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ŞCOALA NORMALA l)JN CONSTANŢA 

J. 

Experienţa, p1·irnnl11i· an al :;;coalei 11Pr111,1,lc, anul 
l!ll:L/!Jl:�, no-a dat prilejul :·m c:011:-;tatăm llo11fr i"apt-c de u 
L'X tremii graYÎ tate pentru in Yă.ţ(uutmt11 l no:-.trn pri rnar în 
l)()brogca: 

1) Normaliştii chemaţ,i ::;ă-şi a,l eag(1, loenri 111 învătă-
111Jnt rcl"nză si'.'t trnacă In Unbrogea. 

�)- Starea, în ,·i;'tţ:'imântnlui prilllar, in aceasti"i part o a 
t,·1rii, din lipsa îu,·ăţ.'tt_orilor titulari, so prezi11ti\ foarte prost. 

Amintim dtteva cfatc: 
In annl ·I !11 2 ]unh Augn:-.t an fost Jrn111iţi 111 jtHlctnl 

f'111u-;tanţa 3G nornudi�ti, ;J de Joc Llin _j,ulcţ, 132 din tar(t; 
din aceştia 21 un s'au prezentat de Joe ]a, pu:;t: rf1rntrn(md 
i11 ţ,arfr, el1iar de ]a l Septembrie HJl::2, iar llcspre e,ei 1·1 
n1,r;11alisti ziceam în lll'Î11lll l a-unar că \"Or irnitn, 1>u vok:11·ii

• . 
b 

liJ1· cât de curfrnd. 
Pre,·edcrilo s'au roalizat întoema.i, a:;;a în c:[U. la l 

�1•pt,ernbric ·ID I J, toţi <'.C.\Î. J I normali:;:ti :-.o gi=i:-,cse tr.-111;-;
kraţ,i în ţari'l,. 

Prin nrrnaru, din t0.t.a]ul ah�;ohrn1tilnr �<·.oalelor j1or-
1n:ilo din 1ntreaga ţar,\, in amil 1!11�: numai 3 1ior111ali:;:ti 
�i-.-111 a,les loenri în Conshrnta, si a<..:cia ern,u b;1stiw-1si. 

. . . 

Faptul nu e izola t; so ropotit Îll fie care ,m, cn a
(·1·la� rczu ltat: 

La. l Dcccmbrio I!) I :1 s'a11 n111,iil I I im·i"'Lţi°itori t,i
titlari; din aceştia pf�niî în momentul c,111d scrin a111L-
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arul, 8 i.nvăţ,ători ::-;'au transferat :-;an detaşat rămânând 
numai �1. 

Pfobabil că şi aceştia, pân;:'1 la 1 �op tom hrie I !l1 1
,. 

Yor trece în ţară. 
Din lipsa invăţi.'ttorilor thulari l11curilc din învăţi'i

mânt se ocupă cu suplinitori, cari an de la 4 claso :-,;,,_ 
cundare până. la 3 clase primare. 

E suficientă constata.rea acestui !'apt. ca să ne oxpl i
căm starea ck plfrns a în \·{Lţiî.mţtntulni. Majoritatea pu:-;. 
tnril or snnt snplinito de persoane, pa1·te fără preg.,.ti l'\' 
mulţ.umitoare, parte, majOl·itatea, absolut nepregătite. 

Cei câţ,fra titulari ce-i a.Yem: cu toată, energia, rnnn
ca şi idealnl do caro sunt însnrleţiţi in a.i::ti,·ita.tea 1:,r 
ziluică, rămân glasuri izolate în câmpia întinsă a îur;"\
ţ,ământului primar. 

Iată dar cum se explică foc1 rte natural, ca o con�<'
cinţ,ă lo;jică, faptnl că şcoala normală din Constanţa :-e 
populeazfî. cu elemente străine de Dobrogea. 

In prinu1l an am arătat c·an renşit prin exame1.,1 ':!:l 
elevi clin Dobrogea. 

ln anul şcolar HH3/914 s-au prezentat pentru da:-a 
I I 33 candidaţi, admişi la examen, clin aceştia 8;, din ţ,ar[t 
ş1 numai 48 din Constanţa, pentrn 40 burse şi to sohe. 

