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„Şcoala, dctcă nu esfe o 
nieră dc int)eniaîori, esfc în schimh, 
aiunci când esfc hîne or^anizafd, 
un setecfor de mare pref. In ea, 
când e râu or^anizafă, tinerii de 
x)ocaţie sunt torturaţi ^i câteodată 
nimiciţi, dar când e tine or^aniz.atâ 
şcoala este is'Oorut cel mai fecund 
al regenerării unui popor, fiindcă 
în ea tinerii de x)ocaţie sunt ale^i 
^i încurajaţi în începuturile acti-- 
■Oitâţii lor<(.

C. RĂDULESCU-MOTRU



INTR OD UCERE

Lucrarea de faţă pe care o adresez slujitorilor şcoalei noastre primare 
şi tuturor colegelor şi colegilor mai tineri, dornici de o şcoală mai învio
rată, este rezultatul unor frământări mai vechi a problemelor noastre de 
învăţământ şi a unor experienţe şi realizări din ultimul timp. Prin ele 
doresc să aduc parte de contribuţie la soluţionarea unor preocupări atât 
de importante, primenirea şcoalei primare de tot ce cuprinde învechit şi 
neadaptabil la realităţile sufleteşti ale copilului şi la realităţile vieţii.

Această nepotrivire între şcoală şi rosturile ei, am privit-o întotdeauna 
ca un atentat la drepturile copilului şi o slăbire a edificiului naţional. Tre
zirea la o vieaţă adevărată prin şcoală şi consolidarea naţiei prin desvol- 
tarea şi ridicarea tuturor valorilor noastre româneşti, constituie unul din 
scopul ilc. înalte ale şcolii.

Nu pot să rezum mai bine crezul care mia stăpânit în toată cariera 
mea didactică în mărturisirea unor convingeri adânci, decât reproducând 
din următorul articol pe care l-am publicat acum mai bine de două decenii 
— în anii mei de studenţie, când am luat şi primul contact cu realitatea 
şcoalei şi cu problemele mari de învăţământ, probleme pe care le socotesc 
de actualitate şi pentru şcoala de azi.

Iată ce scriam atunci:

„Se paxe că şcoala e făcută ca să toarne în tipare mintea co
piilor şi toată individualitatea lor sufletească. Toţi trebue să vadă la 
fel şi să observe în acelaş mod tot ceeace li se arată, toţi să simtă 
la fel, să gândească la fel. Ce contrazicere enormă între sufletele 
copiilor atât de deosebite prin constituirea lor, şi această unitate şi 
uniformitate pe care o propune şcoala. Organizaţia actuală a şcolii 
nu numai că alungă vieaţa şi interesul, dar schilodeşte individuali
tăţile, le închirceşte, căutând să le toarne pe toate în aceeaşi formă.
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Copilul arc nevoie de libertate ca să se desvolte conform naturii 
sale, şi şcoala cu tot edificiul ei de programe şi metode, cu întreaga 
ei organizaţie, e o adversară, e un mijloc de distrugere a indivi
dualităţii şi a personalităţilor de care societatea are nevoie pentru 
propăşirea ei.

Am simţit întotdeauna în ce conflict vine metoda de predare cu 
mintea şi sufletul elevidui. Căci la ce se reduce actuala metodă? La 
o înlănţuire stereotipă de întrebări şi răspunsuri, la un procedeu fără 
vicaţă, prin care se distruge tot interesul şi minţea elevului stagnează. 
Se artificializează gândirea, simţirea şi întreaga fiinţă a copilului. Am 
privit didactica drept o artă în care normele pedagogice să-ţi indice 
calea, dar să-ţi dea libertatea să te mişti în voie, să schimbi şi să 
adaugi, să aduci ceva din personalitatea ta, să cauţi să deştepţi in
teres şi plăcere. Dar e o rigiditate şi o disciplină impusă care nu-ţi 
dă voie să faci o mişcare mai mult şi să schimbi ceva din regulele 
sacre ale metodei şi programei. Acest program consacrat, pentru a 
cărei strictă aplicare conştinciozitătea unor reprezentanţi ai autori
tăţii merge atât de departe, încât o inspecţie e adesea un control mi
nuţios al tuturor punctelor din program, atât de rhulte şi ele, încât 
cel mai exersat în aplicarea lor e silit uneori să-l deschidă şi să 
controleze lecţia predată după el, ca nimic să nu fie în neconfor- 
mitate cu acest proslăvit program!

Şi dacă vre-un dascăl mai naiv ar putea crede că şcoala e făcută 
pentru vieaţă, nu pentru oficialitate şi-ar căuta în entuziasmul său să 
lase la o parte fonna rigidă şi tipică a metodei şi să facă o lecţie 
care să intereseze şi să placă, să producă spontaneitate .şi entuziasm, 
atunci atrage asupra sa toată nemulţumirea autorităţii. Nu lecţia în 
sine interesează, cu contribuţia pe care o aduce pentru desvoltarea 
sufletească a elevilor, ci modul cum ai ştiut să te conformezi pro
gramului. Una e vieaţa sufletească a şcolarilor şi alta e aplicarea 
programei. Ele vin în conflict, dar de acest conflict nimeni nu se in
teresează. Tipicarul, sclavul metodei, acela, e dascălul adevărat! E ne
priceput acela care ar avea o altă concepţie despre rostul şcoalei. Şi 
dacă ar avea încă iluzia să creadă că şi-a făcut datoria în conştiinţă, 
că a atins scopul urmărit, când lecţia a interesat şi a plăcut, când 
copii au lucrat spontan, când a isbutit să le răscolească sufletul şi 
să obţină poate chiar o manifestare spontană a mulţumirii lor: „ce 
frumos a fost”, cuvinte care evidenţiază rezultatul sforţărilor date, 
şi dacă stăpânit de această iluzie, ar părea nedumerit în faţa ne
mulţumirii vreunui eventual revizor sau inspector, vreţi să ştiţi ce 
s’ar răspunde: „Lecţia n’a fost bună, căci nu s’a conformat progTa-



mului”. Nu s’a disecat în unităţi metodice, nu s’a scos maxima mo
rală, otc.” 1)

încearcă atunci să răspunzi că lecţia a fost înţeleasă şi a entu
ziasmat! E inutil... E 6 cale tipică pe care nu o poţi schimba. Şcoala 
de azi are nevoie de meseriaşi conştiincioşi, cari să urmeze cărarea 
bătută. Şcoala c pentru program, nu programul pentru şcoala vieţii. 
Aci stă conflictul. E un dublu conflict. Dar c un conflict de formă 
şi unul de fond. Să se distrugă forma ca să se evite conflictul cel 
mare dintre şcoală şi vieaţă.

Dascălul să aibă mai multă libertate de acţiune, să nu mai fie 
sclav al programei şi metodei pe care adesea n’o înţelege şi dela care 
nu ia decât forma, forma cea searbădă, pe ca:re o aplică ca un tipary 
de multe ori cu cea mai perfectă conştiinţă că şi-a îndeplinit da
toria. Dascălul are un rol mai înalt de cât acela de a se supune 
slugarnic unor principii fixe. El trebue să inoveze, să schimbe, să con- 
tribue cu întreaga sa fiinţă la marea împlinire a datoriei sale. Aeeastă 
datorie trebue înţeleasă ca o artă, care trebue creată în fiecare mo
ment, nu ca o aplicare a unor principii abstracte. Ele să-i fie că
lăuză, dar niciodată să-l facă sclavul lor.

De aeeia un vânt de mai multă libertate să sufle asupra şcoalei 
noastre, ca să se cureţe această atmosferă înăbuşitoare. Nu autori
tatea în sine, ci modul cum se înţelege de cele mai multe ori a re
prezenta această autoritate trebue schimbat. Să i se dea învăţătorului 
putinţa să se mişte în voie ca să aducă şcoala pe drumul eel adevă
rat, să formeze indivizi întregi pentru vieaţă, personalităţi de care 
avem atâta nevoie, nu atomi sociali, spirite artificializate, lipsite de 
orice caracter şi personalitate. Putea-va dascălul răspunde chemării 
sale adevărate? Iată o problemă care trebue cercetată cu mai mulţ 
interes”.

(„Şcoala Actuală" Neamul Românesc. Anul XIV Nr. 160, 26 Iulie 1919),

Dar ceeace era valabil 'pentru şcoala pe care am cunoscut-o acum două 
decenii, din nefericire se poate spune în mare parte şi despre şcoala de azi. 
Căci dacă în adevăr printr’o fericită reformă s’a înţeles rostul şcoalei şi 
această rigiditate a fost inlătiirată . în mod formal, dacă se poate vorbi 
astăzi de o preocupare serioasă care stăpâneşte autoritatea şcolară pentru 
înviorarea învăţământului si crearea unei alte mentalităţi in lumea didac-

1) Astăzi acea reigiditate a programelor fixe, a făcut din fericire loc unei libertăţi 
în alcătuirea lor, Personalitatea învăţătorului este pusă la contribuţie într’o largă măsură. 
Şcoala însă nu s’a eliberat de sclavia metodei, de tipicul planurilor întocmite aşa cum 
a apucat.
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ticu, nu este mai -puţin adevărat că o reformă ca să poată fi înfăptuită 
are nevoe de o perioadă de pregătire a celor ce sunt chemaţi să o reali
zeze. Astfel că în practica şcolară noi ne găsim în majoritatea cazurilor 
aproape în acelaş stadiu de acum douăzeci de ani.

Sunt multe schimbări de adus în această practică şcolară. Orice expe
rienţă, orice realizare pot să aducă o orientare. In acest scop public lucra
rea de faţă.

Ceeace am isbutit să realizez la Şcoala de Aplicaţie dela Măgurele în 
decurs de şase ani — unde am lucrat în aceleaşi grele condiţii, dacă nu şi 
mai grele, ca toţi acei colegi şi colege din învăţământul primar care se 
luptă cu toate nevoile scolii, copii nehrăniţi şi neîmbrăcaţi, localuri neîn
călzite şi insalubre, corp didactic care se schimbă de îndată ce a isbutit să 
se aclimatizeze şcolii, elemente de ţară nu din cele mai răsărite şi reprezen
tând elementul nostru autohton, în sfârşit greutăţi de transport îngrozi
toare, care macină sănătatea şi energia celor ce vor să se dedice cu tot 
sufletul şcoalei — toate acestea nu desmint convingerea adâncă ce ne stă
pâneşte, că ori unde se poate realiza ceva mai mult decât ceeace ne dă 
programele şi îmbâcsirea de formalism metodic, dacă se caută să se înţe
leagă cu adevărat sufletul copilului căruia ne adresăm, nu impunându-i-se 
ceeace dorim, ci urmărind să descoperim în el acele minunate resurse de 
bogăţie interioară, care din nefericire rămân ascunse şi pierdute dintro gre
şită concepţie pe care şcoala o are despre învăţătură.

Lucrarea de faţă nu este o lucrare de doctrină pedagogică, ci de do
cumentare. Dorinţa noastră este ca din expunerea acestui bogat material, 
să de.şteptăm interesul pentru marea rezervă de tăinuite comori sufleteşti 
ce se găseşte la copii noştri de ţară — ^i pe care ne putem sprijini in opera 
noastră educativă. Geniul neamului nostru nu s’a afirmat încă; nenumărate 
sunt domeniile în care el se poale manifesta. O ofensivă de răscolire şi 
cultivare a acestor valori este necesară. Şcoala singură este în măsură să o 
facă.

Acest bogat material pe care-l prezentăm nu a fost strâns intenţionat 
şi cu metodă, ci aşa cum ni s’a prezentat şi l-am găsit; el ne întăreşte în
crederea de ceeace sunt în stare să dea copiii noştri întro şcoală care le 
este prielnică 1), de acele forţe ce sunt gata să isbucnească, comori alese ale 
sufletului neamului nostru, pe care noi le admirăm uneori când le întâlnim 
în vieaţă, dar le nesocotim de cele mai multe ori prin şcoala pe care le-o 
dăm — Marea taină a copilăriei şi marea forţă de creaţie a poporului 
nostru trebuesc descoperite şi valorificate.

1) Intr’o şcoală de experimentare, unde totul va îi organizat, şi pe care o socotim 
atât de necesară pentru promovarea unor metode noui care să poată fi introduse cu 
bune rezultate In şcoala primară — copiii noştri ar putea să dea mult mai mult.
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Mulţumirea mea cea mai recunoscătoare publicând lucrarea de faţă o 
adresez tuturor acelora cari acordând încredere modestelor mele realizări, 
fie cari le-am dat la iveală cu ocazia unei expoziţii pedagogice în Bucureşti, 
mi-au oferit posibilitatea să dau unei publicităţi mai largi aceste experienţe, 
prezentate la început membrilor Corpului didactic primar sub formă de 
conferinţe pedagogice, ţinute sub auspiciile Ministerului Culturii Naţionale. 
Aceasta o datoresc în primul rând Domnului Ministru subsecretar de Stat 
I. C. Petrescu, care aduce o concepţie nouă şi un entuziasm cald în condu
cerea şcoalei şi nu rămâne strein la nicio iniţiativă menită să învioreze 
învăţământul; deasemenea Domnului N. Bagdazar, Administratorul Casei 
Şcoalelor şi colaboratorului domniei-sale, Domnul Emanoil Bucuţă, Direc
torul Culturii poporului, pentru binevoitorul concurs ce mi-au dat în ti
părirea acestei lucrări.

Mulţumesc în acelaş timp tuturor persoanelor, cari având o calitate ofi
cială în învăţământ, nu au rămas indiferente la această manifestare didac
tică, precum şi preţioaselor mele colaboratoare dela .şcoala de aplicaţie, 
D-nele Ecaterina Corenti, Eliza Paveliu, Ecaterina Dincă şi Aurelia Doinea 
şi D-rele Sultănica lonescu, Florica lonescu şi Aurelia lonescu, care au lu
crat cu devotament şi convingere, stăruind în lucru migălos de fiecare zi. 
Alături de domniile lor, simt sufletul plin de avânt al iubitelor mele eleve 
normaliste, practicante la .şcoala de aplicaţie, care au înţeles fiecare gând al 
meu, fiecare dorinţă, fiecare îndrumare dată, şi au lucrat întotdeauna cu 
cea mai mare tragere de inimă pentru reuşita fiecărei experienţe. Lor, 
acestor harnice albine le datoresc în cea mai mare parte realizarea abece
darului lucrat de copii, munca în comunităţi şi experienţele după metoda 
Alice Frauchetti.

Tuturor închin gândul meu de recunoştinţă şi mărturisirea unei con
vingeri adânci ce mă stăpâneşte, că este o datorie să lucrăm din răsputeri 
la ridicarea şcoalei adevărate pe care să o privim ca un laborator de unde 
să ţâşnească energiile creatoare ale neamului şi valorile care să-l înalţe.

August, 1942.
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I.

CONSIDERAŢIUNI GENERALE 

ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACTIV

1. Temeiurile psihologice ale învăţământului activ : cunoaşterea reală 
a sufletului copilului.—2 Organizarea unui mediu educativ, necesar desvol- 
tării sufleteşti a copilului. — 3 Rolul educatorului în desvoltarea sufletească 
a copilului,— 4. Şcoala psihologică. — 5, Programele şcolare fixe împiedică 
edsvoltarea activităţii spontane a elevului —6. Observaţii critice cu privire la 
metoda de predare în şcoala noastră primară.—7. învăţământul încadrat în 
vieată, învăţământ activ.—8. Spre o nouă orientare a şcoalei noastre primare.

O problemă care a găsi£ un vas£ câmp de exploatare în pedagogia 
contemporană, a fost aceea privitoare la şcoala activă. Pedagogia mo» 
dernă a dat acestei chestiuni cea mai amplă interpretare. Şcoala în 
genere s’a resimfit de influenta curentului activist. Realizări cu mai 
mult sau mai pufin succes s’au încercat în diferite tari; experimentări 
izolate sau înfăptuiri mai reuşite găsim chiar în cadrul şcolii oficiale. 
Deşi s’ar părea că problema este pe deplin elucidată, totuşi suntem 
încă departe de o soluţionare definitivă, care să mulţumească toate 
exigentele, dar mai ales să satisfacă şi să se aproprie de ceeace con- 
stitue baza ei, punctul de plecare, care este sufletul copilului. Oricâte 
încercări s’ar face, oricâte metode noui s’ar inventa, problema şcoalei 
active nu poate să fie definitivă, atâta timp cât încă mai rămân nelă
muriri asupra cunoaşterii acestui suflet-

Şcoala nu poate să nesocotiască acest factor care constitue ra
ţiunea însăşi a existentei sale. Ea nu poate să creeze în abstract me
tode şi sisteme de educaţie, decât întemeindu-se pe această realitate 
concretă, materialul viu, asupra căruia se adresează—fiinţa sufletească 
a celui care trebue educat. Deaceea, desbătând problema învăţământului 
activ, ne îndreptăm către copil, către psihologia lui şi deacolo vom 
trage concluziile necesare. Astfel privită chestiunea, ea se va încadra 
direct într’o problemă de psihologie aplicată, singura în măsură să ne 
orienteze.

BIBLIOŢi
r.
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Ce este sufletul copilului? Es£e ceeace cunoaştem noi din cărţi* 
din studiile de psihologie infantilă, din psihologia experimentală sau 
pedologie, compartimentat şi eşalonat în capitole, abstracţiuni şi cla
sificări ? Este ceeace ne oferă rezultatele noastre timide şi imperfecte 
aşa cum se desprind din fişa psihologică, migăloase şi pedante mijloace 
de a-1 studia în mod incomplet şi eronat, sau este acel dat real care 
se manifestă prin impulsiile, prin dorinţele, prin trebuinţele lui, prin 
întregul său mod de a se manifesta, acel copil real, nedenaturat încă 
de şcoală, de metode experimentale, de cercetări, având o vieafă a lui 
proprie pe care ochii noştri cu greu isbutesc a o descoperi ?

Iată atâtea căi de a=l cunoaşte, iată atâtea erori ce se pot strecura 
odată cu ele. Educatorul este în primul rând psihologul care are dato
ria să-l urmăriască. In opera sa educativă el nu poate face altceva mai 
hun, decât să-l prindă în lumina posibilităţilor ce-i stau la îndemână 
prin ştiinţa sa. Sufletul lui nu poate să fie cunoscut prin experienţe 
care au un caracter static şi se opresc la periferia vieţii sufleteşti; 
sufletul copilului este dinamic, el trebue cercetat din interior.

Psihologia experimentală de care se face atâta caz astăzi, a căutat 
să prindă copilul întocmai ca un aparat fotografic. Nu a intrat în adân
cimea lui, nu a pătruns acel dinamism lăuntric, pentru a înţelege care 
este cauza care produce varietatea fenomenlor sufleteşti şi cum ele se 
sprijină unele pe altele, fiecare fiind cauza celuilalt. Deasemenea co
pilul trebue studiat în ambianta mediului în care se desvoltă, căci un 
copil izolat de acest mediu este o abstracţiune. Sufletul copilului nu 
se desvoltă numai dinăuntru în afară, după etape fixe, nu este o lege 
ritmică a desvoltării vieţii sufleteşti după care anumite caractere să 
apară în mod succesiv, cum s’a crezut multă vreme. Sufletul copilului 
este o sinteză a doua forte, individual şi social, forte ce se interpă- 
trund într’un fel de endosmoză, dând structura eului particular al 
fiecărui copil. ,,Aspectele vieţii sufleteşti se schimbă dela clipă la 
clipă, ceeace-i asigură continuitatea e persistenta mediului", arată Dl. 
Prof. I. C. Petrescu în lucrarea D»sale. Contribuţie la o pedagogie 
românească, prin care aruncă noui lumini şi fixează pe alte temeiuri 
şcoala noastră primară- „Fiinţa umană, spune Domnia-sa, nu poate să 
fie detaşată de mediu, care=i dă sens şi structură, care-i fixează per
sonalitatea. Născut abia, individul începe să soarbă prin toti porii şi 
simţurile lui, influenta mediului cosmic, economic şi cultural. Aceştia 
îi dau putere şi vieati şi=i asigură capabilitatea de creaţie".

Deci, ceeace constitue realitatea acestui suflet, dtipă pedagogii 
sociali, este prezenta’ acestei ambiante, care trăeşte în noi în mod 
permanent, şi de care eul nostru nu se poate detaşa. Deasemenea nu
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poa£e £i vorba de un suflet care să se contureze în etape după anumite 
legi interne. A vorbi deci de metode de cunoaştere bazate pe minuţi
oase cercetări de laborator, este a detaşa acest suflet de ceeace con= 
stitue fundamentul lui, ceva din care=şi trage brana necesară desvoltărij 
sale Dealtfel totii cercetătorii sufletului copilului sunt de acord asupra 
acestui punct, că oricât de laborioase şi ştiinţifice ar fi cercetările lor, 
nu pot să dea rezultate valabile, şi această ştintâ rămâne încă în faza 
de constituire- Alfi psihologi şi pedagogi au ajuns la concluzii diferite 
asupra mijloacelor de cercetare. Astfel D=na Maria Montessori susţine 
că ,.adevăratele manifestări ale sufletului copilului nu se pot desvolta 
dacă el trăeşte într’o ambiantă neadaptată şi plină de piedici în calea 
sa. Numai pregătind o ambiantă favorabilă desfăşurării vietii> mani. 
festările psihice naturale se vor produce spontan relevând ,.taina 
copilăriei'^ ceeace a realizat marea educatoare în cunoscutele »Case rfei 
bambini".

Nu putem trece uşor peste această mărturisire care vine din 
partea unui pedagog ce a experimentat şi a realizat adevărate trium
furi în educaţie, că mediul în care s’a adaptat copilul, mediul natural, 
este cel adevărat, prielnic, care influenţează asupra desvoltării puteri
lor sale spontane. Pentru toată artificializarea pe care şcoala o aduce 
în vieata copilului, ea constitue o piedică în desvoltarea sa sufletească

Dacă mediul constitue însă o realitate permanentă, puternică, 
care influenţează pas cu pas vieata sufletească a copilului, nu urmează 
oare de aci că educaţia naturală, liberă, fără intervenţia educatorului 
ar fi cea mai potrivită pentru a asigura copilului toate condiţiile fireşti 
de desvoltare? Teoria aceasta este susţinută de pedagogii individualişti 
ca: Pousseau, Ellen Key, Tolstoi, şi tot pe ea îşi întemeiază principiile 
şcoalei active unii reprezentanţi de seamă ca Lay, care susţine că me
diul influenţând şi stimulând forţele sufleteşti ale copilului, dă ocazia 
să se exerciteze aceste forte prin reactiiile cu care acesta răspunde la 
impresiile din afară. Astfel se formează acel arc reflex—impresie—ela
borare—-reacţie—care ar fi însăşi esenţa principiului activist.

Suntem încă în faza cercetărilor şi argumentărilor. Dacă lucrurile 
s’ar prezenta atât de simplu—şcoala activă ar putea să se considere că 
a atins tÎD.ta, căci nimic n’ar fi mai lesne decât de a lăsa copilul să se 
desvolte în mediul lui, unde mintea şi sufletul său ar putea să găsească 
atâtea ocazii de a=şi aduna impresii, şi de a reacţiona fată de ele, 
printr’o elaborare mai mult sau mai puţin fructuoasă, aşa după cum 
într’o măsură oare care unele sisteme şcolare introduse peste ocean 
şi=au propus sa procedeze, pentru a asigura cea mai potrivită şi firescă 
cale de a se forma. Este ceeace cunoaştem cu totii că se petrece în 
şcoalele unde se lucrează după sistemul Dalton.
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Pentru mulţi însă, psihologi şi pedagogi dintre cei mai reputaţi, 
sutletul copilului este privit în esenţa lui spirituală. El urmează legile 
de desvoltare lăuntrică, este supus unei evoluţii care porneşte din 
interior. Vieata sufletească a omului este un întreg proces spiritual, 
fără să ajungă vreodată la o formă definitivă, împlinită. Eul individual 
se desvoltă din contactul spiritului cu alte valori spirituale. Astfel 
conceput, sufletul este mai mult decât un simplu mecanism, acel 
mod de a reacţiona la impresiile din afară — este o unitate de vieată 
spirituală completă, armonică, bine echilibrată, care are o viată interioară 
proprie. Cu toate aparentele lui schimbătoare, atunci când se observă 
din afară, sufletul păstrează în intimitatea fiinţei lui o unitate per
fectă, rămânând identic cu el în tot timpul vieţii* 1) Există un proces 
ritmic de desvoltare continuă, care se petrece nu numai în timpul 
copilăriei, dar în tot cursul vieţii*

Această concepţie despre natura spirituală a sufletului reprezen
tată de filosoful italian 0iovanni Oentile, s’ar părea că răstoarnă 
concepţia mecanicistă care consideră sufletul ca un produs al me" 
diului ambiant. Conceput în modul acesta, între sufletul copilului 
şi sufletul adultului nu ar exista deosebiri de structură, ci numai di
ferenţieri- Astfel fiecare moment al vieţii poate fi socotit ca o stare 
de copilărie fată de momentul anterior, pentrucă în fiecare clipă omul 
câştigă ca experienţă şi se transformă. Este o desvoltare progresivă 
continuă. Omul este, după expresia lui Gentile „un continuu a se 
face“ un copil veşnic.

Ce concluzii tragem noi pentru educaţie din această concepţie ?
1. Rupând barierele dintre vieata sufletească a copilului şi vieata 

adultului, copilul va putea fi înţeles mai uşor de adult, care se va 
obiectiva în el şi astfel nu va mai fi tratat ca o fiinţă inferioară, ca 
o subspecie, cu autoritate şi pedantism—iar educaţia scutită de atâtea 
drame sufleteşti la care asistăm astăzi.

2. Recunoscând copilului acea tendinţă de a se realiza necontenit 
în forme mai superioare, dar păstrându-şi totdeodată esenţa intimă a 
eului său, pedagogii spiritualişti reduc influenta mediului extern la 
aceste forte lăuntrice spirituale ce se găsesc în fiecare. Prin aceasta se 
recunoaşte spiritului puterea de creaţie, care-i asigură desvoltarea sa 
lăuntrică. „Omul se construieşte pe el şi în aceasta stă valoarea eului 
nostru spiritual. Tot ce căştigăm în umanitate se datoreşte silinţelor 
noastre proprii şi exclusive; noi suntem singurii ziditori ai fiinţei

!) Giovanni Gentile. Preliminarii la studiul copilului.
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noastre" 1). Această concluzie s’ar părea că micşorează valoarea altor 
factori în opera educativă- Oricât de exclusivă ar părea această con
cepţie prin rolul care se acordă spiritului în formarea personalităţii— 
pedagogii idealişti nu pot să nu recunoască mediului şi celorlalte in
fluente care vin dinafară, rolul ce-1 au în formarea eului nostru. Ei 
afirmă că ^educaţia consistă tocmai în această relaţie ce există între 
ambiantă şi spirit, între ^maestru şi şcolar" • Astfel recunosc rolul ce=l 
îndeplinesc în desvoltarea sufletească a copilului mediul extern cu 
influenta lui permanentă şi educatorul cu autoritatea consimţită de 
copil, căci lipsit de intervenţia acestor factori, sufletul copilului nu 
poate să ajungă la o deplină şi normală desvoltare. Există un fel de 
atracţie inconştientă, un fel de tropism psibic, exercitat de mediu asu
pra sufletului nostru.

Funcţiunile sufleteşti se desvoltă dinăuntru, dar mediul este acela 
care stimulează acesstă desvoltare. Omul prin forţa sa spiritualizează 
materia şi aceasta devine proprietatea lui. După cum o sămânţă bună 
care conţine în ea un germene puternic se va desvoltă altfel sub acti» 
unea aceloraşi influente externe — dar lipsită de această influentă, de 
mediu, ea stânjeneşte şi se atrofiază. Ea fel este şi cu copilul. El nu 
se adaptează acestui mediu şi nici nu adaptează mediul după nevoile 
sale, ci asimilează mediul creind din el valorile de cultură. Rolul crea
tor în desvoltarea sufletească, punctul iniţial nu-1 are mediul, ci acest 
factor intern, dar mediul ajută. Drumul pe care-1 urmează procesul des- 
voltării sale are tendinţa să urmeze linia indicată de mediu. Aşa se 
explică de ce unii copii înzestrat! cu o natură superioară, bună, iau 
din afară elementele care le convin, care se potrivesc cu eul lor, pe 
când alţii cu o natură inferioară, rea, iau din acelaşi mediu elementele 
care se potrivesc cu linia desvoltării lor interioare. clementul de
creaţie stă în noi, e spiritual, dar mediul îl favorizează sau îl împiedică. 
De aceea este necesară intervenţia educatorului. El este acela care 
ajută efectuarea acestui proces.

Copilul are nevoe pentru a se putea desvoltă de ajutorul educa- 
torului. Această intervenţie să nu fie însă tiranică, despotică, nesoco
titoare a acelor nevoi lăuntrice care, se vor îndeplinite—să nule apese, 
căci el poate să ajute sau să stânjenească această formaţie.

El poate deasemenea să intervină spre a crea mediul cel mai fa
vorabil desvoltării copilului — acea ambiantă necesară pe care D -na 
Maria Montessori pune atâta preţ.

5coalei îi revine sarcina să creeze acest mediu—să devie un „câmp

1) Giovanni Geutile, Opera citată.



20

experimentalw în care copilul să poată găsi motive suficiente pentru 
satisfacerea nevoilor sale lăuntrice. In acest mediu bogat,-copilul se 
desvoltă altfel, îşi poate organiza forţele sale sufleteşti—toate nevoile 
lui psibice sunt satisfăcute.

Inteligenta care nu este decât rezultatul acestei organizări spiri
tuale, este în funcţie de impresiile, dorinţele, nevoia de a şti» atât de 
desvoltate la copil. Prin satisfacerea lor, inteligenta se desvoltă, se 
adânceşte.

3coala constitue mediul firesc al desvoltării ; un mediu sărac în 
impresii este defavorabil.

Noi vorbim de copii inteligenţi şi copii mai puţin inteligenţi — 
vorbim de copiii de oraş că sunt mai vioi decât cei dela tară la vârsta 
când aceştia vin la şcoală. Lumea din afară, mai bogată în impresii 
pentru unii, a desvoltat mai de timpuriu funcţiunile psibice, pe când 
ceilalţi trăind într’un mediu mai puţin bogat se desvoltă inai lent.

Valorile morale deasemenea nu se formează decât în acest mediu 
ambiant, în vieata socială în raport cu alte valori. Ce ar fi ideia bi
nelui, frumosului pentru omul izolat de societate?

Iată atâtea motive de ordin pedagogic care ne îndreptăţesc a sus
ţine că mediul în care se desvoltă copilul este un factor botărîtor în 
educaţie şi şcoala are datoria să organizeze acest mediu şi să-l creeze.

Oricât de perfect ar fi organizat mediul, intervenţia educatorului 
este necesară. Sufletul copilului are nevoe de contactul cu alte valori 
spirituale. De mic copilul simte necesară intervenţia unei autorităţi 
care să dirijeze vieata lui şi pe care mai târziu să o accepte. Prin 
instinct natura a încredinţat acest rol mamei. Fără o pregătire specială, 
mama rămâne educatoarea neîntrecută» atunci când călăuzită de instinct 
ştie să satisfacă trebuinţele de creştere şi trebuinţele sufleteşti ale 
copilului. Această mamă, în care Pestalozzi vedea adevărata educatoare 
a geniului omenesc, reprezintă prin însuşirile ei de dragoste, înţele
gere, abnegaţie, răbdare, însuşirile fundamentale pentru educator. ,,Fată 
de copil, educatorul trebue să aibă o atitudine de lepădare de sine> 
de înlăturare a oricărei prejudecăţi, pentru a putea îmbrăca baina 
blândeţii şi a iubirii aşa cum se exprimă D>na ^aria I'^.ontessori 1). 
Aceasta nu înseamnă, spune dânsa, că trebue să aprobăm orice act al 
copilului şi să ne abţinem de a~l judeca şi a nu=l ajuta cu nimic în 
desvoltarea inteligenţii şi a Sentimentelor sale; dimpotrivă, nu este 
permis să uităm că datoria noastră este de a educa şi de a deveni 
pozitiv dascălii copilului

Maria Montessori, Taina copilăriei.
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Deci educatorul să înţeleagă că în copil stă adevărata forţă şi el 
nu are decât rolul de a»l ajuta.

In acelaş mod concepe şi pedagoga suedeză. Ellen Key, intervenţia 
educatorului:

,v3ă închizi ochii de nouă ori din zece cazuri asupra greşelilor 
copiilor, să te fereşti de intervenţii imediate, care cele mai adesea dau 
greş şi în loc de aceasta, să veghezi cu grije asupra mediului în care 
se desvoltă şi' asupra îngăduintelor pe care şi le ia copilul singur'*.

Deasemenea sunt rari educatorii care conştienţi de scopul ce«l au 
de atins, să continuie de dimineaţă până seara propria lor educaţie 
şi aceea a altora. a)

Deci, grije pentru mediul ambiant, grije pentru educator.
Care este această prejudecată înrădăcinată care împiedecă pe 

educator să înţeleagă pe copil?
Este convingerea care a intrat în concepţia tuturor, că mica 

fiinţă are nevoie de a fi susţinută, de a i-se pune proaptele pentru a 
se putea forma după un ideal care este în logica adultului, dar nu se 
potriveşte cu psihologia copilului* El nu trebue privit ca o fiinţă in= 
ferioară, ca un infirm care are nevoe de suporturi de susţinere. Prin 
aceasta se împiedecă mersul normal al desvoltării sale, se creează un 
învins al vieţii, un om nedesvoltat complet. Cine nu cunoaşte acei 
copii timizi, neîncrezători în puterile lor, plini de neîncredere în alţii, 
temători, care nu sunt în stare să se susţină pe propiile lor picioare-

Matura a dat fiecărei vârste posibilităţi de a»şi organiza vieata 
sufletească spre a-şi satisface propiile nevoi. In trebuinţele pe care 
le manifestă, educatorul trebue să vadă nu un simplu capriciu trecător, 
ci direcţia în care sufletul său tinde să se îndrepte. Aceste nevoi prin 
care el îşi exprimă dorinţele lui, îşi arată impulsiile ce-1 stăpânesc, 
trebuiesc interpretate ca ceva care tinde să evolueze, iar nu privite 
în mod static, ca forme fixe de manifestatare psihică, pentrucă ele au 
nevoie de a fi dirijate şi stimulate spre a se înfăptui.

Greşit este deasemenea a crede că orice dorinţă a copilului este 
un semn al naturii care trebue satisfăcut- Educatorul trebue săi 
ştie să vadă mai adânc, ca să poată deosebi ceeace este un simplu 
capriciu trecător, de ceeace este o manifestare reală a unei trebuinţe 
organice- Sunt instincte sădite adânc în natura copilului, adevărate 
,,gândiri diviae" care orientează vieata lui. Ele nu pot să fie nesocotite.

Astfel viata sufletească a copilului este aceea care indică mijloa-

1) Ellen Key. Secolul copilului.
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cele de orientare. Educatorul trebuie să cerceteze acesstă via{â in 
dinamismul ei. Mediul ajută, crează motivele de desvoltare şi îi>leş> 
neşte ca funcţiunile sufleteşti să iasă la lumină. Acest mediu trebue 
să fie prielnic. Educătorul are datoria să pună pe copil în cele mai 
favorabile împrejurări de a se desvolta.

Problema care se pune pentru noi dascălii este aceasta: Cum 
putem să realizăm şcoala care să satisfacă pe copil, Este doar ştiut, 
că [nu stă în puterea noastră să organizăm şcoala pe care o dorim. 
Este posibil ca în împrejurările în care suntem aduşi să lucrăm, să 
reuşim să facem o şcoală potrivită nevoilor de desvoltare ale vieţii 
sufleteşti a copilului.? O şcoală psihologică, aşa cum o numea regre>^ 
tatul profesor Ion Nisipeanu, care s’a străduit atâta pentru a o realiza 
şi la noi.

Nu cred că lucrul să fie prea greu. Este la îndemâna^fiecăruia 
dintre noi să ne descătuşem până la un punct de rigiditatea piogra- 
melor şi a metodicei care este drept că sugrumă activitatea în şcoală.^

Programele au ceva rigid în ele* Nu se potrivesc cu nevoile 
spirituale ale copilului, care sunt mobile, veşnic în transformare^ 
dinamice. Programele sunt statice ; ele sunt orânduite de cei ce vor să 
vâre ştiinţa în mintea copilului. Dar această ştiinfă nu se învaţă, se 
dobândeşte. Cel care o primeşte trebue s’o aibă ca o propietate a sa, 
să o cucerească prin efortul său perşonal- Orice se dobândeşte pe altă 
cale, este un lucru de împrumut care nu se leagă de sufletul copilului, 
Cunoştiintele numai atunci au voloare când reprezintă rezultatul unor 
încercări pe care copilul singur leDa făcut, ca să le dobândească, când 
se asimilează în forţele spiritului, se transformă în muşchi şi sânge 
ai creerului. Altfel ele sunt o îngrămădire de material, care apasă şi 
împiedecă procesul de desvoltare al mintii.

Rolul învăţătorului nu este de a transmite învăţătura, ci a o 
face să se nască- El trebuie să ajute mintea copilului, să prindă im
presiile, să le lege, să le caute, Poate să=l facă mai doritor de a şti, 
mai interesat de lumea care=l înconjoară, poate să=i atâte nevoile lui 
de a se cultiva. Desigur că această atitudine nu trebue să fie forţată.

Dorinţa care se devoltă în copil trebue să fie alimentată. A urmări 
însă cu orice preţ, de a o face mai puternică, a o specula pentru a 
trage din ea maximul de profit, este deasemenea o greşală. $i spre a 
folosi o comparaţie foarte plastică: ,,Spiritul e ca melcul, îndată ce=I 
atingi se vâră în găoace" 1).

1) Dr. Ilie Sulea-Firu. Spiritul şcoalei noi.
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3coala noastră primară şi=a propus o altă tintă: aceea de a da o 
cultură generală — de a îngrămădi cunoştiintele din toate domeniile. 
Dar cultura nu se transmite — instrucţia singură se poate căpăta dela 
alţii, cultura se dobândeşte, este un bun personal care se câştigă 
încetul cu încetul — ea este în funcţie de desvoltarea puterilor per= 
sonale, de acbiztii pe care le facem pentru a ne însuşi anumite valori 
printr’un efort lăuntric şi asiduu — ea nu se poate transmite sau 
împrumuta, pentrucă cultura aduce cu sine o transformare în interior, 
este rezultatul unei strădanii şi osteneli care îşi găsesc isvoarele în 
ele înşile.

Aceste transformări nu se fac dintr’o dată şi încetul cu încetul, 
Şcoala însă n’are răbdare să aştepte. Ea doreşte să înveţe cu orice 
preţ şi cât mai în grabă să umple mintea copilului cu de toate în cel 
mai scurt timp — ca şi cum acesta ar fi scopul ei.

In modul acesta se creiază un învăţământ antipsibologic care în 
loc să desvolte puterile sufleteşti ale copilului, le înăbuşe de cele mai 
multe ori. Se distruge în copil orice dorinţă de a şti, pentrucă nu i=se 
lasă libertatea să=şi adune el singur materialul prin observaţiile lui, 
prin cercetare continuă şi prin toate mijloacele ce=i stau la îndemână. 
Şcoala se simte îndreptăţită să=i. dea acest material gata rumegat pen- 
truca să=i poată da cât mai mult. Ea nu tine socoteală că orice brană 
care nu se asimilează nu se poate transforma în substanţe nutritive.

Depe urma unui astfel de învăţământ copilul nu poate să profite 
decât cel mult pentru examene, dar pentru vieata lui este cu totul 
inexistent.

Şcoala caută a introduce pe copil într’o lume cu totul nouă. Dela 
cercul restrâns de vieată în care el trăeşte — dela fiinţele lui dragi pe 
care şi le apropie şi le cunoaşte printr’un sentiment de simpatie — 
şcoala îl introduce într’un domeniu vast unde lumea este orânduită 
şi etichetată — clasificată şi abstractă—îl poartă cu mintea în timpuri 
îndepărtate şi=i cere să vadă lucruri pe care mintea lui neformată nu 
le poate înţelege. Această ruptură bruscă între ceeace cunoaşte el şi 
ceeace i se cere să ştie, produce un Kiatus, o turburare în vieata lui 
sufletească. Copilul se închide în sufletul lui ca într’o carapace. Cei 
mai răsăriţi vagabondează şi îşi creiază lumea lor, cum făcea Creangă, 
Eminescu şi atâtia alţii. IMajoritatea însă se supun şi încearcă să se 
adapteze. Dar toti au acelaş dispreţ pentru aceasta şcoală, pentru ceeace 
li°se cere să facă. ,,Aceasta=i pentru şcoală“, spun ei, şi prin aceasta măr> 
turisesc că şcoala nu este pentru preocupările lor şi e cu totul altceva.

Dacă şcoala ar înţelege „că instrucţia nu este propriu zis cunoaş- 
terea faptelor, dar ceeace rămâne după ce am uitat tot ce am invătat
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şi că şcoala n’are decâf un singur scop să se facă pe ea însăşi inufilă 
şi să lase să domnească vieafa şi fericirea" penfrucă omul de pufine 
lucruri are nevoe penfrucă să se descurce în vieafă, dar acesf pufin 
esfe indispensabil penfru a dobândi o insfrucfie vasfă» (Ellen Key Se
colul Copilului pag. 244).

Noua programă analifică a şcoalei noasfre primare a adus o adevă> 
rafă revoluţie în învăţământ. In locul unei programe rigide care fixa până 
în cele mai mici amănunte ceeace trebue să se înveţe — noua programă 
minimală indică învăţătorului limitele pe care trebue să le atingă. Cunoş» 
tinfele se dau în legătură cu mediul în care se desvoltă copilul; ele 
pot fi mai bogate sau mai reduse după împrejurări. Această programă 
impune în acelaş timp şi o schimbare a metodei de predare. In loc ca 
învăţătorul să prezinte materialul care trebue învăfat—elevul este acela 
care şi-l adună din mediul lui, Este un învăţământ care se adaptează 
atât realităţii trăite de copil, viefii sale, cât şi nevoilor lui sufleteşti.

Prin acest fel de a se lucra ne încadrăm în şcoala activă.
Activitate pentru copil, care este provocat necontenit să observe, 

să cerceteze, să culeagă, să gândească, activitate şi pentru învăţător 
care este obligat să dirijeze, să elaboreze planuri de lucru—nu planuri 
de lecţii,—să tîi^ă seama de mediu, de realitate, de vieafa însăşi şi să 
ajute pe copil să o cunoască, să o înţeleagă să o trăiască. Orizontul 
lui se va lărgi necontenit, iar mijloacele de realizare ale acestui învă
ţământ, vor fi tot mereu altele. O muncă de creaţie atât pentru elev 
cât şi pentru dascăl, care nemai fiind nevoit a se preocupa de ma
teria fixă pe care programa minimală a înlăturat-o, ci de materialul 
viu oferit de mediul ambiant, acest material care nu se poate turna 
în forme steroretipe şi înfăţişa de către învăţător, ci trebue cercetat şi 
observat de copii — nemai fiind nevoit să-şi concentreze toată atenţia 
şi toată activitatea asupra modului cum să-şi trateze lecfia, ci asupra 
subiectelor pe care trebue să le aleagă în lecfiunile ce le oferă copiilor 
ca mijloace de orientare în vieafa lor — va dispărea din şcoală, spre 
fericirea elevilor şi satisfacerea dascălilor acea sperietoare a învăfă- 
mântuliJi — tehnica predării — metodologia treptelor formale, care a 
tinut şcoala în loc atâta vreme şi a făcut să dispară entuziasmul şi din 
inimile învăţătorilor şi din ale copiilor. Această metodă introdusă în 
învăţământ de patriarhul pedagogiei moderne, de neobositul Come» 
nius —în dorinţa lui de a răspândi pe tot cuprinsul globului ştinfa de 
oarte, fixat cu un picior în evul mediu şi cu altul dorind a păşi în 
epoca modernă, Comenius nu a tinut seama decât de un singur lucru— 
să dea un instrument care să facă posibil pentru orice învăţător fără.
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o pregătire deosebită, să răspândească învăţătură. Această metodă dup^ 
care o singură persoană putea tace să intre învăţătura în mintea a o 
sută de copii, a nesocotit două adevăruri fundamentale în educaţie— 
sufletul copilului care eVoluiază şi care nu poate fi turnat în tipare 
fixe şi personalitatea învăţătorului care are nevoe să evoluieze prin 
căutarea de drumuri noui. Continuătorii lui Comenms au căutat să 
adâncească această metodă, întemeind=o pe motive de ordin psihologic, 
fără să reuşească a=i da vieafă.

Dacă am încerca să facem psihologia profesorului care urmăreşte 
diferitele momente ale desvoltării lecţiei după tehnica metodologică, 
am constata, că pe când mintea sa urmăreşte lecţia după treptele for
male, interesul pentru procesul sufletesc care se petrece scade, sau este lă
sat pe un plan secundar. Preocuparea totală este în întregime îndreptată 
asupra lecţiei. A reuşit sau nu, a fost bine aplicată metoda? Iar cri- 
ticile care se fac, nu se îndreaptă niciodată asupra clasei — deşi în 
orice caz în aceasta este punctul vulnerabil.

Obiecţia care se aduce acestui procedeu socotit de atâta impor
tantă în şcoala veche, este următoarea :

Metoda urmăreşte un proces de învăţământ care este de multe 
ori lipsit de interes, din punct de vedere sufletesc. Se aduce un inte
res ad=hoc, din afară, prin procedeele întrebuinţate, pe când adevă
ratul interes, acela care ţâşneşte din fiinţa lăuntrică a copilului, este 
nesocotit. Propunătorul încearcă să pună la contribuţie toată tehnica, 
metodică ca să poată atrage pe elev, dar cât de transparentă este acea
stă atracţie şi cât de uşor se pierde înainte chiar de a se sfârşi lecţia.

„Pentru acela care deţine secretul unei lecţii) ce poate să fie inte
resantă prin ea, acela n^are nevoe de tehnica medodicei. Hotărîtoare e 
numai personalitatea educatorului", spune D=1 Prof. I. C. Petrescu în 
atât de interesanta lucrare. „Contribuţie la 0 pedagogie româneascâu,

„Prin aşa numita tehnică metodică, învăţământul s’a artificializat 
cu totul, vieata şcolară a devenit de o manotonie exasperantă. Simţi 
asistând la o lecţie făcută după tehnica metodică, atât chinul învăţă
torului cât şi al elevului. învăţătorul entuziast şi devotat încearcă să 
evadeze, să se libereze de cătuşele metodicei- Dar îi este cu neputinţă* 
D prea mare galeria marilor psihologi şi pedagogi, care au migălit la 
constituirea în amănunte a metodicei, pentruca el, umil învăţător, să 
se hotărască ca dintr'o shurătură să dea jos depe soclu statuele la care 
a fost îndemnat şi obligat de şcoala normală să se închine cu evlavie" 
(Pag. 192-193).

3i totuşi şcoala nu se poate elihera de tirania metodei. Se uită 
că acest produs de import nu se poate potrivi pe toate minţile, aşa cum
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.sar potrivi o maca pe fetele celor care ar voi s*o poarte* Se uită 
că fiecare popor îşi are specificul lui sufletesc, şi după cum se ex> 
primă savantul şi gânditorul nostru Vasile Pârvan : „Copiii ţăranului 
nostru vioi şi clari la minte, n’au nevoe de pisălogeala ucigător de 
metodică născocită ca sistem educativ de naţiile greoaie la spirit pen> 
tru copiii lor molâi şi înceţi* Smoala noastră trebue să fie alta, pornind 
dela realitatea etno°psibologică a sufletului nostru naţional şi ramifi= 
cată după scopurile sociale specifice evoluţiei noastre".

Ultima chestiune care ne preocupă este vieata ce trebue desvol» 
tată în şcoală. Suntem cu totii de acord că un învăţământ lipsit dc 
vieată, este acela ce nu trezeşte în copil nicio atracţie, nu»i deşteaptă 
nici o trebuinţă mai adâncă, care nu face apel la forţele lui lăuntrice 
pontru a le răscoli, nu pune în mişcare funcţiunile sufleteşti, nu-1 
leagă de rosturile vieţii*

A face un învăţământ viu, înseamnă a tii^e seamă de toate ce° 
rintele sufleteşti ale vieţii copilului, de realitatea pe care vrem s’o des- 
voltăm, este cu alte cuvinte a face un învăţământ activ.

Produs ca o reactiune fată de vecbea şcoală intelectualistă, acti- 
vismul căută să folosească forţele sufleteşti ale copilului, punându»le 
în mişsare, în activitate. Ceeace face ca aceste forte să se desvolte, să 
se manifeste, este întotdeauna o trebuinţă din năuntru, o nevoie de 
desvoltare sufletească pe care copilul o simte oridecâte ori se găseşte 
în fata unui obiect care-i deşteaptă curiozitatea şi=i provoacă o nevoie 
de a-1 cerceta.

Pe măsură ce această nevoe se satisface, interesul se desvoltă şi 
elî obiectul devine astfel interesant prin atracţia pe care o exercită 
asupra copilului. Este deci an interes care se naşte din interior, direct, 
un adus pe cale mijlocită prin diverse procedee metodice. Acesta este 
secretul învăţământului activ, să facă să ţâşnească interesul dela sine, 
nesilit, spontan.

Copilul se complace în această activitate ,eul său este angajat în 
întregime, functiunrle sufleteşti se sprijină unele pe altele şi contribuie 
intr’o strânsă colaborare, într’o perfectă unitate să ajungă scopul propus. 
Se dă o luptă botărîtoare împotriva oricărei intervenţii lăturalnice, 
care s’ar ivi să zădărnicească această lucrare. întreaga fiinţă a copilului 
se mobilizează făcând sforţări uriaşe ca să asigure eului unitatea sa.

Iată dece oridecâteori am încerca să lucrăm altfel, adresându^ne 
numai unora din funcţiunile sufleteşti privite în mod izolat, memoria

♦) Vasile Pârvan. „Idei şi forme istorice" Citat din lucrarea „Contribuţie la o peda
gogie românească** de I. C. Petrescu pag. 193.



27

judeca£a imaginaţia etc< lucrăm anfipsikologic, pentrucă sufletul copi» 
lului nu se desvoltă decât în integralitatea funcţiunilor sale psikice.

Învăţământul integral — privit ca un tot — în care nu există sepa
ratism între diversele obiecte de învăţământ — este deci o concluzie fi
rească a cunoaşterii reale a psihologiei copilului — Noua programă ana= 
litică a înscris şi acest punct de mare importantă capitală în educaţie.

3ă analizăm puţin şi funcţiunea eului şi să vedem care este ati= 
tudinea personală a copilului în învăţământul activ. Dacă tot ceeace-1 
interesează deşteaptă în el puteri noui, mai este necesar ca învăţătorul 
să intervină spre a=l aîuta la tot pasul, şi a»l conduce de mână către 
tintă, sau este mai firesc ca să fie lăsat el singur să se descurce?

Din tot ceeace am . arătat până aici, acesta este drumul firesc şi 
educatorul nu poate să aibă altă atitudine decât aceea impusă de rea« 
lităti de ordin sufletesc şi anume, să lase pe copil să lucreze cât se poate 
mai mult, susţinut de imboldurile lui proprii, nu de imbolduri din afară. 
Sunt teme pe care copilul ştie singur să le găsească, sunt probleme 
care se nasc în el — se frământă, caută, întreabă, cercetează, este un 
exerciţiu excelent de a se forma. Dece să nu=l lăsăm să=şi folosească 
forţele lui — dece să credem că ceeace=i dăm noi, ceeace=i arătăm noi, 
este mai bun, mai corect, mai desăvârşit. Un drum mai puţin bun, dar 
descoperit de copil, valorează de o mie de ori, în pedagogie, mai mult 
decât acel indicat de educator, pentrucă acela reprezintă încercarea 
lui proprie prin care eul se desăvârşeşte, pe câtă vreme celălalt în
seamnă prima linie trasată în sufletul lui pentru pasivitate.

După cum se ştie, activismul nu este o inovaţie în pedagogie. 
Montaigne, Rousseau, Spencer şi atâtia alţii mai aproape de noi, l=au 
susţinut în scrierile lor Şcoala însă s’a încăpăţânat în a crede că rolul 
ei este de a învăţa, nu de a desvoltă, şi prin aceasta a substituit munca 
copilului cu aceea a profesorului.

Activitatea desfăşurată de copil este pentru suflet, ceeace este 
gimnastica pentru corp, cu cât se exercitează mai mult, cu atât se în
tăreşte mai bine. Nu ne îndreptăţeşte aceasta să socotim că lucrăm în 
sens organic, în sensul naturii ? Obosim pe copil, îl plictisim, îi slăbim 
puterile, sau din contră—îl înviorăm, îl stimulăm îl întărim ? Este un 
învăţământ arid acela care deşteaptă entuziasm, plăcere, bucuria şi mai 
presus de toate îl deprinde pe copil să muncească de multe ori peste 
puterile lui, să desfăşoare acea energie de care nici oamenii mari nu 
sunt în stare câte odată, să se ia la întrecere cu el necontenit, nu cu 
alţii, aşa cum se întâmplă când şcoala recurge la mijloace exterioare 
pentru a=i stimula activitatea ?
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Am văzu£ cu copii pe care-i socofiam incapabili de a face
ceva, care se dovedesc foarfe destoinici când li se încredinţează un rol, o 
lucrare de îndeplinit, când li se dau însărcinări care cer un control 
mai atent asupra lor<

£ste acesta un mijlo.c dintre cele mai eficace de a face să se des> 
volte în copil tot ce are mai ales, partea eroică din om, care triumfă 
asupra părţii inferioare.

3coala activă este o şcoală de pregătire, de formaţie lăuntrică, 
este o metodă care pune la contribuţie resursele lăuntrice ale fiinţei 
copilului şi le desvoltă. Este o şcoală creeatoare, pentrucă dă prilej 
acestor forte să se înfăptuiască într’o lucrare care este măsura tuturor 
posibilităţilor prin care un individ se poate realiza. 5coala activă nu 
se împacă cu plagiatul, cu imitaţia, cu reproducerea a ceeace alţii fac, 
nu se împacă cu niciuna din metodele arhicunoscute a şcoalei verba- 
liste, intelectualiste, întemeiate pe reproducere mecanică, pe îngră
mădire de material. Este o şcoală a vieţii, pentrucă trezeşte în copil 
forţele lui, îl pregăteşte pentru vieată, prin necontenitul apel prin 
care=l face să se lege de ea, de nevoile ei, de scopurile ei. Este p 
şcoală adevărată pentru că nu tiue seamă decât de un singur scop, 
acela de a face pe copil să se simtă mai bine încadrat în vieata pe 
care o va trăi. Pentru toate aceste motive, şcoala activă, în intelesul 
ei adevărat, este singura care ne poate ajuta să dăm învăţământului 
un alt sens, iar copilului o altă formaţie.

In numeroasele noastre experienţe făCute la şcoala de aplicaţie 
dela Măgurele, am verificat acest adevăr, oridecâte ori am lăsat cărarea 
bătută la o parte şi am luat altă cale. Iată bunăoară abecedarul lucrat 
de copii, care dovedeşte o muncă de creaţie pe care ei o execută cu 
cea mai mare plăcere* Sunt atât de atraşi de această activitate, încât 
nimic nu=i poate opri de a se ridica dela lucrul lor înainte de a=l fi 
terminat. Nici sunetul clopoţelului care indică sfârşitul orei—aşa cum 
trebue să ne orientăm după orarul urmat după şcoala normală, atunci 
când lucrăm cu elevele normaliste,—nu=i convinge să iasă din clasă, 
nici gustarea dela ora 10, care ar putea fi pentru cei mai mulţi singura 
atracţie a şcoalei, nici jocurile sgomotoase ale camarazilor lor care 
părăsesc clasa şi băncile alăturate ca să-şi înceapă jocul. Ei rămân 
nedeslipiti dela locurile lor, rugându=ne să-i lăsăm să-şi termine foaia 
pe care cu atâta migală şi-o fac, fiecare după îndemnul lui, tăind cu 
greu toate micile litere decupate din ziare cu foarfecele lor, care se 
potrivesc mai bine la tunsul lânii de pe oi, decât la acest lucru 
gingaş, şi a-şi aşterne pe foaie o scenă care i-a impresionat!
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Observăm în desemnele lor aista imaginaţie, atatâ gingăşie de culori
— de linii — dovadă că lucrul lor este o creaţie, nu o activitate pe 
care să o tacă pentrucă li°se cere 1

Tot aşa de pasionaţi sunt şi în alte activităţi pe care ei le soco= 
tesc nesesare. Urmărirea din ziare a evenimentelor, cercetarea bărtii, 
a comunicatelor — observaţii şi păreri pe care caută să le scbimbe cu 
învăţătoarele — aprecieri şi judecăţi personale — sentimente care se 
deşteaptă în ei — constatări pe care le vom evidenţia mai pe larg în 
capitolele următoare. Am văzut micuţi care ne învăţau pe noi adevăratul 
sens al şcoalei active. Am văzut pe cei mai mici cu câtă strădanie s’au 
apucat să întreţină găspodăria unui sătean rămas văduv, cu o casă de 
copii mici, obligându=se din propriu îndemn să=l ajute în gospodărie, 
spălându-i şi îngrijindu=i copiii, aducând între ei cele necesare pentru 
pregătirea mâncării — fără să ştim cum şi prin ce mijloace ; aşa după 
cum Pestalozii învăţa pe copiii lui săraci să împartă sărăcia cu alţii mai 
săraci decât ei 1 Copiii sunt capabili în adevăr de sforţări uriaşe, dacă 
sunt provocaţi şi mai ales îndemnaţi să descopere ei singuri acel secret 
care=i face să se simtă fericiţi lucrând.

Este o concepţie împărtăşită de unii reprezentanţi ai şcoalei active
— între care şi Claparede —• care susţin că jocul ar fi principala formă 
de activitate care convine copilului şi astfel se caută a se da şcoalei 
o altă intrerpretare, aceea de a se folosi de joc pentru a face pe copil 
activ. Este o părere nu numai greşită, din tot ceeace vom constata cu 
privire la preferinţele copilului — dar şi foarte dăunătoare învăţă
mântului activ.

Este greşită pentrucă se întemeiază pe o concepţie care nu co
respunde psihologiei copilului- Jocul ca şi munca sunt două moduri de 
activitate care se desvoltă paralel în vieata lui. Prin joc el îşi exerci- 
tează puterile, se realizează pe el, se perfecţionează, iar prin muncă 
se leagă de vieată, subordonând scopurile imediate unui scop general
— se încadrează în mediul în care trăeşte. Copilul munceşte din 
plăcere, prin imbold, el simte o trebuinţă de a munci. Vom avea ocazia 
să cercetăm în capitolele următoare, în lucrările făcute de cei mai 
mici, în care înătişează pe mama, pe tata, pe fraţi, pe surori mun
cind. Ele arată ce gândesc copiii despre muncă, pe care nu o pot 
despărţi de vieatâ. Toate fiinţele muncesc în jurul lor. Ei se ames
tecă cu vieata adulţilor muncind la fel — nu numai din necesităţi de 
ordin economic, dar din impulsii de ordin lăuntric. Cine n’a observat 
copiii cu câtă plăcere aşteaptă să li=se încredinţeze efectuarea unei 
lucrări mai grele în gospodărie şi cum de multe ori nu=i poţi opri de 
a săvârşi anumite treburi, oriunde se cred utili!
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deci posibil ca şcoala să vie şi să rupă firul unei acfivifăfi 
pe care copiii o fac din plăcere şi cu foafă seriozifafea socofinduei in
capabili de a munci şi a-i scoafe din rândul vieţii ? Această şcoală de 
„lapte şi de miere" cum o numesc unii »a libertinajului pedagogic"^ cum 
o califică D-1 Profesor G. G. Antonescu—este tot ce poate fi mai nefiresc 
din punct de vedere pedagogic. Iată dece încadrarea şcoalei în vieafă 
prin muncă, menită să întărească puterile, să desvolte trebuinţele şi 
să fixeze scopul unei îndeletniciri viitoare, este ultimul aspect al 
şcoalei active.



II

învăţământul pe unităţi de vieaţă
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învăţământul pe unităţi de VIEATĂ

1. Actuala programa analitică a învăţământului primar introduce pe 
copil în realitatea mediului înconjurător.—2. Câteva observaţii critice asupra 
unor lacune ale actualei programe,—3. Organizarea învăţământului primar 
din punct de vedere al adaptării la vieaţa naturii şi a mediului înconjurător. 
4. încercări de realizare a acestui învăţământ la şcoala de aplicaţie dela 
Măgurele—5. învăţământul pe unităţi de vieaţă—clasa noastră; casa părin
tească; satul nostru -toamna—iarna—primăvara —6. Metoda de lucru—7. Rea
lizări.—8 Concluzii.

