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ROSTUL UNEI ŞCORLE NORMALE 
IN 

DOBROGEA 

Şcoala Normală din ConstanJa 

Ea a Inat fiinţă în Septembrie 1912, odată cu alte 
dt)uă şcoli normale, una în ':I.1urnu-SeYerin, alta în Piatra
Neamt, datorită d-lui C. C. Arion, pe atunci Mini'stru al 
Jn:-;trncţ,iu1iei Publice şi distinsului său colaborator d. C. 
)Iei:;sner, fost Secretar general. 

Nea,âud un local propriu, şcoala s'a deschis abia la 
2 Decembrie 1913, într'un imobil absolut neîncăpător şi 
departe de a corespunde măcar cerinţelor primordiale ale 
unei şcoli moderne. 

Jn cuvântul de deschidere subscrisul s'a ocupat de 
marca importanţ,ă ce prezintă extinderea învăţământului 
pnpnla.r, care ,ine să contribuiască la rezokirea vastei 
lllHLstre probleme sociale. Ea este şi trebue să fie, pe lângă 
u chestie socială administrativă, şi o mare chestie de i.n
:--trnctio, cultură şi educaţie.

Un popor luminat ştie să-şi canalizeze energia în mod 
inteligent şi în sensul conse1Tării individuale şi în in
t<!rc:-;ul conservării s·ociaie şi naţionale. 

Noua şcoală n0rmală are chemarea să pregătească 
p1wsonalul menit să se risipească. în depărtarea 8atelor 
11�t1111ocate spre a arunca sămânţ.a conştiinţei de om şi de 
1:aţie. In văţătorul este deşteptătorul acelei forţe mari de 
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ca1·e e condiţionată via.ţa popoarelor, - conştiinţa naţio
nală - ca prin ajutorul ei să se stabilească solidaritatea so
cială şi naţ,ională. 

In special, în Dobrogea, o şcoală normali"t are o da
torie în plus, pe care 11'0 au celelalte şcoli, în aceiaşi 
măsură. Dacă e de ajuns ca Yiitorul înYăţăbr să fie pur
tătorul ci\'ilizaţiei, al culturei naţionale, la sate dinc0lo 
în România, a.ci în Dobrogea trebue să mai fie ceya: 
apostolul naţionalităţii noaRtre, ca.re trebue să câştige prin 
muncă cnra:joasă, continuă, onestă şi adesea nerăsplătită, 
toate elementele eterogene refractare pitnă azi oricărei 
inflnenţ,e romtmeşti,' dacă nn printr'o complectă contopire 
în masa non.str.\ omogenă de naţie n,mâneascii, cel pnt;in 
:=;ft le c,î�tigăm prin respectul ce trebue să-l datorea�;că ei 
cnlturei noastre. 

A sosit tunpul Hă <lăm piept cu cea mai serioasă 
problemă socială din Dobrogea. 

In această priYinţ,i:'L tn�bue să mărturisesc, ca unnl ce 
ctmosc do aproi:tpe fizionomia etnografică a, Dobrogei, că 
de 35 de ani i10i n'am tăcut nici un progres apreciabil, 
clel;,i şcoala noastrtt rom[meaHcă funcţionează neîntrerupt 
<lela înr:orporare, deşi adminiRtraţ.ia românească s'a insta
lat din prima zi după. anexare. 

Satele străine pc care le-am cw10Hcnt ca copil, sunt 
tot aşa de străine şi astă-zi ; ha, mă înşel, îndâ1:jirea ele
mentu lui străin contra noastn\ n, crrscnt, şi pe liece zi ia 
prupnrţiile unei nistc organizaţii ucnlte contra elemen
tulni românesc. 

Noi ce facem ? Ne dăm :--ilinţa s:l Ycclem, alţii chiar 
vă.d Jeabinele, linişte acolo nnde este furtună şi se pre
gă.teşto uragan. 

E datoria factoru1ni nostru cultural :-.ă-şi înţeleagă 
maron, dar inrtnnoasa sa rnenirc: penfrn aceasta însă, tre
bue progi'itit într'o �l'0,1,lă,, care Hă acentueze împrejurările 
etniee d.co:-;ebito, în caro va fi c 1 1cmat să-şi desfăşoare ac
ti,·itatoa Yiitornl în,·ăţ,ător. 

