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Cuvânt înainte
1 Decembrie 1918 a fost începutul/scânteia...Unirea se înfăptuiește și
azi!
„Monografia învățământului din satele Comunei Bobicești” are
multiple semnificații. În primul rând este dedicată CENTENARULUI MARII
UNIRII. Cei 100 de ani care au trecut de la Unirea înfăptuită la 1 Decembrie
1918 trebuie marcați la nivelul măreției actului istoric care a schimbat
fundamental devenirea României. Dar 1 Decembrie 1918 a fost borna, a fost
începutul, reperul temporal, pentru că Unirea s-a înfăptuit în timp, zi de zi, timp
de 100 de ani și se înfăptuiește și azi. „Legea pentru învățământul primar al
statului și învățământul normal – primar” aprobată în 1924, deci la câțiva ani
după proclamarea Marii Uniri, cunoscută și sub denumirea „Legea Constantin
Angelescu”, după numele medicului care a promovat-o, a creat cadrul general
pentru armonizarea sistemelor de învățământ din provinciile unite, a concepțiilor
privind educația la nivel național. Procesul de unificare s-a dovedit însă destul de
complex și de durată. Lucrarea noastră se înscrie pe aceste coordonate ale
consolidării permanente a Marii Uniri. Unirea continuă! Unirea se construiește și
azi, în fiecare zi, inclusiv în domeniul educației și învățământului!
În al doilea rând satele comunei noastre aniversează în perioada pe care o
parcurgem vârste memorabile de atestare documentară, unele de jumătate de
veac, ceea ce ne obligă să aducem în memoria colectivă această realitate istorică
și, în consecință, trebuie marcate și cinstite, cu respect și considerație. Prin
urmare lucrarea noastră este și un bilanț, care, ca orice bilanț, prezintă constatări,
formulează un diagnostic dar mai ales trebuie să propună un prognostic;
deopotrivă trebuie să îndemne la reflecție, la conștientizarea stadiului în care ne
aflăm, să determine opțiuni și decizii privind viitorul școlii în Bobicești. Încotro?
Și cum?
Demersul de a realiza o monografie a învățământului din Comuna
Bobicești este îndrăzneț. Domeniul este destul de sensibil, de complicat, de
nesistematizat și lacunar în informații și, în consecință, orice cercetător într-un
asemenea câmp investigativ ar trebui să aibă temeri. Ne asumăm riscurile
demersului nostru, dând curs unui îndemn mai vechi dar foarte actual al
academicianului Ștefan Pascu, care făcea următoarea remarcă:”Monografii
școlare parțiale, cercetări pe ramuri de învățământ dense în informații
prețioase, au fost publicate... ele sunt tot atâtea contribuții utile, tot atâtea
puncte de sprijin pentru un tratat...” (acad. Ștefan Pascu, Anghel Manolache,
Gheorghe Pârnuță, Ion Verdeș, Istoria Învățământului în România, vol. I, EDP,
București, 1983, Introducere, pag. 9).
Monografia învățământului din satele Comunei Bobicești din Județul
Olt este focalizată pe o zonă bine circumscrisă-din punct de vedere geografic,
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istoric, al comunității de valori culturale, etice, etnografice etc. Lucrarea
reprezintă o foarte bună sursă de documentare pentru cadrele didactice, prilej de
reflecție pentru decidenți, responsabili ai continuării frumoaselor noastre tradiții,
iar pentru alte categorii de cititori este un prilej de înnodare a trecutului cu
prezentul și cu viitorul. Ne exprimăm speranța că această lucrare va aduce
propria contribuție la realizarea unei viziuni, a unei perspective istorice privind
evoluția învățământului în satele actualei Comune Bobicești, în context național
și internațional; în același timp mesajul pe care îl transmitem invită la reflecție,
și, de ce nu, la luarea unor decizii privind viitorul școlilor și al învățământului
din Comuna Bobicești. Școlile din satele comunei noastre trec printr-o perioadă
dificilă, au intrat în derivă, se restructurează, nu știm în ce direcție se îndreaptă,
bună sau rea, cert este că e un moment de derută în evoluția învățământului din
comună noastră. Tragem un semnal de alarmă!
Din fericire, în România, multe localități se pot mândri cu faptul că
școlile lor au tradiții valoroase. Între ele, și BOBICEȘTIUL! Mulți am fost elevi
și/sau profesori ai școlilor din satele Comunei Bobicești. Aici ne-am format, aici
am fost educați, de aici ne tragem seva devenirii noastre intelectuale, morale și
sociale. De aceea avem o datorie de conștiință să rememorăm tradițiile valoroase
ale acestei comune și să le reactivăm.
Dedicăm această MONOGRAFIE memoriei ctitorilor, știuți și neștiuți, ai
școlilor din satele comunei noastre, de numele cărora se leagă începuturile, dar și
celor care le-au continuat pilda în vremuri mai recente; prin urmare este un
omagiu adus celor care au făcut posibilă înființarea școlilor în satele noastre încă
în primele decenii ale secolului 19, fie ei învățători, primari, reprezentanți ai
autorităților locale, dascălilor de odinioară, foștilor noștri dascăli, actualilor
dascăli din satele Comunei Bobicești, directorilor, foști și actuali, elevilor,
foștilor elevi și familiilor acestora. Suntem conștienți de faptul că sunt încă multe
informații, documente, evenimente care nu se regăsesc în paginile Monografiei,
fie din cauză că nu le-am cunoscut, fie din cauză că nu am avut acces la acestea,
din motive obiective sau subiective. Procesul de valorificare a bazei de
documentare va continua.
Monografia învățământului din satele Comunei Bobicești din Județul
Olt vede lumina tiparului datorită eforturilor, contribuțiilor, sprijinului,
încurajărilor pe care le-am primit din partea multor persoane și instituții. De
aceea se cuvine să le mulțumim!
Mulțumim în primul rând Primăriei Comunei Bobicești, domnului
Primar Ilie Chitez care, încă din prima clipă când i-am propus acest proiect l-a
îmbrățișat cu entuziasm. Ca om al faptelor, fără prea multe comentarii, a spus în
finalul scurtei noastre discuții:”La treabă!” Mulțumim, de asemenea,Consiliului
Local Bobicești și tuturor salariaților Primăriei!
Mulțumim conducerii actuale a Școlii din Bobicești, domnului Dumitru
Anton, care ne-a pus arhiva la dispoziție pentru a fi cercetată; mulțumim în mod
deosebit doamnei Daniela Mateescu, care s-a identificat cu proiectul nostru încă
de la început și a răspuns cu promptitudine multiplelor solicitări apărute pe
parcursul procesului de documentare.
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Mulțumim, de asemenea, foștilor directori ai școlilor din satele Comunei
Bobicești, cadrelor didactice și foștilor elevi ai școlilor noastre pentru
receptivitatea față de această inițiativă, pentru documentele puse la dispoziție,
pentru promptitudinea răspunsului de a contribui cu „evocări”, dar mai ales
pentru frumusețea gândurilor, a emoțiilor și sentimentelor transmise! Se cuvine
să aducem mulțumiri rudelor și prietenilor celor care au clădit în satele noastre,
de-a lungul timpului, școli prestigioase cu care ne mândrim astăzi; ei ne-au
îmbogățit materialul documentar cu fotografii, imagini, documente de arhivă sau
de familie mai puțin cunoscute sau inedite, de o mare importanță pentru
istoriografia locală, regională și națională.
Adresăm mulțumiri și gânduri bune concetățenilor noștri, copiilor și
elevilor care învață în școlile din satele Comunei Bobicești, cu încredere în
potențialul de generare și de regenerare a unor tradiții valoroase consolidate cu
perseverență, cu temeinicie și cu trudă, care datează de secole și care merită să
fie continuate!
Mulțumim colaboratorilor noștri apropiați, care ne-au încurajat și ne-au
susținut cu entuziasm, cu încredere în importanța acestui demers, ne-au dat idei
și ne-au făcut sugestii, convinși fiind de faptul că avem, cu toții, o datorie de
conștiință să reînviem istoria, să ne-o însușim, dar mai ales să ne asumăm
responsabilitatea viitorului!
Mulțumiri și gânduri bune tuturor!
Marin Manolescu & Paula Bănică

Mulțumiri speciale:
1. domnilor Ion Bălșanu, Ovidiu Bărbulescu,
Georgică Mitrache;
2. cadrelor didactice/ studente, masterande,
doctorande, doctori in științele educației:
Iulia Mamciuc/ Filip & Irina Andrei;
Mădălina Piroi; Ionela Furnigă & Ioana
Nae; Livia Topor; Cristina Hornoiu; Aida
Stoian; Ileana Ionescu; Silvia Mocanu;
Irina Badea; Mădălina Dinu Oprea (pentru
sprijin în tehnoredactare, redactare, design
editorial etc).
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DESPRE COORDONATORII MONOGRAFIEI
Marin Manolescu
 Prof. Univ. Dr. la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru Formarea Profesorilor;
 Conducător de doctorat în Ştiinţele Educaţiei;
 Născut în 1951, Comună Bobicești, Județul Olt;
 Studii: clasele I-IV la Școala Comănești (1958-1962); clasele V-VIII la
Școala Bobicești (1962-1966); Liceul Teoretic
Balș (1966-1970);
Facultatea de Filozofie - Universitatea din București (1970-1974);
 A parcurs toate treptele carierei didactice preuniversitare şi universitare;
 A înfiinţat sau a participat la înfiinţarea sau consolidarea unor
structuri/instituţii de prestigiu în domeniul formării iniţiale şi continue a
cadrelor didactice pentru nivelurile primar, preşcolar, gimnazial şi liceal;
 A îndeplinit funcţii manageriale în învăţământul universitar, preuniversitar,
la nivelul Ministerului Educatiei si Invatamantului;
 Este coordonatorul/directorul a două programe de master acreditate
ARACIS: „Mentoratul în educaţie" şi „Educaţie presecundară";
 Domenii de competenţă ştiinţifică şi didactică: Teoria, metodologia şi
practica evaluării. Teoria şi metodologia curriculumului, Formarea iniţială şi
continuă a cadrelor didactice, Educaţia timpurie, Practica profesională şi
pedagogică.









Cărţi publicate de Marin Manolescu (selectiv):
Referenţialul în evaluarea şcolară, 2015, Editura Universitară, Bucureşti
Perspective inovative ale evaluării. Evaluarea digitală, 2016, Editura
Universitară, Bucureşti
Teoria şi metodologia evaluării, 2010, Editura Universitară, Bucureşti
Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie, 2005, Editura Meteor
Press, Bucureşti
Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică,
2006, Editura Universităţii Bucureşti – CREDIS
Evaluarea şcolară - un contract pedagogic, 2003, Editura Fundaţiei
Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti
Teoria şi practica evaluării (în colab. cu Dan Potolea), 2005, MEN-PIR,
Bucureşti
Teoria şi metodologia curriculumului (în colab. cu Dan Potolea), 2005,
MEN-PIR, Bucureşti

Paula Bănică, profesor de istorie, gradul I
 Născută la 21 martie 1946, în comună Pârșcoveni, județul Olt;
 A absolvit șapte clase în comună natală;
 În 1960 a fost admisă la Liceul Teoretic Balș;
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Între anii 1964-1967 a urmat cursurile la zi ale Institutului Pedagogic de 3
ani Craiova, Facultatea de Istorie-Geografie;
După examenul de stat susținut în 1967, a fost repartizată la Școala Generală
Olari, din comună Pârșcoveni, profesor titular pe catedră de istoriegeografie;
Între ani 1973-1976, a deținut și funcția de director la aceeași școală;
Ulterior, a urmat Facultatea de Istorie-Filozofie în cadrul Universității
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, licențiată în 1978;
Și-a susținut toate gradele didactice în învățământ;
1970-1973 – la Școala Generală Leotești, director de școală doi ani (19701972)
1976-1980–director la Școala Generală Leotești, perioadă în care se
construia noul local de școală;
1980-1990-a funcționat ca profesor de istorie detașat la Liceul Agricol Balș;
1990-2001- profesor de istorie titular prin transfer la Liceul Teoretic „Petre
Pandrea” din Balș;
2001-2003–profesor de istorie-geografie la Școala Generală Bobicești,
detașată în interesul învățământului de la Colegiul Național „Ioniță Asan”
Caracal, unde era titulară;
A elaborat împreună cu cele două fiice ale sale (Adriana Buică și Elisabeta Luminiţa Vasile) două monografii: Monografia orașului Balș, 2013;
Monografia Comunei Bobicești, 2015.