Prin noua programă a învăiămânfului primar din anul 1938, s’a 
introdus în şcoala noas£ră învăţământul pe «centre de interes** sau 
«unităţi de vieată**. Motivele cari au determinat oficialitatea şcolară 
să aducă această reformă sunt clar arătate în introducerea la această 
programă analitică. Iată ce se spune în această priviptă: «Alcătuind o 
programă pentru clasele primare, trebue să=i prezentăm copilului spre 
cunoaştere ceeace formează în mod natural obiectul interesului său; 
vieata mediului înconjurător, aşa cum se prezintă ea pe unităţi de 
vieată „sau centre de interes**. Ceeace caracterizează vieata personală 
ca şi natura, este ceeace formează concretul ei diferit dela loc la loc, 
cu toată bogăţia de note particulare. Această vieată care n are cum 
intra într o programă generală, va face obiectul programelor suplimen= 
tare, care urmează să fie alcătuite dela regiune la regiune, de autori
tăţi şcolare din exterior, în contact cu ele (pag. 46, 47) şi mai departe : 
«In legătură cu principiul de mai sus al prezentării vieţii în program, 
vechile programe nici nu se interesau propriu zis de aceasta, ci de 
ceeace sa obişnuit a se numi până azi* „materie de învăţământ", care 
nu era şi nu este în fond decât înşirare de noţiuni abstracte: a fost 
şi ea împărţită în aşa zisele obiecte de studiu, căci nici ele nu=s pro= 
priu zis obiecte. Cel puţin pentru mintea copilului ele sunt tot ce 
poate fi mai strein de înţelegerea lui. Mintea copilului făcută pentru 
înţelegerea globală a lucrurilor şi pentru concret, prea puţin analitică
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şi neobişnuită cu abstracţiunile, nu poate ajunge la aceasta decât por
nind dela ceeace-i este firesc, dela concretul din jurul elevului (pag. 
47). Deci, ţinând seamă de motive de ordin sufletesc, actuala programă 
a învăţământului primar, caută să facă pe copil să pătrundă mai adânc 
în mediul lui, în loc de a=i prezenta un învăţământ care să=l izoleze 
de vieaţă- Deasemenea cunoştinţele vor alcătui un tot, se vor 
întregi unele pe altele, vor forma o unitate bine închegată. Deci un 
învăţământ integral, unitar, global—un învăţământ adaptat realităţilor, 
încadrat în vieaţă—concret—trăit, în locul unui învăţământ abstract— 
teoretic. Un învăţământ psihologic în locul celui intelectualist. »Telul 
suprem al şcolii astăzi este formarea personalităţii" (pag. 44) deci sco
pul educativ în locul unui materialism didactic.

Prin aceasta se aduce una din cele mai avansate reforme ale 
şcoalei primare. Acest mod de a se lucra fixează la locul de cinste 
activitatea personală a copilului, spiritul lui de observaţie, dorinţa de 
a se informa, de a cerceta, de a descoperi tot ce se cuprinde în me
diul lui. Se urmăreşte desvoltarea personalităţii copilului, prin această 
muncă creatoare. Cunoştinţele nu mai sunt un scop, ci un mijloc de a 
trezi în copil puteri noui şi de a-1 pregăti pentru vieaţa de mai târziu.

Astfel şcoala capătă un sens mai înalt, numai este o şcoală a cărţii 
şi a învăţăturii mecanice, ci o şcoală a creaţiei, a desvoltării indivi
dualităţilor, a valorilor. Este 0 şcoală a vieţii, încadrată în vieaţă — 
pentru vieaţă.

Pentru învăţător ea rupe cu tradiţia, cu rutina ; ea cere din par
tea acestuia o continuă preocupare de real—un interes permanent de 
a se informa, nevoia de a înţelege pe copil şi a-1 ajuta să se integreze 
în vieaţă, să-şi desvolte puterile lui spre a o cerceta şi adânci, să-i 
deştepte dorinţi de a o cunoaşte şi să=l ţină necontenit în contact cu ea.

Programele pe care le va urmări, nu vor mai fi literă de evan
ghelie care trehue urmată, ele vor trehul interpretate — adaptate la 
realitate. învăţătorul va fi adevăratul făuritor al programei, pentrucă 
el singur este în măsură să ştie în orice moment ceeaca trehue să 
ofere copilului. Deaceea se cere din partea lui pătrundere, înţelegere 
exactă a realităţilor, a sufletului copilului, pe deoparte cu trebuinţele 
lui, a vieţii pe de altă parte cu realitatea ei indestructibilă. Progra
mele nu vor mai fi un compromis, şovăind între şcoala cărţii şi şcoala 
vieţii, ci vor fi ceeace trebue să fie, orientare în vieaţă. Aceasta im
plică şi o schimbare a metodei de predare. In loc să fie preocupat 
numai de pregătirea lecţiilor ce are de predat. învăţătorul va căuta să 
găsească mijlocul prin care poate face pe copil cât mai activ, pentrucă 
prin el însuşi să-şi poată dobândi materialul informativ — să-şi spoa
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rească punerile sale, să^şi perfecţioneze tehnica de lucru — să^şi pună 
la contribuţie toate forţele de care dispune.

M.unca personală a copilului va fi pe primul plan — dar această 
muncă trebue dirijată, urmărită, stimulată- In locul unei tehnice de 
predare mecanizată, va fi o stârnire de entuziasm, de încredere în for= 
tele copilului, de spontanietate şi libertate.

Acestea sunt avantajele actualei programe, privită în ansamblul 
ei, în principiile cari au condus la alcătuirea ei. După cum vedem, ea 
aduce un spirit nou — o înviorare fundamentală a şcoalei noastre 
primare.

Să vedem dacă intenţiile legiuitorului, au găsit tot atâta întele» 
gere şi la cei cari au aplicat^o, şi dacă nu cumva această programă nu 
prezintă în ea însăşi unele lacune cari să o facă neînţeleasă şi să pro» 
ducă confuzii în aplicarea ei.

1) In adevăr, această programă minimală, prin însăşi alcătuirea ei, 
era condiţionată implicit de completarea unor programe suplimentare, 
care să facă posibilă adaptarea ei la realităţi, aşa cum de altfel s’a fixat 
în însăşi introducerea la această programă. Aceasta nu s’a produs, din 
care cauză ea s’a aplicat în mod uniform peste tot — ceeace a adus 
nedumeriri în corpul didactic, care nu este orientat asupra modului 
cum trebue să lucreze.

2) S’a urmărit să se introducă vieata în şcoală prin crearea acelui 
învăţământ pe „unităţi de vieată" sau ncentre de interes^. Aceasta 
înseamnă să se cerceteze numai acele unităţi de vieată care corespund 
mediului trăit de copil — căci o unitate de vieată care este streină de 
acest mediu, numai este o realitate — şi nu se mai poate cerceta în 
mod direct — ci prin alte mijloace şi astfel pierde caracterul de învă» 
tământ trăit şi devine o abstracţiune. In actuala programă găsim intro» 
duse centre de interes cari nu pot să fie cercetate la unele şcoli de 
oraş, cum sunt: „tarina“, „grajdul vitelor** etc. şi lipsesc tocmai acelea 
cari ar putea să constitue realităţi valabile—adevărate unităţi de vieată 
cu aceeaşi valoare educativă — piaţă, fabrică, atelier. Acestea au fost 
omise complet, iar despre altele, însăşi programa cade în greşală — 
cerând să fie studiate după tablouri — dacă nu se găsesc la îndemână, 
de ex. centrul de interes „grădina casei părinteşti** la cls. il=a primară, 
(pag. 75) ceeace produce desigur, un mare punct de întrebare. Oare 
oraşele noastre sunt lipsite de grădini, suntem oraşe americane numai 
cu „blokbaus=uriu sau dacă nu le avem să mergem la tablouri» ori să 
cercetăm ceeace ne oferă oraşul? Iată contradicţia. Introducând centre 
de interes cari nu pot să fie cercetate la şcolile din oraşele mai mari— 
învăţătorul pentru a satisface programa, recurge tot la vechia metodă
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a îavătării după car£e< Cum va avea ocazia să cunoască copilul din 
Capitală un grajd, o ţarină, e£c. dacă nu i se va ară^a o poză în car£e 
sau va fi lăsaf să memoreze aşa cum am învăfaf şi noi în copilăria 
noasfră — până n’am avuf ocazia să cunoaştem o pădure, copaci ca 
brazi, stejari, fagi — după cărfi şi după poze — în loc să se cerceteze 
alţii ca salcâmul, teiul, castanul — cari se găsesc din abundentă şi la 
oraş. Acest spirit de nepotrivire între realitate şi învăţare, care dău= 
nează copilului se continuă şi astăzi şi programa actuală cuprinde multe 
încă alte nepotriviri între spiritul care s’a urmărit a se introduce în 
şcoală şi ceeace s’a realizat.

3) O altă nepotrivire există în ceeace priveşte folosirea aceluiaş^ 
manual introdus în toate şcolile şi programa care trebue să urmărească 
specificul dela regiune la regiune. Cel puţin pentru primele două 
clase, era necesar ca această carte să fie adaptată regiunii şi formaţiei 
de sat şi de oraş. ‘) Stărue în mintea mea impresia ce nu s’a şters 
nici până azi, din primul an de şcoală—al atâtor noţiuni cu totul streine 
de vieata mea—jug, plug, jir, gbindă, zegbe, etc-, adevărate enigme, pe 
care târziu de tot le>am lămurit, dar cari apăsau în sufletul de copil 
ca ceva cu totul străin- Pentru mulfi din copiii noştri acest fel de a 
se învăţa se păstrează şi astăzi.

Adevărata reformă care va fi introdusă, ar trebui să tină seamă de 
toate aceste nepotriviri, pentru a da şcoalei putinţa unei realizări vala<= 
bile în adâncime, fără contradicţii şi aproximaţii. 3^oala să facă posi
bilă trăirea în vieafă şi pentru copilul de sat ca şi pentru cel de oraş, 
pentrucă vieata oferă pretutindeni nenumărate prilejuri de a fi cunos» 
cută, tot aşa de interesante, pentru tot ceeace constitue experienţa 
personală a copilului. Astfel şi oraşul palpită de o vieafă bogată, înce
pând cu strada, un adevărat arsenal de impresii, cu negustorii ambu
lanţi, cu mărfurile care se desfac în piefe, cu atelierele, cu fabricile, 
cu instituţiile, etc. etc. Aceste impresii cari atrag pe copil, îl fac dornic 
să vadă, să cerceteze, să urmărească, să întrebe, să-şi lărgească orizontul 
şi să se integreze în vieata-

Toate acestea, şcoala trebue să le folosească, pentrucă nu cunoaş
terea în sine — conformarea, după o programă uniformă trebue să fie 
scopul ei, ci ceeace se poate dobândi din mediul în care se desvoltă 
copilul, care formează experienţa lui şi=i trezeşte puterile sufleteşti.

1) Această chestiune am desvoltat-o mai pe iarg în articolele, „Manualele şcolare14 
din rev. „Şcoala şi Vieaţa" Nr. 3—4 1939. Tot despre manualele şcolare, „Şcoala şi 
Vieaţa*4. Nr, G, Februarie 1936.
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prin aces£ confact permanent: cu reali£a£ea £râifă> Şcoala frebue să fie 
adânc pătrunsă de contribuţia pe care această vieată, natura înconju
rătoare, mediul real, o aduc în desvoltarea lui sufletească ; ea nu poate 
trece uşor peste aceste adevăruri, fără a nu face să se resimtă copilul 
în desvoltarea sa lăuntrică.

Cercetând istoria pedagogiei, vedem că pedagogii cari au adus cea 
mai mare contribuţie în fixarea princiilor de educaţie, au fost tocmai 
acei cari s’au inspirat din natură şi din vieată, luându=le ca model în 
opera de înfluentare a copilului. Astfel a fost Rousseau, pentru care 
natura şi vieafa, mediul în care trăeşte copilul erau totul. Pestalozzi, 
care a găsit în natură şi în vieată mijlocul cel mai puternic de a face 
educaţia ; apoi Frobel şi atâtia alţii. Copilul are nevoe să se desvolte 
în natură, în vieată, care-i oferă toate posibilităţile de ascuţire a mintii, 
de desvoltare a spiritului, de formare a judecăţii şi a întregei sale 
personalităţi, aşa după cum planta are nevoe de soare şi lumină pentru 
a creşte.
' Naturaliştii şi poeţii au arătat în operele lor influenta acestei 

naturi, pedagogii au demonstrat=o, numai şcoala singură a ocolit^o.
„Pentru a gândi,^ spune Fabre, omul are trebuinţă de natură, 

datorită naturii se formează natura omului. Natura e o adevărată reli» 
gie pentru cine o înţelege în plenitudinea sa. Obiectul său e o reca» 
pitulare a creaţiei şi această recapitulare se face în fiecare an, sub 
acţiunea soarelui, prin care se manifestă întreaga strălucire a puterii 
divine şi creatoareIar cu privire la modul cum şcoala trebue să se 
inspire din natură, arată Fabre, adânc pătruns de acest adevăr: „Dra= 
gul meu, vino ! Am să te învăţ nu lucruri, cari n’au niciun raport cu 
vieata ta, ci dimpotrivă, ceeace te interesează mai mult. Tu vezi soa= 
rele care străluceşte pe cer ca o lampă eternă. El face parte din mul= 
titudinea aştrilor, cari te privesc în fiecare seară Dela el vine toată 
lumina, căldura, întreaga vieată. Te voiu învăţa despre el. Iti voiu 
spune deasemenea, cum se produc nourii şi fulgerul, cum se deslăntue 
tunetul, care te face să tremuri, şi cum apoi, apare curcubeul, care 
simbolizează alianţa lui Dumnezeu cu oamenii. Iti voi explica anotim= 
purile, vântul, ploaia, zăpada, plantele, pe care Ie cultivi, animalele 
cari iti servesc ca brană, îti dau îmbrăcăminte şi care ît? sunt tovarăşi 
de muncă... Această ştiinţă te poate lăsa indiferent?M O-

Nu ni se pare că prin glasul lui vorbeşte Rousseau, Pestalozzi, 
Froebel cu aceleaşi accente puternice, înălfând aceleaşi imnuri naturii?...

Cât de departe însă este şcoala de această trăire în natură !

1) Citat din lucrarea D-lui Prof. I. C. Petrescu „Şcoala şi vieaţa" pag. 32
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To£ aşa de pu£ernic accentuează şi £llen Key, rolul vieţii şi na
turii în educaţie «Vieata — vieata naturii şi aceea a omului — vieata 
prin ea însăşi, învaţă vieata* Ceeace lumea naturală şi lumea omenească 
oteră ca forme de vieată, de imagini, de frumuşete, de înţelepciune, 
de muncă, de evoluţie în curs de desfăşurare, toate acestea pot să 
ofere mintii adevărate comori prin intermediul ştiinţelor naturale, al 
geografiei, istoriei, artei şi literaturii şi în acelaş timp să deprindă 
inteligenta să observe, să deosebească, să judece, să însufleţească sim
ţirea care trebue să facă din aceste elemente diferite, într’o atmosferă 
caldă, un singur tot, care este „educaţia”. Realităţi—iată într’un singur 
cuvânt ceeace trebue să le prezinte cu dărnicie şi cu căldură, fără să 
le canalizeze şi să pună bariere, prin metodă, sisteme, prin îmbucătă- 
tirea în ore de „cursuri44 şi „examene O ^

La şcoala de Aplicaţie dela Măgurele, am găsit mediul prielnic 
pentru a face ca şcoala să se încadreze în vieată, în vieata naturii şi 
în vieata mediului înconjurător. Experienţele pe care le-am început 
aici, din anul şcolar 1935 “1936, înainte ca programa oflcială să fi adus 
vreo schimbare—şi continuate şi verificate apoi, an de an, ne-au în= 
tărit convingerea deplină, că acest fel de a lucra este singurul în măsură 
să satisfacă pe copil din punct de vedere al desvoltării lui sufleteşti.

Principiile care ne=au călăuzit în găsirea metodei noastre, au fost 
acelea arătate mai sus* Ele s’au impus ca nişte axiome matematice» 
prin trebuinţa ce se făcea simţită în copil de a se integra în vieată. 
Mediul acesta bogat în impresii, cu natura care în fiecare zi aducea 
ceva proaspăt, şi în care ocbii copilului cercetau să vadă, să descopere, 
să înţeleagă, nu putea să rămână pentru el o taină, pentruca şcoala 
condusă de litera programului să urmărească şirul lecţiilor, fără să tină 
seamă de această realitate. Bucuria care am strecurat-o în sufletul co
piilor, cu prima noastră încercare de a evada dintre pereţii clasei şi 
a căuta în vieată rostul învăţăturii noastre, a fost punctul hotărâtor 
în găsirea metodei de lucru. Odată porniţi pe acest drum, nu ne-am 
mai oprit- El a fost bogat în rezultate, neaşteptat în surprize, plin de 
făgăduinti pentru viitor. Aceasta metodă voiu căuta să o înfăţişez în 
capitolul de fată.

METODA. Am fixat din primul moment unităţile de vieata în care 
trebuia introdus copilul, pe nesimţite, pentru a se integra în vieata 
cea mare a Neamului- Era necesar să ţinem seamă de cercul cel mai 
apropiat în care impresiile lui erau mai bogate, mai vii, mai pline de

1) Ellen Key. Secolul copilului.
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înţeles. Aceasta era clasa în care ne găsiam şi casa lor părintească, în 
care trăiau. Am ales-o pe cea dintâiu, era prezentă, o aveau la înde
mână, era un mijloc de verificarea impresiilor pentru tofi. „Clasa 
noastrâli a constituit dar prima unitate de vieafă în care am introdus 
pe copii. Dela clasă am trecut la „Casa pâTifiteascâ“ care a format 
a doua unitate de vieafă — privită sub toate aspectele ei. Ea ne-a 
oferit un minunat prilej de a verifica metoda de lucru, de a găsi noui 
mijloace de informaţie, de a ne adapta realităţilor impuse de mediul 
ambiant. Insfârşit a treia unitate de vieată a fost „Satul nostru11. Tre
cerea dela ,,Casa părintească** la ,,Sat** s'a făcut pe nesimţite, aproape 
neobservat. Multe din impresiile copiilor în legătură cu casa părin
tească se legau de sat. Astfel ocupaţia părinţilor, începând cu lucrările 
de toamnă, cu strângerea recoltei, cu îndeleteicirile în gospodărie erau 
aspecte ale satului. Urmărind dar vieata care se desfăşura în cercul 
restrâns al casei părinteşti, urmăriam fără să ne dăm seama şi vieata 
care se încadra în această unitate, care o cuprinde — ,,satul**. In 
modul acesta am stabilit o strânsă legătură între aceste două unităţi, 
o interpătrundere.

Satul a fost cercetat apoi sub diferitele lui aspecte în raport cu 
anotipurile: toamna, iarna, primăvara-vara. Natura şi munca, vieata 
care se desprinde din ele, erau preocuparea noastră de seamă. Asupra 
lor am insistat în mod deosebit, pentru a face pe copii să se identifice 
în totul, să se pătrundă de ele, să le trăiască* Aşa am isbutit să creiem 
o varietate de teme, o bogăţie de expresii, o puternică reacţie din 
partea copilului în fata acestei naturi schimbătoare, redată în dese
nele executate cu nespusă măestrie, accectuând şi nota personală în 
compunerile lor* Mica fiinţă a copilului găsia prilejul să se indentifice 
şi să vibreze la unison cu această natură, să o îndrăgească şi şă o 
cânte aşa cum se pricepea, ieşind la iveală artistul, pentru a se forma 
omul. 3i aşa, după cum arată cu atâta subtilă analiză psihologică, 
filosoful italian Giovanni Gentile. ,,Copilul cu toate că trăeşte mai 
ales în liberă subiectivitate, afirmându-se adică pe sine, fată de lumea 
înconjurătoare, se obiectivează totuşi pe sine, fată de sine însuşi. In 
această lume a sa interioară, el trăeşte deja o viată spirituală com
pletă, oscilând între extreme, subiect şi obiect, libertate şi necesitate, 
voinţă şi lege, dragoste şi raţiune, deci între cei doi termeni cari fac 
cu putinţă ritmul spiritual şi progresiva creare de sine a spiritului 
prin sinteza lor continuă* „Copilul este de bună ssawă, mai ales artist, 
şi altceva: este om((. 3i mai departe:

,,Astfel îşi (ionstrueşte copilul lumea sa ; o lume fantastică, o lume 
căreia adultul — în comparaţie cu lumea lui — îi atribue defecte de
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experienţă şi caractere de parţialitate, aşa cum omul practic, omul de 
ştiinţă şi filosoful pot considera parţială lumea artistului; 0 lume in?ă 
care 'pentru copil este totală, completă şi care-i absoarbe toate forţele 
spiritului cel puţin atunci când el o creiază şi o trăeşie'"'. ')

Această trăire în vieaţă este necesară ca să facă să ţâşnească 
artistul din copil şi prin aceasta să se creiaze omul. Aceasta ne=a 
învăţat experienţele noastre dela Măgurele.

In adevăr, cercetânt lucrările lor, vedem că nu mai vorbeşte copilul 
timid, ţintuit la reproducerea celor învăţate, şi reproduse după alţii, 
ci artistul care zace ascuns în fiecare şi care vrea să iasă la iveală. 
Nu numai în minunatele lor desenuri prin care caută .să dea expresie, 
să»şi exteriorizeze gândurile, şi care uimesc prin nota lor de creaţie, 
de interpretare a realităţii, de personal care predomină, de armonie şi 
delicateţă de culori şi forme, dar însăşi în redarea prin liberă expri
mare scrisă a gândurilor, a sentimentelor lor, a celor văzute şi obser= 
vate, ei sunt în căutarea acestei realităţi — o notă nouă, un titlu 
sugestiv sau poetizat, o comparaţie găsită de ei o imagine concretă. 
Astfel sebimbă realitatea copilul şi o trece prin prisma sufletului lui 
de artist. Apa care curge prin sat şi face şă rodească pământul — este 
intitulată „Darul Sfânt dela Dumnezeu^ sau „Argintia Şuviţă^, atunci 
când stratul de gbiaţă lucie a pus stăpânire pe valurile ei sglobii. 
Qbiocelul este pentru el „Plăpânda floareC(, iar foiţele care acopere 
bobocul gingaş şi-l apără de răceala de afară, suni „scutecele care învelesc 
copilaşul^- floarea ce se ascunde sub zăpadă, este „câpşorul culcat în 
aşternut11, castanul înflorit este uun policandru cu lumânări aprinse11 
.şi câte alte numiri sugestive şi câte. comparaţii pline de poezie nu 
găseşte copilul, arătând prin aceasta cât de mult participă el la vieaţa 
naturii!

Fiecare colţ al acesteia este un colţ din sufletul lui. In. această 
trăire fiinţa lui se transformă şi identificându=se complet cu natura, 
se pare că un alt eu se trezeşte, structura lui sufletească se sebimbă, 
apare un altul. Ploaia, vântul, furtuna, iarna cu zăpada ei cu firea 
întreagă sebimbată, primăvara cu vieaţa care reînvie, cu păsărelele pe 
care le cântă, cu pădurea, cu lunca, cu livada, fiecare cu farmecul lor, 
sunt simţite adânc de copii, cu puternice rezonanţe sufleteşti, aşa cum 
se desprind din toate lucrările lor pline de poezie.

1) Giovani Gentile. Preliminarii la Studiul Copilului — trad. de Zoe George 
Alberti pag. 51-53. Sublinierile sunt ale noastre.
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Redăm câteva din ele :

VENIŢI PĂSĂRI CĂLĂTOARE!

,.Veniţi păsări că le e dor păsărilor care au stat la noi. 
Veniţi ca să ţineţi codrului de urât. Veniţi drăguţe păsărele 
că şi copiilor le este dor de voi. Veniţi iar la noi în tară. 
Vouă nu vă este dor de tara noastră? Veniţi păsărele şi £a= 
ceti=vă cuib lângă fereastră. Veniţi că vă dorim şi noi şco= 
larii. Veniţi că a înverzit câmpul şi codrul! Fără voi ce trist 
este! Voi umpleţi câmpul şi codrul de veselie cu cântecele 
voastre 1“

Christache I. Maria
cls. IlI-a 1;2-1II-194Q

Toamna strecoară în sufletele lor adâncă melancolie 
şi=i face să sufere cu frunzele care cad, cu păsărelele care 
pleacă şi lasă cuibul gol, cu “pădurea care rămâne pustie" cu 
cerul înourat, cu „ciripitul plângător al păsărilor" cu ,,soarele 
care pare un moşneag galeş". Copilul trăeşte această scbim= 
bare a firii.

Iată cum arată ei toamna :

ZI DE TOAMNĂ.

„Astăzi de dimineaţă a fost cam frig. Frunzele pomilor 
se învârteau pe sus. Printre crengile copacilor nu se mai 
găsesc decât câteva frunze sdrentuite. Zilele acum sunt scurte 
iar nopţile lungi şi friguroase. Oiţele nu mai au ce paşte. 
Copacii aproape sunt goi şi frunzele au acoperit pământul 
cu un covor ruginiu Oamenii au început să se pregătească 
pentru iarnă. Când mă uit prin copaci simt o durere, fiindcă 
nu mai văd păsările ciripind vesele, ci numai ciorile croncă= 
nesc şi prevestesc iarna".

Dumitru Tudora
cls. IV-a 2-X-1938. (calendar)

>au.

0 ZI DE TOAMNĂ.

,,Toamna acum zilele sunt mohorâte- Noi simţim o duo 
rere în sufletul nostru. Când ne uităm la străşinile caselor
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noas£e, nu mai e nici o rândunică. Toamna frunzele copa
cilor sunf îngălbenife şi cad la pămânf ca un covor galben- 
Oameni au începuf să care nufreful şi cocenii. Dirnineafa, 
când venim la şcoalăt nu mai vedem prin ceafă. Cerul 
foamna nu mai esfe seniu ca vara, ci par'că plânge. Gând ve
dem că păsările călăfoare au plecaf în alfe fări călduroase, 
simfim o durere. Acum, ciobanii nu mai cânfă doina cea 
frumoasă, fiindcă sunf frişfi că vine iarna. Vrăbiile nici 
nu se mai văd, fiindcă s’au dus la câmp ca să caufe brană".

Dumitru M. Tudora 
cls. IV-a 5-XI-1938

PĂDUREA TOAMNA.

„Pădurea a rămas pustie. Râsetul zglobiu al copiilor, 
ciripitul vesel al păsărilor nu mai este- Murmurul apei care 
străbate pădurea acum este un vuet puternic. Vara nu puteai 
să vezi la doi metri de frunze şi stufişuri, acum vezi departe 
prin ea. Prin iarba uscată a pădurii nu se mai văd lăcustele, 
greieruşii toate insectele pădurii- Cântările minunate ale păsă
rilor călătoare nu se mai aud, ci doar croncănitul ciorilor care 
prevestesc iarna şi ciripitul plângător al vrăbiilor. Tot ce a fost 
verde acum este uscat- Pădurea aşteaptă cu înfrigurare iarna<(.

Guriţă Nicolae
Clasa Iv-a. 17-XI-1935

AU PLECAT RÂNDUNELELE.

„Acum este toamnă. Cerul este mai mult înourat. Soa
rele este ca un moşneag galeş ; de abia se arată printre nori 
Copacii au rămas desbrăcafi de haina lor frumoasă şi verde* 
Satul acum este şi el trist şi amorfit. Oamenii stau mai mult 
prin case la căldură. Semănătorii harnici şi-au semănat grâul- 
Toate au murit şi flori şi fluturi. Când am fost în excursie 
la pădure, cum am trecut puntea m’a cuprins o durere. Copacii 
erau goi, frunzele erau aşternute pe jos ca un covor pe ici 
pe colo mai ruginiu. Nu am mai auzit cântecul frumos al păsăD 
rilor. Au plecat toate rândunicile. Le-am văzut şi eu când ple
cau* £rau cârduri, cârduri şi plecau spre miază-zi. îmi pare 
foarte rău de plecarea lor, mai ales când văd cuibul gol al lor. 
Par mă bucur când mă gândesc că or să vină la primăvară* 
Le aştept cu nerăbdare ca să vină mai repede la primăvară14.

Stancu Tudora 
Clasa IlI-a. 28 Oct. 1938
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CIOROGÂRLA ARGINTIE A ÎNGHEŢAT.

,E iarnă cu nouri fumurii- Noi mergem să vedem Cioro- 
gârla. Pe Ciorogârla erau sloiuri mari de ghiafă- Era frig. 
Ceafa era îngrămădită pe râu ; nu vedeai înaintea ockilor- Pă
durea nici nu se vedea de ceafă ce era. Pomii erau goi. Parcă 
plângeau pomii. Ciorile sburau dela un pom la altul. Noi 
am mai văzut cum curgea apa pe sub gbiafă. Mai încolo am 
văzut apa cum se revărsase. Pette tot ninsese. Nu era decât 
o fâşie de apă pe Ciorogârla. Râul era îngbefat. Copii se 
jucau prin Zăpadă. Ce frumoasă zi de iarnă !u

Ciorogârla, Ciorogârlâ,
Tu erai o apă lină.
Dar acuma eşti un sloi 
Eu credeam că nu inghe(,i 
Ciorogârlă, apă lină.
Nu veni să îngheţi satul 
Ciorogârla, Ciorogârlâ 
Vijelioasă apă eşti,11

Marin Constanţa
Cl3. IV-a. 14-11-1940,

Astfel trăesc copiii schimbările naturii-
Din lucrările lor se desprinde un accent de durere, poate nepo

trivită pentru vârsta lor, dar care e sinceră totuşi şi prin aceasta ne 
dovedeşte până la ce punct ei simt această vieaţă care se freamătă. 
Nu este un indiciu că vieafa din afară înrâureşte asupra sufletului 
copilului şi=l face să trăiască în afară de el — să se obiecteze în ea ?

Cum ar putea şcoala să nesocotească acest prefios concurs pe< 
care natura îl oferă şi să lipsească pe copil de unul din cele mai pu
ternice mijloace educative! Această înnobilare a simfirii Iui, şi a în= 
tregei fiinfe a copilului este opera naturii. Natura este o religie, cum 
spune Fabre, Rousseau, Pestalozzii şi atâfia alfii, cari au înfeles marea 
ei putere educativă. Ce frumos înfăfişează Rabindranatb Tagore, sensul 
acestei naturi în cultura omului-..

nCultura însăşi este până la un punct înfelesul pe care omul îl 
dă acestei naturi cu care se identifică. In sânul ei învafă el să=i des
prindă tainele, să=i pătrundă legile care leagă fenomenele, să=i înfe- 
leagă frumuşefea şi moartea, să=l privească pe Dumnezeu şi atotputer
nicia şi bunătatea lui! «Omul pe care cunoaşterea lui cu lumea nu l-a 
călăuzit mai adânc de cum îl călăuzi* ştiinţa naturii, nu va înfelege
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niciodată ce găseşte omul care caută cu privirea sufletului în fenome= 
nele naturii. Apa nu-i curăţă numai trupul, dar şi sufletul, căci ea ca 
şi pe el îl atinge. Pământul nu numai îi poartă corpul, dar îi face şi 
sufletul voios, căci atingerea cu el nu e numai externă, ea e pentru 
suflet o prezentă vie. Câtă vreme omul nu pricepe această înrudire cu 
lumea, trăeşte ca într’o temnită ale cărei ziduri îl ţintesc străin şi 
duşmănos- Totuşi, când el presimte în toate lucrurile spiritul etern, 
atunci se simte liber, atunci descoperă înţelesul lumii în care s’a năs= 
cut. Atunci îşi cunoaşte adevărata lui flintă şi se simte în deplină 
armonie cu totul." 1)

Natura şi vieata abundă în jurul nostru. Nu este prilej în natură 
pe care el să nu=l caute ; câte răscoliri de suflet în fiecare schimbare a 
ei! Sunt nenumărate temele cari se pot ivi. Toate contribuesc la desă= 
vârşirea flintei interioare a copilului. 3i a?a după cum observă afât de 
just marele nostru naturalist, D*1 Profesor Ion Simionescu, vorbind 
despre rolul educativ al florilor, arată cum „prin ele copiii, florile pri» 
măvăratece ale omenirii, se pot îndruma mai lesne către observarea 
minunăţiilor de forme de pictură, de ingenuozitate, folosite de neîn= 
trecuta natură pentru a asigura veşnicia vieţii la aceste flinfe plăpânde 
şi tenace, a căror trup se reduce la strictul necesar, a căror bucurie 
de vieată se arată prin culori atât de delicate şi atât de variate- Prin 
acests făpturi copilul poate fi condus în taina naturii spre înţelegerea 
frumosului, a armoniei şi mai ales a suferintii lor şi a bucuriei mai 
intense. Natura prin varietatea manifestatiunilor ei poate fi în vieata 
oricărui om, orice îndeletnicire de trai ar avea, o susţinătoare sigură 
în clipele de şovăială, după cum tot ea, dacă e măcar iubită, dacă nu 
cercetată, poate procura clipe de adâncă ^plăcere şi mai ales leac de 
înlăturarea otrăvurilor adunate prin zilnica forfotă a vieţii obişnuite- 
Profesorii ca şi părinţii păcătuesc amarnic în educaţia copiilor ce=i au 
sub supraveghere, dacă=i tin legaţi la ochi de mici fată de ademenirile 
dela tot pasul cu care natura îi cbiamă spre un isvor de veşnică tine= 
rete şi linişte sufletească .. înaintea unei flori însufleţite, copiii capătă 
judecata matură, iar în sufletul lor încolţesc sentimente a căror des= 
făşurare de mai târziu poate să le fie de mare ajutor sufletesc. O floare 
însă, chiar pentru oamenii maturi, răscoleşte duhul blândetei şi al 
bunătăţii divine." ')

Câte din aceste făpturi gingaşe nu sunt privite de copii ca ade= 
vârâte fiinţe ?

1) Rabindranath Tagore. Sadhana pag. 19.
2) I. Simionescu. Flori de primăvară.
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o au

„QKiocelul", spune un copilaş, „esie cea din£âi floare 
â primăverii. £1 esfe mic. Căpşorul lui esfe mic şi alb, iar 
frunzele sunf verzui. £1 abia aşfeapfa să vie primăvarai 
fiindcă i se urâse sub zăpadă. Nouă ne place ghiocelul fi
indcă esfe frumos şi mic ca un copil cuminfe".

„ Aceasfă floare esfe numai din câfeva foite verzi şi un 
mic clopote! alb, nepătat semănând parcă cu un îngeraş1.

Tot aşa de simtit se exprimă un altul:
„Gbiocelul este cel dintâiu prevestitor al primăverii. 

După ce se topeşte zăpada, el începe să iasă de sub covorul 
de frunze uscate. £1 scoate de prima dată petalele albe 
care se aseamănă cu un clopoţel, Pe urmă începe să scoată 
tulpinita^cea verde şi fragedă.

Copiii sunt bucuroşi de frumuseţea ghiocelului, deaceea 
se duc prin păduri şi culeg ghiocei, fiindcă ghiocelul este cea 
dintâi floare care iese după iarna urâcioasă şi fără un pic de 
milă pentru cei săraci. 3i -fiindcă el iese cel dintâi după 
topirea zăpezii, se zice vestitorul primăverii".

Stancu Nae 
cl. II-a 18-111-1939

Astfel se desăvârşeşte fiinţa copilului. Nu este prilej pe care 
şcoala să nu-1 poată folosi. O floare cultivată în glastra dela fereastră, 
când grădina lipseşte, un castan ce înfloreşte pe marginea străzii— şi 
şi pe care copiii în loc să~l rupă, să=l observe şi să»l admire, o vietate 
care»şi deschide aripile la prima rază de soare, ca o bucurie a vieţii» 
să fie o bucurie şi pentru copil

Ce influentă educativă vor fi având acele procedee, ce încep a fi 
folosite şi în şcolile primare, prin care copiii sunt îndemnaţi să vâneze, 
insectele, să-le chinuiască, străpungându=le fără milă corpul, pentru un 
scop aşa zis şfiintific, de a le studia prin fixarea în insectar I Nu se 
cercetează natura în felul acesta, prin distrugerea vieţii, ci prin culti= 
varea ei. Prin trezirea acelor sentimente de simpatie pentru tot ce 
reprezintă jfiintă, vietate, se va lega copilul de vieata naturii şi va 
căuta să o cunoască... In vieaţa care se sbate ca să fie cruţată a micei 
vietiti, copilul în loc de a o ocroti se luptă să o distrugă x).

1) Sentimentul de ocrotire este înrădăcinat în sufletul copiilor, dacă educaţia nu 
vine să-l distrugă. La vârsta de un an şi câteva luni, fetiţa mea se plimba printre flori 
în grădină, le prindea cu grije în mânuşiţe să le miroase, aplecându-şi căpşorelul de 
teama să nu le rupă Acest sentiment se desprinde foarte clar la copiii noştri din lucră
rile lor pe care le înfăţişem aci.
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Astfel şcoala contribue să deşfepfe alfe sentimente, decât acelea 
pe care ar trebui să le cultive.. Această indiferentă fafă de creaturi, 
este primul început al cruzimii de mai târziu Tot atât de greşit e şi 
procedeul folosit în unele părţi de a diseca animalele vii, pentru, un 
aşa zis învăţământ ştiinţific. Aceste procedee nu se potrivesc cu şcoala 
primară, unde scopul nu este să facem ştiinfă, ci să cultivăm sufletele. 
Sentimentele copilului trebuesc cu grijă desvoltate. îngrijind şi culţi» 
vând plantele, crescând animalele, îndrăgind natura, se dă putinţa copi
lului să se lege de vieata din jurul lui. O plantă pe care copilului o 
vede cum creşte, cum se desvoltă, un peştişor în acuarium pe care au 
grije să=I hrănească şi să-l îngrijească,^ un strat de flori sau de legume 
în grădiniţa şcoalei, un colt de grădină, iată mijloace de a face legă
tură cu vieata şi a îmbogăţi rezerva sa spirituală. Ele ajută mai mult 
decât toate colecţiile de animale adunate în felul arătat mai.sus. Natura 
şi vieata se găseşte pretutindeni în jurul nostru şi cbiar între pereţii 
clasei poate să existe, dacă ştim să o cercetăm.

Dar excursiile, ce prilej minunat de trăire în vieată ! Şcoala nu 
foloseşte acest mijloc pentrucă este prea mult absorbită de învăţarea 
după carte şi de lecţiile prevăzute în program. Cbiar atunci când se 
fac, nu li=se acordă toată atenţia cuvenită. Sau sunt simple hoinăreli— 
sau sunt aşa zise excursii de aplicare a unor cunoştinţe primite în 
clasă, pentru a fi verificate la fata locului. Excursiile nu au acest scop. 
Ele sunt puncte de plecare, de orientare, O lecţie este precedată de o 
excursie şi apoi este reconstituită în clasă. Aşa proceda Pestalozzi în 
admirabilele lui lecţii de geografie, de ştiinţe naturale. Excursia trebue 
să fie un auxiliar al şcolii, fie că este vorba de a se orienta copiii în 
natură sau în orice alt centru de vieată.

E de prisos să mai arătăm Ce largă extindere am dat noi ex
cursiilor în cunoaşterea naturii şi a vieţii satului, a familiei. Nu era 
lecţie pe care să nu o întemeiem pe o plimbare, o vizită la casele copiilor, 
o excursie la pădure, la râu, la luncă. în livadă, în parc, la biserică, 
la moară, la dispensar, etc. etc. Când o excursie nu se putea face, 
trebuia să renunţăm la lecţia fixată — Astfel ajungeau copiii să fie 
mereu de veghe asupra ceeace mai au de cercetat.

După aceasta reveniam în clasă, reconstituiăm impresiile, le sis
tematizam şi ne aşezam pe lucru. Se făceau planuri, dacă era- vorba 
de cunoaşterea satului, ca aşezare uliţe, instituţii ; se desena, — sau 
se descriau părţile vizitate, se clasifica materialul colecţionat, se fixau 
observaţiile, etc. Excursiile ofereau prilejul celei mai plăcute trăiri.

Lectiunile nu urmau un plan impus de noi, ci acela pe care 
natura şi vieata înconjurătoare ni=l indica.
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In cadrul unui centru de interes se fixează temele ce urmează a £i 
cercetate* Orânduirea lor, legăturile noui ce se mai ivesc, sunt însă 
urmărite din succesiunea observaţiilor şi a întâmplărilor. Astfel că o 
fixare definitivă, pe care să o putem urma în .mod riguros, este greu 
de stabilit De cele mai multe ori copiii singuri scbimbă acest plan. 
Dacă ceva mai apare în cursul executării planului nostru, atunci suntem 
obligaţi să=l modificăm şi să urmărim direcţia impusă de împrejurări. 
O plimbare la pădure sau Ia râu, toamna ori primăvara, poate să aducă 
în discuţie o serie de teme noui, neprevăzute. Pescuitul, uneltele de 
pescuit — peştii cari s’au scos din apă, preţul lor, modul de preparare, 
câteva bucăţi de lectură sau poezii în legătură cu această temă, etc. 
Cine ar fi prevăzut aceasta la alcătuirea planului de lucru? Ne pier=> 
dem în digresiuni, numai păstrăm unitatea lec(iunilor? Nu există lecţii 
cari să fie mai importante şi altele mai puţin importante, în cadrul 
unei unităţi de vieată. Fiecare din punctul ei de vedere prezintă acelaş 
interes — peatrucă unitatea se alcătueşte din acest mozaic de impresii, 
de observaţii, de cercetări eari toate împreună dau ideia totului Prin
cipalul este ca ele să fie descoperite, pentrucă fiecare în parte aduce 
o lumină nouă, completează vieata pe care o urmărim să o desvăluim. 
Intre diferitele teme cari alcătuiesc un centru de interes, nu există 
raport de subordonare, ci de coordonare. Deaceea fiecare are impor= 
tanta ei pontru întregirea totului-

Este de mirare cum programele şcolare s’au înrădăcinat la nişte 
lectiuni tip, pe care le socotesc cele mai necesare. Anumite animale, 
anumite plante, anumite obiecte se oferă copiilor, ca şi când vieata ar 
spune : „asta este de cunoscut — asta poate să rămână necunoscut/ 
Pentru copil nu există această deosebire ; pentru el, peutru simţirea 
lui, pentru nevoile lui sufleteşti, toate prezintă aceeaşi valoare. Deaceea 
ei nu ocolesc nimic. Nu numai plantele şi animalele — aşa zise mai 
„importante*1 — lucrurile mai uzuale îi peocupă şi formează obiect al' 
cercetării lor, ci tot ceeace pot descoperi îi atrage. Lăsându-i să cer
ceteze vegetaţia necultivată din luncă — le-au cercetat, şi le-au descris 
cu bogăţie de amănunte şi cu precizie ştiinţifică, încât te uimesc prin 
spiritul lor de pătrundere. Iată bunăoară cum descrie o copilă de 
clasa Il-a, acea neînsemnată buruiană care trece neobservată ocbilor 
noştri, „iarba.11 1)

„Iarba este de mai multe feluri şi creşte foarte mult 
pe malul apei ca un covor verde şi moale.

1) A se vedea — Vegetaţia satului.
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Oamenii stau pe iarbă la umbra sălciilor şi copiii se 
joacă. Are frunza lungă, ascufită şi tăioasă. Are florile mici 
şi roşcate la vârf, sau are florile ca un spic- Iarba o pasc cu 
poftă vitele. Ce bine e să stai pe iarbă!"

Stan Petra cl. Il-a
Mai 1941 Şcoala de Aplicaţie—Măgurele.

Sau despre „Coada şoricelului" scrie o altă elevă: 
nCoada şoricelului are frunze mici şi dese şi seamănă 

cu pelinifa. Se toacă şi se amestecă cu mălai şi se dă la 
puişorii de curcă. Din coada şoricelului se face ceai. Creşte 
pe câmp iar vacile nu o mănâncă."

Florea Tudora cl. Il-a
Şcoala de Aplicaţie—Măgurele.

Mai 1941

Astfel numai ceeace=i interesează pe copii are valoare, nu ceeace 
căutăm noi să le impunem să observe. Pentru aceasta, şcoala făcută 
după program, distruge interesul şi lipseşte pe copil de bucuria unui 
învăţământ în libertate, unde activitatea spontană, creatoare este totul. 
Cine nu ştie cât sunt ei de fericiţi, când descoperă în explorările lor 
cuiburi de păsări, ouă de păsărele, mici gângănii şi câte alte nimicuri, 
pe care le cercetează cu nesafiu şi nu se mai deslipesc de lângă ele ?

Nu este tot aşa de importantă oare această vieafă necunoscută 
ocbilor cglor mari, după cum este şi pentru savant cea mai înfîmă vie» 
tate în care el poate descoperi nebănuite taine ale vieţii ?

însuşirea de principal şi secundar, trebue să dispară din vocabu» 
larul şcoalii şi în loc, să fie pus ceeace se poate descoperi în vieata 
înconjurătoare.

Astfel, fiecare unitate de vieată este un prilej pentru copil să 
desvălue o lume întreagă de impresii. împins de curiozitate el cerce= 
tează, descoperă. Nu se mulţumeşte cu ceeace alţii îi oferă, ci prin el 
caută să se documenteze.



PRIMA UNITATE DE VIEAŢÂ
CLASA NOASTRĂ

O impresie aduce al£ă impresie, o descoperire al^a, şi astfel lan(ul 
lor se întregeşte, se complectează, formând un tot bine închegat, o 
unitate. Acesta este secretul învăţământului pe unităţi de vieată.

CLASA NOASTRĂ, Xema a fost fixată atât pentru clasa I=a cât 
şi pentru clasa ll=a. Timpul de tratare a fost de vreo patru=cinci 
săptămâni.

Subiectele s’au ales din cadrul acestei unităţi de vieată — „c/asa 
noaslrci''—interesând tot ce se referă la ea. Aceleaşi teme au fost fixate 
pentru ambele clase — modul de tratare fiind diferit.

In ce priveşte planul de lucru — el a suferit modificări în cursul 
tratării — după cum ni se oferia prilejul de a introduce şi alte subiecte 
ce se iveau. O întâmplare, un incident în clasă» ceva neprevăzut, poate 
să aducă o altă temă în discuţie. Astfel s’a introdus puşculiţa între 
obiectele din clasă — dintr’o convorbire avută cu elevii asupra nevoii 
de a ajuta pe cei mai lipsiţi. Ea a devenit obiectul cel mai important, 
a creiat o funcţie a economiei, o legătură între camarazi, a ajutorării 
aproapelui.

Reluarea aceluiaşi centru şi în apul următor — în clasa doua — 
este necesară pentru desvoltarea sufletească a copilului şi pentru 
întărirea şi fixarea impresiilor într’un mod mai durabil. Revenind 
asupra lor, copilul are ocazia să şi=le verifice, să le completeze să 
stabilească noui legături, să le privească din alte puncte de vedere, 
să i se descKidă alte perspective. Aceeaşi temă, care a fost tratată în 
primul an, prezintă mari deosebiri în anul următor. Este mar adâncită» 
mai completă, mai personală.

In planul nostru de lucru se cuprinde :
o) Ex. de observare şi convorbiri — de sen.
h) Lectiuni de şt. naturale şi geografie.
c) Lectiuni de aritmetică.
d) Lecturi, povestiri, poezii, dramatizări, compuneri libere, obser= 

vări de limbă.
e) Religie, rugăciuni, povestiri, morale.
ţ) Jocuri, cântece, ex. în aer liber.
Iată şi subiectele ce figurează de obiceiu în acest centru de interes1
Clasa: orientare în clasă, intuiţia clasei, desen — clasa—planul 

ei — povestiri, lecturi, poezii referitoare la clasă.
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Lucrurile din clasă: icoana, banca, cafedra, masa, fabla, soba 
dulap — efc.

Obiectele şcolarului: tăbliţă, condeiu, burete, carte, călimară, caet, 
ghiozdan-

Vieaţa în clasă : Rugăciune la intrare în clasă —
Rugăciune de mulţumire la ieşire.
Salutul
Camaradul de bancă.
Prietenul meu de joc- 
Puşculiţa clasei*
Gbivecele cu flori-

Din acest bogat material pe careul cuprinde cercul restrâns al 
clasei, copilul caută împins de curiozitate să cerceteze totul, descope= 
rind singur. El nu se mulţumeşte numai cu ceeace i se arată şi merge 
mai departe. Impresiile lui se complectează pe măsură ce dorinţa de a 
afla este satisfăcută.

Intr’un centru de interes astfel alcătuit, lectiunile se întregesc, 
între obiecte nu există separatism. In felul acesta, de fiecare subiect 
se leagă o varietate de impresii. In jurul unei teme se face o lecţie de 
intuiţie, de geografie, de povestire, compunere, desen, modelaj, decupaj, 
poezie, cântec, socoteli, probleme, joc, etc-

Iată de exemplu subiectul „clasa noastră11. Copii au intuit=o, 
au măsurat>o, — au făcut planul clasei, au desenat scene din clasă — 
au făcut o compunere despre clasă, au numărat băncile din clasă — 
copiii, câte fetite, câţi băieţi, ferestrele, uşile, etc. Apoi s’au alcătuit 
probleme în legătură cu clasa ; preţul cărţilor, al creioanelor, lemnelor 
care se ard zilnic în sobă .— etc.

S au învăţat diferite cântece referitoare la clasă.
Exerciţii gimnastice, cum se intră şi se iese din clasă. La urmă 

au făcut *o lucrare colectivă care înfăţişează clasa.
La fel banca : intuiţie, povestire, desen, modelaj, decupaj, com= 

punere, aritmetică, o poezie, mişcări în bancă.
Ca metodă de lucru, elevii sunt deprinşi să-şi comunice impresiile 

liber, să le exprime prin desen, să cerceteze ei singuri lucrurile din 
jurul lor, să le urmărească vieata. Astfel se deşteaptă în ei dorinţa 
de a şti ceeace a fost înainte banca, soba, ghiveciul din fereastă, cartea. 
Copiii aflau din lecţii uneori povestindu=li-se, alteori observând ei 
direct din vîeată. Mulţi aduc singuri informaţii despre ceeace ştiu sau 
au observat la dulgber, la ei acasă, când s'a zidit casa, când s’au pus 
ferestrele, podeaua, .etc. Adevărat furnicai de impresii şi informaţii 
mişună în jurul fiecărui obiect. «Centrul de interes clasau trăieşte cu 
vieata ei proprie în fiecare lucru pe care»l cuprinde.
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La clasa I, lecţiile se £ac prin convorbiri libere, ob;?ervări în clasă, 
povestiri atrăgătoare în legătură cu fiecare obiect. Se observă încăperea, 
aşezarea ferestrelor, a uşii, din ce parte primeşte soarele dimineaţa — 
din ce parte către seară, pe nesiihtite se fixează punctele cardinale.

Se trece apoi Ia obiectele din clasă. Observând, intuind, copiii se 
interesează de ceeăce cuprinde în sine fiecare lucra, de vieafa lui, de 
trecutul lui. Mai ales la cei de cl. ILa, aceste lecţii au o mai mare 
desvoltare. Li s a vorbit de materialul din care sunt făcute obiectele, 
transformările pe care le sufere, insistându=se asupra vieţii pe care o 
încbide fiecare lucru. Astfel au aflat despre banca lor că la îneeput a 
fost un brad falnic, care ducea vieată veselă şi liberă într,o pădure pe 
crestele munţilor, dar că o furtună puternică a venit, La trântit la pă
mânt şi l=a desprins dintre tovarăşii Iui. De atunci au început zile triste 
pentru el. A fost despodobit de ramurile lui verzi şi parfumate, dus 
la o fabrică, tăiat în scânduri, apoi purtat pe ape, ajuns în atelierul 
unui tâmplar între alte grămezi de scânduri, până când într’o zi tâm= 
plarul a luat rindeaua, a început să le cureţe, să le netezească frumos, 
să le măsoare şi să croiască banca în care stau ei» Cu această ocazie, li s’a 
adus copiilor în clasă o scândură brută, o scândură netezită, o rindea 
şi li s’a arătat cum se construeşte o bancăl)* Clasa întreagă partid 
cipă la această lucrare, observând, măsurând, intuind, cercetând cu 
interes diferite părfi ale băncii. Deacum ea prinde vieafă, e bucu
roasă că poate să fie de folos copiilor, că le aude cântecele, râsul lor 
zglobiu şi trăeşte împreună cu ei vieafa lor; iar pentru copii nu mai 
rămâne un lucru strein de ei, necunoscut, ci un tovarăş, o prietenă 
care are şi ea o vieată ca şi ei. 2)

Această legătură care se stabileşte între copil şi obiect, influen
ţează foarte mult asupra desvoltării sentimentelor lor, asupra formării 
lor sufleteşti. Vom observa din compunerile lor cum se resimte aceasta 
din modul cum înfăţişează fiecare lucru pe care J-au cunoscut în 
acest mod.

La fel şi pentru sobă. Copiii au observat=o, au cercetat-o cu interes 
şi-au dat seama din ce este făcută, au arătat modul cum au văzut că 
se construeşte o sobă ,în casele lor, au mers la un cuptor de ars 
cărămidă, şi-au dat seama ei însăşi cum se face, au frământat lutul şi 
-au ars în foc, apoi au amestecat varul cu nisipul, şi au construit o 

mică sobă din lutul ars de ei.

1) La oraş o vizită la un atelier de tâmplărie, ar îi fost urmarea firească a aces
tei lecţii.

2) Astfel de lecţiuni, în care lucrurile se însufleţesc, sunt foarte obişnuite la şcoala 
noastră de Adlicaţie. Elevele normaliste sunt stimulate să cerceteze cum se pot trata 
astfelde teme
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In lelul apesla fiecare obiecf îşi are povesfea Iui. Despre con- 
deiu, fablifă şi burefe au mai aflaf şi alfe lucruri, decâf acelea pe 
care le pof observa prin propriile lor simfuri. Cunoscându-le povesfea, 
le>au privif ca pe nişfe fovarăşi prefioşi. Penfru fiecare au fosf ispififi 
să descopere câfe ceva* Ghiozdanul fovarăşul nedespăriif de fiecare zi, 
îşi are şi el o povesfe. lafă ce a aflaf un copilaş despre el:

PĂZITORUL CĂRŢILOR MELEi)

Xa începuful anului când am venif la şcoală mi^a făcuf 
mămica o fraisfă. £u am Iuaf>>o de bucurie ce>mi era şi am 
aşezaf cărfile în ea* Când am plecai la şcoală am luaf«o cu 
mine şi. cu mare grijă am umblaf cu ea. Da e făcufă din 
lână. ?l/lămica a luai lână şi a fesuf-o-

Dimineaţa când viu la şcoală şi cad prin zăpadă, ea 
îmi păzeşte cărfile. Du o iubesc, fiindcă îmi dă ajutor să fin 
cărţile în ea“.

Marin Constantin 
Clasa ll-a

Şcoala de Aplicaţie—Măgurele-1938.

Iată cât ataşament se stabileşte între copil şi lucrurile care îi 
aparţin.

Alte teme tot aşa de interesante apar în discuţie şi constitue 
prilej de a însufleţi diferitele obiecte care se găsesc în clasă* Iată 
bunăoară puşculiţa ! Da îi preocupă prin funcţia pe care o îndeplineşte.

PUŞCULIŢA

„Puşculiţa noastră este de pământ şi seamănă cu un 
butoiaş* In puşculiţă punem bani pentru păstrare, căci ne>a 
spus Domnişoara că facem o escursie cu trenul. Până acum 
eu am pus trei lei la puşculiţă. Noi mai strângem bani şi 
pentru colegii noştri săraci de care ne este milă şi pe care 
vrem să=i ajutăm^.

Aurel Lisandru 
Clasa ll-a

Şcoala de Aplicaţie—M;}giirele-19?8.

Astfel nu rămâne obiect pe care să nu=l cerceteze şi a cărei 
poveste să nu=i preocupe.

Lecţiile de. observare şi intuiţie sunt puse în legătură cu lecţiile 
de compunere. Pe măsură ce elevii se obişiiuiesc a scrie, ei îşi fixează 
impresiile în mici compuneri. O compunere nu trebue înţeleasă numai

1) Titlu este dat de copil.
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ca o stilizare perfectă a impresiilor. Primul gând pe care copilul îl 
poafe aşterne pe Hârtie, prima £ormă de exprimare concisă a unei 
impresii care=l stăpâneşte, este pentru el o compunere. Dela această 
formă redusă, până la alta măi desvoltată, copilul progresează repede. 
Totul este ca să»i dăm prilejul să^şi fixeze aceste impresii, să le comu= 
nice verbal sau în scris. Compunerile şi desenul sunt două mijloace 
puternice de o mare valoare educativă. Ele îi desvoltă personalitatea 
şi"l provoacă necontenit să găsească noi forme de exprimare.

In modul acesta am isbutit să le dăm o mare desvoltare, încât 
a deşteptat o adevărată trebuinţă la copil. In acestea vedem începutul 
învăţământul activ—creator.

Iată cum descriu clasa lor, elevii din primul an*

CLASA NOASTRĂ.

„Clasa noastră are multe poze frumoase. In clasa noa= 
stră este sobă, dulap şi tablă Pe o bucăţică am făcut foaia 
de abecedar şi pe alta este desenat din abecedarul de 
clasa I=a* Clasa noastră e luminată bine căci are ferestre mari."

Zamfir Maria
clrsa l-a

Şcoala de Aplicaţie—Măgurele-1941.
Alta

CLASA NOASTRĂ.

„Eu iubesc clasa noastră. Clasa noastră este mare. 
Doamna noastră ne învaţă. Băncile sunt aşezate în rând- 
Copiii stau în bănci. Noi învăţăm să citim. Clasa noastră 
are două geamuri. In clasă este şî un dulap. Când ieşim 
din clasă ne ducem în curtea şcoalei."

Ion T. Vasilica
Clasa I-a-1937

Aceeaşi temă, la cei de clasa II°a.

CLASA NOASTRĂ.

„Clasa noastră este împodobită cu fel de fel de lucruri 
făcute de noi. Noi în clasa noastră avem o sobă, o catedră 
şi două ferestre* Mai avem două table şi o uşe. In clasa 
noastră suntem 20 de copii.

Pe peretele dela răsărit sunt: Bogăţiile toamnei, Cră= 
ciunul şi Iarna în sat. Pe cel dela miazăzi am aşezat 
Primăvara* Pe peretele dela apus am pus Calendarul. In
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clasă mai avem 11 bănci în care s£ăm noi. Pe perenele de la 
răsări£ avem icoana. Pe ferestre avem pafru ghivece cu 
flori şi două cufii în care am semănat roşii şi spanac ; în 
cea de-a doua am pus fasole şi mazăre.M

Anghel Constanţa
Clasa ll-a

Şcoala de Aplicaţie-Măgurele 1936

Se observă procesul de evolufîe, precizie, bogăfie de amănunte, 
oarecare ordine în redarea impresiilor.

Compunerile lor sunt însofite de desene. Clasa nu este înfăţi
şaţi, prin linii schematice, simbolice care nu spun nimic. Clasa are o

Clasa Noatsră
Gheorghe Elena

clasa I 1911

vieafă a ei, chiar în aceste desene prin care copiii o redau. Ei înfă
ţişează cu grijă şirurile de bănci, în fiecare bancă un copilaş, apoi masa 
la care stă doamna lor, tabla la care scriu. Prin desen clasa este în
sufleţită.

Desenul reprezintă observaţiile lor despre clasă. Fără să ştie dacă, 
fac lecţie de geografie sau de intuiţie, copiii se orientează asupra 
punctelor cardinale după dispoziţia ferestrelor, observând lumina soarelui 
care pătrunde dimineaţa prin fereastra din fată pentruca să=l urmă
rească în fiecare timp al zilei, orientându-se asupra aşezării clasei. Singuri 
se întrec să măsoare lumgimea pereţilor, să-şi fixeze pe foi mari aşezate 
pe duşumea planul clasei, întrecându=se care să găsească mai repede în 
plan locul uşilor, ferestrelor, a diferitelor obiecte, etc. In modul acesta 
întreaga clasă participă la efectuarea planului şi copiii sunt fericiţi că 
în acest plan făcut de ei, fiecare îşi poate însemna banca lui şi locul, 
unde stă.
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VIEAŢA IN CLASĂ.
Copii redau în desen, în mod naiv şi spontan, momente din 

vieata clasei.

I

Curăţenia in clasă
Gheorghe Viorica

Clasa I 1937

Tot aşa înfăţişează clasa în lut cu fiecare bancă şi obiect ce se 
cuprinde în ea. Sunt lucrări colective pe care copii le execută cu cel 
mai viu interes.

J0A'riW

® © aPoD
CB m

în clasă
Anghel Constanta

Clasa ll-a. 1936
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Dela clasa lor se trece la clasa alăturată, la celelalte camere care 
se găsesc în acelaş local, apoi la curtea care le cuprinde pe toate, 
şi astfel ajung să=şi formeze o ideie completă despre şcoala lor. 

Alte teme sunt luate din viea(a care se desfăşoară în clasă. Prin

Mie mi-a piăcut lecţia de astăzi că a fost frumoasă.
Bălaş Artemiza

Clasa II, 1937

„ .S5mn

,} ' lV '7° ţ'%' ■
■fti ’■■■' ■

o şezătoare in clasă
Radu Rozalia 
Clasa ll-a 1938.

compuneri şi desen copiii înfăţişează fiecare obiect. Iată câteva din 
aceste lucrări:

BĂÎ4CUŢA MEA.

„Băncuţa mea are culoarea verde. £u stau în băncuţa 
mea. Mie îmi place de băncuţă fiindcă îmi fac lecţiile pe ea. 
Când viu la şcoală mă apuc să şterg praful de pe ea. Eu iu= 
besc băncuţa."

Anghel Gherghina 
Clasa I-a, 1939.



57

BANCA MEA.

oBarica mea esf:e vopsită cu verde şi cu alb. Eu iubesc 
banca mea fiindcă stau în ea. Eu îmi îngrijesc foarte mult 
banca în care stau. Banca mea are şi un scaun pe care stau 
eu şi cu colega mea. Noi stăm în bănci câte doi. Banca mea 
este mică dar este frumoasă, fiindcă în toate sâmbetele o 
spălăm cu apă fiartă şi cu săpun. Mie îmi place banca mea 
pentrucă stau în ea şi învăţ multe lucruri frumoase. Eu pun 
ghiozdanul cu cărţile în ea. Nu o cioplesc niciodată. Eu o în= 
grijesc cât pot de mult.u

Bălaş Artenuza 
Clasa ll-a

Ijcoala de Aplicaţie-Măgiiiele, 1937

Eu stau în hâncuţa mea
Popescu Aurel

Clasa I-a 1936.

