăruinţa în activitate 
a executorului.

In cele ce urmează ne vom ocupa de raportul dintre 
programă şl unul dintre factorii ei determinaţi, realitatea su
fletească a elevului. Vom urmări acest raport în evoluţia isto
rică a programei şl vom încerca să arătăm cum se oglindeşte 
el în două fapte actuale, de organizare şcolară :

1) programa învăţământului primar superior i
2) lecţlunile de sinteză în şcoala secundară.

Raportul dintre suflet şi cunoaştere.

Spre a putea stabili acest raport, trebue să ştim dela în
ceput în ce constă esenţa celor două realităţi: esenţa realită
ţii psihice, peste care se aşterne cunoştinţa şl esenţa realităţii 
de cunoaştere, care, prin procesul de învăţare, se aşterne pe
ste realitatea sufletească.

Realitatea psihică. Multă vreme s'a crezut că sufletul este 
o aglomerare de elemente ce se adaogă unul lângă altul în 
cursul vieţii, o aglomerare de „atomi sufleteşti" de natură in-



telectualâ, —  aşa cam şl materia este o aglomerare de atomi 
materiali. Unitatea psihică, în această concepţie, este ceva ce 
se clădeşte prin sumaţia. necurmată a părţilor, care îşi păstrează 
Individualitatea lor, în cadrul clădirii pe care o compun.

Ştiinţa din zilele noastre dă o  nouă interpretare vieţii 
psihice. Sufletul este întreg dintru început şl rămâne întreg în 
flecare clipă a vieţii. Mai simplu la început, el devine t°t mal 
amplu prin aparaţla de noul potente şl funcţiuni, aşa cum se 
petrec lucrurile cu oricare unitate de vleaţă. Unitatea de vleaţă 
a unei plante ori a unul animal e neştirbită dela începutul ei 
şl îşi păstrează acest caracter în tot cursul evoluţiei sale.

Suletul nu clădeşte aşadar prin sumaţle, cl se desvoltă 
prin evoluţie. Legea, care stă la temelia Iul, este legea întregului.

Realitatea de cunoşterea.

Cam aceeaşi interpretare a primit în cursul timpului şl 
cunoştinţa în genere, în raporturile ei cu procesul didactic. 
S'a crezut că noi începem prin a cunoaşte părţi diofrealitate, 
care puse una lângă alta ne dau cunoştinţa întregilor din rea
litate. Cu timpul s'a văzut însă şl aîcl, că drumul dela parte 
la întreg nu este calea firească, în clădirea cunoştinţei. S'a 
văzut că noi cunoaştem la început lucrurile în întregul lor, în 
care sunt prinse difuz toate aspectele lor singuratice. Cu vre
mea aceste aspecte singuratice se Individualizează şl ele în 
cunoştinţa noastră, prin funcţiunea selectivă a atenţiei şl de
vin obiect de cunoaştere în ele înşlle. Modul de formare a 
cunoştinţei noastre este aşadar dela întreg la părţi, Iar nu in
vers cum s'a crezut la început.

Mai mult decât atât, părţile desprinse din întreg prin a- 
nallză, devin la rândul lor întregi, faţă de alte elemente din 
cuprinsul lor, desprinse şl acestea prin aceeaşi funcţiune selec
tivă a atenţiunii. Vedem astfel că nu numai vleaţa sufletească 
dar şl modul de formare a cunoştinţei este dominat tot de 
legea întregului.

A r  urma de aici că atunci când vrem să stabilim acor
dul între suflet şl materia de învăţământ în cadrele programeli 
trebue să avem permanent în mintea noastră ideia de întreg* 
să avem în vedere blocuri întregi de cunoştinţe, pe care să le 
aşternem peste unitatea întreagă a sufletului. Numai în acest 
caz procesul învăţării ar fl îndrumat pe cale naturală.

După acest cuvânt de introducere, privind retrospectiv 
evoluţia program elorţşcolare, conduşi de Ideia raportului ne
cesar dintre suflet şl cunoştinţă, observăm doţiă lucruri de 
mare Importanţă ■.

1) In alcătuirea programelor şcolare se accentuează în

6 APOSTOLUL
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mod deosebit, uneori structura psihică, alteori structura 
cunoştinţei.

2. Oricare ar fi orientarea program elor — către suflet 
ori către cunoştinţă —  ele îmbrăţişează ori punctul de vedere 
partlcularist, ori cel integralist.

Se exem plificăm :

I. Programe orientate spre cunoşlinfă.

1. Partlcularlste.
a) După principiul orânduirii progresive, adică pe ma

terii singuratice, orânduite câte una pe fiecare an şcolar. Su
sţinătorii acestui fel de programe şl-au motivat punctul de 
vedere pe constatarea că diferitele discip'ine sunt inegale în 
ceeace ce rrivieşte dificultăţile ce le prlclnuesc elevilor, când 
aceştia vor s i  se famllarlzeze cu ele. Apoi, elevii nu se pot 
ocupa — după credinţa lor — cu mai multe discipline în a- 
celaş timp. De aceea trebue să punem în programă câte o sin
gură disciplină de fiecare an, începând cu cea mal uşoară şl 
terminând cu cea mal grea.

Dar motivările acestea sunt juste numai în aparenţă, căci 
în realitate în cadrele fiecărei ştiinţe sunt şi cunoştinţe ele
mentare şl cunoştinţe abstracte, care presupun maturitate de 
gândire, spre a putea fi înţelese. In afară de aceasta, elevii nu 
pot avea Interes susţinut vreme îndelungată, pentru una şl a- 
ceeaşl materie.

b) După principiul concentrării.
O altă concepţie pedagogică a pus la temelia programei 

ideia cea mal scumpă a epocel şl astfel au Introdus o Ierarhie 
între materii, punând pe una în fruntea lor, Iar pe celelalte 
subordonându-le. Aşi, în evul mediu, materia principală şl tot
odată centrală era religia, în timpul renaşterii şl humanismulul 
moral-istorlc, Celelalte cunoştinţe erau predate numai in mă
sura în care putea fi corelate cu acest studiu fundamental.

Şt această concepţie face două erori.
Prima eroare este aceea că nu există o  situaţie specială 

pentru nici una dintre ştiinţe, în virtutea căreia să 1 se poată 
acorda primatul faţă de celelalte ştiinţe. Oricare ştiinţă poate 
deschide o perspectivă spre întreaga cunoştinţă, privind-o din 
punctul el special de vedere. Din acest motiv ştiinţele sunt e- 
gale între ele, ca valoare de cunoaştere.

A  doua eroare este aceea c8, în mod natural, omul nu 
se orientează spre un singur Ideal, adică spre un singur sector 
al spiritualităţii. Nu se orientează numai spre divinitate, ori 
numai spre frumos, ori numai spre moralitate, cl se orientează 
spre toete valorile spirituale : sfinţenie, frumos, bine, adevăr



etnic, etc., etc. Din acest motiv obiectele de învăţământ sunt 
egale între ele ca valoare educativă.

2. lntegrallste. Înregistrăm şl două încercări de programe 
orientate tot spre obiectul de cunoaştere, însă fundate Integrallst.

a) In primul rând amintim încercarea d-rulul Decroly de 
a preda scris-citltul plecând dela întregi cu înţeles, pentru a 
ajunge apoi la părţi, iar nu în mod invers,adică aşa cum e pro
cedarea comună. Este cunoscuta metodă ideo-vizuală, după 
care copilului 1 se prezintă chiar dela început cuvinte ce ex
primă înţelesul anumitor obiecte şl propoziţiunl scurte ce ex 
primă înţelesul unor acţiuni, ori altor raporturi simple. Copi
lul învaţă să citească aşadar mai întâlu înţelesuri, adică Între
gi rămânănd ca elementele, adică literele, să se Impună aten* 
ţiunii lui prin alte procese psih ice: literele ce apar mai des se 
impun ca elemente aparte prin repetiţia lor, în multiplele com 
plexe vizuale, iar cele ce  apar mal rar se impun prin rarita
tea lor. In felul acesta copilul învaţă cu încetul să deprindă 
literele din complexul vizual al cuvintelor şl al propoziţiilor.

b) O a doua încercare de programă integralistă o găsim 
în aşa numitele Heimatkunde, In cadrul Helmatkunde-lor Ger
manii predau elevilor de curs primar şl chiar celor de curs 
Inferior de şcoală secundară, o mulţime de cunoştlnie despre 
mediul local : cunoştinţe de geografie, şt. naturale, fizică, chi
mie, mineralogie, istorie, etc,, etc. toate cuprinse în aceeaşi 
unitate globală de cunoaştere, adică unitatea unei situaţii. Pen
tru a se lămuri idea, dau ca exemplu o  lecţie la care am asi
stat în 1928 la şcoala de aplicaţie a şcoalei normale de învă
ţători din Viena, lecţie în care s'a vorbit despre gara din cir
cumscripţie. In această lecţie nu s'au comunicat cunoştinţe de
o anumită specialitate, ci cunoştinţe de ansamblu, din diferite 
domenii ştiinţifice.

Metoda ideo-vizuală a scris-cltitulul şl învăţământul 
Helmatkunde-lor satisfac principiul integrallst aplicaţia ob iec
tul de cunoaştere, dar au o extindere cu totul redusă. Cuno
ştinţa de care au nevoe tinerii spre a se adapta mediului cui" 
tural al zilelor noastre, întrece cu mult învăţarea cititului şl 
cunoaşterea mediului local.

II. Programe orientate spre sufletul copilului.

Aceastea variază şl ele după punctul de vedere lntegra- 
list, ori partlcularlst, adică după cum accentuiază mai ales u- 
nul dintre marile aspecte ale vieţii sufleteşti — inteligenţă, 
sentiment, voinţă —  ori după cum ţintesc să formeze în suflet 
tineretului o  concepţie unitară despre lume şl vleaţă.

1. Programe partlcularlste.
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a) Pe unităţi Intelectuale. Acestea sunt programele tra
diţionale, pe materii de învăţământ. Cunoştinţa ce se comuni
că prin ajutorul obiectelor de învăţământ nu se prezintă în 
blocuri naturale aşa cum se întâlneşte ea în unitatea diferitelor 
situaţii pe care le trăieşte copilul, cl în sisteme elaborate de 
inteligenţă, în unităţi intelectuale.

Cunoştinţele variate, cuprinse în întregul situaţiilor con
crete şl unite între ele prin raporturi naturale, sunt desblnate 
şi distribuite pe compartimente, unde urmează să se unească 
în sisteme după raporturi logice. Evident ca răporturlle logice 
sunt cu mult mal abstracte pentru copii, decât raporturile na
turale şi de aceea cunoştinţa predată copiilor în cadrul mate
riilor de învăţământ nu se poate lega de inima lor. De aceea 
progremele pe materii au provocat multe cuvinte de critică.

a) Pe unităţi afective. Reacţiunea produsă împotriva 
programelor pe materii, a avut ca efect pe de o  parte îmbu
nătăţirea metodelor de predare, iar pe da alta alcătuirea de 
progreme după alte criterii. Mal cunoscută ne este nouă pro
grama oficială in primul ciclu al îavăţământulul nostru primar. 
Centrele de interes sunt punctele de atracţie pentru Cunoştinţe 
din diferite domenii, grupate în jurul unor trebuinţe de vleaţă: 
trebuinţa de hrană, de îmbrăcăminte, de apărare şl altele. Ini
ţiatorul acestui nou fel de programe este tot d-rul Ovld De- 
cro ly  care a fost am'ntlt mal înainte. Noi le-am numit p ro 
grame fundate pe unităţi afective, pentrucă emotivitatea este 
elementul dominat în starea complexă de interes. Scăderea e- 
senţlală a acestui fel de programă stă în marea dificultate de 
a distribui toate cunoştinţele necesare omului de astăzi,în jarul 
câtorva trebuinţe biologice. Chiar şi în alcătuirea programei 1 
noastre oficiale din 1938 se vede această dificultate.

c) Pe unităţi active, In învăţământul din Statele-Unlte se 
aplică şl al treilea fel de programă, care pune cel mal mare 
preţ pe activitate. Cuprinsul lor constă în diferite probleme, 
pe care elevii, sub conducerea învăţătorului, le aleg pentru 
studiu şl pentru soluţionare. întrucât factorul principal ce stă 
la temelia lor  este activitatea americanii le numesc units of 
work . adică unităţi de activitate. Deşi numite astfel şi deşi se 
adresează în deosebi laturii active, totuşi copiii lucrează cu 
interes pentru câştigarea cunoştinţelor, aşa încât toate cele trei 
aspecte ale vieţii psihice —  intelectul, sentimentul şl voinţa —  
sunt reprezentate. Denumirea lor însă poate să dea naştere la 
eshlvocuri, întrucât deşteaptă amintiri despre vechea psiholo
gie asociaţlonlstă. A poi aplicarea lor exclusivă în învăţământ 
ar face ca mnlte din cunoştinţele necesare tineretului să fie 
neglijate. De aceea chiar în şcolile din Statele-Unlte ele se a- 
pllcă paralel cu programa tradiţională.