17

PARTEA I. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COMUNA BOBICEŞTI
ÎN CONTEXT NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
M. Manolescu, prof. Univ. Dr., Universitatea din București,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Cap.I. DEVALORIZAREA ŞCOLII VERSUS
SUPRAVALORIZAREA ŞCOLII: PROVOCĂRI,
DILEME, EVOLUŢII
„Educaţia este cea mai mare şi cea mai grea problemă ce i s-a dat omului spre
rezolvare.” (Emanuel Kant)
1. Școala în în căutarea identității
Școala și-a asumat și își asumă și în prezent o responsabilitate socială
foarte mare. Ea trebuie să contribuie la perfecționarea calității vieții sociale, iar
viața socială, la rândul ei, are obligația de a confirma codul axiologic al școlii și
criteriile evaluării de tip școlar (G. Văideanu, 1986, Educația la frontieră dintre
milenii, Editura Politică, București, pag. 22). Viața a demonstrat că muncește
bine cine este bine pregătit pentru profesiune și pentru viața culturală și
familială. Pe de altă parte, este unanim recunoscut faptul că în domeniul educativ
calitatea celor formați este valoarea fundamentală și criteriul suprem de evaluare
a eficienței școlii. Mai mult chiar, școala, cu toate criticile și contestațiile la care
este supusă, cu toate că este în derivă, după afirmațiile unor specialiști, pare să
fie instrumentul cel mai la îndemână pentru a asigura securitatea socială și
profesională a absolvenților. Chiar dacă reușita școlară, diplomele nu reprezintă
o condiție suficientă pentru a evita riscurile, ea contribuie la diminuarea lor. Este
posibil ca un posesor de diplomă superioară să nu găsească un loc de muncă
convenabil, dar este cert că fără diplomă șansele lui sunt mai mici.
Devalorizarea școlii versus indispensabilitatea acesteia-așa ar putea fi
caracterizată starea actuală a școlii peste tot în lume, inclusiv în România. După
cum este binescunoscut, instituția care a valorificat și valorifica și astăzi
potențialul și meritele personale ale elevilor este școală. Ea și-a asumat acest rol
pe care îl ideplineste mai bine sau mai puţin bine, dar și l-a asumat. În mentalul
colectiv este impregnată ideea potrivit căreia viață fără școală nu se poate.
Această a devenit, după afirmația lui Ivan Ilich, cea mai mare religie a
omenirii (Hannoun, H, Ivan Illich sau școala fără societate, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1977).
În ultimele decenii ale secolului trecut dar și în prezent școala
tradițională a pierdut mult din credibilitate. Încă în anii “80 ai secolului trecut
George Văideanu vorbea despre faptul că școala este “în cădere liberă”, este” în
pierdere de viteză” (Vaideanu, George, Educația la frontieră dintre
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milenii, Editura Politică, București, 1989); Ivan Ilich, pe alte meleaguri, avansa
ideea renunțării la școală, vorbea despre deşcolarizarea societății.
Cu privire la acest curent de opinie, I.Gh. Stanciu face următoarea
constatare: » Într-un moment în care efortul tuturor țărilor este îndreptat spre
perfecționarea școlii “... din continentul american s-au ridicat câteva voci care
cer, nici mai mult, nici mai puţin, decât desființarea școlilor ca instituții » (I.Gh.
Stanciu, Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, EDP, Bucureşti, 1995,
pag. 232). Într-o perioadă în care lumea “se confruntă cu o multidudine de
probleme”... se află “într-un moment de mare cumpăna”, instituțiile sociale, între
care și școala, trebuie să “dobândească o mai mare suplețe în scopul racordării
lor optime la trebuințele omului și societății de astăzi”. Se formulează însă și o
soluție radicală concretizată în “desființarea instituțiilor, și în primul rând a
instituției școlare, considerată ca fiind răspunzătoare de cea mai mare parte a
relelor sociale din lumea contemporană” (ibidem, pag. 233).
În anii „70 ai secolului trecut francezii Bourdieu şi Passeron vorbeau
despe „criza mondială a educaţie” (Bourdieu, P., & Passeron, C..- La
reproduction. Elements pour une theorie du systeme d” enseignement, 1967).
Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despe “home schooling”, tot ca o reacție
evidență la pierderea credibilității școlii tradiționale; în plus, numărul claselor și
al școlilor care practică în prezent pedagogiile alternative în România a crescut
considerabil (Waldorf, Step by step, Montessori). Exemplele pe această temă ar
putea continua.
Școala, în societatea actuală, este supusă unor mari presiuni, din toate
părțile; în aceste condiții devine vulnerabilă. Cercetările, și mai ales cercetările
bazate pe evaluările comparative internaționale, atestă impactul contextului
social asupra rezultatelor elevilor. Se constată faptul că inegalitățile sociale care
marchează competențele tinerilor de 15 ani (în ultimele anchete PISA) sunt mai
mult sau mai puţin puternice de la o țară la altă, și “anumite sisteme educative
lasă mai mult decât altele posibilitatea sistemelor sociale să influențeze
inegalitățile școlare. Efectul de “prestigiu instituțional “al școlii este din ce în ce
mai prezent în dezbateri, în analize, în documente de politică și strategie
educațională” (Jacky Beillerot et Nicole Mosconi (sous la direction de), Sciences
et des practiques de l » education, DUNOD, Paris, 2014, pag. 227).
Prin urmare poziția școlii în raport cu societatea a devenit din ce în ce
mai complexă, mai greu de gestionat și de apreciat, de orientat și de consolidat.
Realitatea școlară actuală scoate cu pregnantă în evidență pe de o parte elitismul
bazat pe selecție, promovat încă de ideile lui Durkheim, care implicit recunoștea
inegalitățile sociale reflectate în educație, iar pe de altă parte este promovată cu
putere generalizarea învățământului care a condus la accesul progresiv al tuturor
elevilor la școală. Dintr-o dată școala s-a văzut confruntată cu o multitudine de
probleme, cărora trebuia să le facă față dintr-o perspectivă pedagogică, socială,
economică etc. Deschiderea masivă a școlii către toate categoriile de elevi, din
toate mediile sociale, veniți fiecare cu modelul său cultural și valoric a condus
inevitabil la bulversarea ordinii și a echilibrului propriei instituții școlare tradiționale (ibidem, pag. 67).
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Cercetări recente în domeniul ştiinţelor educaţiei scot în evidenţă din ce
în ce mai mult rolul şcolii în „fabricarea” succesului sau a eşecului
şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar sunt două concepte corelate. Graniţa dintre
succes şi insucces şcolar este deosebit de fragilă. Nu există succes total şi
definitiv după cum nu există nici insucces global şi ireversibil. Originile
insuccesului şcolar sau ale eşecului şcolar sunt multiple şi complexe. „Este
foarte important de ştiut dacă un început de eşec şcolar este individual sau are
provenienţă socială” (Ibidem, pag. 76). Trebuie făcută o analiză mai fină asupra
fabricării eşecului şcolar şi nu trebuie să ne mulţumim să dăm vină pe elementele
externe (mediul social defavorizat, familia monoparentală) sau pe caracteristici
de natură psihoindividuală.
Astăzi se vorbește mult despre reconstrucție, despre schimbare în
educație. Pentru că ceea ce se învață la școală, conținuturile (curricula) nu sunt
pe deplin adecvate așteptării majorităţii elevilor. Schimbarea este cerută și de
faptul că educația nu mai este privilegiul unei minorități. Punerea sub semnul
întrebării a curriculumului tradițional constituie un fenomen general. Se cere cu
insistentă schimbarea curriculumului tradițional; ceea ce este interesant este
faptul că punerea acestuia sub semnul întrebării pornește de la bază, de la
familie, de la părinți, de la comunitățile sociale. Unul din argumentele forte este
numărul tot mai mare al elevilor cu insucces școlar care nu parcurge și/sau nu
agreează ceea ce oferă școala. Un alt argument forte ale susținerii ideii de
schimbare a școlii este faptul că mulți tineri ies din sistemul școlar obligatoriu
fără calificare sau semicalificare și/sau fără o orientare școlară și profesională.
Datele statistice arată că o mare parte dintre ei se îndreaptă spre șomaj.
În deceniile 8 și 9 ale secolului trecut revizuirea în profunzime a
obiectivelor și conținuturilor învățământului era resimțită ca un imperativ în
toate țările. Se dorea elaborarea unui Curriculum pertinent în raport cu finalitățile
și cu necesitatea de a asigura educația permanentă (D’Hainaut- coord.,
1984, Programe de învățământ și educație permanentă, EDP, București).
D’Hainaut, unul din marii specialiști UNESCO în domeniul educației,
colaborator apropiat al compatriotului nostru George Văideanu, atrăgea atenția,
încă din 1984, asupra faptului că mulți elevi își pierd interesul pentru studiu,
abandonează școala îndeosebi din cauza programelor de studii neadecvate și
supraaglomerate, încărcate de enciclopedism.
Dar nici „meseria de profesor” nu a fost scutită de schimbări, de evoluţii
și involuţii. Viața școlii în condițiile democratizării totale s-a complicat foarte
mult. „Profesia didactică a devenit cea mai dificilă din lume: profesorului i se
cere să fie în același timp și judecător și formator. Deși are un singur cap, i se
cere să poarte două pălării în același timp!” (Gerard De Vecchi, Hachette
Education, Evaluer sans devaluer/A evalua fără a devaloriza, 2014 Paris,
CEDEX 15, Introducere).
Peste tot în lume, inclusiv în România, în formarea cadrelor didactice
s-au produs transformări curriculare şi de sistem. Profesionalismul în activitatea
educativă şi standardizarea profesiei didactice tind să devină cerinţe frecvent
invocate de specialiştii în educaţie. Peste tot profesia didactică devine din ce în
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ce mai dificilă, mai stresantă, pierde din prestigiu. Deja în ultimii ani au apărut
dificultăţi în recrutarea viitorilor profesori. La această probă a motivaţiei se
adaugă faptul că încrederea în educaţie şi în şcoală a scăzut considerabil, în
condiţiile în care educaţia şcolară devine din ce în ce mai indispensabilă. Cum
transformăm meseria în vocaţie? Cum se realizează/desfăşoară munca
profesorului? (Beillerot și Mosconi, 2014, p.76).
Mediocritatea în rândul cadrelor didactice reprezintă o preocupare a
societăţii, a decidenților, a instituțiilor Statului, a asociațiilor profesionale, de
părinți, de elevi etc. La Congresul învățătorilor ținut la Deva în 2008, un lider
important al acestei asociații a cadrelor didactice vorbea despre alegoria
succesului mediocru, ca stare de automulţumire, și trăgea un semnal de alarmă
privind calitatea și nivelul de pregătire profesională a unor colegi de-ai domniei
sale. “Există riscul ca în sistemul de învățământ să intre cadre didactice care,
atunci când au fost elevi, au fost de notele 5 și 6, au fost mediocri. Iar
învățământul românesc ar putea deveni unul mediocru. La catedră au început să
vină profesori și învățători care nu au luat un premiu când au fost elevi, și asta
este rușinos!” (Viorel Dolha, Congresul învățătorilor, 2008, Deva).
Aceeași idee este subliniată recent de același președinte al Asociației
Generale a Învățătorilor din România, Viorel Dolha la cel de-al 38-lea congres al
cadrelor didactice care s-a desfășurat la Constanța și Eforie și la care au
participat și dascăli din Republica Moldova, Serbia și Ucraina. “... încep deja că
în sistem să intre doar colegi și sunt tot mai mulți astfel de colegi care în ciclul
primar sau gimnazial nu au reușit nici măcar să ia o mențiune. Dacă ajung
profesori cei care nici măcar când au fost elevi nu au fost de ispravă, din start
oricâtă pregătire ar fi în instituțiile care îi instruiesc pe profesori, șansele că
învățământul să progreseze sunt mici”.
Diminuarea calității pregătirii cadrelor didactice din România are cauze
complexe, pe care nu ne propunem să le identificăm și să le comentăm. Ceea ce
vrem să afirmăm este faptul că însuși cadrul juridic normativ de evoluție în
carieră a cadrelor didactice a suferit în ultimele decenii schimbări majore care
influențează negativ calitatea pregătirii.
În aceste condiții, ce ar trebui să facă școala? Încotro trebuie să se
îndrepte?
2. Școala la raport. Evaluarea şcolii-imperativ strategic de
importanţă naţională
Secolul 21 este secolul societății întemeiate pe cunoaștere, după cum
afirmă documentele reprezentative ale unor instituții și organizații europene și
internaționale. Competențele necesare individului sunt altele față de secolul
trecut. Prioritățile la nivel European s-au schimbat. Astăzi, mai mult că altădată,
se cer: comunicarea în mai multe limbi străine, competențe matematice,
științifice și tehnologice, competențe sociale și civice, capacitate de învățare de-a
lungul întregii vieți, spirit de inițiativă, creativitate, reflecție critică și
sensibilitate culturală (Cadrul European al competențelor-cheie, apud Dan
Potolea –coord., 2013, Cadrul de referinţă pentru reconstrucţia curriculumului
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pentru învăţământul preuniversitar, MEN). În acest context, școlii i se cere să
educe și să formeze altfel. La nivel național, școala însăși este evaluată; este pusă
adesea în situația de “a da seamă” în ceea ce privește valoarea ei.
Astăzi voci autorizate din domeniul educațional și nu numai apreciază că
școala nu-și îndeplinește misiunea sa, iar „Statul”, care investește resurse
considerabile în educație, are nevoie de feed-back privind eficacitatea sistemului
de învățământ. “Școala, ca și alte sectoare publice, este pusă din ce în ce mai
mult în situația de a ieşi la „Raport”, de “a da seamă” societății în ceea ce
privește valoarea ei, prin recursul la măsurarea performanțelor și prin operații
de evaluare, atât interne cât și externe. Această mișcare reformatoare pe care o
suportă marea majoritate a statelor industrializate în domeniul educativ
reconfigurează rolul Statului în construcția și dirijarea politicilor în ceea ce
privește școala și actorii săi, însoțită de o transformare a formelor de
organizare a muncii educative și a unei recompuneri, reconfigurări a rolurilor
profesioniștilor angajați în acest domeniu” (Vincent Dupriez & Regis Malet
(coord), L’Evaluation dans leş systemes scolaires, De Boeck Superior, 2013,
Introducere).
Între procesul de democratizare a învăţământului şi evaluarea eficacităţii
şcolii sunt corespondenţe progresive. Democratizarea învăţămân-tului a condus,
inevitabil, la întrebări legitime privind eficacitatea acestuia. Care este
eficacitatea şcolii în condiţiile generalizării învăţământului obligatoriu şi ale
asigurării învăţământului de masă? În ce măsură se corelează creşterea gradului
de educaţie şi de cultură pe care se mizează prin generalizarea învăţământului
obligatoriu cu creşterea nivelului de trai, cu progresul social, economic, cultural
al unei naţiuni? Sau al unei comunităţi? (Manolescu, Marin., 2015, Referențialul
în evaluarea școlară, Editura Universitară, București, p. 86)
Tendința din ce în ce mai evidentă de a cere școlii să prezinte periodic
„raportul” în fața societății creează mari presiuni asupra acesteia. În esență este
vorba despre faptul că, din ce în ce mai mult, școala “este trasă la răspundere”,
trebuie “să dea socoteală” societății privind eficacitatea ei, valoarea, măsura în
care performanțele elevilor, ale profesorilor și ale instituțiilor sunt la înălțimea
așteptărilor și a investițiilor/resurselor investite. În al doilea rând este vorba
despre tendința din ce în ce mai evidentă de a “pilota” sistemele educative în
funcție de rezultate, de performanțele celor evaluați (Vincent Dupriez& Regis
Malet (coord.), L’Evaluation dans leş systemes scolaires, De Boeck Superior,
2013, pag 50). „Pilotajul prin evaluare” a devenit o realitate şi se manifestă atât
la nivel de macrosistem, cât şi la nivel micro. Dispozitivele de evaluare au din ce
în ce mai mult un rol major în reglarea sistemelor educative. Astăzi evaluarea
standardizată a devenit un instrument de pilotaj al procesului instructiveducativ. Evaluările de acest tip se preocupă de evaluarea elevilor, a
performanțelor instituțiilor școlare, a sistemelor educative” (Maroy, 2013, p. 33).
Evaluările Naţionale din România la clasa a II-a, la clasa a - IV-a şi la
clasa a VI-a se înscriu în aceeaşi logică. Printre obiectivele Evaluării Naţionale
la clasa a IV-a se află şi „Informarea, într-un mod transparent şi
accesibil, dublată şi de responsabilizare, a diferiţilor parteneri educaţionali
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(responsabili pentru dezvoltarea de politici educaţionale specifice, inspectori
şcolari, profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori, metodişti,
corpul naţional de experţi în management educaţional, corpul profesorilor
mentori din învăţământul preuniversitar, consilieri educativi, autori de
curriculum, autori de manuale şi auxiliare curriculare, opinia publică, părinţi,
elevi etc.) cu privire la raportarea performanţelor elevilor de clasa a IV-a la
standardele curriculare corespunzătoare, pe baza calculării performanţelor medii
la nivelul anului 2014” (Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a
VI-a, Raportul administrării, 2014, CNEE, Raport Naţional EN 2014, p. 7).
3. Ambivalenţa şcolii: democraţie şi liberalism
Societatea în care trăim astăzi este simultan democratică şi liberală.
Este democratică pentru că afirmă prioritatea absolută a principiului
egalităţii pentru toţi elevii, indiferent de rasă, sex, religie, cultură sau alte
criterii. Această nu înseamnă că toţi sunt egali, ci înseamnă că pot aspira şi
concura la toate poziţiile sociale cu şanse egale. În funcție de merite școlare,
profesionale etc.
În acelaşi timp, societatea noastră tinde să devină liberală,
„meritocratică”, pentru că este plasată sub semnul competiţiei, care permite şi
obligă recunoaşterea meritelor şi selectarea celor mai buni în funcţie de merit. O
societate este „meritocratică” dacă poziţiile sociale ale indivizilor se dobândesc
prin merite personale, nu decurg din originea socială, nu se obţin prin naştere.
Şcoala este plasată în centrul acestei antinomii, al acestui paradox care
priveşte principiile de justiţie, de dreptate socială, de acces liber, neîngrădit al
tuturor copiilor la educaţie; în acelaşi timp încurajează şi susţine sistematic
competiţia şi recunoaşterea meritelor şcolare. Dincolo de cadrul legislativ care
asigură dreptul la educaţie şi egalitatea de şanse, şcoala dovedeşte că are
propriile ei practici, mentalităţi, cutume etc care asigură mai mult sau mai puţin
respectarea acestor principii. Toate aceste „metehne”, altădată situate în afară
sau în amonte de „sanctuarul” şcolar, se dezvoltă chiar în interiorul şcolii
democratice de masă; fiecare profesor, fiecare elev este în situaţia de a-şi
construi propriile alegeri/opţiuni etice. Pe acestea se întemeiază legitimitatea
unei şcoli în aparenţă justă, democratică, în timp ce această legitimitate nu mai
este atât de puternică precum era altădată...” (Tenret, E. 2008, L`Ecole et la
croyance en la meritocrație în Teza de doctorat: Text presente en vue du
l᾽obtenir du titre de Docteur en sociologie, le 3 decembre, p. 29). Trecerea de la
școala selectivă de altădată la școala democratică de masă a generat mari
schimbări de concepție, de structură, de funcționalitate, de mentalitate etc.
Pe de altă parte, pentru a face o școală de calitate trebuie să trecem de la
practici rutiniere şi prejudecăţi la profesionalism în educaţie. Astăzi toată lumea se
pricepe la educaţie! Vorbeşte despre criza educaţiei, despre valori... Remarci de felul”
Şcoala nu mai este ce a fost odată!” auzim la tot pasul. „Copiii nu mai ştiu carte! Nu
mai au cei şapte ani de-acasă! Părinţii nu se mai ocupă de copii! „Sintagma „Aşa
părinţi, aşa copii!” suferă de legitimitate. Nu mai ştii la ce să te aştepţi!
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La educaţie se pricep şi profesorii, şi părinţii, şi bunicii, şi directorii, şi
autorităţile, şi elevii înşişi... Școala zilelor nostre funcționează în această
atmosferă marcată de căutări, de controverse, de recunoaşteri, de contestaţii sau
de acuzaţii venite din toate părţile. Toţi vorbim despre criza şcolii, a educaţiei,
criza familiei etc. Dar ce cunoştinţe avem despre educaţie, la ora la care vorbim
despre democratizarea acesteia, despre expansiunea fără precedent a ratei de
şcolarizare, despre accesul tuturor la cultură, la formare pe parcursul întregii
vieţi? „Oricine astăzi are o anumită poziţie și o concepţie despre educaţie. Dar
multe din discursurile care se ţin despre educaţie sunt fondate pe prejudecăţi, pe
stereotipii, pe iluzii”. (Beillerot și Mosconi, 2014, p. 3, apud Manolescu Marin –
coord., & Frunzeanu, Mirela., Perspective inovative ale evaluării... Evaluarea
digitală, Editura Universitară, Bucureşti, 2016, pag. 34).
Societatea în care trăim astăzi promovează deopotrivă democraţia şi
liberalismul. Democraţie şi competiţie! Acestea sunt două realităţi în simbioză.
Democraţia şi liberalismul se regăsesc deopotrivă în educaţie şi învăţământ. Şcoala
este plasată în centrul acestei antinomii, al acestui paradox care priveşte pe de o
parte principiile de justiţie, de dreptate socială, de acces liber, neîngrădit al tuturor
copiilor la educaţie, dar în acelaşi timp încurajează şi susţine sistematic competiţia
şi recunoaşterea meritelor şcolare (Beillerot și Mosconi, 2014, p. 29), apud
Manolescu Marin – coord., & Frunzeanu, Mirela., Perspective inovative ale
evaluării... Evaluarea digitală, Editura Universitară, Bucureşti, 2016, pag. 32).
Pe de o parte, principiul egalităţii pentru toţi este recunoscut, acceptat,
promovat. În acelaşi timp este nevoie de recunoaşterea valorii fiecăruia, a
meritelor sale care îl legitimează pentru a aspira la orice poziţie socială cu şanse
egale de reuşită. Iar meritele sunt recunoscute prin evaluare.
4. Acces universal dar reușită inegală
Astăzi, în mai toate sistemele de învățământ toți elevii intră în gimnaziu.
În România, de asemenea, toți absolvenții de gimnaziu trebuie să între în clasa a
IX-a, în virtutea principilui democratizării învățămân-tului. Este vorba însă
despre o democratizare “mecanică”. Întrebarea fundamentală este: putem vorbi
despre o orientare selectivă social? Atât în cazul generalizării studiilor
gimnaziale cât și a celor liceale, acolo unde acest deziderat se realizează,
discutăm despre “relația dintre democratizare și segregare” ((Beillerot și
Mosconi, 2014, pag. 229). Pentru că accesul crescut la educație este solidar cu
democratizarea segregativă (ibidem, pag. 234).
Tradițiile școlii românești au fost întotdeauna hiperselective. De regulă sa practicat “selecția prin eşec”. Tradiția școlară și universitară a țării noastre a
fost vreme îndelungată hiperselectivă, marcată de repetarea neîncetată a unor
examene și concursuri: certificat de studiu la finalul învățământului elementar (la
finalul clasei a IV-a, la finalul clasei a VII-a), examene de semestru sau de
trimestru, după caz, în funcție de structura anului școlar, examen de trecere de la
un an la altul și de la un ciclu de școlarizare la altul, concursuri severe pentru
obținerea burselor de studii, repetenţia, frecvența, bacalaureat bogat în lucrări
scrise și probe orale, concursuri pentru accesul în școli de renume, recrutare prin
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concursuri de tip școlar în funcțiile publice, ocuparea posturilor... titularizare...
grade didactice...
Astăzi sistemul românesc de învățământ este marcat profund de frenezia
evaluărilor. Se evaluează elevii, atât cotidian cât și periodic, sunt evaluate
cadrele didactice, anual dar și prin concursuri și examene care marchează
evoluția în carieră sau stabilitatea pe post, sunt evaluate și ierarhizate școlile și
universitățile. Ceea ce este de remarcat este faptul că aceste practici evaluative
nu sunt proprii numai perioadei pe care o parcurgem, ci s-au instituit încă de la
primele momente ale organizării învățământului românesc și s-au consolidat în
timp. Prin legi ale învățământului, prin metodologii și regulamente s-au statuat
principii și cadre bine concepute și de multe ori coerente care au fundamentat
evaluările de orice fel.
În timp mentalitățile s-au schimbat. Explozia școlară din România anilor
70-80 ai secolului trecut dar și explozia universitară de după anii “90 au
determinat simplificări sau suprimări ale evaluării școlare și universitare. Cum
interpretăm această realitate? Sau cum ar trebui s-o interpretăm? Trebuie să
deducem faptul că predomină o “ideologie a refuzului selecției, chiar și că
simplu control în diferite grade ale învățământului” (Perreti, A., 1995, Educația
în schimbare. Iași: Editura Spiru Haret, pag.36).
Sau este vorba de schimbări de optică, de perspectivă în conceperea și
realizarea evaluării școlare și universitatre, în concordanță cu evoluțiile sociale,
politice, economice și, de ce nu, cu achizițiile noi din domeniul psihologiei,
pedagogiei și ale altor științe conexe? Noi credem că aceste puncte de
vedere/interpretări sunt asociate, se corelează și trebuie analizate împreună.
Din acest punct de vedere suntem în consens cu afirmația lui A. De
Perretti: “De fapt fundamentul modificărilor și al simplificărilor aplicate
sistemului francez se bazează pe constatările și evoluțiile pe plan mondial”
(ibidem, pag. 79)
În timp, în România, înscrierea obligatorie în clasa a IX-a a condus la”
orientarea prin deficit” a absolvenților de gimnaziu. Conceptul este cunoscut și
în alte țări ((Beillerot și Mosconi, 2014, pag. 229). Dezvoltată excesiv în
România în ultimul deceniu și jumătate ” orientarea prin deficit” este o
concretizare perfectă a acestor practici. Ce înseamnă, în ultimă instanța,
repartizarea computerizată a elevilor, la finalul clasei a VIII-a? Liceele bune
beneficiază de prezența unor absolvenți de gimnaziu de elită, cu rezultate
remarcabile la învățătură, iar alte licee “primesc”, în urmă acestui proces de
repartiție computerizată ce mai rămâne, elevi slabi, cu medii foarte mici sau cu
rezultate mediocre pe întregul lor traseu școlar.
Dintotdeauna democratizarea învățământului, prelungirea duratei
școlarizării obligatorii au generat un peisaj instituțional profund bulversat
(ibidem, pag. 230). Politicile școlare promovate și susținute de-a lungul timpului,
animate de idei nobile, uneori voluntariste, au avut la bază diverse sloganuri care
vizau obținerea unui grad ridicat de promovabilitate a elevilor care culmina cu
obținerea bacalareatului. Printre aceste “sloganuri”, nu multe la număr, se află,
spre exemplu, cel promovat de legile lui Spiru Haret (“ridicarea nivelului de
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cultură prin educație”), adoptat deopotrivă în perioada interbelică, apoi “ridicarea
orizontului de cultură și civilizație “care a stat la baza procesului de alfabetizare a
populației în perioada anilor “50 și dezvoltat în anii “70 – “80 ai secolului trecut în
perioada de “construcție a socialismului în România”.
5. Diploma - garantul competenței profesionale şi al succesului în
viaţă
Dintotdeauna, școala, prin diplomele pe care le oferă absolvenților, a
fost, teoretic, garantul unei inserții sociale și profesionale de succes. În ultimele
decenii însă, lucrurile au început să se schimbe. Valoarea diplomelor se
dovedește a fi segregativă. Repartizarea computerizată a absolvenților de
gimnaziu a contribuit din plin la generarea unei asemenea situații; şcoli de ţară şi
şcoli de oraş, licee de “țară” și licee “de oraș”; licee de provincie, licee de
capitală; licee de elită și licee de cartier, licee teoretice și licee vocaționale, clase
de elită și clase de recuperare. În învățământul superior segregarea a început să
funcționeze pe criterii de genul: facultate de stat- facultate particulară; facultăți
particulare acreditate și facultăți particulare neacreditate; învățământ cu
frecvență- învățământ la distanță etc.
În aceste condiții diplomele încep să aibă valori diferite. Nu puține sunt
situațiile în care diploma unui candidat pentru o funcție anume este garantul
competenței profesionale. Întrebări de genul “Unde ai făcut școala” “Ce liceu ai
absolvit?” Ce Universitate ai terminat? Ce specializare ai? Ce profesori ai avut?,
rostite frecvent, transmit un mesaj de încurajare sau, dimpotrivă, de descurajare.
Dacă diploma este garantul competenței școlare și profesionale, absența
acesteia echivalează cu un stigmat social și profesional. În urmă cu câteva
decenii relația dintre școală și piața muncii era puternică, subînțeleasă, garantată
chiar, dătătoare de speranțe celor care urmau anumite școli sau facultăți. Mesajul
era următorul: Diploma îți va fi recunoscută și valorificată de mediul social și
economic! Dintr-o perspectivă a interpretării școlii ca garant al unei inserții
sociale optime, “utilitatea studiilor și a diplomelor era relativ asigurată acelora
care aveau acces la aceste calificări” (ibidem, pag. 230). Spre exemplu,
absolvenții de liceu cu bacalaureat dintre cele două războaie mondiale aveau o
miză extrem de bine conturată: intrarea la Universitate era considerată cheia
succesului în viață (Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop; A.P. Samson,
1967, Memoriile unui gazetar- perioada 1927- 1937).
Dar, în timp, lucrurile au luat cu totul o altă întorsătură. Ideea potrivit
căreia diploma este nu numai necesară dar și obligatorie s-a consolidat, și, în
consecință, absența ei a devinit un stigmat social și profesional! Când accesul la
educație a devenit liber, “când diplomele sunt oferite tuturor sau aproape
tuturor”, s-a creat acest paradox. În zilele noastre “Relația dintre diplomă și locul
de muncă/încadrare devine din ce în ce mai incertă”, cu toate diplomele pe care
un individ le deține. Nimeni și nimic nu mai garantează faptul că diploma este
cheia succesului în viață. În plus, apar inegalități. În condiții de diplome identice,
uneori funcționează reorientarea sau” orientarea de gradul al doilea”. Se
structurează filiere școlare prestigioase, valorizate social. Vorbim în consecință
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de elite, de meritocrație școlară, de meritocrație socială. La polul opus se
structurează filiere școlare care generează, susţin și stimulează mediocritatea.
6. Refuzul muncii rutiniere-traiectoria de “transfug”
Școala a determinat, prin generalizarea învățământului, prin accesul liber
la educație, ruperea “ciclului natural al reproducției sociale” (Tenret, E. 2008.
L`Ecole et la croyance en la meritocrație în Teza de doctorat: Text presente en
vue du l᾽obtenir du titre de Docteur en sociologie, le 3 decembre).
Astăzi asistăm la refuzul masiv al muncii manuale, rutiniere de către
adolescenți, de către tineri, chiar de către adulți. Această realitate care exprimă
un “deficit de capital cultural” al acestor adolescenți și tineri este posibil să
conducă la eșec școlar, interzicându-le ascensiunea socială invocată prin “efectul
de destin”. “Diploma” obținută de toți elevii a generat, pe bună dreptate, aspirații
mai înalte, sociale, profesionale etc. Ce făceau părinții cu mai puţină carte la
timpul lor, la locul lor de muncă, nu mai fac fiii lor cu “patalama” la mâna.
Astăzi tot mai mulţi tinerii fug de la sat, vor să meargă la oraș, spre
comunitățile urbane. Vor să-și depășească condiția socială; meseria de “țăran”,
altădată respectată și respectabilă, nu mai are valoare. Puțini sunt cei ce mai
doresc să mai rămână la țară. Apelează la ceea ce în limbaj sociologic se
numește “traiectorie de transfug”. Nimeni nu mai vrea să muncească fizic, să
execute munci repetitive, să îndeplinească anumite activități care “nu fac cinste”,
sunt “dezonorante” etc. Mulți tineri se mulțumesc cu ajutorul de șomaj, cu
alocațiile copiilor, cu ajutoare sociale. Categoria “asistaţilor social” cu diplomă
s-a extins nepermis de mult, în condițiile în care piața muncii are nevoie de forță
de muncă. Cum am putea interpreta solicitarea și obținerea ajutorului de șomaj,
în România, de către “bacalaureaţi” care abia au promovat examenul dar refuză
să intre pe piața muncii...?
Ne aflăm într-un paradox destul de ciudat și interesant. Observăm cu
ușurință faptul că diplomele intră într-un proces inflaționist, concomitent cu
accentuarea ideii potrivit căreia acestea devin din ce în ce mai indispensabile! Ne
aflăm deci în față unui paradox: inflația diplomelor versus indispensabilitatea
diplomei!
În aceste condiţii, fiecare școală, ca furnizor de educație și de formare,
încearcă să se adapteze pieței muncii, așteptărilor părinților, societăţii etc. Își
reglează oferta în funcție de ceea ce așteaptă familia sau piața muncii, încercând
să optimizeze raportul educație-formare. Părinţii, pe de altă parte, se adaptează
ofertei, căutând pentru copiii lor filiere atractive, cu potențial de angajare,
generatoare de speranță. Competiția între școli nu a întârziat să apară. Fiecare
școală încearcă să se plieze pe așteptările părinților, pe ofertele educaționale ale
etapei, sperând să atragă elevii cei mai buni. Acest mecanism nu face decât să
perpetueze o stare de fapt, și anume aceea confirmată de altfel de studiile de
sociologia educației care arată că “inegalitățile școlare consolidează inegalitățile
generate de rețeaua școlară” (Tenret, E. (2008). L`Ecole et la croyance en la
meritocrație în Teza de doctorat: Text presente en vue du l” obtenir du titre de
Docteur en sociologie, le 3 decembre). Dincolo însă de oferta educațională a multor
școli, uneori generoasă, trebuie privite/analizate și alte aspecte ce ţin de zona
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geografică, de dotări, de încadrare cu cadre didactice, de potențialul economic al
zonei, de tradiţii, de perspectivele evoluției educaționale a elevilor etc.
7. Școala „altfel” și „starea de bine”: o altă perspectivă
Tradiţiile hiperselective ale şcolii romaneşti au fost dintotdeauna
recunoscute, criticate, acceptate, contestate. Opinia publică, oameni de cultură,
instituţii prestigioase au recunoscut excesele superselective ale sistemului
românesc de învăţământ la toate nivelurile şi pentru toate categoriile de
populaţie. Se știe, spre exemplu, faptul că dacă în privința bacalareatului din
perioada interbelică Nicolae Iorga s-a pronunțat cu vehemență împotriva
acestuia, Tudor Arghezi l-a susținut și încurajat cu putere. Astăzi, de asemenea,
recunoaştem excesele selective ale învăţământului, concretizate în repetarea
neîncetată a unor examene şi concursuri.
La nivel european unele mentalități s-au schimbat în ultimele decenii. Au
fost adoptate practici care demonstrează o anumită relaxare, o altă optică
susținută și de ideile democratice promovate la nivel european, dar deopotrivă și
de ideile pedagogice moderne care situează în centrul atenției elevul cu
posibilitățile și limitele sale. Starea de bine a copilului, a elevului, ca deziderat
major, începe să dobândească din ce în ce mai mult teren. În țările nordice
sistemele educative, care înregistrează rezultate remarcabile în confruntările
internaționale, adoptă decizii din ce în ce mai îndrăznețe în privinţa reconstrucţiei
școlii. Această demonstrează că “școala altfel”, bazată pe relaxare, pe starea de
bine a elevului, poate și trebuie să devină realitate. În Franța, după dezbaterile
furtunoase privind învățământul din perioada 1968” nu se poate spune că s-ar fi
renunțat la practicarea unei selecţii elitiste care conduce la eliminarea unui
număr cât mai mare de candidați în stadii de certificare de-a lungul cursurilor
școlare și universitare”. Exigența rămâne o stare de fapt. Un număr mic de
absolvenți finalizează cu diplomă de BAC comparativ cu alte state (Andre de
Peretti, Educația în schimbare- pag. 116). Selecția este însă puternică în anii
inferiori ai învățământului universitar. “În ciuda exploziei școlare și universitare
practicile noastre de selectare nu au cedat în privința rigorii.” În ultimii 25 de ani
s-au “relaxat” sau au fost suprimate forme exigențe de control și de examene...”
Obligativitatea școlară extinsă până la vârstă de 16 ani, accesul obligatoriu și fără
examen de intrare în colegii multiple pentru fiecare clasă de vârstă, introducerea în
învățământul superior a unor institute universitare de tehnologie, ale căror exigențe
universitare să fie modeste...” toate acestea au produs schimbări majore de
mentalitate în privința evaluării.
În România de asemenea sunt dezbateri consistente cu privire la
modernizarea procesului didactic, la abordarea evaluării şcolare dintr-o
perspectivă mai umană, mai relaxată, centrată pe ameliorarea procesului
instructiv-educativ și a rezultatelor școlare ale elevilor, prin realizarea unui feedback permanent între profesor și elev. În învățământul obligatoriu mai ales este
necesară amplificarea funcției educative a școlii. Demersul de reconstrucţie a
şcolii din perspectiva pedagogiei moderne implică reconsiderarea tuturor
elementelor structurale/variabilelor acesteia.
28