Cu aceiaşi duioşie privesc şi celelalte obiecte care le aparţin. 
Prima lor carte de cetire „abecedarul1* este redat în câteva scurte 

ziceri aşa cum a putut să le aştearnă copilul cu literele culese de el 
din ziare şi cu o mică poză sus — o lipitură din bârtie colorată care 
este însăşi cartea lui dragă — abecedarul.

Dela abecedar trecem Ia cartea de cetire de cls.lba. Aci, copilul 
deprins să°şi exprime gândurile lui, va fi mai personal. Sunt adevărate 
compuneri aceste încercări de exprimare a gândurilor lor.

Reproducem câteva din ele :
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CARTEA MEA DE CITIRE.

n£u când am lua£ car£ea înfâiu am răsfoif-o foaie cu 
foaie. M’am oprif la fiecare^ pagină şi m'am uifaf. Am văzuf 
că, carfea de clasa ll»a esfe mai frumoasă ca abecedarul de 
cls. l-a« Când eram în clasa l°a aşfepfam cu nerăbdare ca să 
vie mai repede ziua să-^mi cumpăr cărfile de clasa ll>a.

Eu când mi=am luaf carfea am îmbrăcaf^o cu coală al» 
basfră) i»am pus eficbefa şi m’am iscălif pe ea-u

Stancu I. Ion
Cl.isa 11-a

Şcoala de Aplicaţie-Măgurele, 1936.

CUM AM FĂCUT CUNOŞTINŢA CU CARTEA DE CITIRE

„Eu nu cumpărasem cărfi dela începuf şi mă uifam la 
copiii care îşi cumpăraseră cărfi şi le răsfoiau foaie cu foaie. 
Când m’am dus acasă am ceruf mamei mele ,bani, penfruca 
să>=mi iau cărfi- Mama a fosf bună şi mi=a daf bani. Când am 
venif la şcoală am cumpăraf un feanc de cărfi şi mă uifam 
la foafe, numai la una nu mă uifusem şi am luaf-o, am cefif 
pe coperfă şi scria »Carfe de cefire penfru clasa ll=a“. $i 
m’am uifaf la prima pagină şi era o rugăciune care spunea 
despre Dumnezeu. 3i seara când m’am dus acasă, am cefif=o 
pe foafă şi cea mai frumoasă era carfea de cefire. 3l după 
ce am luaf-o m’am gândif să o îmbrac cu coală albasfră şi 
să o păsfrez curafă.rt

Tănase Elena
Clasa 11-a primară 

Şcoala de Aplicaţie-Măgurele, 1936.

Un băefaş scrie:

CUM AM FACUT CUNOŞTINŢĂ CU CARTEA MEA DE CITIRE

„Eu am venif mai fârziu la şcoală. Tofi copiii aveau 
cărfi şi le răsfoiau cu drag. Mă uifam la dulapul dela Coo- 
perafivă, care era plin de cărfi- La 12 când ne=a daf drumul 
m’am dus repede acasă şi i-am ceruf bani lui fafa. Tafa mi-a 
zis să mănânci dar eu am fugif repede la şcoală să-mi cum
păr şi eu cărfi.

Anghel Călin
Clasa 11-a

Şcoala de Aplicaţie-Măgurele, 1936
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Se vede no£a de sincerifafe şi lipsa de orice convenţionalism care 
le caracterizează.

Aceleaşi sentimente şi despre camarazii lor:

PRIETENUL MEU

„Prietenul meu e un băiat foarte bun. El e cam mic 
de statură. Este voinic. E silitor la carte şi poartă cărţile 
curate. Se poartă cu toti copiii bine şi este curat. Când se 
necăjeşte se roşeşte şi strânge din dinţi, când îl bate cineva. 
El are ocbii căprii şi o privire bună El are părul negru. 
Nu este ruşinos, dar este şi îndrăsnet. Este şi gălăgios şi 
vorbăreţ din gură. Eu cu el ne duceam la noi la căpşune. 
Pe drum eu am găsit 200 lei şi am făcut parte, apoi ne=am 
dus la bragagiu şi până seara am cheltuit toti banii.

Toader Andrei
Clasa Il-a

Şcoala de Aplicaţie-Măgurele, 1936

Astfel fiecare obiect sau fiinţă din clasă, capătă o vieată proprie 
pritr’o mică compunere, un desen, decupaj sau modelaj, o poveste care 
li=se spune» dacă n'o descoperă ei singuri, o bucată de cetire o poezie 
un cântec. Se caută întotdeauna tot ce se poate găsi în literatura 
noastră şcolărească, ca ele să se lege cât mai mult într’o varietate de 
impresii.

Clopoţelul este legat de un cântec, de o poezie. Abecedarul, Cartea 
de citire, tăbliţa îşi au poveştile lor, poezii de care se leagă, cântecele 
lor. Din acestea ele se desprind mai clare, mai evocatoare, mai pline 
de înţeles. Umplu sufletul mai mult, întăresc impresiile, le consoli
dează. Este o trebuinţă sufletească de a le trata astfel.

Tot aşa şi cu lecţiile de aritmetică. Ele nu se pot izola de obiecte, 
de numărătoarea lor. Copilul desenează sau decupează din bârtie o 
bancă, două tăbliţe, trei condee, atâtea şiruri de bănci sunt în clasă, 
atâtea gbivece de flori etc. Aceste numere nu se pot trata izolat. 
Lecţiile de aritmetică se integrează totului ca o necesitate a mintii de 
a le număra, de a le grupa, de a le socoti.
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Apoi se frece la exercifii şi probleme cu dafe reale din clasă. 
Dăm câfeva din aceste probleme pe care copiii le rezolvă cu deosebit

1 ' > " -,' ţ ■ ■ -

Aritmetică in imagini.

interes, fiindcă sunt adevărate probleme care îi interesează prin ceeace 
urmăresc ei să afle :

PROBLEMĂ.

Noi avem în clasă 3 rânduri de bănci şi în fiecare rând 
sunt câte 6 bănci.

3 rânduri bănci................. 6 bănci.................... ?

6 X 3 = 18

LUCRARE

R. ^ 18 bănci
Stoicescu Nicoleta 

Clasa I-a
Şcoala de Aplicaţie—Măgurele.



61

Alfa :

PROBLEMĂ.

In clasa II=a dela 3coala de Aplicafie, se ard în fiecare 
zi 13 Kilograme de lemne. Câfe Kilograme se ard înfr o 
săptămână ?

13 X 6 = 78 Kilograme.
R. = 78 Kilograme.

Andrei Z. Olga
Clflsa ll-a

Şcoala de Aplicaţie — Măgurele.

Nu mai esfe nesroe să arătăm că religia întregeşte învăţământul 
acesta unitar. Rugăciunile de mulţumire lui Dumnezeu la intrarea* şi 
ieşirea din clasă, alte cântece religioase cu care copiii se deprind cu 
vieata în clasă, fixează atitudinea lor fafâ de Dumnezeu şi=le strecoară 
pe nesimţite în suflete sentimente religioase.

Astfel se realizează acea unitate perfectă, acea integrare totală 
în vieata clasei, prin care copilul este provocat în orice clipă să por= 
nească la noui Investigări.

Tot materialul, rezultat al cercetărilor lui, este ordonat, sistema» 
tizat, selecţionat în lucrările colective care sunt în acelaş timp un 
mijloc de verificare a străduinfii fiecăruia. Prin lucrările colective se 
fixează, se întregesc impresiile lor, se conturează, se dă unitate totului.

Sunt lucrări de aplicare a celor cercetate de ei. Astfel clasa este 
înfăţişată într'o planşe cu tof ce cuprinde : desene, compuneri, poeziile 
învăţate ori poveştile, socotelile sau problemele alcătuite în legătură 
cu ea sau obiectele decupate, aranjate, grupate, modelate, în felul 
arătat. Toate acestea pentru copil reprezintă rezultatul sforţărilor lui, 
este un scop atins şi o mare bucurie pentru el- O unitate de vieată 
câştigă cu această completare finală, în sintetizarea materialului prin 
lucrarea colectivă la care sunt angajaţi toti. In această lucrare se oglin» 
deşte măsura efortului fiecăruia.

Noi am dat o mare importanta acestor lucrări colective care în= 
gbeagă activitatea unui centru de interes. Fără ele activitatea des= 
făşurată s’ar fi părut neterminată*

Cred că nu mai este necesar să mai insist asupra metodei. Ea se 
impune dela sine. Când elevul este lăsat să descopere, să cerceteze în 
jurul lui, să adune materialul, învăţătorul nu are mult de lucrat. El 
îl ajută, îl stimulează, îl îndeamnă să vadă, îl provoacă, dar nu mai
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es£e sili£ să-i dee, să-i £ixeze, să>i dozeze lecţiile, să>i ceară să 
reproducă*

Activitatea personală a copilului este pe primul plan. învăţătorul 
se şterge în aparentă, dar el rămâne de vegke alături cu tot ce poate 
să-i stimuleze această activitate. Lectiunile iau forma unor discuţii, 
de multe ori a unor impresii comunicate şi schimbate dela elev la 
profesor, a unor provocări pentru alte cercetări, la revizuiri a impre
siilor, la completări, rareori direct, de cele mai multe ori indirect prin 
copil. Aceasta este metoda.

A DOUA UNITATE DE VIEATA
CASA PĂRINTEASCĂ

A doua unitate de vieată studiată, a fost „Casa 'părinteascău In 
acest centru de interes am înglobat tot ce se cuprinde în gospodăria 
lor: Casa cu părinţii, cu fraţii şi surorile, cu animalele din casă, cu ocu
paţia părinţilor — după anotimpuri, — cu sărbătorile şi obiceiurile. 
Apoi, lucrurile din casă aşa cum se găsesc în fiecare gospodărie, cu 
uneltele de lucrui cu animalele care ajută omului la muncă. Insfârşit 
curtea şi grădina cu tot ce se află în ele, cercetate deasemenea în le
gătură cu anotimpurile, mai ales toamna care are un aspect foarte viu 
în gospodăria de şi primămvara cu aceeaşi frământare de vieată.

Nu putem separa această unitate, ,,casa părintească'*, de munca 
părinţilor în gospodărie, de vieata plantelor, de grădina de zarzavat 
toamna, de pomi şi flori primăvara, de animale şi toate vieţuitoarele 
care o însufleţesc. Este o legătură atât de strânsă, încât în planul 
nostru de lucru temele le fixăm în raport cu anotimpurile. Astfel 
casa părintească se încadrează ca şi satul în această ambiantă a naturii, 
şi împreună se cercetează aproape paralel.

Prezentăm un astfel de plan de lucru ce am fixat pentru epoca 
de primăvară.
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CENTRU DE INTERES
PRIMĂVARA IN SAT.

Următoarele subiecte vor trebui tratate dela 1«III»1940 până la 31. V. 1940,
Clasele I şi II=a.

I. Casa părintească primăvara.
1. Familia.

Munca în familie primăvara
a) Ce lucrează tata.
b) Ce lucrează mama.
c) Ce ajutor dau copiii.

II. Curtea casei părinteşti.
a) Tata pregăteşte uneltele şi vi

tele de muncă.
b) Animalele de muncă : boul şi 

calul;
c) Animale care ne dau brană: 

vaca, porcul, oaia;
d) Animalele care păzesc curtea: 

câinele
e) Uneltele tatălui: plugul, grapa, 

sapa, lopata, grebla.

IH. Grădina de pomi:
a) Curăţatul şi spoitul pomilor;
b) prunul, mărul, caisul, cireşul.

IV. Grădina de zarzavat:
Lucrări t aratub grăpatul, semă
natul, plivitul.
Plante ce se vor cultiva: ceapa, 
usturoiul, roşiile, salata, varza, 
spanacul.

V. Grădina de flori:
Florile care înfloresc primăvara:
Laleaua, zambila, liliacul, tranda
firul şi crinul.

VI. Curtea păsărilor:
Cloşca cu puişorii, rafa, curca, 
gâscă*

Lecturi, recitări, ghicitori, scenete, cântece cu subiecte de primăvară 
Sărbători de primăvară; 5f. Toader, 9 Martie, Buna-Vestire 

Floriile, Paştele, Sf. Gbeorgbe-

II. Vieata in satul nostru primăvara. 
I. Sahil nostru primăvara.

a) Câmpul; lucrări de primăvară ; 
uneltele; animalele de muncă.

b) Ocupaţiile oamenilor din sat 
primăvara; preţul mânei de 
lucru.

Hrana vitelor.
Insământările.
Ex. şi probleme în legătură cu 
munca de primăvară.
Compuneri :
La araţi 
Plugarul,
Boulenii noştri.
Vieata în sat primăvara.

II. Pădurea a înverzit:
Ghioceii, toporaşii, viorelele- 
Drumul la moară, la pădure.
Se întorc păsărelele, rândunelele, 
barza.

III. Obiceiuri din sat în lunile:
Martie, Aprilie, Mai în legătură 
cu sărbătorile de primăvară.

IV. Lunca.
Ape care udă lunca noastră : 

Ciorogârla, Sabarul; lacuri, bălti* 
Vieata în luncă.
Plantele ce crescîn preajma apelor: 
Salcia, răchita, plopul. 
Zarzavaturi care cresc în luncă. 
Ce vindem primăvara la oraş.
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Copiii au cerce£a£ vieata casei lor £o£ cu acelaşi interes cu care 
au urmărit şi vieata clasei. S’a lucrat şi aci cu aceleaşi clase, I=aşi a II=a- 
Faptul că aceiaşi temă se urmăreşte doi ani consecutivi, poate ctiăr 
şi trei, cum este nu aduce o stânjenire în cercetarea unei unităţi
de vieată, ci dimpotrivă, impresiile sunt mai bogate, intuiţiile mai clare, 
mai precise, puterea de a le reda mai completă. Aceleaşi teme sunt 
întătişate din puncte noui de vedere, mai îmbogăţite, mai concise.

Prezentăm câteva din aceste teme tratate de clase diferite. Se vede 
cât câştigă copilul în precizie, cum se conturează impresiile lui, cum 
se şterge nota subiectivă. Desenele lor deasemenea se eliberează de 
ceeace este accesoriu şi subiectiv.

Iată cum înfăţişează ,,pisica" aceiaş elevă, dela un an la altul,

PISICA.

,,Pisica trăeşte în casa omului. Pe pisica mea o cbiamă 
Mionica Ea e neagră cu pete albe pe burtă. Când îi arăt 
ceva de mâncare ea miaune : ,,miaui miau 1 miau!"» Când o 
necăjesc râcăie pe pătură. Ea mă sgârie de^mi dă sângele» 
Aş bătea°o dar mi=e milă de ea. Pisica ne stârpeşte de 
şoareci» Când aude cbităind şoarecele, stă nemişcată gata 
să>l prindă. Toată ziua stă lângă sobă şi toarce ca o bătrânâ 
sfr—sfr — sfr.

O poezie spune :

Pisicuţa stă la soare 
Si se spală pe picioare 
Dă din cap, din ochii clipeşte 
Şi mustaţa-şi netezeşte.

Anghel Gherghina
clasa Il-a.

In anul următor:
PISICUŢA MEA.

nPe lângă casa omului trăiesc animale domestice. Prin
tre aceste animale domestice este şi pisica. Pisicuţa mea 
are un corp lung* Ea are o blană frumoasă. Ea este foarte' 
simţitoare. Cum aude ceva se repede acolo. Dacă simte un 
şoarece, merge şi se uită în toate părţile ca să=l prindă. Pi
sica şade pe lângă sobă. Noaptea pisica vede tot aşa de bine 
ca ziua. Ea are ocbii verzi. Pisicuţa ca să se apere de duş= 
mani are gbiare ca să sgârie. Cbiarele ei ca să nu se to-
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ceaşcă le bagă într o perinută de carne. Pisica trebuie brăB 
nită bine- £a mănâncă pâine, mămăligă, dar mai mult îi 
place laptele şi carnea.

Pisica este folositoare, fiindcă stârpeşte şoarecii. 5oa= 
recii sunt foarte stricători, fiindcă rod hainele. Noi ne ju
căm cu pisica. Pisica când doarme toarce. Noi iubim pisica 
noastră de pe lângă casău.

Anghel Gherghina
clasa IlI-a 20-1-1941.

Câtă deosebire între acest fel de a se lucra şi acela al obişnuitei 
repetări a materiei 1 Intr’un centru de interes care se reia, copilul 
găseşte întotdeauna altceva nou» El îşi verifică vechile impresii şi le 
controlează, le retrăeşte sub altă formă. Este un sentiment de înviorare 
care=l stăpâneşte. Pe măsură ce copilul se desvoltă, unitatea de vieată 
devine mai închegată, mai adâncită, în mintea lui alte orizonturi se 
deschid. Deaceea a introduce pe copil în vieafa mediului înconjurător 
nu înseamnă a reuşi să^şi însuşiască în mod fugitiv câte ceva din 
acest mediu, ci a-1 împlânta în el, a=l face să se intereseze el singur, 
să caute să cunoască cât mai mult, să se documenteze şi să=l pătrundă.

Programa analitică în vigoare prezintă acest mare neajuns ; ea trece 
prea repede dela o unitate de vieată la alta, astfel că împiedică pe 
copil să cerceteze mai temeinic î impresiile rămân vagi, se şterg uşor. 
şi nu isbutesc să se lege, să se organizeze, să formeze un tot- Dease- 
menea faptul că unele cunoştinţe sunt date în mod superficial, chiar 
după fotografii şi lecturi x), este o dovadă că punctul de greutate tot 
pe cunoştinţe se lasă-

In ceeace priveşte metoda întrebuinţată, am procedat ca şi la ce
lălalt centru de interes, aci fiind mai mult ajutaţi de copii în cerce- 
tarea lor personală, având posibilităţi şi mai multe după primele două 
luni de şcoală pentru cei începători, să facem ca trăirea în acest mediu 
— vieata casei părinteşti — să fie mai completă, iar pentru cei de clasa 
doua, ceeace pot ei să redea ca impresii personale desprinse din vieata 
lor de familie, impresii comunicate cu uşurinţă şi exprimate mai 
clar în compunerile şi în desemnele lor Materialul adunat din lectu»

1) Programa analitică a învăţământului primar 1938. pag. 75.
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rile lor particulare sau adus din contribuţia clasei, probleme cu un 
pronunţat caracter local, din gospodărie, variaţie de ieme în legătură 
cu acel mediu bogat în aspecte ocazionale, iată ceeace a dat o mare în*= 
viorare acestui centru şi un prilej de a ne convinge că există o bogăţie 
de elemente cari pot ti speculate la maximum în cadrul restrâns al 
„casei părinteşti", iar programa acestor două clase, ar putea să cuprindă 
numai materia referitoare la cele două unităţi de vieată — „clasa şi 
casa părintească" — fără nici o pierdere pentru îmbogăţirea şi formarea 
sufletească a copilului-

Dăm câteva din documentele cele mai convingătoare — lucrările 
copiilor noştri—în legătură cu aceste unităfi de vieată. înfăţişăm lucră» 
rile celor începători, cari abia îşi pot fixa gândirea lor şi a celor din clasa 
următoare, a doua, asupra aceloraşi teme- Ele dovedesc în mod evident 
avantajul care=l prezintă pentru trăirea în realitate reluarea aceloraşi 
teme, căci se naşte în copii o preocupare vie de a fi necontenit activi, 
creatori, descoperitori în centrul unei unităfi de vieată, pe care şi=au 
propus să o cerceteze.

începem cu prima temă „Casa noastrăa. lată cum înfăţişează o 
fetită de clasa I»a, casa ei părintească-
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CĂSUŢA MEA.

„Căsuţa mea este spoită prin 
năuntru ţi pe din afară. Ea este 
făcută din cărămidă. Când plouă 
noi stăm in căsuţă.

In căsuţă am ştergare fru
moase".

loniţâ Vasilica
Clasa I-a — 22-11-1940
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Aceeaşi elevă, descrie după un an casa ei în modul 
următor :

Casa mea’primăvara

loniţă Constanţa 
Cin sa I. 1941

CASA NOASTRA 

Compunere.

„Noi avem două camere şi o sală. Casa noastră e făcută 
din cărămidă. In casă noi avem două dulapuri, o masă, două 
scaune, un pat şi o sobă şi mai avem candelă şi icoană. Eu 
în sală am o masă, două scaune şi un dulap, pe care ţinem 
călimara şi o cutie de fier. Lâ mine acasă mai i.m două graj'= 
duri: în unul ţinem vacile şi în unul caii. Noi mai avem 
două magazii; întruna urzeşte mama şi în cealaltă dorm 
ratele şi gâştele-

Eu iubesc casa părintească pentru că acolo trăesc părinţii 
şi acolo m’am născut eu- In casă am ştergare pe perete. In 
bucătărie este răsboiul la care ţese mămica. De jur împre= 
jurul casei este un gard de lemn- In fata casei este grădiniţa 
cu flori. In spate e grădina de pomi şi zarzavat- In spatele 
magaziei este oborul oilor şi al meilor. Casa mea este aco= 
perită cu tablă".

loniţă Vasilica
Clasa 11-a — 12-11-1941.
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Casa părintească, .înfăţişată în desenele copiilor 1)

■Casa mea
Lisandru Aurel

Clasa IV

In £oa£e se observă aceeaşi no£ă personală, pe care copilul o pune 
în desenul lui — preocuparea de concret — de amănunt şi tendinţa 
de a evolua.

A doua temă din acest centru de interes a fost „Marna11. Lucră= 
rile se remarcă prin nota de duioşie, de iubire fafă de mama lor, care 
se desprinde mai ales din necontenita grije pe care aceasta le=o poartă.

Iată ce scrie o fetifă de clasa I^a despre marna ei :

MAMA MEA.

„Mama mea e foarte bună. Mama munceşte la vase. Eu 
o iubesc pe mama mea, pentrucă mă îngrijeşte bine. 3i ea 
mă iubeşte pe mine. Seara când vine dela vase, mă mângâie 
frumos pe frunte şi apoi mă culcă. Eu ajut pe mama la 
unele lucruri. Câteodată este supărată. Când o văd supărată 
mă duc s’o mângâiu. Ea se mai înveseleşte."

Bădişor Ana
clasa I-a 12 Martie-1941.

1) A se vedea planşa.
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La fel o arafâ şi o alfa fefifă din clasa doua, dând mai mulfe 
amănunfe-

CUM E MAMA.

„Mama mea esfe mărunfă. Ea esfe slabă. Ea se poarfă 
în albasfru. Ocbii ei sunf negri. Mama mea esfe bună, că 
mă îngrijeşfe. Când am fosf bolnavă mama a îngrijif de 
mine. Ea face foafă freaba. Mama se scoală de dimineafă. 
Ea de când se scoală coase fof ce găseşfe. Ea face mâncare. 
Eu când viu la douăsprezece fof cosând o găsesc. Eu o mai 
ajuf. Mama mea mă iubeşfe. Ea iubeşfe pe fofi copiii. Mama 
mea pune masa. Noi mâncăm cu poffă. După ce am mâncaf 
ea ne aşferne să ne culcăm Ma.na sfrânge masa. Mama mea 
nu se supără, face fof ce o rog. Dimineafa mulge vaca şi 
scoală pe fafa ca să dea lapfele la lăpfar. Eu când o aud, mă 
scol şi=mi iau rocbia şi es afară^.

Tănase Elena
clasa 11-a 1936

Esfe de prisos să mai adăogăm că acesfe compuneri sunf însofife 
de desene, prin care mama lor esfe înfăfişafă muncind.

Ce face mama

Gheorghe Ioana
Clasa I. 1941
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Pentru tata, care poartă de grija familiei, aceeaşi dragoste.

TĂTICUL MEU,

' •- î%

Tăticul meu este plugar. Tăticul meu iarna aduce lemne 
dela pădure. Tata ne îmbracă şi îmi dă bani ca să iau cărţi 
dela şcoală. Tăticul meu mă îngrijeşte bine Dimineaţa tot 
tăticul taie lemne şi le aduce acasă. Tăticul meu seamănă roşii 
în câmp şi le vinde cu preţ bun. Eu iubesc pe tăticul meu“.

Zamfir Maria
clasa l-a. — Mrrtie-19-11

Ce facz tata

Gheorghe Jana
Clasa I. 1941
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Cum ajutăm pe părinţii noştri.

Preda Maria

Clasa II. 1940.

Pentru fraţi şi surori aceleaşi sentimente, aceeaş notă de afectivitate*

FRAŢII MEI

„Eu am doi frafi • Titi şi Ionică. Câteodată eu mă bat 
cu Titi, după ce mă cert cu el pentru culori. El este mai 
bun ca mine. Titi mă învaţă câteodată, dar mă şi bate. Noi 
ne certăm, dar pe urmă ne împăcăm şi plecăm lâ joc. Eu iuo 
besc pe Titi“.

Manole Gheorghe
clasa I-a -- 26-11-941
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In s£ârşi£ bunica a cărei imagine o poarfă în suflef copilaşul care 
s’a rup£ de lângă ea :

BUNICA MEA.

•tc vLi-erc 'VUiUC.
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Bădişor Ana
Clasa I. 12-II-!941

„Bunica mea şade departe de mine, tocmai în Transilvania. De când aui plecat n’am 
mai văzut-o şi mi-e dor de dânsa.

Bunica îmi spunea atunci poveşti şi era tare frumos când bunica povestia.
Bunica mea când eiam acolo mă îngrijia bine. Eu seara adorm cu gândul la ea“.

Bădişor Ana
clasa l-a — 1941

In felul acesfa, copiii sunr deprinşi să adâncească senfimenfele 
lor de dragosfe penfru părin^iii fragii şi surorile lor, să le pre^uiască 
munca şi osfenelile. £sfe un mijloc de a=i face să frăiască în aceasfă 
vieată de familie şi să se lege de ea, pe lângă obişnuinţa care li se dă 
să-şi exprime gândurile în mod sincer, neforfat.

Din casa părintească, ei se leagă şi de lucrurile lor- Patub masa, 
dulapul sunt obiecte pe care ei Ife îndrăgesc cu adevărat.
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PATUL MEU.

,,Patul meu este tăcut din lemn. Patul meu are patru 
picioare. Pe pat punem cearşaf. Eu dorm seara în el. Mama 
dimineaţa scutură patul. Eu scutur pătura cu mama în fie= 
care zi. Mie îmi place să tiu patul curat“.

Stoica Florica
Clasa 1. 1941.

MASA LA CARE SCRIU.

„Eu am o masă. Când viu dela şcoală întâiu mănânc. 
După ce am mâncat trec şi citesc. Pe urmă mă joc. Măsuţa 
mea este făcută din stejar, După ce am mâncat , mama mea 
strânge farfuriile şi le pune în dulap. Dimineaţa când mă 
scol beau laptele pe masă.

Masa mea este micuţă.
Odată m am suit pe masă şi era să se rupă. Intr’o zi 

tăticu a pus pe masă nişte fiare. Eu am început să plâng că 
se rupe masa. Eu iubesc masa la care scriu şi învăţ !**

Ion T. Vasilica
clasa Il-a 1938.

Apoi se căsnesc să=şi alcătuiască şi planul casei lor — după ce 
i=au cercetat vieata care se desfăşoară între cei patru pereţi- Aceiaş 
preocupare de a reda totul în mod natural, fără nimic convenţional.

Planul casei noastre
Stancu Maria

Clasa I.
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Copilul a însemnaf: cu grije £o£ ce se cuprinde in încăperea casei 
lui. A măsuraf perenii, a orânduit ferestrele, uşile, lucrurile, na 
uitat nici ştergarele, care o împodobesc şi nici pledurile de copii care 
o înveselesc. Planul este însufleţit, iar micul artist a redat vieafa unei 
încăperi în câteva linii stângace.

5ă trecem la curte. O vom găsi tot atât de însufleţită, cu păsări, 
cu animale, pomi, şi flori cari toate impresionează pe copil. Nimic 

din toate acestea nu=i scapă, nu=l lasă indiferent- El participă la vi= 
eata unei flori care înfloreşte pentru el, a unui arbore sub a cărui 
umbră şi parfum se simte fericit, a unui animal drag, care sburdă pen
tru el... Se bucură de el. Prin compunerile şi desenele lui^, el le face să 
frăiască şi pentru alţii-
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Curtea casei noastre
loniţă Elena

Clasa I. 1940.

In fiecare desen curtea are altă înfăţişare. Copilul ştie să găsiască 
nota particulară cu care să=l individualizeze. El a prins din ceeace
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l=a in£eresa£ câte ceva nou şi a redat aşa cum le=a descoperit, cu ochiul 
lui plin de pătrundere.
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Curtea casei părinteşti
Anghel Gherghina 

Claas Il-a 1939.

La fel înfăţişează şi animalele şi arhorii şi florile. Nu rămâne 
animal, pasăre, floare sau copac din curtea lui pe care să nu ne=o 
facă cunoscută prin compuneri şi desen.

Alte animale sunt arătate în acelaş fel.

MIELUL MEU.

„Mielul meu este mare. Primăvara oaia face mieluşel. 
Mie îmi place oaia şi mielul că sunt drăgălaşe. Mielul meu 
este frumos. Eu îl iubesc că are clopote! şi îl aud sunând 
în depărtare. Mi=e drag că are lână creată şi moale. El aleargă 
vesel pe câmpie“.

loniţă Constanta
clasa 1 — 9 Aprilie 1941

Iată şi această lucrare „Calul meu“. Ce notă de delicateţe se des= 
prinde din ea. Dar desemnul, parcă nici nu ar fi făcut de un copilaş 
atât de mic ! Fetita a ştiut să=l privească bine, să=l apropie de sufletul 
ei ca pe un tovarăş drag.
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Aceiaşi no£ă de duioşie o găsim şi în compunerea următoare

CALUL MEU.

„Calul £rage la căruia. Tata ară pămâniul cu el. Se 
duce la iârg şi face foafă freaba. Calul nostru este bun şi 
voinic. El este blând şi nu dă cu picioarele. Si noi am 
avut doi cai din care am vândut unul- îmi pare rău de el, 
dar parcă mai rău îmi pare de mânzul care a murit. 3i ce 
frumos era !“

Manole Gheorghe
Clasa l-a 1941

lată şi câinele, prietenul nedespărţit al copiilor.

CÂINELE MEU.

„Câinele meu este frumos. Eu îl iubesc foarte mult, 
fiindcă este blând- Când viu dela şcoală el îmi sare în spate- 
Pe câinele meu îl cbiamă Florea. El este mare. Când viu 
dela şcoală, iau pâine şi=i dau să mănânce. El păzeşte curtea. 
Câinele meu este gras. El niciodată nu pleacă de acasă. Când 
părinţii mei nu sunt acasă el şade numai la poartă să vadă 
cine intră în curte. Când vine cineva la noi, Florea latră 
şi noi ştim că vine cineva. Eu îl iubesc foarte mult pe 
Florea. Florea este bătrân. Mie îmi pare rău că este bătrân.*1

Tănase Elena
elasa ij-a — 1936

Majoritatea acestor teme pe care le prezentăm în acest capitol, făcute de micii 
elevi ai clasei I-a din anul 1941, s’au lucrat sub conducerea D-rei Aurelia lonescu, în
văţătoarea clasei. Ele dovedesc ce se poate obţine dela copii noştri când devotamen
tul nu lipseşte.
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5i o pasăre — cloşca

CLOŞCA NOASTRĂ.

„Cloşca noastră are pui frumoşi. Ea esfe roşie. Eu le 
dau puilor să mănânce mălai cu apă. Mama le dă mei. Mama 
mea a pus încă o cloşcă să scoată pui- Cloşcă mea îşi clieamă 
seara puii. Ea îngrijeşte de ei. Ii acoperă bine cu aripele.

Constantin Florica 
clasa I-31-111-941

On puternic sentiment de dragoste fafă de animale, se desprinde 
din fiecare din aceste lucrări.

Dela animalele care însufleţesc casa părintească, trecem la grădină 5 
s’o observăm primăvara când vieafa abundă.

GRĂDINA DE POMI.

nOrădina de pomi e mare şi frumoasă- Pomii sunt 
puşi în rânduri şi între ele distantă. In grădină sunt: 
pruni, caişi, corcoduşi, nuci, meri, peri, gutui şi alţii- Printre 
pomi este pusă fasole şi iarbă verde Mie îmi place grădina, 
fiindcă este mare şi frumoasă.

Caişii aveau caise crude, care nu sunt bune de mâncat. 
Coroana este verde şi mare- Pomii se krănesc din pământ. 
Ei ne dau fructe bune. O parte din fructe o ducem de 
o vindem la Bucureşti, iar cealaltă parfe o oprim pentru 
noi de mâncare. Facem compoturi, dulceaţă, le punem la 
uscat şi le păstrăm pentru iarnă- Ga pomii fructiferi să ne 
dea fructe, noi trebuie să=i îngrijim astfel: să = i curăţăm de 
omizi, să=i văruim, să=i săpăm la rădăcină şi să le turnăm 
apă le rădăcină.

Ce folositori sunt pomii fructiferi pentru noi!“

Bădişor Ana 
clasa I-a — Mai-1941

Pomii sunt înfăţişaţi aşa cum i=au cunoscut, cum pot ei să*=i 
de scopere.
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Din nenumăratele lucrări cu privire la pomii de grădină ne este 
greu să facem o selecţie. Reproducem la întâmplare câteva.

Iată nucul:
NUCUL.

„Nucul creşte în grădină. Frunzele sunt late. Eu vara 
stau la umbra lui şi lucrez. Nucul dă umbră mare. Noi din 
lemnul de nuc facem mese, scaune şi paturi. Din nucile 
nucului se face plăcintă, ulei şi mai multe.“

loniţă Constanta
clasa l-a — 1941

Acelaş pom descris de un alt copilaş de clasa II=a.

NUCUL MEU.

„Nucul meu e bătrân. El are crăci mari şi groase. Eu 
îl ud mereu. Face nuci mari. El creşte mare şi gros. Frunzele 
nucului sunt mari şi late ca palma. Nucul are coroana sub 
care s’ar putea acoperi o casă. Nucul meu e gros şi frumos. 
Din frunzele de nuc se fac băi. Nucile au coaja de lemn. 
Noi le spargem şi le mâncăm miezul.

Preda Ştefan
clasa Il-a — 1938%

Un alt arbore la care tin ei mult, e salcâmul. II găsesc pretutindeni. 
Fiecare îl înfăţişează în altfel.

SALCÂMUL.

,,Salcâmul nostru primăvara este frumos că înfloreşte. 
Din salcâmi cad flori una câte una. Pe jos sunt flori de 
salcâm multe. Este ca un covor alb şi frumos.

Noi ne bucurăm când vedem salcâmi înfloriţi- Salcâmul 
este foarte frumos. Salcâmul are o coroană mare şi frumoasă.' 
Crengile sunt pline de flori şi de frunze. Florile de salcâm 
dau un miros îmbătător. Eu stau cu plăcere la umbra sal= 
câmului şi respir".

Gheorghe Elena
clasa l-a — 1941

O altă fetită mai mărişoară descrie astfel salcâmul:

„Ce mireasmă! Ce parfum îmbătător! Frumos este salcâmul 1 E 
numai alb I Numai ciorchini albi! Când treci pe lângă el îti vine să 
te opreşti în loc. Ce frumos este salcâmul 1“

Stancu Tudora
clasa lll-a — 1939
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3i un băeiel de clasa IV-a:
SALCÂMUL.

»Salcâmul nu es£e un pom roditor, dar este un lemn 
folositor pentru foc şi umbră. El este înalt de vreo 10—15 
metri. Salcâmii cresc repede şi se prind repede. Oamenii 
au înconjurat grădina cu salcâmi. Salcâmii au un miros p]ă= 
cut. Are floarea ca ciorchine de zăpadă. Salcâmul este bun, 
cu toate că nu dă roade, dar dă lemne bune pentru foc“ !

Anghel Călin 
clasa IV-a — 1939

Astfel, acelaş arbore, trezeşte o nouă rezonantă în fiecare suflet 
de copil.

Să vedem şi florile :
TRANDAFIRUL.

„Trandafirul este o plantă care creşte în grădina de 
flori. Florile trandafirului au un parfum plăcut- Noi punem 
florile lui în apă pentrucă sunt frumoase şi au un miros 
plăcut Udăm trandafirul ca să crească- Trandafirul are nişte 
ţepi ca să se apere de duşmanii cari vor să=i facă rău“.

. -

'-iV' Ks
• -1 v 'r: i

Constantinescu Teodora
clasa I 1941

Alte flori nenumărate sunt înfăţişate în acelaş mod- Desenul 
însoţeşte fiecare mică compunere. Copilul caută multiple forme de 
expresie, pentru a reda cât mai concret ceeace l=a impresionat.

Astfel este copilul introdus în vieata casei părinteşti, cu tot ce 
cuprinde ea: părinţii, fraţii şi surorile, animalele, copacii, florile şi în= 
suşi lucrurile formează un tot armonic, pe care copilul îl cercetează cu
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dragoste, penfirucă es£e al lui, face parfe infegranfă din aceasfă unifafe 
de vieaţă care esfe indisolubilă de vieafa lui. Deaceea el spune: cloşca 
mea, calul meu; mielul meu, masa mea, e£c-. To£ îi aparţine. Copilul 
le cercetează prin această legătură care se naşte între el şi fiecare fiinfă 
pe care o îndrăgeşte.

Să observăm compunere: ,,Flanelufa mea de lână“, care ne aminteşte 
de o altă Păzitorul cărţilor mele“.

FLANELUŢA MEA DE LÂNĂ

«Mămica a cumpărat lână dela Bucureşti şi a tors»o* 
Lâna e luată dela oaie- După ce a tors=o, a răsucit=o şi a 
început să lucreze la ea. Când mi>a făcut=o, am luat=o şi 
m’am îmbrăcat. Ea are nasturi albi şi lâna e cafenie, fiindcă 
am vopsit=o. Eu mai am una albă. Eu le port cu drag pe 
mine. Le iubesc fiindcă îmi tin cald. Acum e iarnă şi eu 
le iau. Ele îmi sunt dragi".

Anghel Gherghina
Clasa 11-a - 21-H-1940

Adâncirea în acest centru de vieată este şi mai puternică prin 
problemele care le introducem. După ce şi=au notat preturile cu care 
se vând şi se cumpără diferite produse '), copilul îşi alcătueşte singur 
problemele care trezesc acum un viu interes, nu mai sunt nişte fic= 
tiuni imaginare, prilej de a executa anumite calcule, fără să cuprindă 
în ele niciun punct de atracţie Problema devine interesantă prin ea şi 
este uşor urmărită de copii. Ea se leagă de elementele vieţii adevărate, 
se naşte din ea.

Dăm aceste exemplificări :
PROBLEMĂ FĂCUTĂ DE MINE

Tăticul meu s’a dus la oraş cu 99 legături de ceapă şi 
a vândut cu 2 Iei legătura şi cu 52 ouă eu 2 lei oul şi avea 
la el 80 de lei* Din banii cari îi ia, cumpără 14 kgr. mălai cu 
6 lei kgr. şi 4 kgr. fidea cu 28 lei kgr. Vrea să ştie câţi lei 
mai are ?

AŞEZAREA PROBLEMEI

99 legături.............. 2 lei 1.................... 52 ouă
oul ..... 80 lei . . . . • 14 kgr. mălai .... 
4 kgr fidea .... 28 kgr*

. 6 lei
2 lei

1) Fiecare copil îşi are carnetul Iui, în care îşi notează preţurile de cumpărare şi 
vânzare a diferitelor produse. Ele servesc Ia alcătuirea „fişierului matematic,‘ şi Ia alcă
tuirea diferitelor probleme.
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ALTĂ PROBLEMĂ

Vaca noastră rDănâncă pe zi 4 kgr. târâte şi fiecare kgr. 
costă 4 lei. Vreau să ştiu cât mănâncă ea în 30 zile?

AŞEZAREA PROBLEMEI

4 kgr................4 lei............... 30 zile . . ?

Sau,

4 X 30 
120 X 4

120 Kgr- 
480 Lei.

R = 480 Lei.

Manole Dumitru 
Clase II.

Mama ia în 3 zila la rând câte 10 ouă din cuib. Le 
vinde pe toate cu câte .3 lei oul. Cât primeşte ea pe toate 
ouăle ?

3 zile.............10 ouă . . .
10 + 10 + 10 = 30 ouă. 
30 + 30 + 30 = 90 lei.

3 lei . . ?

R = 90 lei.

Constantin Floarea
Clasa I-a — 26-ll-,911.
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. FI51ERUL MATEMATIC

Fişierul .malemafic pe care copiii şi=l alcătuiesc singuri, esta un 
preţios mijloc de a*i face să trăiască în realitate-

Prezentăm un model de fişier, lucrat de elevii cei mici ')•
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ANGHEL GHERGHINA
Clasa Il-a I9J9

1) Fişienul matematic alcătuit de copiii de cl. 11, sub conducerea d-nei înv. Eliza Paveliu.
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Astfel copilul se integrează mai complet în centrul lui de vieată. 
Tot ce interesează acest centru îl va interesa şi pe el. A cerceta în 
mod fugitiv, în cursul unei perioade de timp, este a îndeplini o literă 
din program. A le urmări ca o preocupare constantă de a le pătrunde 
şi a le descoperi pentru ele, pentru interesul cara-l prezintă în sine la 
elucidarea temei urmărite — aceasta să ne fie preocuparea.

Mumai atunci când o unitate de vieată atrage pe copil în această 
activitate, polarizează interesele lui, poate să devină o unitate organică, 
un adevărat centru de interes. Sub aspectele ei diferite, în legătură cu 
anotimpurile şi îndeletnicirile părinţilor, ea poate să fie mereu un 
motiv de cunoaştere, şi trăire în realitate.

Credena că procedând în felul acesta, facem pe copil să câştige o 
experienţă bogată, care să^i rămână pentru mai târziu să fie completată, 
verificată şi aprofundată.

In acest mod şcoala poate să lege pe copil de vieată, începând cu 
acest nucleu în care el trăeşte cu atâta intensitate. ,,Casa părintească*1.



SATUL

Sa£ul formează a freia unifafe de vieafă. Izolând clasa şi casa părin= 
fească de vieafa safului, nu am ridicaf bariere înfre acesfe unilafi de 
vieafă — a fosf numai un procedeu de mefodă, încadrarea în cenfre 
de viâ(ă mai mici. Propriu zis ele nici nu se pof izola. Es£e o singură 
unifate de vieafă în care se desvolfă copilul — ,,saf;ul“—în care el res= 
piră, cugefă, frăieşfe. Toafe impresiile lui de saf se leagă; fie că e 
vorba de clasă, de casa părinfească, de pădure, de apă.

Să observăm lucrarea „Păzitorul cărţilor meleli. Câfe gânduri se 
împletesc în sufletul copilului: mama, ţesutul, lâna, oile, drumul 
la şcoală. Toate sunt încadrate în sat. Satul rămâne ca o realitate 
permanentă în care ele se conturează Aceeaşi interpătinndeie 
când este vorba de ocupaţia părinţilor, căratul lemnelor, strângerea 
zarzavaturilor, culesul viei, aratul, Sun£ îndeletniciri cari nu se pot se= 
para de vieata satului, de imaginea lui. Copiii le simt, le trăiesc, le 
transplantează în sufletul lor şi le păstrează Ca ceva permanent, ca o 
realitate organică indisolubilă de vieata lor.

D eaceea, tratând centrul de interes ,,satul“ nu ne°am gândit să=l 
închidem într’un cerc încbis, nici să»l reducem la o etapă de timp 
oarecare, cum e stabilit în actuala programă. Cunoaşterea satului 
o începem din primul an şi o. continuăm în anii următori. Celelalte 
centre de interes asupra cărora ne mai oprim, se tratează paralel cu 
acesta- Astfel se stabileşte strânse legături între aceste unităţi de 
vieată.

Reproducem următoarele dintr un proces-verbal încheiat la înce= 
putui unui an şcolar, pentru fixarea planului de lucru, ce urmează a 
se desfăşura în cursul lui şi din care se desprinde această preocu
pare de a ne integra în vieafa satului.
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PROCES-VERBAL din 10 Octomvrie 1938.
In şedinţa de azi s’a discutat planul de lucru şi metoda de 

predare. S’a hotărât ca şi anul acesta să continuăm metoda învăţă
mântului pe unităţi de vieaţăl). In corelaţia materiei de învăţământ 
să se ţină seamă de vieaţa locală.

înainte de a se fixa planul de lucru, Doamna Directoare a ară-, 
tat că acest program poate suferi schimbări atunci când se ivesc, 
teme ocazionale.

S’a discutat apoi pentru fiecare clasă în parte, în felul următor:
Clasa I-a. Centru de interes ,,clasa”. Se va studia ,,clasa” timp 

de patru săptămâni. Studiul va fi continuat de ,,casa părintească” 
şi ,,sat” în cadrul toamnei. Se va lucra după metoda integrală.

Să se insiste în luna de tranziţie asupra naturii, obişnuindu-se 
copiii din clasa I-a să adune material din natură: frunze, ghindă, 
castane, etc. Să se colecţioneze acest material .şi să se confecţioneze
diferite lucrări din el şi mai presus de orice să se deprindă să iu
bească dc mici natura, locul natal şi glia.

Clasa Il-a. Se va studia o lună centrul de interes ,,clasa”. Apoi 
se va trece la ,,sat”.

In acest centru se vor trata teme locale, lecturi şi povestiri în 
legătură cu subiectele fixate — cu bogăţii de observări şi aplicări. 
Preocuparea nu rămâne însă izolată şi se studiază în acelaş timp 
„casa părintească” şi ,,satul”. Se va insista asupra ,,moarei din sat”. 
Toate acestea în cadrul toamnei. Cu ocazia excursiilor se va colec
ţiona material după care să se deseneze, şi să se facă aplicări de
lucru manual. La fiecare pas se vor lua teme din vieaţă, din ma
terialul viu. Studiul să se contopească cu natura. Copilul să observe 
de mic că studiul este un rezultat al cercetării naturii.

La clasa IlI-a s’a fixat centru de interes ,,România”. Se va
porni dela satul lor----în cadrul toamnei, studiind la geografie şi
ştiinţe naturale solul, subsolul, relieful, clima, vegetaţia.

Toate se vor studia prin observare directă a naturii — pe bază 
de excursii în sat. La aritmetică, copiii vor formula singuri probleme 
locale, cu date de acasă, cuprinzând valoarea produselor, realizări, 
câştiguri şi cheltueli.

Transformările metrice vor fi aplicate la vieaţa de sat.
La religie se va căuta să se cunoască credinţele şi obiceiurile 

locale şi să practice aceste credinţe.
La clasa IV-a se fixează ca centru de interes ,,România”. Di

rectivele de lucru vor fi ca şi pentru clasa IlI-a.

1) Această metodă introdusă în 1938 şi în programa analitică a învăvâţământulul. 
primar, a fost experimentată la şcoala noastă din anul 1935-1936.
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Aşa dar, nu este prilej în care satul să nu apară cu un ,,leitmotiv“ 
al lectiunilor noastre. Animalele se vor cerceta în raport cu munca 
pe care o îndeplinesc în gospodăria săteanului, la câmp, în pădure, 
în.sat. Vegetaţia este cercetată după locul în care creşte: în grădină, 
pe câmp, în luncă, în livadă. Sărbătorile sunt legate de obiceiuri, 
•datini, credinţe din sat.

Satul încbide în sine o vieată întreagă, în care omul natura, 
munca, jocul se înfrăţesc. In el se plămădesc toate impresiile co= 
piilor, la el se referă toate cercetările lor, în el se încheagă toate 
eunoştiintele ce şi=le dobândesc. Paralel cu celelalte centre de interes, 
satul este urmărit dar, de toate clasele. Aceiaşi temă o găsim la clase 
diferite — fiecare tratând=o potrivit gradului lor de desvoltare.

In sfârşit satul îşi scbimbă înfăţişarea şi vieata necontenit, după 
sbimbările naturii. Nicăieri acească influentă a ei asupra omului, nu 
apare mai evidentă ca la sat. Munca omului e în funcţie de natură î 
jocurile copiilor la fel; aspectul satului se scbimbă şi el după natură. 
Copilul înţelege şi el această legătură cauzală şi o pătrunde. Deaceea 
satul este urmărit în fiecare anotimp cu nota particulară pe care i=o 
imprimă — satul toamna, — satul iarna — satul primăvara ori vara. 
In acest ciclu de viată, satul apare mai clar, iar natura prinde să im= 
prime mai mult influenta ei asupra vieţii satului şi a omului.

Noi am cercetat acest sat legat de anotimpuri, iar copiii l=au 
prezentat in varietatea manifesfărilor lui.

Prezentăm două planuri de lucru— llS(Xtul nostvu icbvnctH şi ,, Satul 
noUru primăvara" după care am urmărit cu elevii de clasa I şi a II=a 
vieata lui în prefacere. Subiectele fixate au suferit se înţelege scbim= 
bări în timpul tratării. In fiecare moment ceva nou poate să intervină 
pentru a da vieata planului fixat. In special bucăţile de lectură, poe= 
ziile, pe care copiii le pot găsi în lecturile lor particulare, în şezăto» 
rile ce şi=le organizează singuri — compunerile şi desenele, atâtea noui 
prilejuri cari înviorează planul fixat. Deaceea nu=l prezentăm ca ceva 
static, ci ca o sugestie de felul cum se poate lucra.
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ŞCOALA DE APLICAŢIE MĂGURELE-ILFOV 
PLAN DE LUCRU 

„SATUL NOSTRU IARNA,r
Subiecte ce trebuiesc tratate Ia clasa I şi ll-a dela 1 Decembrie — 1 Martie 1940

SUBIECTELE

c/>

o
(Uo

Uliţa noastră iarna.
Satul nostru iarna.
Pădurea iarna.
Râul nostru iarna 
Ce fac oamenii iarna.
Cum circulă oamenii în sat şi dela sat la oraş.
Cum se apără animalele în timpul iernii.
Animalele care ne dau lână şi păr: oaia, porcul, vaca, calul, gâscă, raţa etc. 
Cum ne îmbrăcăm în timpul iernii.
Animalele care trăiesc în pădure: ursul, lupul, vulpea, iepurele.
Păsările care au rămas iarna în sat: vrabia, uliul, cioara.
Lemnele — încălzitul — vatra.

Preţul lemnelor — mâna de lucru - transport. 
Preţul păsărilor în timpul iernii.
Preţul nutreţului pentru vite.
Preţul cărnii, laptelui şi altor produse.

XB
C<ca
Eo
ii

ca
X)
E

Poveste de iarnă: La gura sobei.
Pisica toarce pe vatră.
Omul de zăpadă.
Pe ghiaţă.
Săniuţa.
Povestiri, lecturi, poezii în legătură cu iarna, i;

Sărbători de iarnă: Sf. Nicolae, Crăciunul, Anul nou. Bobotează, Sf. Ion etc. 
Datini:
Cu steaua, cu colindul, cu sorcova etc.

Cântece: Colinde, cântece de stea, cântece de iarnă.
Desemne: Scene de iarnă, aspecte de iarnă din sat, jocuri de iarnă. 
Şezători — Povestiri — dramatizări, lecturi.

NOTĂ; In legătură cu educaţia fizică, se vor face sportuâ şi jocuri de iarnă. 

1) Se aleg bucăţile cele mai potrivite în legătură cu temele de iarnă tratate.
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ŞCOALA DE APLICAŢIE MĂGURELE-ILFOV 
PLAN DE LUCRU 

„SATUL NOSTRU PRIMĂVARA"
Subiectele ce trebuiesc tratate la clasai—II dela 1 Martie—31 Mai 1940.

OBIECTUL 1 SUBIECTUL
!

Satul nostru primăvara.
Drumul dela şcoală la moară.

GEOGRAFIE Drumul dela şcoală la port.
Râul nostru primăvara.

— Lacuri şi bălţi.

- a)
A înverzit pădurea.

r-* S’au întors păsărelele la cuib
1. Rândunelele

Z 2. Berzele
b)

Viaţa din jurul apelor:
Păsări de baltă

2
INTUIŢIE Plante:

Salcia
Răchita

< c)
Câmpul primăvara

Lucrări de primăvară.
Tata pregăteşte uneltele.
Munca în sat primăvara.
Zarzavaturi de primăvară.

< Grădina de legume.
Grădina de flori.

0

ARITMETICĂ

Probleme compuse.
1. Calcularea produsului muncii la un pogon.

D 2. Cât costă însămânţarea unei grădini.
3. Hrana vitelor de muncă.

Q
Ce vindem acum la oraş.

A sosit primăvara!
liJ

COMPUNERE

Vioreaua — Ghiocelul
Mucenicii.
Sf. Toader.
Obiceiuri din sat în Martie.

„ „ „ „ Aprilie.
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OBIECTUL SUBIECTUL

-
Luna florilor.
Ce lucrează oamenii primăvara.
Jocurile noastre de primăvară.
0 plimbare în parc.

COMPUNERE „ „ la moară.
» » w port

Munca în sat la noi.
Ce ajutor dau copiii părinţilor.
Cum am lucrat grădiniţa de legume.

Teme:

GRAMATICA
1. Propoziţiuni simple cu subiecte de primăvară.
2. Ce lucrează oamenii (subiect-predicat\

' < 3. Fiinţe care vin la noi primăvara.

t-*' Primăvara.
Povestea ghiocelului.
Primăvara în sat.

CJ Povestea lui Martie.
D Cântecul plugarului.

Albinele şi primăvara.
Q LECTURI Vrăbiile şi rândunelele.
U Cei doi fluturaşi.

Ţipoiaş.
Vine Mai!
Copilul lisus între flori.
Smeul.
Floarea Paştelor.

Primăvara.
Dor de primăvară.

O POEZII
Cântecul ghiocelului.
Cocoarele.

co In grădină.
H Paştele.
Oi
< Ghiocelul.
<

CÂNTECE
Primăvara.

H- Mâţa.
<
O

Noaptea în luncă.
D
Q Jocul florilor
U J 0 C U R i I etc.

Jocuri în aer liber.

Prezentăm şi dispoziţia materiei tratată într’o zi de clasă, tema 
fiind „Uliţa noastră iarna'*.



91

P
od
u
P

w
Q

2
<
a,

(O
I

'â>

O

Ioc
(O
’(0
L.+-«
(O
(0oc
(0

oe
nd
W

>co
u

•co
u
3

T3
W

ce
u
3

'T3

W

>co
C

>co

co
u
3

T3
W

0)
3

2 1 D g

^ r4flj <0 C
^ ce ^" 2 S
li 0 cn 
o 3 0) 

CO 2-0

XO li

•3 fi

ib fiI 1
hJ o

S
*c
<

o
O

e
S

O

.S c
(L) ,ClD

OD 0)
.5 P -

u 9 
Kd XC CL
co co fl

>CQ P
a o- ■=

CJ .S

c ><0
a :S“
o; D 
co
0) o Q a.

•• _I

.2 3 « N a a 
oj Jr x8o o N

Oh V 
"T3

*_i ™ to
fi B "«cd ^

U 3 5
p >

fl, • Q> co£ 2 fi o 2
•p^ P P C 3
*-» P M »H

u- a .2--2
CJ p

^ « s —co . ^ .tn" Oo
a - -c ^3 T. g a
o N

o o .g 
0< 0) 
O

O.

Xfl « n 3 -fia £ ̂  ^ 3 ^
- -2 3 « fi S

M <u a “5 2
O >1 fi c ^
li <0 a « o c!

a, o o ,5

•C « u 2 fi3 o y ® u
g w co

JS -fi -fiC -3
co a a ^



Marin St. Constanta
Clasa IlI-a. Noembrie 1939

SATUL TOAMNA

E timpul culesului. Oamenii îşi strâng recolta din grădini, de pe 
câmp, din livadă, din vie- Copii participă la toată această vieată care 
abundă în jurul lor. Ei îşi creiază teme preferate, prind o notă din 
natură, un peisaj caracteristic, o privelişte a muncii părinţilor.

Suferă cu fiecare pasăre care=i părăseşte, cu fiecare frunză care 
cade. Totul e redat sincer şi spontan.

SATUL NOSTRU TOAMNA.

„Mii de frunze cad scuturate de vânt la pământ. Aleargă 
oamenii de colo până colo pregătindu^se de cumplita Târnă, 
care bate la uşa omului şi sărac şi bogat. Câmpul începe să 
fie trist, fiindcă numai are nici un pic de verdeaţă, afară de 
varză, ultimul sarzavat de toarnă. Cotoarele porumbului stau 
şi ele supărate, aşteptând cu teamă iarna. Oamenii cară nu
treţul depe câmp, ca să aibă la iarnă ce să le dea de mâncare 
vacilor şi cailor- Viile s’au cules în coşuri puse în camioane 
sau în căruţe şi apoi s’au dus la Bucureşti. Cu jestul 
strugurilor s a făcut must şi din must, vin. Satul a început 
să fie trist şi mohorât că o să vie iarna care nu întârzie 
prea mult. ‘

Preda Z. Simion
ci IV. — 17 Noembrie 1936
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CAD ERUNZELE

A frecut vara şi a venit toamna- Frunzele au îngălbenit 
şi au căzut- Moi când venim dimineaţa la şcoală curtea este 
galbenă de frunze. Numai câte una a rămas verde în pom, 
dar şi aceea cade. Pomii sunt urâfi pentrucă nu mai sunt 
verzi ca vara. Toamna şi florile se usucă. Când era vară era 
bine, pentrucă pomii erau îmbrăcaţi şi plini de bunătăţi. 
Când bete vântul cad toate frunzele.

Anghel Gherghiua 
Clasa II. Noembrie 1939

_^a.ir0r t Jî
.... i'-. «wfa-ZUK.icâ

Oomenii răresc pădurea şi cară lemnele

Lisandru Aurel 
Clasa Ill-a

„0 ZI DE TOAMNĂ"

„Când m’am sculat de dimineaţă şi am ieşit afară, nu 
puteam sta în curte din cauza frigului. Ceamurile erau abu= 
rite. Când veneam la şcoală sm observat cum casele erau 
albe de brumă. Lacurila au prins o pojghiţă subţire. In re= 
creaţie am văzut că printre crengile copacilor nu se mai 
găsesc decât câteva frunze zdrenţuite- Florile s’au veştejit 
toate, numai tufănelele şi crizantemele au mai rămas.

Oamenii au început să se pregătească de iarnă. Ziua 
aceasta nu mi=a plăcut fiindcă a fost frigu.

Dumitru Tudora
Clasa IV-a 

Calendar, 18 X 1938
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LA CULES DE PORUMB.

Ln cules de porumb.

„Noi am cules porumbul. Am plecat de dimineaţă să nu 
pierdem timpul. 11 rupeam şi îl desfăceam din foi şi îl strân= 
geam în coşuri,

Ne =am dus mai muHi la cules. Când se umpleau coşurile, 
îl făceam grămadă. Când venea seara încărcăm porumbul in 
căruţă şi=l duceam acasă. Dela câmp alegeam porumbul verde 
şi îl puneam deoparte. Acasă îl descărcăm din căruţă şi îl 
puneam în podul casei sau în pătul.

Dela porumb noi luăni cocenii care îi dăm la vite. Când 
se usucă bine, noi ne ducem la moară şi îl măcinăm. Din 
mălaiul măcinat noi facem mămăligă. Oamenii din sat cultivă 
mult porumb şi grâu. Când porumbul e verde, noi îl coacem 
sau fierbem. Porumbul trebue pus mai rar şi să nu punem 
multe boabe în cuib. Ce hrănitor este porumbul pentru noi 
oamenii 1"

Anghel Gherghina
Clasa IlI-a Oct. 1940

Culesul nucilor

Cristache Maria
cl. M-a, 7 IX 1940.
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Afară plauă, dur copii tot se duc la şcoală

Gheorghe 1. Viorica
Clasa ll-a 19.?8.

Toamnă

Constantin Gheorghe
Clasa IV 10 Ojt. 1938.



Marin Tudora
Clasa IV 1938

SATUL IARNA

Sa£ul îmbracă baina albă a zăpezii. „E mai mul£ £risL decâ£ vesel“ 
cu £oa£e jocurile şi bucuriile iernii„- Acesta este sentimentul general. 
Oamenii stau în casă, şi rareori ies după treburi. Natura e tristă, nu= 
mai e cântec de păsărele, numai e verdeaţă. Copii redau admirabil as= 
pectul iernii în sat.

IARNA PE ULIŢĂ

niarna, uliţa este foarte liniştită. Doar din când în când 
trece câte o sanie pe drum. Noi suntem foarte bucuroşi 
âindcă ne dăm cu săniuţele pe derdeluş. Săniile când trec 
cu cai, au câte un clopoţel de ne mai mângâie- Oamenii stau 
pe lângă casă şi din când în când mai ies afară şi sparg 
lemne. Fumul iese foarte uşor.
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Noi ne ba£em cu bulgări de zăpadă şi facem oameni 
de zăpadă şi=i punem o mătură în mână.

Copiii îşi înjgbeabă câte o săniuţă cât de urâtă şi se 
duc la derdeluş. Noi ne facem câte o patină".

Popescu Aurel 
Clasa IlI-a, 22 I. 1938.