APOSTOLUL 9
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2. In treacăt amintim eforturile ce s'au depus şl în străină
tate şl la noi pentru iniroducerea unul punct de vedere inte- 
grallst în alcătuirea programei, prin formarea unei atitudini 
sufleteşti —  unitare şl generale —  cu ajutorul învăţământului 
filosofic in liceu, învăţământ, în care să se termine toate cele
lalte materii cu problemele lor finale1).

Noua programă a învăţământului primar superior.

După ce am arătat care a fost raportul aproximativ din
tre cunoştinţă şl suflet, în diferite tipuri de programe de până 
acum, să vedem cum se oglindeşte acest raport în actuala 
programă a învăţământului superior primar.

Cu programa de astăzi şi cu îndrumătorul care o com ple
tează,fnol ne găsim în învăţămânlul superior primar, în stadiul 
programei pe unităţi active, cu corectivul ce l-a adus Mini
sterul prin aceea că nu le-a mal păstrat acest nume, cl le-a 
întitulat mult mal potrivit „problem e".

Atât programa, cât şl îndrumătorul pleacă dela trei prin
cipii fundamentale: al actualităţii, al slmpliflcăril'şl al practiclzărl'.

Principiul actualităţii îmbracă în prezent firma social-na- 
ţlonală, sub presiunea m irilor evenimente istorice pe care le 
trăim. Principiul acesta nici nu putea fl evidenţiat, mai clar 
şl mal intuitiv prin alte elemente de vieaţă, care nu sunt de
opotrivă de generalizate şl nu sunt trăite cu egală intensitate. 
In aceste zile de mari jertfe şl de glorie nepieritoare, progra
ma nu putea să lase în umbră tocmai acele fapte ce constitue 
esenţa clipelor de faţă, pentru a fi întunecate de altele de 
mult mal mică importanţă şi totuşi actuale.

Evident că după încetarea stării de răsbolu, alte fapte de 
actualitate, fie locale ori naţionale, vor trezi interesul învăţăto
rului şl al elevilor, iar activhatea şcolară va Introdece pe elevi 
în tainele ştiinţei şl în îndeletnicirile practice prin acele elemente 
trăite în mediul lor de veiaţă în clipa istorică prin care vor 
trece ei atunci.

Princip iul sim plificării poate fi înţeles la prima vedere 
numai sub forma reducerii de material, dar aceasta nu poate 
fl un scop în sine. Scopul ultim al simplificării este acela al orga
nizării unitare a cunoştinţei, pentru care, reducerea materialului 
este una dintre condlţluni. Intr’adevăr unitatea este simplă pentru 
conştiinţa noastră, pe când multiplicitatea e diversă, e compitxă. 
Când însă numărul de cunoştinţe şl deprinderi e prea mare, unlfi-

1) Intrducerea de până acum, poate îi urmărită mai pe larg in 
lucrarea noastră apărută recent sub titlul: „Problema întregului în 
Psihologie".
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carea lor în structură unitară a conştiinţei e dificilă, pentru copii. 
De aceea trebuie să reducem numărul cunoştinţelor .renunţând la 
amănunte, pentru a uşura activitatea de unificare a cunoştinţei, 
fapt cu mult mal preţios decâtu mulţimea cunoştinţelor amorfe.

Principiul practicizării şi metoda de lucru. In afară de 
cele două principii amintite mal sus, programa şl îndrumătorul 
mal vorbesc şl despre practîclzare şl despre o metodă de lucru 
în comun-Practicizarea e accentuată mal mult de către programă, 
Iar metoda mal mult de către îndrumător. Practicizarea şi metoda 
sunt în perfect acord : practlzarea se referă la felul cunoştinţelor 
şi al deprinderilor, Iar metoda ne arată cum putem să le câşti
găm. Când programa recomandă practicizarea învăţământului, se 
gândeşte să-l raporteze la vleaţă, Ugându-1 de vleafă. Despre 
acest lucru s'a vorbit îndeajuns, aşa încât nu e necesar să 
revenlm şi în acest articol.

Mult mal necesar este să lămurim metoda de lucru. Am 
spus că metoda adoptată este aceea a „problem elor11, care în 
şcolile din Statele-Unlte poartă numele de unităţi de activitate 
(Units of work). Facem urmăioarele precizări despre aceste 
probleme, ca adaos Ia cele spuse mal sus :

1. Problemele nu pun în discuţie alte cunoştinţe decât acele 
cuprinse în programă. Dar le prezintă în legăturile lor naturale, 
Iar nu în sisteme speciale, ca în cuprinsul obiectelor de învăţă
mânt. Pentru ca o  problemă să fie soluţionată, în mintea copilului 
trebue să se clarifice cunoştinţe de diferite dom enii: de şt. natu
rale, geografie, fizică, istorie, matematică, e t c , etc., după na
tura specială a problemei.

2. In soluţionarea problemelor elevii lucrează în mod 
direct, iar învăţătorul dîrlgueşte activitatea lor, sillndu-se ca 
intervenţia Iul să fie cât mal puţin sensibilă. Evident că o 
astfel de acţiune din partea învăţătorului, cere multă pricepere 
şl tact şi-l creează situaţii de mal mare răspundere ca acţiunea 
directă, pe care o  cere aplicarea programelor tradiţionale. Dar 
şl rezultatul programei cele noi sunt incoparabil superioare.

3. Activitatea directă a copiilor se caracterizează prin 
„cercetare11, „Informare" şl „elaborare" personală a celor aflate. 
Munca elevilor se aseamănă cu aceea a omului de ştiinţă. Ei 
cercetează ca şl acesta şl îşi adună inţormaţll pe care le pre
lucrează după un plan conceput de mai înainte şl urmărit cu 
metodă şl cu stăruinţă, în descoperirile pe care le fac, elevii 
trăesc bucuriile cercetătorului adult. Dacă Izvorul lor de In
formaţie este cartea, aceasta devine pentru el un element de 
vieaţfl.Elevii învaţă s'o caute şl s'o preţuiască.Dacă Inspiraţia 
le vine din experienţă trăită de ei, aceasta capătă un înţeles
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şl copiii Învaţă să o trăiască organic, văzând încetul cu înce
tul în desfăşurarea el idei, principii, legi.

4. Elevii săvârşesc o activitate de colaborare. Flecare dintre 
el, ori flecare grupă dacă el lucrează pe grupe, primesc sar
cina de a lămuri un aspect particular al problemei, iar prin 
clarificarea tuturor acestor aspecte particulare prin discuţii în 
cadrul întregii clase ori a grupei supraordonate, se ajunge la 
soluţionarea definitivă a problemei însăşi.

5. Tratarea cunoştinţelor în cadrul problemelor, nu înlă
tură cu totul tratarea lor în mod tradiţional, adică în cadrul 
materiilor de învăţământ. Alcătuirea programelor exclusiv pe 
probleme ar putea prejudicia unitatea de cunoaştere, prin aceea 
că unele cunoştinţe nu s'ar angrena în cuprinsul problemelor 
puse în studiu şi astfel ar rămâne necunoscute. Revizuirea c u 
noştinţelor în modul cel obişnuit este prin urmare necesară. 
Aşa se procedează de altfel şl în cele mal bune şcoli în care 
s’a introdus programa pe unităţi de activitate. La aceste ore de 
învăţământ sistematic, elevii nu mai trădează Indiferenţa şl pli
ctiseala obişnuită, pentrucă el-s'au deprins cu participarea activă 
la soluţionarea problem elor.

6. Tratarea cunoştinţelor în probleme nu înlătură în totul 
nici manualele şcolare ; dar întrebuinţarea acestora est?e mini
mă, fiind înlocuite cu alte m ijlorce de Informaţie. In unele 
împrejurări rolul manualului poate fi comparat cu acela al 
unui dicţionar. Dopă cum pentru o  limbă străină folosim di
cţionarul, fără a învăţa limba din dicţionar, tot astfel ne putem 
folosi de manual, fără ca Învăţătura şcolarilor să fie limitată 
aici.

7. Pentru folosinţa Imediată a învăţătorilor, aplicarea pro
gramei cele noul a învăţământului superior primar, Ministerul 
a tipărit câteva broşuri, care tratează anumite probleme, aproa
pe de înţelesul cop iilor de această vârstă. E dela sine înţeles 
că aceste câteva broşuri nu sunt suficiente în ele înşlle, pentru 
a satisface în totu! cerinţele programei. Ele constitue numai un 
început şl o  sugestie de modul cum poate fi organizată activi
tatea şcolară.Dacă noi ne-am limita la aceste broşuri,ele ar deveni 
tot un fel de manuale, bine înţeles cu un cadru mai restrâns, 
aşa că pe viitor manualul-unlc, ar fi înlocuit cu manualul 
multipla. In afară de materialul de broşură elevii trebue3C 
îndrumaţi şl deprinşi a căuta material şl în alte cBrţt, reviste, 
ziare şl să se informsze în mazee, fabrici, ateliere.lnstltuţii de 
tot felul, să folosească observaţiile culese din excursii şl din 
experienţa lor, etc., etc. Numai astfel munca depusă pentru so
luţionarea problem elor este într'adevăr educativă. E vorba de 
a introduce schimbări profunde in felul de activitate psihică



Interioara, din partea elevilor, Iar nu în formele exterioare.
8. Pentru a se uşura atingerea acestor feluri, e foarte fo 

lositor ca la flecare şcoală primară să se alcătuiască indicatoare 
bibliografice, in care să se inscrle cuprinsul cărţilor din bibli
otecă, pe probleme. Fiindcă deocamdată multe biblioteci sunt 
prea sărace e bine ca operaţia aceasta să se extindă şl asupra 
bibliotecii personale a învăţătorului* Astfel, când elevii vor 
avea de tratat o problemă, vor putea afla bibliografia el pre
gătită de mal înainte.

9. Durata unei probleme nu se poate preciza. Ea poate 
fi de o oră, de o  săptămână şl chiar de un an, după Impor- 
tanţa el. Totul este ca ea să câştige interesele elevilor să inlăn- 
ţulască în unitatea lor cât mai multe cunoştinţe din programă 
şl să le imprime un înţeles practic*

10. Nu se pune nici un fel de limită numărului posibil de 
probleme, de pus în studiu, pentru executarea programei. Nu 
se fixează nici subiectele generale ale problemelor. Atât nu
mărul problemelor, cât şl formularea lor, atârnă de planul de 
lucru, pe care şt-1 face învăţătorul. Dacă s'ar fixa subiectul 
problemelor şl numărul lor, ele ar înlocui, sub o altă formă, 
programa tradiţională, luând asupra lor toate scăderile acesteia. 
Planurile dela sfârşitul îndrumătorului sunt date numai ca exem
plu pentru modul de organizare a programei.

11. O condiţie esenţială a oricărei probleme este aceea de 
a prezintă un caracter de noutate. Faptele vechi, desbătute an 
de an, nu mal au nici un suflu de prospeţime şi de aceea nu 
mai pot ii socotite probleme. Ele devin „cunoştinţe verificate" 
ce se învaţă spre a fi ştiute, ca orice  sistem de cunoştinţe de
finitivate care şi-a pierdut legăturile cu izvorul vieţii.

11. Amintim în fine legătura ce trebue păstrată între va
loarea practlcă-apllcată şi între valoarea spirituală-formatică. 
Acest lucru îl credem necesar acum, când accentuăm laturea 
practică a procesului educativ, pentru a înlătura dela început 
eventuale scăderi, îa alcătuirea programului pe probleme. In 
principiu toate problemele sunt educative, dar nu în aceelaşi 
măsură. Succesul lor atârnă de felul cum îmbină utilul cu nevoia 
ce o simte omul de a se orienta spre ideal. A ctele noastre de 
orice natură sunt raportate şl comparate cu un anumit ideal de 
desăvârşire. Actele practice sunt raportate la o econom ie Ideală 
a globului, iar în sens mal restrâns, la o economie ideală a pa
triei, a satului, a gospodăriei personale. Actele noastre cu valoa
re practică îşi au aşadar şl valoarea lor spirituală. E bine ca 
probleme’ e puse în studiu să fie astfel alese şl formulate, încât 
să păstreze şl să lumineze perspecttca naturală între material 
şl spiritual. In tot cazul să evităm problemele cu subiect banal, 
care trezesc impresii şl sentimente fără nivel.
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f  Vasile Popovici
In ziua de 13 Iulie a. c. a părăsit aceslă „ Vale a Plân

gerii" colegul Vasile Popovici din Bălţăteşti. Făcea parte din 
vechea gardă, din acea pleiadă de învăţători entaziasţi cari, $ub 
conducerea acelui mare iubitor al ţărănimi, care a fost Spiru 
Haret a transformat din temelii vieafa economică şi morală a 
ţărănimii noastre.