Au reuşit, dintre caudidaţ,ii clin Constanţ1a, li btusieri 
şi 5 :-;oh-enţi, re::,tul de 3-! bur::;i r.;ri şi sohcnţi din cealaltă 
parte a ţării. Rezultatul e destul de elocvent pentru a 
demonstra inferiorjtatea şcoalei !:1rimaTe din Dobrogea şi 
în legătu�_.ă cu aceasta, lipsa de pregătire suficientă ;1 

absolvenţilor ei. 
Experienţa celui de al 2-lea examen de aumiterc ne� 

confirmat încă odată, observaţia făcntă annl trecut, căi c· 
levii do la şcolile ruralo n'au, în majoritate, de cât, 1

1 

serie de cunoştinţ,i pur Yerbale, lipsite de o i]1ţelegerr 
rec\clă a lucrurilor. Văd lumea şi lucrurile pri.n luminii 
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cărţiloL', nn din contactul direct cu nat,ura. Chiar lediilo 
c'Le intuiţie, cani se- pot face după natura reală, li s'an 
făcut după tablouri moarte :;,i palide. 

AYem mângftierea, dacă mângâiere poa,tc 1 i, (:ă .-tce::;t 
fel de a î,nvăţ,a, de pe cărţ,i şi depari;o de naturi"'L, e 1111 

n.eaj,lilll!s general al şcoliloc noastre. 
Din constatări.le de mai sus se yede că sing-11ra �o

luţ,ie· de a avea in această parte a Firii în\'ă.ţători bm1i 
şi pregătiţi, care să schimbe fata în Yăţ,ămfmtnl ni uostrn 
prim.ar decăzut. este existenţ::t unei şcoli 1wrnHde cnrn
plecte în Dobrogea,. 

Graţ,ie solicitudinii părinte$t.i ce poartă� iu special 
învăţământului primar. ac.tnalul Ministrn al Jn:-;t.ruct,iunii 
publice, D-nul I. G. Duea, şcoala nonna.15, <lin Constanţa 
cu începerE\a annlni şcolar 101/� \'a l'unct,inna. cu toate 
clasele, I VI. 

Cu atât mai înbuctnătnare o aceast.ii patrioticii. 
mă:,1-uTă, cu ec:U, prin 1nărimea ţărni în -t 013, şcoa,la 110.r
ma,lă din Consta.nt.c1 are datoria el€\ a-si extinde a.cti \·ita-, ' . 

tea ei culturală şi naţ,ionali:i, şi asupra noulni pământ, 
căutând să şi-l alipeascit nn numai geogral'icoşte, ci mai 
a,1es su-fleteşte. 

J[ 

Şcoala normală a f1,1ncţ.ionat în anul al 2-lea al exis
ten�e� ei, CLl 3 clase, clasa II e;n 4D, clasa I\' :18 şi 
c-la.sa V cu 24 ele-..·i. 

S'a inchei�t m1 nou an şcolar. 
E dar l'iiesc şi nec.esar să ne întrebăm, care-i reznl

tatul ob�ervărilor şi experienţelor culc�e în cursul anului 
încheiat„ 1913/914 '? 

Faţă de cele văzute şi exprimentate în primul an, 
cum stăm în anul al doilea î' 
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Seria experienţilor începute anul t.n- c11t, trebue cnn
tinuală şi complectată an cu an; in tel111 ace.sta put<�rn 
să ne dăm socoteală si d-c mersul sco]ii, do lipsurile f-Î 

' . ' 

rezultatele ei. 
Din cele 3 <"laRo, cn caro a hm<'ţiona.t şcoala. în a

nul 1 !113/!Jl.1., două din ele, II, IV an f'o:--t rccrutaJ.e în 
Constanţa, prin examen ele admitere ; cl::isa V prin tran
sfe1·are. O datorie elementară ne indemna f:iă gă::-im o 
modalit,ate prin caro să tacem cnnnştinţ.a noilor elovj, 
cel puţ.in snb rapurt11 l instrnet,iei lor, ca să putem con
tinna, cu sncces seria cercetărilor cxprimontalc. 