Cap. II. RECONSTRUCŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI;
ŞCOALA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT
INTERNAŢIONAL
1. Școala și societatea-o relație de interdependență
Școala și societatea s-au aflat dintotdeauna într-o relație de interdependență. „Dezvoltarea învățământului este privită ca parte integrantă a evoluției
țării, progresele școlii fiind analizate în contextul dezvoltării societăţii din epoca
modernă, istoria învățământului fiind o parte componentă a istoriei
patriei” (Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuță, Istoria învățământului din
România, EDP, Bucureşti, vol II, 1993, pag.9).
Schimbările majore din societatea actuală solicită, în mod obligatoriu,
reconstrucția școlii în concordanță cu noile caracteristici sociale.
Elevii, părinţii, opinia publică, factorii de decizie cer o “școală mai
bună”. Cum definim astăzi “școala bună”? Care sunt criteriile în funcție de care
îi atribuim această caracteristică sau această calitate? Este capabilă școala
tradițională să se reformeze în așa fel încât să facă față provocărilor la care este
supusă? Ce poziție trebuie să adopte: să rămână “sanctuarul” sau „clopotul” de
altădată sau să se deschidă și să-și schimbe fundamental funcțiile? Adevărul
credem că trebuie să fie la mijloc. Din această perspectivă suntem în consens cu
specialişti de prestigiu în domeniu care spun că” Este important ca școala să-și
recapete câteva din caracteristicile ei de sanctuar, dar este vorba de un sanctuar
special, care nu mai este un spațiu sacru și rupt de lume, ci un sanctuar care
protejează timpul și personalitatea copilului și adolescentului” (Andre de
Perreti, op. Cit., pag.76).
Este unanim acceptată ideea potrivit căreia “școala” la care învață elevul
este foarte importantă pentru devenirea lui școlară și profesională și pentru
imaginea lui. Sunt școli și școli, mai mult sau mai puţin eficace. Este vorba
despre “Efectul de prestigiu instituțional”, recunoscut și acceptat aproape
unanim” (Tenret, E. (2008). L`Ecole et la croyance en la meritocrație în Teza de
doctorat: Text presente en vue du l” obtenir du titre de Docteur en sociologie, le
3 decembre, pag. 159).
Din ce în ce mai multe categorii de populație (elevi, profesori,
părinţi) sesizează faptul că școala nu mai deține “monopolul cultural”.
“Alternativele” educaționale se multiplică progresiv. Nu este vorba aici despre
Step by step, Waldorf, Montessori etc ci despre variante, alternative pe care
societatea le oferă la ora actuală pentru educația tinerelor generaţii pentru a reuși
în viață. Dinamica vieţii sociale, a instituțiilor care practică educația nonformală,
evoluția explozivă a tehnologiei digitale generează noi surse și câmpuri
educaționale care marchează profund formarea noilor generaţii de copii și tineri.
Opinia aproape generalizată a celor care se ocupă de educație dar și a
unor mari categorii de beneficiari este că elevii nu mai sunt motivați să învețe. O
nouă “formă școlară” este necesară pentru învățământul obligatoriu. Aceasta
deoarece astăzi elevii nu sunt numai școlarizați, instruiți; ei trebuie
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“educați”; prin urmare reconstrucția școlii obligatorii solicită școlii să realizeze
tranziția de la instrucție la educație, să-și consolideze capacitatea sa educativă.
Școala trebuie să fie, pentru foarte mulți elevi, loc de viață și mod de viață, loc
de învățare cu succes; loc de formare; de socializare.
Mai multe curente de reflexie converg spre ideea potrivit căreia în
condițiile actuale școala obligatorie trebuie regândită, reconstruită. Dezbaterile
din spațiul european din ultimele decenii converg spre ideeea că este necesar “un
minim cultural comun”, o “cultură comună”, care ar trebui asigurată tuturor
copiilor și elevilor care frecventează școala, oriunde în lume.
Concepțiile moderne dau o nouă interpretare și viziune asupra educației,
care trebuie să pună în evidență cunoștințele și competențele elevilor din
perspectiva achiziției noțiunilor și a aptitudinilor cu caracter mai general care le
vor folosi în viață. Această abordare în termeni de stăpânire a marilor concepte
este de o mare importanță, ţinând seama de cerința exprimată din ce în ce mai
acut de a pune în valoare capitalul uman. Prin capital uman documentele OCDE
înțeleg „Cunoștințe, calificări, competențe și alte calităţi deținute de un individ și
interesând devenirea personală, socială, economică". „Chiar dacă este dificil de
stabilit o distincție între aptitudinile «școlare» și cele necesare «în viața
adultă», efortul de a pregăti tinerii în perspectivă trebuie depus, dacă dorim să
ținem seama de realitate, dacă intenționăm să determinăm instituțiile școlare și
sistemul educativ să corespundă epocii moderne" (Programul OCDE/PISA
2000).
2. Compatibilizarea sistemelor educaţionale în spaţiul european
În anii ’90 ai secolului trecut s-a conturat ideea de a aduce la acelaşi
numitor sistemele educaţionale din spaţial European şi nu numai; Programul
“Educaţie şi formare profesională 2010” adoptat de Comisia Europeană la
Conferinţa de la Bratislava a Miniştrilor Educaţiei (2002) sintetizează priorităţile europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale astfel:
 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de
formare profesională din Uniunea Europeană.
 Facilitarea accesului tuturor la sistemele educaţionale şi de formare
profesională;
 Deschiderea către o problematică mai generală, globală a
sistemelor de educaţie şi de formare profesională.
Un sistem european comun a început să se constituie odată cu formarea
Uniunii Europene. Formarea Uniunii statelor europene a obligat guvernele țărilor
membre să reconsidere sistemele politice și sociale, sisteme în care educația a
fost identificată că fiind instrumentul prin care se pot înfăptui, pe termen lung,
schimbările propuse. Armonizarea unor sisteme cu valori și mentalități diferite a
fost posibilă prin abordarea sistemelor de educație și formare din două
perspective:
 Integrarea și identificarea unor modele capabile să compatibilizeze
sistemele europene de educație și formare;
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Individualizarea și asigurarea posibilității că fiecare țară să
adapteze principiile generale la nevoile specifice, în funcție de
factorii ideologici și sociali, de diferențele economice și tehnologice
de dezvoltare, cât și de particularitățile capitalului uman.
Câteva repere majore în structurarea unui cadru european comun în
domeniul educației și evaluării sunt, în principal, următoarele:
Memorandum-ul asupra învățării permanente. Din perspectiva
învățării pe parcursul întregii vieți, rolul educației de bază este redat succint în
mesajul Memorandum-ului asupra învățării permanente (Comisia Europeană,
2000) în care se sugerează formarea de noi competențe de bază pentru toți’’
(Ministerul Educației și Cercetării, 2002, p. 4). În acest sens s-a solicitat
reevaluarea continuă a nivelurilor referințelor, a competențelor de bază, astfel
încât ceea ce se oferă la nivel educațional să se armonizeze cu ceea ce este
necesar la nivel economic și social. În consecință, Declarația miniștrilor
europeni ai educației și formării profesionale și a Comisiei Europene
(Copenhaga, noiembrie 2002), cu privire la consolidarea cooperării europene în
direcția formării profesionale, propune:
 Asigurarea calităţii, echității și eficienței la toate nivelurile și
procesele educaționale;
 Compatibilizarea finalităților, conținutului și structurii învățământului preuniversitar cu demersul european stabilit în perioada 2000 –
2002. (Ministerul Educației și Cercetării, 2002, p. 6).
Tratatul de la Maastricht, în articolele referitoare la educație și la
cultură, întâlnirile anuale ale miniștrilor educației din toate țările Europei,
summit-ul de la Lisabona din 2000, întâlnirea Consiliului European de la
Barcelona din 2002 asigură fondul orientărilor convergente ale politicilor
educaționale naționale și generează necesitatea conturării unui cadru european
comun de dezvoltare prin stabilirea unor direcții generale de urmat. Procesul de
„internaționalizare’’ declanșat la nivel mondial datorită progresului rapid
înregistrat în domeniile științei și tehnicii–în special în sectorul tehnologiei
informației și comunicării–și ale dezvoltării și preocupării individuale pentru o
carieră profesională este factorul principal care determină orientarea politicilor
educaționale către formarea de competențe pentru tânărul absolvent de
învățământ obligatoriu (Tratatul de la Maastricht, articolele 149, 150, 151”).
Întâlnirea de la Lisabona din anul 2000 a Consiliului European și a
Comisiei Europene cu reprezentanții țărilor membre ale Uniunii Europene a avut
drept scop identificarea unor obiective educaționale strategice comune pentru
toate sistemele de învățământ ale acestor țări, cu posibilitatea de a fi adoptate
ulterior și de țările în curs de aderare. Prin aceste obiective se urmărea că Europa
să devină o, societate a cunoașterii, cea mai dinamică și mai competitivă,
capabilă de ascensiune economică, avându-se în vedere crearea de noi locuri de
muncă și realizarea unei coeziuni sociale mult mai puternice’’ (Comisia
Europeană, 2002).
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În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a
face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și
formare. În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință
pentru 2020:

cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta
obligatorie de școlarizare ar trebui să frecventeze învățământul preșcolar;

ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire,
matematică și științe ar trebui să fie sub 15%;

ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit
timpuriu școala ar trebui să fie sub 10 %;

cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar
trebui să fi absolvit o formă de învățământ superior;

cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot
parcursul vieții;

cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu
vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani care au o calificare profesională
inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o parte din studii sau din
programul de formare;

proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34
de ani, care au urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care șiau terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82%.
Documentele și directivele organismelor europene fixează/ stabilesc „norma europeană”. Pasul următor îl va reprezenta aplicarea normelor
europene la specificul național, într-o manieră flexibilă și creativă, pentru a
realiza o armonie între tradiție și inovație.
Sistemele educaționale europene fac eforturi de adaptare la cerințele
documentelor europene care au valoare de "normă " stabilită prin toate
documentele și directivele organismelor europene cu care țările au intrat în
cooperare sau parteneriat. În continuare „normele europene” trebuie adaptate și
aplicate flexibil ţinând cont de specificul național aflat într-un permanent
echilibru între tradiție și necesitățile inovației, ale reformei. În acest proces va fi
nevoie de armonie între tradiție și inovație, de flexibilitate și creativitate în
aplicarea „normelor europene”.
Inițiativele în această direcție nu au întârziat să apară. Ce reprezintă, de
fapt, cele opt categorii de “competențe cheie” promovate la nivel european care
trebuie să stea la baza reconstrucției curriculare din toate statele comunității
europene? Inovațiile în domeniul curriculumului național al multor state din
spațiul european nu au întârziat să apară. Documentele curriculare reglatorii care
circulă în spațiul european abundă în asemenea inițiative. Astfel, învățământul
francez a adoptat în 2005 ceea ce se numește “soclul comun de cunoștințe și de
competențe”. Ce reprezintă acest concept? Este de fapt varianta franțuzească a
“competențelor cheie” din documentele europene transpuse în plan național. În
Finlanda cele opt categorii de competențe cheie au fost transformate în șapte
categorii de competențe, care, se pare, sunt mai în acord cu specificul
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învățământului finlandez. În România aceste opt categorii de competențe cheie
se dorește a fi asimilate cu “șapte competențe generice” (Marin.
Manolescu, Referențialul în evaluarea școlară, Editura Universitară, 2015, pag.
242-249; Potolea. D, coord., Marin Manolescu & alli, 2012, Cadrul de referință
pentru reconstrucția curriculumului pentru învățământul preuniversitar,
București, MEN).
Adoptarea Cadrului European al competențelor-cheie de către sistemele
de învățământ este unul din răspunsurile elaborate la criticile ce se aduc
învățământului/școlii. Dar rațiunile pentru care sistemele de învățământ adoptă
competențele-cheie ca posibil remediu sunt diferite. Astfel:
 Pentru Comunitatea Europeană competențele cheie reprezintă și în
același timp solicită o investiție economică de anvergură, susceptibilă să
plaseze țările europene în prima linie a economiilor mondiale. În
documentele promovate de Consiliul Europei și de Parlamentul
European această este miza schimbării.
 La nivelul unor sisteme europene de învățământ însă obiectivul central
îl reprezintă “democrația”, asigurarea egalității de șanse. Spre exemplu,
în documentele Ministerului Educației Naționale din Franța se afirmă
explicit: ” Soclu de competențe=acces mai democratic la
învățământ”. Documentele franțuzești de politică și de strategie
educațională stabilesc Soclul comun franțuzesc de cunoștințe și de
competențe, care reprezintă un exercițiu de adaptare a Recomandărilor
europene într-un context național. (Agelique del Rey, A l’ecole des
competences,/De l’education a la fabrique de l’eleve performant, Le
Decouverte/Poche, Paris, 2013, pag. 33).
Eforturile și rezultatele demersurilor teoretice și pragmatice ale unor
instituții de specialitate și specialiști de marcă din spațiul european s-au
concretizat în contribuții care au jalonat și conturat, în ultimele decenii, un cadru
comun al educației, formării și evaluării. Prin specificul său, Uniunea Europeană
permite participarea țărilor membre la o piață comună a bunurilor, a serviciilor, a
capitalului și a muncii. În plus permite formularea cerinței de a crea și dezvoltă
Spațiul European al Învățământului Superior, a Spațiului European al Cercetării,
a Cadrului European al Calificărilor, a Sistemului Comun de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior. Toate acestea oferă premise pentru atingerea
performanței personale prin dobândirea competențelor cheie, adoptate la nivel
european (Cadrul european de referință privind competențele - cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții - versiunea 2004; Stoica, Adrian; Mihail,
Roxana, 2007, Evaluarea educațională, Editura Humanitas Educațional,
București, Adrian Stoica, Evaluarea progresului școlar. De la teorie la
practică, Humanitas Educațional, București, 2003).
Cadrul european de referință definește, pe baza unor descriptori
funcționali, dimensiunea și extinderea competențelor cheie dezirabile la finalul
învățământului obligatoriu. Acestea sunt „precondiții” pentru o performanță
adecvată în viața adultă, în muncă și pentru procesele de învățare ulterioare.
Cadrul European pentru Formarea și Dezvoltarea competențelor–cheie stabilește
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faptul că aceste ansambluri de cunoștințe, capacități, atitudini trebuie să se
dezvolte până la sfârșitul școlarității obligatorii. În toate documentele
europene de interes pentru politicile educaționale naționale dezvoltarea
competențelor-cheie constituie un element central. Aceste competențe cheie,
absolut esențiale pentru împlinirea personală, incluziunea socială și angajare
trebuie să fie dezvoltate până la finalul școlarității obligatorii. Aceste
competențe-cheie vor trebui să stea la baza formării specializate, realizată atât în
învățământul terțiar cât și pe parcursul întregii vieți. Importanța competențelor
cheie pe durata întregii vieți implică o reconsiderare a evaluării acestora în
educația formală.
Compatibilizarea în spațiul european a cadrului conceptual, curricular și
evaluativ generat de „învățământul centrat pe competențe” este departe de a fi
devenit realitate. În ceea ce privește cadrul conceptual, atât teoreticienii cât și
practicienii resimt nevoia unui limbaj comun ca etalon de referință în dezbaterile
naționale și europene.
O analiză a practicilor educaționale centrate pe competențe în diferite
sisteme naționale ne permite să observăm că unele dintre ideile “discursului
despre competențe” au fost deja puse în practică, având acum caracteristica de a
fi făcut parte din “istoria educației” (Guy de Boterf, De la competence. Essais
sur un attracteur etranger – 1994, citat de Colardyn).
Practic identificăm două situații privind „forța” conceptului de
competență în diverse sisteme de învățământ:
1. Sisteme în care competență este un concept „ușor”, puterea de operare în
realitatea educațională a conceptului de competență este scăzută. În
asemenea situații, “înțelegerea conceptului de competență are la bază
mecanismul de adiționare a unor “subunități” măsurabile în termenii
obiectivelor proiectului educațional. În același timp atomizarea
competențelor conduce, în mod inevitabil, la diminuarea puterii de
operare în realitatea educațională” (ibidem, pag. 23).
2. Sisteme de învățământ în care competență este un concept „forte”,
conceptul de competență are dimensiuni complexe și interdependente.
Dintr-o asemenea perspectivă rezultatele școlare sunt estimate,
evaluate și judecate în termeni calitativi și nu cantitativi.
O reformă a Educației Naționale trebuie să garanteze bazele cele mai
solide. Semnificația adoptării învățământului centrat pe competențe ar putea fi
rezumată sintetic astfel: “virajul spre succes”! (Agelique del Rey, A l’ecole des
competences, /De l’education a la fabrique de l’eleve performant, Le
Decouverte/Poche, Paris, 2013 pag. 23).
Sistemul de educaţie şi învăţământ din România a avut şi are
caracteristici proprii. Tendinţele europene au determinat, după 1990, revizuirea
instituţională a sistemului românesc. În contextual aderării României la UE, ţara
noastră a adoptat unele programe care reflectã prioritãţile europene din domeniul
educaţiei şi formării profesionale.
Studiile comparative realizate la nivel european şi care includ şi sistemul
de învăţământ românesc, identifică şi în cazul României tendinţele generale.
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Învăţământul românesc a suferit o serie de transformări ca o consecință a
efortului de adecvare și adaptare a structurilor și programelor școlare în
conformitate cu cele mai noi tendințe promovate la nivel european. Acest proces
se dovedește a fi util și necesar în condițiile nevoii de recunoaștere de către toate
țările membre ale UE a studiilor și diplomelor obținute în România. Între
politicile educaționale românești și cele lansate la nivel european există un grad
înalt de compatibilizare care se reflectă în stabilirea unui set de scopuri și
obiective comune privitor la educația școlară, a corelării unor conținuturi (ceea
ce face posibilă echivalarea studiilor), a căutărilor conjugate privind
îmbunătățirea calității procesului educațional, a conectării rezultatelor educației
școlare la nevoile pieței europene a muncii etc (Potolea. D, coord., Marin
Manolescu & alli, 2012, Cadrul de referință pentru reconstrucția curriculumului
pentru învățământul preuniversitar, București, MEN).
3. Reforma globalizată a sistemelor educative
Asistăm astăzi la o reformă globalizată a sistemelor educative care
vizează deopotrivă toate compartimentele sistemului şcolar, dar cu deosebire
curriculumul şi evaluarea. Specialişti de marcă fac afirmaţii potrivit cărora
curriculumul nu este adecvat așteptării majorității elevilor, de aceea este nevoie
de schimbare. (Angelique del Rey, 2013, p. 23). Schimbarea este cerută și de
faptul că educația nu mai este privilegiul unei minorități. Punerea sub semnul
întrebării a Curriculumului tradițional constituie un fenomen general. „Se cere
cu insistenţă schimbarea Curriculumului tradiţional, dar ceea ce este mai
interesant este faptul că punerea acestuia sub semnul întrebării pornește de la
bază. Unul din argumentele forte este numărul tot mai mare al elevilor cu
insucces școlar” (Manolescu, Marin, 2015, Referenţialul în evaluarea şcolară,
Editura Universitară, Bucureşti, p.226).
Reforma curriculară și de sistem despre care se vorbeşte la nivel
mondial este stimulată/impulsionată de o multitudine de factori, dintre care nu
putem ignora, pe de o parte, modernizarea mijloacelor informaționale, iar pe de
altă parte, rezultatele obținute de elevi atât la evaluările curente, dar mai ales cele
înregistrate la diversele evaluări internaționale. În acest context schimbarea este
necesară; dar este foarte important de stabilit raportul dintre continuitate şi
schimbare, dintre evoluţie şi revoluţie în domeniul învăţământului. Poate cel mai
potrivit ar fi să vorbim de evoluţie într-un proces care încearcă să armonizeze
continuitatea şi schimbarea.
Conceptele inovaţie şi reformă sunt invocate cu prea multă uşurinţă şi
când trebuie, şi când nu trebuie. Dacă ne raportăm la realitatea educaţională de
după 1990 din sistemul românesc, trebuie să constatăm că aceste două concepte
s-au folosit uneori în contexte nepotrivite pentru realităţile pe care le presupun.
Literatura de specialitate face însă diferenţieri semantice semnificative între cele
două concepte. În lucrarea „Antologia legilor învăţământului din România”,
realizată sub egida Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, găsim următoarele
diferenţieri semantice: „În relaţia inovaţie-reformă, inovaţia reprezintă o
schimbare în structură şi randamentul practicilor în sistemul de învăţământ,
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iar reforma reprezintă instituţia socială, mijlocul care are funcţia de a servi
scopului introducerii inovaţiei în învăţământ” (Cazacu, A., 1992, p. 6667, apud „Antologia legilor învățământului din România”, Institutul de Științe
ale Educației, 2004, p. 6). Inovaţia educaţională reprezintă „acea schimbare în
domeniul structurilor şi practicilor învăţământului care are drept scop
ameliorarea sistemului” (Thomas, 1977, citat de A. Perreti, p. 100). Inovaţia
educaţională este o schimbare cu caracter deliberat, „o operaţie unitară al cărui
scop este de a determina instalarea, acceptarea şi utilizarea unei schimbări”
(Huberman, 1978, citat de Tenret, p. 16). În replică, ceea ce
caracterizează reformele este faptul că ele „concentrează un grup de inovaţii în
cadrul unui model unitar şi echilibrat...”.
Reforma curriculumului este cheia oricărei reforme în educaţie: o
asemenea reformă are implicaţii asupra celorlalte componente ale sistemului de
învăţământ iar schimbările care se produc în oricare altă parte a sistemului au
impact direct şi vizibil la nivel curricular. În societatea bazată pe cunoaştere şi
tehnologie avansată, reformele educaţionale nu mai sunt posibile decât
că reforme comprehensive, care promovează măsuri de inovare, adaptare sau
reconsiderare la nivelul tuturor componeţelor unui sistem de învăţământ.
(Potolea. D, coord., Marin Manolescu & alli, 2012, Cadrul de referință pentru
reconstrucția curriculumului pentru învățământul preuniversitar, București,
MEN, pag. 4-5).
Reformele şcolare actuale promovează o altă tabelă de valori şi, cel
puţin la nivel european, îşi propun să ajungă la un anumit consens, să promoveze
diversitatea în unitate. Ca membră a Uniunii Europene, România se raliază
recomandărilor care vizează sincronizarea politicilor şi structurilor româneşti cu
politice şi structurile europene. Primul deceniu al celui de-al treilea mileniu s-a
concretizat, la nivelul Uniunii Europene, în progrese notabile în ceea ce priveşte
realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei.
Reformele educaţionale tind să fie continue. Ele parcurg diferite etape,
cu momente de vârf sau de schimbări radicale, cu perioade intermediare, mai
puţin vizibile, şi cu perioade de consolidare a achiziţiilor dobândite în etapele
anterioare.
Creşterea interesului şi aşteptărilor diferitelor categorii de beneficiari ai
procesului educaţional întăreşte caracterul de bun public al curriculumului
şcolar Potolea. D, coord., Marin Manolescu & alli, 2012, Cadrul de referință
pentru reconstrucția curriculumului pentru învățământul preuniversitar,
București, MEN).
4. Mondializarea învățământului centrat pe competențe
Apelul la noțiunea de competență s-a generalizat în domeniul educației,
atât în discursul teoretic cât și în practică educațională. Această noțiune joacă un
rol major în structurarea conținuturilor programelor școlare și, ca un corolar, în
domeniul evaluării achizițiilor dobândite. Este evident faptul că ritmul în care
cunoștințele se multiplică este copleșitor. “În acest context devine mai important
să-i învățăm pe elevi să trateze informația decât s-o îngurgiteze. Mai importantă
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devine mobilizarea cunoștințelor. În acest context, noțiunea de competență
devine centrală. Conceptul de competență seduce lumea întreagă după anii ’90,
încât rare sunt țările în care învățământul nu a reacționat. Acest concept este cel
care învolburează apele și care polarizează dezbaterile și opțiunile în educație și
învățământ. (Christophe Dierendonck & Even Loarer& Bernard
Rey, L’evaluation des competences en millieu scolaire et en milieu
profesionnel, De boeck Superior s.a. 2014, pag. 19).
Este un fapt recunoscut: conceptul de „competență” înregistrează o
evoluție spectaculoasă. Unii specialiști în domeniu afirmă că asistăm la o
adevărată „frenezie” centrată pe competențele celui care învață. Această frenezie
se răsfrânge de asemenea asupra instituției de învățământ ca organizație. În acest
context trebuie să subliniem faptul că asistăm la mondializarea problemelor
lumii contemporane, la globalizarea schimbărilor în plan general. În plan
personal sunt evidente flexibilizarea și tendința de gestionare individuală a
carierei școlare și profesionale. Formarea este abordată global, interdisciplinar și
metadisciplinar. Dacă în urmă cu câteva decenii Clubul de la Roma
identifica un ”ghem de probleme” și vorbea despre globalizarea și
mondializarea acestora, despre caracterul lor universal (George
Văideanu, Educația la frontieră dintre milenii, Editura Politică, București,
1989), iată că astăzi asistăm la expansiunea la nivel mondial, în domeniul
educației, a conceptului de “competență”.
O tendință care dobândește caracteristica de a se mondializa este
învățământul centrat pe competențe. “Competențele nu sunt departe de a fi
colonizat ansamblul sistemelor educative de pe glob! Se remarcă tendința de
mondializare a competențelor. Această este o descoperire care a devenit realitate.
Învățământul centrat pe competențe are o istorie proprie, care debutează în anii
’70 ai secolului trecut. Mai concret: De la “competențele-bazele educației și ale
formării/Competency- based education and training” apărut în America în anii
’70 la “Soclul comun de cunoștințe și de competențe” francez din 2008, trecând
prin metoda DACUM/Developing A Curriculum în Nuvelle- Ecosse, prin
Renașterea pedagogică a învățământului primar, colegial și liceal din Quebec la
finele anilor ’90, prin Reforma învățământului primar în Belgia/1993-1994 și în
Australia/1995, fără a uita țările din America de Sud/Mexic, Columbia, Chile,
Argentina etc.-acesta este un traseu interesant și demn de a fi analizat”.
(Agelique del Rey, A l’ecole des competences,/De l’education a la fabrique de
l’eleve performant, Le Decouverte/Poche, Paris, 2013 pag. 23).
Pe plan european, preocupările pentru promovarea competențelor-cheie
sunt consistente. Programul DeSeCo pus în practică de OCDE în 1997 se
centrează pe definirea și selecția de către specialiști a competențelor-cheie.
Acesta este documentul sau proiectul care precizează semnificaţia competențelor
cheie: în spiritul OCDE competențele cheie semnifică ceea ce este indispensabil
fiecărui individ pentru a face față solicitărilor vieții și a contribui la bună
funcționare a societății. Aceleași preocupări sunt identificate și la nivelul
organismelor Uniunii Europene (Consiliul Europei și Parlamentul European)
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(Agelique del Rey, A l’ecole des competences, /De l’education a la fabrique de
l’eleve performant, Le Decouverte/Poche, Paris, 2013 pag. 23).
Introducerea termenului de „competență” în domeniul educațional
demonstrează receptivitatea acestuia față de ideile socio-economice dominante.
Pe de altă parte, folosirea frecventă a cuvântului „competență” în lumea
educației și a muncii se acordă cu cerința creșterii autonomiei oricărui individ,
care este supus permanent evaluării.
Referința explicită la competențe în programele de formare a debutat în
anii ’80 ai secolului trecut, odată cu triumful cognitivismului asupra
behaviorismului anterior. În plan pedagogic aceste idei au declanșat un proces de
înlocuire a PPO (Pedagogiei prin Obiective) cu Pedagogia competențelor. Guy
Le Boterf (1994) în lucrarea De la competence. Essais sur un attracteur
etrange – 1994 s-a ocupat de transferul competențelor din lumea economică în
domeniul educației.
Astăzi, asistăm de fapt la o reformă globalizată a sistemelor educative.
Învățământul centrat pe competențe se înscrie în această logică (Agelique del
Rey, A l’ecole des competences, /De l’education a la fabrique de l’eleve
performant, Le Decouverte/Poche, Paris, 2013, pag. 23).
5. Competența- conceptul integrator al reformelor curriculumului
școlar
Construcţia curriculumului la nivelul sistemelor de învãţãmânt este
marcată profund de conceptul de COMPETENŢĂ. Din punct de vedere al
finalităţilor educaţiei, COMPETENŢA este conceptul care a condus la o
“răsturnare de clepsidră”. Abordarea cognitivă a educaţiei preşcolare şi şcolare
conduce, în plan pedagogic, la formarea de competenţe, în concordanţă cu
anumite profile de formare.
Competenţele se transformă în finalităţi ale procesului educaţional şi
“obiect” al formării şi evaluării. Competenţele şcolare şi preşcolare, generale şi
specifice, disciplinare şi transversale dobândite de preşcolari şi elevi în cadrul
unei instruiri şi evaluări “autentice” au luat locul obiectivelor
operaţionale/comportamentale (observabile şi pe cât posibil măsurabile).
Sistemele care au îmbrăţişat perspectiva curriculară de organizare a
învăţământului au adoptat într-o manieră entuziastă conceptual de competenţă.
„La noi, spune profesorul Dan Potolea, discursul despre curriculum începe să se
contureze în special după 1989. Astăzi, termenul de curriculum circulă
frecvent... Curriculum-ul formează un ansamblu pedagogic compus
din: competenţe generale, valori şi atitudini, competenţe specifice, unităţi de
conţinut." (Dan Potolea, „Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare
multidimensională", în Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative, coord. Emil Păun, Dan Potolea, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pag. 70).
În documentele curriculare ale diverselor sisteme de învăţământ
preuniversitar sunt specificate competenţele generale şi specifice/obiectivele
cadru şi de referinţă care definesc capacităţi şi competenţe ce urmează a fi
dobândite de elevi pe parcursul şi la finalul acestei perioade. Fiecare nivel de
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instruire beneficiază de aceste specificări ale finalităţilor cu grad mare de
generalitate, dar şi pe niveluri, cu specificări ale obiectivelor cu grad mediu de
generalitate, pe durata anului şcolar. Pedagogia bazată pe competențe reprezintă un model integrator al predării-învățării-evaluării. Dintr-o
asemenea perspectivă, competenţa devine finalitate a procesului educaţional şi
obiect al formării şi evaluării.
Originalitatea acestui mod de a concepe şi a organiza planurile,
programele de învăţământ şi, în general, activitatea de învăţare, este evidentă. În
mod tradiţional, planurile de învăţământ şi programele şcolare erau concepute ca
un ansamblu de informaţii şi de tehnici de stăpânit şi acordau mai puţină
importanţă, în cadrul fiecărei discipline, achiziţiilor susceptibile să fie utilizate în
viaţa adultă.
Concepţiile moderne dau o nouă interpretare şi viziune asupra educaţiei,
care trebuie să pună în evidenţă cunoştinţele şi competenţele elevilor din
perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu caracter mai general care le
vor folosi în viaţă. Această abordare în termeni de stăpânire a marilor concepte
este de o mare importanţă, ţinând seama de cerinţa exprimată din ce în ce mai
acut de a pune în valoare capitalul uman. Prin capital uman se înţelege:
„Cunoştinţe, calificări, competenţe şi alte calităţi deţinute de un individ şi
interesând devenirea personală, socială, economică" (OCDE). „Chiar dacă este
dificil de stabilit o distincţie între aptitudinile «şcolare» şi cele necesare «în
viaţa adultă», efortul de a pregăti tinerii în perspectivă trebuie depus dacă
dorim să ţinem seama de realitate, dacă intenţionăm să determinăm instituţiile
şcolare şi sistemul educativ să corespundă epocii moderne." (Programul
OCDE/PISA 2000).
Învățământul centrat pe competențe este o alternativă la învățământul
tradițional centrat exclusiv pe cunoștințe, pe asimilare de informații. Din această
perspectivă, este însă foarte importantă selecția acelor conținuturi care au
relevanță maximă pentru formarea competențelor dorite și deopotrivă, punerea
lor în aplicare. “O asemenea concepție va determina selectarea cunoștințelor în
funcție de potențialitatea și interesele elevilor. Școala va acorda mai mult timp
formării competențelor de bază și cunoștințelor utile “(Ph. Perenoud,
1998, L’évaluation des éleves. De la fabrication de l’éxcelence a la regulation
des apprentissages, De Boeck, pag 99).
Sesizăm cu ușurință faptul că sistemele europene consolidate de educație
și învățământ, cele cu tradiție, încearcă o armonizare a tradiției cu modernitatea,
în noile condiții “dictate“ de Pedagogia competențelor. Sunt în căutare de soluții!
6. Reconstrucția curriculumului școlar din perspectiva formării
competențelor elevilor
În prezent, curentul reformelor educative animă sistemele de învățământ
la nivel mondial. Construcția curriculumului, peste tot în lume, este marcată
profund de conceptul de “competență”. În acest context mondial al renovării
curriculare «Observatorul Reformelor în Educație» (ORE) a organizat la
Montreal colocviul «Logică competențelor și dezvoltarea curriculară». În esență
39