Vasile Popovici s'a născut la Turtureşti, în 1871 şi era 
fiul preotului Vasile Popovici.Şcoala primară a făcut-o la Piatra- 
Neamţ, la şcoala Nr. 1 pe care o absolveşte în 1884, având 
ca învăţător pe institutorul N. I. Busuioc, directorul şcoalei. A 
făcut apoi şcoala normală la Vasile Lupu dela Iaşi, pe care o 
absolveşte în 1890.

Intră în învăţământ în acelaş an, fiind numit la şcoala din 
Cracăul Negru. După câţiva ani de peregrinare prin diferite 
sate, se stabileşte în 1897 în Bălţăteşti, unde a funcţionat ne
întrerupt, până la 1 Oct. 1930 când iese la pensie.

Activitatea lui Vasile Popovici a fost rodnică şi binecu
vântată cu rezultate frumoase. El totuşi era de o modestie aşa 
de mare, ca şi cum ar fi fost cel din urmă din învăţători. A • 
devăratul tip al învăţătorului de altădată, modest, tăcut, legat 
de satul şi de mimunea lui cu întreaga lui fiinţă, fără alte pre
ocupări şi fără alte aspiraţii ce l-ar fi putut îndepărta de mi
siunea sa.

A fost model de cinste şi muncă stăruitoare. Dăruit de 
Dumnezeu cu o familie numeroasă şi-a purtat toţi copii —  7 
la număr —  pria şcoli superioare, dăruiad ţării 3 •ofiţeri, un 
^nginer un profesor, o învăţătoare, cel mai mic aflându-se încă 
pe băncile şcoalei secundare.
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Câte jertfe împinse până la uitarea de sine a trebuit să 
facă peniruca dintr’un salariu de învăţător, să poată da o în
văţătură atât de aleasă, atâtor copii! Dacă n'ar fi realizat în 
vieaţă decât atât şi tot n'ar fi trăit zadarnic ca atâţia alţii. Pe 
ogorul şcolii a avut realizări ce vor rămâne.

A dat 40 serii de absolvenţi, a ridicat localul de şcoală, a 
ridicat dintre elev i săi s 15 învăţători, 2 profesori secundari, 3 
funcţionari licenţiaţi, 3 ofiţeri, 1 inginer, 2 agronomi şi numeroşi 
subofiţeri şi funcţionari inferiori.

Din toate punctele de vedere a fost astfel un învăţător 
care a făcut cinste corpului învăţătoresc— Fie-i ţărâna uşoare 
şi amintirea veşnică.

M. David Ghindăoani
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S L U J B A .

Biserica-i d esch isă ... Sărbătoare... 
flrd can de lab re  a lbe  toti castanii..
Zefirul, p reot —  poartă ca ’ n toţi anii,
Tăm âia liliecilor  în floa re  ;

Trem urătorii p lop i, citesc cazanii 
Pădurea ’ ntreagă varsă lă cr im io a r e ; 
Albastru cer, în gen u n ch ia t pe zare, 
A scu ltă-a c iocârliilor  litanii...

lsvoarele  —  nestricătoare ap e —
Încep pe cred in cioşii cerbi s ’ad ape,,.
Şi pluguri m u şcă  nafură ’n o g oa re ,..

Când s lu jba -i gata, seara lin cob oa ră ...
—  A  d ou a  zi, când soa re le  răsare, 
Biserica ’şi în ce p e  slu jba iară.

B. FRUNTE.
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In luna Mai, când pretutindeni, e raiu de viată, cânt şi floare, 
S'a născut pentru noi Românii, o zi de sfântă sărbătoare. 
Luceafăr, ce-a spintecat zarea, însângerată de ’npilări,
Şi-a binecuvântat cărarea, deschisă ’n plin, creştine-i (ări,
Care— aducea cu dânsa ’n lume, dorinfa caldă şi senină,
Ce-i da fiori să ’nalfe fruntea şi să se ’ndrepte, spre lumină.

I I
E  10 Mai! ziua măreaţă, aleasă de străbuna glorie,
Şi pusă piatră de altar, la templul nostru din istorie.

De dragul ei Nistrul e vesel şi’n valuri limpezi saltă, Marea 
Şi peste tot, ’n câmp şi codru, în hori s'a prins, toată suflarea, 
Dulci amintiri umezesc, ochii, ce râd, ai Dunării —  bătrâne, 
Care-au văzut cu ’n veac, în urmă, marşul oştirelor Româm. 
De-atunci, cântau în ritm de valuri şi se pierdeau în depărtare, 
Ca să aducă pentru neam. COROANĂ şi NEATa RNARE.

I I I
E  ziua care ’a strâns grămadă, nădejdea, truda, bucuria,
Unui popor sortit de zei, să nu-şi înstrăineze glia,
Să nu-şi mânjească moştenirea, cu slăbiciuni şi poticniri,
Ci să ’n zestreze pe nepoţi, cu noi virtuţi şi străluciri 
Urzite 'n crunte încleştări, de bărbătesc curaj şi-avânt,
Ce pururi vor musti ’n plugarii, ce-or stăpâni acest pământ.

I  V
La ea se roagă azi Carpatii, cu Mureşul şi Tisa ’n rând;
Ei îşi spun pătimirea fraţii, ce f  UNDEVA) îi ştim plângând 
Şi căutând pe cerul lor, ca să găseasc acelaş soare,
Care s ’aducă şi la ei, o zi ca azi, de veste mare.

V
Cu-un singur suflet toţi de-o1 altă, să preamărim în imn de slavă 
Odată cu trecutul scump, armata noastră, veşnic bravă,
Ce azi ridică’n răsărit, in văzul lumii spăimântate, 
Catapetezmele DREPTĂŢII şi-a CRUCEI, ce au fost dărâmate.

VALERIU STUPCANU
9 Mai 1943



Examenele de definitivat
şi gradul II

Intotdeanna învăţătorii au cerut ca examenelele ce aude 
dat în cariera lor să nu se mărginească la cercetarea asupra 
unul număr de cunoştinţe şi date din atâtea domenii, pe care 
in majoritate absolută trebuia să Ie memoreze din manuale şl 
tratate.

Un examen de definitivat sau de înaintare este o probă 
de maturitate la care învăţătorul nu e nevoe să se înfăţişeze 
numai cu un bagaj de cunoştinţe din toate domeniile, cl mal 
cu seamă cu ceeace a reuşit să înfSptulescă el în şcoala Iu l; 
adică să se vadă cum a făcut el din cunoştinţele ce are, forţe 
de vieaţă în sufletele copiilor*

De sigur este Interesant de ştiut ce material foloseşte 
pentru aceasta, dar nu-1 mai puţin interesant a cunoaşte rea
lităţile din mediul în care a lucrat, ca şl metodele şl proce
deele întrebuinţate, pentru a-şi îndeplini misiunea.

Se poate spune şl aşa : dacă ştie omul carte multă, face 
el toate bune ; nu trebue însă să se uite că învăţătorii trebue 
să muncească în sate nu numai la pregătirea şi educarea co 
piilor, cl ei trebue să creeze şl un mediu favorabil acestei 
opere, In toată lumea satelor. De aici munca lor fără egal în 
Căminele Culturale, prin care, urmărindu-se ridicarea vieţii 
satelor, din toate punctele de vedere, se creiază atmosfera 
prielnică de care o şcoală are nevoe, pentru a-şl înfăptui 
programul.

Iată de ce ne bucurăm când vedem că examenul de de
finitivat şl înaintare, tinde să devină aşa cum l-au dorit în
văţătorii, nu pentru a le fi mai uşor — învăţătorii n'au fugit 
niciodată de examene, ei le-au dorit, dar au cerut să fie în
cadrate în realitatea şcolară, pentru a nu fi simple banalităţii 
teoretice —  ci pentru a fl o adevărată verificare a muncii lor 
pentru luminarea cop iilor şl ridicarea vieţii satelor.
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Cele trei probe ce vor da candidaţii la aceste examene 
în anul acesta, după programa fixată de ministerul Culturii 
Naţionale şl Cultelor, pe care o dăm mal jos, marchează un 
pas înainte în aducerea acestor examene la forma de a fl fo lo 
sitoare şl încadrate în realităţile de astăzi ale Neamului, ale 
şcoalei şi învăţătorilor.

I Prin proba scrisă se va verifica mal mul stilul, con
strucţia şi scrierea corectă decât înşlrarea de date.

II Prin cea orală se va verifica Identificarea învăţătoru
lui cu satul şl şcoala, pe care pentru a le sluji în cele mal 
bune condiţiunl, îşi va fl format o cultură personală, o  Serioa
să pregătire profesională şl de ridicarea poporului şi. va do
vedi sJmţlre, cugetare şl voinţă integrate în marile idealuri 
româneşti.

Iii Prin proba practică, pe care se va pune accentul cu
venit, se va verifica toată tehnica învăţătorului în şcoală şl 
pătrunderea metodei şi programei noul, în spiritul lor, mai cu 
seamă la învăţământul primar superior.

Dacă mal adăogăm că la notarea acestor probe se va 
ţine seamă şi de notările dela inspecţiile din şcoala unde a 
funcţionat învăţătorul, vom vedea că aceSt examen nu va cere 
învăţătorilor numai cunoştinţe teoretice — care uneori se a- 
cumulează prin neglijarea forţată a lucrului în şcoală şl in sat
— ci va fi un prilej de verificare mai Integrală şl pentru în
văţătorii candidaţii şi pentru Ministerul Culturii Naţionale şl 
Cultelor, asupra realităţilor şcoalei poporului,

M. A,

PROGRAMUL EXAMENULUI

DE DEFINITIVAT

Pedagogia (idei noui în şcoală)

I, Activitatea şcolară.

1) Cunoaşterea individualităţii copi ului (motivare, meto
de : observare directă, experiment, anchetă, etc ).

2) Educaţia individuală (şcoala pe măsură, şcoale speci
ale, clase omogene, etc.)

3) Cunoaşterea mediului familiei şl social al copilului 
(motivare, m etode: ancheta monografia, etc.)

4) Educaţia socială, (şcoală comunitate, comunităţi de 
muncă cooperaţia şcolară, e tc ).



5) Organizarea pedagogică a clasei şl a şcoalei.
6) Teme, note, premii, expoziţii, muzeu, biblioteca clasei

şl a şcoalei. *
7) Atelierul grădina şi lotul şcolar.
8) Şcoala în aer liber, cantina, bala şl farmacia şcolară.
9) Programa învăţământului primar superior şl noua me

todă de învăţământ. Accentuarea valorii practice a cunoştinţelor 
şl activităţile practice.

10) Şcoala în slujba Statului şl educaţia morală în spirit 
eroic.

II, Activitatea Socială

1) Rolul învăţătorului în Căminul cultural şl Ateneul p o 
pular.

2) Biblioteca populară, muzeul statului, expoziţii săteşti.
3) Şezători şi reprezentaţii teatrale la sate.
4) învăţătorul în oficiul educaţiei tineretului (O. E. T.) şl 

în Pregătirea Premllitară (P. P.) Munca de folos obştesc.
5) M onografia satului.
6) M ijloace de informare a sătenilor şl de orientarea lor 

pe drumurile arătate de Conducătorul Statului. Lupta contra 
ideilor subversive şi a propagandei duşmănoase.

7) Mijloace pentru întreţinerea şi desvoltarea sentimentului 
eroic  la sătenii noştri în legătură cu războiul actual (cultul 
eroilor,respect faţă de invalizi şl văduve de războlu, grijă pentru 
copiii orfani, ajutoare familiilor celor mobilizaţi).