Am ales ancheta. 

Li :-;'a dat o 1ncrarc, în care clcn1] �ă-�i ,·e,rcet.czo 
amănunţ.it cn1n·insnl Yicţ,ei sale sufleteşti şi să-şi aştearnă 
po hârtie, sincer şi cin:--tit, părerea co o a.ro uespre in
strncţ.ia şi edncaţ.ia <lobândită 111 cei 4 ani. ue şcoahi 
n0rmală, în raport. cu cerinţele carierii lui Yiit.oarc. 

A fost prilejnl unni moment de reculegere şi matn
ri!a.to pentru aceia cari, in convorsaţ,iilc lor zilujco, l'are 
ori ]asă să so stre�oaro câte-o preocupare mai Rorioasă. 

'l�oţ,j, de ]a cel mai ::;lab până la col mai bun ele,·, 
an rec1mo:--eut zădărnicia anilor porduti în zidurile goale 
şi reci a.le şcoalei normal c, Auii an trecut fără să lase 
vro-o nrmă aproG"labilă asupra culturoi lor. 

lată ctit.o-va din acele răspnnsnri : 
a). A.semăn pc om (mai bine pe elev) urmi pământ 

nscat,. peste <·-aro, dacit un cade o ploae la tjmp şi daţ.!ă
nn o îngrijit, aşa enm trebno, rămâ.110 ră.u totdeauna. 

Ar1111cA,rnl .o prfrire ju urmă asupra celor 4. ani de 
şcoală . . . . îmi reaminto�c cu oarecare mâhnire că 
an trecut 4 ani pentrn mine, întocmai ca o apă, care 
curge fă.ră a lăsii nici o urmă, afară de o pată uşoară, 
gata să se piardă, dacă nu vine peste ea m1 nou şivoi, 
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pentru a o înprospăta şi a-i da viaţă nouă." (Cactul Ko Li). 
b). Alt ră.spuns. 
„Dacă caut să mă uit în nrrnă, �ă \·ăc.l l'tl ('e m am 

ales :în cei 4 aui. cu regret văd că 1111 m·nm ales aproa
pe cu nimic." (Caetul No. 7L 

c). Al treilea. 
,,Cunoştinţele câştigate de mine nu le cred de loc su

ficiente pentru vjrsta mea, eăc·i sînt sigur c:ii pnteam în
Yăţa mai multe lncnui." (Cactul No. ·1). 

Lipsa de cunoşti11ţi la unele materii o pnn în sar
eina noastră, a profesorilor, cari sau n'an a\·nt metod, sau 
n'au ştiut :--ă se apropie de ci, ca si"'t le c·î:;;tig8 dragostea, 
iute, esul şi atenţia. 

Unul zice că e slab la obiectu]. 
Cauza? 11 Aceasta e datori tă în m ar8 parte prod{1.rii 

<le mintuial:\ a obiectului ş1 in speeial schimhH.rilor dese 
de profesori"·. Caelul No. 2. 

Alt caz. 
,,Istoria popoarelor vec�1i am înYi°iţ,at-o de mîn

tuială; începînd însă cu epoca fri'Lmîntiirilor de popoare 
diu Enropa, crearea statelor noi, plflccrea de a căpiita cn
noştinţi istorice de\·ine mai mare, reprezont.înd o i rn por-
tanţă deosebită şi avînd o î11riurire ma.re asupra rirei 
mele, aşa cum ea se prezenta atnnei f'ci, şi azi. 

Toate ace3te erau pentl'l1 mine 1111 nesecat iz,·or de 
cunoştinţi, pe car� sufletul meu şi le asimila cu clrag-o:c;te. 
Plăcerea de a i1n-ăţa a înlncnit slaba pruda.re a a.ce:-;tni 
frumos obiect". (C�etul. No. 'I.) 

Unii_ îşi amintesc cu groazi'i. Je ,·iaţ.a din internat.. 
„Explicaţia.? So recrntau pedagogii şi şefii din cei 

1nai dezordonaţi ele..-i ... Asta îi jignea pe rnulţ,i". (Ca.a
tul No. 3). 