acest Colocviu îndeamnă la reflecții privind fundamentele reformelor actuale în
diferite țări de pe toate continentele (Philippe Jonnaert & Moussadak Ettayabi &
Renato Opertti, Logique de competences et develppement curriculaire,
L’Harmattan, Paris, 2008, Introducere, studiul Dinamica reformelor educative
contemporane).
Din punct de vedere al finalităților educației, competența este conceptul
care a condus la o “răsturnare de clepsidră” (George Vaideanu, op. cit.). Locul
tradiționalelor cunoștințe a fost luat de competențe. Competențele se transformă
în finalități ale procesului educațional și “obiect” al educației, al formării și al
evaluării. Există o diversitate de perspective teoretice de abordare, îndeosebi
din partea teoriei constructiviste, a socioconstructivismului, a behaviorismului, a
cognitivismului.
În dinamica reformelor curriculare care se întemeiază din ce în ce mai
mult pe competențe identificăm o problematică emergentă (Philippe Jonnaert &
Moussadak Ettayabi & Renato Opertti, Logique de competences et
develppement curriculaire, L’Harmattan, Paris, 2008, Introducere). Este necesar
să găsim răspuns unor probleme/întrebări care vizează pedagogia competențelor:
1. Pedagogia competențelor dezvoltă un curriculum care răspunde
adecvat nevoilor de educație și de formare în era mondializării, a
societății cunoașterii?
2. Învățământul centrat pe competențe contribuie la instaurarea unei
societăți mai echitabile?
Răspunsul sau răspunsurile vor fi cu siguranță diferențiate, nuanțate și
poate nu întotdeauna cele așteptate.
Centrarea pe competențe reprezintă un model integrator al educației, al
formării și al evaluării. Organizarea învățământului din perspectiva formării
competențelor conduce la situații în care elevii nu mai sunt copleșiți de
enciclopedism, nu se mai confruntă cu asimilarea de informații punctuale, ci sunt
inițiați în acele fundamente, concepte, tematici, idei care au menirea de a structura
o disciplină, un câmp al cunoașterii. În ceea ce privește construcția curriculară, o
asemenea concepție va determina selectarea cunoștințelor în funcție de
potențialitatea formativă a acestora și de interesele elevilor. Aceștia vor învăța să
se servească de cunoștințele de cultură generală, să le activeze în viața cotidiană.
„Astfel școala nu va mai livra o cultură înțepenită (stabilizată - n.n.), dată ca
definitivă, ci va acorda mai mult timp formării competențelor de bază și
cunoștințelor utile”. (Ph. Perrenoud, 1998, L’évaluation des éleves. De la
fabrication de l’éxcelence a la regulation des apprentissages, De Boeck, pag. 78).
După cum este ușor de observat, reformele curriculare se articulează în
jurul noțiunii de competență. „Trebuie făcută însă o diferențiere a principalelor
contexte politice, etice, teoretice, metodologice și practice cu privire la abordarea
învățământului bazat pe competențe și la necesitatea de a evalua învățarea
elevilor, abilitățile de educație, de formare și de muncă” (Christophe
Dierendonck & Even Loarer & Bernard Rey, L’evaluation des competences en
millieu scolaire et en milieu profesionnel, De boeck Superior s.a. 2014, pag.
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38). Situațiile și contextele sunt extrem de diferite de la un sistem de învățământ
la altul.
În această perioadă, abordarea prin competențe agită lumea
școlii! (idem, pag. 86). Pe această bază, în spațiul european (și nu numai),
începând cu anii ’80 reformele sistemelor de formare profesională mai întâi și
apoi cele din educație s-au bazat pe conceptul de competență. Viteza cu care
pătrunde în mediile educaționale este relativ mare în mai toate sistemele care au
îmbrățișat perspectiva curriculară de organizare a învățământului. Competențele
sunt mize majore ale formării. Ele pot răspunde unei cereri sociale orientate către
piața muncii. Ele pot de asemenea să ofere suportul pentru contactul cu realitatea
și pentru o mai mare siguranță în raporturile sociale.
Ce atitudine trebuie adoptată? Considerăm că cea mai rațională atitudine
este cea care încearcă realizarea unei armonizări între optimismul exagerat și
negativismul de principiu.
7. Competența-impact asupra inovării sistemelor evaluative
Abordarea învățământului centrat pe competențe conduce la schimbarea
sistemelor de educație și învățământ. Esența schimbării constă în trecerea de la
accentul pus pe tezaurizarea de cunoștințe la aplicarea acestor cunoștințe în
situații noi, prin formarea de competențe adecvate. Schimbarea de paradigmă
educațională implică regândirea globală a întregului proces educațional precum
și a relațiilor dintre participanții la acest proces. Studiul "Euridice" privind
competențele-cheie precizează: "Procesul de predare orientat către transfer
necesită o schimbare a accentului, de la metodele centrate pe profesor la
metodele centrate pe cel ce învață... achiziția de competențe necesită implicare
din partea celui care învață. Rolul profesorilor este acela de a facilita învățarea
prin orientarea elevilor în eforturile lor de aplicare a cunoștințelor și
deprinderilor în situații noi, astfel încât să devină persoane competente"
(Euridice Study, Key Competencies, pag. 20).
În ultimele decenii s-au făcut eforturi considerabile pentru crearea unui
sistem european comun în domeniul educației. Dificultățile majore s-au
concentrat asupra armonizării „normei europene” cu tradițiile și valorile
naționale în materie de educație și învățământ. Evaluarea nu avea cum să se
sustragă acestor preocupări. Sistemele școlare din țările OCDE au fost marcate
începând cu anii “80 ai secolului trecut de mutații de amploare, odată cu
“turnanta neo- liberală” care caracterizează toate sectoarele publice. Printre
aceste reforme se impun puternic începând cu anii “90 noi instrumente de
cuantificare și de reglare a politicilor publice. (Christian Maroy, L’ Ecole a
l’epreuve de la performance, De
Boeck
Superior, 2013, pag. 3334, Introducere).
7.1. Argumente pedagogice privind introducerea evaluărilor naționale
Evaluările Naţionale din România trebuie integrate într-un context mai
larg, ce se subsumează eforturilor de construcţie a comparativismului
internaţional. Acest demers care promovează şi stimulează conceperea,
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organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale trebuie privit/interpretat cu
realism, nu trebuie abordat emoţional. Excesele în interpretarea semnificaţiei
evaluărilor naţionale nu fac decât să amplifice starea de confuzie şi de derută ce
marchează societatea românească cu privire la această temă!
Studiile privind rezultatele elevilor la evaluările naţionale şi
internaţionale oferă informaţii utile despre performanţele şcolare, fac
comparabile sistemele de învăţământ din punctul de vedere al productivităţii lor
educaţionale şi, de asemenea, oferă sugestii metodologice privind conceperea şi
realizarea evaluării educaţionale de anvergură.
Reforma curriculară în România nu poate fi concepută fără reforma
sistemului de evaluare a progresului şcolar. În cadrul procesului de învăţământ
activităţile de predare-învăţare-evaluare constituie elemente importante care se
află într-o strânsă legătură. Procesul de achiziţie a competenţelor în învăţământul
primar necesită o corelare cu principiul organizării şcolarităţii pe cicluri
curriculare, lucru care implică luarea în considerare a dinamicii evoluţiei cu
etapele de formare şi dezvoltare corespunzătoare.
Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre ele influenţează
modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ care
presupune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea predarea-învăţareaevaluarea trebuie proiectate unitar, în acelaşi timp.
Evaluarea la finalul claselor pregătitoare, a II-a, a IV-a și a VI-a
presupune raportarea rezultatelor obținute la standardele curriculare stabilite
pentru fiecare clasă și disciplină în parte, standarde respectate și în procesul de
predare-învățare desfășurat la clasă, înaintea evaluării naționale. În prezent,
evaluarea națională are atât caracter sumativ, deoarece se desfășoară la sfârșitul
unui ciclu și vizează o mare parte din materia studiată, dar are și un caracter
formativ deoarece urmăreşte optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare, prin conceperea unui plan individualizat de învățare,
instrument care va desena un traseu personalizat de învățare pentru fiecare elev.
Probele aplicate nu urmăresc măsurarea cunoștințelor asimilate de către elevi
la clasă, ci vizează aprecierea deprinderilor, capacităților de transfer și aplicare a
cunoștințelor, dar și de adaptare la situații noi.
Odată cu publicarea modelelor de teste, actorii implicaţi sunt informați
cu privire la scopul acestor evaluări. Datele culese prin desfășurarea evaluărilor
naționale permit analize și cercetări în vederea identificării cauzelor care au
condus la obținerea acelor rezultate; acestea sunt utilizate cu precădere pentru
elaborarea planurilor individualizate de învățare, dar pot servi și la adoptarea
unor decizii de politică educaţională, de ameliorare a curriculumului sau de
formare şi perfecţionare a cadrelor didactice. În plus, Evaluarea Națională are în
vedere şi facilitarea dezvoltării unei relaţii de parteneriat între şcoală şi familie,
în sensul în care, alături de cadrul didactic, părinţii îşi vor asuma, în mod
responsabil, un rol important în orientarea activităţii educaţionale a propriilor
copii‘‘ (Pălășan, T., Manual pentru conceperea subiectelor la EN-IV, MEN,
2012, p. 4).
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7.2. Evaluările naţionale între acceptare şi contestare
Analiza conceperii, realizării şi valorificării evaluărilor naţionale la clasa
pregătitoare, clasa a II-a şi clasa a IV-a ne permite să răspundem sintetic câtorva
întrebări privind specificitatea şi oportunitatea acestora în raport cu cerinţele
oricărui demers evaluativ.
Ce semnificaţii au pentru elevi aceste evaluări? Dar pentru cadrele
didactice? Dar pentru părinţi? Cum se valorifică?
Aceste întrebări au două dimensiuni:
A. Una subiectivă: pentru elevi evaluarea la clasa pregătitoare şi clasa a
II-a este o etapă „forte” într-o evoluţie personală. Pentru cei de clasa
IV-a este o certificare la finalul unui ciclu de învăţământ, prin
raportarea rezultatelor la un profil de formare statuat prin
documentele şcolare curriculare. Pentru elevii de clasa a VI-a, oficial,
această evaluare trebuie să aibă funcție de preorientare școlară și
profesională, să le permită să-și identifice interesele, opțiunile,
posibilitățile și limitele. Acestea sunt semnificaţii declarate. În
realitate, între discursul teoretic şi realitate este o mare diferenţă;
aceste evaluări generează stres, anxietate şi alte asemenea stări care
conduc la pierderea încrederii în sine, la neîncredere în sistemul de
învăţământ etc.;
B. Una obiectivă: schimbările vizate se raportează atât la procesul de
învăţământ (Clasa Pregătitoare, Evaluarea Nationala-clasa II,
Evaluarea Nationala-clasa a VI-a, Bacalaureatul), cât şi la sistemul
şcolar (Evaluarea Naţională–clasa a–IV-a).
Evaluările naţionale informează, reglează şi optimizează, anticipează.
Informează elevii, cadrele didactice, părinţii, comunitatea; reglează funcţionarea
optimă a celor trei activităţi fundamentale prin care se realizează procesul de
învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea), optimizează procesul de formare
iniţială şi continuă a cadrelor didactice, reglează şi optimizează parteneriatele
educaţionale între factorii implicaţi, produc schimbări curriculare semnificative
în raport cu semnificaţiile şi funcţiile învăţământului în contextul actual;
anticipează, pe baza datelor culese, evoluţii şcolare şi profesionale ale elevilor
implicaţi, restructurări şi reierarhizări ale priorităţilor procesului de învăţământ şi
ale sistemului, ale factorilor de decizie.
Obiectul evaluărilor naționale este bine determinat. Evaluările
naţionale nu sunt acţiuni de evaluare globală, ci secvenţială. Au însă în vedere şi
apreciază diverse tipuri de procese/rezultate/produse care reprezintă consecinţele
acţiunii de educaţie realizată în şcoală în principal; sunt vizate obiective şi
conţinuturi de evaluare cu grade diferite de complexitate raportate la
taxonomiile consacrate ale obiectivelor educaţionale
Instrumentele folosite în cadrul evaluărilor naţionale sunt elaborate pe
baza unor rigori pedagogice ce derivă din folosirea unor mătrici de specificaţii, a
corespondenţei dintre complexitatea obiectivelor de evaluat şi deschiderea
instrumentelor de evaluare (itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi).
Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor se bazează pe instrumente proiectate
43

după modelul evaluărilor internaţionale PIRLS, TIMS şi PISA. Testele
administrate în cadrul EN II şi EN IV 2015 au fost evaluate pe baza
descriptorilor de performanţă asociaţi codurilor alocate în Caietul cadrului
didactic.
Analiza documentelor reglatorii cu privire la proiectarea, administrarea şi
valorificarea evaluărilor naţionale ne oferă cu prisosinţă răspunsuri privind
responsabilităţile ce revin factorilor de decizie, specialiştilor şi structurilor
specializate, inspectoratelor şcolare, şcolilor, cadrelor didactice, elevilor,
părinţilor, experţilor externi etc. Etapele stabilite pentru evaluare sunt oportune
dacă ne bazăm pe următoarea logică elementară: evaluarea iniţială la clasa
pregătitoare se continuă cu evaluarea formativă pe durata anului şcolar, se
finalizează cu RED (Raportul de evaluare a dezvoltării elevului; Marin
Manolescu, coord., 2012, Ghid de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare,
MEN); evaluarea naţională la finalul clasei a II-a se realizează la finalul unui
ciclu de achiziţii fundamentale, deci „la cald”; evaluarea la finalul clasei a IV-a
încheie un ciclu de şcolarizare. Fiecare din aceste evaluări oferă informaţii cu
semnificaţii importante privind procesul de învăţământ şi sistemul de învăţământ.
Informaţia primită este destinată elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, şcolilor,
inspectoratelor, Ministerului Educaţiei. Metodologiile adoptate precizează
condiţiile şi contextele în care sunt folosite aceste informaţii, permisiunile şi
limitele/interdicţiile în valorificarea acestora.
Dinamica deciziilor care se iau în urmă evaluărilor naționale este
ascendentă, diferenţiată, în formă de spirală. De la deciziile de remediere şi
dezvoltare care sunt la îndemâna elevilor şi cadrelor didactice, la decizii ce
aparţin şcolii şi familiei până la decizii structurale şi funcţionale ce sunt apanajul
şcolilor şi factorilor de decizie.
Gamă largă a posibilităţilor de valorificare a rezultatelor evaluărilor
naționale prezentate în Metodologii se extinde de la programe educaţionale
personalizate în funcţie de rezultatele fiecărui elev până la decizii care privesc
rute şcolare şi profesionale, schimbări de planuri de învăţământ şi programe
şcolare, schimbări de modele educaţionale, sisteme şi modalităţi de evaluare etc.
8. Regândirea raporturilor dintre educație, formare și piața muncii
Lumea școlii și lumea economică trebuie să dezvolte o relație de
simbioză. Acestea sunt invadate deopotrivă de noțiunea de competență. Conceptele ”profesie” și “competențe” se află într-o convergență fericită
în ultimele decenii. Transformările sociale se reflectă profund în lumea școlii și
în lumea muncii. În ultima jumătate de secol cele mai semnificative transformări
sociale sunt (Agnes van Zanten-sous la direction-,Dictionnaire de l’education,
PUF, Paris, 2008; competențele și rolul lor/impactul pe piața muncii, Pag.
75; Dictionnaire de l’education, PUF, Paris, 2008, Competențele și rolul
lor/impactul pe piața muncii, pag. 75):
 Criza piețelor interne de muncă. Schimbarea sistemelor de muncă a
angajat o criză a pieței muncii. La sfârșitul anilor ’70 s-a produs trecerea
de la producția “de masă” la producția “personalizată”.
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Individualizarea. Precaritatea slujbei și frecvenţa creștere a mobilităților
interne și externe a condus la existența unor parcursuri/trasee
profesionale “atipice”. Pentru a fi flexibile și competitive, cum cere
astăzi concurența crescută la nivel mondial, orice firmă/instituție caută să
dispună de salariați care nu sunt doar simpli executanți, ci sunt capabili
să-și asume, cu suficientă autonomie, responsabilitate și spirit de
inițiativă, roluri profesionale a căror definire prealabilă este din ce în ce
mai incompletă și mai greu de realizat. În plus, aceștia trebuie să dețină
cunoștințe din ce în ce mai extinse și, adesea, mai abstracte. Fiecare
individ devine din ce în ce mai responsabil în legătură cu parcursul său
profesional, cu valorizarea competențelor sale și cu utilizarea lor. În
acest scenariu, modelul calificării tradiționale, pentru toată viața activă,
devine inoperant. Modelul actual al calificărilor se deplasează spre un
model centrat pe competențe.
 Trecerea de la “bunăstarea pasivă” la “bunăstarea activă”. În
ultimii ani, țările europene îndeosebi, au trebuit să înfrunte, în maniere
diferite, o criză a “Statului Providență”, care găsea soluții, chiar reforme
pentru orice problemă.
 Joncțiunea dintre educație și formare, simbioza dintre școală și lumea
muncii va dobândi noi caracteristici în viitor (ibidem, pag. 82).
Pe plan european, în ultimele decenii calitatea învățământului
obligatoriu s-a definit în raport cu nevoile existente pe piața muncii și cu
cerințele de formare profesională continuă. Obiectivele generale ale
învățământului obligatoriu au fost concepute în termeni cât mai generali, vizând
formarea de competențe (cheie sau de bază–generale și specifice). Competențele
cheie, prin transferabilitatea și multifuncționalitatea lor, sunt cele care dau
imaginea, individului competitiv’’. Prin integrarea competențelor cheie la nivelul
curriculum-ului național, toate sistemele educaționale europene tind să se
centreze pe formarea personalităţii celui educat din perspectiva educației pe tot
parcursul vieții și pe mai multe dimensiuni educaționale (educația intelectuală,
morală, estetică, fizică etc.). În general, pașii de realizare a acestui proces diferă
de la o țară la altă. Raporturile dintre educație, formare și piața muncii trebuie
regândite. Tranziția de la școală la piața muncii devine din ce în ce mai mult o
problematică ce necesită o atenție sporită.
Odată cu introducerea conceptului de competență, trebuie regândit
raportul dintre educație și formare, pe de o parte și dintre subsistemul educației
obligatorii și cel al formării profesionale și tehnice care pregătește tinerii pentru
piața muncii, pe de altă parte. Din această perspectivă, conceptul de „zona de
încredere reciprocă” încearcă să rezolve problema asigurării competențelorcheie care trebuie dezvoltate în aceeași măsură pe ambele paliere și pe baza
cărora se pot recunoaște aceste competențe dincolo de granițele diferitelor
subsisteme educaționale (credite transferabile).
Legătura școlii cu realitatea este promovată de toate mișcările școlii noi
și de pedagogia activă. Mișcarea de înnoire din interior a sistemelor de
învățământ se asociază și devine complementară cu o cerere puternică din
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exterior. În orice societate, opinia publică precum și clasa politică nu mai sunt
dispuse să suporte cheltuieli mari în educație. Doresc o școală mai eficace, o
școală care pregătește mai bine pentru viață. Din interiorul sistemelor de
învățământ se conștientizează adevărul că explozia bugetului alocat educației
(în anumite țări) precum și „inflația „programelor școlare n-a fost urmată de o
creștere proporțională a nivelului de pregătire al elevilor, respectiv de formare
(Stoica, A. (coord). (2001). Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru
profesori. Bucureşti: Prognosis, pag. 23).
În ceea ce privește țara noastră schimbările educaționale din ultimele
două decenii se poziționează pe aceeași cale de dezvoltare. Domeniul
educațional este proiectat, în România, din ce în ce mai evident dinspre obiective
pedagogice spre competențe în educație și formare, în concordanță cu
așteptările de pe piața muncii.
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Cap. III. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMANESC ÎN EPOCA
MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ.
O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ
1. Condiţionarea socială a învățământului românesc
Dintotdeauna şcoala a fost sau a trebuit să fie ancorată în realităţile
sociale ale epocii. Istoriceşte vorbind, aceste ambiţii se regăsesc încă din
perioada formării statului naţional român, ce a premers unirea ţărilor române din
1859, dar a continuat după aceea. Gheorghe Costaforu, spre exemplu, fruntaş al
vieţii publice şi primul rector al Universităţii din Bucureşti (1864-1871), se
referea, în 1860, la un sistem de învăţământ autohton, precizând că „imitaţiunea
exclusivă şi servilă a instrucţiunii oricărui stat ar tinde spre tăgăduirea chiar a
fiinţei noastre”. Titu Maiorescu, în „Expunere de motive” la proiectul său de
lege a instrucţiei publice din 1875-1876 menţiona faptul că o lege este cu atât
mai bună cu cât este mai apropiată de trebuinţele reale ale ţării, că nici o lege
străină nu se poate aplica fără a determina perturbări în dezvoltarea ei normală”.
Referindu-se la elaborarea proiectului său de lege, Titu Maiorescu declara:
”...am preferat să mă conduc după o experienţă, fie cât de mărginită, însă
dobândită în chiar ţara noastră, decât a alerga la compilări din legislaţiile
străine” (Pârnuţă și Manolache, op. cit., 1993, p. 156).
Toţi cei care au avut sarcini în organizarea şcolii româneşti la
începuturile sale au adoptat un punct de vedere similar, subliniind corelarea ce
trebuie să existe între sistemul de învăţământ şi societatea dintr-un anumit
moment istoric (ibidem, pag.156).
Această caracteristică a învăţământului românesc de a fi racordat la
cerinţele societăţii a fost prezentă ca un fir roşu în toate demersurile
juridice/legislative şi publicistice din cea de-a două jumătate a secolului trecut. A
fost sintetizată cu mare forţă de Nicolae Iorga în afirmaţia următoare: „Nici o
şcoală nu trebuie să existe pentru scopurile sale, ci să iasă din nevoile societăţii,
care trebuie cunoscute şi înălţate ca să ajungă la forma pe care s-o întrupeze şi so servească şcoala” (ibidem, pag.157).
Academicianul Ștefan Pascu, în Istoria învățământului în România, vol
I, spune că „Se detașează cu ușurință ideea potrivit căreia tendințele și
perspectivele de dezvoltare a învățământului românesc au avut la baza
concepția integrării sale în viață social –economică și cultural–științifică...;
întotdeauna trebuie să ne fie prezentă în memorie ideea „integrării istoriei
învățământului românesc în condițiile social istorice de dezvoltare a societăţii
românești” (acad. Ștefan Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Parnuta, Ion
Verdeș, Istoria Învățământului în România, vol. I, EDP, București, 1983,
Introducere, pag. 10).
Deschiderea școlii către societate aduce schimbări majore în viața intimă
a acesteia. Este evident faptul că, în aceste condiţii, şcoala nu mai putea fi izolată
de problemele societății, din moment ce ea s-a întâlnit cu un nou mediu care îi
era mai mult sau mai puţin străin şi uneori ostil. Generalizarea învăţământului n47