P,lnă azi aecasta. s·a scăpa,t du1 \'edere. 
Că.ci iată cc so întâmpHt: normaliştii din ţară refuză 

siHternatir :-.:"i u<:npe posturi în Dobrogea. 
Do,·aua o an:\m chiar din numirile anului acesta. In 
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Septemb1ie s'au numit în judeţul Constanţa 35 norma
lişti ; dintre aceştia 3 băştinaşi din judeţ, restul din ţară. 

D1n 32 nu1niţi aci, 21 nu i-'au prezentat do Joc, ră
mânând în ţ.ară, fie transferat,i, fie detaşaţi, ciliar dela 1 
Septembrie. 

Restul de 11 cari nu s'au putut transfera, e sigur, că 
Yor face acela.ş lucru, cât de curând. 

Ciue ne rămâne dar ca învăţ,ători? Suplinitorii. 
In judeţul Constanţa avem 79 de suplinitorii şi su

plinitoare. 
Mulţ,i din ei n'au de cât cele 4 clase primare. 
Iată dar în ce sta.rd de plâns ne găsim în Dobrogea, 

t-mb raportul î1n-ă,ţă-mântulni primar. 
lnfiinţarea, unei şco}i normale trebue primită ca în

cupntnl unei noi ere de pretacore cullnrală şi naţională 
în Dobrogea. Ea a plecat dintr'un fond de înţelegere ade
, i:'trată, a împrej nrărilor <le aci, foud de care a dat dovadă 
iln:-;tru1 Ministru a,l Instrucţ,iunei publiqe d. C. C. Arion 
�i distinsul său colaborator, d. C. Meissner. 

In rezumat, cam aceste s'au spus în cuvântul de des
chidere al şcolii. 

In coiu cc pri H!Ştc actisitat•3a irn,tructfră şi educa
t i ,·ă din cnrsnl anului. am de adaos următoarele : 

Ex?mmrnl de admit,ere în clasa I ne-a dat prilejul 
:-;,"t facem câteYa obsernltii asnpra 111-.;ăţ,ământului nostru 
primar, în specia,l a:-;npra celni din Dobrogea .. 

Ele,·ii primiţi în <·.]asa I nornH.1.lă sunt, supuşi la o 
d11lilii, selocţ,iune: a,) lntfi, aceia, ce şi-o impun ei singuri, 
citei din ahsuh·onţii Î)g·i'i.ţămf1,nln]ui primar nnmai aceia 
:-;0 inenmetă să meargă wa.i departe, care :-.e simt stăpâni 
p<· materia 1iicutii, ca,pahili să înfruute un examen riguros. 
Prin nnnaro, din sate pleacă spre şcoli normale, în genere 
,·(1rhind, olit.a, şenalelor noastre primare. b) A dona selec
ţi1mn n impune examenul medical, muzical şi cel de carte. 

Din acea, ehti-l; care bate la poarta şcolilor normale 
:--\� aleg coi ma,i destoinici: sub toale raporturile. 

Col puţin în principiu trebue să afirmăm aceasta, 
d1•::;i sunt convins că. pretutindeni- comisiile îşi dau toată 
:--ilinţa de a !'ecruta elementele cele mai bune. 
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Ei bine, cum se prezintă această elită. a şcolilor pn
mare, alea8ă printr'o dublă selecţiune? 

In observaţiile noastre avem în vedere şcoala primară 
din Dobrogea. 

Din 103 candidaţi prezenţi la examen, 58 au fost 
dobrogeni, reslul din ţară ; priH urmare mai mult de 
50 Olo de aci. 

Au reu�it 23 din Dobrogea şi 22 din ţ.ară. Tinând 
socoteală de ordinea de clasificaţ,ic în care au reuşit, vedem 
că dobrogenii aproape toţi sunt în coadă; al 6-lea şi 
şi al 7-lea dobrogeni, iar ceilalţi de la al 17-lea în jos. 

Avem un prim rezultat : elevii din ţ,ară se prezintă 
mai bine de cât cei din Dobrogea, sub raportul cunoş
tinţelor căpătate în cursul primar. 