Vnii şi aduc aminte cu tluioşie şi dragoste tle nuii 
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profesori, de pe nrma cărora s'au folm,it rnnlt; t-iindri't 
,,.c;tiau .�ii SP✓ aJJroµie de noi ·'?/ ur cunn.<:,lPam durr,reri .�;
bu.curia .fieclirufri". 

Parte din elO\·i, <'ei ce-an 10st la :-weiaşi şcoală, ;;w 
accente pline <le recnnoştinţă şi căldură pentrn prof,esont I 
lor de ştiinţ,i natnrale şi fizice. ,, Era nn om l>ltm<l şi în
găduitor cu toţii. Vara făcea.m cursnrile de şti4Eti pt· 
eirnp san în gl'ădina şc'.olii. rrirnpul ne trecea pc ne�:i rn
ţite şi am fi Yoit sft a,·em zi]uic ore de ştiinţ.i 1..atuJ'ale. 
(Caetul No. li). 

E dern.n de reţinut de asem-enea modu] cnm un,u. e
le,·i vorbesc despre instrnctorul lor militai·. 

,,I nstrucţia militară, acel ol,icd. căruia în a],te şooJi 
i se uă, puţ.ină atenţie, la 11oi se făcea cn cea mai mare 
dragoste. Jn timpul iernii, cînd nu ne puteam dtwe pe 
cîmp, locotenentul nostru Yenea în pla.să, unde era aştep
tat ca un adeYărat părinte. Ne iubea mult şi -eînd Ye• 
dea că-l ascultăm� ne strîngea pe toţ,i în jurul lui şi cu 
glas domol şi dulce ne Yo1·bea cu drag desp,iie :neam şi 
despre ţară. PJeca totdeauna dintr,-i noi cu bogate bu
chete de flori etc.". (Caetm] No. D. C.) 

Manifestările eleYilor, oricare ar fi ele, sînt tot<ilelllila 
extrem de _inte1�sante pentru cei ce urmăresc -de apl:oapc 
e,·ol nţ,ia personalităţii infantile. Iţi scot la iv.eală ,o sumă 
de preocupări cărora altă dată le-ai dat :puţină atenţie, 
te fac să cuprinzi n1ai cu interes şi mai com.plect ântJ•ca
ga problen1ă de instructie şi educaţie şcolară. 

Iti creşte simţul răspunde,rii, liindcă ei vor 1:e-flecta 
în viata lor de mine tot ce-ai ştiut să le strecori mai 
bun, nobil şi subli n diu sufletul tău, jn raportta·i1e tale 
cu dînşii. 

Dar critica ace�tei anchete nu ne interesează de o 
ca1u dată. Pentrn m0ment a fost de ·ajuns să constatăm 
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rt1 aYem do :1 faco cn ole,·i cnmplcc-r, 1H.•pn.•µJ1: iţi JH•lltrn 
1.i11a, do mine, !'i:\.nl 111:-:tr n<·tio f•nrc•:-:pm1zt1tt1,11·(� ,·:r:-t(•I ::,1 
1:1r.1. educaţie. 

Cc esto de l'i'i.cut "! 
Snccusu] îu Yiaţă, 11nrnî.rir�!n cnnstnntiî a 1m1•i a<.·ti1111i 

nllbilc a 111111i ideal, a.tirnă nn nt.;t. de progiHirea t.t!t>n•

ti<·:1, ab:;tra,cU'i.. cit mai alo:-- do cri:-:taliz:1n-'a 1111Pi pcr.--m1a

lir:1ti dosă.drşite, de cronroa 1.11111i caracter nwnd 
In a.cea.;t.ă direcţie no-a !'ost îndreptată ţinta. 
'J.1oţi -colegii, puşi în curent cn mer-ul lncrurilor, <an 

gT,1bit s[t tlc1ie conc1u:•rnl ]or hineffică.tur, ndrninistr atit:i, la 

dilicila problcmii a Cormării cn.nwterelor. 
:No-am împiedecat, în dr11m11l nostru. do n instrnqie 