a destabilizat numai relaţiile pedagogice în interiorul şcolii, dar, privind evolutiv,
a transformat profund relaţiile şcolii cu comunitatea, cu mediul economic şi
profesional.
În această situaţie fiecare familie caută, în mod firesc, şcolile
prestigioase şi aplică strategii ce vizează utilitatea studiilor. Astfel, progresiv, se
impune ideea după care şcoala funcţionează ca un fel de piaţă în care fiecare
familie caută soluțiile cele mai eficace. Când este posibil, părinţii se comportă ca
utilizatori luminaţi, alegând ei înşişi pentru copiii lor filierele agreate. Pe de altă
parte, fie ele publice sau private, şcolile întră în competiţie cu scopul de a atrage
cei mai buni elevi. Studiile de sociologie a educaţiei arată că inegalităţile şcolare
consolidează inegalităţile generate de reţeaua şcolară. Progresiv şcoala este
analizată ca o organizaţie ce oferă beneficii şcolare diverse pentru categorii de
elevi din ce în ce mai diverse (Raynal și Rieunier, op. cit., 1997, p. 151).
Dacă „generalizarea” învăţământului primar este semnul evident al
accesului la acest grad de învăţământ, invers, această generalizare n-a răspuns
multor speranţe. Reuşita şcolară rămâne, cel mai adesea, legată de capitalul
cultural familial; stabilitatea socială intergeneraţională n-a fost profund
„zguduită” de generalizarea învăţământului obligatoriu în România.
2. Dreptul la educaţie, obligativitatea şi gratuitatea scolii-baza
construcţiei societăţii democratice moderne
„Dreptul” a fost întotdeauna prezent în viaţa educaţiei, în multe ţări din
Europa. Dispoziţiile legislative şi-au făcut simţită prezenţa de timpuriu în
organizarea învăţământului în Franţa. Încă de la Revoluţia Franceză
problematica/problema şcolii este prezentă în legislaţia franceză. „Egalitatea:
dreptul la instrucţie este prezent şi stă la baza construcţiei unei societăţi
democratice moderne”. Legea din 3 şi 4 septembrie 1791 definea principiile care
vor inspira construcţia organizării şcolare în cea de a III-a Republică: „Va fi
creată şi organizată o instrucţie comună pentru toţi cetăţenii, gratuită...”. De
asemenea lectura rapidă a unei bibliografii juridice americane ne prezintă
aproape 750 de referinţe pe această temă între 1896 şi 1987.
Astăzi, la nivel mondial promovarea egalităţii de şanse la educaţie este un
principiu deja acceptat, necontestat. Egalizarea şanselor înseamnă un proces
continuu, prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la
dispoziţia tuturor. „Oricare ar fi originea lor, toţi copiii pot aspira să reuşească
la şcoală şi, în general, noi refuzăm să excludem anumite categorii de elevi de la
această egalitate promisă fetelor şi băieţilor, săracilor şi bogaţilor, străinilor şi
conaţionalilor” (Elise Tenret, 2008, p. 74).
Principiul democratizării instruirii şi a educaţiei, precum şi egalizarea
şanselor de acces la instruirea publică primară pentru toţi copiii străbate ca un fir
roşu toate legile şi tradiţiile învăţământului din România, indiferent de regim
politic. Statuarea acestor principii specifice şcolii româneşti este rezultatul unui
proces legislativ întemeiat pe o cunoaştere şi dezvoltare a problemelor societăţii
şi educaţiei româneşti, precum şi a tendinţelor învăţământului la nivel european
şi mondial.
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„Democratizarea învăţământului” reprezintă ansamblul eforturilor
realizate de societate cu scopul de a permite fiecărei persoane să obţină cel mai
mare profit din programele de educaţie, pe măsura aspiraţiilor, intereselor şi
capacităţilor fiecăruia, fără restricţii de natură politică, socială, etnică, socială sau
de orice altă natură; asigurarea şanselor de acces la educaţia formală şi de reuşită
în cadrul acesteia şi în viaţa socială pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin
oferirea de către stat sau societatea civilă a posibilităţii de executare a dreptului
fiecăruia la educaţie şi la mobilitate socială prin educaţie. (Noveanu, E., Potolea,
D., Ştiinţele educaţiei, Dicţionar enciclopedic, 2007, p. 276).
Comunitatea internaţională a promovat cu insistenţă educaţia pentru
toţi. S-a preocupat şi s-a angajat în apărarea acestui drept încă din anul 1948, o
dată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Convenţia
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului, adoptată şi deschisă spre
semnare şi ratificare de către Adunarea Generală prin Rezoluţia 44/25 din 20
noiembrie 1989, este ratificată şi de România la 25 septembrie 1990. Această
convenţie obligă statele semnatare să asigure dreptul la educaţie pentru toţi
copiii. Astfel, în articolul 28 se specifică faptul că: „Statele părţi recunosc
dreptul copiilor la educaţie şi, în vederea exercitării acestui drept, în mod
progresiv şi în baza egalităţii de şanse, în special statele membre vor avea
obligaţia de a asigura învăţământul primar gratuit pentru toţi copiii”. Declaraţia
de la Salamanca (Spania, 10 iunie 1994) este un document de valoare majoră în
promovarea educaţiei pentru toţi. Principiul-cadru care guvernează acest
document este următorul: „Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ
toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale,
lingvistice sau de altă natură. Acestea trebuie să includă în egală măsură copiii
cu handicap şi cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, pe cei
aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii
provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate.”
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01)
specifică în Art. 14 (Dreptul la educaţie): „Orice om are dreptul la educaţie,
precum şi accesul la formare profesională şi formare continuă. ”În acelaşi
document, în Art. 21 (Nediscriminarea) este menţionat faptul că: „Se interzice
orice discriminare bazată pe în special pe motive de sex, rasă, culoare, origini
etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii
politice, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă
sau orientare sexuală.”
În România, promovarea egalităţii de şanse în educaţie este deviza care a
stat la baza dezvoltării învăţământului nostru la nivel primar în ultimii 150 de
ani.
Dreptul la educaţie al tuturor copiilor a fost recunoscut prin „Legea
instrucţiunii” din 1864. Această lege, promulgată de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, se dovedeşte una dintre primele legi din Europa care instituie
obligativitatea şi gratuitatea învăţământului (după Suedia, Norvegia, Prusia şi
Italia, dar înaintea Marii Britanii, care introduce obligativitatea învăţământului în
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1870, Elveţia 1874, Bulgaria-1879, Serbia-1882, Franța-1892 (Stanciu, Stoian,
1977, Pedagogia modernă şi contemporană, EDP, Bucureşti, p. 332/385).
Elaborarea Legii Instrucţiei Publice din 1864 a fost precedată, începând
din iulie 1859, de formarea unor comisii care au avut de îndeplinit acest obiectiv
şi de o serie de proiecte, discutate şi ameliorate. Astfel, C.A. Rosetti, ministru al
instrucţiei în Țara Românească, a alcătuit o comisie din care făceau parte cele
mai cunoscute personalităţi care se ocupau de problemele şcolii; August
Treboniu Laurian, Ion Maiorescu, Cezar Bolliac au făcut parte din această
comisie. La 12 iulie 1860 a fost publicat „Proiectul de lege organică pentru
instrucţia publică în Principatele Unite.” Acest proiect de lege, înaintat de
Vasile Boerescu, proclamă, printre alte principii, obligativitatea frecventării
cursului elementar de către toţi copiii de vârstă şcolară. În acelaşi timp, V.
Boerescu atestă faptul că la alcătuirea legii instrucţiei publice au fost folosite o
serie de lucrări de legislaţie şcolară din diferite ţări, dar mai ales a fost
folosit Raportul lui G. Costaforu întocmit după călătoria de documentare
referitoare la organizarea instrucţiei, efectuată între 1857-1858, raport publicat
cu titlul „Studii asupra instrucţiunii publice în unele state mai înaintate ale
Europei”. Cei aproape cinci ani de dezbatere, de proiecte şi alcătuiri de comisii
constituie o dovadă a faptului că Legea instrucţiei publice din 1864 a fost rodul
unei activităţi bogate, minuţios gândite şi proiectate (Pârnuţă și Manolache, op.
Cât, 1993, p.99). Din cercetarea textului legii şi a dezbaterilor care au precedat-o
reies câteva principii pe care legiuitorul le-a avut în vedere. În primul rând
rezultă caracterul unitar prin care se asigură aceeaşi organizare şi acelaşi
conţinut învăţământului în statul naţional unitar român modern. Obligativitatea
şi gratuitatea, prevăzute de altfel în programul revoluţiei paşoptiste, sunt de
asemenea principii stipulate în textul Legii, susţinute şi declarate şi prin Mesajul
domnesc al lui Al. Ioan Cuza din 6 decembrie 1864.
Prin „Legea instrucţiunii” (1864), care a generat reforma învăţământului
la acea perioadă, sunt vizate democratizarea instruirii şi a educaţiei, egalizarea
şanselor de acces la instruirea publică primară pentru toţi copiii din mediul urban
şi rural; alte principii enunţate sunt obligativitatea şi gratuitatea, unitatea şcolii
elementare de la sat şi oraş, egalitatea sexelor la învăţătură.
Toate aceste principii sunt stipulate în legile ulterioare ale
învăţământului, uneori cu mici modificări sau nuanţe, cu plusuri şi cu minusuri.
Spre exemplu, Legea învăţământului primar şi normal-primar din 1893,
cunoscută şi sub denumirea „Legea Take Ionescu” va aduce anumite restricţii
ale egalităţii de şanse la învăţământ, mai ales între copiii din mediul urban şi
mediul rural. (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, „Antologia legilor
învăţământului din România”- Introducere, 2004, p. 56).
Principiile cu privire la democratizarea educaţiei în România, la
asigurarea accesului obligatoriu şi gratuit al tuturor copiilor se regăsesc în toate
documentele legislative ulterioare.
Iată câteva exemple: „Legea învăţământului primar al statului şi
învăţământului normal primar din iunie 1924” prevede, la art. 5 faptul
că „Învăţământul primar este unitar în tot cuprinsul ţării”. La art. 6 se prevede
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faptul că “Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit în condiţiunile
prevăzute de această lege. Părinţii, tutorii şi toţi acei care au sub autoritatea lor
copii orfani, cetăţeni români, sunt datori să dea copiilor lor instrucţiunea
elementară, absolut indispensabilă oricărui cetăţean, cuprinzând programul
complet al şcolii primare, astfel cum, este prevăzut în această lege.”
Un moment important în evoluţia şcolii româneşti l-a constituit Reforma
învăţământului din 1948, concretizată prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948,
care a impus modelul sovietic în educaţie. Din perspectiva lucrării de faţă ne
interesează faptul că Legea învăţământului din 1948 a încercat să lichideze
analfabetismul. În 1945 datele statistice înregistrează un procent de 25%
analfabeţi din totalul populaţiei. În iarna anului 1946 se declanşează campania
naţională de lichidare a analfabetismului.
Legea nr. 11/1968 (13 mai 1968) privind învăţământul în Republica
Socialistă România a ţinut seama de „valoroasele tradiţii ale învăţământului
românesc şi experienţa înaintată a pedagogiei universale.” Conform acestei
legi, accesul la educaţie a fost garantat pentru toţi copiii, indiferent de
naţionalitate, rasă, sex sau religie; învăţământul a fost stabilit ca fiind de stat,
gratuit. Învăţământul obligatoriu stabilit în 1965 la 8 ani a fost prelungit la 10
ani. Legea educaţiei din 1978 a adus o serie de modificări ce priveau politizarea
accentuată, ierarhizarea disciplinelor de studiu, obligativitatea integrării
învăţământului cu producţia. Învăţământul primar, gimnazial şi treaptă I de liceu
constituiau învăţământul obligatoriu de 10 ani (ibidem, Introducere).
Principiul obligativităţii şi gratuităţii învăţământului primar se regăseşte
şi în perioada postdecembristă, în legile educaţiei din 1995 şi 2011.
3. De la şcoala selectivă la şcoala democratică de masă
Tranziţia de la şcoala selectivă la şcoala democratică de masă la nivelul
învăţământului obligatoriu este un proces sinuos, care va continuă multă vreme,
având în vedere evoluţia ideilor şi practicilor pedagogice, stimulate/generate de
evoluţii spectaculoase la nivel social, economic, politic, cultural, filosofic, etic etc.
Teoretic, se poate considera că, odată cu legiferarea obligativităţii
învăţământului primar, şcoala selectivă a încheiat transformarea în şcoala
democratică de masă.
În Mesajul domnesc din 6 decembrie 1864 se sublinia faptul că „Legea
Instrucţiei Publice introduce un larg sistem de învăţământ pentru toate clasele
societăţii” şi că „nu mai târziu decât într-un an, pe toată suprafaţa României nu
va mai exista un singur oraş, orăşel sau sat să nu aibă şcoala sa, care să nu
poată îndestula tânăra generaţie cu pâine intelectuală” (Monitorul Oficial din
1864, nr. 274/8 decembrie, p. 1303).
În spiritul acestui mesaj, 100% din copiii de vârstă şcolară mică aveau
dreptul să între în ciclul primar. Dar lucrurile nu s-au petrecut întocmai, în
principal din cauza lipsei de condiţii materiale (Pârnuţă și Manolache, op. cit,
1993, pag. 125). În unele şcoli numărul elevilor înscrişi, mai ales în clasele I şi a
II-a primară, era atât de mare încât, din lipsă de local şi de învăţători, mulţi elevi
au fost respinşi, neputând frecventa şcoala. În clasa I a şcolii primare de băieţi
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din Sectorul/Culoarea Galben din Bucureşti, de exemplu, numărul elevilor
ajunsese la 115, „mulţi dintre ei fiind respinşi din lipsă de spaţiu şi a
imposibilităţii institutorului de a face singur faţă” (ibidem, pag. 126).
Astăzi, supraaglomerarea unor clase persistă, chiar în şcoli de elită din
centre urbane mari, dar are cu totul alte cauze, care ţin de manifestarea a ceea ce
pedagogic am putea numi „efectul de prestigiu”, susţinut sau consolidat la ora
actuală de „efectul de instituţie şcolară”, „efectul încadrării cu profesori”,
efectul de zonă, efectul de reţea şcolară etc.
Această schimbare cantitativă a bulversat cu adevărat şcoala.
Generalizarea învăţământului la nivel primar a generat dintotdeauna numeroase
interogaţii şi nelinişti în rândul profesorilor, părinţilor şi responsabililor politici.
Într-o manieră generală, în ceea ce priveşte învăţământul primar, la finele
secolului XIX şi începutul secolului XX bilanţul este contrastant. Contrar
aşteptărilor, numărul şcolilor şi al elevilor a crescut mereu; cu toate acestea nu a
adus după sine şcolarizarea tuturor elevilor de vârsta şcolară mică, atenuarea şi
cu atât mai mult dispariţia marilor inegalităţi sociale.
Evoluţia învăţământului rural în perioada 1897-1911 arată că numărul
şcolilor a crescut mai ales în timpul ministeriatului lui Spiru Haret, de la 3 446 în
anul şcolar 1896-1897 la 4 685 în 1909-1910. Această este o creştere de 1249 de
şcoli în 13 ani.
O analiză sumară a datelor statistice ne arată că între numărul elevilor
înscrişi şi cei care au frecventat cu adevărat şcoala, cu regularitate sau cu
anumite întreruperi, este o mare diferenţă. În general frecvența era mai mare la
începutul anului, după care descreştea în decembrie, creştea din nou pe la
începutul primăverii, pentru că apoi să descrească pe la începutul lunii aprilie.
Explicaţia o reprezintă faptul că aceşti copii erau angrenaţi la treburile
gospodăreşti. În anul şcolar 1908-1909 procentul de frecvenţă era de 62,42 % iar
în anul 1909-1910 au urmat „regulat” un procent de 66% (Pârnuță și Manolache,
op. cit., 1993, p 111).
După anul 1948 s-a realizat încadrarea/înscrierea şi frecventarea în
învăţământul primar/elementar a tuturor copiilor de vârstă şcolară între 7 şi 11
ani. Deja în anul şcolar 1948/1949 erau şcolarizaţi în învăţământul primar 92,18
% din copiii încadraţi în această vârstă. Se realiza astfel un deziderat istoric şcolarizarea integrală a tuturor copiilor de vârstă şcolară mică.
Între anii 1968 şi 1989 s-au înregistrat progrese considerabile în privinţa
creşterii numărului de elevi înscrişi în unităţile de învăţământ. În 1972-1973 se
aprecia că în şcolile din România învăţau peste patru milioane şi jumătate de
elevi şi studenţi şi că un locuitor din 5 era cuprins într-o formă de învăţământ.
Cele 2 465 de şcoli de cultură generală cu clasele I- X cuprindeau aproape 91%
din copiii cu vârste între 6-16 ani.
Pe de altă parte, democratizarea era segregativă, dacă luăm în
considerare inegalităţile sociale, culturale etc. Noile categorii de public şcolar şi
asigurarea şcolarizării obligatorii puneau şcoala în faţă unor situaţii inedite.
Aceşti elevi, veniţi din medii socio-culturale diferite, aduceau cu ei cultură de
masă, cultură populară, până atunci ţinuta departe de şcoală, o multitudine de
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probleme sociale, plus că generalizarea învăţământului obligatoriu s-a dezvoltat
întotdeauna pe un fundal de mari dificultăţi economice şi sociale.
Relaţiile şcolare generau dezorganizare din moment ce noii veniţi nu cunoşteau
regulile implicite ale jocurilor şcolare (Pârnuță și Manolache, 1993; Fl Diac, vol I,
pag, 43). A apărut astfel un ansamblu de probleme ce s-au constituit, multe dintre
ele, în obiect de cercetare ştiinţifică. Aşa a apărut, spre exemplu, în anii” 70 ai
secolului trecut preocuparea pentru managementul şi gestiunea clasei de elevi.
4. Evoluția învățământului românesc: etape reformatoare
Analizând evoluția învățământului românesc de-a lungul vremii,
constatăm că “Legislația învățământului apare că un mijloc absolut necesar al
unei politici reformatoare, care permite schimbarea structurilor, organizării și
funcționarii sistemului, precum și introducerea generalizată a unor inovații,
conform noilor “mize sociale” și finalități socio-educaționale” (Antologia
legilor educaţiei, pag. 6). Din această abordare a evoluției învățământului
românesc deducem concluzia că “Istoria învățământului este istoria reformelor
sale” (Cezar Barzea, 1976, pag. 14-17).
Istoria învățământului din România acordă un loc important tendințelor
manifestate în politica școlară și legislația în domeniu, precum și „evoluției
instituțiilor de învățământ pe grade și tipuri de școli. La fel de importantă este
perspectiva bordării dezvoltării învățământului românesc în contextul european
și internațional” (acad. Ștefan Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă,
Ion Verdeș, Istoria Învățământului în România, vol I, EDP, București, 1983,
Introducere, pag. 10).
Stanciu Stoian, în lucrarea Pedagogia română modernă și
contemporană (EDP, 1976, București,) realizează o periodizare interesantă a
dezvoltării școlii românești, ţinând cont de contexte politice, de evenimente
istorice, de legislația adoptată de-a lungul timpului cu efect reformator asupra
educației și învățământului. Noi vom completa această periodizare, vom respecta
același principiu taxonomic dar vom adăuga etapele pe care marele pedagog nu a
avut „răbdare” să le mai trăiască, Rezultă următoarele perioade corelate cu
perioadele” pedagogizării” educației:
 “Perioada deșteptării naționale” (până la 1859)
 “Perioada luptei pentru libertate și independență” (1859-1918),
 “Perioada interbelică” (1918- 1944)
 “Perioada construcției socialismului în România (1944-1989);
 “Perioada postdecembristă” (1989- prezent).
Fiecare din perioadele identificate anterior se raportează la contexte şi
evenimente socio- politice, istorice majore; orice demers de o asemenea
amploare trebuie să țină seama de aceste repere care au marcat evoluția
învățământului românesc.
 “Perioada deșteptării naționale: Mișcarea revoluționară de la 1821;
Regulamentele organice- 1830- 1832; Revoluțiile de la 1848-Proclamația
de la Islaz; Unirea Principatelor Române- 1859;
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 “Perioada luptei pentru libertate și independență”, până la Marea Unire

din 1918: Războiul de Independență; Pregătirea Marii Uniri-1918;
 “Perioada interbelică”: Desăvârșirea statului național unitar;