VIAŢA IN SATUL NOSTRU IARNA

dAu căzut frunzele. Cârdurile păsărilor călătoare s’au 
îndreptat spre Miază=zi. După câteva zile casele oamenilor 
s’au acoperit cu o pătură albă ca varul. Pomii s’au desbrăcat 
de kaina lor frumoasă. Oamenii iarna se ocupă cu tăiatul 
lemnelor. Ei stau numai prin casă. Când am văzut că au 
plecat păsările am simfit o durere, fiindcă au plecat. Pe 
drum cum mergi dai de o ulifă pustie. Toţi oamenii stau 
acum prin case. Noi acum mergem la şcoală- Fulgii de zăpadă 
când cad, parcă sunt nişte cruciuliţe frumoase. Noi mergem 
la şcoală prin troianul de zăpadă. Animalele iarna stau şi 
ele prin cotete, iar păsările au plecat. Dar nu toate păsările 
au plecat, au mai rămas ciorile şi vrăbiile. Vrăbiile stau şi 
ele prin cuiburile rândunelelor- Dar când or veni rându» 
nelele la primăvară, le goneşte din locurile lor. Mie îmi 
place iarna, fiindcă ne dăm cu săniuţa pe deal. 3i tnai ne 
place fiindcă vine Crăciunul şi ne ducem cu sorcova, cu 
colindul. Iarna este un anotimp foarte friguros. Copiilor le 
place anotimpul acesta.M

Ion T. Vasile
Clasa IV-a. 1939.

SATUL NOSTRU SUB ZĂPADĂ.

Acum noi suntem în anotimpul iernei celei friguroase 
şi geroase. Când ningea, era foarte frumos Fulgii de zăpadă 
cădeau pe jos din ce în ce mai mulţi şi formau o pătură albă 
de zăpadă. După puţin timp pe case şi pe acoperişurile ca
selor se vede pânza cea albă şi frumoasă a iernii. Iarna se 
aştern nămeţi mari peste sat, dar acum e pela începutul iernii. 
La fiecare casă din sat, acum iese din coşuri câte un nor de 
fum. Iarna satul este pustiu fiindcă numai e atâta gălăgie în
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ssii şi nici păsările nu mai cân£ă cântecele lor cele frumoase. 
Pe drum iarna oamenii se duc cu săniile, unde au ceva de 
luat său vândut- Prin sat acum ciorile gârăe, adică spun că 
a venit iarna cea geroasă. Mamele noastre stau pe lângă 
sobă şi torc, ori lucrează la flanele şi ciorapi de . lână pentru 
noi şi părinţii noştrii. lama nu e un anotimp aşa de frumos. 
Arborii din sat acum iarna sunt uscafi* Ce moborîtă e iarna 
aceasta !

Anghel Gherghina 
cl. IV. ll-Xil-1940.

CE FAC PĂRINŢII NOŞTRI ÎN TIMPUL IERNII.
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Iarna oamenii cară lemne pen)rn foc

wPărintii noştri când văd că se apropie iarna, îşi cumpără 
toamna lemne, îşi îinbracă copiii şi Se îmbracă şi ei. Ei mai 
îşi cumpără şi maşină de foc ca să nu îngbete în casă. Ma= 
mele noastre iarna, îşi curătesc în casă şi fac mâncare la 
vremea prânzului, iar oamenii dau zăpada ia o parte din 
fata casei şi văd de vite. Oamenii din sat când văd că este
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drumul mai bun, pun caii la căruţe, şi se duc în ^l£e sa£e şi 
cară pae să°şi facă brazde- Cu acesie paie ei le bagă în graj» 
dul vitelor şi după ce se face băligar îşi fac brazde. In aceste 
brazde ei seamănă roşii şi când cresc mari le scoate din 
brazde şi le pun în pământ la deal ori în grădina casei- Alţi 
oameni după ce scot roşiile pun castraveţi”-

Oprea Niculina
Clasa IV-a

VIEAŢA IN SATUL NOSTRU IARNA

nMie nu=mi place anotimpul acesta al iernei. Eu ştiu şi 
cunosc cbiar din anotimpul toamnei, că începe să se scuture 
frunzele pomilor, începe să bată vântul-

In iarna aceasta s’au aflat mulţi oameni cari n’au lemne 
pentru a băga în sobă- Unii oameni s’au pregătit de cu 
toamnă, au tăiat salcâmii; alţii cumpără dela oraş- Uliţa iarna 
este tristă ; oamenii nu mai ies afară, fiindcă este frig. Dânşii 
ies afară numai pentru a tăia lemne ca să bage în foc- Câinii 
nu mai ies nici ei să latre- Oamenii îşi fac brazdele pentru 
plante".

loniţă Gheorghe
Clasa IV 1939

yiEAŢA ÎN SATUL NOSTRU IARNA

„Când au căzut primii fulgi de zăpadă, atunci am înţeles, 
că a intrat iarna în sat- De atunci au început zile mai triste- 
Oamenii nu mai ies la câmp- Ei stau mai mult pe lângă 
casă şi pe lângă păsări, Noi iarna umblăm la şcoală. Totul 
este mai trist. Câinii nu se mai îndură să iasă din culcuşul 
lor- Satul e liniştit. Doar târziu se mai aude un câine răguşit 

Mie nu=mi place iarna, fiindcă e frig şi e satul tăcut 
şi mai trist ca primăvara sau toamna şi vara, cu toate că 
iarna ne dăm cu săniuţa şi pe ghiată şi ne jucăm cu zăpadă.

Constantin Gheorghe
Clasa IlI-a

IARNA

A sosit şi iarna, Ce bucuroşi sunt copiii când văd pri
mii fulgi. Ei văd toate bucuriile pe care le dă iarna : săniuş, 
bătaia cu zăpadă, pe gbiată cu sania, cu cai, colind, stea.
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pluguşorul, florile d albe, sorcova, fâiaful porcului. Anul nou.
Sun£ mulfi care nu au acesfe bucurii, fiind desbrăcaii, 

desculţi, fără adăpost, fără lemne, fără pâinea cea de toate zilele.
ca atunc când avem, să dăm şi la cei care nu au ^

Lixandru Aurel
Ciasa IV. Decembre 1940

In acelaş mod jocurile, în cadrul peisagiului în care se desfăşoară— 
expresie a aceluiaş fel de trăire în ambianta naturii.

Cât răsunăt găseşte acest anotimp în sufletul copiilor, se vede 
nu numai din desenele lor atât de expresive, dar şi în compuneri, ei îl 
redau cu aceeaşi putere evocatoare.

JOCURILE COPIILOR IARNA

^ iypu^/fo~c .{fYru

Stancu Tudor
clasa I-a 16.1.1940.

CUM AM FĂCUT OMUL DE ZĂPADĂ.

nintr’o zi frumoasă de iarnă am făcut un om de zăpadă. 
Noi am făcut întâi un bulgăr mic şi pe urmă l=am rostogolit 
prin zăpada moale şi albă până s'a făcut mare. Când am fă
cut trei bulgări mari, i-am pus unul lângă altul şi i=am ne
tezit şi i-am făcut corpul. Pe urmă am făcut un alt bulgăr 
mai mic pentru cap. Cu tăciuni i«am făcut ocbii. Cu mor
covi i=am făcut nas şi gură. Pe corp i«am pus nasturi de 
cărbune.. Pe cap i-am pus capelă. Cu Domnişoara Letitia 
i-am cântat „Păsărică în timpul iernei.“

Arsene Ion
clasa 11-a — 16-11-1940
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10. XII 1940.

»As£ăzi e 10 Decembrie şi a nins. Fulgii cădeau ca o 
ploaia de miresme. Zăpada a începuf; să se aştearnă desful 
de groasă. Noi am început să ne facem bulgări de zăpadă 
şi să ne jucăm: Unii ne trânteam prin zăpadă, alfii îşi dă
deau cu zăpada în obraji şi ziceau ca să se facă roşii. Jocul 
nostru a fost vesel şi zburdalnic- După masă iarăşi ne-am bă
tut cu zăpadă. A venit şi domnişoara şi am tăbărît cu zăpadă.

Cristache Maria 
Clasa IV-a. 39 0.

Aceeaşi temă la o elevă mai mică :
BĂTAIA CU ZĂPADĂ.

fflntr'o zi de iarnă, am plecat să facem o bătaie cu ză
padă. Soarele strălucea foarte frumos, încât zăpada sclipea 
ca argintul. Atunci am mers pe poteci. Potecile erau mătu
rate de zăpadă. Gând am ajuns în grădină, am ales un loc 
neted cu zăpadă mare. Acolo ne-am împărfit în două grupe : 
una Domnişoara ISlatilda şi cealaltă copiii. Noi am făcut 
bulgări mari de zăpadă şi am început bătaia. Cădeam prin 
zăpadă şi iar ne sculam şi făceam bulgări- Eram bucuroşi şi 
fiecare ne grăbeam să facem mai mulfi- La şcoala Normală 
ne-a bătut Domnişoara. După aceea am plecat pe ulifă să 
ajungem la şcoală. Ne=am gândit să o batem şi noi.

Domnişoara mergea fără grije. Dar când ne=a simfit, a 
luat-o la fugă şi era gata să intre în pivniţă dacă era des
chisă. Când a văzut că nu e descbisă s a ascuns după masă. 
Am bătut-o şi am intrat în clasă.

Noi eram la obraji roşii ca bujorul şi veseli. Ce fru
moasă a fost bătaia"*

Anghel Gherghina
Clasa ll-a — 1939.
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Ion F, Tudor 
Clasa l-a

OMUL DE ZĂPADĂ.

wDe dimioeată şi până pela 11a ninş întruna cu fulgi 
mari şi deşi. Covorul cel alb s’a aşternut pretudindeni. Xbera 
mai mare dragul să ieşi afară, să te ningă şi să vezi cum cad 
fulgii de zăpadă- -După masă am ieşit afară în curte cu o 
domnişoară normalistă, ca să facem un om de zăpadă. Eram 
foarte bucuroşi. Am început să facem bulgări şi să=i cărăm 
în fata clasei. Am făcut întâi trupul, apoi i=am pus gâtul şi 
capul. După aceia am început să=l gâtim. Dam pus ocbi şi 
nas din cărbuni, gură din bârtie roşie şi ca să pară mai 
frumos i-am pus şi nasturi din cărbuni- L«am făcut cu fafa 
la drupQ. In cap i=am pus o oală spartă. Simfiam o mare 
bucurie când rostogoleam bulgării de zăpadă. După ce Dam 
terminat am intrat în clasă. Eram roşii. la fată. Ne îngbe= 
taşeră mâinile- Dar noi nici nu aveam nevoie.

O poezie despre omul de zăpadă care se aseamănă cu 
cel care Dam făcut noi, sună astfel :

Pe maidanul *nalt pe care 
Au crescut nămeţi^
Au făcut un bulgăr mare 
De zăpadă lucitoare 
Vreo câţiva băieţi.
Harnici şi voioşi făcură 
Inc'un cocoloş
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Cu mânu^ele-l bătură^
11 urcară, şi 'ncepură 
Ca să-i facă nas şi gură 
Ca oricărui moş.
Doi tăciuni, doi ochi ca smoala 
Potriviţi de mari,
Pălărie spartă: oala.
O să râdă toată şcoala.
Doamne l ce ştrengari!

Anghel Sofia
clasa IV — 1939

LA SĂNIUŞ

«Alaltăieri după ce am isprăvit lecţiile, ne=am dus la 
drum, să ne dăm cu săniuţa. Neli a adus săniuţa şi ne=em 
dat fiecare. Ne duceam prin zăpada cea mare. Zăpada era 
pe săniuţă. Când îl trăgea pe Tudor, se lăsa pe spate pe 
zăpadă. Când s’a sculat era plin de zăpadă- Doamna îl scutura 
şi noi râdeam de el. O căruţă venea tocmai atunci când o 
trăgea pe Marioara şi noi am tras=o. Săniuţa era făcută din 
lemn. Ea alunecă foarte bine. Mie îmi place să mă dau cu 
ea, fiindcă e mică şi frumoasă11.

Anghel Gherghina
Clasa II-. 1939

Dar bucuria cea mai mare a iernii este Crăciunul, cu toate da= 
tinele ce se leagă de această mare sărbătoare. Copiii le trăesc cu toată 
intensitatea şi le redau cu aceeaşi notă personală şi expresivă.
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CRĂCIUNUL IN SAT

wytSK^,x y/7
w:
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Cu moş ajunul
Aurel Lixandru 

Clasa Il-a. i938

LA MOŞ AJUN

»5 a apropiat Crăciunul. Odată cu sfintele sărbători ale 
Crăciunului vine şi cea mai mare fericire a copiilor, în seara 
de Moş=Ajun. Ce fericire şi bucurie simţeam în suflet. Cu 
o zi mai nainte mi=am căutat traista şi deabia aşteptam seara 
Ajunului.

A venit şi Luni, ziua în care să colindăm.
Afară era un crivăţ puternic, ningea şi telefoanele şue* 

rau. îmi pierdusem bucuria, fiindcă mămica zicea să nu ne 
mai ducem. A dat Dumnezeu şi a stat crivăţul. Eu cu fratele, 
mai de vreme am început să zicem bună dimineaţa. Mă
mica zicea să nu colindăm. A zis să colidăm dimineaţa. Eu 
am colindat o sută de covrigi. Ne-a părut bine că am 
colindat."

Cristache I. Maria 
Clasa IV-a 1940

DE CE NE PLACE SĂ COLINDĂM

„La Crăciun noi avem multe obiceiuri. In seara de Moş 
Ajun ne ducem cu colindul* Noi nu mai putem de bucurie
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fiind că ne ducem cu colindul. Abia aşfepfăm să vină vacanta 
Crăciunului. Mie mi s’a umpluf inima de bucurie, fiindcă 
ştiam că frebuie să merg cu colindul. Cum am luat vacanfa, 
m’am şi grăbit să mă pregătesc pentru frmoasele sărbători 
care au venit. Cea mai apropiată a fost seara de Moş Ajun, în 
care am mers cu colindul. In zorii zilei de Moş Ajun,ne=am 
strâns mai multe fete şi am pornit cu coli ndul pe la fiecare 
casă. Noi am cântat colinde şi cântece frumoase de Crăciun. 
Tofi aceea la care am fost, ne=au lăudat şi s’au bucurat mult- 
După ce am terminat cu colindul, ne=am strâns cu tofii la 
un loc pentru a vedea cât am strâns fiecare. Ce bucuroşi 
am fost ! Noi am văzut că aproape fiecare am strâns egal- 
încetul cu încetul ziua de Moş Ajun s a terminat**.

Andrei Z. Olga
Clasa I'l-a

Cu steaua 
Gheorghe Jana
Clasa I 17. I. 1940

CUM AM FOST CU BUNĂ DIMINEAŢA LA BUNICUŢA MEA

„Se apropie Crăciunul şi ne pare foarte bine. Noi de 
Crăciun ne ducem cu Bună dimineaţa, cu sorcova şi băiefii 
cu botezul şi cu steaua. Cel mai aproape obiceiu este cu 
Bună dimineaţa.

Mie îmi părea foarte bine. Mai era o zi pănă să vină 
Moş Ajun. Seara ne pregăteam, ne făcea mămica traista şi 
mie şi la fratele meu. Ne=a m pus de seara ţoalele sub căpă» 
tâiu, traistele în cui, după uşă. Acum aveam toate pregăfite
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şi dormeam fără vise. Mămica se sculase de mulf, aprinsese 
candela. Când a auzif copiii sfrigând, ne=a sculaf şi pe noi. 
Ne =am îmbrăcaf şi ne^am pregăfif de plecare. Mămica ne=a 
spus să ne ducem la vecinii noştri, şi să ne ducem şi la 
mama mare< Am plecat strigând ,,Bună dimineaţa la Moş 
Ajun !“. Ne =am dus la vecinii noştri cântând la geam. A ieşit 
şi ne=a dat covrigi, bani şi mandarine. Oamenii din sat ne»a 
dat mai mult covrigi şi nuci După aceea ne=am dus la 
mama mare. Am cântat nişte cântece cu Bună dimineaţa, la 
gsam şi am intrat în casă. Mama mare ne=a dat covrigi, nuci, 
bani şi zabăr. Pe urmă ne=am dus acasă şi i=am înşirat pe 
sârmă

Noaptea de Moş Ajun a fost frumoasă,
Cristache Maria 

Clasa Ill-a 1933

Cu sorcoua

Anghel Aurica
clasa I-a 18 1 1938

Mijloacele pe care le folosesc copiii, pentru a reda acest aspest 
al iernii în sat, impresionează prin varietatea temelor alese, bogăţia 
de detalii şi fineţea cu care pătrund în această vieafă a naturii, a 
oamenilor şi a animalelor.

Având de desvoltat tema „Cum f^e apără animalele în timpul iernii'1
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copii au ară£a£ cu deosebit spirit de pătrundere viea(a pe care o duc 
animalele, pentru a se pune la adăpost de frigul iernii. Iată ce scrie 
o fetită de clasa Il-a :

„Calul şade în timpul iernii în grajd. El mănâncă gră= 
unte. Vaca şade tot în grajd. Ea mănâncă mătură- Câinele 
are păr mare, el nu şade în grajd, dar şade pe prispă. Noi 
îi punem un coş ca să=i tie mai cald. Pisica şade în casă pe 
sobă şi toarce; când iese afară, câinele o muşcă. Iepurele 
iarna şade în vizuină. El este cel mai fricos animal şi mic. 
Vulpea şade tot în vizuină. Ea este cea mai vicleană. Lupul 
iarna pleacă în baite mari, în sat. Llrsul îşi adună mancare 
toamna pentru iarnă. Ursul şade în vizuină până primăvara. 
El şade prin pădurile dela munte. El are o blană deasă ‘

Tănase Elena
cl. Il-a 1936

Prin desen, copiii au înfăţişat în acelaş mod, cum se apără ani= 
malele iarna. Astfel câinele îl vedem stând în coteti pisica pe vatră, 
ursul în vizuină, numai ratele singure cu puful lor des, înfruntă frigul.

Aşa, îşi ascute copilul spiritul de observaţie, prin contact neîn= 
trerupt ca această natură în veşnică schimbare. Copiii sunt atenti la 
orice fenomen care se produce şi=l urmăresc în înlănţuirea lui cauzală. 
Ei sunt de vegbe la fiecare schimbare, pe care o observă cu interes 
şi b prind în realitatea vie a naturii înconjurătoare. Deaceea şi spiritul 
lor este foarte fin şi nimic nu le scapă neobservat.



Oamenii udă zarzavaturile din grădină

Marin Elena
cl. IV-a — 6 Aprilie 1938

SATUL NOSTRU PRIMAVARA

Cu apariţia ghiocelului, copilul înţelege că primăvara şi-a £ăcut 
drum — încep s’o caute, să=i cânte bucuriile în natura care reînvie, 
în pădure, pe câmpie, în satul ce se desmorteşte, în munca care por
neşte cu voioşie pretutindeni. £ atât de bogată în impresii această 
primăvară şi găseşte atâta speranţă în sufletele copiilor, încât de-ar 
avea putere, ar prinde tot din această încântătoare vieată a ei şi ar 
încbide-o în sufletele lor.

PRIMĂVARA LA NOI ÎN SAT.

nNoi când am plecat dela şcoală, am mers cu mare bucurie 
că ne ducem în sat să vedem cum mai este satul primăvara. 
Când am ajuns în sat, parcă era pustiu. Doar câinii erau pe 
drum, şi copiii. Când am ajuns la moară, apa curgea repede. 
Câmpul era verde pe unde nu era arat. In pădure se auzeau 
cântece de pasări. Pomii nu mai erau ca astă iarnă negri şi
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uscaţi' Acum sun£ verzi. Oamenii arau, al^ii puneau la car£ofi« 
alţii puneau la roşii, unii prindeau peşte cu alăul- Noi ne>am 
odiknit puţin la umbră. Ce frumos a fost!"

Stancu Tudora
Clasa Il-a, 1939.

Obiocelul este cântat de toti, dela cei mai mici, până la cei mai 
mari. II aliată, îl desmiardă, îl desenează, îl au în inimă.

i v’ * .! ,

Uî7U

E primcuară. Ghioceii şi-au plecat clopoţeii spre pământ

Stan Petra
Clasa II. 6 Maitie 1941

GHIOCELUL

nDeabia zăpada s’a topit şi micul copilaş îngbetat şi>a 
scos căpşorul să şi>l încălzească la prima rază de soare, care 
nici ea nu prea îndrăsneşte să strălucească cu putere.

Totuşi singur singurel cum este, nu se ascunde, ci ne 
vesteşte primăvara şi că am scăpat de urgia iernii. Această 
floare este numai din câteva foite verzi şi un mic clopoţel 
alb nepătat, semănând parcă cu un îngeraş. Micuţa floare 
e cea dintâiu care înfruntă gerul şi se iveşte pe albul încă 
neatins. Frumoasă=i micuţa floare,dar frumoasă^i şi pădurea 
cu ea.

Eu când am văzut primul gbiocel m’am mirat mult, 
fiindcă era tare frig. Mă gândeam cum o putea îndura el
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frigul acela- Eu iubesc pe gbiocel ca pe un frafe al meu» 
fiindcă esfe ca Un copil Curaf şi cuminfe.

Deaceea ii spuP aşa :

încet, incet, zăpada se topeşte 
Prin munte^ dealuri şi câmpii,
Şi îngheţatul ghiocel se iveşte 
Vrând pădurea a înveseli.

Ghiocel,
Tu chemi din slavă mica rândunea 
Şi muguri verzi pe rămurea.
Tu ’ntoată ţara 
Vesteşti primăvara.

Andrei Z, Olga 
Clasa IV. 1939

O alfa fefifă scrie :
GHIOCELUL

nCânfecul gbiocelului spune aşa:

Ghiocel plăpândă floare 
Ai venit din nou să spui 
C'a sosit şi primăvara 
Bucuraţi-vă copii!

Ghiocelul esfe cea dincâi floare a primăverii. El esfe 
mic. Căpşorul lui esfe mic şi alb, iar frunzele sunf verzui- 
El abia aşfeapfă să vină primăvara, fiindcă i=se urase sub 
zăpadă.

Nouă ne place ghiocelul, fiindcă esfe foarfe frumos şi 
mic ca un copil cuminfe. Ghiocelul parcă ar fi un îngeraş 
când îl priveşfi de depaffe. vŞi ce drăguf esfe el* Ghiocelul 
esfe o floare gingaşe.

Cân d văd un ghiocel eu nu mai pof de dragul lui!“
Preda Cristina 
Clasa II. 24. 111. 1939

ZIUA DE 1 MARTIE

„Asfăzi foafe fefele sunf bucuroase fiindcă îşi pun 
mărfişor la gâf. Asfăzi e cald ca într’o zi de vară. Cerul e 
senin, iar soarele sfrăluceşfe pe cer ca un bulgăraş de aur. 
La fiecare poartă sunf femei care lucrează la soare. Pe drum 
sunt mul;i copii, adică ffete care=şi ârafă mărfişorul una la
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al£a. OKioceii sunf înjEloriti! copiii se duc în păduri după 
micşunele şi viorele.

Au să vipă şi berzele şi rândunelele la cuiburile lor. 
Pomii au început să înmugurească, iar iarba a înverzit. 
Odată cu 1 Martie vine primăvara cea cu flori frumoase, 
păsările călătoare şi multe alte bucurii pentru noi copiii.**

Lixandru Aurel 
cl. IV-a — Martie 1941

BERZELE S’AU ÎNTORS.

„A sosit primăvara. In păduri este verdeaţă şi iar se 
aude cântecul păsărelelor.

Au venit berzele- 5e întorc din nou la cuiburile lor. Se 
bucură că a sosit primăvara. E numai verdeaţă. Pe jos iarba 
şi floricele şi pomii sunt verzi. Ce frumos e primăvara. Barza 
scoate din nou puişori, se duce pe câmp şi culege paie şi'şi 
repară cuibul. Ce frumos e primăvara !“

Radu Rozalia
Clasa 11-a. 1938

VIN BERZELE

Vin berzele
Tudor Niculina

cl. 11. 1941.

„Berzele sunt păsări călătoare. Odată cu primăvara vin 
la noi şi iarna se duc în ţările calde* Berzele îşi fac cuibul 
pe casele acoperite cu stuf sau coceni. Când barza pleacă
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după mâncare, bărzoiul şade la clocit- Berzele aduc mâncare 
la puişori şi ei cască ciocul lor să le dea mâncare.

Berzele se duc pe baltă să caute peştişori şi broaşte. 
Dacă fă râmăm cuibul berzei, ea aduce foc în cioc şi aprinde 
casa. Ba are capul mic, ciocul lung[, ca să°şi facă cuib. Barza 
clămpăne din cioc şi stă într’un picior. Noi suntem bucuroşi 
când vedem berzele în satul nostru.K

Tudor Niculina 
Clasa ll-a, 20 Martie 1941

)/in ţj art

\

&

Vin pasările călătoare

Lixandru Aurel
Clasa IV-a 12-1Î1-194I

VENIŢI PĂSĂRI CĂLĂTOARE

„Noi aşteptăm pasările călătoare să vină în la coi.
Intr o zi m am sculat şi am văzut o barză. Pe urmă m’am 
dus după ea şi s’a oprit în baltă* Mai târziu am văzut un 
sticlete care era colorat în multe feluri. Veniţi, veni(i păsări 
înapoi că noi vă aşteptăm cu bucurie mare ! Veniţi păsări să 
vă jucaţi la soarele cel strălucitor şi cald.*4

Anghel Tudora 
Clasa lll-a
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3i pădurea începe să înverzească. 3i copiii o cântă şi pe ea. 
Să»i ascultăm:
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PĂDUREA PRIMĂVARA
Compunere

Noi avem o pădure frumoisâ. Pădurea noastră este aşezată pe malul drept. Pe malul 
apei sunt sălcti pletoase. Ele trăiesc mai mult pe marginea apelor, f lndcă le place umezela.

Pădurea noast ă are mulţi pomi. Oe aceia şi oamenii se duc la pădure să taie lemne 
pentru foc. Pădurea noas'ră este foarte frumoasă, fiindcă pe acolo trece aşa frumos apa Cioro- 
gărlei şi în păduie cântă tot felul ee păsărele.

Am fost şi noi cu D-na Directoare şi era tare fuuioasă, că începea să înverzească. Noi 
ne-am aşezat pe iaibă pe malul stâng şi ne uitam la apă cum curgea şl la codrul înverzit, Acolo 
au ţinut şi Domnişoarele lecţii. Şi ne-a plăcut ziua oe atunci.

Cristache Maria
Clasa lll-a

PĂDUREA NOASTRĂ PRIMĂVARA

„Cum a sosit primăvara pădurea noastră a înverzit. Co= 
păcii şi'au îmbrăcat din nou baina cea frumoasă, a primăverii.
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Pasările călătoare au venit din nou la noi în iară şi au în» 
ceput cântecul cel fermecat prin pădure Ele îşi mai fac şi 
cuiburi prin scorbura copacilor. Iarba a crescut foarte mare- 
In pădure cântecul păsărilor parcă îti spune; »nu mai pleca". 
Am fost şi eu în pădure. M’am aşezat jos pe iarbă şi am 
stat să ascult cât de frumos cântau păsările. Mii şi mii de 
privighetori se îngânau unele pe altele. Acum pădurea este 
verde şi aşa de frumoasă încât crezi că eşti în rai, Mai spre 
seară se face o tăcere adâncă. Miile de păsări se duc la cul
care. Nu începe să se lumineze bine şi cântecul păsărilor 
începe din nou tot aşa de frumos. A doua zi m’am dus din 
nou. Când am vrut să plec copacii se aplecau parcă ar fi 
spus: De ce pleci, nu mai stai? Pădurea stă verde până spre 
toamnă, când incepe să se usuce, iar cântecul cel frumos şi 
duios, al păsărelelor încetează. Ce frumoasă e pădurea mea 
primăvara."

O poezie spune astfel:

Am o pădure minunată 
Încât de ai veni aici odată,
Copacii s'ar apleca 
Şi îţi vor spune 
„le rog, nu pleca la

Andrei Z. Olga
Clasa IV-a 1939

vş
i: .ij ?

Pădurea primăvara

Tâmpeanu Elena 
Clasa 111-a
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MUNCA OAMENILOR ÎN SAT PRIMAVARA
Munca cons6i£ue un al£ capitol interesant în vieata satului. Am 

urmărit=o toamna şi iarna, .să o cercetăm şi primăvara, aşa cum este

•■-•.•'••-• • : i f /.%• ?;rv1.-. ■••-.; - ■••-
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Tafn ară 
Ivan Ştefana 

Clasa I, 2?.V. 1940.

înfăţişată în lucrările copiilor, stăpâniţi de aceeaşi procupare de a reda 
cât mai fidel realitatea. Mai ales desenele celor începători, ne atrag 
prin naivitatea cu care se încearcă să înfăţişeze îndeletnicirile de pri= 
măvară ale oamenilor din sat.

Oi.nii>nii se o'uc la muncă
Gheorghe Viorica

Clasa II
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CE LUCREAZĂ OAMENII PRIMĂVARA :

Acum e primăvară. Soarele a început să încălzească mal 
puternic Oamenii ies la câmp şi încep să are. Fac brazde, 
seamănă grâu, seamănă mei, porumb, mături şi altele.

După ce cresc zarzavaturile mari,oamenii le scot şi le 
pun în grădini sau pe câmp. Câmpurile au înveselit- Dacă 
cresc buruieni printre zarzavaturi, ei le plivesc. Oamenii 
muncesc cu drag muncile astea. Fi muncesc primăvara şi 
vara ca să aibă ce mânca la iarnă.

Ce frumos este primăvara I

Florea Tudora 
Clasa ll-â, 1039
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JOCURILE COPIILOR PRIMAVARA

py~.:r~_

19^0 r

Primăvara mă joc frumos.

Zamfir Maria
Clasa I. — 12 Mai 1911.

CE NE JUCĂM PRIMĂVARA.
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OBICEIURI IN SATUL NOSTRU PRIMA VARA.
MĂRŢIŞORUL,

nDin ’nainfe aşfepfam cu nerăbdare ziua de 1 Marfie. 
Mi cam răsucii două fire de afă, unul roşu şi unul alb- In 
dimineaţa zilei de 1 Marfie mi^am pus înfâi fnârfişorul la 
gâf, apoi mi=am pus şi la mână. Auzisesm că dacă î(i pu1 
afă roşie şi albă fo£ fimpul eşfi roşie şi albă. Eram foarfe 
bucuroasă.

Afară era foarfe frumos Soarele sfrălucea, vrăbiile ciri= 
peau vesele. Toată natura pare că serba ziua de 1 Martie.

La şcoală toate fetele erau bucuroase, se uitau unele la 
altele la mărtişoare. Domnişoara mea de clasa VIIL a mi=a dat 
un mărfişor foarte frumos. Nu mai puteam de bucurie. 
Doamnei învăţătoare i°am dat şi noi un mărţişor şi s’a bu= 
curat mult. Toată ziua am fost bucuroasă. Ce bine este de 
1 Martie ! 1 Martie ne aduce mărţişor şi primăvara î Deacum 
e primăvară, e frumos, e cald, şi păsările călătoare în curând, 
vor umple pădurea^.

Anghel Sofia
Clasa V-a 1940.

ZIUA DE 9 MARTIE

„Azi sărbătorim 40 de mucenici- De 40 de mucenici se 
fac focuri ca să se depărteze şerpii. Părintele face slujbă^ 
femeile împart mucenici. Se spune că pe vremea strămoşilor 
noştri Romani erau oameni creştini şi împăratul auzind de 
aceasta a vrut să=i pedepsească. Aceşti creştini erau la nu= 
măr 40. 5i astfel împăratul a dat ordin să=i bage într’un lac 
şi sâ=i ţie acolo până o îngheţa lacul ; lacul era înconjurat 
de soldaţi. Intr’una din nopţi deasupra capului acestor creş= 
tini s’a făcut o aureolă. împăratul văzând că aceştia n’au zis 
nimic, s’a gândit ca să»i chinuiască mai rău. Astfel a pus ca 
să le spargă fluerele picioarelor. Văzând împăratul şi de data 
aceasta că nu se dă păgânului, a spus să se facă un fcc mare 
şi deasupra a pus un cazan fără apă şi acolo a pus pe cei 
40 de creştini, şi i=a ars până sau făcut cenuşe. 5i deaceia 
se sărbătoreşte 40 de mucenici, pentru aceşti creştini cari 
nu s’au lepădat de legea creştiriă.“

Stan cu Tudora 
CI;, sa 111. 1939
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ZIUA DE 9 MARTIE LA NOI ÎN SAT

Jn ziua de 9 Mar£ie noi avem mul£e obiceiuri- Unul 
este acesta: Facem mucenici şi ne amintim de cei patruzeci 
de mucenici. Noi mucenicii îi împărtim în sat şi ce rămâne 
îi mâncăm.

Mai facem focul în bătătură şi îl sărim şi zicem aşa : 
,,ieşi căldură intră frig“.

Femeile când se duce la biserică, fac patruzeci de rii= 
găciuni, pentru fiecare mucenic câte o rugăciune şi o mătanie.

Dacă în ziua de 9 Martie plouă, atunci patruzeci de 
zile plouă» Sfinţii dau cu toiagul în pământ ca să iasă iarba.a

Anghel Gherghina
Clasa ll-a

Alte obiceiuri specifice satului, sunt redate de copii în desenele 
lor. lată de exemplu, acest obiceiu al ndionifelor" — din seara de lă= 
satul secului — băieţii umblă cu felinare aprinse, făcute din tivgi de 
dovleac sau bârtie colorată, iar fetele fac focuri prin curţi şi umblă 
cu lumânări aprinse în sat-

<r

Când s’a inserat, băieţii au plecat cu dioniţele
Ion Vasile

Clasa III. 1938.
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DE CE SE FACE COLIVĂ DE SF. TOADER

»»Noi facem colivă de Sf. Toader, că Dumnezeu i«a spus 
lui Toader să se ducă la Arkereu, să=i spună să poruncească 
oamenilor să nu cumpere nimic din fârg, că vor fi spurcaţi* 
Că în satul acela trăia un păgân» rău şi nu mai crede în 
Dumnezeu. Ceilalţi oameni se rugau mereu. 5i Sf. Toader 
s a dus la Arkereu şi i=a spus tot, cum i=a spus Dumnezeu. 
Când a auzit aşa Părintele, a ckemat pe toată lumea şi le*a 
spus să mănânce ncmai colivă că dacă or cumpăra ceva vo 
fi spurcaţi. 5i de aceea se face colivă, de Sf. Toader."

Tănase Elena
Clasa 11-a 1936

IN VÂCANŢA PAŞTELUI

..- ŢŢ-”-

■ V llcnfMa C .
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Jn Vinerea Mere

Cu mult înainte de Paşti, aşteptam vacanta care avea 
să tie două săptămâni. Nouă ne=a dat vacantă cu vreo două 
zile înainte de săptămâna mare. In fiecare seară din Săptă
mâna Mare ne-am dus la denie. Vineri seara a fost foarte 
frumos. In ziua de Vineri ne=am dus cu flori la Domnul 
nostru Isus Ckristos, iar seara ne=am dus la denia mare. 
Aici s’a cântat prokodul. Apoi ne=a dat părintele flori şi 
am ieşit afară unde am ocolit kiserica şi ne-am dus acasă cu
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lumânările, aprinse care răspândeau o luminiţă mică, parcă ar 
fi fost nişte stele coborîte pe pământ. Mergeam încet.

In Sâmbăta Paştelui am roşit şi ouă. Eram foarte bu
curoasă când am auzit pe mămica că roşim ouă. Noi am roşit 
ouăle în mai multe culori : roşu, albastru, verde şi portoca
liu. In noaptea Paştelui s’a dus lumea la slujba de înviere 
a Domnului Isus Cbristos şi a luat Paşti.

Duminecă de dimineaţă, când m’am sculat, m am spălat 
pe ocbi cu un ou roşu, ca să fiu roşie ca oul tot timpul. Apoi 
m’am dus în prag pe iarba verde şi am luat Sf. Paşti. Pe 
urmă, m’am dus în casă unde am ciocnit ouă. Când cioc= 
neam ouă ziceam : ,,HristOs a înviat*', iar celălalt răspundea 
,.Adevărat a înviat** 1

Ce frumos a fost de Paşti. Soarele strălucea frumos. 
Păsărelele ciripeau frumos Toată natura serba ziua Învierii 
Domnului. Păsărele ciripeau voioase. Lumea îmbrăcată în 
strae de sărbătoare se ducea Ia boră. Am petrecut cu bucu
rie cele trei zile ale Paştelui. Ne*am dus la leagăn. Apoi 
după o săptămână ne=am întâlnit din nou cu tofii la şcoală- 
Mi e mi-a plăcut foarte mult vacanta aceasta. Toată ziua mă 
jucam pe câmpie. Când s’a terminat vacanta, mie mi-a părut 
şi rău şi bine.

Mi-a părut rău că o să las toate jocurile şi n’o să mai 
stau toată ziua pe iarbă între floricele. Insă mi=a părut şi 
mai bine, când mă gândeam că o să ne ducem iar la şcoală şi 
o să începem iar Jectiile cele frumoase, pe care le întrerup- 
sesem pentru putină vreme.

Anghel Sofia
Clasa V. 1940
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Cop/t se tfz/c la biserică

Udrea Gherghina
Clasa ll-a.

CUM AM PETRECUT IN VAC ANŢĂ SĂRBĂTORILE ÎNVIERII DOMNULUI

Noi în vacantă am fos£, bucuroşi că a veni£ Paş£ele. 
Dangăful clopotului ne=a cbemat în noaptea de Paşti la In= 
viere, după ce fusesem la biserică la denii cu ramuri înflorite 
de liliac. In vacantă oamenii care se întâlneau pe ulifă îşi 
ziceau: „Cristos a înviat!“ alfii le răspundeau: „Adevărat 
a înviat !rt.

In ziua de Paşte m’am dat în leagăn cu copiii. Am fost 
şi la pădure cu tăticu şi=am cules flori multe, pe care le=am 
dus acasă.

Tot atunci am ciocnit ouă roşii cu mămica, tăticu şi 
Ionel. $i cănd am zis: Cbristos a înviat! le=am şi spart oule»

Toată vacanta m’am jucat cu fetitele şi deabia în ultima 
zi mi^am făcut lecţiile* Ce rău îmi pare că a trecut vacanta I

Stan Petra
cl. Il-a — 4 Mai 1941

Provocând pe copil să cerceteze satul sub aspectele lui scbimbă» 
toare, îl provocăm să=şi desvolte spiritul de observaţie, să=şi ascută
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judecata. Dar în acelaş timp o cunoaştere a satului detaşat de aceste 
aspecte, pe care nlatura i=le imprimă şi cu care până la un punct se 
confundă, este necesară pentru fixarea acelei unităţi de vieată »satulu 
o sinteză a observaţiilor şi impresiilor privitoare la el. Astfel se urmă
reşte a se forma în mintea copilului o idee totală despre acest sat 
unitar, cu o vieată a lui proprie, în afară de schimbările produse de 
fenomenele naturii, cu un trecut al lui — în legături durabile — cu 
acea aşezare de vieată desprinsă până la un punct de înrâuririle exte= 
rioare. Acest sat ne=am propus -să-1 cercetăm, şi el a constituit una din 
temele cele mai interesante ce s’au tratat la şcoala noastră de aplicaţie. 
Imprejutările şi timpul nu ne=au îngăduit însă să dăm toată des,voltarea 
pe care, am fi dorit-o, acestei teme-

O încercare de un studiu monografic .mai complet, nu am putut 
să realizăm. Este necesar a se da în şcoalele normale o atenţie deo
sebită problemei cunoaşterii satului, de către viitorii învăţători. De 
această lacună s’a resimţit activitatea noastră, ori de câte ori a fost 
vorba să ieşim pe teren şi să lăsăm elevele normaliste practicante la 
şcoala de aplicaţie să îndrumeze pe copii în cunoaşterea satului. La 
noi totul se învaţă abstract, chiar şi acolo unde condiţiile de lucru 
oferă ua mediu mai prielnic unui învătăniânt în natură.- De aceea lec
ţiile de geografie, pe teren, lecţiile de ştiinţe naturale în natură, au 
fost lecţii dificile pentru elevele normaliste, neobişnuite să iasă din 
litera cărţii şi să ia contact cu realitatea.

Pentru lecţiile de istorie locală, am lucrat cu o grupă de eleve 
normaliste, care fusese iniţiate în anul precedent să cerceteze satul, în 
scopul alcătuirii unei mici monografii.

Cercetările lor au folosit în îndrumările şi orientarea dată elevilor 
şcoalei de aplicaţie, ajutându=i pe aceştia să se poată documenta. Din 
desfăşurarea programului nostru de lucru, cu privire la cunoaşterea 
satului Măgurele, ne=am încredinţat că această cunoaştere este posibilă 
şi copiii lucrează cu multă tragere de inimă, când este vorba de a afla 
Iu crari referitoare la satul lor. Chiar şi cei mai mici au arătat un 
interes deosebit pentru tot ce se raportă la sat.

Planurile întocmite de ei — în urma cercetării la fata locului a 
diverselor părţi ale satului — dările de seamă asupra informaţiilor 
culese de copii — referitoare la sat — cercetarea cu cel mai viu interes 
a oricăror urme de vieată trecută, în sfârşit modul cum au întreprins 
micile lor exploarări în echipe, pentru a aduna plantele, a le descrie, 
a le cunoaşte întrebuinţarea, etc. şi a le grupa apoi după locul unde 
cresc după luna în care apar, după grupa din care fac parte : cereale.
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pomi fruc6i£eri, plan£e de câmp, de grădină, de luncă, de pădure, e£c. 
dovedesc o preocupare care întrece cu mult vârsta lor.

Deasemenea copiii au căutat să cunoască vieata locală, ocupaţiile 
locuitorilor — instituţiile mai importante, pre(ul produselor, mâna de 
lucru — alcătuind acele „fişiere matematice'* atât de interesante, care 
fixează vieata satului sub raport economic, şi sunt pentru copii un 
îndreptar în tratarea diferitelor probleme pe care le alcătuesc singuri*

Este interesant cum şi cei mai mici au urmărit această temă* 
lată bunăoară, cât de mult a interesat pe o fetită din clasa La Dis
pensarul din sat, înfăţişat de ea în cbip naiv, cu sticluţele de medica
mente care au impresionat-o, înşirate ca ulcelele pe o poliţă, fiecare 
altfel colorată, cu patul unde este aşezat copilul la consultaţie şi 
alte amănunte ce au atras>o, toate redate în acelaş mod copilăresc.

' ' • 7* ' ~ ~ ^ " ! % !
:A -f yf M

Dispensarul din sat

Bălaş Artemiza
cl. I-a — 18 Mai 1936

Deasemenea biserica o găsim înfăţişată în desene diferite şi 
descrisă de aproape toti copiii. Ea este instituţia care retine atentiă 
tuturor, cu rolul ei atât de important în vieata satului.
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BISERICA NOASTRĂ

«Biserica noastră es£e făcută de boieiul Jcn Ofefec 
leşeanu. Ea este aşezată spre răsărit. Biserica noasfră esfe 
pictată frumos. Părintele face în fiecare Duminecă slujba 
la biserică. Biserica noastră are icoane frumoase. Ea are şi 
iconostas. Mie îmi place biserica noastră fiindcă e frumoasă 
şi curată. Eu mă duc la biserică în fiecare Duminecă şi mă 
rog lui Dumnezeu^.

Stancu Maria
Clasa Il-a. 4 Apiilie 1941

In sfârşit moara cu viata sgomotoasă, care se desfăşoată în juB 
rul ei, este înfăţişată de copii atât în desenele lor cât şi în descrierile 
făcute cu precizie, şi de cei mai mari ca şi de cei mai mici 1).

1) Moara ar putea să formeze un centru de interes pentru şcoalele de sat, după 
cum fabrica ar fi pentru cele dela oraş.

Cât de mult ne depărtăm de realitatea oferită de mediul în care trăeşte copilul, 
atunci când încercăm să-l învăţăm numai ceeace socotim că este mai important de 
ştiut, nu ceeace prezintă interes pentru vieaţa lui.
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Uliţa noastră
Manole Dumitru

Clasa Il-a — 10. UI. 1939.

MOARA DIN SATUL NOSTRU

ijNoi Joi am fost la moară, când am pleca£ dela şcoală 
doi câfe doi la rând.

Când am trecut podul cel mic, am văzut o grădină cu 
căpşuni şi un om care culegea căpşuni. Pe urmă am mers 
prin sat şi am ajuns la moară. Mai înainte de a ajunge la 
moară, am trecut pe un pod şi pe sub pod trecea o apă 
mare- Moara era văruită pe din afară, ea nu era frumoasă. 
Gând am intrat în moară ne_am uitat şi am văzut că moara 
era împărţită în două părfi, sus şi jos. Pe urmă ne=am suit 
sus pe o scară, acolo am văzut două coşuri şi în coşul acela 
erau două pietre mari şi foarte grele ; în coşuri puneau po= 
rumbul să se sfărâcna prin pietrele acelea- Din porumb se 
face mălai- Moara este foarte mare. Ea mai are şi o roată 
mare pe care o învârtea apa. Roata cea mare învârtea roatele 
cele mici. Este bine că avem moară în sat, fiindcă avem 
nevoe de moară".

Anghel Constanţa
Clasa Il-a 1936

Un alt copilaş descrie monumentul eroilor din sat, alături de de» 
rsenul care-1 înfăţişează :

MONUMENTUL EROILOR DIN SATUL MĂGURELE

„Monumentul nostru este aşezat în colţul unde şoseaua 
ocoleşte spre Bucureşti şi Alexandria.
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Pe acest monument sunt scrişi eroii morii pentru pa
trie. El este înconjurat de jur înpiejur cu nişte stâlpi de 
ciment şi grilaj de fier. Noi când trecem pe lângă el trebuie 
să ne gândim la cei morii pentru întregirea Neamului. Pe el 
este pusă o placă neagră unde sunt scrişi eroii. Monumentul 
este făcut din piatră, iar deasupra este o coroană de stejar.

' In ziua de Înălţarea Domnului, noi am fost la monu=
ment. Acolo a făcut Părintele slujbă, iar Domnişoarele au 
cântat şi au spus poezii. Monumentul era învăluit în dra= 
pelul nostru tricolor*4.

Popescu Aurel
Clasa Il-a 1937

Apoi parcul 5coalei Normale, pe care copiii îl vizitează adesea, să 
culeagă flori, să facă lecfie în livadă, îi atrage în mod deosebit.

Iată o descriere a unui copilaş de clasa I=a.

PARCUL ŞCOLII
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Manole Gheorghe
Clasa I-a 1941
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3i a unuia de clasa ll-a.

PARCUL ŞCOALEI NORMALE.

Parcul 5coalei Normale es£e mare şi frumos. Mie îmi 
place parcul, fiindcă are pomi mari şi umbroşi. Are [alei cu 
pomi, frandafiri şi lalele.

In parc se înforct fof aşa cum se înforc la pădure, pă» 
sărele călăfoare. Parcul esfe plin de micşunele şi alfe flori 
frumoase. Domnişoarele normalisfe lucrează în parc ca şi noi 
la brazde. Ele se plimbă şi cifesc prin parc şi când le esfe 
şefe, beau apă dela isvor. In fundul parcului esfe şi lacul 
pe care se plimbă Domnişoarele cu barca. Mie îmi place 
parcul foarfe mulf 1

Stancu Maria
Clasa INa

LIVADA CU FRUCTE.

Asfăzi ne^am dus la livadă. Livada era foarfe frumoasă. 
Acolo pomii erau aşezafi în rând frumos. Prin mijloc era o 
cărare cu iarbă verde. Pomii erau încărcafi de caise. In livadă 
era aer curaf şi plăcuf.

Am mers mai mulf şi am văzuf pe o parfe a cărării un 
nuc mare» Noi am văzuf că prinfre pomi era fasole, ca să 
nu fie locul gol-

Apoi am măsuraf 1 dam2. Am văzuf că pe 1 dam2, sunf 
6 caişi şi că fiecare dă 20 kg. şi că s’ar vinde cu 40 lei kg. pe 
acelaş dam. era fasole cam 20 kg. şi se vinde cu 30 lei kg. Am 
făcuf socofeala şi am văzuf că şi pe fasole şi pe caise numai 
după 1 dam.2 am lua 5400 lei.

Deaceea un gospodar barnic frebue să aibă o livadă 
mare, frumoasă şi înflorifoare. Când se vor coace caisele, 
pomii au să sfea cu crengile aplecafe, gemând de greufafea 
frucfelor, iar când gospodarul va veni să culeagă, se va bucura 
de munca lui şi va zice : am să iau parale frumoase şi am 
să mănânc frucfe bune.

Preda Cristina
Clasa IH-a, 9 Iunie 1941.
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LUNCA NOASTRĂ PRIMĂVARA
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loniţă Vasilica
Clasa ll-a

In partea despre miază-zi a satului nostiu curge Ciorogârla şi Sabarul. Dealungul apel 
este lunca. Pe lângă apă sunt sălcii, anini, fagi şi plopi. In luncă sunt grădini de zarzavat: 
ardei, vinete, ceapă şi usturoi.

Lunca o înveleşte păsărelele cu cântecul lor, florile cu mirosul lor şi cu culoriie lor 
frumoase şi copiii cu strigătele lor de bucurie. Copiii se duc în luncă după fluturi şi după Ifori. 
Seara privighetoarea se aşează în pomi şi cântă frumos. Pământul din luncă este umed.

Din creangă în creangă sboară păsărelele frumoase. Copiii sunt bucuroşi că a venit pri
măvara. In luncă se duc copiii cu vacile. Sărbăloarea se duc mai de vreme acasă, ca să se joace 
şi să alerge după fluturi. In zilele de lucru oamenii se duc la muncă şi când se întorc dela luncă 
vin cântând.

Cc frumoasă e lunca primăvara 1

LA CIOROGARLA.

„Ieri fiindcă a fos£ mai cald, ne=am dus la Ciorogârla. £a 
es£e o apă curgătoare* Apa vine dela munte. In gârlă este 
nisip şi piatră* Apa era tulbure. Am aruncat 3 cartonaşe 
şi am văzut că la mijloc duce apa mai iute. Apa îşi sapă 
albie. Ea are maluri. Este foarte hrănitoare pământului* Un 
băiat lua apă în butoaie, ca să pună roşii. Pe lângă malul 
apei crescuse sălcii plângătoare, plută şi anini. Pe unde curge
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apa se numeşte luncă. Ea se în£rebuiniează şi la moară. 
Intr’o par£e a apei şi în al£a nu sunf malurile de o potrivă- 
Pe malul apei era verdeaţă, fiindcă e primăvară. Pământul 
din luncă este neted şi nisipos. Ce hrănitor este pământul 
de luncă I

Anghel Gherghina 
Clasa Il-a, 1910.

DARUL SFÂNT DELA DUMNEZEU 0-

Pe lângă satul nostru curge râul cel frumos ca albastrul 
cerului. Când este cald se evaporează şi şe ridică în sus şi 
se preface în nori, iar când este frig se lasă jos-

Prin apă trăiesc şerpii, broaştele şi peştii. Apa ne folo
seşte, fiindeă oamenii cei harnici prind peşte. Pe sus pe lângă 
râu sboară berzele care mănâncă broaştele. Pe lângă baltă 
mai creşte şi papură.

Apele ne dau un mare folos din câte pasări trăesc. 
Miie îmi place la râu mai mult vara, fiindcă facem bae. Vara 
când este lume multă la bae tiBe mai mare dragul să-l pxi- 
veşti. Atât de frumos este, încât îfi închipui că eşti la oraş- 
Ce frumos este vara la râu !

Stancu Maria
Clasa Il-a 1941

Legătura satului cu celelalte comune învecinate pe care le-am 
vizitat, au lărgit orizontul lor şi a constituit termen de comparaţie, 
din care satul s’a conturat mai mult- Astfel am dat prilej copiilor să 
aprecieze distantele, între satul lor şi comunele învecinate, pe care 
le-au vizitat, să cunoască mijloacele de transport cele mai potrivite, 
să ia cunoştinţă, pe cât a fost posibil şi de felul de vieată din cele
lalte comune — să-şi dea seamă de instituţiile lor, de gospodăria locui
torilor, etc.

Iată care a fost planul nostru de lucru pentru cunoaşterea satului 
Măgurele, pe care l-am fixat în anul 1939, luna Mai — pentru a fi pus 
în aplicare de elevele clasei a VII=a normală, la clasele a Il-a, şi a IV-a 
a 3coalei de Aplicaţie a).

1) Titlul e ales de copil.
2) După procesul verbal din 29 Aprilie 1939.
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■

Duminica in satul nostru.
Bădişor Ana

Clasa I. 1941

A. Geografia satului Măgureie

Clasa n. Geografia locală: Satal nostru şi împrejurimile.
Clasa IV. Satul Măgurele şi împrejurimile — Regiunea..

S’au £ixa£ următoarele subiecte de lectiuni:
1) Aşezarea satului Măgurele.
2) Relieful şi apele (Se va cerceta satul şi împrejurimile)*
3) Plantele şi animalele cari se găsesc in sat.
4) Locuitorii şi ocupaţia lor.
5) Instituţiile publice şi particulare din satul Măgurele (Scoli, bi= 

serici, primărie, dispensar, farmacie, moară).
6) Conducerea locală a comunei.
7) Legătuî'ile satului cu oraşul Bucureşti.
8) Legăturile cu comuna Vârtej.
9) Legăturile cu filava.

10) Instituţiile publice şi particulare din comuna Jilava.
11) Instituţiile publice şi particulare din comuna Vârtej.
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12) Conducerea locală şi administrativă a ţinutului.
Aceste subiecte au fost fixate atât pentru clasa Il-a cât şi pen» 

tru clasa IV=a, tratate însă mai desvoltate la dasa lV=a. Astfel: Aşe
zarea ţinutului. (Se observă înclinările solului, se fac bărfi).

Legăturile satului cu celelalte comune. (Se face planul ţinutului).
Instituţiile publice şi particulare din satul Măgurele. (Se face un 

mic istoric al lor- Se cercetează importanta acestor instituţii pentru 
ridicarea satului).

B. Istoricul satului Măgurele1).

1) Istoricul satului Măgurele.
2) Amintirea vizitei M. S. Regelui Mihai I-iu—atunci Marele Voe- 

vod—la I Iunie 1938.
3) Domnitorul Alex. Cuza şi împroprietărirea ţăranilor din Măgurele.
4) Mihai Viteazul şi-a aşezat lagărul, înainte de lupta dela Călu- 

găreni, în parcul 8coalei Normale.
5) Eroii satului Măgurele în răsboiul de întregire al Neamului. (Li

se va vorbi şi de vieata unora dintre ei. La clasa IV»a se va vorbi şi 
de alte personalităţi cari s'au distins prin faptele lor.

P. S. Pe lângă aceste lectiuni, li se vor citi şi din ziare ceeace 
prezintă mai mult interes (în legătură .cu Capitala). Se va face cores= 
pondentă între şcolile din această regiune, cu scopul de a cunoaşte 
locurile mai îndepărtate. Se vor folosi fotografii, se vor face excursii, etc...

C. Muzeul şcolar

Ca o completare şi încbeere a cunoaşterii satului, s'a alcătuit 
muzeul şcolar, cu privire la sat, care sintetizează întreg materialul 
adunat de copii în legătură cu acesta.

S’a colecţionat plantele care se găsesc în sat — plante cultivate 
şi plante necultivate şi s’au grupat după locul unde cresc şi luna în 
care apar — cuprinzând întreaga vegetaţie a Satului Măgurele.

Reproducem din darea de seamă prezentată de ecbipa de eleve 
normaliste de clasa VlII-a, care au condus elevii şcoalei de Aplicaţie 
să colecţioneze materialul pentru muzeu, In luna Mai=1939 :

1) Elevele normaliste care au tratat aceste lecţiuni au fost iniţiate în cercetările 
făcute la şcoala Normală pentru cunoaşterea satului — istoricul lui — de Doamnele 
colege de specialitate; astfel că răspunderea noastră rămâne numai asupra metodei de 
lucru folosită.
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,,Penfru alcă£uirea muzeului şcolar, s’au făcuf excursii 
cu copii la pădure şi în cătunele ce formează comuna Mă
gurele, cu scopul de a aduna planfe specifice regiunii în le- 
găfură cu centrele de interes studiate în luna Mai 1).
Clasa I Centru de interes — Grădina casei părinteşti.

,, II ,, ,, ,, — Ţinutul, lunca.
,, III ,, ,, ,, — Flora, fauna României.
„ IV „ „ „ — Industria ţinutului.

Plantele colecţionate au fost descrise de copii, arătân- 
du=se şi întrebuinţările, apoi presate şi repartizate în urmă
toarele grupe :

1. VEGETAŢIA;

I. Plante cultivate de câmp:
a) Cereale

Mei—plantă cu fruct 
Grâu—plantă cu spic, boabe de 

grâu, făină
Porumb—plantă, boabe-făină 
Secara ,, ,, ,,
Orz ,, ,, ,,
Ovăz ,, ,, ,,

II. Plante cultivate din 
livadă

Mazăre —plantă, floare, teacă, 
boabe

Fasole —plantă, boabe 
Salată — ,,
Leuştean— ,,
Varză — ,,
Cartoful —plantă cu flori

b) Dm lunca şi grădina de 
zarzavat :

Dovleac—plantă cu floare 
Ardei — ,, ,, fruct
Lobodă, spanac, ridichii de 

lună, bob, vinete

c) Flori: Pansele, lăcrămioară, lalea, trandafiri, crin-

III. Plante necultivate din luncă^ de pe câmp şi din pădure.

1) Urzica moartă, volbură, nemtişor, piciorul cocoşului, 
laptele cucului, viorea, mac, ciuline, mărgăritar, urzica vie.

1) Pentru o mai strânsă corelaţie între materia învăţată.
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căreia.

V. Pomi fructiferi:

2) Toporaş, ghiocel, păpădie, muşeţel, mâţişori, coada şo> 
ricelului, pelinarită.

IV. Plante medicinale : 1) Muşeţel, floare 
Observaţiile copiilor asupra 5oc ,,
plantei şi inirebuintările fie- Coada şori«luIui

Tei 
Ismă
Cozi de cireşi

— Vişin flori, frunze
Măr
Corcoduş 
Cais 
Dud 
Gufui 
Păr 
Prun 
Nuc

• 1) Lemn câinesc, soc, stejar, salcâm, 
salcie, plop, alun, carpen.

2) Arţar, jugastru, anin, castan, tei.

VI. Arbori de pădure 
(2 planşe)

Pe fiecare planşă se găseşte în dreptul plantei prezen» 
tat lemnul respectiv, în secţiune longitudinală şi trans= 
versală.

In legătură cu centru de interes, «industria locală" s a 
făcut o planşe cu plante textile ca: in, cânepă, şi una cu 
viermi de mătase.

2. FAUNA.

In legătură cu fauna comunei Măgurele, s’au decupat 
din hârtie animalele care trăesc aci şi alături de fiecare 
animal s'a arătat pe scurt foloasele pe cari ni le dau.

1) Vaca — o eprubetă cu seu.
2) Calul — păr de cal.
3) Oaia — lâna toarsă şi netoarsă.
4) Porcul — păr — untură.
5) Găina — fulgi.
6) Gâscă — puf — pene.
7) Rata — puf •“ fulgi.
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Celelalte foloase au fost numai ^arâfafe de copii în 
foile lor de observaţie, asupra fiecărui animal, care n’a pufuf 
fi prezenfaf pe planşe, ca: ouă dela pasări, carne, lapfe şi 
derivatele lui, efc.

La alcătuirea acestui muzeu au lucrat cu mult interes 
copiii din toate clasele, dela clasa La până la clasa IV^a 
inclusiv, îndrumaţi de elevele mai jos semnate.

Materialul a fost depus astăzi 10 Iunie 1939, într’una 
din sălile şcoalei de Aplicaţie, unde se va aranja împreună 
cu celelalte realizări referitoare la Satul Măgurele*

In afară de realizările care se pot vedea, copii au fost 
foarte entuziasmati> alergând neobosiţi şi plini de .veselie 
după plante ; cu mult interes au observat fiecare plantă, scriind 
ceeace au ştiut despre ea, ca: înfăţişare, folos, etc. şi tot 
după aceasta au făcut şi desene.

Elevele care au lucrat la muzeu:

(ss) Dumitru Matilda 
(ss) Apostolescu Lucia 
(ss) Marinescu Maria 
(ss) Bărbulescu Ana 
(ss) lonescu Teodora 
(ss) Marinate Aurelia

9 Iunie 1938.

SATUL MĂGURELE CERCETAT DE COPII

a). GEOGRAFIA SATULUI.

Satul a fost cercetat parte cu parte, clasa fiind împărţită în grupe, 
astfel ca fiecare grupă să»şi cerceteze în mod amănunţit acea parte a 
satului în care locuesc. După ce copiii au vizitat satul, parte în modul 
acesta şi şi=au întocmit planurile, s’a trecut la reconstituirea satului în 
intregime. In acest plan general al satului, copiii îşi fixează drumurile 
principale, locurile şi clădirile mai importante.

înfăţişăm aci, un plan al unei părţi din sat. Drumul dela şcoală 
la moară şi două planuri ale satului.
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SATUL NOSTRU MĂGURELE,

•xţLiAimH maătmgat

Planul satului Măgurele

Anghel Gherghina
cl. 111 1941

Un plan al satului cu vecinătăţile, lucrat de copii mai mari. Se observă tendinţa 
de a reduce particularul, amănuntul, şi de a se apropia de planul simplificat, schematic. 
Planul este foarte frumos colorat.