Era şi de aşteptat să fie aşa., când ştim care e situ
aţia învăţ,ământului primar din Dobrogea. Cei mai bine 
clasificaţ,i di11trc normalişti refuză locurile din Dobrogea: 
cei ce sânt nevoiţi să primească,, caută să scape de Do
brogea la cea dintîi oca.zic. 

Nu urmează de aci că Dobrogea e absolut lipsilă de 
bnni în,·ăţ,ători. Cunosc foarte bune clemente ditscăleşti, 
care-şi înţ,eleg menirea lor :socială ş1 naţ,ionaUi. cu priso
sinţ,ă şi luptă energic, apărând punctul ele vedere al inte
reselor noastre superioare, în mijlocul coloi nrni ,·itrige 
atmosfere. Le aduc şi de aci omagiul men de rc�pcct şi 
admiraţ,ie pentru energia şi curaJul lor. Pileat că, aceste 
elemente sînt prea puţine în raport, cu ncce�ităţilc noastre 
etnice şi naţionale. 

Un al doilea rczulta.t.. ElcYii absoh-cnţ.i ai şcoalc:Jor 
primare urbane se prezintă mai bine la, examen, vurbi11d 
tn general, şi cu :întreaga materie făcută; cei de la ţară 
mai slabi şi în cele mai multe cazuri, cu materie !'(tentă 
pe jumăt�te. 

Rămâne de cercetat, dacă neîndeplinirea programei la 
t,a,ră o un rczult�t al actidtăţei estra-şcolare, a lipsei de 
inspecţ,inni, :;,au a lipsei de pregătire a pernonalului dă�
călesc din Dobrogea, mulţi fiind suplinitori. 

Ca obserYaro generală, copiii ce no ,·iu de la ţară an 
mai mult �unoştinţi Yerbale, neasimilato şi păstrate numai 
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în virtutea memone1. Pentru majoritate a în,ăţa înseamnă 
a. memora. Le lipsesc noţiunile claro, rezulta,te clintr'o a:
plicare metodică a intuiţiei. Unul n'zt,·ea noţiunea de lac,
nJtnl de capitală, etc.

O foarte mică şi in;-;uficientă edncatie naţională. Ar 
urm'.l, ca, neântârziat să reorgru1izăm şcoala primară, cu 
a,tM, mai mnlt, cu cât partea fundamentală a, educaţiei o 
C'nmplect neglijată. Copilul Yine la şc0ală :--ă capete câ
t.eYa cnnoştinţi, iată cnm Re c011cope scopul ei suprem, în 
loc ca cnpilnl �ă găsească în şcoală prilejul ·:-;ă-şi dezYolte 
intreaga :--a energie Ru11etească, ::;ă iasă plin de iniţ,iativă, 
rlc dorinţa de a munci, de a li actiY, căci în definitiv 
((,Clivitatea hotărăşte soarta popoarelor ca şi a individului. 

Observările din cursul anului. 
Prin f'a.ptul că viaţa <le internat suprimă toate deo: 

:-;ohirilc familia.re şi sociale dintre elm·i, ea oferă condiţ,ii 
111ai an-u1tajoa::;c experimentărilor pedagogice. Toţ-i sânt 
:-1_1pnşi aceluiaşi regi1n de hrană, somn, recreaţie, muncă, 
C'Ondiţii !,igienico, aşa. în cât obser-.;-ările pedagogice, fie 
la instnlCţ,ie, fie la. educaţie prezintă nn interes mai Yin, 
a ,·,Î,nd pntinţ,a să, fie nrn.i genera.le. 

N'anr pretenţia sri, clan n"zultate definitive: sânt nu
ma,i mici încercări d1· pedagogie experimentală, ce ur
mează a ti contiHnato şi complectate în cunml anilor· 
,·iitori . 

.A.nul ace:-;ta, (Ell2-913) :;;coala normală a tuncţionat 
nnnH\,Î cu· cla::;a I; cnr::;nri]e s'-au început la 2 Decembrie. 

In eea l�intîi cont�·intă plenară a pro•·esorilor s'a re
marcat lip:-;a nnei limbi �reine, din programul şcolii. Când 
e ştiut cil, de aci ::..e recruteazn, şi ,iitorii institutori, e inacl
rnisi bil :-ă continui a recruta jnyăţ.ători fără. cunoştinţa unei 
limbi streino, a, 1imbei franceze, cel pnţin, ca cea mai uşoară. 