Consolidarea structurilor STATULUI
 “Perioada construcției socialiste” (1944- 1989); Sovietizarea învățământului românesc-Decretul din 1948; Perioada desăvârșirii construcției
socialisto-(1948-1989);
 Perioada” postdecembristă”/ de după 1989
Legea lui Cuza este foarte mult invocată și pe bună dreptate pentru că
aceasta este un reper important care marchează debutul învățământului modern
în România. Vorbim “înainte de Cuza și după Cuza”. Am desemnat momentul
“T zero” anul 1864, anul adoptării Legii Instrucțiunii publice a lui CUZA. Este
considerat în multe privințe momentul care a marcat începuturile învăţământului
romanesc modern, deşi cu mult înainte de acest reper cronologic sunt căutări,
sunt fapte, evenimente şi situaţii care demonstrează existenţa unui învăţământ
nesistematizat în limba română pe teritoriile româneşti.
Legea din 1864 nu a apărut pe un teren gol. Este rezultatul unui proces
complex și de durată. Pentru că prima jumătate a secolului XIX a fost marcată de
evenimente importante care au pregătit încet dar sigur adoptarea Legii lui
Alexandru Ioan Cuza. Mai înainte de adoptarea legii “Cuza” ne putem raporta în
organizarea și dezvoltarea învățământului românesc în Moldova și în Muntenia
având ca repere importante, printre altele, pe Gheorghe Lazăr și pe Gheorghe
Asachi. În lucrarea “Probleme de ieri și de azi ale pedagogiei
românești” marele pedagog român Stanciu Stoian afirmă următoarele: ”Școala
românească, de la învățăturile elementare până la cele superioare, s-a dezvoltat
treptat sub dubla influență a modelelor dinafară și a realității dinlăuntru”
(Stanciu Stoian, Pedagogia română modernă și contemporană, EDP, București,
1976, pag. 234). Și, mai departe, spune Stanciu Stoian, școala și pedagogia au
pornit “ezitant”, până la mijlocul secolului XIX. După care înregistrăm un
“moment important în istoria școlii (și a pedagogiei).. în cadrul României” –și
anume “reforma școlară din 1864”. “Perioada–deschisă prin legea școlară din
1864-se accentuează cu această ocazie; a fost o adaptare a școlii românești, pe
de o parte la ritmul de viață modernă, pe de alta la realitățile noastre sociale și
de stat” (Stanciu Stoian, “Probleme de ieri și de azi ale pedagogiei românești”,
București, 1942, pag. 161).
5. Învățământul românesc în perioada deșteptării naționale (până
la Mica Unire/1859)
Când vorbim de începuturile învățământului românesc modern ne
referim la perioada dintre începutul secolului al XVIII-lea și începutul secolului
al XIX-lea. Preocupările privind organizarea și reorganizarea învățământului în
această perioadă sunt considerabile, dar au fost fragmentare, nesistematice,
lipsite de unitate, de coerentă și de perspectiva sistemică. “Aceste preocupări se
înscriu într-un context mai larg, caracterizat de importante prefaceri socialeconomice... Măsurile luate în direcția organizării școlii în principatele
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dunărene cât și în Transilvania se înscriu într-un cadru larg de reforme
sociale,... într-un program... care constituie un început de modernizare a
administrației statului, a învățământului” (Ștefan Pascu, Anghel Manolache,
Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria învățământului din România, vol I, 1983,
pag. 230- 231).
Această perioadă este destul de importantă în dezvoltarea școlii
românești; integrează la rândul ei mai multe subperioade, care au caracteristici
proprii și sunt asociate cu evenimente istorice importante, poartă amprenta unor
personalități marcante care au impulsionat dezvoltarea învățământului în
principatele române. De asemenea trebuie să remarcăm apariții publicistice
semnificative pentru problematica abordată de noi în această lucrare etc. Studiul
documentelor legislative ale vremii, al Rapoartelor periodice cu privire la școli și
la situația lor relevă o activitate febrilă și preocupări serioase cu privire la
dezvoltarea învățământului și a școlii românești în general. „Educația, școala și
învățământul au constituit și la noi, ca și pretutindeni, obiect de cercetare și
prețuire. Numeroase condeie, oameni de școală și mari învățați s-au aplecat cu
grijă asupra unui asemenea subiect cu implicații în dezvoltarea societății din
toate timpurile” (ibidem, pag. 10).
Istoricii, când vorbesc despre epoca modernă, au în vedere perioada de
aproape un secol dintre două evenimente istorice de anvergură: Revoluția de la
1821 condusă de Tudor Vladimirescu și constituirea statului național unitar
român, în urma evenimentelor istorice de la 1918 (Constantin Tudor,
Învățământul românesc în epoca modernă (1821- 1918). Școala călărășeană).
Noi vom duce însă investigațiile noastre și în vremurile de dinainte de Revoluția
lui Tudor Vladimirescu, întrucât sunt suficiente argumente care ne îndreptățesc
să afirmăm că școala românească are tradiții mult mai vechi.
Am identificat 3 subperioade în care pot fi integrate aceste preocupări:
 Perioada de până la Regulamentul organic/Regulamentele
organice;
 Regulamentul organic-revoluția de la 1848;
 Revoluția de la 1848-Unirea principatelor române/1859.
Înainte de Legea lui Cuza și în momentul adoptării acesteia găsim
argumente temeinice care să ne permită să afirmăm existența, la acea dată, a
unor reglementări, tradiții organizatorice, preocupări consistente și realități
privind educația și învățământul în provinciile românești. Acestea sunt legate
îndeosebi de preocupările domnitorilor din provinciile românești, ale unor boieri
şi cărturari de seamă, ale unor instituţii ale statului. Trebuie să spunem că
documentele demonstrează faptul că și înainte de Legea Cuza existau
reglementări privind organizarea şi reorganizarea învățământului. Chiar
Proiectul acestei legi înaintat de Vasile Boerescu și publicat în octombrie 1863
se numea Proiect de lege asupra REORGANIZĂRII instrucției publice din
România. Prin urmare vorbim de REORGANIZARE nu de ORGANIZARE.
În perioada despre care vorbim, “școala românească, prin dascăli și
elevi, prin cărți- manuscrise sau tipărite, oferite pentru învățătură, prin întregul
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proces instructiv-educativ cu greutățile și restricțiile în care s-a realizat a
contribuit la dezvoltarea conștiinței naționale, la evoluția unitară a
spiritualității și culturii poporului nostru, la formarea limbii române în
condițiile istorice cunoscute și de recunoaștere a instituțiilor de învățământ ale
naționalităților conlocuitoare din provinciile românești” (Fl Diac, vol I, pag,
43). În epoca modernă sunt câteva repere istorice importante la care trebuie să ne
raportăm: mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu de la 1821, Revoluția
de la 1848, Mica Unire din 1859, Războiul din 1877-1878, Primul Război
Mondial.
Prezentăm în continuare câteva repere normative, juridice importante
premergătoare anului 1864, care au marcat evoluția structurării sistemului legislativ
de înnoire a societății românești. Subliniem, încă o dată, faptul că, așa cum se va
vedea, aproape toate aceste documente vizează REORGANIZAREA instrucției
publice, nu ORGANIZAREA acesteia. Ne vom folosi de lucrările de mare fineţe
intelectuală şi documentare ştiinţifică ale marelui om de şcoală care a fost Florin
Diac, pe care am avut şi onoarea să-l cunosc profesional şi să colaborăm
îndeaproape într-o perioadă când eu eram un stagiar „rătăcit” iar domnia sa era
inspector şcolar al Inspectoratului Şcolar al Sectorului 2 şi apoi, când m-am mai
maturizat profesional, era Inspector General al Capitalei şi am rămas în relaţii de
amiciţie.
Este vorba despre:
 Cu peste 100 de ani înainte de 1864 atât în Muntenia cât și în Moldova
au existat preocupări domnești privind adoptarea unor măsuri referitoare
la învățământ. Avem în vedere trei hrisoave pentru școli date de către
domnitorii Theodor Calimach în 1759, Grigorie Alexandru Ghica în
1766 și Alexandru Ipsilanti în 1776 în care se sublinia” pe de o parte
necesitatea școlilor pentru propășirea țării și, pe de altă parte,
necesitatea studiilor de specialitate în domenii precum comerțul și
științele”. De asemenea prin aceste hrisoave se stabilea faptul că “se
înfiinţează şcoli româneşti în fiecare reşedinţă de ţinut (Fl Diac – Vol I,
pag. 13).
 În 1817 (exact acum 201 ani!) în Muntenia, Domnul Ioan Caragea
numea o comisie care să alcătuiască un regulament al școlilor, potrivit
căruia școlile trebuiau să funcționeze pe baza unui plan de învățământ.
Ambele deziderate s-au împlinit: comisia care a fost alcătuită în acest
scop proclamă Școala domnească de la Sfântul Sava ca școală universală
în care puteau fi primiți cursanți din orice clasă socială și, totodată, arată
necesitatea înființării a 12 școli românești în reședințele de județ.
 În 1831 în Regulamentul organic dat sub administrația rusă a
generalului Pavel Kiseleff în cele două principate se aborda și problema
învățământului public. În conformitate cu aceste regulamente se
elaborează regulamente școlare în cele două provincii: în 1832 în
Muntenia și în 1835 în Moldova. (Fl Diac–Vol I, pag. 13). Stanciu
Stoian, 1976, pag. 99).
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În preajma anului revoluționar 1848 apar proiecte de REORGANIZARE
(n.n.) a învățământului în ambele principate: 1) Legiuire asupra
REORGANIZAŢIEI instrucției publice în Muntenia și 2) Proiect de
REORGANIZARE a învățăturilor publice în Moldova. Organizarea și
reglementarea învățământului public sunt abordate în aceeași perioadă și
în Proclamația de la Islaz din Muntenia și în Petiția de la Iași și Proiectul
constituțional din Moldova. (Fl Diac–Vol I, pag. 13).
În deceniul premergător Unirii Principatelor sunt două încercări de
reorganizare a învățământului, și anume: 1) în 1850 Așezământul pentru
REORGANIZAREA învățăturilor publice din Moldova proclamă pentru
prima dată în legislația noastră gratuitatea învățământului, limba
națională în școli și necesitatea școlilor tehnico-economice; 2) în 1858 în
Țara Românească apare Proiectul de REORGANIZARE a programului
învățăturilor gimnaziale, care propunea un gimnaziu de 7 ani: un modul
de cultură generală de 5 ani și un modul de specialitate de doi ani cu
secțiile literară sau științifică. (Fl Diac–Vol I, pag. 13).
Însăși Legea din 1864 a fost precedată de un demers anevoios de
elaborare a acestui document. Procesul de elaborare a acestei Legi a fost
dificil și din cauza faptului că Unirea însăși a celor două principate s-a
realizat greoi. De drept Unirea s-a realizat la 24 ianuarie 1859 dar în fapt
a fost un proces de durată. În 11 decembrie 1861 se proclamă unirea
definitivă a celor două principate, Moldova și Muntenia, sub numele de
Principatele Române Unite. În 4 iunie 1862 în domeniul învățământului
se organizează și funcționează Ministerul Cultelor și Instrucțiunii. În
domeniul învățământului până la Unire conducerea centrală era asigurată
în Muntenia de Eforia Școalelor și de Consiliul Școlar în Moldova. În
locul celor două, la 20 martie 1862 s-a înființat Consiliul Superior al
Instrucțiunii Publice. (Eforia Școalelor era un organism asemenator
inspectoratelor școlare județene de azi-Florin Diac, vol I, pag. 20-24).
Eforia Şcoalelor a fost înlocuită temporar de Guvernul Revoluţionar
rezultat în urma evenimentelor de la 1848 cu un Minister al Instrucţiunii.
După înăbuşirea Revoluţiei s-a revenit la vechea structura, Eforia
Şcoalelor, până în 1862, când s-a înfiinţat Ministerul Instrucţiunii
Publice şi al Cultelor (ibidem, pag. 13).

5.1. Cărturari de cinste-ctitori pe vecie!
„Nu trebuie să lipsească, din nici o perioadă sau epoca, ne spune
academicianul Ștefan Pascu în Introducere la Istoria învățământului românesc,
vol I, personalitățile marcante din învățământ, oamenii de cultură și de știință
care, prin concepțiile și activitatea lor, au contribuit la progresul educației,
instrucției, școlii” (acad. Ștefan Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă,
Ion Verdeș, Istoria Învățământului în România, vol I, EDP, București, 1983,
Introducere, pag. 11). Este un îndemn cu o mare încărcătură morală și cu
responsabilitate în fața istoriei.
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Printre ctitorii remarcabili de școală românească în Transilvania trebuie
să ne raportăm la contribuțiile reprezentanţilor de seamă ai Școlii Ardelene, ai
acestei prestigioase mișcări culturale și ideologice, la figurile remarcabile ale lui
Petru Maior, Samuel Micu, Gh. Șincai, Ion Budai Deleanu.
5.1.1. Învățământul în Transilvania. Școala Ardeleană
Evoluția învățământului românesc din Transilvania este legată de
pătrunderea ideilor iluministe venite din Apusul Europei. Acest proces a fost
favorizat de evenimente politice, religioase, sociale, culturale etc. Convertirea
unei părți a Bisericii ortodoxe la biserica Romei în ultimul deceniu al secolului al
XVII-lea a fost legată inclusiv de formularea unor promisiuni privind dreptul la
o instrucțiune mai înaltă. Declarația de unire cu Biserica Romei, deci trecerea
la catolicism nu s-a făcut prin acceptarea totală a dogmelor și practicilor catolice,
ci numai a patru puncte, între care și recunoașterea autorității papale. Noua
confesiune care s-a numit greco-catolică păstra slujba bisericească în limba
română, sărbătorile, posturile și calendarul ortodox. Unirea hotărâtă de Sinodul
convocat la Albă Iulia de Mitropolitul Teofil (1697) a fost întâmpinată cu
ostilitate de mulți români transilvăneni.
O imagine cât se poate de concretă privind dezvoltarea învăţământului în
Transilvania înainte şi după Unirea celor două biserici hotărâtă de Sinodul
convocat la Alba Iulia de Mitropolitul Teofil (1697) o realizează Florin Diac în
excelenţa sa lucrare „O istorie a învăţământului românesc..., în vol I, 2004,
paginile 20-24. Autorul acestei lucrări ne spune că „Înainte de Unirea
confesională nu existau școli într-un cadru legal pentru românii ortodocși. Încă
înainte de 1700 existau însă școli ortodoxe confesionale pentru aceștia, din
moment ce erau națiune „tolerată”. „Cea mai însemnată dintre aceștia a fost
școala românească ortodoxă din Șcheii Brașovului. Considerată prima școală
românească de pe teritoriul țării, zidită în anul 1495. Organizarea învățământului
a devenit o preocupare din ce în ce mai prezentă în Banat și Transilvania, din
moment ce se adoptă legi școlare privind învățământul elementar din Banat
(Maria Tereza, 1774-Reguli directive pentru îmbunătățirea învățământului din
școlile elementare sau triviale sârbești și românești neunite”) și regulamente
referitoare la organizarea și funcționarea învățământului de toate gradele din
Transilvania (Organizarea educației și a întregului învățământ din Regatul
Ungariei și provinciile anexatelui-Raţio educationis”, aprobat în 1777). În anul
1781 se introduce „Legea regală pentru școlile din Marele Principat al
Transilvaniei („Normă Regia”) care conținea indicații amănunțite asupra
conținutului învățământului la fiecare clasă, numărul de ore de studiu săptămânal
și ce trebuia să se învețe la fiecare obiect de învățământ. Unirea confesională
din 1697 hotărâtă de Sinodul convocat la Albă Iulia de Mitropolitul Teofil a fost
transformată în „armă de luptă politică, în slujba emancipării sociale și politice
a națiunii române din Transilvania”. Episcopul Ioan Inochentie Micu (Klein) a
fost cel care a coagulat aceste energii, cerând prin „zeci de memorii adresate
Dietei și Curții de la Viena, pe baza vechimii și continuității poporului român pe
acest pământ, a dreptului natural și a numărului covârşitor al românilor”... că
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națiunea română să fie recunoscută de drept și de fapt că a patra națiune politică
a Transilvaniei, românii să aibă dreptul de a învăţa...” etc (Fl. Diac, 2004, pag.
20-24). Acțiunea politică a Episcopului Ioan Inochentie Micu (Klein) a fost dusă
mai departe de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Ion Budai- Deleanu
prin programul de luptă a națiunii române concretizat în documentul Supplex
Libellus Valachorum la 1791. Prin acest program ce constituie o sinteză a
iluminismului românesc se „revendică dreptul de națiune politică pentru poporul
român, pe baza priorității națiunii române, a majorității numerice covârșitoare și
a dreptului natural al poparelor...” (ibidem, pag. 24).

SAMUIL MICU
(1745 – 1806)
A redactat o serie de lucrări cu
caracter istoric și lingvistic, prin care
urmărea să informeze pe învățații
străini despre originea romană a
poporului și a limbii române, despre
continuitatea românilor pe teritoriul
fostei Dacii. Influențat de iluminism, a
militat, în operă sa, pentru egalitatea în
drepturi a românilor cu celelalte națiuni
din Transilvania, pentru înlăturarea
iobăgiei, numărându-se în mod firesc
printre autorii cunoscutului memoriu
oficial numit Supplex din 1791.
A pus mare preț pe educație:
„educația patriotică, educația în
familie, procesul didactic, răspândirea
cunoștințelor științifice și culturalizarea
maselor...”. Împreună cu ceilați reprezentanți de seamă ai Școlii Ardelene a
publicat abecedare, manuale, metodice, dicționare. (Ștefan Pascu, Anghel
Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria învățământului din
România, vol I, 1983, pag.379).
Autor de lucrări teologice și cuvântări, a tradus din Sfinții Părinți
răsăriteni, a dat o nouă traducere a Bibliei, în 1795, a două tipărită în românește,
după Biblia de la București (cea a Episcopului Petru Pavel Aron, din 1760-1761,
a rămas în manuscris până în anul 2005), și a fost unul din apărătorii vechilor
rânduieli și tradiții răsăritene în cadrul Bisericii Române Unite cu Roma,
ridicându-se împotriva încercărilor de centralizare ale episcopului Ioan Bob.
Istoria și lucrările și întâmplările românilor (1805) a fost publicată integral abia
în anul 1995 de Ioan Chindriș, sub titlul "Istoria românilor", edție princeps după
manuscrisul original, cu prefață și note de autor, vol. I-II, Editura Viitorul
Românesc, București, 1995 (ibidem).
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PETRU MAIOR
(1756 – 1821)
Petru Maior (n. circa 1756,
Târgu Mureș—d. 14 februarie 1821,
Budapesta) a fost istoric, filolog și
scriitor român transilvănean, protopop
greco-catolic de Reghin, reprezentant de
frunte al Școlii Ardelene.
A fost fiul protopopului român
unit Gheorghe Maior, originar din
Diciosânmartin (azi Târnăveni). Și-a
efectuat studiile primare la Căpușu de
Câmpie, unde se stabilise tatăl său,
devenit protopop de Iclod (Mureș).
După studii la Colegiul Reformat din
Târgu Mureș (1769-1772) și la Blaj
(1771-1774) a urmat studiul filosofiei și
teologiei la Colegiul „De Propagandă
Fide” din Roma (1774-1779), apoi a
făcut studii de drept la Universitatea din
Viena (1779-1780).
Devine profesor de logică, metafizică și dreptul firii la gimnaziul din
Blaj (între 1780 -1785), preot în Reghin-sat și protopop al Gurghiului (între
1785-1809), „crăiesc revizor” (revizor crăiesc) și corector al cărților românești
care se tipăreau la Buda (1809-1821).
Petru Maior a acordat o deosebită atenție educatirei în școală și în
familie. „Cine a dat naștere unui copil trebuie să se ocupe și de educația lui să-l
desăvârșească”. În ceea ce privește îndatoririle profesorilor la clasa, el spune:
”Dascălii și învățătorii greșesc de nu vor îndrepta greșelile şcolasticilor (elevilor)
săi, când pot. De nu se vor nevoi spre sporiul învățăturii și procopseala
gramaticilor. De nu-i vor învăţa năravuri bune. De-i învață înadins basmuri și
minciuni în chip de adevăr și care sunt împotrivitoare spăşeniei sufletului”
(Ștefan Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria
învățământului din România, vol I, 1983, pag.381). Despre propria activitate
privitoare la educația copiilor, afirmă că “mergea prin sate unde adunând pruncii
făcea examene... Vara umbla prin câmpuri, prin păduri unde știa că sunt adunați
pruncii a paște vitele și văzându-i îi strigă la dansul și el îi învață cele ce au
învățat și de nou îi mai învață și-i lumină”. (Ștefan Pascu, Anghel Manolache,
Gheorghe Parnuta, Ion Verdeș, Istoria învățământului din România, vol I, 1983,
pag. 230- 231). A fost un important militant pentru drepturile românilor din
Transilvania, participând –alături de alți reprezentanți ai Școlii Ardelene-la
redactarea celebrei declaraţii de emancipare a românilor transilvăneni, Supplex
Libellus Valachorum. A publicat o serie de lucrări teologice, istorice, filologice,
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predici; a tradus și prelucrat lucrări cu caracter economic. În lucrările sale istorice,
a combătut istoricii străini Franz Josef Sulzer, Josef Karl Eder, Johann Christian
von Engel și Jernej (Bartholomäus) Kopitar, care contestau românitatea și
continuitatea românilor pe teritoriul fostei Dacii.