Ia£ă cum se exprimă un elev mai mărişor despre satul lui după 
ce l-a cunoscut mai bine.



PLANUL SATULUI MĂGURELE

Drumul dela Şcoală la Moară.

Anghel Gherghina
Clasa Il-a.

Planul satului Măgurele.

loniţă Vasilica
Clasa ll-a.
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SATUL NOSTRU MĂGURELE.

„Eu m’am născut în satul Măgurele. Satul nostru este 
un sat mare şi frumos. Eu în el m,am născut, în el am cres
cut, şi în el vreau să mor. Eu cu el mă mândresc, âîndcă 
prin el au trecut mulţi domnitori învăţaţi şi i=au călcat 
pământul. CHiar şi viitorul Rege a vizitat şcoala Normală 
şi satul Măgurele. Mie îmi place satul nostru cel frumos. 
Tatăl meu mi°a zis să mă duc la o meserie în Bucureşti, dar 
eu i°am spus : ,,Degeaba vorbeşti, pentrucă eu vreau să mă fac 
plugar în satul unde m’am născut. Să trăiască lumea din 
satul nostru şi din toată tara. Ura, ura, ural"

Anghel Călin
Clasa 111-a, 12 Iunie 1939.

O compunere despre sat a unui elev mai mic.

SATUL MEU

„Satul meu este făcut de boierul Ion Otetelişanu. El 
este aşezat pe un loc neted, nu departe de Bucureşti. E un 
sat mare şi frumos- Oamenii muncesc toată ziua. In fiecare 
dimineaţă ei trec la târg cu lapte şi zarzavat.

Casele sunt mari şi aşezate unele lângă altele.
Mi=e drag satul meu, şi»l iubesc pentrucă m’am născut 

şi trăesc în el“.
Nicolae Gheorghe

cl. 11, 7 Mai 1941

LEGĂTURA SATULUI CU CAPITALA

„Lângă satul nostru avem capitala Bucureşti.
Dela noi din sat şi până la Bucureşti sunt 6 Icm. Şo

seaua este ocolită şi dreaptă. Noi dela Bucureşti, capitala 
tării noastre, cumpărăm zabăr, făină, orez şi altele. Părinţii 
noştri duc la Bucureşti zarzavaturi, caise, cireşe şi căpşuni.

Aici în satul nostru oamenii se ocupă cu agriculturs, se 
duc cu laptele şi îl vinde la Bucureşti. Tot ceeace avem noi 
ducem la Bucureşti- Trebue să ne mândrim noi, fiindcă stăm 
lângă Bucureşti, care este capitala ţârii noastre. In oraşul 
acesta găsim fel de fel de lucruri care ne trebue nouă.

Ge frumos este satul acesta de lângă oraşul Bucureşti*4.
Bălaş Artemiza 
Clasa 111, Iunie 1939.
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PE DRUMUL BUCUREŞTIULUI

„Noi ieri am £os£ cu Doamna să ne plimbăm pe drumul 
care duce la Bucureşti*

Dela şcoală până la marginea sacului am văzuf; casele cu 
grădinile şi curcile pus£ii. Copacii goi de frunze, florile us» 
cafe- Când am frecuf de linia forfurilor şi mai pusfiu. Câm° 
pul era negru în loc de verde, pomii depe marginea drumu» 
lui desfrunziţi şi ei.

Prin praful drumului, merg căruţele încărcafe cu ceapă, 
varză, morcovi, ridichii, se duc la oraş ca să le vândă. Au 
muncit oamenii un an şi acum se duc să ia bani pe muncă- 
Am mai întâlnit lăptarii care se întorceau dela oraş- Dru= 
mul acesta este totdeauna plin de care şi faitoane. Ne=am 
uitat la orziont, ne=am odibnit puţin şi apoi ne«am întors. 
Seara am adormit repede fiindcă eram obosiţi”.

Florea Tudora
CI. III. 12.XI-1940.

Tatăl meu se duce cu lapte la Bucureşti

Popescu Aurel 
Casa IV 1939

b). ISTORICUL SATULUI i)

Trecutul satului este cercetat de copii cu cel mai mare interes. 
Se vizitează locurile pe unde se mai păstrează urme de vieată. Copiii 
mai află şi dela bătrâni ce mai ştiu în legătură cu satul lor. Apoi îşi 
aştern impresiile lor pe caete.

EXCURSIA FĂCUTĂ LA VATRA SATULUI

„Miercuri după masă am fost la fosta vatră a satului. 
Am pornit în rând doi câte doi cântând. Pe drum eram

1) Elevii au fost conduşi în cercetările lor asupra istoricului satului, de distinsa 
noastră elevă normalistă, Renea Maria din clasa Vlll-a, care a lucrat cu multă însufleţire.
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foarte bucuroşi. Am lua£i>o pe malul Ciorogârlei şi am mers 
până mai aproape^ unde se in£âlnea Ciorogârla cu o par£e 
din apele ei, care o luase pe la moară Acolo ne«am opri£, 
fiindcă Priita ne-a spus că locul acela se numeşfe : „Baba**.

Noi am întrebaf-o de ce îi zice aşa? Ea ne-a spus că 
i-a povesfif bunica ei asffel : că pe malul Ciogârlei era o 
căsuţă unde locuia o babă. Apa revărsându»se i-a înecaf şi 
locuinţa şi pe ea. Deafunci s’a numit locul acela »Babau.

Apoi am pornit pe drumul care ducea la fostul cimitir. 
Acolo am văzut cruci părăsite. Una era mai măricică. Nu se 
mai cunoşteau decât puţin scobiturile slovelor scrise. Unde 
fusese bisericuţa, acum era înălţată o casă. Noi am păstrat 
un moment de reculegere pentru cei morţi şi apoi cu rândul 
am pornit pe un loc verde* Aici am mâncat şi apoi ne-am 
întors spre şcoală.

Ce frumoasă a fost această excursie,
Anghel Sofia

CI. IV

, ţiw S4rvt.mii.f-i V4r.,.

.... a m a I 'fiiUf C; . ....
S 5 l-'" ■ ‘ ^- r- ■ Sketvt. :

.J* 1 131 jK H' ■ ‘‘' ^

Cum cred eu că era satul nostru înainte, din cele spuse de Domnişoara

Anghel Sofia
Clasa IV-a

Din imaginaţie satul este înfăţişat prin desen, aşa cum îşi închipue copii că a 
fost în trecut.

Elevii sunt îndemnaţi să cerceteze singuri tot ce pot afla în legă
tură cu satul.
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lafă una din aces£e măr£urii :

CE-AM AFLAT EU DESPRE SATUL OTETELEŞANU

»După lecţia ce am făcut=o cu Domnişoara despre boerul 
Ion Oâefeleşanu, seara când m’am dus acasă, am înfreba£ pe 
£a£ăl meu dacă ş£ie ceva despre acest boer. Mi=a răspuns că 
ştie şi a început să^mi spue :

wMai de mult, trăia în acest sat un boer Vrana. 5i°a 
venit la acesta boerul Oteteleşanu şi a jucat în cărţi şi a 
câştigat pământul.acesta. £1 a tăiat pădurile şi a adus oameni 
din alte sate şi i«>a pus pe lângă apă, pe vale. $i apa venea 
mare şi se revărsa, înecând case, vaci, oameni.

5i atunci oamenii au spus boerului Oteteleşanu de a 
trecut .oamenii pe deal. 3i a tăcut un castel în care este acum 
3coala Normală. Când a fost pe moarte a spus la toti boerii, 
de pe lângă el şi sofiei lui £lena, să împărfească pământul 
lui ţăranilor, ca să nu rămână străinului".

Petre Tănase
Clasa lll-a, Mai 1939.

In modul acesta copiii reconstituesc istoricul satului. întemeiaţi 
pe imformafii personale.

ISTORICUL SATULUI OTETELEŞANU

„Satul nostru înainte vreme, îi era vatra în vale. Pe 
timpul acela boierul Vrana era stăpân pe moşia aceasta.

Boierul Vrana s’a jucat cu boierul I. Oteteleşanu în 
cărfi- Boierul Oteteleşanu a câştigat moşia aceasta. Atunci 
boierul I. Oteteleşanu a adus ţărani şi i=a aşezat pe vale. 
Ţăranii însă n’au locuit mult timp pe vale, fiindcă apa care 
trecea, Ciorogârla, se revărsa şi înneca pe oameni şi copiii lor- 
Ţăranii au cerut loc de trăit, fiindcă acolo nu mai puteau trăi :

Boierul Oteteleşanu şi=a tăiat pădurea şi a dat pământ 
de locuit. Boierul Ion Oteteleşanu era un boier foarte evla= 
vios. El a zidit biserica în care noi ne ducem la slujbe în 
fiecare sărbătoare.

Ion Oteteleşanu când era pe patul morfii, a lăsat cu 
gură ca unde el â trăit, să se facă o şcoală de Domnişoare.
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Acum noi sun£em £oar£e bucuroase, fiindcă avem şcoală pri-, 
mară zidifă de boerul L Ofefeleşanu.

3coala Normală esfe lăsafă ca un dar, ca să învefe dom° 
nişoarele.

Noi frebue să fim mândri, fiindcă am avuf un boier aşa 
bun. Trebue să finem minfe pe acesf boier, fiindcă el a iubif 
sfânfa biserică.

Ce bun şi ce evlavios a fosf Ofefeleşanu 1

Stancu Tudora 
Clasa lll-a, 1939.

Alfe cercetări în legătură cu satul.

MIHAI VITEAZUL IN COMUNA MĂGURELE.

„Eu sunt bucuros de acest pământ fiindcă a călcat Mibai 
Viteazul pe el. Mibai Viteazul şi=a făcut planul de luptă cu 
generalii lui în parcul Şcolii Normale. Când a auzit că Turcii 
au ajuns la Dunăre, a plecat la Călugăreni pe Neajlov. Pe 
urmă a început lupta, unde a bătut pe Turci. îmi iubesc 
foarte mult satul, fiindcă a trecut prin el cel mai mare erou 
al neamului nostru.

Toţi copiii trebue să ne mândrim şi să=ne apărăm, în= 
tocmai ca Mibai Viteazul, tara şi Regele nostru".

Popescu Aurel
Clasa Ill-a - 26 V. 1939.

Şi amintiri mai proaspete, cari trezesc în ei sentimente de mân= 
drie, ce se desvoltă cu atât mai mult cu cât îşi cunosc mai bine 
locul natal.

DECE TREBUE SĂ NE MÂNDRIM CU SATUL NOSTRU.

»Noi trebue să ne mândrim cu satul nostru, fiindcă pe 
aici au trecut mulţi Domni viteji de=ai noştri. In vremea de 
demult a trecu t Mibai Viteazul cu oştenii lui.

Pela noi prin Măgurele mai a trecut şi Domnitorul 
Guza, care a fost un domn foarte bun.

Anul trecut ne=a vizitat Voievodul Mibai şcoala noastră. 
Când a venit Voevodul Mibai, Victorita i=a dat flori. El era 
foarte vesel şi foarte mândru. — Noi trebue să fim mândri că
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avem un sa£ aşa de însemnat. Trebue să mai fim mândri 
fiindcă au murit atâfia eroi pentru apărarea tării noastre. 
Noi trebue să-i respectăm foarte multf fiindcă ei ne>au apărat. 

Ce sat însemnat avem noi I"
Dumitru Tudora

Clasa 111-a

c). VEGETAŢIA SATULUI.

Vegetaţia satului este cercetată de cei mai mici ca şi de cei mai 
mari cu o adevărată pasiune. Nu este arbore, nu este floare, nu este 
buruiană pe care să nu o descopere, să nu o descrie, să nu=i cerceteze 
întrebuinţările. Ne-ar fi imposibil să redăm mulţimea de plante cari 
au fost găsite de aceşti neobositori exploratori ai câmpurilor şi 
pădurilor.

Vom înfăţişa câteva din ele- 

Vegetaţia necuîtivaiâ din luncă.

FLOAREA PAŞTELUI.

„Floarea paştelui aminteşte răstignirea Domnului nostru 
Isus Cristos. Ea a ieşit din lacrimile Fecioarei Maria. Deaceea 
înfloreşte aproape de Paşti şi se păstrează toată luna^ai".

Stancu Maria
Clasa 11-a.

LAPTELE CUCULUI.

■ Această plantă creşte în luncă. Are frunzele mici şi 
verzi. Dela vârful tulpinii pleacă nişte rămurele ca la umbrelă 
şi se termină cu floricele galbene. Când o rup iese laptew.

Sibiceanu Dumitru
Clasa 11-a

URDA VACII.

„Urda vacii am cules«o din luncă. Nu creşte înaltă şi 
are tulpina subţire- Frunzele sunt mici şi lunguete, aşezate 
în jurul tulpinii. La vârf are buchete de flori mici albe. O 
mănâncă viteleu.

Niculae Elena
Clasa 11 a.
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Vegetaţia din luna Aprilie,

PANSEAUA

«Panseaua es£e o floare care creşfe în grădina de flori 
a omului- Ea are o codită subţire, o rădăcină micuţă şi multe 
frunze.

Panseaua înfloreşte primăvara. Ea are culoarea albastră, 
violet, galbenă şi alte culori.

Ea este formată din 5 foi.
Ea este mică şi foarte frumoasă.
Rădăcina ei este foarte stufoasă şi are multe firişoare 

din care se brănesc frunzele“.
Hadârcă Elena

clasa IV-a

PECETEA LUI SOLOMON

„Eu ştiu despre pecetea lui Solomon că ea creşte în 
luna Aprilie şi are frunzele foarte crestate, cu crestături 
mici şi dese- Floarea aceasta are nişte flori ca ciucuraşi albiu.

Stancu Nae
clasa lll-a

Plante din luna Mai.
VERONICA

nVeronica seamănă cu un spic de grâu, numai că este 
mai mare şi are floarea albastră. Frunzele sunt pufin cres
tate şi lunguete, parcă e o păpuşe cu rocbita albastrău.

Tudor Niculina 
clasa ll-a

MIEREA URSULUI

„Mierea ursului e o floare care se găseşte pe câmp. 
Ea are floricele violet încbis şi sunt deschise ca nişte pabare- 

Mie îmi place această plantă fiindcă are un gust dulce":
Niculae Gheorhge

clasa ll-a

Copacii de pădure.
ARŢARUL

„Arţarul creşte pe lângă ape şi în pădure. Frunzele sunt 
lunguete şi puţin crestate pe mărgini. Are nişte aripioare
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verzi care când se usucă sboară duse de vânf< Lemnul de 
arţar se întrebuinţează la ars şi tăcut mobile"»

Anghel Gherghina
clasa lll-a

SOCUL

„Socul creşte pela umbră, pe marginea apelor şi prin 
păduri. Florile sunt albe şi mici ca nişte pălărioare. Din 
floare de soc se face ceai“.

Preda Ştefan
clasa IV-a

CE ŞTIU EU DESPRE SALCIE

„Salcia trăeşte pe malul gârlei. Tulpina sălciei este groasă 
şi are crengile aplecate, parca plânge. Frunzele sălciei sunt 
mici şi lunguefe ca nişte săniuţe- Salcia este primul copac 
care înfloreşte primăvaia. Florile sunt galbene şi au miros 
frumos. Din tulpina sălciei se fac : uluci, araci şi albii-*4

Florea Tudora
clasa ll*a

ANINUL

„Aninul creşte înalt cu corana rotundă şi mare. Frunzele 
sunt rotunde şi crestate. Ce frumos e primăvara când e în" 
cărcat de mâţişori- Cu coaja aninului mama vopseşte lână.**

Stancu Maria 
clasa 11-a

Pomii din livadă.

CAISUL.

„Cel dintâiu pom care a înfrunzit a fost caisul. Ce 
frumoasă era livada cu caişii înfloriţi- Florile lui sunt albe 
roz. In mijlocul florii sunt nişte firişoare cu gămălie galbenă.

Un firişor e mai mare şi cu o umflătură la cap. Din 
el a ieşit caisa. Caisa la început avea sâmburele moale. Acum 
s’a întărit şi nu=l poţi sparge decât cu piatra-"

Ştefan Floarea
Clasa 11-a

Alte plante din livadă.
TRIFOIUL.

„Trifoiul este o plantă de nutret* El creşta pe câmp 
şi în livadă. Trifoiul are frunzele cu trei foi şi are fllorile de
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culoare violet. Trifoiul cu patru foi poartă noroc, dacă pofi 
săpl găseşti. Când se face mare trifoiul este cosit cu coasa. 
După ce creşte, se coseşte din nou. Trifoiul se usucă la soare 
şi se dă la cai şi la vaci- Cu ce poftă îl mănâncă vitele!"

Stan Petruţa
Clasa ;i-a

LUCERNA.

„Lucerna are flori şi frunze lunguieţe. Ea creşte înaltă 
şi are flori de culoare violet.

Tata a cosit lucernă şi a dat=o la cai s’o mănânce. Noi 
am cules lucerna din livadă

Ce frumos era în livada cu lucernă 1“
Tudor Niculina

Clasa 11-a

Legume din grădina şcoalei.

ARDEIUL,

«Ardeiul se răsădeşte primăvara. El are rădăcina subfire, 
floarea de culoare roşie şi fructul verde- Ardeiul are un 
gust foarte bun. 3e mănâncă la salată, gol sau se face mâncare. 
Iarna se pune la murături sau se usucă "

Augustin Geta
Clasa IV-a

ROŞIILE.

wRoşiile se seamănă în brazde în luna Februarie, După 
pufin timp ele cresc din ce în ce mai mari» Când au crescut 
mari le răsădim în grădină. După aceea ele înfloresc, iar din 
flori ies roşii mici verzi. Când sunt mari sunt foarte bune."

Lixandru Aurel - 
Clasa IV-a

MĂRARUL.

„Mărarul se seamănă primăvara. El are frunza subfire 
şi lungă» Rădăcina mărarului este subţire. Mărarul are un 
gust plăcut şi este întrebuinţat la mâncare şi salată. Mărarul 
creşte şi se face mare şi face semânte-

Când se usucă, mărarul se păstrează pentru primăvara.w

Cristache Maria
Clasa 111-a
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Pe lâagă aces6e minuţioase cercetări, la care copiii s'au angajai 
stăpâniţi de un inţeres depsebiţ de a nu le rămâne nimic necunoscut, 
se adaugă râvna cu care s au alcătuit acele minunate planşe, o adevă° 
rată podoabă a muzeului nostru, din care se desprinde permanenta lor 
preocupare de a trăi în acest mediu de vieaţă al satului, şi a«l cunoaşte 
prin toate mijloacele O-

In sfârşit, satul mai cuprinde în sine nuclee de vieaţă, care nu 
sunt lipsite de interes. Ele constitue puncte de atracţie de un farmec 
deosebit, prin bogăţia de impresii pe care le oferă. Astfel pădurea, lunca, 
livada, fiecare cu vieaţa lor proprie, sunt tot atâtea motive de a concentra 
în jurul lor nenumărate teme, constituind centre de interes încadrate 
în sat.

Studiul satului conţine aşa dar, unul din cele mai interesanteaspecte 
ale ^învăţământului pe unităţi de vieaţă". El dă putinţa copilului să se 
orienteze cât mai temeinic în acest mediu în care se desvoltă, şi pentru 
a cărei cunoaştere programele nu pot să pună stavilă. II începem din 
clasa I°a şi»! terminăm în ultimul an, într’o neîntreruptă cercetare a 
tot ce se poate descoperi în atât de variatele impresii pe care copilul 
le poate culege.

Din metoda de lucru expusă în acest capitol, rezultă că acest 
fel de învăţământ este un învăţământ organic, natural, psikologic; 
că el răspunde unor trebuinţe adânci ale copilului ■■— acelea de 
a se integra în mediul lui de vieaţă, de a=l cunoaşte şi cercefa prin 
toate mijloacele. Deaceea metoda folosită trebue sprijinită pe aceste 
posibilităţi pe care ni-le oferă sufletul copilului — interesul lui de a 
afla, de a descoperi tot ce se găseşte în jurul lui.

Programele şcolare nu sunt decât puncte de orientare în fixarea 
lecţiunilor. Ele nu pot să dea învăţătorului decât puncte de control — 
indicii de felul cum să lucreze. Un plan de lucru alcătuit în legătură 
cu mediul care este de cercetat, acela are valoare; prin aceste planuri 
să se urmărească cunoaşterea temeinică şi în mod amănunţit a vieţii 
în care se desvoltă copilul. A-1 face să o cunoască în mod direct, a se 
interesa de tot ce se găseşte în jurul lui, a°l obişnui să observe şi să 
pătrundă aceste realităţi, este a=i da o pregătire pentru vieaţa de mai 
târziu, a face pe om să se orienteze singur.

învăţătura culeasă din cărţi se pierde uşor, ceeace rămâne este 
numai ceeace am dobândit prin noi înşine.

1) A se vedea planşa alăturată



VEGETAŢIA SATULUI. 
Lucrare în comunităţile de muncă.

DlNLUMA

/ ' aAIIŞ/v EKECKTATÂ DE ELD'ii “5I® Cd(iUitF.REA NORMALIOTLOR
r*L ; comciANUC8 toma-maria -^^i

COPACI - PĂDURE
■C--

:r‘

PLANŞA EXECUTATĂ DE ELM-H'SUB COfflCERM .«LiSFiulA
■'i? -13^1

P/anfe colecţionate de elevii Şcoalei de Aplicaţie Măgurele.



'(jUU/ld/tt cu tiu< f/l ' ud .ut:t/iaa 
itiiiioi lUKmJtdc

:Renume Wn-mMlna jccaia ncwuo'.mim

Plantele sunt culese dup : luna in care apar şi locul unde cresc,



SATUL NOSTRU IARNA.

Satul nostru sub zăpadă.

Anghel Tudora 
Clasa IV-a.

Jocurile noastre iarna.

Anghel Gherghina 
Clasa IlI-a

Popescu Aurel 
Clasa IV-a.
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Veniţi păsări călătoare.
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Anghel S. Tudora
Clasa IlI-a

Ln pus porumb

Udrea Gheorghe
Clasa Il-a
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Clasa II-i
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învăţământul ocazional



III.

învăţământul ocazional 51 PRIN ACTUALITĂŢI 

IN ŞCOALA PRIMARĂ *)

1 Temeiurile psihologice ale învăţământului ocazional, — 2, Câteva 
teme studiate la Şcoala de Aplicaţie dela Măgurele, în cadrul învăţământului 
ocazional şi actualităţilor: — a) Fenomene ale naturii, studiate în legătură cu 
anotimpurile — b) Ţâri şi popoare cunoscute prin urmărirea evenimentelor 
mai importante. — c) Istoria Patriei trăită prin realităţile faptelor petrecute, 
d) Alte teme ocazionale. — 3. Metoda de lucru. — 4 Realizări.

Tendinţa de azi a şcolii primare, de a se elibera cât mai mult de 
rigiditatea programelor oficiale, fixe, atât de nepotrivite uneori cu 
ceeace constitue realitatea trăită de copil, aşa cum se desprinde ea din 
mediul lui de vieată, aduce o înviorare a învăţământului şi face posibilă 
o reformă adevărată a şcoalei. învăţătorul va participa la această 
reformă în măsura în care el îşi va elabora programele, potrivite 
după condiţiile oferite de mediul local.

5coala va căpăta o notă de actualitate, de ceva real, dinamic, 
împrumutând din mediul extern sugestii, aspecte din vieată, cunoaşterea 
evenimentelor, a faptelor mai importante, etc. Pentru copil toate aceste 
impresii se vor cristaliza în intuiţii vii, în experienţe trăite, în irnboP 
duri de cercetare şi pătrundere a celor întâmplate în jurul său.

O lume întreagă se va deschide larg, cu tot atâtea posibilităţi de 
a fi descoperită. 5coala se va lega temeinic de vieată, căci elevul îşi 
va desvolta prin ea toate puterile lui creatoare şi o va cuceri de 
timpuriu.

Vieata oferă nenumărate ocazii de acest fel.
5coala nu are dreptul să izoleze pe copil de vieata care este pen

tru el, nu numai un mijloc puternic de a=şi îmbogăţi experienţa— dar îl

Prezentăm acest capitol sub forma în care a fost desvoltat în conferinţa ţinută 
pentru membrii corpului didactic primar din Bucureşti, într’un ciclu cu conferinţe organi
zat sub auspiciile Ministerului Culturii Naţionale, în lunile Mai—Iunie 1942. Datorită acestui 
iapt, el cupriude unele idei pe care le mai întâlnim şi în alte capitole.



150

aju£â să-şi desvoHe spiritul — îi ascu£e mintea şi-l face să_şi câşfige 
metoda de a cerceta faptele şi a le înţelege — îşi dobândeşte acel 
spirit cu adevărat ştiinţific, de care se va folosi în vieafă.

se poate învăfa şi după cărfi — dar adevăratul spirit 
ştiinţific, nu-1 câştigă omul decât în contact cu natura — cu lucrurile 
am putea adăuga noi, cu faptele pe care le cercetează singur'1. — In 
natură — ca şi în viată dealtfel — aceste fenomene se înlăntueec astfe- 
dela cauză la efect — încât nimic nu poate ieşi în afara acestui meca
nism. Vieaţa spiritua'â pulsează înapoia tuturor manifestărilor ei. A 
da elevilor naţiunea asupra tuturor valorilor spirituale, înseamnă a le 
înlesni curoaştere vieţii în toial ’).

De aceste adevăruri am t'mut seamă în experimentările noastre 
pe care le prezentăm. Ele ne»au dovedit cu prisosinţă temeinicia 
acestor principii şi suntem fericite că în lumina unor adevăruri atât 
de clare, pedagogia practică a găsit mijloace suficiente să le poată da 
o aplicare necesară, spre a le face convingătoare.

Problema învăţământului ocazional si a cunoaşterii realităţii oferite 
de mediul extern, nu este nouă. Pedagogia clasică a cunoscut-o încă 
dela sfârşitul evului mediu, începând cu Pabelais, care socotia învă
ţământul ocazional, ca pe unul din mijloacele cele mai importante în 
educaţia copilului. După el, Montaigne şi Fenelon, au accentuat dease- 
menea valoarea acestui fel de a se învăţa, iar Pousseau face din învă= 
tământul natural oferit de lucrurile, întâmplările şi faptele care se 
oferă copilului, întregul său sistem educativ.

Tată dar, că ceeace alţii au socotit atât de important, şcoala cu 
tendinţa ei de a uniformiza a nesocotit.

In prezent, Oermania ocupă locul de frunte între tarile care dau 
cea mai mare importantă învăţământului care se bazează pe realitatea 
mediului înconjurător.

In locul programei oficiale, şcoala primară germană se conduce de 
programe pe care învăţătorii şi-le alcătuesc după directivele minis
terului, care are dreptul de a le aproba ori modifica. Se lucrează acolo 
nu pentru a stabili o cantitate de cunoştinfi de fiecare clasă, ci de a 
da putinţa elevilor să-şi dobândească singuri cunoştiintele de care au 
nevoe în legătură cu mediul, cu evenimentele mai importante, cu 
întâmplări etc-, care se petrec în jurul lor. In locul cunoştiintelor com
partimentate în obiecte de învăţământ, avem un învăţământ integral, 
în care diferitele obiecte de studiu se leagă într’un tot organic, uni
tar, formându-se în jurul unei teme principale o ţesătură de teme lătu-

1) I. C. Petrescu «Şcoala şi viaţa*.
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ralnice care o întregesc. Aceeaşi cKesfiune poafe fi frafafă sub aspecfe 
variafe, rămânân d la priceperea învăţătorului indicarea mijloacelor de 
realizare. Elevii participă efectiv la tratarea unei teme, fiecare adu
când contribuţia sa. Manualul, care la noi este atât de preţuit, are 
acolo un rol secundar. Biblioteca însă e de mare preţ, consultată de 
elevi, care pentru acelaş subiect pot folosi lecturi diferite. Este un 
mod de a se lucra, pe cât de interesant, pe atât de educativ şi cu 
înrâuriri covârşitoare asupra desvoltării sufleteşti a copilului.

Astfel învăţătorul are rolul cel mai important în realizarea ade
văratei şcoli. Dela el se cere nu numai îndeplinirea unor îndatoriri 
profesionale, prin aplicarea literii regulamentului şi programei. El este 
adevăratul animator al şcoalei. Având o temeinică cultură generală, 
trăind într’o ambiantă de lucru din cele mai favorabile, unde proble
mele pedagogice şi rezultatul cercetărilor făcute în institutele şi labo
ratoarele de experimentare, constitue preocuparea de căpetenie, stă
pânit de un devotament fără seamăn pentru cercetările pedagogice, pe 
care le urmăreşte cu cel mai viu interes, învăţătorul german participă 
la reforma şcoalei prin integrarea sa totală la opera educativă pe care 
o realizează, prin toate eforturile sale susţinute şi prin entuziasmul 
cu care se dedică învăţământului.

Iată dece socotim, că orice reformă este posibilă în măsura în care 
cei ce sunt cbemati să o aplice au şi pregătirea necesară de a o înţelege.

încercări de reformă s’au făcut şi la noi. Ultima programă ana
litică a învăţământului primar înfăţişează, aşa cum am mai arătat, una 
din cele mai avansate concepţii ale şcoalei moderne Există însă o 
greutate în aplicarea acestei reforme, datorită spiritului şi atmosferii 
în care s’a lucrat la noi. 3coala noastră primară nu s’a resimţit de 
binefacerile unei primeniri. O reformă. adevărată trebue începută de 
sus în jos, dela universitate către şcoala primară. Trebue creiată o altă 
ideologie, un alt spirit, o altă pregătire în 3coala Normală, a viitori
lor învăţători.

3coala primară trebue să se întoarcă către vieată, către realităţi. 
Programul, manualul să fie un gbid. Copilul trebue introdus în vieata 
care palpită cu toată seva şi-l îmbie la cercetare, la descoperirea tainelor ei.

Nu=i este îngăduit şcolii, pentru un aşa zis învăţământ metodic, 
să ciopârtească sufletul copilului. ,,Adevăratul mijloc de a instrui este 
experienţa şi nu ştinta din cărţi, este observarea lucrurilor şi contactul 
cu oamenii4* spune Montaigne. Iar Ellen Key observă : „Numai acela, a 
dobândite instrucţie adevărată, care datorită branei spirituale căştigate, 
vede mai clar, se simte mai înflăcărat, prinde mai complet toate co- 
.morile vieţii. Această instrucţie poate să fie dată în modul cel mai
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neregulat, la gura sobei sau pe câmpie, pe ţărmul mării sau în pădure, 
poa£e să £ie scoasă din ceasloave vecbi sau din însăşi nafură, poa£e să 
cuprindă mul£e lipsuri sau să fie foarfe îngrijifă—dar câf este de vie, de 
personală şi de rodnică fafă de a acelor copii cari după cincisprezece ani 
de şcoală nu pot deschide gura, pentrucă au fost învătafi să bată câm
pii" O* 5i mai departe. ,,Să se ştie că elevii îşi pot singuri dobândi cu
noştinţele de care au nevoe, pot să-şi adune impresiile pentru a=şi 
forma opiniile, pot să ajungă la o desfătare intelectuală prin proprie 
activitate, în loc să primiască ca astăzi fără nicio osteneală, prin mij
locul cursurilor pretinse „interesante", ale profesorului, adeseori as
cultate în silă şi repede uitate, care tratează într’o singură zi despre 
cinci chestiuni diferite. Bagajul cunoştinţelor bine orânduite şi eti
chetate, dobândite prin examene, se pierde foarte repede. Acela însă 
care a ştiut să păstreze prin liberă alegere, prin sforţare personală 
gustul şi deprinderea de a lucra, acela poate uşor să acopere lipsurile 
pe care această metodă a lăsat-o. Act^lci CQ.T6 şi^Q, dobândit 'pvin şliijiţă 
'putinţa de înţelegere a înlănţuirii lucrurilor în viaţa, a reporturilor ce 
există intre natura şi vieaţa omenirei, 'mire prez nt şi trecui, între po
poare şi idei, acela nu-şi poale pierde învăţătura sau.

3coala aceasta rămâne să fie înfăptuită, nu prin reforme radicale, 
ci printr’o înţelegere mai adevărată a realităţilor vieţii sufleteşti a 
copilului, din partea slujitorilor ei, şi a menirii acestei şcoli în vieata 
individului.

Intre şcoală şi vieatâ, nu trebuesc puse bariere. Programele şco
lare se pot adapta, se pot înviora de întâmplări şi fapte din afară, de 
realităţi vii care nu trebuesc lăsate neobservate. Cartea se poate lărgi 
prin alte mijloace de informaţie directe sau indirecte. Cartea vie a 
naturii, alături de cartea de bibliotecă, reviste etc., constituesc tot atâtea 
mijloace preţioase, pe care şcoala trebue să-le pună la contribuţie. 
Copiii găsesc în aceste posibilităţi de lucru o satisfacţie deosebită. 
Se simt atraşi de lucruri, de fapte. Deasemeni se simt integraţi într’o 
lume reală, nouă, de care cartea şi învăţătura nu-i mai izolează, ci-i 
apropie.

Acest mod de a lucra nu este întotdeauna cel mai la îndemâna. 
Dascălul are el însăşi nevoie de a se orienta, de a se forma, de a=şi 
verifica cunoştiintele- Alături de copii, el se va integra vieţii din afară, 
va fi mereu uci altul; va aduce în clasă ceva proaspăt, înviorător. Va 
cuceri sufletele copiilor prin libertatea pe care le-o va lăsa să-l întrebe, 
să=i iniţieze, să-i ajute ca lumea din afară să-şi deschidă tainele ei în 
ochii plini de curiozitate ai micuţilor elevi. Cine a încercat odată să
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lucreze as££el, nu se va mai întoarce la şcoala învăţăturii mecanice.

La şcoala de Aplicaţie dela Z^^ăşurele, am încercat să aplicăm acea° 
stă metodă. Ea nu ne=a fost sugerată de nici-o doctrină pedagogică, de 
nici-o şcoală streină pe care s’o copiem- Ea sa impus ca o necesitate 
de care nu ne puteam lipsi, ca o axiomă matematică, care nu avea 
nevoie de a fi demonstrată. 5’a impus dela sine, din vieata însăşi, din 
lumea realităţilor din afară, care se cereau a fi cunoscute şi pe care 
nu le puteam ocoli. Ultimii ani bogaţi în atâtea evenimente, ne=au 
adus prilejuri nenumărate pentru un astfel de învăţământ, care alături 
de cel oficial, fixat de programa analitică, să^şi lărgească orizonturile 
^i să se facă cunoscut. In felul acesta, îuvâţăiTKXntul ocdzioncbl şi dl 
dctddlităţilor, s’a integrat învăţământului prevăzut de programă; numai 
că metoda era alta. In loc de a ne reduce la carte şi la ceeace puteau 
găsi copiii în ea, am introdus şi alte isvoare de informaţie : ziarul, 
revista, cartea de bibliotecă, planşe, albume de fotografi, în locul unui 
aparat de proectie, etc. Rezultatele au fost din cele mai satisfăcătoare. 
Ele ne=au încurajat să nu dăm îndărăt.

In paginile ce urmează vom scbifa câteva din temele' studiate în 
cadrul acestui învăţământ.

Aceste teme s’ar putea clasifica în modul următor:
1. Fenomene dle ndtarii studidte în legătură cu dnotim'purile.
2. Ţări şi popoare cunoscute prin urmărired evenimentelor mdi 

importante.
3. Istoria Patriei trăită prin realităţile faptelor petrecute.
4. Alte teme ocazionale.
Introducerea uneori a acestor teme în materia din programa res

pectivă a clasei, constituind adevărate centre de interes, atunci când 
faptele urmărite prezentau o importantă deosebită şi se puteau inte
gra ÎQ cercul de cunoştinţe al copiilor, sau prezentarea lor în mod 
accidental, aşa cum se produce pe ecranul actualităţii, în aşa zisul 
,,învăţământ ocazional'*, constituie metoda de lucru la şcoala noastră 
de Aplicaţie.

In prima categorie s’a studiat:

1.
Fenomeue ale naturii studiate în raport cu anotimpurile.

A. APA IN NATURĂ SUB ACŢIUNEA FRIGULUI 
Zăpada — îngheţul.

In cadrul acestei unităţi de vieată s’a tratat:
a. Iarna in satul nostru, cu elevii claselor I-II.
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b. Iarna in ţara noastră — Iarna in alte ţări, cu elevii cl. III-IV»
c. Iarna la Poli — Ţari ca iarnă veşnică, cu elevii clasei a V-a*

B. APA IN NATURĂ SUB ACŢIUNEA CĂLDURII 

Desgheţal—inundaţiile—evaporarea—‘ploile—cu elevii fufurox claselor*

Subiectele au fost alese, tii^^i^duBse seamă de putinţa de întele» 
gere, de legăturile ce se pot stabili între diversele domenii de cunoş
tinţei după posibilităţile de imformatie ce le stau la îndemână, precum 
şi după alte cauze, care se pot ivi în cursul tratării unei teme.

Pentru tema:
APA ÎN NATURĂ SUB ACŢIUNEA FRIGULUI

la clasa III, IV-a, s'au tratat următoarele subiecte :
1. Transformările apei sub acţiunea frigului. Zăpada, fhiaţa, ceaţa, 

poleiul, măzărichea, chida
2. Aspecte de iarnă din ţara noastră—din alle ţări.
3. Actualităţi de iarnă — îngheţarea apelor. Dunărea — Marea 

Neagră—Încetarea comunicaţiilor. Poduri de ghiaţă peste Dunăre.
4. Sloiurile plutitoare. Pericolul pentru navigaţie,
5 Temperatnra de iarnă în ţara noastră. (Notarea temperaturii 

după buletinul Inst* meteorologic).
6* Sporturi de iarnă.
7. Diferite compuneri cu teme de iarnă: Omul de zăpadă, O bă

taie cu zăpadă. Iama la noi în tai^â. O lucrare de sinteză, ştiinţifică.
Iarna.
8. Desemne din imaginaţie cu teme de iarnă.
9. Lecturi.

APA SUB ACŢIUNEA CĂLDURII
1. Transformările apei sub acţiunea căldurii: topirea zăpezii— re

vărsarea apelor — inundaţiile — torente de apă.
2. Evaporarea apei — Ploile,
3. Ploile şi vegetaţia.
4. Importanţa apei pentru agricultură şi civilizaţie.

IARNA LA POLI 

cl. V=a
1, Mişcarea de rotaţie a pământului. Ziua şi noaptea la Poli.
2‘ Mişcarea de revoluţie a pământului. Cele patru anotimpuri.
3. Clima pe glob. Ţări cu iarnă veşnică.
4. Vegetaţia pe glob.
5. Omul, animalele şi plantele în ţările reci.1)

1) Din lucrările D>lui Prof. I. Simionescu, copiii au folosit preţioase lecturi în 
lagătară cu subiectele tratate.
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6. Lecturi geografice: Pescarii din ţările friguroase. Din ţinuturile 
îngheţate ale pământului. Din vieaţa marilor exploratori. Cucerirea 
polului sud: de I. Simionescu.

7. Compuneri. Vieaţa in regiunile polare. Transformările apei sub 
acţiunea frigului. (Lucrare de sinteză).

8. Desen. Mijloace de transport in ţinuturile îngheţate — Locu
inţele eschimoşilor — Vânătoarea de morse.

9 Comunicări din ziare: Răshoiul Ruso-Finlandez.

Metoda de lucru a fost următoarea: Copiii au fost provocaţi să 
observe fenomenele studiate şi să»şi noteze cu grije observaţiile făcute 
în caietele lor. In urma acestor observatiii ele se sistematizează întro 
lecţie de sinteză.

lată cum arată o elevă normalistă că s’a lucrat această temă, într'o 
dare de seamă prezentată :

„La clasele III şi IV s’a tinut lecţia: ,,Apa şi transfor
mările ei iarnaitt de eleva D. M. A fost o lecţie de sinteză, 
bazată pe observaţiile copiilor După ce au primit explica- 
tiuni asupra modului cum se formează fulgii de zăpadă—au 
fost lăsaţi să observe—culoarea, forma, proprietăţile zăpezii, 
greutate, tărie, notându=şi aceste observaţii în caietele lor. 
Au observat apoi fenomenele de topire ale zăpezii.

Topirea zăpezii şi cauzele ei. Copiii au ştiut toti, iar 
observaţiile se găsesc notate în foile elevelor: Popescu E. 
cl. III la 12. II- 940 şi Stancu Tudora la 15. IL

S’a trecut apoi la ghiaţa, care se formează sub acţiunea 
gerului şi formarea ţurţurilor şi a florilor de ghiaţă de pe 
geam, observaţii care se găsesc notate de eleva Marin Con
stanta pe ziua de 19 1.940. însuşirile gbietii (tare, alune
coasă) notări ale elevelor Stancu T. cl- IV pe ziua de 13.1.940 
şi Stancu Nae cl. III la 25. L 940. Deosebirile dintre ghiaţă şi 
zăpadă sunt notate de eleva Stancu T. cl. IV la 13.1.940.

Ceaţa şi felul ei de formare^ s’a putut deduce uşor mai 
ales că unii din copii şi-au notat această observaţie. (Vasile
D. Cl. III-a la 19 II, 1940).

S'a explicat apoi formarea poleiului (obs. elevilor Ion 
Vasile cl. III la 8 şi 9II. 940 şi Marin Constanta la 22.1.940 
şi deosebirea dintre el şi gbiată-

Tot aşa s’a procedat şi la explicarea modului cum s’a 
format chiciura şi măzărichea.

In general lecţia n’a fost deloc expozitivă. S’au folosit 
cunoştinţele şi observările copiilor, lucru care i=a interesat 
foarte mult, încât se întreceau să spună fiecare cât mai 
mult din ceeace a observat. Rolul propunătoarei in cursul 
acestei lecţii, nu a fost decât de a conduce, pentru a siste-
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ma£iza observaţiile făcute de ei* £a a stăpânit pe toti copiii, 
pe tetele cărora se citea bucuria şi mândria în acelaş timp, 
că pot aduce fiecare partea lui de muncă personală".

Iată acum şi câteva din notările lor:
,,De dimineaţă a nins* Cerul era înourat. Eu am văzut 

fulgi de zăpadă ce cădeau ca nişte steluţe".
Ion T. Vasile
CI. lll-a. 10.1. 940

,,Astăzi a picat streşinile* Doamna noastră ne-a spus 
să luăm în mână zăpadă şi să vedem ce face. Marioara a 
luat zăpadă în mână şi s a topit. Noi dacă suflăm pe un 
geam îngbetat, se desgbiată şi pe urmă iar îngbeată* .

Popescu Eugenia
CI. lll-a 12.11.1940

,(Astăzi când veniam la şcoală era o ceată deasă. Când 
am venit la şcoală era ger mare, iar când mergeam alune» 
cam mereu pe gbiată".

Vasile T. Ion
CI. ill-a. 19.11.940

„De dimineaţă a fost frig- Cerul era înourat. Prin pomi 
ciorile gârâiau. Noi ne=am dus cu săniuţa ca să ne dăm pe 
deal. In ziua aceasta a plouat şi s'a făcut polei".

Ion P. Vasile
CI. lll-a. 28.1.1940

,,Astăzi de dimineaţă a fost frig. Cerul era puţin îno» 
.urat. Pe la ora opt a ieşit soarele. Pe drum se aşezase poleiu. 
Drumurile erau poleite de zăpadă. La ora douăsprezece ne^am 
dus acasă, am mâncat, am venit la şcoală. Ce frumoasă a 
fost ziua aceasta".

Marin Constanta
CI. IV-a. 32. 1. 1940

„Astăzi a fost frig. Pomii sunt încărcaţi cu zăpadă. 
Câmpiile sunt nămeţite de zăpadă. Lacurile şi apele mai 
mari sunt îngbetate tun- Gbiata este lucie ca sticla. Copiii 
bucuroşi se dau cu patinele pe gbiată".

Stancu Ţudora
CI. lll-a. Marţi 13.11.1940

„Astăzi a ieşit soarele şi a nins puţin. Iv4ai târziu pe 
la ora 5 a început să plouă. Dimineaţa când m’am sculat 
pomii erau plini de cbidă. După pomi cădea cbida.

Am venit la şcoală şi ne=am dus să vedem Ciorogârla. 
Apa curgea pe supt gbiată.

Cristache Maria 
CI. lll-a



157

La sfârşii, aces£e observatiuni sun£ sis£ema£iza£e, în^r'o lucrare 
de sinfeză :

TRANSFORMĂRILE APEI SUB ACŢIUNEA FRIGULUI.

„Infr’o dimineaţă când veniam la şcoală, am văzut pe 
pământ, pe case şi peste tot, nişte firişoare mici şi fine de 
gbiată. Ne=am apropiat şi am văzut că era brumă. Odată cu 
bruma vine şi toamna. Oamenii au ştiut că zarzavaturile 
care mai rămăseseră pe câmp numai erau bune.

Pe la începutul toamnei frigul a început să crească. 
Miai târziu într’o dimineaţă am văzut că pe pământ era multă 
zăpadă.

Zăpada era numai fulgişori şi luminoasă de te orbia. Noi 
am luat fulgii cu mâna şi am văzut că sunt ca nişte steluţe 
fine şi foarte drăgălaşe* Ne era drag să ne ducem pe afară, 
ca să se aşeze fulgii pe baină. Intr o zi a fost mai cald. A 
doua zi a nins cu fulgi mari. Se aşternuse multă zăpadă pe 
pământ, încât nu mai puteam intra pe poarta şcolii.

Intr'o zi când mă duceam la şcoală nici nu puteam să 
merg. Am căzut. Lra poleiul. Poleiul era subţire. In fiecare 
zi când era frig, pământul îngbeta. Ghiata era tare. Noi am 
fost şi la râu şi am văzut că era îngheţat. Băieţii erau bucuroşi 
că se dau cu patinele.

Intr o zi fusese mai cald şi a doua zi noi am văzut 
căzând nişte bobite rotunde. Lra măzărichea. Picăturile de 
apă din atmosferă au trecut priutr’un strat mai rece şi s'au 
prefăcut in picături rotunde.

Zăpada aceasta mare a ajutat pe Finlandezi în răsboiul 
cu Puşii. Ei erau învăţaţi cu frigul şi cu zăpada de acolo 
şi au putut să tiiaă piept câtva timp duşmanilor.

Acum când razele soarelui au început din nou să stră» 
lucească cu putere, zăpada s'a topit. Domnişoara ne=a spus 
că au fost mari inundaţii*

Intr’o dimineaţă nu vedeam la doi paşi. Era ceaţă^ 
datorită vaporilor de apă care s’au condesat la suprafaţa pă- 
mantului, formând/ o ceaţă deasă. Prin atmosferă nu se vedea 
deloc.

Când s’a topit zăpada, o parte s’a prefăcut în vapori. 
Altă parte a intrat în pământ şi alta s’a scurs la suprafaţă.
Urmărind cursul apei, vedem că ea circulă în natură şi vine 
de unde a plecat, intr'un circuit închisa.

Anghel Sofia
Clasa V-a 

1940
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Un al£ mijloc de informaţie, îl consHfue şfirile luafe din ziare. 
Acesfe comunicări se fac copiilor dimineaţa, înainfe de începerea 
regulaţă a lecţiilor.

Penfru fema nApa in natură11 sub acţiunea frigului s’au folosif 
daţele bulefinului meteorologic cu privire la temperstura în diferite 
regiuni ale ţării şi cantitatea de zăpadă căzută*

Temperatura s’a notat în fiecare zi de către un elev, iar la sfârşitul 
iernii aceste notări au fost folosite de întreaga grupă, pentru a fixa 
pe barta ţării localităţile după gradul de temperatură medie, precum 
şi diferitele regiuni, după cantitatea de zăpadă căzută. *)

Daasemensa ziarele dădeau preţioase informaţii şi descrieri asupra 
asprimii iernii, a vieţii economice, interesante vederi cu aspecte de 
iarnă din ţară» mai târziu inudaţiile, etc* Alături de ziare, numeroase 
vederi din reviste sunt cercetate de copii cu cel mai viu interes.

Socotesc de un deosebit interes lucrarea aceleiaşi eleve Angbel 
Sofia din cl. V=a.

IARNA LA NOI IN ŢARĂ

„România se găseşte pe glob în emisfera boreală, deci 
are latitudine nordică şi longitudine răsăriteană. Ea este 
cam la egală distanţă dintre ecuator şi cei doi poli. Datorită 
acestei aşezări, ţara noastră are o climă temperată, adică are 
cele patru anotimpuri cu veri călduroase şi ierni friguroase.

Unele ierni sunt mai puţin friguroase, dar iarna aceasta 
a anului 1939—1940, a fost o iarnă foarte grea. Ne -am putut 
da seama de aceasta» nu numai după frigul îndurat acasă şi 
pe drum, dar in fiecare zi noi am ^uat din ziare temperatura 
din {ara noastră şi din regiunea Bucureştilor şi am văzut că 
în unele părţi ale ţării noastre, a fost temperatură foarte 
scăzută. In oraşele Mediaş şi Gâmpu-Lung, temperatura a 
fost de 33°, în timp ce la Timişoara şi Satul Mare a fost 
1° până la 8°. Am mai văzut că în unele localităţi din ţara 
noastră frigul a coborât dela 20° până la 30°, cum a fost •' 
Soroca, T. Măgurelţ, Satul Mare, Topliţa şi Oradea.

In alte părţi a fost o temperatură mai ridicată, care a. 
variat dela -f- 1° la -|- 14°, cum a fost în localitatea Timi= 
şoara, Balcic, Constanţa, Sulina, Insula Şerpilor, Bugaz şi 
Mangalia. Noi am văzut multe fotografii în ziare şi reviste, 
cum este iarna pe munţii noştri şi în alte regiuni. Am cetit:

1) A se vedea harta lucrată de copii, pe planşa alăturată.
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Pt* hartă sunt fixate localităţile şi regiunile din ţara noastră, după gradul de temperatură 
şi cantitatea de zăpadă căzută in lunile de iarnă ale anului 1939—1940,

Hartă lucrată de elevii clasei a V-a primară,
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şi am văzu£ că mulţi oameni au murit din cauza gerului 
Ciorogârla noastră a fost tot timpul îngheţată, A mai în«> 
gketat şi Dunărea până la o adâncime de 10 m.

Eu m am gândit la oamenii concentraţi, care au îndurat 
tot gerul aspru al iernii, fâcându-şi C6CL uncii sfântă dătovie. 
Tocmai în iarna aceasta geroasă, a fost şi războiul ruso>fîn> 
landez şi răsboiul dintre Oermania şi Anglia. De multe ori 
mă gândeam cât de greu trebuie să le â fost soldaţilor care 
îşi petreceau tot timpul pe front“.

Anghel Sofia
CI. V-a, §c. de Apl. Măgurele, 6 Martie 1940

Lucrările de simteză, dările de seamă, compunerile libere, plan
şele cu vederi, albume alcătuite de ei, bărtile, desenul din imagina
ţie sau după natură, etc. încbee fiecare temă tratată.

Ceeace trebue reţinut din acest învăţământ ocazional, e$te că el se 
integrează mai întotdeauna — şi aceasta atârnă de priceperea învăţăto
rului, la materia clasei. Nu este un biatus, o răsturnare a programei, 
acest mod de a trata cunoştinţele prin nota actualitătei.

De asemenea, obiectele de învăţământ nu mai rămân compartimen- 
tale, izolate, ele se sprijină unele pe altele, se leagă, se întregesc. Nu şti 
unde încetează cunoştinţele de geografie ca să înceapă cele de stiinte na
turale, spre a face loc cunoştinţelor de Ib. română istorie, etc. Dease- 
menea faptul că un fenomen nu rămâne izolat în natură, că se poate ur
mări cu uşurinţă această continuitate, prin acest ritm natural al vieţii, face 
pe elevi să urmărească necontenit firul neîntrerput al legăturilor cauzale.

* Numai astfel se poate înţelege acel resort lăuntric, care=i împinge 
la cercetări asidue, dându-le şi bucuria a ceeace isbutesc să realizeze 
singuri.

2.
Ţări şi popoare cunoscute prin urmărirea evenimentelor 

mai importante.

în toamna anului 1939, odată cu deschiderea cursurilor şcolare, eve
nimentul asupra căruia se îndrepta atenfia tuturor, era răsboiul ce is- 
bucnise în Polonia, vecina dela miază-noapte. La şcoala dela bdăgurele, 
izolată de oraş, cu elevele normaliste interne, şi cu copiii dela Aplicaţie, 
din sat, unde cu greu străbăteau ştirile din afară, se trăia într’o at
mosferă de totală izolare. Era necesar să facem să pătrundă vieafa din 
afară, mai ales că elevii erau obişnuiţi să fie informaţi asupra faptelor 
cari se petrec peste hotare.1} Am socotit astfel prilejul cel mai potrivit

1) In anul 1938, copiii au urmărit după ziare evenimentele din Cehoslovacia.
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a face pe elevi să cunoască evenimenfele din afară, sfabilind legă- 
furi mai sfrânse înfre şcoală şi vieafă, dânduali-se deprinderea să le 
urmăriască cu foafă obiecfivifafea în desfăşurarea lor, cu posibili- 
făfile ce le aveau la îndemână. In sprijinul acesfui fel de a lucra, mai 
veniau şi alfe considerente de ordin didactic, coreleaţia, care $e putea 
face între aceste evenimente şi programa claselor a 111 şi lVf tmde ne 
propusesem să introducem acest învăţământ, (cursul supra primar lip- 
sindu-ne).

Pentru documentarea mai completă a copiilor, am ales un număr 
de subiecte, care să fie tratate unele de elevele normaliste, altele cer
cetate de copiii pe bază de lecturi personale, fixând astfel centru de 
interes: ^Polonia şi râsboiul actual1'.

Iată care au fost subiectele tratate în acest centru de interes:

1. Evenimentele din Polonia. — Comunicare.
2. Din trecutul istoric al Poloniei.
3. Legăturile noastre istorice cu Polonia.
4. Sobieschii şi Pîăeşii.
5. Istoricul oraşului Danzig.
6. Bogăţiile Poloniei.
7. Obiceiuri şi fapte de seamă ale Polonilor.
8. Monumente şi cultura polonă.

Paralel cu aceste lecfiuni se urmărea cu cea mai mare înfrigurare 
mersul răsboiului* Elevii luau parte în modul cel mai activ la eveni* 
mentele desfăşurate pe front* Zilnic li se cetiau comunicate din ziare, 
ştiri în legătură cu răsboiul, li se aduceau reviste, se urmăriau pe bartă 
cu stegulefe mersul luptelor, primiau cu emofie orice ştire de pe front, 
participau la actele de bravură, la eroismul soldaţilor, dintr'o tabără 
sau alta, însfărşit nu le scăpa nimic. 5e creiase un fel de trebuinfă de 
a primi zilnic veşti în legătură cu răsboiul, de a discuta şi comenta 
faptele ce se petreceau în afară—astfel că de multe ori singuri îşi pro
curau ziarele. Prin acest mod de a se lucra—ne=am dat seama cât de 
mult se poate influenta asupra desvoltării judecăfii copiilor, asupra 
spiritului critic, precum şi a sentimentelor de adâncă umanitate ce 
se nasc în ei în fafa suferinfii umane, a sentimentelor de eroism, de 
admiraţie pentru actele de bravură*
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Să spicuim câ£e ceva, din ceeace scriu copiii despre aces£ răsboiu:

«fRĂSBOIUL DIN POLONIA» i)

„Acum în Polonia es£e răsboiu straşnic. Tara Poloniei 
este la miază-noapte de tara noastră, iar la apus de tara 
noastră este o tară foarte mare cu soldaţi viteji. Această 
tară este Oermania.

Aceşti Germani s’au dus în răsboiu contra Polonilor. 
Polonia este mai mult bogată în petrol. Acum tara Poloniei 
este înconjurată din două părţi. Dintr’o parte * de Germani, 
iar de alta de Ruşi. Polonia numai este, doar o bucată de 
pământ pe care Polonii nu vor s’o lase în mâinile duşmanilor

Această bucată de pământ este capitala Poloniei, care 
se numeşte Varşovia.

In Polonia luptă pe front şi femeile. Unele se duc pe 
front ca să lupte, iar altele conduc avioanele. Copii îşi strâng 
tot ce este al lor şi pleacă în alte locuri. Sărmanii copiii

Copiii îşi părăsesc părinţii lor, care i=au crescut de mici. 
Ce jale o fi în Polonia acum 1"

Stan cu Tudora
CI. IV 1939

O altă fetită scrie :

„Germanii şi Ruşii au ocupat Polonia. Ea este o tară 
bogată. In timpul răsboiului şi femeile erau pe front. Unele 
conduceau avioanele, altele îngrijiau răniţii. Unele seîmbrăcâu 
soldăteşte şi plecau cu puştile pe front. Altele erau în cos= 
tume de gaze. Pe copiii din Polonia i=au strâns şi i=au dus 
în alte tari ca să nu=i omoare cu bombele. Un copil nu şi«a 
uitat nici păpuşa lui. Mamele lor se roagă pentru pace.

Doamne ajută pentru pace!“
Popescu Eugenia 

CI. lll-a 1939

Răsboiul Ruso-Finlandez, a fost a doua etapă de cercetare a eve* 
nimentelor petrecute peste botare.

1) Conducerea lucrărilor din acest centru de interes — a avut-o Doamna Ecaterina 
Dincă, învăţătoarea clasei a llI-lV-a, care a pus la îndemâna copiilor preţios material 
informativ şi-a urmărit zi cu zi mersul evenimentelor, supraveghind şi activitatea ele
velor normaliste, practicante, în desfăşurarea zilnică a planului de lucru, în legătură cu 
învăţământul ocazional: «Răsboiul actual».
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M,e£oda de lucru a fos£ aceeaşi : comunicări din ziare, descrieri 
completare cu vederi asupra bogăţiilor tării, industriei, obiceiuri 
oameni, — credinţă, port, vieata» Copiii au urmărit cu îngrijorare şi 
aceste evenimente- Au participat alături de bravii soldaţi finlandezi 
la toate actele lor de bravură — au admirat contribuţia femeilor fin
landeze pe front, au încercat aceleaşi sentimente de milă pentru copi
laşii care trebuiau să=şi părăsească căminurile — însfârşit au implorat 
pe Dumnezeu pentru pace „Doamne ajută-le pentru pacea — scrie o 
fetită, sau pentru câştigarea victoriei : «Dumnezeu să ajute să birue“* 

Să cercetăm câteva din aceste lucrări:

«rRĂSBOIUL DIN FINLANDA»

„In partea de M. N. a Europii a isbucnit un mare răs» 
boiu între uriaşa Rusie şi Finlanda. Aceşti Finlandezi sunt 
un neam de oameni vitezi şi ageri la minte şi ştiu să dea 
planuri de luptă. Ei se roagă lui Dumnezeu ca să ningă, că 
dacă ninge ei pot să bată pe Ruşi, fiindcă ei merg pe scbiuri 
îmbrăcaţi în pânză albă. Finlandezii când merg cu credinţa 
în Dumnezeu, par’că li se arată în fată îngerul.

Intr’o noapte ceţoasă, atât îi zăpăciseră Finlandezii pe 
Ruşi, încât au început să se bată ei între ei.

Finlandezii fiind atât de curagioşi, au luptat contra Ru
şilor la cutite şi i-au bătut. Când generalii discutau de pace, 
soldaţii erau gata să atace.

Acest neam de oameni sunt netemuţi de moarte, cura- 
gioşi şi viteji. Dumnezeu să-le ajute să biruelt.

Aurel Lisandru 
CI. lll-a

Şc. de Ap). Măgurele

«fRĂSBOIUL RUSO'FINLANDEZ»

»In partea de M. N. a Europei, se găseşte o tară numită 
Finlanda, care este în răsboiu cu Rusia. Nici nu se termi
nase răsboiul cu Polonia şi a isbucnit alt răsboiu între Rusia 
şi Finlanda. Finlandezii luptau vitejeşte- Ei au bătut pe 
Ruşi- In Finlanda s’au dat lupte groaznice. Finlandezii sun£ 
un popor viteaz şi cuiragios.

Ruşii au avut multe pierderi. Finlandezii au avut curajul 
de a lupta împotriva Ruşilor, care sunt o sută două zeci de 
milioane I
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Finlandezii mergeau cu scKiurile înce£ ca să nu-i sim£ă 
Ruşii. Ei merg cu scKiurile 120 km. pe oră. Finlandezii a£â£ 
îi zăpăceau pe Ruşi, încâ£ singuri se omorau. Ruşii nici nu 
se aş£ep£au şi se pomeneau cu Finlandezii în spa£e« Mie îmi 
pare bine ca=i ba£e pe Ruşiw.

Ion Vasile 
CI. ly-a

Şc. de Apl. Măgurele, 1939

,,In£r’o seară Ruşii erau în£r’o pădure. Finlandezii au 
veni£ pes£e ei. Finlandezii aveau puş£i mi£raliere şi îi bă£eau 
în zig-zag. Acolo era cea£ă. Finlandezii erau îmbrăcaţi în alb 
în culoarea zăpezii şi pe cap îşi puseseră pânze. Uriaşii Ruşi 
credeau că se predă şi voiau să ia părţile bogate şi să aibă 
ieşire la mare. Cu ce glorie au luptat Finlandezii până acum.