Cunoştinţe generale asupra regiunii unde funcţionează în
văţătorul' J

I. Satul din punct de vedere sanitar, cum este şl cum ar 
trebui să f i e : a) locuinţa, b) alimentaţia şi apa de băut, c) 
igiena personală şl baia publică, d) îmbrăcămintea, e) boalele 
sociale şl degenerarea rasei, f) boalele epidemice, g) mortali
tatea copiilor, b) asistenţă medicală şl farmacia satului, i) 
asistenţa socială şi colonii de copii.

Adaptarea vieţii naţionale la normele eugenlce: căsătorie, 
prolejarea capitalului uman de calitate superioară, înlăturarea 
perpetuării elementelor inferioare înlăturarea cauzelor de de
generare fizică şl sufletească.

Rolul învăţătorului în promovarea concepţiei igienice şi 
eugenlce despre viaţă, în populaţia sătească.

II. Satul din punct de vedere economic, cum este şi cum 
ar trebui să fie.
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Candidaţii vor fi examinaţi asupra regiunii unde funcţionează.
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Organizarea munci! săteanului, după regiuni.
Cultura extensivă şl cultura intensivă a pământului.
Cultura cerealelor, textilelor şl oleaginoaselor indigene 

şl exotice, a furajelor, a viţel de vie, a ^zarzavaturilor şl a 
pom ilor fructiferi.

împăduriri.
Alblnăritul, creşterea vierm elor de mătase, creşterea pă

sărilor de curte şl a animalelor domestice.
Industrializarea şi comercializarea produselor agricole 

şl casnice.
Cooperaţia în viaţa econom ică a satului.
Rolul învăţătorului în economia sătească.

Limba şi literatura română.

1) Formarea limbii române. Dovezi despre latinitatea ei.
2) Gramatica limbii române ; m orfologie şi sintaxă (numai 

strictul necesar şcoalei primare).
3) Formarea limbii literare.
4) Epoci şl curente literare: Şcoala ardeleană şl curentul 

latinist.
începuturile şcoalei naţionale. Curentul istorico-popular 

D icla  Literară. Curentul critic dela Junimea. Convorbiri literare 
Semănătorismul şi poporanismul.

5) Lirica patriotică.
6) Epica eroică şl epica populară.
7) Literatura populară şl literatura pentru copii.
8) Războiul sfânt în literatură.
Istoria românilor.

1) Dacia şi strămoşii noştri Daco-Romanli.
2) Continuitatea elementului roman în Dacia. Combaterea 

teoriilor falşe şi duşmănoase privitoare la continuitatea neamu
lui nostru în Dacia.

3) Locul, timpul şl modul de formare neamului românesc.
4) Primele organizaţii politice româneşti în Dacia.
5) Timpul, locul şl modul aşezării între noi pe pământul 

Daciei, a m inorităţilor.
6) Neamul Românesc în Transilvania, Bucovina şi Basarabia 

(momente însemnate în istoria acestor provincit).
7) Unitatea neamului românesc peste graniţele potitlce şl 

legăturile dintre Românii de pretutindeni.
8) Cum trebuie combătute aspiraţiile contrare intereselor

noastre naţionale, la vecinii noştri.
9) Reintegrarea pământului românesc în patrimoniul 

strămoşesc, în cursul timpului şl pierderile din acest patrimoniu



(Istoria frontierelor Patriei),
10) Tradiţia românească de luptă şl libertate.
11) Românii apărători al culturii şl civilizaţiei europene.
12) Românii îndrumători ai culturii popoarelor vecine 

(Nlcolae Olabu, Petru Movila, Corvlnll, Asanll, D. Cantemlr etc.)
13) Românii în cultura europeană (savanţi, artişti, oameni 

politici, militari).
14) Românii din Transnistria.
15) România în noua Europă. Războiul nostru sfânt. 
Geografia româniei
1) Dacia, Dacormanla şl desvoltarea teritorială a Româ

niei dealungul secolelor.
2) Unitatea m orfologică şi economică a pământului româ

nesc.
Consecinţele economice şl istorice ale acestei unităţi.
3) Aşezarea României pe glob şi în Europa. Consecinţele 

acestei aşezări pentru vieaja locuitorilor şl pentru desvoltarea 
econom ică a ţării.

Vecinii României şl condiţiile de siguranţă naţională şl 
de desvoltare politică.

5) Populaţia Rom âniei: număr, distribuţia el, minorităţi 
conlocuitoare şi explicarea prezenţei acestora între noi.

6) împărţirea administrativă a ţării.
7) Citirea hărţilor (pentru bărbaţi şl a hărţilor militare.)
8) Românii din afara graniţelor.
9) Industria şl comerţul românesc. Cauzele înstrăinării lor 

şl mijloace de românizarea lor.
Cum s'ar putea valorifica mai mult munca Românului ?
10) Transnistria.
1) Istoria literaturii romane.
Formarea limbii române. Dovezi de latinitatea el. 
Literatura populară.
Literatura Istorică: Cronicarii.
Şcoala ardeleană şl curentul latinist, 
începuturile literaturii române moderne, 
începuturile şcoalei naţionale.
Literatura română in preajma anului 1848. 
începuturile teatrului românesc.
Curentul junimist.
Semănătorlsmul şl poporanismul.
Natura şi munca în literatura română.
Patria în literatura română.
Eroismul în literatura română.
Copilul şi mama în literatura română.
Literatura şi publicaţiile pentru copil.
Literatura şi publicaţiile pentru popor.
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Sufletul Ardealului şi al Basarabiei în literatura noastră.
Răsboiul sfânt în literatura prezentului*
2) Problemele noui ale pedagogiei.
1. Educaţia individuală.
a) Studiul Individualităţii prin metoda observaţiei, a 

experimentului, a anchetelor, etc.
b) Consecinţe pedagoclce ale cunoaşterii individualităţii :

clase omogene, şcoale pentru infirmi, pentru anormali, pentru 
supradotaţi, şcoala de măsură. .

c) Regionalismul educativ.
2. Educaţia socială.
M ijloace: conducerea de sine a clasei, comunităţi de 

muncă, cooperativa şcolară, tabăra, etc.
3. Şcoala activă.
4. Organizarea pedagoclcă a clasei şl a şcoalei.
5. Noua programă a învăţământului primar superior.
Activitatea culturală în sat.
1. Care este, în general, nivelul cultural al satelor noastre.
2. Rolul şcoalei în ridicarea culturală a satului.
3. Alte instituţii de cultură săteşti.
4. Căminul cultural.
5. Şcoala superioară ţărănească.
6. Biblioteca populară ca centru de cultură a satului.
7. Blbliotecicild pentru copil şl tineret.
Cărţi care circulă la sate : preferinţele arătate de săteni: 

critica lor, arătându-se cărţile care ar trebui să fie în mâinile 
sătenilor,

8. Muzeul satului.
9. Monografia ca mijloc de cunoaştere a satului.

10. Analfabetismul şl mijloacele de luptă Împotriva Iul.
11. Manifestări culturale săteşti (şezător), reprezentaţii 

teatrale, în satele în care lucrează candidaţii).
12. Manifestări de artă naţională, în mediul sătesc.
13. Sentimentul religios la sătenii noştri. Mijloace pentru 

promovarea Iul.
14. M ijloace de Informarea sătenilor şi de orientarea lor

pe drumurile arătate de Conducătorul Statului. ^
15. M ijloace pentru întreţinerea şl desvoltarea sentimen

tului eroic, la sătenii noştri, în legătură cu războiul actual. 
(Cultul eroilor, respect faţă de Invalizi şl văduve de război, 
grija pentru orfani, ajutorarea familiilor celor mobilizaţi).

16. învăţătorul ca cetăţean şt gospodar model pentru săteni.
17. Colaborarea învăţătorului cu ceilalţi factori culturali 

ai statului.
Activitatea sanitară şi socială.
1. Ştirea satului românesc, în ceeace priveşte:
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&) Locuinţa \
b) Alimentaţia, în general, şi alimentaţia copilului, Prob

lema cantinelor şcolare.
c) îmbrăcămintea.
d) Igiena corporală.

2. Boalele sociale, la sate şi m ijloacele de combaterea 
l o r ; tuberculoză, sifilis, pelagră, paludlsm, alcoolism.

3. Boalele molipsitoare care fac ravagii la sa te : cauze 
şl mijloace de luptă împotriva lor.

4. Mortalitatea Infantilă la sate, cauze şl remedii.
5. Farmacia şcolară şl farmacia satului.
6. Plantele medlclna'e.
7. Primul ajutor în caz de accidente.
8. Problema apel de băut la sate şl în şcoale.
9. Bala în şcoală, acasă, fn sat (baia comunală).

10. Şcoala în aer liber.
11. Colonii şcolare; permanente şl de vacanţă.
12. Educaţia fizică la sate şl în şcoalele primare.
13. Asistenţa socială.
Notă. Se vor arăta măsurile luate pentru asigurarea Igi

enei şcolarilor, a claselor şl a gospodăriilor vizitate de candidat. 
Activitatea economică.

1. Ocupaţiile sătenilor noştri, dup i regiuni.
2. Cultura cerealelor.
3. Cultura plantelor textile. •
4. Cultura plantelor oleaginoase,
5. Pomicultura.
6. Viţa de vie.
7. Plante furajere.
8. Fâneţe naturale.
9. Problema islazurilor,

10. Păduri şl împăduriri.
11. Grădina de zarzavaturi.
12. Alblnăritul.
13. Creşterea viermilor de mătase.
14. Creşterea păsărilor de curte.
15. Piscicultura.
16. Creşterea animalelor domestice.
17. Industrializarea laptelui.
18. Industrializarea fructelor.
19. Cooperativa şcolară.
20. Cooperative săteşti.
21. Planul de cultură model al grădinii şl lotul şcolar.
22. Biblioteci şl reviste popularizare.
Nota învăţătorii v or  fl examinaţi asupra vieţii economice 

din regiunea în care funcţionează.



Din învăţământul Matematicei

în_ şcoala primară'
(Alegerea celei mai bune soluţiuni în rezolvarea problemelor)

îndrumătorul noule! programe analitice a cursului supe
rior primar, apărut în toamna anului trecut (1942), împarte 
activitatea şcolară a acestui curs în patru părţi principale i

1) Lecţlunl speciale ;
2) Probleme cu caracter teoretic ;
3) Probleme cu caracter practic;
4) Activităţi practice proplu zise, care se desfăşoară în 

cadrul instituţiilor anexe.
Noutatea adusă de acest îndrumător o glsim  în noua 

formă de prezentare a cunoştinţelor ; „Probleme cu caracter 
teoretic şl practic" şl mal ales în noul fel de tratare a lor. 
Tratare care se întemeiază pe principiul cercetării proprii şt 
pe principiul comunităţilor de muncă.

In flecare obiect de stucMu, este însă o sumă de cuno
ştinţe pe care nu le putem contopi în probleme. Pe acestea 
trebuie să le tratăm sub formă de lecţluni speciale* De ielul 
cum trebuiesc tratate ele, îndrumătorul nu se ocupă de loc. 
Este de datoria noastră, a celor ce avem bucuria de a aplica 
minunata reformă şcolară adusă de acest îndrumător, să dăm 
şl lecţlunilor speciale care se predau tot după vechile me
tode, o formă mai interesantă şl mal plăcută, pentru că ele 
formează temelia tuturor cunoştinţelor şi ele sunt cele mai 
bune mijloace de cercetare, fără de care şcolarul nu ar putea 
ajunge niciodată un bun cercetător.

Se simte deci nevoia unor revizuiri şi în predarea ace
stor cunoştinţe.

Ca în toate domeniile vieţii şl în vleaţa şcolară s’au

1
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creiat tradiţii greşite pe care trebue să le înlăturăm cu 
totul sau să le adaptăm nevoilor sufleteşti ale copiilor.

Mă voi ocupa numai de un singur caz de felul acesta, 
luat din domeniul matematicei şi anume, d espre ' alegerea ce
lei mal bune soluţiuni în rezolvarea problem elor.

• Sunt probleme care se rezolvă prin mai multe soluţii, 
după cum sunt copil care nu pot vedea rezolvarea unei pro
bleme decât prin soluţia potrivită minţii lor. Desigur vom 
face uz mal mult de soluţia cari nl se pare cea mai potrivită 
judecăţii copiilor clasei noastre. Poate că aceasta depinde de
o regiune, ţară, e tc ...  Poate că într'an fel judecă cai dela şes, 
in altfel cel delă munte ; într'un fel cei dela Dunăre, în altfel 
cel din nordul ţării.