Ea, ::;o imjJnnc ca o urgentă necesitate. 
, "a dji:;cutat asupra motoa<lclor de predare, asupra 

l'nptulni cu mult. mai important, dacă şcoala nonnală cu 
] ,rng-rn.nrnl ci reglementat astăzi, dă o suficien' ă pregătire 
pr1>fe:-•iq;1ală. şi socială., corespunzătoare împrejurărilor tim
pnlui, Yiitorilor înYăţători? 
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Discuţiile asupra acestei chest.iuni vor fi relnitte 
O deosebită alenţ,ie am dat pă1iii ocluca.tiYe, I ii 111 l, • 1

în aeeastă -privinţă, copiii de la ţară no vin c:ompl 1 •c·1 
nepregătiţi. Timirlitatea,, stângăcia în vorb,1., în ţirn,t,ă. ,. 
caracteristica lor. 

Am căutat 1,ă dau o de1:1voltare mai mare cducati,·i 
sentimentelor, aşa după cum tindem să îmu)ţim şi sii i111-
bogăţim câmpul cunoştinţ,e)or; cu cât cineva arc mai 
multe sentimente, mai varia.te în direcţia reclam<i,tă, d,· 
educaţie, cn atât deYine mai :-.,ociabil şi mai mond. 'l'ra
ind alte sentimente strei11e de el, eleYu] îşi topeşte cluu
pni conştiinţei sale. se deprinde a ieşi din c,"i.! u-şele eg, •· 
ismuhti p.ersona.lităţ,ii lui, îşi purifică ,�iaţ,a p1·in bucnri1lp. 
şi durerile altora. E condiţia in<lisp.ensabi lă a. moraht::i.t ii. 

Şi cu cât g.ama sentimentelor e mai bogată,, cu atf11 
legăturile elevului cu lumea sunt mai mulliple; i3l dc\-ine 
mai f?lositor prin interesele ce sunt născute îu el penLru 
omernre. 

Studiul istoriei a fost nti)izat în acest scop, en atit t 
mai mult, cu cât man:ua)nl recomandat (istoria anti0ă d1°
d. I. Gă.Yănescu), întrnneşte mi1rnnat cottdiţiile de a. inll11-
enţ.a afecti,·itatea. şi ima.g:inaţ.ia, copiilor: tiec.tre loeţie ,.
o dramă, pe care copiii o t,răesc.

După cc elevii au văzut la cinematograf, puripeti :lf• 
e.xploriţrii căpitanuluj Scott, s'a cetit. ,,Spre Pol': de � c1.

nsen, s'[1, cetit Cuorc, din Crea.ngrt. etc. A c·un:a. �fi ',wi 
educaţie, fără să cunoşti snfletnl copilnlui. în t11r1to rn;,
nifestările lui, însa.mnă. a cJă.di pe nisip 

Am organfa:at o serie de petreceri :·amilia.re, într,· 
ele-ţi şi pet'sonalul adminif;;trati,·, secretar, pedagogi. �i 
d1rector; ele Re fă.cean de obiciin Sâmbă,tă seara. d,, Lt 
7-i}, câJ1d elevii sâ.nt liberi. Se cânta din gură, ,·i11a1 ;·1• 

cor, se recita, se convorbia familia,r.
Căutam, prin toate mij1oa.ee1o, să, mă apr(ipii de L•ln·i. 

sfi. le cnrios-e ma.i d� aproape suf letul, fiindcă orice influ.-nt;t 
ed-u.cativă, ca să fie durabilă şi efoctfră, treb11c !-;\. ph·t· 1• 

de la cunoaşt-erea personaHtătii inta,ntile. 
Th.u,ă, cun1 ;,,t,unci: când Yrci să, detcnnini poziţia n•ali1 

şi aparentă a unei stele, ţii �ocoteală de refrarţia atrnu---
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ferirA, tot a.•;;:1,, câ4id apreciezi va1oa1·ea vr'unui mij1oc pe
dagogic, trebuo să ţii samă de inclividualitatoa coriluhri. 