Marin Constanta 
CI. IV-a Şc. de Aplic. Măgurele

Acestea sunt impresiile copiilor, convingerile şi credinţele lor. 
Ele se împlântă adânc în sufletele lor fragede şi se păstrează pentru 
toată vieata. Pe deasupra rămâne şi acea dorinţă de a şti, de a se 
orienta singuri asupra faptelor pe care le cercetează. Orizontul li se 
lărgeşte mereu. Se deprind să fie activi, să nu se mulţumească cu 
ceeace le spun altii>

Ne dăm seamă că acest fel de a lucra, nu este la îndemâna oricui. 
Nu orice şcoală îşi poate procura materialul de care este nevoe- Dea- 
semenea nu în orice an se pot ivi evenimente aşa de importante, care 
să fie urmărite de elevi. Desigur, acestea sunt greutăţi, atârnă însă de 
învăţător dacă le poate înlătura, pentru a face să pătrundă vieată în şcoală.

După aceste două centre de interes, lectiunile noastre de geo» 
grafie s’au continuat, aşa cum le prevedea programa clasei a IV =a, în 
ordinea în care apăreau însă pe ecranul actualităţii- Rând pe rând s au 
prezentat tarile în care evenimentele răsboiului le dădea o notă de 
actualitate. In modul acesta se împletiau ştirile şi informaţiile din 
afară, cu ceeace puteau ei singuri afla despre ele. învăţământul rămâ
nea legat de fapte, iar cunoaşterea acestora dădea un impuls 
viu nevoii de a şti»

mai
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ISTORIA PATRIEI TRĂITĂ PRIN REALITĂŢILE FAPTELOR PETRECUTE

Sun£ momente în isforia unui neam, cari nu po£ să fie lăsafe să 
freacă neobservafe. Asupra lor şcoala are daforia să concenfreze foafă 
acfivifafea, £ăcându=le să fie frăife în mod infens de elevi.

Isforia nu înseamnă învăfarea în mod cronologic a fapfelor mai 
imporfanfe, pefrecufe dealungul veacurilor; ea esfe idenfificarea sufle° 
fească a insului cu fof ce are pafria mai pufernic, mai aufenfic, cu 
foafe acele valori care fixează o nofiune în cadrul isforic. Fapfele 
istoriei sunf mărturia obiectivă a acestor valori. Ele pot să fie mai 
aproape de noi sau mai îndepărtate. Cu cât timpul le îndepărtează, 
ele capătă un nimb de aureolă, dar se estompează. Prin evocarea lor, 
le putem reînprospăta, retrăi» Acesta este sensul evocărilor, ă corne® 
morărilor. Ele trebuesc să fie în adevăr momente de trăire, de identificare.

Dar în afară de acestea, este o altă istorie care se desfăşoară sub 
ocbii noştri. Este istoria sfântului răsboiu pe care îl poartă acum 
vitejii noştri soldafi. Pe aceasta trebue s’o facem să trăiască în şcoală, 
prin toate mijloacele care ne stau la îndemână. A o nesocoti, a lăsa 
să treacă momentul neobservat, este a lipsi educafia de unul din cele 
mai puternice mijloace de desvoltare a sentimentelor, pe care şcoala 
are datoria să=le cultive, sentimentul solidarităţii naţionale.

Suntem cu tofii convinşi de marea importantă pe care o are 
cunoaşterea faptelor glorioase ale armatei noastre, cinstirea şi preţuirea 
eroilor care se jertfesc pentru tară. Oficialitatea a dat îndrumări de 
mo dul cum trebue făcut cunoscut răsboiul. Nu toată lumea este însă 
clarificată. Majoritatea înfeleg cinstirea lor, prin împodobirea claselor 
cu tablouri, care să înfăţişeze cbipuri de eroi. Este desigur şi aceasta 
un semn, dar nu este deajuns.

Este aci o neînţelegere — nu aceasta este scopul. Este greşit a 
se crede că având pereţii împodobiţi frumos, cbiar cu figuri de eroi, se 
pot trezi şi sentimente în sufletele copiilor. Ei trebuesc provocaţi A=i 
face să trăiască aceste sentimente, să urmărească cu emofie actele de 
vitejie, să®le cunoască prin ei — sau prin ceeace şcoala le dă,' să se 
intereseze singuri, să devină o preocupare a lor, o nevoe — aceasta 
este scopul. Câte ştiri de o deosebită importantă nu ne comunică 
ziarele, câte acte de bravură nu pot fi comentate în clasă ! Iar în ce 
priveşte materialul, planşele — ele să fie alcătuite de copii, din ziare, 
reviste şi din tot ce pot avea la îndemână l)«

Am avut ocazia să aud câteva colege din învăţământnl primar, intervenind la 
autorităţile şcolare, pentru tipărirea unor tablouri cât mai artistice, care să fie o podoabă 
pentru clasă; nu ştiu după răspunsul care s’a dat, dacă nu s’a trecut chiar la fapt. Dar 
atunci care mai este iniţiativa copiilor?
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Deaceea materialul să fie adunat de copii, ctiar cu înfăţişare mai 
puţin estetică, dar să fie contribuţia lor, şi de s’ar putea ca fiecare să 
aibă colţul lui, undeva în inimă, şi Într’un album, cu tot ce a putut el 
strânge, comoară de mărturii — iată cum se trăeşte răsboiul 1).

Iată eum am înţeles să facem pe copiii dela şcoala noastră dela 
Măgurele, să trăiască această istorie a Patriei, în anul 1940 1941 cu
regretul de a nu fi putut să duc mai departe şi în anul următor această 
trăire, ne mai având posibilitatea să lucrez la o şcoală de Aplicaţie*

Evenimentele dureroase care au copleşit sufletele noastre ale tu= 
turor, în vara anului de tristă amintire 1940, făcea ca porţile şcoalei să 
se deschidă încadrate de un mare doliu naţional; simtiam această apă» 
sare în suflete şi nu puteam găsi o explicare, o uşurare. Evocarea pro» 
vinciilor răpite, intensificarea unor sentimente şi cunoştiinte de tot 
ce se leagă de vieata acestor provincii, era singurul mijloc de a le face 
să trăiască în sufletele copiilor.

Am luat hotărârea dar, ca primul trimestru al anului şcolar ce în= 
cepea, să fie consacrat cunoaşterii cât mai amănunţite a acestor ţinuturi : 
„Bucovina de Nord, Basarabia, Ardealul, Cadrilaterula. Toată ma= 
teria din program a claselor a III şi a IV, alte clase mai mari nu aveam, 
trebuia concentrată asupra acestei teme. Nu era vOrba de a desvolta 
numai lecţii metodice, ci de a lăsa şi elevilor libertatea să=şi adune 
din lecturile lor particulare, din informaţiile ce le puteau culege, tot 
ce se leagă de aceste provincii. Nu a fost prea uşor să găsim cbiar 
la elevele normaliste, care trebuiau să conducă aceste lectiuni, orientări 
suficiente.

Este nevoe de o altă organizare a învăţământului normal — care 
să dea vieată lectiunilor, să nu se reducă totul la învăţare şi reprodu» 
cere. O orientare în literaturăf în istorie, în documente privitoare la 
vieata noastră naţională, va face mai mult decât atâtea îmbâcsiri de 
material învăţat din cărţi fără nicio putere evocatoare, fără nicio 
legătură cu pregătirea lor de îndrumători ai vieţii poporului nostru.

1) Am văzut un colţ al Răsboiului, aranjat cu copilaşi de clasa Il-a primară, care 
ar putea să servească de model pentru orice şcoală, un admirabil colţ, pe cât de artistic 
pe atât de documentat. Planşe alcătuite cu decupări din ziare şi reviste, aduse de 
copiii, din ceeace cercetează ei în legătură cu răsboiul, observate şi comentate In clasă 
cu învăţătoarea respectivă. Iată ce cuprindeau acele planşe:

Aşa s’a trecut Prutul—Din Bucovina eliberată—Din Basarabia—Regele şi Gene
ralul său—D-l Mareşal Antonescu-Eroismul soldaţilor—Pe frontul Odesei—Pe frontul 
Crimeii- Aspecte din răsboiul de iarnă—De pe toate fronturile—Apoi albume îutocmite 
de aceşti micuţi copii, cu ceeace i-a impresionat pe ei — un splendid şi impresionant 
omagiu adus Eroilor noştri, pe care nicio tipăritură nu o o poate înlocui, realizări ale ’ 
harnicei şi entuziastei învăţătoare D-na Constanţa Vergulescu, dela şcoala primară No. 
20, Bucureşti.
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Sun£ cons£a£âri care le facem şi acum ca şi în alfe ocazii asupra 
unor lipsuri de care învă£ămân£ul nosfru primar se resimfe.

Se observă în genere că programul şcoalelor normale cuprinde prea 
mulf nlaferial vas£ de cunoşfiinfe generale şi prea putină importantă 
se dă cunoaşterii mai aprofundate a patriei, cu tot ce se referă la ea- 
5i aşa după cum arată aşa de documentat D»1 profesor L C. Petrescu, 
„ca să se alcătuească programul pentru o şcoală care să pregătească în 
viată, valorile spirituale pe care trebuie să se pună accentul, sunt 
naţionale. O reformă a programelor în lumina acestui principiu de a 
lega învăţământul de vieată, e necesar să se facă, reducând esenţialul 
programelor de învăţătură ale obiectelor privitoare la realităţi îndepăr
tate şi dând o extensiune cât mai mare la tara şi cultura naţională O*

Am ales din materialul vast pe care o astfel de temă o oferă, 
chestiunile cari pot să fie înţelese de copii. Tot ce era în legătură cu 
ceeace mai ştiau, sau se putea încadra în materialul viu pe care=l putea 
găsi în lecturile lor particulare în informaţii, din ziare, din reviste 
etc. S’au ales subiecte din geografia acestor ţinuturi, istorie literatură, 
folklor. Iată cum s’a alcătuit tabloul acestor lectiuni Y) :

Di n el se vede chestiunile ce au fost tratate. Multe din aceste lec
tiuni nu erau noui—mai ales pentru elevii de clasa IV. Ceeace era nou, 
era modul de prezentare. Nu se dădea nimic deagata. Totul era pre
gătit de copii. Propunătoarei îi revenea rolul de a sintetiza acest ma
terial şi a»l completa, de a face să vibreze clasa la unison.

Subiectele au fost alese din toate domeniile. S a insistat mai ales 
asupra personagiilor istorice, a figurilor reprezentative, a faptelor mai 
importante din istoria lor, a valorilor culturale proprii acestor ţinuturi, 
asupra frumuseţilor de tot felul, care le cuprinde, începând cu doinele, 
cântecele şi borele, pe care copiii trebuiau să le înveţe, până la cer
cetarea bisericilor, mănăstirilor şi a tuturor comorilor naturale ce le 
găsim în aceste provincii. A fost evocată în acelaş timp vieata de su
ferinţă şi de glorie a Românilor din aceste ţinuturi, cu toti martirii şi 
cu toti eroii lor. Comunicări din ziare, actualităţi, completau aceste 
lectiuni. Iar pe pereţii clasei, stătea ca o mărturie, icoana scumpă a 
fiecărei provincii, prin numeroase vederi şi fotografii a locurilor şi 
oamenilor adunate cu grije de copii.

Ceeace ne interesa mai mult, era ca materialul ce se oferea să 
treacă mai întâi prin inima copiilor, înainte de a ajunge la creer. Ei 
luau informaţii, discutau, cercetau, interpretau şi se documentau asupra 
tot ce priveşte vieata acestor ţinuturi. Când biblioteca nu putea să le

1) Şcoala şi vieaţa.
2) A se vedea tabloul anexat — Ţinuturile răpite.
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Oeniru de interes, Ţinuturile răpite : Bucovina, Basarabia, Ardealul, Oadrilaterul

OCTOMBRIE-DECEMBRIE 1940 
CLASELE IlI-a—IV-a

PĂMÂNTUL, ÎNFĂŢIŞAREA 
GEOGRAFICĂ

ISTORICUL. FIGURILE
REPREZENTATIVE

LITERATURĂ, BUCĂŢI DE 
CETIRE, POEZII F 0 L K L 0 R

MANIFESTĂRI ARTISTICE, 
OBICEIURI

CULEGERI DIN ZIARE ŞI 
COMUNICĂRI

Bu
co

vi
na

1) Bucovina, grădina
Moldovei.

1) Bucovina, sinteză.
2) Răpirea Bucovinei 1775.
3) Alipirea Bucovinei la patria

mumă 1918.
4) Răpirea părţii de nord,

Iunie 1941.

1^ Povestea Mânăstirii Putna
2) Dulce Bucovină.
3) Altarul Mânăstirii Putna. 
Paraclisul curţii domneşti.
Unirea Bucovinei.
Voevozii noştrii şi Rutenii. 
Suceava. Adormirea Maicii

Domnului.
Rădăuţi, ctitoria lui Bogdan.

Urări de Anul nou din Bucovina. 
Prutule râu blestemat.
Marioară dela munte.
Descântece de deochi.

Dansuri, Cântece.
Colo jos în grădiniţă.

Suferinţele Bucovinenilor, din 
„Cătuşele roşii" de
Axente Diaconu.

Ba
sa

ra
bi

a Pământul Basarabiei.
Bogăţii.
Oraşe şi cetăţi din Moldova 

de peste Prut.

Basarabia, ţara Moldovei, sinteză. 
Basarabia îu trecutul nostru, 

sinteză.
Răpirea Basarabiei, 1812.
Alipirea Basarabiei, 1918.
Zile de durere pentru Basa

rabia, 1940.

Despre poporul moldovenesc. 
Ciobanii eroi.
Patria (poezie).
Pe drumuri basarabene.
Sanatoriul din Bugaz, Sate şi 

oraşe basarabene.
Moşia sfântă (poezie).
Pământul nostru.

Doină din Basarabia.
Foaie verde balaboi.

Dansuri.
Hora dela BăM.
Obiceiuri de (Jrăciun din 

Basarabia.

Suferinţele Basarabenilor.

Pământul, bogăţiile şi frumu- Ardealul nostru, sinteză. Avram lancu. Cântece t Dansuri. Discursul istoric al lui Simion
seţile Ardealului. Mihai Viteazul, desrobitorul Clopotarul din Târnava. Doine din Ardeal. îrfvârtita. Barnuţiu.

Oraşe din Ardeal. Ardealului. Horia, Cloşca şi Crişan. Marşul lui lancu. Raporturile Româno-Ungare.
Munţii Apuseni, Maramureşul. - Horia, Cloşca şi Cri>an. loan Corvin şi Corbul. Horă din Ardeal. Testamentul lui Avram lancu.
Ţara Crişului. loan Corvin. La noi (poezie). Cântec ardelean. Comemorarea lui Octavian Goga

(6 Avram lancu. Ardealul Strigături la joc. cu ocazia împlinirii a 50 de
Simion Barnuţiu. Mureşul şi Oltul. Pe Mureş şi pe Târnare. ani dela naştere.V Gheorghe Lazăr şi şcoala sa. Marşul anului 1848. Oltule, câine turbat.

’T3 Cum s’a pregătit şi împlinit Angrei Şaguna.
unirea Ardealului cu Ro- Intrarea lui Mihai Viteazul în

u mânia. Alba lulia.
Octavian Goga. Viaţa în Transilvania.

Clujul nostru.
Părintele Lucaci.

Cadrilaterul, Dobrogea în timpul Domniei Cadrilaterul. Cum s’a făcut comemorarea
Pământul lui Mircea cel Mare. Agricultura în Dobrogea. populaţiei bulgare din

fl) Frumuseţi. Răsboiul din 1913. Balclcul România.
Cedarea Cadrilaterului Cetăţenii Români din Cadrila-
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în anul 1941. terul cedat.
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ofere maferial suficienf, copiii căufau prin ziare- Asffel i^a impresionaf 
fesfamenful lui Avram lancu, discursul isforic al lui Simion Bărnutiu 
şi alfe pagini din isforia de sbucium a acesfor provincii.

Xlnii au mers mai deparfe- Au adunaf dafe cu privire la populaţia 
din comunele dela graniţa nouă a Ardealului pe naţionalităţii aşa cum 
o dădeau ziarele, ca un document de mare preţ- Ce straşnică hotărîre 
de a se documenta 1

Este de prisos să mai arătăm care este valoarea educativă a acestor 
crezuri naţionale, care se împlântă de timpuriu în sufletele copiilor, 
nu ca nişte adevăruri moarte, învăţate pe de rost din cărţi, ci ca nişte 
gânduri sfinte, care le întâlnesc printre lecturile lor, sau prin răsfoirea 
ziarelor, şi pe care le culeg cu grije şi le păstrează cu sfinţenie.

Să lăsăm acum şi o elevă normalistă să ne prezinte o scurtă dare 
de seamă asupra modului cum s’a lucrat:

«Conform programului stabilit de Doamna Directoare 
a Scoalei de Aplicaţie, împreună cu Doamna institutotoare 
a clasei a III şi IV şi elevele normaliste de clasa VIII, s’a 
organizat în primul trimestru al acestui an şcolar, 1940b41, o 
serie de lecţii îu cadrul învăţământului ocazional : ,,ŢuiU- 
turile răpite: Bucovina de nord. Basarabia^ Ardealul §i Ca-- 
drilateruV1.

Lecţiile s’au tinut atât de elevele normaliste precunx 
şi de doamna institutoare.

La aceste lecţii s’a lucrat cu mult interes, cu dorinţa 
de a deştepta în sufletele copiilor sentimentul de dragoste 
pentru figurile de seamă care s au ridicat din aceste tiiiu» 
turi şi au făcut înfăptuiri măreţe. Astfel vorbindu=li=se des= 
pre Gbeorgbe Lazăr, copiii au avut posibilitatea să»şi dea 
seama de toate împrejurările grele prin care s’a strecurat, cel 
ce a întemeiat prim3 şcoală naţională în Muntenia. Citez 
compunerea elevului Stancu Nae din cl- IV=a.

Cu aceeaşi ti^otă, de a întreţine puternic sentimentul de 
dragoste pentru ţinuturile scumpe nouă, s’au prezentat co= 
piilor prin povestiri şi lecturi suferinţele poporului ardelean, 
care s a răsculat în frunte .cu Horia, Cloşca şi Crişan. Des= 
pre felul cum ei au trăit aceste lecţii, ne ilustrează compu° 
nerile care le>au făcut în aplicare. Citez la întâmplare com= 
punerea elevei Angbel Gbergbina, clasa IILa- „Suferinţele 
Românilor din Ardeal şi răscoalele lor contra Ungurilor'1.
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Cunoscând viea(a Molilor cu fot specificul ei, copiii au 
rămas impresionaţi de felul traiului lor greu, în creerul mun» 
tilor, mai departe de prigoana ungurească. Despre ei scrie 
foarte simtit eleva Vasile Dumitra din clasa IV=a, în lucrarea 
„Vieaţa Moţilor".

„Despre pământul Maramureşului de care li s’a vorbit 
cu multă căldură copiilor, Angbel Obergbina din clasa lll=a 
a scris foarte frumos în compunerea „Maramureşul". Rând 
pe rând în lecţiile ce au urmat, copiii au avut ocazia să cu= 
noască grelele clipe pe care le încearcă fraţii noştri din Ba= 
sarabia şi Bucovina în stăpânirea rusească. Au fost înduio= 
şati până la lacrimi de prigoana ce o suferă fraţii noştri, 
rupţi din trupul românesc. Compunerea ,,Suferinţele Buco- 
vinenilor,\ ne arată felul cum au simtit şi au fost împilaţi 
de barbarismul streinilor. Citez lucrarea elevei Hadârcă 
Elena cL IV.

Alături de suferinţele Bucovinenilor, copiii au cunos= 
cut şi pe ale Basarabenilor; şi suferinţele Basara-
benilor şi ce trebue să facem ca să le alinăm sufletele**, aceste 
două compuneri ne dovedesc puterea lor de înţelegere fată 
de suferinţele actuale ale neamului nostru.

învăţarea dansurilor, a cântecelor şi poeziilor specifice 
din aceste ţinuturi răpite, au adâncit şi mai mult sentimen= 
tele lor fată de tratii noştri şi durerea de tot ce am pierdut 
noi odată cu ele. Astfel poieziile; „Câm'pia Libertăţii'1, „Cân-" 
tec bucovinean11 şi „Doina din Basarabia^, cuprind toată jalea 
Românilor din cele patru colturi.

In afară de compuneri, copiii au mai scbitat diferite de= 
sene ,,Omorârea pe roată a lui Cloşca, Horia şi Crişan , 
diferite mănăstiri şi altele.

La sfârşit copiii au alcătuit interesante şi bogate planşe 
cu vederi din ţinuturile acestea, ce se găsesc expuse în clasa lor.

Ca un rezultat pozitiv al acestor lecţii, putem menţine 
faptul că prin ele s’a putut actualiza provinciile româneşti, 
în tot ce au ele mai caracteristic, din toate punctele de ve= 
dere. S’a întărit sentimentul de dragoste pentru moşia sfântă 
a neamului, şi s’a adâncit în sufletele copiilor convingerea 
că provinciile acestea ne aparţin şi trebue să le recăpătăm.

Iată şi rezonanta pe care a avut»o în sufletele copiilor 
aceste lectiuni:
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RĂPIREA BASARABIEI ŞI A BUCOVINEI DE NORD.

„Neamul Romăneec a îmbrăcat baiua neagră a sullefului, 
că păgânii de muscali ne=a luat scumpa noastră Basarabie 
şi o parte din scumpa noastră n0râdină“, aşa cum o cântă 
poetul :

Dulce Bucovină,
Veselă grădină 
Cu pomi roditori 
5i mândri feciori.

Dar nu se poate să rămână aşa. Vom lupta şi vom birui. 
Pământul românesc trebue să fie al Românilor. Nu=i 1 OQ 
pentru liftele păgâne pe pământul nostru.

Dela Nistru până la Tisa.
Dela M.are la Hotin, tofi Românii vor juca şi vor 

cânta bora unirii^.

Hadârca Elena
Clasa IV-a, Şc. de aplicaţie Măgurele

O altă elevă scrie :

„AM PIERDUT SILISTRA CRĂIASĂ"

nDoamna ne=a vcrbyt azi despre frumoasa Silistră şi 
Turtucaia- Am pierdut cea mai bogafă parfe din Dobrogea.

Intr’un sat bulgăresc Calaijdera, se găsiau cămile* La 
Balcic era iniina Reginei M.aria, în biserica zidită cu banii 
ei, Stela Maris, adică Steaua Mării- La capul Caliacra era 
o focă. Apoi pământul pentru agricultură era cel mai roditor.

Ne doare inima, că uite aşa sunt timpurile, pierdem 
una câte una bucăţi din pământul atât de scump, apărat cu 
sângele a 800.000 de eroi.

D ar nu ne vom lăsa mai pe jos decât străbunii noştri.0

Anghel Gherghina 
Clasa Ill-a. Şc. de aplicaţie Măguiele

In afară de acest fel de a se lucra, în care lectiunile se întregesc, 
se completează, cunoştinţele se organizează în acele centre de interes, 
unde diferitele domenii se sprijină reciproc, se asociază în legături 
cât mai durabile, întărindu=se şi fixându=se adânc, rămâne încă un 
mijloc de a trăi faptele trecute ale istoriei, prin evocările evenimen= 
telor. Ele se fac pe măsură ce se ivesc şi sunt adevărate trăiri laolaltă, 
prin atmosfera care se creiază-
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Evocările acestea nu se fac prin discursuri sau prin serbări im= 
provizafe, cari ajung să se banalizeze şi să numai lase nicio impresie, 
Evocările, comemorările sunf prilejuri de a face sufleful copiilor să 
vibreze, prin cunoaşterea faptelor, aşa cum pot ei să le înţeleagă. Se 
alege întotdeauna cu grije materialul care poate să fie oferit elevilor, 
pentru a le vorbi inimii, simţirii lor.

Astfel s’a făcut comemorarea celor 60 de ani dela naşterea lui 
Octavian Goga, prin citirea şi recitarea din opera lui.

ALTE TEME OCAZIONALE

Se pot ivi nenumărate ocazii de întâmplări sau fapte dela noi 
sau din alte părţi, pe care nu le putem lăsa să treacă neobservate.

Cutremurul dela 10 Noembrie din anul 1940 a fost un astfel de 
prilej. Pe lângă puternica impresie ce le-a lăsat=o, el a trezit în sufle» 
tul elevilor curiozitatea de a=i cunoaşte cauzele, de a mai afla şi alte 
lucruri în legătară cu aceste cutremure. Nu trebuia scăpat prilejul de 
a le satisface această nevoie. Lecturi explicative şi completări apoi, cu 
informaţiile pe care şi copiii şi le puteau lua. cu vederi, cu descrieri, 
etc., cu urmărirea faptului produs, până când încetează de a mai fi 
actual-

Iată mijlocul de a lucra — care dacă nu are întotdeauna darul 
de aai lămuri pe deplin, îi face însă să fie mereu atenti asupra întâm= 
plărilor cari se produc in vieată, să=le cerceteze cauzele şi să=le urmă
rească. Elevii au ocazia să=şi colecţioneze materialul, fotografii, vederi,’ 
ştirile pe care le controlează, să=şi lărgească câmpul de experienţă, 
alteori să reacţioneze printr’o atitudine, printr’o acţiune. Se înlătură 
pasivitatea din clasă şi se deşteaptă omul.

Iată ce scrie o fetită de clasa IV=a despre cutremurul din anul 1940.

CUTREMURUL

,,S’a cutremurat pământul. De multe ori se clătinase, 
aşa mai puţin şi=mi era frică, doar că se mişcase toate lu
crurile din casă. Dar acum când s’au dărâmat case, au murit 
oameni, animale, a intrat şi mai mult frica în noi. Bunica 
mea spune că deaceea s’a cutremurat aşa rău pământul, căci 
oamenii s’au făcut prea răi şi Dumneznu i=a pedepsit ca să=i 
facă buni‘£.

Cristache Maria 
clasa IV-a
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5ă spicuim şi dinfr'o dare de seamă a unei eleve normalisfe asu
pra acestui mod de a se lucra.

DARE DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII DELA 25 MARTIE-2 APRILIE

,,Un interes crescând au arătat copiii în fata discuţiilor 
cu privire la alunecarea de teren din judeţul Saia.

Deplasările de teren pe distanta de 20=30 m. cu mare 
repeziciune, precum şi apariţia blocurilor de piatră şi isvoa= 
relor, a dat naştere la o serie de întrebări, mai ales că 
elevii mai fuseseră puşi în curent cu o săptămână în trecut 
cu astfel de alunecări*

Articolul închinat poetului ardelean, Octavian Goga, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani dela naştere, a celui ce a cân
tat durerile Ardelenilor asupriţi de Unguri, luptând prin 
scris la triumful românismului, şi=a făcut loc şi în sufletul 
copiilor. Evocarea naţionalistului ardelean, am pus-o în le
gătură cu apariţia unui alt articol apărut în aceeaşi zi, care 
trata despre suferinţele ,.Românilor din Ardealul cedat^ 
aflat prin glasul a doi tineri români refugiaţi de peste munte 
la Piatra Neamţ* Copiii au fost mişcaţi într’un mod neobiş
nuit de tratamentul nebmenos al Românilor, de loviturile 
până la sânge ce le primeau din partea Ungurilor, de luarea 
pământurilor şi lăsarea lor pe drumuri- Folosul acestor co
municări sunt multiple. Având de observat lucruri prezente, 
actuale, interesul şcolarilor este nespus de mare. Elevii devin 
mai harnici, mai activi.

Din propriile observaţii, am consfatat o spiritualizare 
a clasei, prin cultivarea atenţiei şi răbdării.

Cred că ar fi bine ca o parte din programul zilnic al 
şcoalelor să fie consacrat acestor comunicări, excelent mijloc 
de a transforma clasa pasivă într’una plină de activitate1'.

Din cele arătate mai sus cu privire la acest învăţământ ,,ocazional, 
şi al actualităţilor" se desprinde clar următoarele : Acest învăţământ 
nu produce anarhie în programele şcolare. Cunoştinţele primite din 
afară se altoesc, se încadrează cu cele oferite de program* Ele formează 
însă puncte de plecare interesante, care stimulează activitatea perso
nală a elevilor. Vieata se integrează şcoalei şi copilul se simte atras 
către ea — pentrucă o trăeşte realmente. Se desvoltă puterile creatoare 
ale copilului, se deplasează punctul de greutate dela program la învă
ţător — dela manual la cartea de bibliotecă, la ziar, reviste şi maica 
experienţă trăită de copil, care este vieata.
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STUDIUL NATURII.
1. STUDIEREA PLANTELOR 2. CALENDARUL DUPĂ METODA ALICE FRANCHETTI

1. Studiul naturii pincipiu de educaţie în şcoala de Aplicaţie dela Mă
gurele. — 2. Scurtă expunere a metodei Alice Francheţii — 3. Ce-am introdus 
noi din această metodă. — 4. Studierea plantelor. — a. Observarea unei 
plante în evoluţia ei — b Observarea unei plante cultivate de copii. — c. 
Experienţe botanice — d Calendrul lucrat de copii.

Studiul naturii în şcoala primară oferă avanta,ul unui învăţământ 
natural, simplu, care este la îndemâna oricui. Prin firea lui, copilul 
este îndemnat să cerceteze ceeace=l înconjoară. Natura prezintă pentru 
el o atracţie deosebită. Plantele, animalele, constitue elementele cele 
mai apropiate de vieata sa. Prin necontenita lor mişcare, prin vieata 
care o cuprind, prin acea neîntreruptă transformare care se produce 
în sânul naturii, atâta în copil spiritul lui de curiozitate, doritor de 
a cunoaşte tot, îl interesează, îl atrage. El se leagă de vieata naturii 
şi caută de mic să o pătrundă, să-i descopere tainele. Astfel studiul 
acesta se impune dela sine şi se face cu atât mai simtit, cu cât şcoala 
se bucură de un cadru mai potrivit. Deasemenea şi mijloacele de a o 
studia sunt acelea pe care copilul le găseşte singur şi le alege. Nu 
trebue să fii pedagog desăvârşit, ca să şti ce cale trebue să urmezi. E 
deajuns să laşi copilului libertatea să se orienteze în mijlocul acestei 
naturi înconjurătoare şi să=l provoci să o descopere, să o înfăţişeze 
aşa cum se pricepe, să caute necontenit să o priviască şi să o înte= 
leagă. Este suficient să i»se desvolte gustul, metoda este creeată.

Aşa am procedat noi la şcoala noastră de Aplicaţie ; ne^am lăsat 
conduşi de copii, am văzut ce=i interesează, ce le atâtă curiozitatea, ce 
mijloace au ei la îndemână de a înfăţişa ceeace le place. Suntem pe 
drumul bun, când ne dăm seama că elevii evoluiază, că gustul lor de 
cercetare li=se desvoltă, că mijloacele de a reda ceeace văd şi observă 
singuri se perfecţionează, că incep să se lege de ea, simt plăcerea
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unui studiu mai precis, mai metodic, că li s’a creeat o nevoe la care 
numai pot renunţa.

Astfel, dela simple obseivatii vagi, întSmplâicaje, ledaie ftgtr 
în mici descrieri şi completate aşa cum îi place copilului să=şi com = 
pleteze impresiile, prin desen — la început stângaciu şi naiv, lipsit 
de orice precizie, apoi din ce în ce mai sigur, mai exact, mai minuţios, 
ajungem la fixarea unei metode, care să ne călăuzească în lectiunile 
noastre despre natură.

Căutând să ne perfecţionăm metoda, am alunecat fără să vrem 
la experimentări verificate de alţii, controlate şi impuse. Prin ele am 
urmărit să aducem nu numai un control mai riguros a ceeace facem 
noi, dar să găsim şi un drum mai sigur, mai hotărât, pe care să«'l ur
măm. Astfel am adus unele completări ori definitivări la ceeace 
încercasem sau am introdus şi alte procedee noui, la acelea pe care le 
folosisem la început.

In modul acesta, metoda noastră de lucru a câştigat în technică, 
în singurantă, în precizie, fără să=şi piardă caracterul ei de a fi isvo» 
râtă din însăşi condiţiile impuse de aşezarea şcoalei noastre^ în acel 
mediu de plină natură, precum şi cerinţele de ordin sufletesc ale co
piilor, mai înclinaţi a o cerceta şi observa.

Ceeace a contribuit în mare măsură să dea o desvoltsre deose
bită metodei noastre şi o direcţie mai sigură, a fost apropierea de te
luri şi asemănarea de condiţii de lucru, deşi cu mijloace atât de deo- 
sebite—intre atât de cunoscută'metodă a Alicei Francbetti în şcolile 
dela Montesca şi Raviglianp, şi ceeace încercam noi să realizăm în 
modesta noastră şcoală de Aplicaţie dela M.ăgurele—tTăirea în natură— 
prin mijloace simple, naturale.

Este cunoscută tuturor metoda introdusă de baroneasa Alice Fran
cbetti în cele două şcoli de experimentare amintite mai sus, şcoli si
tuate pe moşia fondatoarei, într un cadru din cele mai pitoreşti, 
în castelul pe care soţul ei l-a dăruit locuitorilor, pentru a creea un in
stitut de spiritualizare a vieţii.

închinând naturii imn de slavă, baroneasa Alice Francbetti a cău
tat să se inspire din ea, spre a găsi cele mai bune căi pentru a fi cer
cetată şi prin aceasta întorcând ca un omagiu vieţii, să înobileze fiinţa 
umană. Este retrăirea spiritului lui Pestalo2zi şi inspirarea din ace
leaşi isvoare curate, ceeace a urmărit să realizeze această devotată con- 
tinuătoare a marelui pedagog. Prin ea se reînvie acel cult al naturii, 
pe care pedagogul veacului al XVIII a căutat să=l fixeze ca metodă de 
învăţământ.

Dacă metoda Alicei Francbetti nu este nouă, ceeace constitue ma^=
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rea ei au£ori£a£e, es£e convingerea pufernică şi devofamen£ul desăvâr- 
şi£ cu care s'a s£ărui£ în aplicarea ei, a£â£ de că£re marea educatoare, 
câ£ şi de colabora£oarele eii neobosi£a şi en£uzias£a con£inua£oare, D=na 
M.aria Marcbe££i-

In ce constă metodu Alicei FTCinchetti ? Nu am pu£ea rezuma mai 
bine spiri£ul care călăuzeş£e aceas£ă me£odă, decâ£ reproducând urmă= 
£orul pasagiu din£r’un s£udiu a lui Francisco Be££ini, cu privire la pro= 
gramul de lucru urma£ în şcoalele Alicei Francbe££i 1)-

„To£ învă£ămân£ul şi cbiar şi fiecare ocupa£iune şcolară, e consi= 
dera£ă cu aceeaşi seriozi£a£e cu care în convieţuirea socială oamenii 
cins£i£i consideră munca ; şi în felul acesta şcoala reuşeşte să fie nu 
o pregătire pentru vieafă, ci însăşi vieafa : senină, muncitoare, rodnică 
în bine. Educaţia astfel realizată, face pe copii capabili de a executa 
fără sforţare, dar cu devotament şi cu inteligentă, în afară de munca 
scolastică, cbiar şi alte munci, acelea ale vieţii, mai mari, în casă şi 
pe câmp; să se gândească cu propriul lor creier, să înceapă o vieată 
profundr cinstită şi cu folos conştientă, să desvolte şi să întărească în 
suflet simţul responsabilităţii şi al datoriei: dragostea de pământul de 
naştere ; respectul fa£ă de aproapele; şi în fine simtimântul universa= 
lei frăţii creştine şi acea nevoie religioasă care ocoleşte cuvintele şi 
fără să dispreţuiască formele exterioare şi riturile, se satisface prin 
analizarea faptelor bune. Fondatoarea şcoalei, simfi şi intui profund 
puterea educativă a vietei libere, întotdeauna în contact cu măreţia fe*^ 
nomenelor naturale, care pentru sufletul simplu al oamenilor, sunt 
glasul Iui D umnezeu cu limpede, imediata şi rodnica semnificaţie. In» 
telese influenta binefăcătoare a naturii asupra formării caracterului şi 
a voinţei; a puterei ei de însănătoşire şi de întărire asupra sentimen» 
tului bărtuit de răul inevitabil al concurentelor sociale, aactiunei sale 
de echilibrare şi atâtare asupra inteligentei, pe care academicianismul 
nostru şi al micilor şcoli o slăvesc prea des în cuvinte zadarnice. 3i 
mai mult decât dugheana vânzătorului de mărunţişuri, de fleacuri sau 
cunoştiinte de=a doua mână, câştigate—a vrut ca şcoala sa să fie o con» 
tinuă asiduă, drăgăstoasa observare a acelei vieţi pe care dânsa o iu» 
bea şi în a căruia dulce odihnitoare şi întăritoare se cufunda bucuros, 
pentru a reîncepe cu înnoită putere opera sfântului său apostolat.

Fondatoarea şcoalei înţelesese că mai mult decât numeroasele 
lecturi, mai mult decât uumilirile şi destrămările, ar fi fost mai bine 
să se adaoge influentei binefăcătoare pe care aerul deschis, soarele.

1) După preţioasa lucrare a Iui G. Lombarde Rădice. Şcolarii Alicei Francheţii, 
tradusă de Const. lencica şi Dimitrie Goga. Biblioteca învăţătorilor-Cluj 1934, pag. 15.
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cerul, plantele, florile, cânfecele pasărilor, alfernarea prielrtică a ano» 
fimpurilor şi a fenomeDelor cereşfi şi pămânfeşfi, execufafă asupra 
sufletului ţăranului, observarea afenfă a fenomenelor cereşfi şi a felului 
lor de a se produce, şi studiul sistematic şi organic al desfăşurări lor, 
adică a ciclului viefii lor, a legăturilor pe care le are şi a efectelor 
pe care le execută asupra viefii noastre, fiindcă în felul acesta ar fi 
mai uşor să pregăteşti oameni capabili să acţioneze sub Specie boni, 
în stare aşa dar să îndeplinească binele care e apoi cel mai bun mijloc» 
cbiar şi pentru mântuirea sufletului de a fugi de rău. Aşa încât tona
litatea didactică (dacă se poate spune aşa) e dată şcoalei de dragostea 
sa, de fidelitatea sa fată de natură şi de câtre studiul serios şi organic 
pe care-1 face despre natură.

Nu catalogări şi nomenclatură, ci străduinţa de a înţelege vieata 
şi care e în acelaş timp cunoaşterea exactă (elementară dar ştiinţifică) 
poezie şi religie. însăşi rugăciunea repetată dela începutul muncii de 
toate zilele, ajută la ajungerea acestui scop şi, în gurţi copiilor are 
răsunetul solemn acel, Cchntico dells CvetttUTe11.

Acesta este spiritul care domneşte în şcoala dela Montesca. 
Natura care constitue punctul central al învăţământului este, evan
ghelia şcolii44.

Spre a o putea cunoaşte şi studia cât mai aprofundat, s’au introdus 
diverse mijloace :

1) Desenul constitue punctul de bază al învăţământului după 
natură. Copiii sunt deprinşi să redea cu precizie ceeace observă; 
frunze, flori, plante, animale. Nu se urmăreşte realizarea unor forme 
artistice, însă copilul câştigă în tehnică, pe măsură ce spiritul lui de 
observaţie se ascute, şi isbuteşte să reproducă cu mai multă exactitate 
cele observate. Astfel nuanţarea desemnului este mai aproape de 
armonia culorilor întâlnite în natură, liniile sunt mai fine, formele 
mai graţioase. Desenul devine adevărat desen artistic, prin această 
continuă preocupare de a reproduce cu fidelitate natura. Este o lucrare 
de răbdare, care disciplinează, este necesitatea de a se exprima clar 
şi precis şi cu absolută sinceritate, aşa încât imaginea fixată, să redea 
evidentă pe cea care trebue reprodusă şi ca să mărturisească seriozi- 
tatea muncii.

2) Calendarul, constituie un alt mijloc de observare a schimbă
rilor petrecnite în natură. Copiii sunt deprinşi din primul an să 
deseneze zilnic, la început pe o foaie colectivă, mai târziu pe foi 
individuale ceeace a observat şi i=a impresionat- O crenguţă, o floare, 
un fruct, etc. Desenul este însofit mai târziu, când elevii s’au deprins 
să scrie, de mici descrieri a fenomenelor naturii. Pentru elevii mai



179

mari aceste simple foi de calendar sunt îolocuite cu foi de observaţii 
meteorologice complete, imprimate de observatorul astronomic din 
Roma, căruia se înaintează, cu observaţiile sistematice făcute de elevi 
cu ajutorul unui aparat simplu construit cbiar de ei.

3) Studiul Plantelor şi animalelor, 5e urmăreşte vieata unei plante 
sau animal ce se poate tine în şcoală, ca viermele de mătase, broasca» 
peşti aurii etc- — începând dela' naştere şi până la completa lui des= 
voltare. Copiii le cercetează vieata în legătură cu mediul înconjurător.

4) Experienţe botanice. O serie de experienţe botanice pentru 
studierea vieţii plantelor, făcutue de elevii din clasele a V=a şi VI=a. 
Copiii prepară tot materialul necesar, îl aranjează şi-l întrebuinţează ; 
apoi îl observă, desenează şi comentează. Este un studiu asupra 
naturii având un caracter ştiinţific, introdus şi urmat după directivele 
Luciei Latter, a cărei lucrare „Grădinăritul predat copiilor^ o preţioasă 
contribuţie la studierea vieţii plantelor, a pus să fie tradusă de Alice 
Francbetti, pentru a servi de orientare în metoda de cercetare a 
naturii.

Aceste experienţe, pe care le-am introdus şi noi la şcoala de 
Aplicaţie» contribue în mare măsură la desvoltarea spiritului ştiinţific, 
prin cercetarea fenomenelor naturii. Studiul naturii este completat prin 
activitatea practică atât de necesară în grădina de flori, de zarzavat, 
prin muzeul şcolar, eare constituie o colecţie interesantă de flori, 
plante, frunze, cochilii, pietre, fulgi, pene, etc., adunate de cei mai 
mici, colecţionate şi clasificate de cei mai mari.

5) Vieaţa locală, cercetarea istoriei şi geografiei locale, în mod 
direct, limba cu tot ce poate oferi mai deosebit ca expresia unei lite
raturi alese, îngrijite, susţinută, peptru a desvolta acel gust ratinat 
din cunoaşterea celor mai de seamă pagini ale literaturei naţionale. 
In sfârşit trăirea în realitate, prin aprofundarea a tot ce oferă mediul 
în toate aspectele lui, iată în ce constituie, în linii generale metoda 
Alice Francbetti.

D apă cum se vede, multe din procedeele întrebuinţate la Mon= 
teşea le găsim şi în alte părţi. Ceeace face însă valoarea deosebită a 
acestei metode, ceeace a dat vieată şcoalei acesteia, a fost sufletul mare 
şi generos dăruit copiilor de această nobilă femeie şi de colaboratoa
rele ei. Acel devotament neprecupeţit, care susţine şi însufleţeşte me= 
toda ,,acea tonalitate didacticâ“ despre care am amintit ,,care e 
dată şcoalei de dragostea sa» de fidelitatea sa fată de natură şi de că
tre studiul serios pe care-1 face despre natură“.

Atât de binefăcătoare este impresia pe care o lasă o vizită la
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Monfcescu, încâ£ repetam şi noi cuvintele unui mare educator : „dacă 
credinţa în bunătatea operii voastre începe să se clatine, mergeţi în 
peleşrinaj la Montesca şi o veţi simţi renăscând şi înfiripându=se din 
nou'*. 3* învăţătoarelor care sunt de două ori educatoare :

nDacă credinţa voastră în vieată şovăie, dacă începeţi să vă în= 
doiti de bunătate, dacă vă cuprinde oboseala, şi necazurile voastre şi 
ale altora vă par prea amare, alăturatisvă acelei şcoale -pe care Alice 
Franchetti a ridicat=o ca pe un altar şi primiţi glasul care coboară în 
sufletele voastre. Veţi porni din nou la drum cu suflet mai senin şi 
mai tare, şi vă veţi simţi mai vrednice de misiunea voastră“ 1).

Ce-am introdus noi din metoda Alice Francheţii? Deşi s’ar părea 
că multe din procedeele întrebuinţate la Montesca se aseamănă cu 
metoda noastră de lucru, multe din aces£e asemănări se datoresc ace= 
loraşi potriviri de situaţii, oferite de aceleaşi condiţii de lucru, de 
aceleaşi scopuri. Un sistem se naşte în condiţiile şi ambianta în care 
se desvoltă o şcoală. Nu trebue să fii prevăzut cu o armătură de prin= 
cipii pedagogice, ca să aplici un sistem. Este o verificare a metodelor 
prin mijloace identice oferite de mediu.

D ouă au fost însă principiile pe care le»am introdus după metoda 
Alice Fraachetti: 1,studierea -plantelor*1 şi t1calendarultt.

Asupra acestora vom insista, pentru că ele prezintă un deosebit 
interes, prin rezultatele ce se pot obţine la o şcoală de sat, unde se 
lucrează cu elevi neobişnuiţi, cu o continuitate de lucru, şi în condiţii 
cu totul deosebite de tetinică şi pregătire didactică a celor ce sunt 
chemaţi să=i îndrumeze, fată de a învăţătoarelor, care lucrează la o şcoală 
de experimentare ca cea dela Montesca-

La noi majoritatea experienţelor aplicate, au fost făcute de ele= 
vele normalisfe din clasele a VII şi a VlII=a, cari fac practică la şcoala 
de Aplicaţie, pentru a se putea iniţia în aplicarea nouilor metode. Pe 
dealtă parte, experienţe cari la Montesca s’au făcut de elevii din cla= 
sele a V şi a VI=a, noi le-am cerut copiilor din clasele a 111 şi a IV. Dea- 
semenea calendarul lucrat pe foi individuale, l»am introdus din primul 
an. Aci pe lângă desen, copiii şi-au notat şi observaţiile lor zilnice.

Urmărind lucrările copiilor, ne vom încredinţa de eficacitatea unei 
metode, care aplicată în conditiuni mai perfecte, ar putea să dea 
rezultatele cele mai surprinzătoare.

St idierea plantelor. Am aplicat această metodă la şcoala noastră 
de Aplicaţie în ultimii doi ani. Am folosit următoarele procedee :

1) Lombardo Rădice. — Şcolarii Alicei Francheţii pag. 15. Opeja citată.
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a) Observarea unei plante in evoluţia ei — un pom din livadă şi 
un arbore de pădure — cu elevii de clasa II=a primară.

b) Cultivarea unei plante de câmp de căfre copii, şi observarea 
ei până la completa desvoltare, cu elevii de clasa Illea şi a IV=a primară.

c) Experienţele botanice pentru studierea vieţii plantelor, cele 5 
de experienţe botanice, introduse la şcoala dela Montesca deseni

Lucia Latter, făcute de elevii de clasa lILa şi a IV=a primară.

I. STUDIEREA PLANTELOR, 

a) Observarea unei plante in evoluţia ei.

Am ales plante caracteristice localităţii# pe care copiii le aU la 
îndemână şi le pot observa în orice moment. Am ales un pom fructifer 
şi un arbore de pădure — caisul şi castanul.

Copiii au fost conduşi să observe caisul din livada de caişi a 
şcoalei normale, în momentul când bobocii începeau să se deschidă. 
Li s’au cerut să noteze pe caetele lor de observaţie ceeace văd şi să 
deseneze în acelaş timp 1).

Prezentăm aceste foi de observarea în planşele alăturate, aşa 
cum la găsim în caetele lor de observarea naturei.

1) Aceste lecţii de observare s’au făcut sub atenta conducere a D-iei Florica lonescu 
învăţătoarea clasei.

încercăm pentru prima dată la şcoala noastră acest mod de a lucra.
Este mai presus de orice îndoială că aceşti copilaşi n’au primit niciun fel de ajutor 

sau vreo altă îndrumare, în redarea observaţiilor ce aveau să şi-le aştearnă pe caete, 
fiecare aşa cum îl interesa obiectul cercetărilor lui.

De aceea găsim unele notări în care copilul strecoară pe lângă observaţii referi
toare la planta pe care o urmăreşte, cu atenţiea susţinută zi cu zi, şi mici întâmplări 
cari îl impresionează şi-l atrag. Astfel, găsim notări ca acestea:

„Noi am văzut cum cădeau frunzuliţele de cais pe jos ca nişte fulgişori de zăpadă. 
Vasilica şi Petruţa au văzut un fluture şi au alergat după el. ca să-l prindă, dar nu a 
putut să'l prindă". (Lixandru Elena, observarea dela 5 Aprilie), etc.

In acelaş mod şi desenele lor nu sunt lipsite de accesoriu, de particular. Copiii 
introduc din elemente cari fac parte din vieaţa ce se desfăşoară în jurul p'antei, copilaşii 
în jurul pomului, caisul aşa cum se găseşte în livadă, cu hora de copii în jur etc. Acestea 
dau caracterul copilăresc al observaţiilor lor şi le fac cu atât mai atrăgătoare.
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Ceeace se poa£e £ace la o şcoală de sa£, unde copii au la înde» 
mână întreaga na£ură, se poafe realiza £o£ aşa de bine şi la o şcoală 
de oraş şi cbiar în mijlocul Capitalei1).

Na£ura se găseşte ori unde, aşa cum am mai ară£a£ în al£ă par£e.
„Uneori — spune D-1 Prof. I. Simionescu—e dstul ca o crenguţă înflorită de zarzăr 

să-mi bată în geam, mişcată de vântul primăverii spre a trezi gândul la cele bune“—aceasta 
e natura pentru cine are sufletul format să o guste. Şi tot D-sa spune mai departe. „De pe 
fereastră odaiai din Capitală, în care stau închis ceasuri întregi, într’o mobilizaje anchi- 
lozantă, din natură nu se vede de cât o suşiniţă de cer şi două vârfuri de plopi piramidali, 
între două clădiri înalte de peste drum. Adeseori îm ajung; cerul schimbător, acum e 
senin de un intens albastru, ce-mi aminteşte Balcicul, acum norii ce se sburătăcesc în 
goană, mă transportă în spaţiul larg de pe dealul Sasului, când tolănit pe iarba proas
pătă, urmăream norii dar şi fluturii, trăind clipele fericite ale băeţaşului pictat de Len- 
bach. Colţul acela de cer dintre două case, părticică din imensitatea evocată, îmi ser
veşte adesea drept catalizator sufletesc1*.2)

b. OBSERVAREA PLANTELOR CULTIVATE DE COPII

A doua experienţă am £ăcu£°o aspupra plantelor cultivate de 
copii însăşi. 3’au ales două plante care se cultivă pe câmp şi se găsesc 
pretutindeni; grâul şi porumbul, pe care elevii de clasa lILa şi a IV=a 
să le cultive singuri şi să le observe- Copiii şi»au ales seminţele bune 
de semănat după mijloacele cunoscute* Deci şi-au adus £iecare câte un 
gbiveciu pe care şi-au notat numele, şi-au semănat planta, punând-o în 
condiţiile cele mai tavorabile de a încolţi. Au îngrijit-o şi au urmărit-o 
zi cu zi. In oaetele lor de observare şi-au notat observaţiile lor asupra 
desvoltării plantei şi a desenat în acelaş timp.

Conducerea acestei lucrări s’a încredinţat unui grup de eleve de 
clasa Vll-a normală în primăvara anului 1940.

Iată cari au £ost rezultatele.
Prezentăm caetul de observare al elevei Angbel Gherghina din 

clasa lll=a s).

1) Această dovadă ne-a făcut-o în acest an Doamna Constanţa Vergulescu cu 
micuţele sale eleve de clasa Il-a primară. Lucrând pentru prima dată în acest fel — 
a isbutit să obţină cele mai interesante foi de observare asupra unei plante studiate în 
curtea şcolii — mărul — urmărit zi cu zi în evoluţia lui. Copilaşii au desenat cu ace
iaşi precizie, şi-au notat observările lor cu atenţie, a presat floarea, frunza — au mai 
cercetat şi alte flori din grădina lor asemănătoare mărului. Interesul a fost cât se poate 
de mare.

2) Am citat acest prea frumos pasaj, pentru admirabila lecţie de pedagogie pe 
care ne-o oferă.

Din lucrarea D-lui Prof. I. Simionescu, „Sprijinul sufletesc al naturii."
3) A se vedea planşele alăturate.



STUDIEREA PLANTELOR 
Observarea unei plante in evoluţie.— Caisul

2 APRIUE 1941
Noi ieri am fost !n livada de calşi. 

Eu când veneam la şcoală am văziit 
nişte ciori într’un cais înflorit. Coroana 
caisului era frumoasă şi puţin rotundă. 
Caisul înflorise. Tulpina caisului era 
cafenie. Dacă n’ar fi tulpina groasă şi 
înfiptă bine în pământ, ar cădea jos. 
Caisul întâiu îmboboceşte şi pe urmă 
înfloreşte. Floarea caisului este fru
moasă pentru că e albă ca zăpada. 
Floarea caisului este mică.

Din caetul de observarea naturii, a elevei EJaan- 
dni Elena cl. ll-a Şcoala de Aplicaţie—MIgurele.

Aceeaş plantă observară de o al£ă fetită*

2 APRILIE 1941
Eri am fost în livada de caişi. Caisul 

avea mulţi boboci. El are tulpina groasă 
şi aspră. Noi am învăţat despre cais. 
Eri am văzut flori de cais dar nu erau 
toate deschise. Bobocul este îmbrăcat 
cu nişte frunzişoare roşii ca nişte scu
tece care acopere copilaşul să nu-lfie 
frig. Când floarea se desface frunzu
liţele se lasă în jos. — Floarea are cinci 
frunzuliţe albe şi unele roz. La mijloc 
are nişte firişoare ca nişte ace de gă
mălie. Gămăliile sunt galbene. La mij
loc se găseşte un fir mai gros ca o 
sticlă de lampă. Din această umflătură 
creşte caisa.

Din caetul de observarea naturii, a elevei Stan 
Petra, cl. ll-a pr. Şcoala de Aplicaţie Măgurele

+



3 APRILIE 1941
Erl am fost la caişi. Caisul are ră

dăcina adâncă. Floarea de cais este 
frumoasă. Floarea de cais are nişte 
firişoare ca nişte ace de gămălie. Gă
mălia era galbenă. Caisul a înflorit 
frumos.

Din caetul de observarea naturii al elevei Stan 
Petra, ci. 11-a pr. Şcoala de Aplicaţii—Măgurele.

5 APRILIE
Noi am fost la cais.
Floarea de cais este ca 

o farfurie întinsă. La mij
loc sunt nişte flrircele ca 
nişte ace de gămălie. Gă
mălia este galbenă. Când 
cade o petală zicem că 
este un fulg de zăpadă. 
Pomii sunt cu flori şi zi
cem că sunt fluturi.

Din caetul de observarea na
turii al elevei Stan Petra, cl. D-a 
primată Şcoala de Aplicaţii—Mă
gurele.



7 APRIUE 1941
Noi am observat la cais că toate 

petalele se scuturaseră şi n’au rămas 
decât fiiişoarele ca nişte ace de gă
mălie şi frunzuliţele roşii. Intre frun» 
zişoare şi frunzuliţele roşii era ascunsă 
caisa mică. Pe jos erau petalele ves
tejite.

Pământul era alb de petale.
Din caetul de observarea naturii, al elevei loniţi 

Vasi 11 ca cL U-a pr. Şcoala de Aplicaţie—Măgurele*

'y

o altă fetită scrie în felul următor:

7 APRIUE 1941
Noi azi am fost la cais. Pomii sunt 

verzi de frunze. Florile s'au scuturat 
din pom şi n'au rămas decât caisa şi 
frunzele roşii.

Pământul era alb ca zăpada fiind 
acoperit cu petalele floillor. Floiile 
sunt vestejite. Zilele trecute erau nu> 
mai muguri şi azi au eşit frunzele 
verzi. Copiii rupeau flori şi le miro
seau. Iarba era verde.

Din caetul de observare a naturii a elevei Stan 
Petra clasa ll-a pr. Şcoala de Aplicaţie Măgurele.



10 APRILIE 1941
Noi azi am observat că frunza a 

crescut mal mare şl n’am găsit decât 
trei flori cu petalele albe. Dlu flrlşoa- 
rele acelea, au mal căzut şl n’a rămas 
decât flrlşorul cel mai gros şi cu caisa 
şl frunzele roşii. Noi am văzut o caisă 
mare. Florica a mâncat o caisă şi a 
zlsl „Ah ce bună este caisa asta*!

Din caetul de observaţie al elevei Stan Petra, 
clasa 11-a pr. Şcoala de Aplicaţie AUgurele.

După vacanta Paştelui, caisul este observat din nou.

29 APRILIE
Noi am observat la cais că înainte 

de vacanţă au fost caisele mai mici 
şl fliişoarele acelea ca nişte ace cu 
gămălie s’au uscat şi au început să 
cadă pe jos. Frunzele verzi au cres
cut mari şl au nişte dungi una mal 
mare şi altele mai mici. Prin dungile 
acelea trage hrana. Caisa este mare şl 
are culoarea verde închis.

Noi când punem mâna pe ea parcă 
este ca o catifea. Unele caise au ca 
un firişor în vârf, acela care la înce
put semăna cu o sticlă de lampă.

Din caetul de observarea naturii, al elevei Stan 
Petra, cl. U-a pr. Şcoala de Aplicaţii—Mlgurcle.



2 MAI
Noi am fost la cais şl am observat 

că a crescut mal mare caisa. Domni
şoara a spart o caisă şl a fost In mij
loc sâmburele alb şl când a apăsat pe 
el a Ieşit apa, ne-a stropit şl era ca o 
piftie. Noi când stăm la pom era fru
mos. Tulpina era aspră şl mare. Co
roana era verde şl foarte frumoasă 
Frunza era ca o Inimioară. Caisa avea 
pe ea un puL

Din caetul de observarea naturii al elevei Stan 
Petra cL 11 pr. Şcoala de Aplicare—Măsele.

f

8 MAI
Caisa crescuse cât un ou de porum

bel Am rupt o caisă şl înăuntru am 
văzut sâmburele şl pe margine era o 
coaje lemnoasă care acopefă mai târ
ziu sâmburele.

In sâmbure era o apă închegată din 
care mal târziu se formează miezul.

Din caetul de observarea naturii, al elevei loniţă 
VasOica, cL 11-a pr. Şcoala de Aplicaţii—Măgurele.



STUDIEREA PLANTELOR 
Observarea unei plante in evoluţie.—Castanul

11 APRILIE 
Castanul nostru

Noi am fost astăzi la castan şl am 
văzut că sunt aşezaţi In rând şl pe 
marginea drumului ca să fie frumos 
şl să dea umbră. Castanul are coaja 
tare şl crăpată. Tulpina era groasă. 
Tltl a încercat s’o cuprindă, dar n*a 
putut. Noi am văzut că In partea de 
M. N. era muşchi pe tulpină. Mugurii 
se lipeau de mână. El au un fel de 
clei care 11 apără de frig Castanul era 
îmbobocit şl bobocii erau ca nişte 
ciorchini de struguri verzi. Vara cas
tanii înfloresc şl când trecem pe şosea 
miroase frumos. La noi în sat sunt 
mulţi castani.

30 APRIUE
Noi am observat că florile au înflo

rit frumos. Florile stau pe o codiţă 
lungă şl sunt mal multe la un loc. Ele 
sunt albe şl cu nişte feţe roşii sau 
galbene la mijloc. In mijloc sunt nişte 
firişoare ca nişte ace cu gămălie. Cas
tanul înflorit par’că e un policandru cu 
lumânări aprinse. In vacanţa Paştelul 
floarea era îmbobocită şl acuma a în
florit frumos.

Şl la noi în vale sunt doi castani. 
Unul este deoparte a drumului şl altul 
de alta.



8 MAI
Au început să cadă petalele pe jos 

şi eu am crezut că a nins. Am ob- 
servat că pe o crenguţă pe care a 
rupt-o Ghiorghiţă era o castană mică 
aşa ca o mărgică. Ea avea nişte ţepi 
mici verzi. Cad mereu petalele. Parcă 
sunt nişte fulgi de zăpadă. Firicelele 
acelea din năuntrul florii s'au veştejit.

19 MAI
Castana a crescut cât o boabă de 

strugure. Şi ţepile s’au făcut mai mari, 
dar ele nu înţeapă aşa tare. Castana 
este de culoare verde deschis. Frun
zele castanului sunt aşezate in formă 
de palmă. Crenguţa cu castane sea
mănă cu un ciorchine de strugure.



11 IUNIE
Azi am fost iar la castan. Castana a 

crescut cAt o calsA şi are nişte ţepi 
mari pe ea. Dar când punem mâna pe 
ele se îndoaie. Codiţa pe care sunt aşc' 
zate florile s’a uscat până la codiţa 
castanei. In ciorchine n'a rAmas decât 
una sau două castane. Noi am spart o 
castană şl avea doi sâmburi In ea.

15 IUNIE
Iar am fost la castan. Ce umbră deasă 

era sub el I Pe jos căzuseră multe cas
tane mici. In castan au rămas puţine. 
Nid nu putea bietul castan să le ţină 
pe toatei Ele sunt mari şl ţeplle sunt 
groase. Castanele sunt verzi acum. înă
untru are un miez alb. Mal târziu o să 
cadă coaja verde şl o să rămână cas
tana cafenie. Noi hrănim porcii cu cas
tane.

mi
—v*c'as*-'
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c. EXPERIENŢELE BOTANICE PENTRU STUDIEREA VIEŢII PLANTELOR

Sun£ 5 serii de experienţe botanice, pe care le-am introdus la 
^şcoala noastră de Aplicaţie, cu elevii de clasa 111 şi a IV =a primară.