Aplicat astfel, principiul locallsmului ţine seama şi de 
factorul sufletesc al localităţii unde ne găsim. Discutând che
stiunea problemelor care se rezolvă prin mai multe soluţiuni, 
metodiclenil s’ar putea împărţi în două.

a) Unii care ar fi de părerea ca să se aleagă cea mal 
bună so'utlune şl să se dea drept regulă tuturor şcolarilor.

b) Alţii care ar susţine că nu trebuie neglijată nlclnna 
din soluţiuni.

Pentru a ne lămuri mai blae să analizăm un exemplu.
Este obiceiul ca toate problemele în care nl se cere a 

calcula dobânda, capitalul, procentul sau timpul, să se rezolve 
prlntr’o singură s o lu fe : formula respectivă, sau în cazul când 
aceasta s'a uitat, prin soluţia din care a derivat formula 
(regula de trei)

lată o problem ă:
Un om depune un capital de 540.000 lei. care în timp de 

7 ani îi aduce o  dobândă de 151.200, Cu ce procent a fost 
depus capitalul ?

Sunt patru soluţii prin care se poate rezolva problem a:

1-a —  151:200 lei (dobânda): 5.400 (numărul sutelor din ca
pital) =  Dobânda adusă de o  sută de lei pe timp 
de 7 ani.
Dobânda adusă de o sută de lei pe timp de 7 ani 
Împărţită la numărul anilor, adică la 7, =  Procentul.

2-a —  Dobânda împărţită la timp =  Dobânda pe 1 an.
Dobânda pe 1 an, împărţită la numărul de sute =  
Procentul.

3-a —  Regula de trei care se întrebuinţează atunci când se
uită formula scoasă din ea.

I
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540.000 lei . . . .  7 ani . . .  . 151.200 lei
100 lei . . . .  1 an . . .  . X.

540.000 lei . . . .  7 ani • . . . 151.200 lei
1 leu . . . .  7 ani  . . . .  151.200 lei

540.000
1 leu . . . . I an . . . 151.200

540.000 X  7
100 lei . . . .  1 an . . . .  151.200 X 100

540.000 X 7

4.a — Soluţia care derivă din regula de tre i; formula 
peste tot obişnuită în şcolile noastre : Pr. =  D X 100

c x T.
Dacă admitem părerea primelor metodlcieni, în nici un 

caz nu trebuie să preferăm soluţionarea a treia şi a patra. 
Motivele : a. Primul şl principalul motiv este că ele nu sunt 
cele mai preferate de copii. Un copil cu o judecată bună, 
poate să-tl rezolve dela început probleme de acest fel prin 
una din primele două solufiuni, fără să-i fl arătat nici cel 
puţin odată. Pentru a ajunge însă să rezolve prin regula de 
trei trebuiesc o mulţime de exerciţii pentru a îavăta 
această regulă care se învaţă foarte greu şl se uită foarte re
pede.

La fel de repede se uită şl formula care reiese din ea. 
Suntem oameni în vârstă şi cu ştiinţă de carte şl tot uităm 
formulele. Dar nişte copii ?.

Şi apoi, arătaţl-mi un ţăran care chiar dacă are 7 clase 
primare, îşi calculează problemele de dobândă sau oricare alte 
probleme de regula de trei, prin aceste soluţiuni. Primele două 
solutluni, aşa numitele „calcul băbeşti,, sunt cele mai preferate.

b. Sunt ilogice. Pentru ce am rezolva problema prin re 
ducere la unitate, când nu avem nevoie decât de reducerea 
la sută. Pentru ce D X  100 

C X  T ?

Ce ne dă când facem prima lucrare din formulă: D 1 0 0 ?Ce 
ne dă când facem a doua lu cra re : C X T ?. Lăcrările din 
formulă nu au deci o explicare logică şl nu se întemeiază 
una pe alta, cum se întemeiază în primele soluţiuni. Ca exem
plu contrar lată cum decurg lucrările în prima soluţiei; D.
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împărţită la Nr. sute =  D. unei sute. D. unei sute împărţită 
la timp =  Procentul.

Asemănător este şl exemplul soluţiuni! a doua.
c. A  se servi de formule ca aceea din soluţlunea a patra, 

însemnează a lăsa desvoltarea judecăţii pe planul al doilea şl 
a pune în primul plan memoria, adică a devia dela adevăratul 
scop al matematicei şi a neglija principiul şcolii psihologice.

Este totuşi un motiv care ne obligă deocamdată să nu 
înlăturăm cu totul nici aceste soluţiuni. Şcoala Primară este 
şl „Anticamera celei secundare11. Aproape în flecare an avem 
elevi care trebuie să meargă la şcolile secundare. Acestora 11 
se va cere a cunoaşte rezolvarea problemelor prin aceste soluţii. 
Astfel fiind s'ar părea că metodicienii din a doua categorie ar 
avea mat multă dreptate.

Admiţând părerea lor, trebuie să ne dăm seama însă la 
care din soluţii le dăm întâietate.

in ce priveşte cazul analizat mal sus, convins că ultimele 
două soluţii care în şcolile noastre au devenit regule, sunt puţin 
logice şl puţin psihologice, mal ales în anii când nu am avut 
copii care să meargă la şcoli secundare, eu le-am lăsat cu 
totul pe planul al doilea. Folosind primele două soluţiuni 
rezultatele au fost mult mal irumoase.

Gh. T. Ciobanu
Institutor,

Şcoala Normală de Băieţi 
v PIATRA-NEAMŢ

G R E N A D E
D -lui loan  Misir, prim arul oraşului B otoşani 
şi autorul rom an u lu i „Fata M oartă1' prem iat 
de  A cadem ia  R om ân ă .

Văzând A cad em ia  R om ân ească  
O fată m oartă —  fata lui m organ ă  —
A  vrut să facă o  faptă creştin ească  
Şi-a dat şi ea un p rem iu ,...d e  p om an ă .

*) Articolul de fajă ii publicăm ca un început de discuţii în jurul 
problemelor ce se pun în predarea matematicelor în şcoala primară.



F A P T E ,  O A M E N I ,  I DEI ,  D I S C U Ţ I  I...

**^lN ^»^^A*^*^V*VV^*W <A<V \<\^W W VV^W ^^^A^^A *VV^

Elogiu, Armatei române
Au trecut 2 ani de când ar

mata noastră luptă in Răsărit 
şl ea ne dă mereu sporite do
vezi de tenacitatea cu care con
tinuă să impuuă lumii dreptatea 
noastră. încă de mult, în timp 
ce nici nu se svonea că nourii 
războiului s'ar apropia de bă
trânul continent al Europei,care 
era încă în refacere după celă
lalt război mondial, cetisem în- 
tr’o  publicaţie, un emoţionant 
elogiu adus ostaşului de carie
ră. Se spunea acolo că adevă
rată nobleţe dovedeşte acel ce 
se dedică ţării, îmbrăţişând ca
riera armelor. Asemeni dască
lului care cu-şi mai aparţine 
sieşi din moment ce a primit 
această misiune, ci numai nea
mului al cărui copil îl formea
ză dărulndu-se lor cu totul, o - 
staşul renunţă la toate ale lui 
şl se dărueşte neamului, al că
rui fii îl instrueşte şi educă în 
timp de pace şl a cărui dre
ptate şl onoare o  apără în timp 
de război. In adevăr ce este 
mai înălţător şi mai frumos de
cât să aparţli cu toate ale tale 
întotdeauna totalităţii neamului 
tău ! onoarea ta, onoarea nea
mului, munca ta, închinare per* 
manentă patriei, libertatea ta

individuală supusă, Intereselor 
superioare ale ţării.

Acesta este ostaşul de orice 
g ra d : cel mai nobil şl mal a- 
proplat slujitor al neamului şi 
patriei. Armata elitelor nobleţei, 
înglobează, mai ales in timp de 
război, toată elita neamulul.care 
în cea mai înaltă accepţiune a 
cuvântului, se dărueşte patriei 
aflată în pericol.

Aşa s'a dovedit armata ro 
mână în cei doi ani de război 
obţinând cele mal glorlase v ic
torii şl înfruntând cu seninătate 
cele mai mari greutăţi ale răz
boiului actual.

Din toate aprecierile elogiase 
fscute armatei noastre, pentru 
eroismul el legendar, reţinem 
pe acea făcută de armata ger
mană, a cărei înalt comanda
ment s'a exprimat ca astfel: 
„înfruntând greutăţi de neîn
chipuit, nemâncat zile întregi 
din cauza luptelor, cu hainele 
şl încălţămintea ferfeniţite: rănit 
sau bolnav, nedormit ostaşul 
român a făcut faţă, spre uimi
rea tuturor, eroic, tuturor încer
cărilor în faţa cărora a fost pus 
de un război crâncen, cum n'a 
mai fost cunoscut în istorie".

In ostaşul român idealul in
tegrităţii totale a patriei, apă
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rarea drepturilor şl onoare! el 
ca şl apărarea bisericii creştine 
şl civilizaţiei omenirii trăiesc 
sub formă de comandamente 
morale, care se Identifică cu 
fiinţa Iul şl deci se apără cu 
preţul vieţii. Armata noastră a 
eliberat milioane de români de 
aub stăpânire streină şl a dus, 
alături de cea germană, liniştea 
creştină şl vleaţa civilizată în 
casele a şi mai multe milioane 
de streini de neamul nostru, 
cari îndurau sângerând cruzimile 
unui regim fără Dumnezeu, fără 
lege morală şl fără omenie. A r
mata noastră a distrus cea mai 
crudă ameninţare pentru întreg 
neamul, a învins, in chip ne
explicabil pentru unii, un ina
mic cu mult superior ca număr, 
nrnşlnă şl material de război; 
a dărămat idoli sterpi şl faţar- 
nlci, înâlţând altare ale Dumne
zeului veşnic, a dus dreptate în

tre oameni, punând legea mo
rală la temelia raporturilor 
dintre e i ; a reînviat dreptul 
de proprietate şl a dat familiei 
vieaîa consfinţită de milenii de 
trai creştin. Dar, mai presus de 
toate ne-a făcut cunoscuţi în 
toată lumea, care s'a convins că 
aici unde ne găsim suntem de
plin stăpâni după dreptate şl 
că de această dreptate a noa
stră să nu îndrăsnească nimeni 
să se atingă, căci avem virtuţi 
nebănuite să ne-o apărăm şl să 
ne-o Impunem în faţa oricu!.

Aceasta este armata română, 
cari luptă şl astăzi pentru În
frângerea totală şl definitivă a 
duşmanului nostru secular dela 
Răsărit- Acoperită de glorie şl 
respect pe câmpul de luptă, 
armata română primeşte dela 
întregul neam astăzi cel mal 
călduros şl binemeritat elogiu.

Mihail Avadanei

„Mereu învăţătorii**

E titlul unul frumos articol 
datorit d-lul Pamfll Şelcaru a- 
părut în ,Curentulu dtn M ier
curi 14 Iulie a. c. Plecând dela 
faptul decorării de către însuşi 
Conducătorul Statului a învăţă
torului erou slt. în rezervă 
Gâdiuţâ Nlcolae, ajunge la con 
statarea prezenţei aclive şi e- 
roice a învăţătorilor pe toate 
câmpurile de lupta, prezenţă 
constatată de însuşi Conducă
torul Statului, ceeace l-a făcut 
să exclame.’ „M ereu învăţătorii" 

Da, mereu învăţătorii! Pre

zenţa învăţătorilor în toate 
sectoarele vieţii adevărate a nea
mului e un fapt real, de multă 
vreme în vigoare. Dar pentru 
toată această risipă de energie, 
pentru toată această dăruire de 
vieaţă pe altarul marilor porun
ci ale neamului, învăţătorul a 
fost răsplătit de cele mal multe 
ori cu o  totală lipsă de înţele
gere, ba chiar Insulte.

A  fost şi poate chiar mal este 
chiar în clipele acestea când 
sângele să curge din belşug pe 
toate câmpurile de luptă şl
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chiar din partea unora cari 
sunt martorii oculari al modu
lui cum înţeleg învăţătorii să-şi 
îndeplinească datoriile către 
neamul lor.

Cuvintele Mareşalului vor le 
cui însă toate rănile din sufle- 
letul învăţătorilor —  mult mai 
dureroase decât cele ale trupu
lui — iar citarea prin ordin de 
zi pe armată şl decorarea cu 
Mihai Viteazul cl. III a Colegu
lui lor Gâdluţă Nicolae cel ră
nit de 7 ori, dar reîntors me

reu pe linia de foc, refuzând 
evacuarea, le vor dovedi că 
lucrurile încep să se schimbe 
bine. Nu pentru ei, ci pentru 
neamul acesta. Căci un neam 
care ştie să-şi preţulască valo- 
lorile — în mod obiectiv, fără 
alte influienţe exterioare —  do
vedeşte sănătate morală, cheză
şie sigură a unul mare viitor. 
Şi noi, învăţătorii, acest viitor 
îl dorim neamului nnstru. Cu 
orice  preţ şi oricarl ar fi jert
fele pe cari ni le va c e r e !