Câteva cazul'i mai interesante: 
Am -obse1·vat multă vreme că unul din eJe,·.i, ,do şi 

jntdigen.t, cnntlnte, avea tt•tn,şi note proaste, Era neatent. 
['i,1,re-i cauza aieestei stări, mi-am zis t S'a întâmplat ca 
să,•l surprind plâ.ngând m dormitor, noaptea, chnd toţ,i 
colegii lui dormeau. 

- De oe plângi '?
După · ce nv-am câştigat o înc1·edere şi simpatie re

ciprocă, elC\·ul mi-a zis: - Tare mi-e dor de acasă 
N'am mamă, am însă 7 fraţi şi surori, după care 

piting mereu. 
Am intrat în corespondcnţ,ă cu tatăl copilului şi rni 

:'a descri:-; scenele sfâşietoare de despărţire dintre elonil 
\1 t·estiuno şi ca:m pă,rintoa-;că, la s ''ârşital nwanţi ilor. 
lli :-;'au arătat 8Crisorile sale aşa de plino do grija celor 
1le acasă, că nn-i mai rămânea, nici putere, nici putinţ,ă 
'·,ietului copil să :-;c gândească, la lecţii. 

A plătit. cam :--cnrnp aceasta exagerată scntimont,a
litate. 

Alt caz. 
Un olm· do ŞL pricepea fuar:o bine: de şi p1in de 

atr11ţ,ie, era însă foarlo timid. ln multe cazuri nici 
1111 so scnla să răsp1mdă Ja o întrnhare, pc caro o ştia, 
•lin cauza, :--fiiciunoi. S'a înhoh1ă.vit. Il ,·izitam des pc zi,
•t;1t(!1t1n lângă d,1-rnml, îl întrebam do mersul boalei. După 
.·•·11rtă \Temo s'a facut birn�, iat· noi am rămas prieteni. 
ţ·aro părinţ,i. A trăit orl"au, în casa unui moş al lni, c;:i-re 
l'arna, copii. Nu i se permitea să se joaco, să ,orboaRcă, 
•;\ inlrebo, să,-şi exprime şi el p{1,rerea i;;i curiozitatea lui 
'11pilăroască. Din a,ceastă cauzi:i, s'a, încl1is e(lpilnl în :-:ine, 
•i-a 1nsuşit o cuncopţ,io tristă, despre Yiaţă, căci n'a ştiut
:e-i copilăria.

Cercetările de natura .aceasta, pc lângă. vă ne aruncă 
'J \'Îe lumină asupra multor stări sufleteşti infantilo, mai 
lu nn marc da•·: no apropie de copii şi ne deprirnl să-i 
1�liim, Ră ni se pară ora do c]a.;;J:'1, cea mai frumoasă eJipJ:'1, 
,lin ,·iaţa noast1 ă monotonă,. Ele nn pot fi termiJ1nte şi 
ravi complecte în câteya luni de clasă. Natura psihică a 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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copilului �e gă:-;eşte într''o continuă, oYolnţ,io şi prcf'a<'( r,·. 
ca să com;idorăm dotinitiYe nişte rezultato dintr'un a11 ti r • 
cercetări pedagogice. 

Do aceia,, ceia-co am <lobândit anul a<•oflta con!"tit 1 1 i1• 

numai un început do orienta.ro în câmpul n1st a.I c •1·1 "· 

tărilor pedagogice: o a,propierc intre �coa.Hi şi f'a111ili1•. 
o atmosferă caldă, do sim�atio între cei cloi factori ai in
văţ,ământului - prote:5or şi şcular - şi in ha.za cmH,a:,t <·rii
individuahţii, în ha.za iuhirii ro'\iprouo, ccrcăm :-;ă tr,llh
formăm snflotnl tincretulni, poti·1·:it nocosită,ţilur intli,i
duale şi naţionale. 

---------� ��---
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1·111111111a ,:-: 

Numele elevului C ţi -- i.: 
:-:i111.,1i., 1)1, .. ,p :., - ·-

ft 1•r11f,-,ia 1•:tri nţil"r j11d,·\11I .-. 

I .\ l1:xa11<lrn :-it. :-i1•Y1·r 1 ·,.11,1anţ:i :OUi➔ :!l•·:1 pr,1111,1 ra t 
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RECAPITULARE 

lnscrişi: 54 elevi 

Retraşi 2 

Promovaţi 42 

Corigenţi 7 

Repetenţi 3 

Total 54 
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