Aceste experienţe sunt următoarele:
a. IncoUirea plantelov — alegerea seminţelor.
b. Desvoltarea plantelor.
c. Efectul luminei asupra desvoliării plantelor.
d. Trecerea apei prin plante.
e. Respiraţia şi asiwilaţia plantelor.
Fiecare din acestea, cuprinde o serie de câteva experienţe ce au 

fost făcute de copii, împărţiţi pe grupe, afară de prima şi ultima la 
cari au lucrat clasa întreagă. Conducerea acestor experienţe a fost 
încredinţată unei ecbipe de eleve normaliste din clasa Vll=a. 1)

Copiii şi=au procurat singuri materialul necesar, au pregătit expe
rienţele, au observat, au notat şi au desenat, urmărind cu interes 
fiecare schimbare produsă. Deşi aceste experienţe se făceau la şcoala 
noastră pentru prima dată, şi aşa după ctim am arătat şi cu copiii mai 
mici decât acei care lucrează în mod obişnuit în şcoalele Alicei Fran= 
cbetti — cu toată lipsa lor de deprindere, a unei astfel de metode, 
cu totul noui, ei au lucrat cu adevărată pasiune şi îndemânare, orga
nizând experintele în aşa fel. ca şi când ar fi avut cea mai mare 
obişnuinţă cu astfel de lucrări*

Aceste experienţe au deşteptat cel mai viu interes, nu numai la 
copii, dar şi la elevele normaliste care le=au condus, şi cari au trebuit 
-să se iniţieze şi ele, fiind cu totul neobişnuite a lucra în acest fel.

Iată în ce mod au urmărit copiii aceste experienţe :
Prezentăm două din acestea, după caetul de observare a naturii 

a elevelor Radu Rozalia din clasa lll=a primară şi Dumitru Tudora 
din clasa lV=a primară.

6 MAI 1940.

EXPERIENŢĂ

Desvoltarea plantelor — datorită umezelii
Am luat o sticlă pe care am aşezat-o orizontal. In 

fundul sticlei am pus un burete ud, iar spre mijloc o 
o bucată de sugativă udă. Pe această sugativă am pus 
un bob încolţit. Apoi am pus sticla pe geam la lumină, 
spunându-ne D-ra să avem grijă să udăm în fiecare zi 
buretele şi sugativa şi să observăm pe fiecare zi ce se 
va întâmpla cu bobul încolţit.

>

1) A se vedea capitolul Munca pe echipe.
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8 MAI.

Observări

Sunt numai două zile de când am făcut experienţa. 
Astăzi am observat că bobul încolţit n’a rămas aşa cum 
l-am pus. Tulpiniţa a crescut cam de vreo doi centimetri, 
iar din bob au ieşit câteva firicele subţiri şi mici.

19 MAI.

Observări

Astăzi m’am uitat iar la planta din sticlă şi am obser
vat că tulpina a crescut acum cam 5 mm. şi are înspre 
capăt 2 frunzuliţe mici care s’au îndreptat înspre gâtul 
sticlei. Rădăcina are mai multe fire şi ele s’au îndreptat 
înspre burete.

A

22 MAI.

Observări

Astăzi am observat că tulpina a crescut şi mai mare 
ca rândul trecut şi frunzele au crescut şi sunt gata să 
iasă pe gâtul sticlei. Rădăcina s’a făcut mai mare, unele 
firicele s’au îngroşat şi s’au înfipt în burete.

26 MAI.

Observări

Astăzi am venit şi iar ne-am uitat la experienţa noastră 
şi am observat că, planta a crescut mai mare şi firicelele 
au crescut şi mai multe şi s’au înfipt în burete. Tulpina 
şi frunzele a ieşit pe gura sticlei.

Radu Rozalia
Clasa IlI-a,

Redăm şi cealaltă experienţă : Desvoltarea plantelor—direcţia rădăcinii, a 
tulpinii .şi a frunzelor. Lucrarea aparţine unei elev de clasa lV=a pr.
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întreaga serie de exeriente a fost tratată în acelaş mod de diferitele 
eckipe de copiii. Un interes puternic de a urmări această înlănţuire 
completă a fenomenelor, obiectivitate şi răbdare, ca la nişte adevăraţi 
cercetători, precizie în exprimare şi desen, bucuria nestăpânită de 
a observa rezultatele.

Oricât am fi de sceptici, studiul naturii bine îndrumat, este un 
mijloc puternic de a disciplina munca copiilor şi de a le desvolta un 
interes de cercetare obiectivă. Este un minunat prilej de a le forma 
spiritul de observaţie şi cel critic, pe lângă celelalte însuşiri de ordin 
moral, pe care le trezesc în ei.

Aceste experienţe au complec£at programul nostru de lucru, în le
gătură cu cercetarea naturii, care constitue punctul central al preo= 
cupărilor noastre.

II, CALENDARUL.

Calendarul este un alt mijloc de studiu al naturii. Din punct 
de vedere pedagogic, el prezintă o deosebită importantă. In urma 
rezultatelor admirabile pe care le=a dat în şcoalele Alicei Francbetti, 
Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus introducerea lui în toate 
şcoalele primare din Italia- Ceeace face valoarea lui educativă, este 
deprinderea pe care o desvoltă în copii, de a urmări cu tenacitate feno= 
menele ce se , produc în natură, a le nota cu regularitate şi obiectivitate 
ştiinţifică, a=i face nişte cercetători asidui, cari să se supună obser
vaţiei lor critice şi controlului riguros asupra oricărei informaţii pe 
care o aduc. Dacă tioeam seama şi de latura estetică pe care o atinge, 
prin desenul pe care»l folosesc pentru redarea celor observate, 
desen executat cu precizie şi stăruitoare minuţiozitate, pentru a reda 
în mod exact formele întâlnite în natură, ne dăm seama de marea 
contribuţie pe care o aduce în educaţie.

Noi am introdus calendarul la şcoala de Aplicaţie dela Măgurele, 
în decurs de mai mulţi ani, începând din clasa I=a şi continându-1 
până în ulti ma clasă, nu urmărind aplicarea unei experienţe care să 
fie socotită cu titlu de verificare sau informaţie, ci ca o metodă de 
lucru, care să completeze celelalte încercări făcute la şcoala noastră 
pentru cercetarea naturii, şi desvoltarea personalităţii copilului1).

1) Calendarul a mai fost experimentat la noi de D-1 Radu Petre, a se vedea 
lucrarea D-sale. Alte înfăptuirii în spiritul şcoalei active, precum şi de D-1 Traian 
Belcescu dela Focşani. Oficialitatea şcolară a încercat în anii trecuţi să-l introducă prin 
circulări în şcoala primară. Lipsită de lămuririle şi orientarea necesară, -şcoala noastră 
nu şi l-a putut însuşi.
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Cum am aplicat calendarul ? De îndată ce copiii au început să 
scrie, am introdus’^şi foaia de calendar, obişnuindu-i să observe timpul, 
schimbările produse în natură şi fapte care i=a impresionat, şi să=le 
redea în mod liber, aşa cum se pricep. Nu le=a fost greu ca ceeace 
constituia o observaţie personală, să poată să fie redactată şi In scris, 
Deaceea, ca un exerciţiu de exprimare, care să=l completeze pe cel de 
observare, am fixat din clasa I=a foaia de calendar individuala, un de 
desemnul să fie însofit de exprimarea scrisă1)- Această foaie cuprinde 
pe lângă observaţiile lor, asupra naturii, redate sumar, şi o ilustrare 
prin desen a unui fapt mai important în legătură cu întâmplări din 
vieata lor sau natură. In acesf mod, fiecare copil este provocat să 
lucreze. Foile sunt cercetate zilnic de elevele normaliste, cari fac 
practică pedagogică la şcoala de Aplicaţie sau în lipsă, de do amna 
învăţătoare ; se discută în clasă, iar cea mai bună este aleasă pentru a 
fi păstrată la calendarul clasei- Astfei fiecare copil este stimulat să=şi 
aducă contribuţia sa la acest calendar.

Redăm câteva din aceste foi de calendar ale celor începători. 
Sunt cât se poate de simple, atât ca exprimare cât şi ca desen. Dar 
efortul pe care»l face copilul, ca să=şi aştearnă pe bârtie ceeace a 
observat cu atenţie, este o disciplină a mintii, şi un exerciţiu de 
exprimare şi formare a limbii, din cele mai importante. Vom vedea în 
clasele următoare cum evoluează copilul şi ne vom da seama de impor= 
tanta acestei metode 2).

1) Se ştie că în şcoala dela Montesca, aşa cum am arătat mai sus, în clasa I-a 
foaia de calendar este colectivă şi se reduce numai la desenarea unui obiect care i-a 
impresionat, şi pe care-1 desemnează copiii cei mai talentaţi.

2) Calendarul a fost lucrat de copiii sub conducerea Doamnelor învăţătoare ■ ale 
fiecărei clase precum şi a elevelor normaliste practicante la şcoala de Aplicaţie. Ne este 
toarte greu să arătăm pentru fiecare foaia în parte, sub a cui conducere s’a lucrat. 
Copiii işi lucrează foile singuri în ocupaţie indirectă, fiind numai supraveghiaţi şi con
trolaţi. Stăruinţa şi persevenenţa de a face zi, de zi aceste foi, contribue la realizgri tot 
mai bune. Astfel că meritul* revine tuturor celor cari au urmărit şi controlat aceste lucrări. 
Dintre doamnele învăţătoare respective, cari au stăruit asupra acestei activităţi, alături 
de elevele normaliste şi cari prin interesul arătat au isbutit să realizeze admirabile lucrări, 
amintim pe doamnele; Eliza Paveliu, Ecaterina Dincă, şi domnişoarele Sultănica lonescu. 
Aurelia lonescu şi Florica lonescu, învăţătoare la şcoală naostră de Aplicaţie
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Începem cu cei din primul an<

„Azi e frig. Eu măduc la şcoală îm
brăcată bine cu cartea învăţată".

Gheorghe Jeana
Clasa l-a

Alfa,

28 MARTIE.

„Azi este cald. Şi mie mi-a plăcut 
că a fost cald. Acum au ieşit ghioceii 
şi viorelele. Pădurea începe să înver
zească. Pomii încep să înflorească".

Constantinescu Teodora
Clasa I-a.

3. IV. 1941.

Azi e cald. Copiii se bucură că a 
venit primăvara. Aruncă căciulele de 
bucurie.

Bădişor Ana 
Clasa I-a.

4 APRILIE 1941.

„Azi noi am plecat la barză. Barza 
stătea în cuib. Noi ne-am bucurat".

Manole Gheorghe
Clasa I.

5 APRILIE 1941.

„Noi azi am fost în livadă şi pomii 
sunt albi, a fost verdeaţă multă şi a 
fost frumos"

Zamfir Maria 
Clasa I.

X \v yv' -/V VV , ^
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Altă foaie de calendar a unei eleve de cl. I-a
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la^ă şi o interesantă toaie de calendar a unei eleve tot de clasa I.
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JOI 23 III 1939.

„Doamna directoare ne-a spus că 
nu să face răsboiu. Şi a zis să venim! 
toţi copiii la scoală".

Anghel Gherghina
Clasa I.

Ce putea să spună mai mult un copilaş care abia învăţase să 
scrie ! Dar prin aceste câteva cuvinte el mărturisea tot ce=l impre= 
sionase din ziua aceea. Intrasem în clasă şi găsisem foarte putini copii. 
Toţi îmi spuneau că mamele lor nu vor să=i mai lase la şcoală, că au 
auzit că se face răsboiu. Le=am vorbit şi am căutat să=i conving să vină 
toti la şcoală, că nu se va face răsboiu. Este o foaie de calendar spon= 
tană şi sinceră. Ce mijloc admirabil de a»i obişnui să-şi esteriorizeze 
i npresiile şi să-şi exprime numai ceeace găndesc !

In clasa ll»a notările copiilor sunt mai concise, iar desemnul începe 
să se precizeze şi el- Foaia de calendar e mai completă şi mai înche
gată ca formă de exprimare.

Prezentăm câteva foi lucrate de copilaşii din această clasă*

23.x.1940
„Astăzi e cerul înorat şi e frig. Mai târziu pela 11 a început să plouă, dar nu a 

plouat mult.
Acum în fiecare dimineaţă cade brnmă. Eu am venit la şcoaiă şi am intrat în clasă1'.

26.XI 1940
„Astăzi cerul este înorat. Ciorile cârăe şi cer iarnă. E o zi de toamnă friguroasă şi 

cu vânticel rece. Copacii au rămas goi“.
Cristache I. Maria

Clasa 11-a

MARŢI 7 FEBRUARIE 1939
„Noi am făcut Marţi o lecţie de aritmetică. Ne-a dat mai depare la hm. Mie mi-a 

plăcut lecţia aceasta. Am măsurat întâiu curtea şcolii şi am găsit 80 m. Şi am măsurat 
şi drumul şi am însemnat 10 dam = 1 hm.

Tâmpeanu Elena 
Clasa 11-a
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18 MARTIE 1938

„Astăzi de dimineaţă a fost puţin frig, iar pela ora 10 a ieşit;soarele de sub nori. 
Norii au început să se împrăştie de pe cer. Timpul din ce în ce se încălzeşte. Pela 
ora 12 soarele strălucea pe cer. După masă pela ora 5 norii au început să acopere soa
rele. Astăzi a fost cea mai frumoasă zi.

Marin I. Constanta
Clasa 11-a

Cu precizie şi cu atentă observare copiii îşi nofează fiecare scbi 
bare a zilei.

m«

Dala clasa lUa la clasa lll=a şi a IV-a copilul evoluiază repede- Fo= 
ile de calendar sun£ mici dări de seamă asupra fimpului, mai precise, 
mai sigure, mai complete. Uneori copilul strecoară impresiile lui sau 
întâmplări din vieată. In ce priveşte desenul el este deasemenea din ce 
în ce mai corect, mai plin de vieată şi de mişcare. Coloritul este adecvat 
timpului — sombru şi cenuşiu când înfăţişează iarna, în nuanţe roşia= 
tice, ruginii, ca să dea coloritul toamnei, şi verdele proaspăt al primă= 
verii. Simţul artistic se ascute, şi dacă calendarul n’ar contribui decât 
la aceasta, încă şi°ar avea justificat rostul lui în şcoala primară.

Prezentăm eâteva foi de calendar ale celor mai mărişori O-

13 NOEMBRE 1939

„De dimineaţă când m’am sculat repede m’am îmbrăcat, îmi adusei aminte de 
foile ce cad bătute de vânt. Pădurile s’au golit de frunze. Iarba s’a uscat. Florile s’au 
vestejit. Oamenii se gătesc de iarnă. Fluturaşii au pierit. Bondarii s’au ascuns în 
pământ. Ce urâtă e toamna".

Marin St. Constanta
Claaa IV-a

20 DECEMBRIE 1939

„Astăzi de dimineaţă a fost un frig şi vânt mare. Odată cu frigul şi cu vântul, 
sosi şi o ninsoare. Pe urmă, oamenii mergând pe drum s’a făcut o potecă frumoasă. Eu 
am luat sania şi am pornit-o şi când mi-am făcut o forţă m’am oprit aproape de baltă-

Ionică Gheorghe
Clasa îV-a

1) A se observa şi planşele alăturate.
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o /oaie de calendar a unei eleve de cl. V-a.

Să urmărim şi caleadarul lunilor de primăvară. Impresiile copiilor 
suq6 reda6e cu aceeaşi mărturie sinceră. Uneori întâmplări din viea^a 
lor se amestecă şi dau o notă personală şi de trăire a cestor comu» 
nicări.

9 MARTIE 1939.

„Astăzi de dimineaţă a fost frig. Cerul era senin. Cum am venit la şcoală am făcut 
un foc măre şi l-am sărit cu toţii fiindcă aşa e bine, să nu ne mai vină şerpii După aceea 
am luat o cârpă şi am aprins-o şi am ocolit curtea cu cârpa aprinsă. Apoi am intrat în 
clasă. In clasă am făcut observarea naturii. Cerul e senin. Soarele a ieşit, străbate raze 
pe pământ. Florile au înflorit. Sălciile au înmugurit. Mie mi-a plăcut foarte mult această 
zi călduroasă.

De dimineaţă şi până seară a fost zi de primăvară. Noi ne jucăm pe câmpie cu 
mingea şi culegem floricele".

Stancu Tudora
Clasa lU-a.

11 MARTIE 1939.

„Eu când m’am sculat de dimtneaţă şi m’am uitat pe fereastră am văzut că ningea; 
m’am minunat. Afară când m’am dus nu era frig dar nici vântul nu bătea; eu m’am mia
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bucurat. Intâiu m’am gândit la ghioceii cei plăpânzi de prin păduri. Fulgii de zăpadă se 
indesau din ce în ce mâi rău ca iarna, dar Dumnezeu a fost în ajutorul ghioceilor că 
înainte a dat o ploae şi când a început să ningă, când cădea zăpada jos se topea, numai 
pe case rămânea. Cerul era plumburiu şi soarele nu ieşea fiindcă era sscuns după nori“.

Bălaş Artemiza
Clasa lll-a

Câ6 de mult: s’au legat copiii de natură, prin aceasta preocupare 
continuă de a o cerceta, încât îi doare de tot ce ar putea să=i cauzeze vreo 
suferinţă. Copilul s’a gândit la ghioceii cei plăpânzi de prin păduri, 
pe care cu două zile mai înainte îi culegea, ca să=i regăsească di n nou 
peste câteva zile.

Un alt copilaş spune :
„Noi nefam dus la pădure, am văzut pădurea albastră de micşunele“.

19 Martie 1939

întâmplări zilnice cari i=au impresionat, sunt redate deopotrivă 
cu aceeaşi sinceritate. Iată câteva :

18 MARTIE 1939
„De dimineaţa când veneam în spre 

şcoală, am văzut câteva stoluri de co
cori sburând pe sus. Eu m'am oprit 
locului şi am stat şi am ascultat, când 
văd din spatele meu, câinele lui 
Moş Tănase, aţ, dacă nu mă feream, 
îmi rupea muşchiul piciorului. Fugii 
eu, fugii, pe după poartă, după uluci, 
după parapeţi, ameţisem nu altceva.
Pe urmă am găsit nişte araci dela un 
copil. Eu arh luat un ciomag mai ager 
şi când m’am luat după el, l-am dus 
până în casă aproape şi când am luat 
ciomagul şi am asvârlit puternic cu 
ciomagul, aproape era să-i rup şi pi
cioarele.

Şi aşa am putut să scap de câinele lui moş Tănase 1“
loniţă Gheorghe

Clasa IV. a
Şi o altă întâmplare povestită tot de acelâş băeţel.

21 MARTIE 1939

„De dimineţă când mă sculai, auzii deodată pe tata: „Măi Gheorghe, da ce tu ai de 
gând să dormi până Ia prânz ? Scoală-te şi dute şi dă câţiva snopi de coceni la vitele 
acelea, că deseară să luăm mai mult lapte“. Eu mă sculai repede şi zisei: „Da bine tată, 

' da ce numai eu sunt aici în casa aceasta ?“ „Aideţi măi dute lf‘ Eu mă sculai mă îmbrăcai 
numaidecât, mă dusei, luai un snop, luai doi, vrui să mă dau jos, căzui de pe căpiţa 
cu coceni, dar taci că am căzut drept pe coceni. Pe urmă mă sculai şi mă dusei să-i dau 
Stelea. Văd deodată că dă buzna peste mine, dacă nu mă feream îmi spărgea 'burta.

Şi aşa am terminat cu ghioroiui acela de vacă.
loniţă Gheorghe
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Al£e în£âmplări cari găsesc o rezonantă puternică în sufletul 
copiilor, sunt trăite de tofi, numai felul în care le redau e diferit.

22 MARTIE 1939

„Când am venit la şcoală clasa era descuiată, însă copii, decât vreo 10 dacă 
erau. Intru în clasă udă leoarcă, fiindcă afară ploua de ziceai că n’o să mai stea. Am 
aprins focul în clasă şi am aşteptat copiii. Mai târziu a venit Doamna. In timp ce noi 
vorbiam la istorie, a venit tatăi lui M^a şi i-a cerut voe doamnei să se ducă acasă 
fiindcă pleca în concentrare.

Nu mult după aceea am văuzt mulţi oameni mergând prin ploaie şi pe urrna 
lor femeile plângând. Plecau toţi. Când i'am văzut am început să plâng. Simţeam o 
mare durere. Pe o parte simţiam durere, dar pe alta mai multă bucurie, fiindcă se duc 
să apere ţara şi să ne-o lase întregită cum a fost din moşi strămoşi.

Şi aşa cu ploaie şi tristeţe s’a sfârşit şi ziua de astăzi".
Dumitru Tudora

Clasa IV-a

Aceeaş întâmplare redată de un elev mai mic.
22 MARTIE 1939

;De dimineaţă cân m’am sculat s’a auzit zvonul că se face răsboi. Tot de dimineaţă 
ploua şi era vaiete în sat, de toată ziua nu am putut face lecţii de. vaete ce era. Eu în 
sufletul meu am simţit o mare supărare. Mie nu mi-a plăcut ziua aceasta, că a fost 
cu plânsete şi cu vaiete".

Marin Şt. Constanţa
Clasa llUa

3i iarăşi natura.
2 APRILIE 1938

„Astăzi de dimineaţă a fost cam frig. Cerul era senin. Pe la ora şapte soarele a 
răsărit şi a început să se încălzească. Noi am fost la cimitir să curăţim mormintele. In 
timpul acesta a trecut o barză pe sus. Afară soarele strălucea dar bătea vântul. Vrăbiile 
ciripeau bucuroase. Oamenii au arat şi acum s’a pus usturoiul". ' •

Anghel Sofia
Clasa IlI-a

Cu câtă minuţiozitate redă această fetită observaţiile ei.
OBSERVAREA ZILEI DE 24 APRILIE 1939

„Când m’ara sculat de dimineaţă şi m’am uitat pe fereastră, am văzut că afară- 
ploua. Vântul bătea, iar pomii se legănau. Soarelui parcă îi era frică să iasă. Cerul era 
înnourat. Pe drum era noroi. Când veneam spre şcoală o rândunică ciripea veselă pe 
o crenguţă. Cele care ne-au vestit că a venit primăvara au fost pasările călătoare.

In curtea şcoalei noastre iarba a crescut mare. Mai târziu ploaia s’a liniştit şi 
soarele abia se zăria. Vântul nu a stat. Afară s’a luminat. Cerul mai este înnourat. Pomii 
au înflorit dar s’au scuturat".

Andrei Z. Olga 
Clasa IV-a



195

%^d ^-<-/^''' ^s£&r^u£^^y:its£-^:
.am: \M^^- :^Juic^<^P---'r^'--'^-f^

;7W«^ / euţAgA ^ ^!Hfâaj.A eâyu/ M . ^

a^ ji^vi-c^ <^/Si)t''■ ;- ’ *^'T

cAoUrni, 4i. Colfl' - .^Sâ^fuiti- .Cct. C^ffUi£--C^4^ ,? *

C^(d^:f:^ y^ijOij -ditcădii^ ţ'i^^^i<‘ Ci^/' ,^î--* -’ i

1 (ilwdnA JiWtuL ■^du \m. oMi tfofulre- &0!i^-ui cjudui,^

I <^c -^iu^Let a& CC /

O foaie de calendar a unei eleve de pl.IV-~a

CALENDARUL ZILEI DE 24 MAI 1940
„Astăzi de dimineaţă a fost cam frig Cerul era puţin înnorat. Soarele strălucea, 

dar câteodată se mai ascundea sub nori. Vântul bătea cu putere. Trandafirii răspândeau 
un miroc foarte plăcut. Salcâmii acum s’au scuturat.

Când veneam la şcoală eu am auzit nişte albine zumzuind prin salcâmi şi castani 
ca să-şi adune mierea. De dimineaţă când am venit la şcoală am făcut rugăciunea şi 
pe urmă am început lecţiile. Clasa 111-a au rămas în clasă să facă gramatică, iar noi 
clasa IV-a ne-am dus în cancelarie să studiem singuri Oceania. Noi am studiat, am 
desemnat, ne-am învăţat*'. ,1 Stancu Tudora

Clasa IV-a

O altă £emă da£ă copiilor în legătură cu calendarul a fost urmă= 
boarea. Cu ocazia unei bucăţi de cetire. „Povestea lui Martie^ făcută 
cu elevii de clasa ll=a, în care este vorba de un cioban care a plecat 
cu oile la munte în această lună şi a fost păcălit de Martie şi silit să 
se coboare la şes din cauza frigului, li s’au pus copiilor următoarea 
întrebare : „Dacă ar mai pleca ciobanul în anul acesta cu oileja munte 
oare s ar mai păcăli—ar mai fi nevoit să se coboare din nou la şes ?" 
Copiii au fost provocaţi să facă bilanţul zilelor friguroase şi călduroase, 
printr’o atentă observare, ca să^şi formeze o convingere a lor.
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Sfăpânîii de o vie curiozi£a£e ei au lucra£ din acel imbold Iău£ric 
de a afla ceeace urmăriau. 1)

Zilele călduroase din luna Martie 
1 MARTIE 1941

„Eu mă duc să culeg flori din grădiniţă. Astăzi a ieşit soarele, au ieşit ghiocei 
şi au înflorit. Noi săpăm zambilele. Ziua de azi e călduroasă. Noi ne^am jucat pe afară“.

Ştefan Tudora
Clasa ll-a

27 MARTIE
Azi e cald şi frumos. Azi am fost în parc. Noi când am fost acolo am văzut 

im fluture roşu. Azi e frumos.
Niculae Gheorghe

Clasa ll-a
28 MARTIE

«Ziua de azi a fost călduroasă şi nu a bătut vântul. Eu am fost cu Sibiceanu şi cu 
Titi în parc şi am luat micşunele şi după masă am stat pe iarba verde grasă",

Florea Tudora 
Clasa ll-a

3i câteva din zilele friguroase:
13 MARTIE

„Azi a fost frig şi puţin soare. Eu m’am jucat cu Marioara. Pomii sunt plini 
de zăpadă. Eu am îngheţat de frig. Când am venit la şcoală mi-au îngheţat mâinile".

Stan Petia
Clasa Il-a

15 MARTIE
,Eu de dimineaţă când am venit la şcoală am văzut o cioară cu paie în cioc 

să'le ducă la cuib. Pomii erau încărcaţi cu zăpadă Azi de dimineaţă a fost frig tare, 
dar noi am venit îm brăcaţi bine".

Lixandru Elena 
Clasa ll-a

24 MARTIE
•Eu ieri am intrat prin apă şi era frig. Mămica mi-a zis: „Lenuţo uite că este 

cerul înnourat, să ştii că are să plouă".—Da, mămico are să plouă".
Lixandru Elena 

CI asa ll-a

Am stăruit asupra calendarului, prezentând numeroase exemple, 
din dorinţa de>a da o impresie cât mai completă asupra ceeace se poate 
realiza. Am prezentat foi de calendar a unor copii, urmărindu-i dela 
clasă la clasă, spre a ne da seama de progresele cari le fac în decurg 
de câţiva ani. In desenele lor se constată acelaş progres, ele luând 
uneori înfătişeri artistice-

Cred că nu mai rămâne nicio îndoială, că aceste lucrări bine con
duse, sunt de o mare voloare educativă, şi ele se pot introduce în 
flecare şcoală primară, pentrucă nu cer nicio tecknică specială, iar 
pentru copii sunt ocupatiuni recreative — o bucurie de a reda ceva 
din .sufletul lor-

1) Lucrarea a fost condusă de D-ra Floiica lonescu învăţ, clasei. Pe două planşe 
mari, copiii au rânduit foile lor de calendar: zile călduroase şi zile friguroase din luna Martie.
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Altă zi de doamnă :

30 X 1040.

«Astăzi de dimineaţă 
era frig şi cerul era plum
buriu. Astăzi este o zi po- 
somarâtă de toamnă. Oa
menii cară lemnele pentru 
iarnă. Vântul bate şi frun
zele cad. Numai puţin s’a 
ivit soarele.

Aurel Lisandru
Clasa IV-a

29 XI 1940
De dimineaţă a fost frig 

şi sufla un vânt rece. A- 
cum aşteptăm iama. După 
masă a început să plouă. 
Noii erau încărcaţi de plo
aie. Astăzi este o zi po
somorâtă ; floricele nu mai 
sunt, pomi sunt goi. iar 
pe jos este un covor de 
frunze care sunt aproape 
putrede

Lisandru Aurel 
ClasalV-a

WM.

16 XI 1940
OBSERVAREA NATURII

Astăzi este cald. Soarele a ieşit. 
Cerul este senin. Astăzi e bine că e 
cald, că ne jucăm.

Copii sburdă prin păduri şi adună 
fragi şi flori. Oamenii muncesc la câmp. 
Azi a fost o zi foarte frumoasă şi 
călduroasă.

Anghel Gherghina
Clasa lU-a
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Organizarea muncii personale a elevilor



V.

ORGANIZAREA MUNCII PERSONALE A ELEVIOR
1. MUNCA PE ECHIPE. - 2. INTUIŢIILE COPIILOR.

3. ABECEDARUL LUCRAT DE COPII.

1.

MUNCA PE ECHIPE.

1. Problema comunităţilor de muncă în şcoala noastră.—2. Comunităţile 
de muncă se întemeiază pe necesităţi de ordin psihologic şi social, naţional. 
—3 Câţiva reprezentanţi mai de seamă ai acestui curent în pedagogie.—4. 
Cum am înţeles noi să aplicăm acest-principiu la şcoala de aplicaţie dela 
Măgurele.—5 Câteva realizări—6. Greutăţi întâmpinate în organizarea muncii 
pe echipe în şcoala noastră.—7. Concluzii

Organizarea muncii personale a copiilor, consliluie una din pro
blemele fundamentale ale învăţământului. Metoda după care copi lui 
este silit să înmagazineze şi să reproducă atât cât i se dă, în doze 
măsurate, nu mai poate să rămână. Şcoala este preocupată azi de mo» 
dul cum ar putea să ajute desvoltării forţelor lui naturale şi să=i 
treziască trebuinfi tnai adânci, ca să facă posibilă continuarea unei 
activităţi libere, şi în afara imperativului şcoalei.

Sunt nenumărate încercările eafi s’au făcut în alte părţi pentru 
realizaree acestui principiu.

Comunităţile de muncă oferă condiţiile cele mai favorabile, prin 
care se asigură o activitate liberă, creatoare, spontană, în care copilul 
să se simtă atras, să lucreze cu maximum de interes şi efort. Problema 
comunităţilor de muncă nu este nouă în pedagogie. Pestalozzi, acest 
genial educator, a găsit în munca organizată în grupe, pentru a satis» 
face interesele comunităţii, mijlocul cel mai sigur de a face pe copii 
să lucreze cu Interes şi folos. Alţi pedagogi, cari fără să fie teoreti» 
cieni — ca Bakule, Sanderson, şi alţii — au aplicat acest principiu, în 
activităţile pe care le»au desfăşurat pentru binele comlinitătii. In 
sfârşit pedagogul german, Petersen, în aşa numita sa ,,ScO(xlă lihefă şi 
generală1'* dela lena, a dat o deosebită importnntă acestui principiu.
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Ideia a fos£ înţeleasă în mod diferit, în diferite tari şi de diverşi 
pedagŢOgi, după necesitaţi şi scopurile urmărite. 1)

O organizare a şcoalei, care sâ facă posibilă o aplicare reală a 
acestui principiu,, este departe de a se înfăptui la noi, deoarece pro= 
blema nu este încă lămurită pe deplin, iar asupra mijloacelor de rea° 
lizare sunt încă discuţii- Ceeace se încearcă a se introduce, sunt ex» 
periente izolate; majoritatea şcoalelor noastre, atât secundare cât şi 
primare păstrează încă rezerva Corpul didactic în genere este stăpânit 
de neîncredere fată de ceeace ar putea să isbutească copiii cari ar fi 
lăsaţi să lucreze în comunităţi de muncă- Spiritul care predomină în 
şcolile noastre, nu este uşor accesibil unor astfel de inovări. Noi am 
fost obişnuiţi să considerăm ca adevărată muncă, numai aceea care este 
dirijată, orânduită de învăţător sau profesor, măsurată şi dozată. O 
activitate liberă, care să pornească dela copil, organizată de el cu anu
mite scopuri, în afară de acelea pe care le introduce şcoala, are nevoe 
încă de înţelegerea necesară. Aceasta ar constitui una din greutăţile pe 
carele întâmpină la noi aplicarea principiului comunităţilor de muncă.

Pe de altă parte, pentruca şcoala să fa că posibilă desfăşurarea 
unei activităţi libere şi personale a elevilor, sunt de introdus şi alte 
reforme în ce priveşte alcătuirea programelor şi a orarului fix.

O reformă şcolară radicală, trebue să le înlăture — aducând în 
scbimb libertate din partea învăţătorilor în fixarea chestiunilor ce 
trebuesc studiate, orare mobile — iar alături de manual, care este totul 
la noi, să se facă loc bibliotecii, laboratorului de experienţe, atelierului 
de lucru, grădinii şcoalare, etc., precum şi o organizare a claselor astfel 
încât să facă posibilă gruparea elevilor în vederea lucrului comun. 5e 
înţelege că toate acestea suut chestiuni de viitor, cari cer în primul 
rând crearea altei mentalităţi, a unui spirit nou, care să ia locul celui 
de azi şi care nu se poate schimba dintr’o dată “)-

Ceeace s’a încercat a se introduce în şcoalele noastre, prin orele 
de comunităţi de muncă, sunt încercări mai mult sau mai puţin fruc- 
tuase, care au nevoe de a fi experimentate şi verificate. Principiul în 
genere însă nu a fost lămurit, nici de oficialitate, care a stat în rezervă 
oarecum, nici de programă, care deşi prevede activităţi în comunităţi 
de luccu, nu*i dă o suficientă interpretare, astfel, că aceasta este 
susceptibilă de confuzie între munca în echipe şi munca divizată 3).

1) Problema comunităţilor de muncă a fost tratată la noi, în mod complet şi do
cumentat de Dl. Popescu Teiuşan în lucrarea „Comunităţile de muncă'*

2) A se vedea lucrarea D-lui Prof. I. C. Petrescu — „Şcoala de experimentare“ 
— care oferă date preţioase date asupra diferitelor organizări de muncă în comunităţi.

3) Mă refer la programa analitică a învăţământului primar. — Comunităţile de 
muncă în şcoala primară — pag. 141 şi urm.
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Aceasta fiind realitatea, suntem încă în perioada încercărilor. Se 
simte şi la noi nevoia unor şcoli de experimentare, unde principiul să 
fie aplicat în mod temeinic, cu răspundere şi competentă, iar rezul
tatele să fie supuse unui riguros control, spre a se vedea cât putem 
lărgi acest principiu şi ce apicare îi putem da. Altfel el rămâne - încă 
ceva nelămurit, iar corpul didactic se teme să*l aplice cu convingere, 
deşi se recomondă în toate discuţiile noastre pedagogice şi dispoziţiile 
care se iî^u pentru organizarea muncii elevilor în şcoli.

In adevăr, organizarea pe claSe nu corespunde acestor cerinţe. 
Clasa nu este o societate organică în care indivizii să fie legaţi de 
interese comune. In clasă fiecare este un număr. In vieată fiecare din 
ei se integrează grupului comunităţii de care îi leagă aceleaş interese, 
începând cu familia, acest nucleu de vieată complet organizată, unde 
membrii ei se simt uniţi prin participarea la aceeaşi vieată, toti lucrând 
la realizarea aceluiaşi scop, şi terminând cu neamul, marea societate, 
unde toate celelalte nuclee de vieată se integrează, pentru a realiza 
un scop unic. Comunităţile şcolare tiebue dar să urmărească această 
linie, lărgind cercul de vieată al familiei, unde copilul trăeşte într’o 
comunitate bine determinată şi să tindă să integreze pe copil în vieaţa 
naţiei, prin legături ce se pot stabili între şcoală şi vieată. In felul 
acesta, comunităţile şcolare nu pot să fie privite numai din punctul 
de vedere al contribuţiei pe care o aduc în desvoltarea sufletească a 
copilului, ci şi din punct de vedere mai general, al educaţiei în care 
trebue desvoltat sufletul lui — pe linia trasată de nevoile spirituale 
ale neamului, pentru a servi interesele lui.

In acest sens pune problema D=1 Profesor L C- Petre seu — în 
atât de valoroasa lucrare — ,tCo7itribvlie Ici 0 pedocjogie ^'owâvtQ^că1,1 şi 
de care am mai avut ocazia să amintim în cursul acestei cărţi pe 
care o socotim un îndreptar din cele mai preţioase pentru învăţă
mântul nostru. Este pentru prima dată la noi, când detaşată din ca
drul ei ştiinţific, pedagogia deschide astfel de probleme. Din acest 
punct de vedere şcoala trebue înţeleasă ca o instituţie încadrată în 
interesele spirituale ale neamului, iar munca care se desfăşoară în 
cadrul ei şi valorile care tinde să = le creeze, să fie acelea care să ser
vească interesele naţiei.

In acelaş timp, preocuparea şcoalei de a lucra în acest scop su
perior — naţional, în sensul neamului care trebue să primeze, nu 
exclude nici cealaltă preocupare de a servi şi interesele individului 
care nu pot fi pierdute din vedere. ^

Urmărind încercările pedagogilor cari au voit încadrarea copilului 
prin şcoală în vieata naţiei, pentru a=i servi scopurile, vedem că ei'
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n’au pornii dela convingeri naţionale, ci dela cele de ordin educafiv. 
Ei au găsit că şcoala care introduce pe copil în mediul lui şi^l inte
grează în vieata naţiei, constitue cel mai bun mijloc de a face şi edu
caţia lui. Astfel a procedat Pestalozzi, Frobel şi atâtia altii>

Comunităţile şcolare sunt dar creaţii de ordin educativ-national.
Problema integrării copilului în mediul social, nu trebue privită 

numai diu punctul de vedere al căştigării acelor valori spirituale, în 
care eul sufletesc se desvoltă. Această integrare trebue înţeleasă şi 
din punct de vedere al rolului pe care îl are în desvoltarea indivi
dualităţii copilului, prin crearea acelor personalităţi care să răsfrângă 
toată influenta lor în vieata socială. Căci după pedagogii sociali, per
sonalitatea este considerată o „individualitate înobilată şi o activitate 
de gradul cel mai inaltu. (Gaudig). Din acest punct de vedere, perso
nalitatea este centrifugală de eu, este o răsfrângere a vieţii în afară. 
Ea nu găseşte nicăeri un mediu mai prielnic de desvoltare decât într’o 
Comunitate de muncă, unde=şi poate exercita forţele ei şi prin aceasta 
să căştige în alt sens, acela de a se desvoltă în relaţii de vieata so
cială în raport cu alte valori- Astfel, şcoala încadrată în comunităţi 
de muncă, contribuie în cea măi largă măsură la crearea acestor per
sonalităţi- Sensul acesta psibo-social al personalităţii, fixează şi raportul 
care există între individ şi colectivitate — dându=i o afirmare mai pu
ternică în afară şi o împlântare mai adâncă în mediul social. Din acest 
mediu îşi ia ea valorile şi le trage, întocmai ca o plantă seva prin ră
dăcină. Deaceea forma de comunitate este cea mai potrivită pentru 
crearea valorilor.

Această comunitate trebue să înlesnească copilului desvoltarea sa 
liberă, fără constrângere, fără autoritate, căci numai astfel individua
litatea sa se poate manifesta. Singura constrângere care trebue exer
citată, trebue să vie dinăuntru, dela legi pe care însăşi această comu
nitate se întemeează, iar autoritatea care se exercitează în sânul ei 
trebue să fie consimţită de copil.

^Comunitatea şcolară ca întreg, se impune să fie liberă, pentrucă 
vieata spirituală nu suportă îngrădiri, iar individul ar trebui să se 
scalde în acest spirit obiectiv, să se simtă ca organ în vieata totală a 
spiritului “■ J)

A creşte pe copil în cadrul unei societăţi, nu înseamnă şi inte
grarea lui în ea; dacă el nu se simte cointeresat la opera spirituală 
pe care o înfăţişează, dacă nu e condiţionată de un scop- Astfel o 
comunitate este o grupare în jurul unui tel comun, care tinde să fie

1) I. C. Petrescu—Şcoala şi vieaţa—pag. 59.
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realizai prin foii membrii ei. In comunifafe coeziunea înfre membrii 
care o alcăfuesc esfe mai sirânsă şi mai organică, am puf ea spune. 
Acesfea sunf nuclee de vieafă care se desvolfă în comun, prinfr’un 
consimfârnanf liber, deferminaf de mofive lăunfrice sfrucfurale.

In sociefafe, legăfura se face din exferior — prin supunere şi au= 
forifafe. Scopurile ti sunf mai mulf pracfice, legafe de inferese care 
se impun din afară. Comunifafea se desvolfă din inferior, deaceea şi 
coeziunea dinfre membrii care o compun e nafurală- In comunifafe se 
urmăreşfe o fendinfă de a realiza un scop comun, un progres social al 
grupului; deaceea în munca pe care o realizează se resimfe influenfa 
grupului asupra insulei — se produce o pofenfiere a forfelor fiecăruia.

Organizarea, muncii în comunifafe esfe deci din puncf de vedere 
pedagogic înfemeiafă pe necesifăfi de ordin psbibologic şi social.

Cel care a daf un sens adânc comunifătilcr de muncă a fos San» 
derson, în colegiul dela Oundie, unde a isbufif să creeze un modeî 
de şcoală a viefii, aşa cum ea frebuia să fie deşfepfafă în elevi,

In ce consfă secretul acestei organizări?
Sand erson a plecat dela vieafa care frebuia sa fie trăită, vieaţa 

întemeiată pe libertate şi pe cooperare, nu pe constrângere şi supunere. 
Acestea au fost principiile pe care le=a introdus el în colegiul unde a 
experimentat, fără să fie călăuzit de nici o doctrină pedagogică, de 
niciun principiu abstract. «Pentru a introduce o metodă nouă în edu= 
cafie, e nevoe — spune el — să se producă o schimbare în modul cum 
trebue privită vieafa. In Ioc de a avea ca fintă competifiunea, să se 
urmărească colaborarea, simful de dominafie să fie înlocuit cu cel de 
creafie44.

Aceste observaţii pe care pedagogul englez le face pentru fara sa, 
se potrivesc şi pentru noi.

Oare nu găsim şi aici aceleaşi tendinfe de a egala în situaţii care 
nu sunt justificate de niciun merit al valorilor şi care împiedică o 
muncă de eolaborare ' efectivă, rodnică între membrii aceleaşi comuni= 
tăfi ? Nu găsim şi aici, mai mult decât în alte părfi, acea tendinfă de 
a domina, care sugrumă efortul creaţiei ? Nu înregistrăm cu tofii acel 
protest denădăjduit al celor ce nu găsesc o întrebuinţare în comuni= 
tatea vieţii româneşti, pentrucă libera alegere a unei profesiuni este 
împiedicafă de spiritul de clasă, de avere, sau de alte cauze care se 
opun în desvoltarea valorilor productive?

Nu sunt înlăturaţi la noi prin cbnditiunile de vieată în care trăesc, 
atâtea elemente din mediul rural care ar putea să consitue elita viefii 
sociale româneşti? Nu cunoaştem cu tofii câte forfe se pierd în vieafa
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neamului din cauza unui joc de Kazard, care Ko£ărăş£e de aleg^erea 
valorilor?

Toa£e acestea pot găsi o îndreptare, dacă şcoala ar fi organizată 
astei, încât să promoveze valorile. Această promovare a valorilor 
nicăiri nu se poate face mai bine ca în comunităţile de muncă, unde 
cei dotafi găsesc posibilităţi de desvoltare a aptitudinilor lor, după 
cum şi cei mai puţin dotati au prilejul să aducă toată partea lor de 
contribuţie la ridicarea comunităţii în care lucrează şi la trezirea forţelor 
ce stau ascunse în fiecare îns. In aceasta constă şi misiunea pe care a 
realizat=o Bakule cu infirmii lui, dând ciungilor mâini, ologilor picioare 
şi orbilor ocbi I

Nu este oare acesta adevăratul rost al şcolii, ca să facă din fiecare 
o forţă creatoare. Care să=şi servească sieşi şi neamului ?

In şcoala obişnuită, copiii se găsesc în conditiuni neegale de lucru, 
Cerânduli=se tuturor acelaş fel de muncă — într’un timp limitat; nu 
se tine seamă de capacitatea lor, de însuşirile cu care sunt înzestraţi, 
se are în vedere un singur criteriu, elevul, nu copilul care are o vârstă 
a lui — nu aceea indicată de ani — care se desvoltă într’un ritm mai 
lent sau mai accelerat.

Fată de aceste consideratiuni de ordin psihologic, şcoala încadrată 
în clasele ei fixe şi cu programe rigide, nu are niciun menajament. Nu 
se are în vedere copilul cu acel impuls lăuntric. cafe=l îndeamnă către 
o activitate liberă, spontană, pornită din necesităţi de ordin intern, nu 
impusă din afară prin, constrângere şi autoritate. Astfel în locul unei 
munci liber consimţită, cu un scop bine determinat, o finalitate de 
scopuri care se. înlăntuesc, i se cere o munsă fărămitată, aî cărei scop 
nu se întrezăreşte, iar insul în Icc să conlucreze la realizarea lui, ia 
parte ca număr individual, într’o colectivitate amorfă. Se pierde acea 
coeziune care leagă pe membrii unei colectivităţi organizate, prin care 
o totalitate capătă o forţă proprie, iar scopul care trebue urmărit 
desprinzându=se clar şi conştient.

Ceeace constitue în adevăr caracterul muncii adevărate, este tocmai 
această organizare unitară de Scopuri care merg subordonându=se, for= 
mând, acel »sistem de scopuri omeneşti, conceput în fiecare clipă de 
om în ritmul vieţii practice universale".

In această integrare a muncii, înţeleasă ca o angrenare de acti
vităţi omeneşti, copilul îşi dă seama de rolul ce=l are în realizarea 
unui scop. El simte că face parte dintr’un tot şi urmăreşte realizarea 
unui scop, care are un sens mai înalt, mai general; pentru realizarea

1) Giovannii Gentile — Preliminării la studiul copilului.
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lui el caufâ să £ie la înălţimea unei misiuni ce i s’a încredinţai. Aceasia 
ridică valoarea personaliiăţii sale, făcând dinfr’un afom social, o forţă 
creatoare. Fără acest înţeles, munca în comunitate este un fel de acti
vitate lipsită de coeziunea necesară, care să desvolte între membrii 
comunităţii interesul de a o realiza.

Astfel, munca în comunitate, este o muncă de voioşie, liberă, pe 
care copilul o caută, pentru că are rădăcini în sentimente adânci — în 
nevoia de a se exterioriza.

In acest mod am înţeles şi noi să aplicăm principiul comunităţilor 
de muncă la şcoala noastră de Aplicaţie. încercările ce am făcut ar 
putea să fie privite numai cu titlu de experienţă, deoarece posibilită= 
ţile noastre de lucru au fost mai puţin prielnice unei adevărate orga= 
nizări a acestui fel de activităţi. Munca în echipe se adresează copiilor, 
mai mărişori, dela zece ani în sus, când interesele încep să se accen
tueze, iar spiritul de cooperare, pe care se Întemeiază munca în comu
nitate şi face posibilo coeziunea între membrii aceluiaşi grup — se 
desvoltă şi el. Noi am lucrat însă cu copilaşi mai mici — elevi ai 
cursului primar şi reduşi ca număr, din care cauză nici alcătuirea gru
pelor nu s’a putut aranja după interese comune. Am căutat să cointe
resăm şi pe elevele normaliste din clasele a VII=a şi a VIII=a, pentru a 
da o mai mare unitate activităţii în comun şi o înlănţuire mai puter
nică scopului urmărit în desfăşurarea muncii fiecărei grupe.

Astfel, dându-le acestora rolul de a conduce şi organiza munca 
echipelor formate din elevii şcoalei de Aplicaţie, ele înşile grupate în 
echipe, cu atribuţiuni bine stabilite, au desfăşurat împreună cu cei 
mici aceeaşi activitate, lucrând simultan la ajungerea aceluiaş scop.

Am isbutit să dăm vieaţă unor activităţi, susţinând munca per
sonală a celor mici ca şi a celor ce le pregătiam să devină învăţătoarele 
de mâine.

Modul cum fiecare şi-a înţeles rolul în aceste activităţi, ne-a în
credinţat de necesitatea unei munci care pune mai presus de orice 
simţul de răspundere şi dă bucuria realizării unui lucru lăsat la propria 
activitate şi deplina libertate a elevilor.

S’au tratat în cadrul acestei activităţi teme cu caracter teoretic 
şi teme cu caracter practic :

I. Activităţi cu caracter teoretic :

1) Cunoaşterea satului Măgurele.
2) Iarna la noi in ţară.
3) Studiul naturii după metoda Alice Francheţii
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II. Activităţi cu caracter practic:

1) Munca in grâ lină şcolară.
2) Construirea unei gospodării ţărăneşti în curtea şcoatei.
3) Organizarea activităţii in clasă.
4) Cantina.
5) Coperativa şcolară.
6) Activitatea in sat: îngrijirea cimitirului, a bisericii," a plan» 

tatiilor, a unei gospodării-
Unele din aceste teme s au lucrat cu participarea elevelor nor» 

maliste, cum a fost: Cunoaşterea satului Măgurele şi Studiul naturii, 
după metoda Alice Francheţii. Altele s’au lucrat numai de elevii şcoalei 
de Aplicaţie de ex: „Iarna la noi in ţa>âa.

Pentru primele teme s’a organizat mai întâi activitatea elevelor 
normaliste, grupându=se după subiectele ce trebuiau cercetate.

Astfel pentru tema* „Cunoaşterea satului Măgurele** sau formst 
patru grupe, fiecare având de studiat o anumită chestiune : a) Geografia 
satului, b) Istovi ul satului, c) Vegetaţia satului, d) Muzeul satului. 
Pentru ierna — Studiul naturii, după metoda Alice Francheţii—s’au 
format 3 eebipe: a) Observarea evoluţiei vlantelor. b) Studierea vieţii 
plantelor prin cele 5 serii de exi erienţe botanice, c) Calendarul.

Fiecare eicbipă de eleve normaliste era datoare să se informeze 
asupra chestiunilor ce trebuiau lucrate cu elevii şcoalei de Aplicaţie. 
Unele chestiuni se tratau cu clasa întreagă, altele pe grupe.

Astfel „Geografia satului şi istoricul satului" s'a lucrat cu clasa 
întreagă. Vegetaţia scitului, Muzeul satului cu echipe de copii» Organi» 
zarea acestor echipe, împărţirea lucrului, revenia echipelor respective 
ale elevelor normaliste, fiecare elevă din grupa fixată având de organizat 
o altă echipă cu anumite însărcinări. Aşa de ex» pentru cercetarea temei 
„Vegetaţiei Satului", elevii tuturor claselor şcoalei de aplicaţie, au fost 
împărţiţi în grupe mai mici, fiecare grupă având de colecţionat anumite 
plante, adunate după locul unde cresc şi luna în care apar. De 
exemplu: Plante din grădină — pbnite din câmp — din livadă — din 
luncă, din pădure — p'ante cultivate şi plante necultivate etc. 1j. Mici 
elevi erau lăsaţi singuri să=şi organizeze acest material şi numai după 
ce totul era pregătit de ei, intervine eleva normalistă, care controlează 
şi sistematizează lucrul.

Dacă cercetăm rezultatele ce s’au obţinut, se constată o conştiin» 
ciozitate desăvârşită în îndeplinirea acestor lucrări, atât la micii elevi 
ai şcoalei de Aplicaţie, cât şi la elevele normaliste, care aveau sub 
coatrolul şi răspunderea lor desvoltarea acestor teme.

1) Această temă este tratată pe larg în capitolul; „Învăţământul pe unităţi de 
viaţa — Satul*.
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Aşa de exemplu observăm în frafiarea £emei „Cunoaşterea satului 
Măgurele111 cu ce grijă au căufaf copiii să se informeze asupra safului 
lor, să>şi nofeze observaţiile, să adune maferial penfru muzeul Safului, 
penfru alcăfuirea planşelor, cuprinzând vegefatia safului. La aceasfă 
lucrare au fosf interesaţi şi cei mai mici, cărora li s’a desvoltat acest 
sentiment de răspundere.

Pe de altă parte, elevele normalis'te în grija cărora era lăsat tot 
acest lucru, au fost provocate să se informeze ele înşile, să întrebe, 
să se edifice, ca să poată îndruma pe cei mici. Nu este o exagerare a 
afirma că acest mod de a lucra aduce satisfacţii deosebite tuturor» 
atât celor cari execută lucru în ecbipă cât şi celor ce urmăresc Iu crul 
care se desfăşoară. Constatarea că te poţi încrede în forţele copilului
— că=l poţi stimula la munca personală, este pentru învăţător una 
dintre cele mai înviorătoere ^— iar pentru cei ce lucrează, împlineşte 
cu prisosinţă o nevoie simţită a lor, aceea de a fi lăsaţi liberi—de a 
săvârşi aşa cum pot ei singuri, fără nelipsitul ajutor,fără acele proptele 
cu care=i deprindem în şcoală; ei îşi pun la încercare puterile lor şi 
se căsnesc din răsputeri să învingă orice greutăţi.

Lăsaţi în modul acesta liberi, copiii caută să se întreacă pe ei.
Libertatea este un sentiment adânc sădit în sufletul omului şi 

şcoala trebuie să ţină seamă de el. Copilul să aibă impresia, că are 
această libertate, deşi pentru cucerirea' ei el se supune la constângeri 
interioare, pe care le accepta, pentrucă şi=le impune. Numai aşa se 
explică perseverenţa cu care au urmărit acele experienţe botanice de 
care am amintit, precizia cu care şi=au notat observaţiile, minuţiozitatea 
cu care au desenat fiecare schimbare suferită de planta studiată. ])

Copilaşi cari în mod obişnuit nu pot să redea cu exactitate ceea= 
ce li=se arată şi explică, când sunt lăsaţi să lucreze pe răspunderea 
lor, dovedesc un adevărat spirit ştiinţific prin precizia şi obiectivita= 
tea cu care se comportă. Am isbutit să realizăm lucrări cari la şcoală 
dela Montesca se execută de elevi din ultimele clase, deprinşi şi formaţi 
a lucra în acest mod, lucrând pentru prima dată cu elevi mai mici în 
clasele a lll=lV=a fără nicio pregătire de a experimenta singuri.

Aceleaşi constatări şi la tratarea temei ,,lar7ia la noi in ţară11, 
Ob servaţiile pe care copiii le=au făcut zi cu zi asupra schimbărilor 
meteorologice — notărle lor precise asupra temperaturii din diferite 
localităţi ale ţării, asupra cantităţii de zăpadă căzută în diferite regiuni
— apoi fixarea acestora pe hartă, cu acea precizie şi conştinciozitate.')

1) Această temă este tratată în capitolul „Studiul naturii în şcoaja primară11. 
1) Chestiunea este tratată în mod amănunţit în cap. „învăţământul ocazional" 

Iarna la noi în ţară".
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dovedesc un desvoltat sentiment de răspundere şi un deosebit interes 
de a urmuri o chestiune.

Copiii şi=au împărţit rolurile, după temele care au fost fixate* 
Unii au notat observările asupra timpului zi cu zi, alfii au înregistrat 
temperatura după datele Institutului Meteorologic, culese din ziare, 
alţii au colecţionat vederi, fotografii din ziare ri reviste cu tablouri 
de iarnă, alţii au cercetat literatura, culegând poezii, poveşti» bucăfi 
referitoare de iarnă, alţii întâmplări din tară din timpul iernii. In modul 
acesta toti au participat la tratarea acestei teme.

In cadrul ecbipei, copiii şi=au ales un conducător, care să=i îndru= 
meze—şeful ecbipei —care reprezintă forţa spirituală a grupului. El 
are rolul de a încbega această unitate, de a o anima şi a da tărie 
comunităţii. 5elul grupei este desemnat întotdeauna de copii-Ei cbib- 
zuesc între ei, care este mai destoinic, mai binevoitor, are mai multă 
autoritate şi se bucură de simpatia grupului.

Prin alegerea conducătorului ecbipei, copiii trec un fel de exa= 
men de selecţionare. Este o adevărată şcoală care se face, în acest 
sens, este un stimulent pentru cei mai buni, care îşi exercită asupra 
grupului însuşirile lor deosebite, şi şi=le potentiază, iar pentru ceilalţi 
un sentiment de solidaritate care se naşte în jurul şefului şi între ei. 
In locul ambiţiei, vanităţii, orgoliului şi invidiei care se desvoltă în 
clasele obişnuite, când Cei mai buni se afirmă şi întrec pe cei mai slabi» 
aci găsim un sentiment de camaraderie, de ajutor reciproc, de încre= 
dere şi de răspundere a celor mai buni fată de cei mai slabi — întru= 
cât se simt datori să=i ajute.

Sunt multe observaţii interesante de făcut, urmărind munca în 
grup. Am văzut copilaşi foarte slabi în clasă, dar cari se afirmau când 
erau lăsaţi să lucreze în ecbipe. Am căutat să cercetăm cărei cauze se 
produce această schimbare. Ne=a fost foarte greu să descoperim secre= 
tul. Cum se ajutau între ei, cum isbuteau să se afirme fiecare printr’o 
înţelegere tacită, era pentru noi o adevărată enigmă — niciodtă nu se 
divulgau.

Acest sentiment de solidaritate şi ajutor reciproc, este de mare 
valuoare educativă în organizarea activităţii în ecbipe-

Dar cel care tioe această legătură între membrii grupului, este 
şeful. îndată ce el pierde încrederea celorlalţi şi nu mai răspunde aş
teptărilor lor, nu=şi mai poate menţine locul. Grupa se dizolvă. Ea 
trăeşte prin şef, ca celula prin nucleu. Orice încercare a învâtătoruluij 
de a impune un şef este zadarnică. Nu se Iu crează prin autoritate, din 
afară, ci prin autoritate care se face simţită dinăuntru. Aceasta asi= 
gură marea disciplină liberă la care copiii se supun. Recunoaşterea din
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par6ea grupului a însuşirilor lui deosebite, este cu atât mai mare, cu 
cât se face mai simtit, prin ajutorul pe care=l dă grupului. In felul 
acesta, în cadrul unei grupe valorile se promovează, se recunosc, se 
impun dela sine. Este un criteriu just care nu se întâlneşte în socie= 
tatea adulţilor. Astfel se contribue la desvoltarea unor convingeri înte= 
meiate pe această trăire a vieţii-

In afară de şeful grupei — învăţătorul este acela care dă copiilor 
încredere, avânt, puterea de susţinere în munca lor. Copiii au nevoie 
nu numai de îndrumările care li se dau, dar simt trebuinţa ca munca lor 
să deştepte un ecou, o participare din partea învăţătorului, care poate 
să fie şi un colaborator câteodată, dar un colaborator care nu se ames= 
tecă în lucrurile mărunte, ci numai îi dirijează şi uneori îi scoate din 
încurcături. Astfel munca pe ecbipe rămâne o activitate liberă, ordo= 
nată de copii. Aci pun ei inventivitate, pricepere, imaginaţie, găsesc 
procedee noui, îşi creiază metoda de lucru, îşi descopere singuri dru
mul, încât uneori te uimesc prin ingeniozitatea de care dau dovadă. 
Cu cât lucrul interesează mai mult pe copii, cu atât activitatea este 
mai unitară, stăruinţa este mai mare. Perseverenta de care dau do
vadă, este un indiciu, că ei pun la contribuţie toate forţele lor, nu se 
dau îndărăt dela lucruri oricât ar fi de grele, dacă şi le=au ales ei. Am 
observat copiii mai mici dela şcoala de Aplicaţie care=şi propuseseră 
să facă o gospodărie ţărănească în curtea şcoalei. Lucrul se împărţise 
pe ecbipe : unii trebuiau să aducă materialul de construcţie, alţii braz
dele, alţii pietrile de aranjat potecile. Neavând lemne de construcţie, 
s’au apucat să cioplească din lemne de foc, pentruca să se servească 
de ele. Munca lor era aşa de hotărâtă încât ceeace pentru noi consti
tuia o îndoială că putea să fie realizată, pentru ei a fost posibilă* Erau 
copilaşi mici cari se opinteau să aducă roaba cu pietre dela râu pen= 
truca să paveze curtea.

Pentru acest fel de activitate, şcoala nu poate să dea niciun fel 
de răsplată ; notele, premiile sau admonestările sunt mijloace de care 
munca în cornunităti nu mai face uz. Singură munca pe care o reali- 
zează îi răsplăteşte pe copii şi le dă toată satisfacţia. Această muncă 
măsoară puterea fiecăruia. Deaceea copiii' singuri se judecă între ei. 
Este o apreciere justă şi obiectivă aceea pe care o fac ei şi prin care 
se situează în cadrul unei comunităţi, în raport cu ceeace pot să 
dea — fără invidie sau alte sentimente mai puţin camaradereşti, copiii 
se sprijină unii pe alţii şi nu urmăresc decât un singur scop—să con
lucreze pentru a realiza ceva- Astfel într’o. comunitate, sentimentul de 
demnitate îi stăpâneşte, pentrucă fiecare se înfăţişează gu ceeace con
tribue la reuşita totului.
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Echipele despre care ne=am ocupat s’au format în legătură cu 
anumite teme. Durata lor a variat dela o lună până la un trimestru.