Foruî umbrelor
Din gândul pios al d-lui pro

fesor loan Petrovici, ministrul 
Culturii Naţionale şl al Cultelor 
s'au ridicat, într'unul din cele 
mal frumoase colţuri ale Cişmi- 
giulul, această grădină de basm 
a Capitalei, o serie de busturi 
în marmoră a celor mal de 
seamă serlltorl al neamulul.Clnd 
intri în strada de verdeaţă ce 
le adăposteşte figurile reci de 
marmoră, al impresia că i-al 
surprins într'o şedinţă literară, 
peripatetică, şi păşeşti încet, cu 
sfială să nu le turburi soborul. 
A l cu atât mal mult această im
presie, cu cât observi printre 
el, figură rece şl impunătoare 
a lui Titu Malorescu, marele 
pontifice dela Convorbirile Lite
rare şl cel mai reprezentativ şef 
de şcoală pe cere l-au avut până 
în prezent. Imediat îţi explici şl 
atmosfera gravă ce domneşte: 

Lipseşte Ion Creangă cu hu
morul sănătos al„ţărăniilor"sale. 
Se vede că fost socotit prea 
ţăran pentru Bucureşti ! Dar

mâhnirea provocată de lipsa lui 
Creangă îţi este compensată în 
parte de faptul că junimiştii ac
cepta printre ei, făjră nici un 
semn de panică, pe cel mal de 
temut adversar al ^Convorbiri
lo r ” :B. P. Hajdeu — Despăr
ţiţi în vleată pe temeiuri arti
stice ori politice, recunoştinţa 
posterităţii l-a unit în acest 
„for" de verdeaţă şl flori, care 
trebue să devie un loc de pe
lerinaj al tineretului şl a tutu
ror iubitorilor de frumuseţi sp!- 
tuale —  Fiecare îşi va găsi aici 
Idolul său, căci cu excepţia lui 
Creangă -  se află aici figurile 
cele mal reprezentative s M.Emi- 
nescu, Oct. Goga, Gh. Coşbuc, 
St. Ioslf, T. Maiorescu, I. L. 
Caraglale, Al. Vlăhuţă, DuiHu 
Zamfirescu etc.

Avem datoria de a exprima 
d-lul prof. Ioa Petrovici toată 
admiraţia noastră pentru reali
zarea acestui act de cinstire a 
marilor înaintaşi. Cu atât mai 
mult cu cât domnia sa nu este
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la primul act de această natură 
Nu vom uita că tot din stră
duinţele d-sale, de pe vremea 
când nici nu era ministru, s’au 
ridicat la Iaşi statutele Iul V. 
Conta, Xenopol şl T. Malorescu. 
Este prin urmare Ia d-sa o preo
cupare continuă de cinstire a 
oameniilor mari al neamului, 
dovada unul fond sufletesc de

o mare nobleţă. Atunci când 
lumea e plină de grăbiţi să 
parvină, sau parveniţi el cred 
că lumea începe dela ei, e o 
adevărată reconfortare morală 
să asişti Ia acte ca acelea să
vârşite de d-1 prof.Ioan Petrovlcl 
E o frumoasă lecţie de ţinută m o
rală, pentru care îl mulţumim.

M. David-GhindSoani

Pe marginea Imltnmălomliii penlra cursul s u r i a i  primar
In partea de jos a paglnel a 

treia din îndrumătorul pentru 
cursul superior primar apărut 
în 1942, există o notiţă care 
spune :

„îndrumătorul acesta este al
cătuit pe baza programei anali
tice 1942, pentru toate cele trei 
clase ale învăţământului supe
rior primar.

El va fi aplicat cu stricteţe 
|a şcolile carc au dela 2 învă
ţători în sus.

Se înţelege de aci că la toate 
cele trei clase trebuiesc predate 
absolut toate cunoştinţele pre
văzute de programă şl îndrumă
tor, atât le şcolile cu trei învă
ţători cât şl la cele cu 7 şl peste 7.

Posibilitatea aplicării îndru
mătorului stă în funcţie de nu
mărul învăţătorilor, în primul 
rând. Lăsând la o parte celelalte 
conslderaţlunl destul de Impor
tante, să vedem cum se prezintă 
şcolile noastre din acest punct 
de vedere.

1. Cel mal fericit caz este de
sigur cel al şcoalelor la care

pentru flecare clasă a cursului 
primar superior va fl câte un 
învăţător. A co lo  şi numai acolo, 
îndrumătorul se va putea aplica 
întocmai, dând cele mal fericite 
rezultate. Din lipsă de învăţători, 
din lipsa de cop ii la unele şcoale 
sau din lipsa unei bune frec
venţe, şcoalele de felul acesta 
sunt însă foarte rare. Să ne 
osupăm deci de acelea cu învă
ţători mal puţini care sunt cele 
mal frecvente.

2. Sunt şl şcoale cu doi învă
ţători pentru cursul complemen
tar. începând chiar cu acestea, 
„aplicarea cu stricteţe" a în
drumătorului devine problema
tică, deoarece oricum îşi vor 
împărţi clasele cel doi învăţă
tori, unul din ei va fl obligat 
să predea la două clase. El 
va avea de făcut, prin urmare, 
o muncă dublă.

3. Cu atât mal problematică 
este aplicarea cu stricteţe a 
îndrumătorului în şcolile cu un
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singur învăţător, pentru tot 
cursul complementar.

Şl să nu uităm că acesta este 
cel mai frecvent caz. El se 
poate întâlni atât la şcolile cu 5 
Învăţători cât şl la cele cu 4, 3 
şl chiar 2. Deosebirea metodelor 
de predare a acelor două cursuri 
primare impune ca. numai doi 
învăţători dacă sunt la o şcoală, 
unul să fie al cursului superior. 
Câtă deosebire intre rezultatele 
ce va obţine cel ce lucrează cu 
trei clase, făcând 15 lecţii într'o 
zl, faţă de cele obţlnnte de cel 
ce lucrează cu o  singură clasă, 
făcând numai 5 lecţii într'o zl !...

4. Ce să mal vorbim de 
cazul unui singur învăţător 
pentru toate şapte clasele unei 
şcoale primare ?. Nu am găsit 
cu cale a lua în considerare 
ceea ce spune în continuare, 
sus citata notiţă dela pagina 3 :

„Cum sunt şl şcoale cu un 
singur învăţător, la acestea 
toate clasele învăţământului su
perior primar vor lucra întru
nite, trecând în acest an materia 
clasei a cincea şi jumătate din 
aceea a clasei a şasea, in anul 
viitor, vor continua restul pro
gramei".

Noi considerăm ca o scăpare 
cele prevăzute aici şl suntem 
convinşi că nici o şcoală din 
ţară nu a înţeles a aplica în
tocmai, căci ar fl însemnat ca 
anul acesta să nu prezinte clasa 
VlI-a la examenul de absolvire.

Observăm cu bucurie însă, 
începutul unei preocupări a le
giuitorului de a nu cere învăţă
torului mai mult decât posibilul. 
Căci să ne gândim la şcoala cu 
un singur învăţător... clasele

multe, programă încărcată, di
recţiunea şcolii, comitetul şcolar 
şl toate celelalte obligaţiuni 
învăţătoreşti extraşcolare, toate, 
pe umerii unul singur om. Un 
sinpur învăţător la şcoala cu 
şapte clase, ar avea de făcut 35 
lecţii pe zi... Este posibil. ?

Problema şcoalelor cu un 
singur învăţător se cere imperios 
rezolvată.

Poate că n,ar mai fl cazul 
să mal avem astfel de şcoale, 
mai ales de astăzi înainte, când 
la cursul complementar folosim 
o m etodă mult deosebită. A co lo  
unde sunt doi învăţători, lucru
rile merg mult mal ^bine, unul 
având ciclul Inferior şl altul pe 
cel superior. Unul pune la în
demâna elevilor cele trei unelte 
Intelectuale; cititul, socotitul, 
scrisul şi celălalt ii, învăţă cum 
să folosească aceste unelte în 
rezolvarea problemelor vleţH.

In concluzie:

Cel mai obişnuit caz este 
acela cu un singur învăţător la 
toate clasele cursului compli- 
mentar. Să revenim puţin asu
pra Iul şi să-l analizăm mai 
bine. Am spus mal sus : sunt 
de predat 15 lecţii în 5 ore. 
Este o cerinţă absurdă pentru 
motivul că lecţiile dela cursul 
complementar, sunt lecţii mal 
cuprinzătoare. Ele nu se reduc 
aproape niciodată la lămurirea 
şl fixarea unei singure noţiuni 
cum sunt cele mal multe la 
cursul inferior. Sunt, am putea 
zice, lecţii de curs secundar. Şi 
fiecare din ele, cu ascultare, cu 
aplicare, trebuie să ţină neapă
rat o  oră. Iar cunoştinţele tra
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tate sub formă de probleme, 
precum şl activităţile practice 
cer multă vreme. Unul profesor 
secundar, nu 1 s’a cerut nicioda
tă a face mal mult de o lecţie 
pe oră.
Care va fi rezolvarea acestei 
probleme 7

Din cauza actualului răz- 
boiu, lipsa de învăţători devine 
dl ce în ce mal simţitoare. De 
ce nu am căuta să rezolvăm 
această problem ă prlntr’o schim
bare de metodă ? Suntem cu toţii 
convinşi de valoarea metodei 
comunităţilor de muncă pe care 
în mare parte îndrumătorul a 
adoptat-o. De ce nu am face un 
pas mal departe în acest sens ? 
De ce nu am crela grupul şcolar 
desfiinţând clasele în învăţă
mântul superior primar. A r fi 
de predat atunci aceeaşi materie 
la tot acest curs. Şl aşa fiind am 
putea impune unul învăţător un 
număr de elevi mal mare decât 
cel legal. Mal bine mal mulţi 
elevi decât prea multe lecţii pe 
zi. Experienţa de 12 ani a lui 
P. Peterzen şl rezultalele obţi
nute, cred că au dovedit cu 
prisosinţă valoarea grupului 
şlar. în care copii muncesc în 
raporturi de ucenici, calfe şl 
maeştri. Grupul şcolar ar rezol
va, în parte, şi chestiunea pro

gramei prea încărcate şl chesti
unea lipsei de învăţători şi ne*ar 
oferi şi un mediu în care edu
caţia socială s’ar face în mult mai 
bune condiţiuni- Când numărul 
de copil ar cere mal mulţi în
văţători, am face grupuri para
lele. Date fiind condlţiunile 
psihologice şl pedagogice în 
care se desfăşoară educaţia în 
cadrul grupurilor şcolare, poate 
că Ideea ar fl minunată şl pentru 
cursul elementar, din care s’ar 
crela două grupuri; primul din 
clasele I-a şl a II-a şl al doilea . 
din IlI-a şi a IV-a ţinând seamă 
că cele ce s? predau în 
clasele all-a şl a IV-a nu sunt 
decât aprofundarea cunoştinţelor 
predate în clasele I-a şi a 111-a.

înţelegem, că ar fi o reformă 
care ar necesita mult curaj din 
partea legiuitorului, dar suntem 
cu toţii convinşi de avantajele 
el şi de aceea aşteptăm.

(Vezi avantajele şl desa- 
vantajele grupului şcolar, faţă de 
cele ale clasei, în „Spre o nouă 
educaţie a tineretului" de I. 
Popescu-Teiuşan, pagina 136. 
Vezi şl în „ 0  şcoală primară 
liberă şl generală" de P, Peterzen, 
despre grupul şcolar.)

Gheorghe T. Ciobanu
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Realităţi pedagocice actua
le, de Emil Cocluban, 115 pag. 
Tip, soc. coop . „Oficiul de Ll- 
brărle*', Bucureşti str. Isvor, 97, 
250 lei. Această lucrare a c o 
legului Cociuban, de a cărei 
răspândire se ocupă colegii dela 
Asociaţia Generală din Bucureşti 
str. Sf. Apostoli Nr. 14, are sub
titlul, destul de pretenţios, „ în 
drumări privitoare la aplicarea 
programei analitice şl a noulior 
metode de predare la cursul 
primar superior. Organizarea 
Instituţiilor anexe": Cartea este 
un fel de comentariu al îndru
mătorului întocmit de Ministerul 
Culturii Naţionale, pentru în*» 
văţământul primar superior. Tit
lul el este frumos şl aminteşte 
o serie infreagă de probleme ce 
se pun, în mod firesc, şcoalei 
când este vorba de „realităţi 
pedagocice actuale1', Şl Minis
terul cănd a făcut îndrumătorul 
tot aceasta a urm ărit; să înca
dreze şcoala în realităţile peda
gogiei actuale.