,i!'icial(t prcc1, inc,1,rcată �i rcglcrnc11tatiî. pîrn\ în celo rnai 
rnit·i a1i1ă.nnnto �i nu t,utdeaui.a potriYit necesitiiţilor sur1e-
1r�ti ale ch�Yilor: no-am inpiedecat de o Yiaţă de internat,
prC'scriptia nuci rnif;, cilri urîncluite oră, cn oră de regn]a-
1111•nt; la, nce�te :-:o ma.i adaogă lipsa nuei grădini şcolare, 
laliorator, atelier, at:ten. prilejnri. nndo ai po:-:;ibilitatea să 
r<•zi manifostfwdn-so sp011ta11ietatea copiilor, si't obserYi 
rlt•z,·oltarea iniţiatiYoi prin1.te, cum ia fiinţă pers:.malita
t1:a crescîndă a elen1lui. 

Chiar 111 lipsa ae.e:-:tPr preţioase mi,iluaco cdncatiYe, 
111• ru.mîn a.tfttoa posibi]ităţ.i ÎThitrnetiYo, c:1.ri pot fi exce
k·nt utilizate pentru cunoaştarea f:-Î intărirea personalităţii. 

S'an organizat cqnferinte şi discuţii 1ibere ::;ftptămî
nalc. Ern.u foa,rto fro_c,·entat.e şi mulţ.i ltrnu parte cn plăceTc.

EluYii a\"l:�.:tn ocazie să·şi reculeag.1. cuno�tinţelo lor. 
'i·1 le transtormo în 1w-Jpri�tato Pf�r::;onală: elementului in
telectual i se da posibilitatea �ă se transforme în moti,· 
1·1,lnntar, în energie. 

Cu cit aprop rierea mea ele e1eYi a fost mai priete
n11a:-::ă, cu at.it. succesu] instructi ,. şi educati,· mai mare. 
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Dnr acea�tă părintească apropie ro, dacă-ţi r0z1�1 \ ;"1 

mu1ţuh1irea ele a E ntil, trăeşti şi c]ipe destul de d11:·,._ 
roase: Constaţj o tinerime lipsită de orientare, tă rft t·1111-
vingere într'nn mare şi pnten1ic ideal, care :-;ă-i in:-;1111,
energie :;;i chiar abnegaţie. în nnnihirea lni: ca irn-t:-11,·
ţie, o groaznică superfici.=ditate; ca educaţie apronpn 11i,·i 
o urmă de ciYilizaţie, conYersaţie banală. preociup,hi
frivole.

Cine-i de Yiuă? 
Toată lumea e nemnlţ11mită de tineretnl �cnale],q· 

noastre. 
Care este cauza:> 

},ără. îndoială. în bună parte. actnala orga111z111,· 
a şcoalei noastre, Căre 1111 rnni corespunde de cît { oart1• 
puţ.în necesitaţilor noastre :-;ociale ... 

Scoala noastră e int,emeiab1. pe ,·erbalism aP-orcU\. pn·a 
mu 't ţimp elementului intelectual sub jugîBd Yoinţa: 111•

socoteşte condiţ,iile vieţei reale, cregcînd pe ele,· depnrtL· 
de medinl în caro Ya tră.i. 

De şi cunoaştem de mult scopul co-1 nrmăreşte celebra 
şcoală clin A bbatsholme a D-lni cl-r C. Recldie, nu !)Ot <1 
nu-l reamintesc, fiindcă nicăeri ca acolo nn se Yedt-) mai bine 
contrastul dintre şcoala noastră, cu baze scolastice şi şcoi:\· 
la modernă engleză. 

,,Scopul no::;trn este ele a ajunge Ja, o cfoz,·oltare arnw
nică a tuturor facultăţilor omeneşti. Copilul trebue :-i·1 

devie un om complect. ca să. fie în stare să îndeplinea�,·;t 
toate scopurile YÎeţii. Peutrn aceasta, şcoala nu trebue :-.'1 
fie nn mediu artilfriaL în care nu eşti în contact cn \ i
aţ.a de cît prin că.rţi: ea trebue să fio o mică lume n·
ală, practică care pn11e copilul în contact cu natura �i 
realitatea lucrnrilor, pe cit e posibil. Nn trebue să in· 
veţi numai teoria fenomC'n•·lor, ci şi practica lor :;:i ace�rt' 
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