Astfel, pentru temele—Cunoaşterea satului Măgurele—şi Studierea 
plantelor, după metoda Alice Francheţii—timpul fixat a fost de o lună. 
Pentru tema vIarna la noi in ţară" s’a lucrat un trimestru — din De
cembrie până în Martie- Timpul variază deci după natura temei care 
este de tratat. Sunt echipe care pot desfăşura aceeaşi activitate un 
timp mai îndelungat. Astfel am organizat la şcoala noastră echipe 
penfru anumite îndatoriri în clasă —cu o durată de o jumătate de an: 
echipa sanitară, echipa de ajutoare, echipa pentru bibliotecă, echipa 
pentru înfrumuşefarea clasei, echipa pentru jocuri şi recitări şi echipa 
pantru şezători săptămânale. Lucrând un timp mai îndelungat într’o 
formaţie, copiii se obişnuesc cu aceeaşi activitate, se perfectionaază, 
îşi desvoltă aptitudinale Deaceea nu este bine ca echipele să se schimbe 
prea des- In genere echipele în cari ei pot să=şi exerciteze anumite 
însuşiri — cum sunt înclinaţiile artistice, literare, practice, au nevoe de 
un timp mai îndelungat, de o continuitate. Cât de mult contribue la 
desvoltarea personalităţii lor aceste activităţi desfăşurate în echipele 
de jocuri, şezători. Pentru copiii mici mai ales, acestea sunt din 
cele mai atrăgătoare. Aci îşi pun ei toată îndemânarea, tot spiritul lor 
creator. Ei aleg, pun în lucru, exacută, se închid undeva, într’un colt 
ca nimeni să nu=i .ştie, pentru a apărea deodată cu serbarea sau şeză= 
toarea pregătită. Grupale se întrec care să aducă o notă nouă, un 
număr proaspăt, un joc pe care l=au văzut undeva, un cântec, o ghici= 
toare necunoscute.

Se ştie importanta pe care astfal de manifestări, mai ales când 
sunt spontane, şi aşa trebue să fie, le au în desvoltarea sufletească a 
grupului social. Ele trebuesc încurajate şi provocate. In comunităţile 
de miincă această activitate îşi găseşte terenul cel mai prielnic şi nu 
putem îndemna îndeajuns, ca cel puţin acestea să fie fixate în programul 
de comunităţi la orice şcoală. Ele sunt o formă autentică a vieţii- 
Astfel şcoala primară poate găsi un câmp destul de larg de activitate, 
pentru a organiza munca personală a copiilor. Mai ales în cursul supra= 
primar, unde atâtea îndeletniciri se pot face în mod practic, prin echipe 
de lucru, formate după interesele comune care să«i unească în acelaş 
grup. Totul este ca această organizare să nu fie privită ca un simplu 
joc, ci ca o preocupare conştientă, înţeleasă cu toată seriozitatea - de a 
se face împreună un lucru necesar, prin cooperarea tuturor. O muncă 
serioasă şi cu un scop util, bine precizat, prin Care să se urmărească 
realizări folositoare comunităţii.

Socotesc demnă de a fi cunoscută şi la noi o astfel de comuni-
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£a£e de muncă, pe care pedagogul german HeyKn o desfăşoară în lo- 
calîfafea Neukoln lângă Berlin, prin asemănarea de sifuatii ce găsim 
înfre tici'iful acesfa cu caracter agricol şi fara noastră. 1)

Sistemul s’a aplicat la şase şcoli primare din această localitate 
conduse după direcţiile lui Heyhn. Cele aproape 2000 de eleve ale 
cursului primar superior primesc sămânţa, unelte şi plante în mod 
gratuit dela comună- Fiecare elev lucrează stratul lui propriu sub con= 
ducerea institutorului. In legătură cu acest învăţământ practic— munca 
în grădină, — se învaţă şi ştiinţele naturii.

Baza sistemului educativ este activitatea agricolă în comunitate. 
Produsele grădinilor sunt trimise şcoalelor de menaj, realizându=se un 
venit anual de 2000 mărci. Osebit de aceasta, fiecare copil ia parte la 
beneficiu, aducând părinţilor săi un venit anual de 30 mărci- Scopul 
şcoalei este formarea unei generaţii muncitoare, sănătoase, cu idei 
sănătoase profunde.

Oare Pestalozzi n’a pus şi el şcoala în serviciul comunităţii în 
încercările ce le=a făcut la Neubof !

In atelierele şcolare, în grădina de legume, pe câmp, munca în 
ecbipe, îşi găseşte mijlocul de a se realiza. Şcoala poate să folosească 
energiile creatoare ale copiilor, canalizându=le în direcţia comunităţii- 
Nu trebue să fii pedagog desăvârşit, ca să înţelegi rostul unei astfel 
de activităţi, numai suflet şi înţelegere să fie.

In activităţile noastre practice am aplicat întotdeauna principiul 
muncii în comunitate. Astfel în grădina şcolară, la cantină, în activi» 
tatea în sat, la coperativă, copiii au fost grupaţi astfel ca fiecare grupă 
să aibă o anumită însărcinare. Felul cum au ştiut să se organizeze să 
se ajute, să=şi fixeze programul de lucru să se controleze întrei ei, au 
făcut ca munca lor să fie mai spornică şi mai conştiincios executată. 
Astfel lucrând în grădina şcoalei, cele două ecbipe în care se grupează 
•copiii, ecbipa clasei Fa şi a IFa şi ecbipa clasa lll=a şi a IV-a, se luau 
la întrecere, care să vină mai de dimineaţă, înainte de începerea lec= 
tiunilor, spre a spori lucrul în grădină, a uda brazdele, a completa 
lipsurile, a plivi, a împodobi straturile cu flori, aduse de ei, etc.

Aceeaşi întrecere o observăm şi la cantină. Fetele mici se orga= 
nizează ca să nu se simtă lipsa elevelor normaliste, care vin numai să 
le îndrumeze şi iniţieze. Munca şi=o împart între ele — cele mai mici 
aduc apă, curăţă zarzavaturile, fac focul, aranjează masa, iar cele mari 
pregătesc mâncarea, dirijează mersul în bucătărie, ordinea, curăţenia» 
Sunt îndeletniciri pe care le fac cu plăcere, dacă nu primesc prea mult

1) Datele sunt luate din lucrarea D-lui Prof. I. C. Petrescu : „Şcoala de experi
mentare".
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aju^ior din paitea celor mai mari- Astfel am fost surprinse, când am 
văzut cum o echipă de fetite de clasa Il=a primară, care îşi propusese să 
ajute în gospodăria unui sătean, căruia îi murise sofia şi rămăsese cu 
vreo opt copilaşi, s’au dovedit de o îndemânare şi pricepere în lucrul 
lor, ca nişte adevărate gospodine. Au orânduit casa, curăfind, dereti= 
când, spălând copilaşii — cusându=le şi spălându=le rufşoarele, apoi 
pregătind singure mâncarea din alimente aduse de ele — peşte, mălai, 
legume. Făceau lucrul cu plăcere şi cu atâta interes, cum rar se poate 
vedea. Ce dovadă mai evidentă că munca în care ei se simt lăsafi să 
lucreze în libertate şi din propria iniţiativă, este acea care le desvoltă 
puterile creatoare şi=i formează pentru vieafa de mai târziul

Tot aşa de îndemânatici şi pUni de răspundere i=am văzut în 
lucrările lor pentru îngrijirea bisericii, a cimitirului şi plantaţiei de 
pomi din sat. 5i cu toată vârsta lor fragedă, ei s’au arătat foarte des= 
toinici, când au luat asupra lor îngrijirea şi ocrotirea acestora şi au 
dovedit spirit de iniţiativă şi tenacitate în lucrul ce=l făceau. îngrijind 
biserica s’au gândit să o şi împodobească şi astfel fetitele au lucrat 
cu plăcere învelitoarele trebuincioase pentru masă şi iconostas. Căutând 
să o înfrumuseţeze şi să se intereseze de ea, s’au legat mai strâns de 
sfântul locaş. Aceiaşi deosebită grije au arătat şi pentru cimitirul 
satului de îndată'ce au fost sfătuiţi. Curăfind buruienile, îngrijin d de 
morminte, desţelenind potecile, sădind plantaţii, acesta devine o pre= 
ocupare permanentă, care fixează pe copiii într’o muncă care=i intere= 
sează. 5e întrec care mai de care să contribue cu partea lor la munca 
în comun. Acelaş lucru s a întâmplat când a fost vorba de a. lua asupra 
lor unele plantafii din sat. Cine ar mai fi îndrăsnit să se atingă de 
vre’un pom ? Cine ar fi refuzat să nu=l îngrijească, să=l lase nevăruit, 
neînprejmuit, necercetat? Orija aceasta deosebită nu se poate explica, 
decât prin marea răspundere ce o simt ei, fafă de o însărcinare pe 
care şi-au ales^o de bună voe şi pe care o socotesc ca o datorie la 
care nu=i obligă nimeni.

In acelaş fel s’au achitat şi la cooperativa şcolară. Niciodată giija 
de întreţinerea cooperativei şi mărirea veniturilor nu a fost mai mare 
decât în timpul când aceasta a fost încredinţată unei echipe de eleve 
normaliste care să lucreze cu o echipă de elevi ai şcoalei de aplicaţie 1 
Se simţea în adevăr că lucrul porneşte din inimă.

Astfel se simt copiii atraşi de munca lor, când sunt lăsafi singuri 
să şi=o dirijeze.

Comunităţile şcolare pot da adevărate minuni în rezultate, 
când ochiul, dascălului nu lipseşte şi sufletul lui urmăreşte munca



213

copiilor. Dacă însă sufletul lui rămâne strein de al acestora, atunci 
munca nu rodeşte.

Prin aceste sumare constatări, pe care le=am făcut cu privire la 
activitatea pe ecliipe, organizată la şcoala noastră de Aplicaţie, suntem 
îndreptăţite să rămânem optimiste şi pline de încredere în rezultatele 
pe cari le pot da comunităţile de muncă. O organizare mai temeinică a 
lor, în conditiuni mai prielnice, cred că ar schimba nu numai vieafa 
şcoalei dar şi sufletul ei. Prin ele copiii s’ar obişnui să lucreze cu 
răspundere şi interes, nu din silă şi constrângere. S’ar trezi în ei acele 
însuşiri, pe care şcoala are datoria să le desvolte: sentimentul de în» 
credere în forţele lor, sentimentul de răspundere şi solidaritate fată 
de membrii întregei comunităţi din care fac parte.

Din punct de vedereţ al educaţiei naţionale, ele sunt un mijloc 
preţios de a stimula valorile creatoare, de a le pune în serviciul 
comunităţii din care fac parte, — ale neamului, — şi a le integra mai 
bine în vieata lui. Sunt mijloace puternice prin care un individ se ridică 
mai presus de el, dând întâietate imperativului naţiei, astlel ca insul 
să se şteargă pentru a servi interesele colectivităţii din care face parte. 

Care sunt greutăţile in organizarea muncii pe echipe în şcoala noastră ?
Oreutătile sunt de două categorii :
1) Sistemul nostru şcolar pe clase cu programe şi orare fixe — nu 

se împacă cu munca pe echipe. E drept că programele şcolare au redus 
în parte această greutate, lăsând loc activităţii libere în anumite jumătăţi 
de zile, în cursul unei săptămâni. Programele fixe împiedică pe edu. 
câtor să găsească teme reale scoase din vieată şi urmărite de copii în 
munca lor pe echipe. Munca pe echipe se poate integra însă admirabil 
în cursul supra=primar. Acolo şi vârsta şi programul şi scopul urmărit 
de şcoală,, toate favorizează acest fel de lucru. Dacă în locul unei 
împărţiri rigide şi fixe a activităţii elevilorf s’ar forma echipe, fiecare 
având de tratat o temă în legătură cu vieafa, prin cercetări personale 
— verificările lor să primeze, în loc de a fi lăsaţi să reproducă depe 
cărtij profitul ar fi imens. Aceste teme se pot lua din istorie, din 
geografie, din literatură. S’ar deştepta în copil dorinţa de a se informa, 
şi s’ar deprinde cu o metodă de cercetare care ar ră:gii£e pentru vieafa 
de mai târziu, ar fi stăpâniţi de un interes mai puternic de a se cultiva.

In domeniul practic în locul unor teme, care fărâmiţează munca, 
s’ar putea înfiinţa o echipă a sănătăţii, formată din cele m»»i destoinice 
şi bune îndrumătoare absolvente, o alta de gospodărie, o alta a acti
vităţii agricole, care să lucreze efectiv pentru realizarea unui scop util, 
.Acelaş lucru se poate face şi la oraş.
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2) Greutăţi de ordin material. Munca pe ectipe nu se împacă cu 
dispoziţia claselor, cu bănci, cu catedre. £a cere mobilier mobil, sală 
care îngădue orânduirea lucrului în grupe, cere material variat şi bogat 
— bibliotecă cu reviste, cărţi, albume de fotografii, laboratoare, ate
liere de lucru etc. săli separate unde echipele să poată lucra şi să aibă 
la îndemână tot materialul de care se sitate nevoe

Toate aceste greutăţi se pot înlătura, atunci când şcoala urmăreşte 
scopuri mai înalte educative, când nvătătorul este convins de importanta 
lucrului organizat de elevi în grupe potrivite intereselor lor comune 
şi priveşte şcoala ca o mare comunitete, o familie unde toti membrii 
ce o alcătuesc îşi împart rolurile în vederea unui scop căruia să se 
subordoneze.

Concluzii cu 'privire la organizarea echipelor.
Echipele de elevi sunt aşa dar organizări libere de elevi, formate 

după înclinări sufleteşti şi simpatii- sunt nuclee de vieată socială în 
cadrul şcoalei, în care munca se desfăşoară în mod liber. Elevii con= 
lucrează la reali6area unui scop, fiecare după puterile lor. In ca drul 
unei echipe se desvoltă sentimentul de solidaritate, de ajutor reciproc, 
de simpatie umană. Cei mai buni ajută pe cei mai slabi, niciunul nu 
rămâne fără întrebuinţare. Astfel se desvoltă aptitudinele fiecăruia 
în ritmul de muncă, potrivit capacităţii lor.

In cadrul unei echipe, personalităţile au ocazia să se afirme şi să 
se desvolte.

învăţătorul dirijează munca în echipe, rămâne un colaborator, dar 
şeful formează sufletul echipei. Autoritatea lui este consimţită de grup. 
Când şeful nu corespunde nevoilor şi rolului său, echipa se dizolvă ; 
ea este dar în funcţie de şef care polarizează toate energiile.

Şcoala să fie organizată astfel, ca să închege sufletul colectivităţi 
care o slcătueşte. In cadrul unei comunităţi şcolare munca să se des
făşoare în libertate şi spontaneitate. Şcoala să facă posibilă munca 
creatoare a elevului. Această muncă să fie încadrată în vieata imediată 
şi prin lărgirea cercului de vieată în vieata nafiei.

O şcoală care se detaşează din mediul ei şi lucrează în vederea 
Unor scopuri mărunte, nu corespunde intereselor generale ale neamului.

5ă se caute în cunoaşterea fiinfei copilului toate isvoarele de 
inspiraţie, care să călăuziască munca lui în şcoală.

Copilul să fie punctul de plecarea în viată, încadrarea în vieata 
neamului să fie tinta In modul acesta şcoala se va ridica la rolul ei 
de instituţie de spiritualizare a muncii şi de creare a valorilor noas
tre româneşti.
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INTUIŢIILE COPIILOR

Viea^a care se desfăşoară în jurul -copilului îi a^ăfă curiozitatea, 
deşteaptă în el puterile spontane prin care o poate cunoaşte. Cu cât 
acest mediu este mai bogat în impresii, cu atât copilul are posibilitatea 
de a=şi îmbogăţii sufletul.

A face dar învăţământ intuitiv în şcoala primară, nu înseamnă 
a urmări o înşirare de lecţiuni orânduite după un plan.

Tot ceeace vine în contact cu copilul, constitue tot atâtea ocazii 
de a fi intuite, pentru copilul care ae interesează de tot, căruia nU=i 
scapă nimic nedescoperit ‘)* Aceste intuifii sunt libere» spontane, obi= 
ectele sUnt înfăţişate aşa cum apar cu nota lor particulară, prinse 
prin prizma de interese a copilului, cu subiectivitatea lor, aşa cum l=a 
impresionat, nu cu ceeace noi socotim mai important de observat. «Nu 
însuşirile fundamentale, caracteristice, spune ll^cbarelman, trezesc inte= 
res, ci trăsăturile individuale ale vieţii unui animal concret sau ale 
unei plante concrete

In adevăr cercetând intuiţiile lor, observăm în, toate această preo= 
cupâre de particular, de concret ; ele sunt împletite cu 'amănunte din 
vieata trăită de.copil, cu întâmplări de care se leagă vieata fiinţei lui 
dragi, aşa cum am văzut în diferitele teme pe care le=am prezentat în 
capitolele precedente.

„Câinele îi iese înainte şi se bucură că=l vede şi el îi dă o bucăţică 
de pâinert. „Pisica a prins un şoarece şi s’a jucat cu el". „Calul 
s’a lovit la un picior şi de atunci a rămas şcbiop**. Sau «Tata a pus 
nişte fiare pe masă şi eu am plâns că se rupe masa" etc.

Tot astfel înfăţişând vieata unei plante pe care o observă zi cu 
zi, ei nu pot să o desprindă de aceste întâmplări.

Cităm din caetul de observaţii a unei fetite de clasa ll=a primară.

1) In capitolul „învăţământul pe unităţi de viaţă", în special centrele de interes. 
Casa părintească şi satul, am putut vedea câtă bogăţie de material descoperă copilul în 
jurul lui, intuindu'l cu deosebit interes.

2) Citat din lucrarea „Şcoala Psihologică" de I. Nisipeanu.
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„Noi as£ăzi am fos£ în livada de caişi. Am vâzui cum 
cădeau frunzuliţele de cais pe jos ca nişfe fulgişori de zăpadă
Vasilica şi Petru^a au văzut un fluture şi a alergat după el 
ca să-l prindă, dar nu a putut sâ-l prindău.

3i alfă dafă :
„Eu asfăzi am observaf la cais că a mai crescuf deş 

alalfăeri până acum. Petru{a a găsii o floare pe jos şi a' desfă
cut-o in două şi a găsif o caisă mică. Eu am găsif o floricică 
aproape uscafă- Noi când am venit in clasă domnişoai a Liza 
a presai-o inlr’o carte Foiţele din floare au căzuf pe jos. 
Florica a găsit o caisă şi a mâncat-o dinir'o datăli.

Aceeaşi grije de parficular o găsim şi în desenele lor în care 
înfăţişează obiecfele observate.

Sub salcâmul pe care=l descrie, el nu uită să desemneze şi scaunul 
pe care stă — alături de casă găsim o bunică, un copil care se joacă; 
înfăţişând camera lui, copilul o arată împodobită cu ştergare, cu icoană, 
plină de fraţi şi surori-

In intuiţiile lui copilul foloseşte mult imaginaţia; amintirea per= 
sonală joacă un rol hotărâtor. Prin ele obiectul este individualizat, 
capătă un caracter personal, o vieaţă a lui, se leagă mai' strâns de 
sufletul copilului, de lumea lui sensibilă, astfel că uneori şcoala poate 
folosi şi altă cale, în afară de cea obişnuită — a intuiţiilor sensibile. 
Lăsate să plutească în aceste amintiri trăite, în aceste impresii perso» 
nale, ele se fixează mai puternic, capătă o tonalitate mai pronunţată, 
se întregesc pe nesimţite şi se conturează singure. A le lăsa dar să se 
impregneze de aceste amintiri, este a înlesni procesul de formare al 
lor, a da acel element afectiv în care ele încolţesc şi se desvoltă.

Copiii simt ca o trebuinţă puternică această notă de poezie.
lată o descriere a raţii, a unui copilaş de clasa ha.

„Eu am trei raţe. Raţele mele sunt cafenii. Răţoiul este 
verde.-Eu iubesc raţele că=mi aduc ouă, carne şi fulgi. Când 
omoară cineva raţa mea, eu plâng de mila ei. Raţa mea nu 
se udă de apă.

O poezie despre raţă zice aşa:

Rală, raia răiişoară 
Unde mergi pe ulicioară 
Tipa, tipa legănată 
Şl aşa frumos îmbrăcată. 
Cu papucă gălbiori 
Unde mergi adeseori, etc.u
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Nenumărate teme înfăţişate în Cursul acestei lucrări, şi care ne 
scutesc de a mai înmulţi exemplele, mărturisesc această trebuinţă pe 
care o simt copiii de a se lega de lucruri, această notă afectivă care 
predomină în temele lor şi de care nu se pot elibera-

Nu împiedecăm prin aceasta oare formarea intuiţiilor ştiinţifice ? 
Cu cât imaginile acestea sunt mai bogate, cu atât se înlesneşte formarea 
acelor înlănţuiri precise, ştiinţifice. Sunt cazuri în care anumite noţiuni 
se aşează în sufletul nostru fără să fie întemeiate pe intuiţiile sensibile

Din lumea imaginaţiei copilul îşi formează anumite noţiuni, care» 
se nasc odată cu noi, din acea atmosferă vagă, nebuloasă în care trăim* 
Aci imaginaţia intervine. Astfel găsim la copii ideia de Făt=frumos‘ 
de pitici, de zâne, care se formează în mintea lor, din închipuire 
Raţionamentul ajută să se cristalizeze, să capete contur.

Concluziile la care au ajuns ultimele cercetări în domeniul psibo» 
logiei, fac loc cât mai larg intervenţiei factorului inconştient, care se 
integrează în totalitatea funcţiunilor sufleteşti. ,.Psihologia nouă, spune 
Dai Prof. C. Rădulescu=M.otru, rupe definitiv cu vechea credinţă că 
originea actelor de conştintă stă numai în elemente asemănătoare lor, 
,,Similia similibus“, »Lumină din lumină*1. Actul de conştiinţă poate 
isvorî din funcţiuni fiziologice, aşa după cum şi creşterea plantei se 
întreţine din materie.

Vechea concepţie intelectualistă, după care. conştiinţa omului şi=ar 
avea stările din lăuntrul său verificate prin percepţia simţurilor şi 
apoi ordonate în asociaţii, întocmai cum se cere unui magazin de comerţ 
să=şi aibă toate mărfurile inventariate şi aşezate după specialitatea 
lor în rafturi, nu se mai poate susţine. ’)

Astfel faptele sufleteşti îşi au origina şi dincolo de câmpul 
conştinteî, sunt acele intuitiî personele isvorîte instinctiv în sufletul 
nostru, care găsesc o explicaţie atât de bogată în experienţa noastră 
de toate zilele.

Dar ştiinţa nu recurge şi ea de atâtea ori la atâtea ipoteze cari 
apoi verificate conduc la adevăruri definitive? Ce a fost noţiunea 
gravitaţiei universale la Newton, decât un produs al închipuirii, care 
l=a deterininat la cercetări precise, la verificări pentru fixarea acestei 
legi? 5i câte intuiţii isvorâte în felul acesta, nu au dobândit mai 
târziu valabilităţi de legi !

3coala nu trebuie să urmărească să fixeze dela început în for» 
muie definitive adevărurile pe cari le dă. Ele suferă o transformare 
lentă — dele acea formă nebuloasă, vagă sub care se piim^esc, până la

1) C Rădulescu-Motru. „Vocaţia şi psihologia de adâncime- Revista Fundaţiilor 
Regale anul VIII pag. 11.
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forma exacfă, precisă, finală. Acesf proces lenf esfe necesar, şi aşa 
după cum se exprimă D-1 Profesor Rădulescu^Mocru, ,,aşa numifele 
forme de culfură sunf expresiunea pe care* o ia vieafa omenească în 
urma frecerii ei prin aceasfă maferie a inconştientului".

Astfel organizarea acestui material ştiinţific, al formării noţiunilor, 
se pregăteşte pe nesimţite, prin formarea acelei matrice de protecţie, 
pe care o socotim necesară pentru desăvârşirea şi crearea elementului 
intelectual. Bogăţia de material concret, efectiv cald, atmosfera priel= 
nică de germinaţie a acestui element este necesară pentruca intuiţiile 
ştiinţifice să se formeze pe nesimţite şi să se precizeze.

Noi am folosit în lectiunile noastre acest procedeu. Am înfăţişat 
obiecte care nu puteau să vorbească îndeajuns simţurile lor, care ar fi 
fost prea reci, prea puţin atrăgătoare, dar cari în forma caldă a neratiunii 
a isbutit să le stârniască interesul şi să=i provoace la cercetări proprii-

In felul acesta trezim în copii acea lume de impresii, de imagi= 
naţie, de poezie, care clocoteşte în sufletele lor şi caută explicări, răs= 
punsuri, forme de înţelegere şi contribuim la elaborarea acelui proces 
lăuntric, prin care în adevăr o noţiune face să se nască altă noţiune.

Iată cum explică psihologul italian Luigi Volpicelli acest proces 
lăuntric, care se naşte in noi :

„Până la o anumită vârstă fiecare din noi a fost mai mult sau 
mai puţin gol. La un moment dat a venit fără veşte o lumină: am 
găsit o carte, un om, o problemă ce ne=a luminat, ce ne=a fost punctul 
de plecare, dela care pornind apoi, încet, cu osteneală âm pus rânduială 
în universul nostru din care ne=am născut ca oameni gânditori". 2).

Această ciocnire dintre lumea interioară, eul nostru, şi contactul 
extern, ca să se producă, trebue creată pe nesimţite. Este la îndemâna 
şcoalei să o provoace, astfel ca fiecare lucru văzut să treziască amin° 
tiri, să se lege de un sentiment, să declanşeze din adâncul fiinţei co
pilului o stare favorabilă, care să facă accesibilă trezirea de noui idei..

Deci, în locul unor intuiţii banale, searbăde care Iasă indiferent 
sufletul copilului, să căutăm să ajutăm formarea acestui proces lăuntric,, 
prin crearea unor impresii vii, puternice, bogate.

In modul acesta intuiţiile lor nu vor mai fi goale de înţeles, ci 
vor umple sufletul, vor constitui baza întregului proces evolutiv, se 
vor integra cu materialul nou ce se va adăoga neîncetat şi va face 
posibil procesul de elaborare şi creaţie.

Deci nu cunoştinţe, nu elemente de îngrămădire, ci forte de creaţie 
a mintii, în aceasta constă puterea de asimilare şi productivitate a 
personalitătei omului.

1) C. Rădulescu-Motru — articolul citat.
2. Citat din lucrarea: Spiritul şcoalei noui, de N. Ilie Surea Fim pag. 130.
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ABECEDARUL LUCRAT DE COPIL

Abecedarul lucrai de copii £oaie cu £oaie, din lilere de lipar 
decupate din ziare şi ilustrat tot de ei, din imaginaţie, a fost introdus la 
şcoala noastră de Aplicaţie în anul şcolar 1935=1936. De atunci el a 
fost continuat în fiecare an, devenind o lucrare interesantă pentru 
copii, la care nu se mai putea renunţa. El a câştigat an de an în
tecbnică şi fineţe de executare, înfăţişând una din experienţele noastre
cele mai de seamă.

Asupra metodei aplicate pentru realizarea acestui abecedar, am 
publicat o dare de seamă în revista „3coala şi Vieata1)** de care ne 
folosim în lucrarea de fată. Iată ce scriam cu privire la această expe= 
rientă într’un articol mai vecbiu.

„Ca profesoară de pedagogie, am încercat la şcoala mea de Apli
caţie să alcătuesc cu elevii de clasa I primară, copii simpli de ţară, 
dar cu minţi agere şi dornice de a se forma, o carte de cetire a lor, 
un mic abecedar, pe cât de simplu ca alcătuire, pe atât de intere
sant. Şi mărturisesc că nu am găsit pentru ei o ocupaţie mai plăcută
decât aceasta, în care tot sufletul lor şi toată puterea de creaţie
erau puse la contribuţie. Pentru elevii noştri dela şcoala de Aplicaţie, 
cartea oficială introdusă, era numai im auxiliar, o carte pe care o 
consultau, o citeau cu plăcere, după oe-şi aranjau foaie după foaie 
pe a lor.

Cu acest mic abecedar, am putut să fac şi pe cei mai indife
renţi şi mai puţin dotaţi să se intereseze şi să lucreze cu tragere 
de inimă, să-şi aştearnă literile, să-şi alcătuiască cuvintele, să-şi fa
brice cu alte vorbe cartea lor. Numai era o ocupaţie intelectuală ex
clusivă, comandată şi mecanizată de a învăţa, ci o muncă personală, 
cu realizarea unui scop imediat, deci o muncă ce se apropie de ac
tivitatea desfăşurată într’un joc.

Voiu arăta mai departe procedeul pe care l-am folosit în timp 
de doi ani consecutivi, pentru realizarea acestui abecedar alcătuit de 
elevi, şi nu cred să fie atât de greu şi de inaplicabil, ca să nu poată 
fi folosit de orice învăţător, cu oarecare osteneală şi bunăvoinţă!

Un tablou frumos desenat pe tablă sau pe carton, cu cretă 
colorată, destul de mare ca să poată fi privit de întreaga clasă şi 
destul de atrăgător ca să deştepte interesul şi să aţâţe ^ curiozitatea.

,Şcoala şi Vieaţa”, Dec. 1938-Ian. 1939. Manualele şcolare.
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In jurul tabloului se creiază o povestire atrăgătoare, o naraţiune 
sau o descriere. Atâta material de discuţie, de intuiţie! Anumite 
scene, un fapt, un obiect sunt fixate în mod deosebit în clasă, prin 
convorbire liberă. Elevii mai găsesc şi altele, potrivit vocabularului şi 
posibilităţii ce au de a fixa prin scriere ceeace au reţinut. La în
ceput când nu cunosc decât puţine litere, ne limităm la un singur 
cuvânt. De exemplu se intueşte o- scenă care reprezintă un cioban

cu oile. Se stăruie numai asu
pra cuvântului oi.

Mai târziu când se cunosc 
şi alte litere se poate fixa o 
zicere, de exemplu: „la han horă 
mare” sau ,,hora noastră din sat” 
sau „flăcăi şi fete la horă”, ctc.

Principalul e ca textul să 
fie găsit de copii, să fie suges
tiv şi să fie redus la eapitalul 
de litere eunoscut de elevi.

Acest text se fixează de că
tre învăţător sau chiar de către 
elevi, din litere de carton mo
bile; sunt foarte practice literile 
de tipar mai mari, decupate din 
ziare şi lipite pe carton.

Elevii citesc textul. Litera 
nouă ce se adaugă întotdeauna 
eelorlalte, este descoperită uşor 
de elevi, odată eu fixarea tex
tului. Această literă rămâne a- 
poi să se observe deosebit şi să 
mai fie folosită şi în alte eom- 
binaţii de litere, formând noui 

cuvinte; se citeşte textul de câteva ori de diferiţi elevi şi se trece 
apoi în aceeaş oră sau în ora următoare, la alcătuirea foii din abecedar.

Pe foi de hârtie volantă ei desenează sau lipesc din hârtie colo
rată scena sau tabloul intuit pe tablă 1). Desenul este întotdeauna o 
creaţie a lor, niciodată nu este copiat, căci tabloul de pe tablă a 
dispărut odată cu terminarea lecţiei. In felul acesta copiii îşi pun 
la încercare toate puterile lor de a înfăţişa ceva asemănător cu ceea
ce au văzut. Am putut să realizăm în modul acesta lucrări cât se 
poate de interesante, iar după un timp mai îndelungat mulţi dintre 
copii ajung adevăraţi mici artişti.

Sub acest tablou ei îşi fixează prin cuvinte sau ziceri scurte 
imaginea.

lată cum au redat copiii prima pagină din abe
cedar Litera O scoasă din exclamaţia cu care au 
privit tabloul ce reprezintă un car ce era gata 
să se prăbuşească. Unii elevi au desimnat un 
copilaş care se îndreaptă in..faţa carului să 
oprească boii; alţii au desenat carul gata să se 
prăvălească.

Este îndeosebi interesant modul cum ajung să-şi adune literile.

1) La început am folosit şi decupările din hârtie colorată — în anii următori copiii 
au desenat şi colorat în tonuri şterse şi frumos armonizate aceste foi.
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Din foi de ziare ei culeg cu deosebită grije toate literile care le tre- 
bue. Parcurg în felul acesta tot alfabetul — şi ochiul se familiari
zează cu diferitele caractere — astfel că de câte ori o literă nouă 
se înfăţişează, ea nu mai apare ca ceva nou, cu totul necunoscut, 
ci este o recunoaştere a ceeace au văzut în munca lor de a-şi co
lecţiona literile.

Textul pe care-1 fixează nu este întotdeauna textul care a fost 
scris pe tablă; de cele mai multe ori copiii adaugă ceva, schimbă,

individualizează, dau nume per
sonagiilor, animalelor, locului. 
Este în felul acesta o mică com
poziţie pe care o fac aceşti mi
cuţi creatori şi interesul şi plă- 
cei’ea sunt mereu treze, căci ei 
găsesc necontenit ceva deosebit 
pentru foaia lor.

Litera de mână se predă 
deosebit în altă lecţie, după li
tera de tipar. Este mai natural 
ca aceasta să se predea la urmă, 
pentrucă textul tipărit este acela 
care a fost mereu viu, actual 
în toate ocaziile, pe finne, pe 
tablourile ce împodobesc clasele, 
în ziare, etc. E cu atât mai ă- 
ţâţător de curiozitate, cu cât e- 
levul trăeşte într’un mediu inte

lectual. Nu cunosc oare copiii literile de tipar după titlu ziarelor, 
al firmelor, al cărţilor, etc.? şi ce antipedagogic procedăm noi, când 
îi introducem întâiu în textul scris de mână şi apoi nu este mai 
simplu ca copilul să ştie întâiu să descifreze scrisul care
are un sens pentru el şi apoi să-l reproducă? Eamiliarizărea 
cu literile de tipar mai răspunde şi altei condiţii psihologice: asocierea 
care se face între diferitele litere de tipar, mult mai simple şi cele de 
inână. Astfel literile: o, c, i, u, n, m, z, d, t, etc., simt aproape re
producerea celor de tipar. Nu e mai natural ca ceeace este mai simplu 
să fie cunoscut mai întâiu?

Pentru învăţarea literilor d^ mână ne folosim de dicteuri, de ase
menea în legătură cu textul. Se dictează de elevi şi se scrie tot de 
ei; numai la începutul anului lucrează învăţătoarea. Când se întâlneşte 
litera nouă, ea se scrie în grupa celorlalte, se atrage atenţia asupra 
ei, se compară cu cea de tipar sau cu celelalte învăţate de mână cu 
care se poate asemăna şi se caută să fie găsită şi în alte combinaţii 
de litere, spre a se forma noui cuvinte. Se pot găsi de către elevi o 
varietate de cuvinte alcătuite din, aceleaşi litere — soc, cos, coc, cocoş, 
etc., sau ras, sar, ros, ars — adevărate jocuri de limbă, pe care copiii 
cu un interes viu le eaută, luându-se la întrecere.

Dicteurile noastre, cuvinte izolate la început, ziceri scurte mai 
târziu, sunt teme pentru scris-cetit deosebit de antrenante. In loc

’V~ Ir' Xf' lr' 'b- 'b' '2*'. 'Ib-
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de a li-se da să copieze din abecedar, elevii îşi alcătuesc sin^ri cu
vintele sau zicerile şi astfel mintea lor este mereu activă.

Nu cred că există procedeu mai antipedagogic decât acela al co
pierilor de pe carte. Cine nu ştie ce rezultate pot să dea aceste teme, 
când elevii ajung să copieze pagini întregi din abecedar, fără să 
poată deosebi literile. Iar cetirea de pe carte poate să dea aceleaşi 
rezultate, când se mecanizează, când învăţătorul obişnueşte să facă 
cetirea în cor, pentru ca elevii să-şi dea seamă de cuvinte şi de li
tere. îmi aduc aminte de fetiţa mea, care la vârsta de trei ani, ştia 
să citească pagină cu pagină o carte întreagă — fără să cunoască o 
literă — pentru că asociase cu fiecare pagină imaginea corespunzătoare. 
La acest rezultat se ajunge de multe ori în clasele numeroase, unde 
controlul individual se face' foarte greu şi se foloseşte procedeul mai 
comod de a se da de copiat după carte şi repetarea lecţiei .până 
la saturaţie”.

Având de alcă£ui£ foile de abecedar cu lifere mari, copiii au 
făcuf cunoşfintă cu fexful rimaf, pentru fiecare literă un vers, iar 
ei au ilustrat aceste versuri, în mod foarte sugestiv, dovedind o ima
ginaţie foarte bogată şi un spirit ascufit.

I n se ncepdB Han
Hotar Ştim tP4. ce an invăit^l

In felul asesta am isbutit să realizăm aceste admirabile foi de 
abecedar, care sunt o creaţie a copiilor. Lucrarea este interesantă pen= 
trucă îi provoacă la o activitate personală, stimulându=i necontenit de 
a o ilustra cât mai artistic şi a o completa cu un text variat, fiecare 
aducând nota lui proprie. Este şi o educaţie a vointii care li=se face, 
aşa după cum am. arătat în alt Ipc, deoarece copiii sunt atât de inte= 
resati la acest lucru, încât nimic nu-i face să=l întrerupă înainte de 
a termina foaia. Lucrează cu pasiune şi dovedesc o hotărâre şi tena-
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ci£a£e de a duce la bun s£ârşi£, încâ£ dacă ar pu£ea să âe lăsări să 
lucreze a£â£ câ£ ar dori, foile acesfea de abecedar ar fi adevărate 
lucrări de oameni formaţi, nu de copilaşi neexperientati y-

Sunfem convinse că o astfel de lucrare s ar putea continua şi 
pentru cărţile de cetire, pe care le=ăr alcătui din materialul adunat de 
ei şi ilustrat după placul lor.
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Lucrare de aplicare
Copiiii au alcătuit textul unui tablou care înfăţişează ocupaţia locuitoiilor din sat, cu litere decupate din

1) Foile de abecedar se lucrează în clasă în ocupaţii indirecte, elevii de clasa I»a 
lucrând în aceeiaş sală cu elevii de clasa Il-a, sau în timpul unei după amieze. Este o 
plăcere să priveşti micii copii cum se căsnesc să-şi taie din ziare literile de care au 
nevoe — de multe ori folosind nişte foarfece mari, cari sunt mai bune âe tăiat lâna de 
pe oi, decât pentru un lucru atât de delicat — şi apoi să-le potrivească cu grije, să-le 
lipească şi să-şi alcătuiească cuvintele şi zicerile de pe foaia lor de abecedar.
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DESENUL DIN IMAGINAŢIE

Desenul din imaginaţie conslilue ullimul capifol al lucrării noaslre.
Copiii înfăţişează în desenele lor scene ce i=a impresionai din 

povestirile ce li s au Irafal în clasă. Odată cu povestirea propunătoarea 
desfăşoară în ockii copiilor scena pe care o povesteşte, frumos colorată 
pe tabla mare a clasei. Aceasta constitue una din marile lor bucurii. 
Scenele sunt observate cu atenţie, contemplate aproape fără răsuflare 
şi apoi comentate. Copiii sunt impresionaţi de coloritul delicat, de 
bogăţia de detalii, de vieaţa pe care o înfăţişează. Astfel ei păstrează 
în desenele lor imaginea acelor scene pe care caută să le reproducă 
fiecare cum pot. ').

Aşa reuşim să obţinem acele desene, care se caracterizează printr’o 
nuanţare fină, care este nepotrivită cu felul de a colora al copilului, 
înclinat către culori tari.

Alteori scenele sunt inventate de copii, dovada unei imaginaţie 
deprinsă să redea în desene ceeace simt. In modul acesta s’au ilustrat 
foile de abecedar cu literile mari.

Desenul din imaginaţie constitue una din ocupaţiile preferate ale 
copiilor. Ambianţa de lucru pe care o găsesc copiii la şcoala noastră — 
pereţii împodobiţi în permanenţă cu desene făcute de ei, povestiri şi 
poezii filmate, în desene frumos colorate, executate pe planşe sau pe 
tabla clasei, realizări ale elevelor normaliste sau încercări ale copiilor» 
povestirile calde cu bogăţie de amănunte şi colorit, care=i impresio= 
nează şi care găsesc un larg loc în programul nostru de lucru, în sfârşit 
natura pe care îi îndemnăm necontenit să o cerceteze şi pe care ei 
simt nevoia să o redea, toate acestea contribue să deştepte în ei acel 
simţ fin al coloritului şi acea trebuinţă de a exterioriza prin desen 
tot ce»i impresionează.

Toate acestea dovedesc că există pentru copil nenumărate posi»

1) A se vedea planşa alăturată.
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bili£ăii ca să dea la iveală bogăţia de resurse interioare de care dispune 
numai şcoala să-i ajute şi să=le ofere prilejul acestor manifestări.

O experienţă pe care am făcut=o la o şcoală secundară din Capi= 
tală, cu eleve de clasa I=a între vârsta de 11=14 ani, cărora după ce 
le=am povestit bucata atât de cunoscută, ,,Greerile şi furnica‘‘ cu un 
lux de detaliît astfel ca să le dau putinfa să=şi închipuie în mod cât 
mai concret diferite scene din povestire, le=am cerut apoi să deseneze 
scene care le-a plăcut mai mult. Ceeace au reuşit să redea după efor= 
turi şi ezitări, este în afară de orice închipuire. Nu am putut alege 
din trei zeci de lucrări, decât trei care să fie demne de a fi înfăţişate O-

Majoritatea au redat în linii stângace figuri de oameni şi obiecte, 
fără nici=o legătură, fără niciun sens de interpretare. Sunt mărturii 
dureroase de lipsa de interes cari se acordă acestui preţios mijloc 
educativ — desenul — pe care şcoala modernă îl priveşte nu numai 
ca important auxiliar în desvoltarea funcţiunilor sufleteşti, dar unul 
din mijloacele cele mai puternice de influenţarea sufletului copilului.

Nu există funcţiune sufletească care să nu se resimtă de in
fluenta pe care o are desenul, începând cu acel dar al odservatiei şi 
terminând cu cele mai evoluate forme ale sentimentului estetic, toate 
se resimt şi se desvoltă cu ajutorul desenului.

Copilul desenează prin instinct. El găseşte prin desen mijlocul 
de a exprima un gând, o idee, o stare emotivă, este un joc al imagi= 
naţiei sau o nevoe adâncă de a=şi verifica unele impresii, de a=şi rea= 
liza unele înclinări către frumos — realizări artistice pentru el, nevoi 
superioare pentru mai târziu. Fiecare obiect poate să împrumute de
senului concursul său, începând cu aritmetica, care s’ar părea că-i cea 
mai aridă — acea aritmetică în imagini pe care am prezentat=o, 2) apoi 
limba maternă, cu poeziile, povestirile, compunerile ilustrate prin de
sen, aşa cum le place copiilor, în sfârşit istoria, geografia, ştiinţele 
naturale, lucru manual, toate câştigă prin desen şi influenţează asupra 
desvoltării personalităţii copilului. Cine nu se- mulţumeşte să=ti des= 
crie o plantă Sau un animal şi poate să redea în câteva linii trăsăturile 
caracteristice, cine nu este satisfăcut în fata unei experienţe şi caută 
săşi deseneze, cine nu poate invăta o lecţie de geografie decât de
senând, sau redând într’o schiţă o povestire istorică, care l=a impre= 
sionat, cine mai ales contemplând un tablou din natură vrea să=l şi 
înfăţişeze prin desne — aşa cum am avut nenumărate ocazii să arătăm 
din desenele copiilor noştri, începând cu cei de clasa I-a primară, cari 
însoţesc toate lucrările lor cU desene de animale, plante, grădină pă= 
dure, parc, etc., toti aceştia dispun de posibilităţi mai numeroase şi

1) A se vedea planşa alăturată.
2) A se vedea capitolul Învăţământul pe unităţi de vieaţă.
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mai bine definite în redarea impresiilor lor. In acelaş timp tecbnica 
care se desvoltă prin această exercitare a desenului este şi un mij
loc de perfecţionare şi afirmare sufletească. Un bun meseriaş nu 
este acela care ştie să execute numai cu ciocanul sau rindeaua un 
obiect, dar care înainte de a-1 executa îl concepe şi-l realizează prin 
desen, tot aşa după cum un tecbnician nu poate să separe meseria 
sa de aplicarea grafică.

Sunt dovezi indiscutabile că desenul este atât de necesar, încât 
valoarea lui nici n’ar mai trebui discutată. Totuşi şcoala noastră 
în marea majoritate a cazurilor, ocoleşte această aşa zisă pe nedrept 
dexteritate, socotindu-1 ca ceva accesoriu. Ea a folosit multă vreme 
rigidele caete de desen după model, aşa după cum a folosit pe cele 
de caligrafie cu liniatura fixă, amândouă tot pe atât de nepotrivite cu 
tendinţa de afirmare a individualităţii copilului şi în scriere ca şi în 
desen1) şi nevoia de creaţie, care constituie temeiul psihologic cel mai 
important în sprijinul acestui principiu.

Astfel fiind, desenul liber după natură sau din imaginaţie, de
senul care să întovărăşească toate disciplinele în şcoala primară, desenul 
ca mijloc de influenţare şi exercitare a funcţiunilor sufleteşti ale 
copilului şi înnobilare şi formarea personalităţii sale, desemnul urmă
rind scopuri ştiinţifice sau- artistice, să fie pus la locul de cinste în 
şcoala primară.

lâb
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YfnaieL. r. d j

Poezie filmată de copii. — rCei trei pitici„
Lucrare colectivă. Clasa I-a. 1941.

1) La şcoala noastră de Aplicaţie s’au suprimat caetele de caligrafie. Din scrisul 
copiilor pe care-1 redăm, începând cu cei de clasa I-a, în paginile acestei lucrări, numai 
poate rămâne nicLo îndoială de rezultatul obţinut.
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DESEN DIN IMAGINAŢIE DUPĂ POVESTIREA GREERELE ŞI FURNICA
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Cum au înfăţişat niajorilatea elevelor de clasa I-a secundară, o scenă din povestire
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Cele mai bune desene obţinute dela eleuele din clasa I a, unei şcoli secundare din Bucureşti)
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î N C H E IE K E

Am înfăţişat în lucrarea de faţă o serie de experienţe peda^o^ice pe 
care le-am încercat la şcoala de Aplicaţie dela Măgurele. Aplicându-le, nu 
am căutat să învederăm niciun principiu introdus în alte părţi — nu am 
pornit la lucru cu idei preconcepute. Experienţele noastre au fost impuse 
de concursul de împrejurări, de ambianţa de lucru în care ne găsiam; fie
care experienţă a fost o încercare, o verificare, apoi o concluzie.

Am introdus învăţământul pe unităţi, de vieală — învăţământul inte
gral — îneadrarea copilului în vieaţa mediului înconjurător, ca o necesi
tate a culturii sufleteşti a copilului prin realitatea trăită de el. In progra
mul de lucru pe care l-am fixat ne-am condus pas cu pas de realitate^, 
pe care o aveam în jurul nostru. Astfel am anticipat actucda programă 
analitică a învăţământului primar şi prin constatările pe care le-am făcut, 
ne-am încredinţat că un plan de lucru nu se poate elabora decât în con
tact cu realitatea, nicidecum dela masa de lucru oficială.

Astfel acest mod 'de a lucra rămâne valabil în măsura în care învă
ţătorul este pătruns de acest adevăr, că şcoala nu este pentru a da învăţă
tura streină de vieaţă, ci de a i&e încadra în vieaţa însăşi.

Alte experienţe au fost impuse de aceleaşi necesităţi. învăţământul 
ocazional şi prin actualităţi, răspunde acelui gol care se făcea simţit în 
programele şcolare — trăirea copilului in actualitate. Evenimentele atât de 
bogate în fapte, în ultimii ani, trăirea istoriei patriei prin toată gama de 
scoborâri şi ridicări la care am participat, sunt fapte care nu pot fi lăsate 
necercetate. Experienţele noastre au fost bogate în rezultate, impunătoare 
în aplicarea lor şi astfel acest mod de a învăţa şi-a câştigat un loc defi
nitiv ÎJi programul nostru de lucru; spre marea noastră mulţumire însăşi 
oficialitatea şcolară l-a introdus în acest cm, ca principiu înviorător al în
sufleţirii programelor.

La fel şi studiul naturii; nu a fost o copiere servilă a unor procedee 
introduse de mult ca metode de lucru în alte .şcoli streine. Imatura era vie 
în jurul nostru, ea trebuia cercetată; asupra mijloacelor, trebuia să ne gă
sim drumul cel mai bun. Aici a intervenit metoda Alice Franchetti; în



228

tehnica de lucru ani găsit în această metodă admirabile orientări. Pe aces
tea le-am aldicat — observarea şi studierea) plaaitelor în evoluţia lor, ex
perienţele botanice şi calendarul — le-am luat şi le-am familiarizat, ele 
s'au dovedit preţioase şi le-am adoptat în convingerea că lucrăm în spiri
tul şcoalei pe care ne-o propusesem, de a face pe copil să trăiască vieaţai, 
să pătrundă natura care inunda în jurul lui, prin toate mijloacele ce îi 
stau la dispoziţie. Astfel am încetăţenit o metodă streină, altoită însă la 
cerinţele şcoalei noastre de sat.

Timpul a fost un verificator al experienţelor noastre. An de an ele 
s’au perfecţionat şi au câştigat în siguranţă, pe măsură ce rezultatele ce 
le obţineam se învederau tot mai mult. Astfel am ajuns după şase ani de 
experimentare, să le socotim necesare şi neînlăturabde. Nu putem acorda 
o mai mare încredere unor adevăruri constatate pe calea la care am ajuns, 
decât măsurându-le prin efectele lor. In modul acesta am adunat în acest 
mănunchi aceste rezidtate — realizări — pe care le socotim suficiente pen
tru a se forma o convingere îndreptăţită asupra valoarei lor.

Şcoala noastră primară trece azi printTo adâncă transformare. Ea nu 
mai poate folosi formele învechite în care s’a complăcut atâta vreme. O 
înviorare a şcoalei, o verificare a metodelor de lucni, este cu atât mai 
necesară, cu cât prefaceri adânci se produc în mentalitatea vieţii noastre, 
îndreptată către o nouă spiritualitate. Şcoala va trebui să dea problemelor 
noui care se pun, soluţia definitivă. Ea trebue să asigure a condiţie favo
rabilă acestei spiritmdităţi, isvorâte din frământările vieţii de azi. O ca
tegorică ruptură, între un intelectualism arid şi formalism rigid şi vieaţa 
din afară, nu mai poate să dureze. Cu oricâte sacrificii, cu oricâte renunţări 
la tot ce a constituit armătura ei didactică, şcoala trebuie să-şi găsească 
drumul ei adevărat. Şi acest drum nu-l vedem decât în încercări personale, 
în eforturi susţinute din partea slujitorilor ei, încălziţi de un puternic en
tuziasm, de a lucra fiecare la ridicarea ei, astfel ca orice zi închinată şcoa
lei să fie o ptănăre a unui gând, a unei năzuinţi de a o face tot mai 
bună şi tot mai 'filinăi de înţeles. Ca o plantă care se deschide sub lumina 
ocrotitoare a soarelui, aşa trebuie să trăiască şcoala sub ocrotii'ea înţelegă
toare a celor cari o servesc. Preţuirea oricărei încercări menite să o ajute 
în afirmarea ei, este o dovadă de interesul cu care se urmăreşte problema 
învăţământului în lumea noastră didactică.

Oricât de ciudat ni s ar părea, noi am trăit întro pasivitate care a 
scos şcoala din curentul de dlscuţiuni şi preocupări. Ea a fost lăsată în 
seama câtorva cari să legifereze şi a massei de slujitori cari să execute, o 
şcoală de comandă şi autoritate, lipsită de iniţiativă individuală, aranjată 
şi impusă cu toată rigurozitatea unor mai mult sau mai puţin întemeiate
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justificări. In această şcoală atmosfera anchilozantâ a fost întronată de
finitiv. Rezultatul? Am trăit departe de cursul normal al vieţei, izolaţi, 
ca intro cetate de nepătruns. Am trăit în regres şi ne-am resimţit.

Să lăsăm larg porţile deschise spre a pătrunde aerul primenitor al 
vieţii, să facem din şcoală centrul de preocupări şi de interese, să-i acor
dăm libertate de trăire, de mişcare, de iniţiativă. Dar să dăm în acehaş 
timp putinţa de orientare şi de documentare tuturor celor cari o servesc, 
să o dăm din plin şi fără măsură. Numai astfel şcoala se poate ridica. O 
şcoală care să servească tuturor, şi mai ales să servească neamul. Şcoala 
pusă în serviciul vieţii unui popor — dl poporului nostru.
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Casa mea
Casa mea e frumoasă.
Ea e curaţi. 

In ca S i p CaId.

o foaie de abecedar. Caca mea.

Stancu Mafia 
Clasa I-a
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Căsuţa noastră.
Stoicescu Neli

Clasa 11-a



-OJTJL -Z^Q-'Z/C .

■m/LoL,.

'yT'iA^su -g^v6^ -yyixx 

-nrruux,
‘y/^Aj^Oyyyux. o/yi/xJt^LA.yruD^ ji/%Zyrz^

-O-A^nAx ■ (A/\Ao-i^ ^AXA't/~€/'yn 'X'OAyriM<A.

'A. -OyvCt/>UynrjJUt Z^yt JUa-AtAjC .
, •

,^HAA/XAjLcx~ 'ryue^cx^ JL/yAju jCc^^Avautâ,

'^xX. xxxrrzy AA-AT^ .CiX>~>LyCo<iALAX>Â..
/

lC'O-,vtAXcLALAX0AA-^ JIaAjL Zyn£o-^AO<jiL.

Jicx.
-MyrriZmjx IaajL

O pagină din caetul elevei.
Qheorghe Jana
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Clasa I — 1041



Râul nostru Ciorogârla.
Ivan Ştefana

Clasa ll-a
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Moara din soiul meu. Constantin Ioana 

Clasa u-a - 1938
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In pădure primăvara.
Anghel Sofia

Clasa IV-a
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,/ Dâ Paşti tn sat.
Bâlaş Sandu

Clasa lil-a — 1940



Pădurea toamna.
Stancu Nae 

Claia Ul-a
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Lunea noastră prtmăoara.
Nicidae Qheorghe

Cbua n-a



10 FEBRUAWE 1940
„De dimineaţa soarele strălucea, de credeai că a venit pilmăvara. Dar mai târziu 

soarele s’a ascuns şi un vânt de M. N, a început să bată. Eu nu mai puteam de 
necaz fiindcă strălucirea soareiui cea frumoasă nu se mai vedea. Pe seară vântul a 
început să bată şi mai tare. Ce frumoasă a fost ziua de astăzi I*

Andrei Z. Olga
Clasa V

ÎTTTÎTTÎ

4 FEBRUARIE 1940.
«De dimineaţa, când m’am sculat, am văzut că ningea. Eu atunci bucuros cum 

eram, m’am îmbrăcat repede şi am plecat la săniuş, fiindcă era Duminecă şi nu ne du
ceam la şcoală şi la ora 12 am venit să mănânc. Eram alb de zăpadă şl mama mea 
m’a certat-.

Popescu Aurel
Clasa V



CALENDAR DE IARNĂ
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20 FEBRUARIE 1940
,,Când am eşit afară de dimineaţă am observat că nu este aşa de frig. Nu era de 

loc. Când am privit copacii, am rămas uimită de frumuşeţea cu care erau împodobiţi. 
Căzuse chidă şi erau atât de frumoşi, parcă erau înfloriţi. Soarele a ieşit. Vrăbiuţele 
sburau vesele. Mai târziu zăpada a început să se topească.

Sunt aşa de bucuroasă când mă gândesc că nu mai sunt decât câteva zile şi 
este 1 Martie. Odată cu 1 Martie vine şi primăvara**.

W'of ^

^ '

''%S

22 IANUARIE 1940
„Astăzi de dimineaţă nu a fost frig aşa de tare. Plouase de cu seară şl în aceiaşi 

noapte a şi îngheţat. Dimineaţa când am eşlt afară, îmi lua ochiul luciul gheţei. Pe urmă 
m’am îmbrăcat bine şi am pornit la sănluş. !n urma mea mai văd şi pe Tănase şi 
Călin. Colegii mei veneau şi el tot la sănluş'*.

loniţă Gheorghe
Gasa V-a



CALENDAR DE PRIMĂVARĂ
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7 MARTIE 1939
„De dimineaţa am văzut nişte găini sburănd pe sus şi cărăind, parcă erau săi» 

batice. Când eşii pe uşă afară, am fost de m’am uitat pela coteţe şi văzut o hoţomoiacă 
de vulpe care se rătăcise prin căpiţele de fân. Eu am sărit repede şi am luat pe Qrivei 
şi Tam asmuţit repede pe ea, dar noi ştim dela şcoală că vulpea foarte greu se vâ
nează. Pe urmă am intrat !n casă, mi-am luat cărţile şi am pornit în spre şcoală. Am 
observat că cerul era plumburiu, era foarte frig. Mâinile îmi erau îngheţate şi nasul îmi 
îngheţase. Se făcuse ger. Pomii au început să-şi desfacă frunzele, micşunelele şi ghi
oceii au înflorit*.

loniţă Qheorghe
Clasa IV-a

isr- - --

1

i

13 m 1941
OBSERVAREA NATURII

ţ: /'v «Astăzi de dimineaţă a 
fost frig, dar acum s’a în
călzit şi este frumos afară.

Astăzi în clasă a fost 
temperatura de 14° şi afară 
de 5°. Ce frumos este afară. 
Mie îmi este drag că a 

I venit primăvara.
Baluş Sandu 

Clasa IlI-a



Unul. Tănase Elena

/

f» f«ric

•mi rr I'

/orna /a no/ la Măgurele,
Constantin Florea

Clasa l-a — 1941

Satul nostru iama.
Constantin Qheoighe

daaa IQ-a
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Copiii se duc cu uratul.
Ion G. VasUe 

Clasa lU-a - 1^
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Noi am făcut un om de zăpadă.
Andrei Z. Olga

Clasa V-a - 16 I IMO
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Iarna în sat. Qiiriţă Nlculae
Clasa IV-a



ABECEDARUL LUCRAT DE COPU

noi am sărbătoriicrăCiunul

am colindat cu soreov&«

Ce bi»e!
O foaie de abecedar.

Ion Elena
Clasa I-a — 1988



Cu L Se' ncepe lemn

O foaie de abecedar.
Manole Qheorghe

Claia I-a — 1941
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Când au auzit buciumul, au început să dărâme copacii peste Lefi, fi a zis: 
„Acolo este drumul vostruf1.

Preda Ştefan
dau Ill-a
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Desen din imaginaţie după povestire.
Constantlnescu Maria

Clasa l-a - 1941
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Desen din imaginaţie după povestire. Stoica Floilca
Clasa I-a — 1941
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O poveste de iarnă filmată. Desen executat de elevele normaUste.
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Nofterea Domnului, Desen executat de elevele normaUste,
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CAP. I.

Gonsideraţiuni generale asupra învăţământului activ.

Temeiurile psihologice ale învăţământului activ: cunoaşterea reală a sufletului 
copilului. — Organizarea unui mediu educativ, necesar desvoltării sufle
teşti a copilului. — Rolul educatorului în desvoltarea sufletească a copi
lului. — Şcoala psihologică. — Programele şeolare fixe împiedică des
voltarea activităţii spontane a elevului. — Observaţii critice cu privire 
la metoda de predare în şcoala noastră primară. — învăţământul înca
drat în vieaţă, învăţământ activ. — Spre o nouă orientare a şcoalei 
noastre primare . . 15

CAP. II.

învăţământul pe unităţi de vieaţă.

Actuala programă analitică a învăţământului primar introduce pe copil în 
realitatea mediului înconjurător. — Câteva observaţii critice asupra unor 
lacune ale actualei programe. — Organizarea învăţământului primar din 
punct de vedere al adaptării la vieaţa naturii şi vieaţa mediului încon
jurător. — încercări de realizare a acestui învăţământ la şcoala de Apli
caţie dela Măgurele. — învăţământul pe unităţi de vieaţă: elasa noastră, 
casa părintească, satul nostru — toamna, iama, primăvara. — Metoda de 
lucru. — Realizări. — Coneluzii 33

CAP. III.
învăţământul ocazional şi prin actualităţi în şcoala primară.

Temeiurile psihologice ale învăţământului ocazional. — Câteva teme studiate 
la şcoala de Aplicaţie dela Măgurele în cadml învăţământului oeazional 
şi actualităţilor: a) Fenomene ale naturii studiate în legătură eu ano
timpurile; b) Ţări şi popoare cunoscute prin urmărirea evenimentelor 
mai importante; c) Istoria patriei trăită prin realităţile''faptelor petre
cute; d) Alte teme ocazionale. — Metoda de lucru. — Realizări. 147
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CAP. IV. 

Studiul naturii.

Studiul naturii principiu de educaţie în şcoala de Aplicaţie dela Măgurele.
— Scurtă expunere a metodei Alice Franchetti. — Ce am introdus noi 
din această metodă. — Studierea plantelor: a) Observarea imei plante 
în evoluţia ei; b) Observarea unei plante cultivate de copii; c) Expe
rienţe botanice. — Calendarul lucrat de copii 17-3

CAP. V.

Organizarea muncii personale a elevilor.

1. Munca pe echipe. Problema comunităţilor de muncă în şcoala noastră. —
Comunităţile de muncă se întemeiază pe necesităţi de ordin psihologic 
şi social-naţional. — Câţiva reprezentanţi mai de seamă ai acestui cu
rent în pedagogie. — Cum am înţeles noi să aplicăm acest principiu 
la şcoala de Aplicaţie dela Măgurele. — Câteva realizări. — Greutăţi 
întâmpinate în organizarea muncii pe echipe în şcoala noastră.—Concluzii.

2. Intuiţiile copiilor .
3. Abecedarul lucrat de copii 197

CAP. VI.

Desenul din imaginaţie 
încheiere .

224
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