Se pare că Ministerul a scos 
din uz manualele pentru învă
ţământul primar superior, pentru 
că ele constituiau un fel de 
calapod, după care se făcea în
văţământul şl care nu mal cores
pundea vremurilor actuale. Va 
trebui însă să recunoaştem că 
multe lucruri bune se găsesc în 
acele manuale, pe care noi ştim

că flecare le folostşie în şcoală 
şl nu cred că greşesc.prea mult 
când spun că ele n’au lipsit 
nici de pe masa celor ce au în
tocmit îndrumătorul. Problema 
manualelor avea un aspect în 
care trebuia introdusă mal 
multă decenţă: acesta era acel 
al comercializării lor; în ce pri
veşte conţinutul era simplu de 
adus toate îmbunătăţirile. Dar 
să revenim la cartea domnului 
Cocluban.

Realităţi pedagogice actuale 
ar trebui să înfăţişeze toate as
pectele şl problemele pedagogice 
din timpul nostru, după date 
ştiinţifice din laboratoare şl din. 
tratate, fiindcă nouă nl se pare 
că această problemă a aspectu
lui şcoalei noastre de astăzi 
trebue cu multă seriozitate pusă 
în discuţie. Şl din îndrumător 
şl din lucrarea d-lul Cbcluban 
se vede tendinţa scoalel noastre
—  în special învăţământul pri
mar superior, după terminarea 
căruia tânărul Intră direct în 
vieaţă — de a se adopta reali
tăţilor naţionale $i sociale ac
tuale. De acela se vorbeşte aici 
că în mod hotărît trebue ruptă 
tradiţia şcoalei de carte şl cre- 
lată şcoala practică, dela care 
să avem buni gospodari şl ce
tăţeni educaţi, mai mult decât 
oameni cu capul plin de date 
şl nume. Să recunoaştem însă
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că acest lucra s'a spus mereu 
de căteva decenii in urmă.

Şl ne întrebăm, deoarece nu 
s’a putut face transformarea do
rită aşa deodată, dacă nu cumva 
tendinţa aceasta de a păstra o 
strânsă legătură cu cartca nu 
este o realitate şl ea. Când lur 
crurile merg normal într'o so
cietate organizată, realităţile 
pedagoclce duc în chip firesc 
la anumite aspecte sociale.

Adesea ori însă, socialul de
păşeşte şcoala, din pricini de
osebite şl atunci şcoala caută să 
se adopteze rtoullor aspecte, în- 
tocmându-şi programe în care 
uneori se ţine scama de politic 
şl social mal mult decât de rea
lităţi pedagogice. Şcoala trecu
tului şl-a încheiat menirea, spune 
d-1 Cociuban îa cap. I. „Necesita 
tea reorganizări învăţământului 
primar", cu pleiada de oameni 
de ştiinţă, de literaţi, artişti şi 
conducătorii de astăzi* Ne trebue 
o  nouă şcoală, în pas cu pre
facerile naţional-soclale prin 
care trecem. Copilul nu trebue 
să memoreze texte seci şl fără 
rost, cl să deprindă tehnica de 
a-şl forma o cultură şl să se 
pregătească, din toate punctele 
de vedere, pentru vleaţă. De- 
aceea şcoala trebue să-i Înfăţi
şeze probleme reale cu care el 
se va  întălnl în vleaţă, nu ab
stracţiuni.

Mal mult chiar ; şcoala trebuie 
să-l adâncească în vleaţa locală 
şl regională, de care el este a- 
propiat şl legat. Cu un cuvânt 
şcoa'a trebuie să lege pe copil 
de vieaţă pe care o va duce, în- 
armându l cu cele mal bune mi
jloace de a o învinge, d u  să-l

înbutbe cu date seci, care îl 
pot lăsa să se desrădăclneze de 
locul unde s'a născut.

Vorbind de necesitatea reor
ganizării învăţământului, d-1 
Coclulean, afirmă că şcoala pri
mară după legea din 1924 era 
un fel de gimnaziu care a pre
gătit acea pletură de funcţionari 
al statului, umblând uneori cu 
diploma în mână ani ne zile 
pentru a se plasa în slujbă. Nu 
ne permite spaţiul să adâncim 
mai mult discuţia, dar nu putem 
să nu amintim că atât în pro
grama şl legea din 1924 cât şl 
în cea din 1938 se spuneau a- 
proape aceleaşi lucruri accen
tuând laturea practică şl educati
vă a învăţământului care însă 
n'au dat rezultatele aşteptate 
din două pricin i:

—  Nu s’au pus la dispoziţie 
mijloacele suficiente pentru a se 
aplica legea şl programa.

— Nu s'a aplicat integral nici
o programă, fără tulburări şl 
modificări, măcar timp de 7 ani, 
cât durează o perioadă de şco- 
larltate.pentru a 1 se putea vedea 
părţiie bune şl de acord la rea
lităţile de actualitate şl părţile 
în care era nevoie de modificări 
şi completări. Mal trebuie apoi 
să amintim acea Imensă mulţime 
de învăţători, cari din bunul lor 
simţ au făcut întotdeauna insti
tuţii vil din şcoala lor, prin 
căldura cu care şi-au îndeplinit 
misiunea, premergând, uneori,cu 
decenii reformele oficiale. Spu
nem aceste lucruri pentru a 
ilustra că noua şcoală de care 
avem nevoe, nu este atât o 
chestie de alcătuire de legi şl 
programe, care In genere tot
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deauna au cuprins lucruri bune
—  cât mal mult o chestiune de 
mijloace, de personal pregătit 
şl suficient şl de o spiritualitate 
generală în jarul şcoalei, care 
trebue crelată şl prin alte mij
loace, decât prin legi şl progra
me.

Netăgăduit, îndrumătorul în
tocmit de Minister, pentru apli
carea căruia d-1 Cocluban a 
scos lucrarea de fată, chiar acum 
când este pusă în programa a- 
nalltică a examenului de gradul
II a învăţătorilor această che
stiune, este un pas înainte pen
tru realizarea unei şcoale pri
mare adevărate, care să fie în
cadrată şl în realităţile actuale, 
dar care să pregătească şl v ii
torul neamului. De aici şcoala 
trebue să albâ un accentuat 
caracter naţional, îmbrăţişând 
tot complexul vieţii poporului 
nostru, pentru a nu mai lăsa 
loc  Intruşilor în nici un dome
niu de activitate. In special tre
bue pregătit săteanul de mâine, 
care va avea să trăiască în u- 
nităţl sociale, cu care trebue 
deprins din şcoală, sub forma 
acelor comunităţi de lucru, că
rora îndrumătorul le acordă, 
pe bună dreptate, atâta im por
tantă.

A  lucra cu şcolarii în comu
nităţi de muncă s'ar părea cel 
mai simplu lucru. Dar în reali
tate esle foarte greu s i  lucrezi 
în aceste comunităţi, fiindcă 
aici trebue aşa fel condusă lu
crarea ca să activeze copilul,să 
descopere adevăruri, să verifice 
date, să-şl desvolte sentimentul 
de Iubire de neam. Cu un cu
vânt să faci din copil un om

creator şl înfăptuitor al idea
lurilor naţionale şl sociale, va- 
lorlflcându-l virtuţile şl desvol- 
tându-1 forţele şl înclinările 
spre bine. îndrumătorul Mini
sterului lasă foarte multă ini
ţiativă învăţătorului şl d-1 Co
cluban vorbeşte pe scurt în 
cartea sa şl despre „Educat r l“ , 
adică despre învăţători. Aici 
sunt foarte multe de spus şl fă
găduim să revenim, fiindcă a- 
ceastă chesilune este cheia de 
boltă a spiritualităţii în care 
trebue înţeleasă şl aplicată 
programa actuală.

Caracterul învăţământului no
stru public trebue să albă un 
pronunţat specific naţional,con
form însuşirilor, realităţilor ac
tuale şl aspiraţiilor noastre de 
viitor, ca popor liber şl capabil 
să-şl croiască singur un destin 
glorios în concertul popoarelor 
europene. Pentru această şcoală 
nici un român nu trebue să o- 
bosească, până la cea mal per
fectă înfăptuire şi în rândul a- 
cestor eforturi, pe care le-a 
dovedit oficialitatea, încadrăm 
şi lucrarea d-lui Cocluban.

Cartea d-lul Cocluban cuprin
de 6 capitole :

I Necesitatea organizării în
văţământului primar, II organi
zarea şcoalelor primare pe baze 
practice. III Reforma învăţă
mântului primar superior. IV 
Programa analitică a cursului 
primar superior. V  Metodele de 
predare la cursul primar superior 
VI Instituţiile anexe ale şcoalei.

Vom mai reveni asupra pro 
blemelor ce se pun şcoalei noa
stre primare în zilele de astăzi.

M. A.
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Copilul (anul XI Nr.- 4-6), E 
penlru prima dată când mi-a 
căzut în mână revista asociaţiei 
pedagogice a învăţătoarelor dela 
grădinile de copii mici din 
România şl regret că această 
fericită întâmplare n'a avut loc 
mal înainte. Regret pentrucă, 
aşa cum se înfăţeşează acest 
număr, „Copilul" se dovedtşte 
o admirabilă revistă pedagogică 
în care sunt desbătute tot felul 
de probleme în legătură cu e- 
ducaţla copiilor din grădiniţe.

La varietatea şl valoarea ar
ticolelor, se adaogă o înfăţişare 
tehnică deosebită, ce încântă 
ochiul şl îndeamnă să deschizi 
revista.

Din bogatul cuprins al acestui 
număr spicuim : „Instituţii pre
şcolare în Germania de az “ de 
d-na Victoria Georgescu-Tistu. 
„Cultivarea atenţiei la copii" de 
Florica Cîclna ce mal semnează 
sceneta \ „De pază la hotare" şl 
poeziile „M oş Crăciun".

Partea muzicală e susţinută 
de Florica Rădulescu cu fru
moasele cân tece : „Mici ţeşători" 
„Cântecul clopoţeilor" şi „Iar
na şi greierele".

Mi-a plăcut foarte mult „S cr i
soare deschisă colegelor a d-nei 
sublnspectoare Victoria V. FIo- 
rea,

Regret că din cauza spaţiului 
nu putem spune un cuvânt bun 
despre toate colaboratoarele 
căci îl merită pe deplin.

„Lum inătorii" (anul VII Nr. 
5-6) Tânăra revistă leşlană, e 
în plină ascensiune pe scara 
ierarhică a publicisticei româ
neşti —  Probleme variate şl

pline de interes, desbătute cu 
deosebită competenţă şl con* 
ştilnclozitate îl croise un drum 
hotărât pe care 1-1 dorim în 
continuă ascensiune. In numă
rul de faţă semnează : G.Juvara 
„Politica externă a regelui Ca- 
rol L" ; E. Irion „M orala p ro
fesională" ; Fillmoi^ Cârdelu s 
„Din viaţa ţăranului bucovinean" 
N. Al. Florescu : „Ştiinţa şl 
părarea naţională" ; Dorin Ll- 
doren ic ; „Importanţa problemei 
raselor bazată pe principiul 
arian" ; Gh. Iftlme : „Cronica
Ideilor" şl AL Rom anescu: 
„Cronica culturală".

Partea literară e susţinută de 
versurile d -lor Vlrgll Botez şl 
Euseblu Pop, ceeace, credem că 
e prea puţin, pentru o  revistă 
ce se intitulează „literară" în 
primul rând —  N’ar strica de 
fel să fie rezervate şl prozei 
câteva pagini —  Ori poate, bă
trâna cetate a laşului, leagănul 
atâtor prozatori şl-a secat până 
într’atât rezervorlul?

C onvorbiri d ida ctice  (anul 
VII, Nr. 3-4), e revista asocia
ţiei învăţătorilor dfn municipiul 
şi jud. Constanţa şî singura re
vistă învâţătorească sosită la 
redacţie dela ultimul număr al 
revistei noastre.

Din cuprinsul bogat şl variat 
remarcăm mal cu deosebire ar
ticolele : Scrisoare unul tânăr 
învăţător" de V. Helglu „A u 
toritatea învăţătorului" deG eor- 
ge Nuţu şl mai ak s „Valoarea 
educativă a operei d-Iui I. Al. 
Brătescu Voineşti" scris de o 
normullstă practicantă, d -raV a- 
lerla Dascalopol.
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O menţiune specială se cu
vine „Galeriei E roilor" ce cu
prinde numele celor 22 de co 
legi constănteni căzuţi pentru 
patrie şl articole de cinstirea 
memoriei colegilor Valerlu Du- 
mltrescu, Ioan Pandrea şl Mlhal 
Cristea.

Noi nemtenii, cari am dat un 
tribut aşa de mare de jertfe, ne 

tplecăm genunchii cu deosebită 
înţelegere în fata jerfei acestor 
colegi de pe ţărmul mării şi 
rugăm pe bunul Dumnezeu să 
primească jertfa atâtor vieţi 
tinere şi curate întru mântuirea 
neamului românesc.

Partea literară e susţinută 
de d-1 Em. Papazissu, cu poe
ziile : „Plânsul Magdalenei‘\
„Inserare" şl „Psalm pentru e- 
ro i"  Numele d-lui Papazissu e 
cunossut desigur celor ce au 
naravul su răsfoiască revistele 
învăţătoreştl sau cele literare. 
Mai mult încă : d-sa a obţinut 
un premiu din partea G. I. S-u- 
lui pentru drama în manuscris 
„Liton V odă". Pe mine m'a cu 
cerit cu frumoasa şl inspirată 
pnezle „îşi scrie ţara nou le
topiseţ". publicat In Slova. 
Spunem aceste cuvinte spre a 
se vedea că d-1 Papazissu nu 
este un debutant, căruia 1 se 
mai pot trece cu vederea unele 
scăderi, ei este un nume care 
ne-a obişnuit cu un nivel ceva 
mal ridicat pe care are datoria 
ca cel puţin să-l păstreze dacă 
nu-1 poate depăşi. Oda închina
tă Eroilor, intitulată „Psalm 
pentru ero i"  este, după umila 
mea părere, cu mult sub ni
velul cu care ne obişnuise d-1 
Papazissu. E drept, genul e foar

te dificil, dar cred că nimeni 
nu i-a pus cuţitul în gât dom
nului Papazissu şl să-l porun
cească : „S cr ie " ! Aşa cum ne 
porunceşte d-sa : „Lăudaţl-1 pe 
eroi". Cu toate că d-I Papazisu 
es*e aşa de drăguţ, încât ne dă 
toate detaliile asupra laudei ce 
ne porunceşte s'o aducem e- 
ro ilor —  „Cu rugi rupte din 
rărunchi, Lăudaţl-i în genunchi1' 
iată, mărturisim că suntem atât 
de păcătoşi, că nu ne vine deloc 
să-i lăudăm ci mai mult să 1 
plângem pentru faptul de o fi 
astfel slăviţi.

Ne-am mâhni dacă a ceste rân
duri ar avea asupra d-lui Pa
pazissu alt efect, decât acela de 
a fi mai atent cu ceeace dă la 
tipar. Dacă ne va asculta, ne 
va da producţii de factura a- 
celel minunate „Işl scrie tara 
nou letopiseţ", ceeace îl dorim 
din suflet.

Gândirea (anul 22 Nr. 6) In 
intervalul cam lung dintre două 
numere aie revistei noastre ne- 
a sosit şl numărul 6 al Gindlril, 
care de pe piedestalul celor 20 
ani de apariţie, înfruntă, fără 
cea mal mică şovăire, greu
tăţile de tot felul ce stau în 
calea unei publicaţii îa aceste 
timpuri —  Acelaşi ţinută de 
înaltă spiritualitate sub diver
sele ei forme î filozofie, proză, 
poezie etc.

Marşul triumfal căci aceasta 
e orice număr al Gândirii e 
descris în acest număr de 
d-1 proi. Nichlfor Crainic, di
rectorul revistei, cu articolul 
„Poetul Eroismului", închinat 
lui Gh. Coşbuc, cu prilejul im-
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plinirii a 25 ani deta săvârşi
rea Iul din viaţă. Folozofla e 
reprezentată prin d-l P. P. Io- 
nescu cu un foarte frumos şl 
profund studiu asupra „Metafi
zicei ortodoxiei".

Proza, prin nuvelele d-lor 
Sabin Velican: .,Frumoasele" 
(urmare din nr. trecut) ş!-a d- 
rel Lucia Mlhnea „Povestea cu 
dragostea împăratului".

Poezia e ridicată, prin con 
deiele d-lor I. Pliat, Radu Gyr 
şl Gh. Tuleş, la înălţimea unul 
adevărat regal de artă.

In special d-1 Radu Gyr, cu 
poeziile îj»,A mai trecut o zl“ , 
,.Capltulare" şl „Testamente" a- 
tlnge culmi pe cari lirica ro 
mânească de mult nu le-a mai 
cunoscut. Tocmai dela Emlne- 
scu. Păcat însă că pe aceste 
culmi creşte floarea —  atât de 
frumoasă — dar otrăvită, a e- 
leglel.

Aceste poezii vor rămâne cu 
literatura română pe cele mal 
de sus trepte ale genului, atât 
timp cât se va vorbi o limbă 
românească pe coaja acestei 
planete. Regret că spaţiul nu ne 
permite să cităm poezia „Capl- 
tulare‘‘ Iubltorll de frumos să o 
caute în Nr. 6 al „Gândirii".

Dacă ar încerca cineva să facă
o Ierarhizare a revistelor ce 
apar în momentul de fată în 
România, după fondul şl ţinuta 
lor, după Influenţa avută în 
viaţa spirituală a neamului, a- 
tunci de bună seamă, pe treapta 
cea mal înaltă a acestei ierarhii 
va trebui aşezată Gândirea

Dela apariţia el şl până azi a

militat pentru o viaţă spirituală 
ancorată în stânca de granit a 
credinţei ortodoxe şl realităţii 
etnice. Numai când ne gândim că 
dela apariţia ei a dus o luptă 
crâncenă cu toate curentele pu
tem să ne dăm seama de rolul pe 
care l-a avut în pregătirea 
drumului de afirmare creştină, 
pe care păşeşte astăzi neamul 
nostru.

M. Davld Ghlndăoanl

Reuista generală a înuăţământulul

Anul XXXI — No. 1, 2 şl 
3 —  Ianuarie, Februarie, Martie 
943 are 112 pagini şl cuprinde:

Educaţia prin literatură de 
Basll Munteanu, profesor la Fa
cultatea de litere din Bucureşţl.

Libertatea studentului şi 
dificultăţile studiului.

Dela liceu la Universitate. 
Adevărata libertate şl cusururile 
el. Slaba reputaţie a literaturii 
ca obiect „serios" în realitate. 
Literatura este un admirabil In
strument de perfecţiune a per
sonalităţii etc.

Supremaţia spiritului de 
Ad. Ferierre •.

Ideia principală : Asigura
rea, prin educaţie, a supremaţiei 
spiritului. Lupta se duce în 
contra risipei energiilor, contra 
întunericului spiritului a laşităţi 
şl egoismului, fructe ale mate
rialismului.

Luptă în favoarea şţifnţel 
politice şl sociale, în favoarea 
sentimentelor de solidaritate şi 
de sacrificiul de sine. Să culti
văm în copil, Dumnezeul interi
or pentru a se ridica, de aicz, 
la Dumnezeul Universal.
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III. Educaţia în lumina 
Socialului de V. P. Nicolau,

Fenomenul educaţiei este o 
manifestare de viaţă — afirmare 
făcută în lucrarea d-sale „Intro
ducerea în Pedagogie". Elibera
rea omului, emanciparea care 
să-i dea putinţa de a stăpâni 
misterul unlversai.

Un popor nu poate fi de- 
snaţlonallzat prlntr'un sistem de 
educaţie străin. Un individ poate 
fl schilodit prin educaţie, un 
popor niciodată. Capturarea unei 
părţi a românilor a însemnat o 
simplă schimbare de formă. 
Unirea cu Roma nu le-a putut 
altera nici duhul religios, nici 
stilul cultural. Ciobani! su fost 
primii noştri învăţători. Au 
cântat, în doine, frumuseţea pla
iului românesc.

IV. Notarea elevilor sau 
aprecierea puterii lor perso
nale în şcoală.

Notarea elevilor să se fagă 
prin note mal puţine ex. 1—3 , 
nu 1— 10 — apreciere comună—  
a valorii şl puterii de muncă a 
copiilor, comparată cu a vecinu
lui. Apreciere fără cifre, numai 
cu calificative. Educatori, creşteţi 
şl cultivaţi în copil, încredere în 
puterile lor proprii.

Şcoale la Mănăstirea Sna- 
gov în secolul XlX-lea de N.
S. Şerbănescu.

La începutul veacului XIX, 
Mitropolitul Venlamln Costache 
a înfiinţat la Socola— Iaşi Se
minarul pentru membrii clerului; 
Iar Vornlcia Temniţelor înainte 
de 23 Noembrle, 1856, înfiinţea

ză în temniţa dela M-rea Snagov 
o şcoală pentru învăţătura tine
rilor arestaţi —  un purgatoriu.

VI. Coloniile italiene 
pentru copii refugiaţi.

De-a lungul coastei din Iniţiativa 
Iul M u s o 11 n 1 au fost con
struite pe plaja italiană, colonii 
de vară pentru copil. Astăzi 
aceaste colon ii adăposteso — 
pentru tot timpul răsboluiul — 
cop iii ce sunt trimişi din Africa, 
al căror părinţi sunt prizonieri 
sau refugiaţi. Se descrie organi
zarea lor internă.

VII. Asistenţa Sdfrială în 
Şcoala primară de H. Emanoil.

Termenul de asistenţă soci
ală are un înţeles de metodă, 
de sistem cât mal raţionai pentru 
luptă împotriva mizeriei, care ar 
putea să paralizeze funcţionarea 
normală a Corpului Social.

Exemplu se dă Inspecţia 
făcută de Doamna şl Domnul 
Mareşal Ion Antonescu la o 
şcoală primară.

„învăţătorii şl învăţătoarele 
nu au ţinut seamă de recoman
dările făcute de a face operă de 
asistenţă Socială". Aslstefiţa mo
rală. Farmacia Şcolară. Coloni
ile de vară şl Cantinele Şcolare 
să fie bine organizate şl să nu 
lipsească dela nici o şcoală.

A poi, Cronică bogată şl 
recenzii Interesante.

Abonamentul 350 lei pe an 
şi se trimite pe adresa : G. Popa 
Llsseanu Calea Plevnel 23 Bu
cureşti II.
1 Iunie, 1943.

D. A. Gheorghiţă



DELA REDACŢIA REVISTEI

— Din cauza ridicării preţului hârtiei şi mânei de 
lucru, am fost nevoiţi să ridicăm abonamentul anual la 
revista noastră, la suma de 300 (trei sute) lei, care este 
totuşi o sumă destul de mică. In aceste condiţiuni revista 
sejpoate să nu apară în fiecare lună ci la 2, maximum la 
trei luni, însă cu material bine ales şi cu număr sporit 
dejjpagini: Revista va apare în mod absolut regulat.

— Colegii învăţători din judeţ suut rugaţi a trimite 
la redacţia revistei biografiile pensionarilor ce au func
ţionat la şcoalele unde sunt ei acum.

— Ne-am pus în gând să alcătuim o carte a jertfei 
învăţătorilor din jud. Neamţ. Pentru aceasta rugăm pe toţi 
acei ce deţin date, acte şi au cunoscut pe învăţători căzuţi 
pe cămpul de onoare să ne trimită descrieri cât mai 
amănunţite asupra lor.



TIPOGRAFIA

Telefon 27

$1 LIBRĂRIA ROMANEASCĂ, „EH. ASACHI"
SOCIETATE COOPERATIVĂ 

P I A T R A - N E A M Ţ
I

Execută: cărţi, ziare, re- 
viste.registre şi orice alte 
lucrări ce ating această 
branşă.

Telefon 27

I
Secţia de Legătorie: 
execută cârji in pânză şi 
piele, registre cu şant, 
încadrări de tablouri, etc.

Secţia de Librărie: asortată cu tot felul de cărţi.

rechizite şcolare si de birou. Registre pt. cooperative, 
aparatelor de Radio PHILIPS.

D-sale :/ J )
Domnului ffcOs

Comuna
Judeţul________yfesţ-i-t'L a _
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