GHEORGHE ŞINCAI
(1754-1816)
Gheorghe Șincai s-a născut pe 27
februarie 1754, Râciu, Mureș. Familia
Șincai se trăgea din satul Șinca Veche
din Țara Făgărașului.
A studiat la Colegiul Reformat
din Târgu Mureș, apoi la Cluj, Bistrița,
Blaj, Viena și la Colegiul Urban
Pontifical „De Propagandă Fide” de la
Roma, în ultimele două orașe împreună
cu Samuil Micu, nepotul episcopului
Inocențiu Micu-Klein.
Ca director al învățământului
greco-catolic din Transilvania a adus o
contribuție fundamentală în acțiunea de
răspândire a culturii în mediul rural. A
elaborat alături de Samuil Micu prima
gramatică tipărită a limbii române:
Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae (Viena, 1780).
A fost poliglot, însușindu-și pe lângă limba română, latină, maghiară,
germană, greacă veche, italiană și franceză. Informația și cultura i-au permis
ocuparea funcției de bibliotecar al Colegiului de Propagandă Fide din Roma,
având permisiunea de a cerceta orice fel de documente. În Italia, precum și în
Ungaria și la Viena, pe atunci capitală Sfântului Imperiu Român, a cercetat
bibliotecile, copiind și transcriind cu exactitate orice referire la istoria românilor.
Gh.Șincai s-a remarcat prin bogata sa contribuție la organizarea și dezvoltarea
învățământului românesc, mai ales a celui sătesc, din Transilvania. (Ștefan
Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria
învățământului din România, vol I, 1983, pag. 230- 231). A depus o muncă
asiduă de luminare a maselor, dedicându-se carierei didactice și contribuind la
întemeierea unui număr impresionant de școli confesionale greco-catolice (în
număr de peste 300). În anul 1784 a fost numit director general al școlilor
românești unite din întreaga Transilvanie, propus de episcopul Grigore Maior. În
scopuri didactice, a tradus și a elaborat manualele fundamentale: Abecedarul,
Gramatica, Aritmetica și Catehismul, adaptând sau creând terminologia necesară
înțelegerii acestora de către elevi.
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ION BUDAI DELEANU
(1760- 1820)
A fost primul dintre cei zece
copii ai preotului greco-catolic Solomon
Budai din Cigmău.. [2]
A făcut studii elementare la
Cigmău. A urmat seminarul grecocatolic din Blaj (din 1772) și apoi
Facultatea de Filosofie din Viena (17771779). Trece la Facultatea de Teologie
(1780-1783) ca bursier al Colegiului Sf.
Barbara. Obține titlul de doctor în
filosofie. Câștigă o solidă cultură
umanistă și adâncește studiul limbii
latine și învață limbile germană,
franceză și italiană.
În timpul studiilor de la Viena,
proiectează întocmirea unui lexicon, în
10 volume, pentru care culege material.
Este unul din reprezentanții de frunte ai
Școlii Ardelene. În timpul studiilor de la
Viena i-a cunoscut pe Samuil Micu,
Petru Maior și pe Gheorghe Șincai. A împărtășit convingerile iluministe ale
acestora.
Elaborează numeroase lucrări, cele mai multe rămase însă în manuscris,
și publicate–doar în parte–mult după moartea sa. Îl preocupă domenii variate:
drept, pedagogie, istorie, etnografie, lingvistică și literatură. La scrierile
originale se adaugă traduceri de opere legislative și literare.
A fost preocupat de procesul didactic, lucrările sale având referiri
importante la aspectele metodice (Ștefan Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe
Parnuta, Ion Verdeș, Istoria învățământului din România, vol I, 1983,
pag.382; Stanciu Stoian, op. Cât., 1976, pag.112).
5.1.2. Ctitori ai învățământului românesc în Muntenia și Moldova
Ctitorii remarcabili de școală românească în Muntenia și Moldova au
fost personalități marcante ale iluminismului românesc: Gh. Lazăr, Ion Heliade
Rădulescu, Petrache Poenaru etc. în Muntenia, la care se adaugă Văcăreştii,
Conachi, D. Golescu și mulți alții, prin prin creațiile lor literare. În Moldova s-a
remarcat Gheorghe Asachi, figura emblematică a epocii. Înaintea acestora, însă,
în cancelariile domneşti, în lăcaşurile bisericeşti sau manăstireşti era folosită
limba romană. “Scrisoarea lui Neacşu” din Campulung-Muscel, adresată
Judelui Braşovului în 1521 este o dovadă incontestabilă nu numai că se scria în
limba română, dar că se şi făcea şcoala în această limbă. Învăţarea scrierii în
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limba română se va fi făcut cu mult înainte de 1521, când şi-a scris Neacşu
scrisoarea sa. “Trebuie să admitem, argumentează Emil Vârtosu, că o limbă
românească scrisă aşa cum o scrie acest Neacşu nu se poate să nu aibă în spate
un trecut de perfecţionare destul de vechi, în sensul că această limbă a trebuit să
fi fost larg întrebuinţată în acte şi însemnări private cel puţin de multe zeci de ani
înainte... Putem presupune că învăţarea scrierii în limba română s-a realizat în
şcoli organizate atât pe lângă bisericile orăşeneşti sau pe lângă cancelariile
domneşti, cât şi în unele şcoli mănăstireşti” (Vârtosu, Emil, Paleografia românochirilică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, pag. 34, apud Istoria culturală a
Judeţului Teleorman). Atât în Muntenia cât şi în Moldova au existat preocupări
şi realizări importante în ceea ce priveşte organizarea învăţământului în limba
română în acea perioadă. Iată ce ne spun Gheorghe Pârnuţă, Ion Popescu Argeşel
şi Mărgărit Niculescu în Monografia Şcolii Normale de la Câmpulung, intitulată
“Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992, publicată în 1992 la CâmpulungMuscel: ”Un moment de o deosebită importanţă în istoria şcolii româneşti a fost
apariţia în acest oraş (Campulung-Muscel-n.n.) la 1669, a Şcolii domneşti...
Rolul acestei valoroase şcoli a constat în faptul că şi-a bazat învăţăturile în
limba română şi a fost destinată oricui ar fi năzuit la învăţătura “atât bogaţilor
cât şi săracilor... Puţine ţări pot face dovada că pe la mijlocul acestui secol
aveau şcoli în care învăţăturile să se predea în limba maternă şi mai ales că ele
să fie organizate pe principiul democratic al şcolii de obşte, pentru toţi, cum a
fost şcoala de la Câmpulung” (ibidem, pag. 5).

GHEORGHE LAZĂR
(1779 -1823)
A fost o personalitate proeminentă a învățământului și culturii
noastre în prima jumătatre a secolului
al XIX- lea.
Este considerat ctitor al învățământului românesc modern (Ștefan
Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe
Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria învățământului din România, vol I, 1983,
pag.394). S-a născut la Avrig, lângă
Sibiu, în 1779. Când avea 19 ani a
început studiile secundare, mai întâi la
Cluj, apoi la Sibiu și din nou la Cluj. Ca
student la Cluj și apoi la Viena studiază
domenii diverse: matematică, fizică,
geografie, medicină, drept, economie etc.
Avea 37 de ani când a venit la
București. Simțea că trăiește într-o
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epocă în care preocuparea pentru educație, pentru școală se amplifică. Când
Lazăr s-a mutat la București, în Țara Românească nu există un învățământ
românesc de grad mediu și cu atât mai mult unul superior. Există Academia
Grecească de la Sf. Sava.
Exista însă un curent... care tindea spre o școală națională. Într-un
context favorabil, Caragea Vodă, domnul Munteniei, este convins să înființeze
„Școala de la Sf. Sava”, condusă de „inginerul Lazăr”. Școala s-a dezvoltat în
timp. A funcționat până la Revoluția lui Tudor, după care s-a desființat întrucât
Gh. Lazăr a fost direct implicat în pregătirea pandurilor să tragă cu tunurile.
Prin urmare” Gheorghe Lazăr este întemeietorul primei şcoli superioare
în limba română din Ţara Românească. El a dorit şi a realizat la Bucureşti o
„academie” în care românul să înveţe „în limba maicei sale” (Gheorghe Pârnuţă,
Ion Popescu Argeşel şi Margărit Niculescu, Monografia Şcolii Normale de la
Câmpulung, intitulată “Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992, publicată în 1992
la Câmpulung-Muscel, pag. 6).
Gheorghe Lazăr a fost un om al faptelor. Un om de acțiune. Concepția să
pedagogică poate fi descifrată din ceea ce a spus dar mai ales din ceea ce a
înfăptuit. Școală deschisă de Gheorghe Lazăr era foarte modernă în organizare și
în conținut, fiind influențată de școală austriacă pe care o cunoscuse anterior.
Prin ceea ce a făcut, Lazăr trebuie apreciat pentru opera sa națională. „Mai mult
decât orice... două mari lucruri au rămas școlii și culturii românești de la
Lazăr: opera școlară... și discipolii care s-au simțit datori să ducă mai departe
steagul ridicat de el. Într-un fel, întreaga generație pașoptistă se găsește sub
acest semn; dar patru, cu deosebire, sunt socotiți că urmașii săi direcți în
materie de școală și învățământ: Ion Heliade Rădulescu, Petrache Poenaru,
Eufrosin Potecă și Grigore Pleșoianu” (Stanciu Stoian, 1976, pag. 44).

GHEORGHE ASACHI
(1788-1869)
S-a născut în 1788. A urmat cursuri
de matematică, inginerie, arhitectură și
filozofie (1706-1801), la Lvow, unde
obține la o vârstă fragedă diplomă de
inginer și pe cea de doctor în filozofie.
După aceea (1805-1808) studiază
matematicile superioare la Viena și apoi
la Roma își completează și desăvârșește
pregătirea umanistă, prin studiul
literaturii și artei clasice–scluptura și
pictură (1808-1812). A fost un poliglot și
un enciclopedist. Spiritul și pregătirea
enciclopedică îl apropie de Eliade
Rădulescu.
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Gheorghe Asachi este socotit, asemenea lui Gheorghe Lazăr, unul din
marii ctitori ai învățământului românesc. Și-a dobândit un binemeritat prestigiu
că profesor la Academia domnească de la Iași, unde între 1814-1818 a predat în
limba română un curs de ingineri hotarnici. Într-un context politic favorabil,
Gheorghe Asachi înființează, în 1828, împreună cu mitropolitul Veniamin
Costache, o școală românească de la Trei Ierarhi, ajutați fiind și de domnitorul
Ioniță Sandu Sturză și apoi de viitorul domn Mihail Sturză. Tot Mihail Sturză va
fi domnitorul care-l va sprijini pe Asachi să înființeze în 1834 Academia
Mihăileană-așezământ de învățământ superior.
Gheorghe Asachi a avut un rol foarte important în organizarea școlilor
din Moldova pe baza Regulamentului Organic din 1832. În ceea ce privește
concepția pedagogică a marelui cărturar, această nu a fost transpusă în lucrări
sau opere reprezentative; însă această poate fi descifrată din ceea ce a făcut
practic Gheorghe Asachi. „În ceea ce privește organizarea sistemului de
învățământ din Moldova, aportul lui Asachi a fost substanțial, constituind, de
altfel, partea cea mai importantă a activității lui pedagogice, a întregii lui
activități poate” (Stanciu Stoian, 1976, pag. 55).

PETRACHE POENARU
(1799-1875)
A continuat activitatea lui
Lazăr mai ales pe linie organizatorică,
în spiritul în care acesta a înțeles să
organizeze școla românească.
Activitatea sa desfășurată în
cele trei decenii prepașoptiste, are multe
laturi analoage cu activitatea desfășurată în acea vreme de Gheorghe Asachi.
S-a născut în județul Vâlcea.
După ce a învățat grecește în casa
părintească, de la zece ani începe să
învețe și carte românească. La
București este elevul lui Lazăr, de care
s-a atașat. El răspunde la chemarea lui
Tudor, al cărui grămătic devine.
După înfrângerea lui Tudor,
studiază o perioadă la Viena, Paris și
Londra, întorcându-se în țară în 1832, când intră în grațiile lui Kisseleff, care-l
numește director general al școlilor din Țara Românească, post în care
funcționează până în 1848. În această calitate el alcătuiește regulamentul școlar
pentru aplicarea prevederilor din Regulamentul Organic, redactează măsurile
pentru înființarea de școli la sate (1838) și conduce practic învățământul de toate
gradele. Împreună cu Florian Aaron și Simion Marcovici înființează Muzeul
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Național, iar în 1843-1848, singur, Învățătorul satului. A rămas vie în amintirea
contemporanilor, pentru această perioadă, lupta lui Poenaru pentru păstrarea
limbii române, ca limbă de predare în colegiul de la Sf. Sava. A fost supranumit
„părintele şcolilor” (Din istoria pedagogiei româneşti, p. 244).
Fără să fi luat parte activă la revoluție, el este totuși îndepărtat din post
după înfrângerea acesteia, pentru a fi ulterior reintegrat. În 1864 ia parte la
elaborarea legii învățământului (legea Crețulescu), iar în 1870 e ales membru al
Academiei Române. A fost primul președinte al Societății pentru învățătura
poporului român (Stanciu Stoian, 1976, pag. 49.).
În afară de manuale și articole în presă, Poenaru n-a lăsat lucrări mai
importante. Concepția sa pedagogică se poate deduce mai ales din acțiunile sale
și din legiuirile pe care le-a întocmit.
Mai întâi în ce privește organizarea învățământului, Regulamentul școlar
din 1832, alcătuit din 258 de articole, stabilea patru tipuri de așezăminte școlare:
A) școlile începătoare, cu durată de 4 ani (în clasa a IV-a cu aplicații la meserii);
B) școlile umanioare, cu școlaritate de patru ani, în care se predau pe lângă
limba română și limba latină, greacă și franceză;
C) învățământul complementar, cu trei ani de școală;
D) cursuri speciale (superioare), la București și anume: studiul legilor,
matematicilor, agriculturii. Între școala lui Lazăr și cea preconizată acum sunt
unele diferențe: prima avea numai nouă clase, această are unsprezece. Planul de
învățământ era mai bogat și mai sistematic.
„Din această legiuire, ca și din restul activităților lui Poenaru se
desprind câteva idei conducătoare. La loc de cinste s-a situat cerinţa unui
învățământ în limba națională, cu accent pe istoria și cultura patriei; aceasta
este prima idee și pentru ea Poenaru a luptat din toate puterile, toată viața lui.
Acest lucru se perpetuă direct de la Lazăr (ibidem, pag. 50).

ION HELIADE RĂDULESCU
(1802–1872)
Ion
Heliade-Rădulescu
(n.6
ianuarie 1802, Târgoviște - d. 27 aprilie
1872, București) a fost un scriitor, filolog
și om politic român, membru fondator al
Academiei Române și primul său
președinte, considerat cea mai importantă
personalitate
din
cultura
română
prepașoptistă, prin aportul său cultural și
estetic la dezvoltarea literaturii române,
fiind apreciat și ca un precursor al poeziei
moderne.
“Născut la Târgoviște, Eliade și-a
făcut studiile la Academia grecească de la
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București, apoi la aceea a lui Gheorghe Lazăr. În 1820, când n-avea decât 18
ani, Lazăr îl ia ca ajutor al său, iar după plecarea acestuia (1824-1828)
rămâne singur conducător (Stanciu Stoian, 1976, pag. 45).
A fost cel mai apropiat discipol al lui Gheorghe Lazăr, colaborator și
continuator al acestuia. A susținut cu tărie și convingere înființarea de școli.
“Fără școală să nu aștepte nimeni, nici părinți buni, nici fii buni, nici slusbaşi
buni, și, prin urmare, nici stat bine organizat și păstorit” (ibidem, pag. 46).
A dovedit cel mai larg și cuprinzător orizont enciclopedic dintre toți
discipolii lui Gheorghe Lazăr.
A fost o personalitate marcantă a istoriei românilor. Rămâne însă o
personalitate controversată a școlii și culturii românești. A fost lăudat cu exaltare
încă în vremea vieții sale dar a fost și denigrat cu vehemență (istoricul francez
Elias Regnault). Și, continuă istoricul francez, ”un om care stârnește în același
timp entuziasmul și ură nu este făcut dintr-un aluat de rând” (citat de Stanciu
Stoian, pag. 45). Cu ocazia sărbătoririi centenarului nașterii lui Heliade
Rădulescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu spunea în anul 1902 în cadrul Academiei
Române următoarele: ”Privit de aproape, Heliade e omul de la 1848 și numai
atât; privit însă de departe, din înălțime, el ține o mână rezemată pe Tudor
Vladimirescu iar cealaltă pe Vodă Cuza”. A editat periodic, a elaborat manuale
cu valoare științifică deosebită, a înființat și condus societăți culturale de
prestigiu. George Călinescu îl consideră pe Heliade Rădulescu “spiritul
enciclopedic cel mai desăvârșit după Dimitrie Cantemir” (Stanciu Stoian, 1976,
pag. 46).
A fost și un om politic de vază, având chiar un rol conducător în
revoluția de la 1848. A citit textul Proclamației de la Islaz, document
programatic pentru viitorul școlii românești. Ion Heliade Rădulescu a fost o
personalitate marcantă a Revoluției de la 1848 din Țara Românească, fiind
membru al guvernului provizoriu și apoi al locotenenței domnești. Heliade
rămâne un reper important în dezvoltarea literaturii de limbă română. Îndemnul
său impetuos: „Scrieți, băieți, scrieți, numai scrieți!” este emblematic pentru
generația care a contribuit decisiv la dezvoltarea modernă a literaturii române
(Wikipedia).
5.2. Debutul constituirii unui sistem coerent de învăţământ
5.2.1. Primele școli sătești
Începuturile ,,învățământului românesc modern sunt condiționate de
existența unei politici și legislații școlare” (Fl Diac–Vol I, pag. 13). Dar
tentativele de constituire a unei concepții și a unui cadru coerent sunt
sporadice. “Ideea de sistem de învățământ apare în hrisovul lui Alexandru
Ipsilanti de la 1776. Acesta se apreciază ca fiind cel mai cuprinzător act de
legislație şcolară în Țara Românească în secolul al XVIII-lea” (Fl Diac–Vol I,
pag. 13). Acest hrisov stabilea faptul că învățământul trebuie organizat în
patru trepte, de la “ciclul începător“ de 3 ani, ciclul celor înaintați- tot de 3 ani;
alt ciclu de 3 ani; treaptă superioară; școli medii cu două trepte; și în sfârșit
învățământul superior asigurat de Academia de la București (ibidem, pag. 13).
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Primele școli s-au deschis pe lângă cancelariile domneşti, pe lângă
biserici şi mănăstiri. Înainte de perioada lui Gheorghe Lazăr, „În ţară am avut
şcoli româneşti vechi, de tradiţie, cu învăţături în limba română ca cele de la
Schei- Braşov, de la Menedic (Buzău), Sf. Gheorghe –Vechi din Bucureşti, cea
de la Câmpulung, continuate apoi cu atâtea şcoli în limba română din secolul al
XVIII... (Gheorghe Pârnuţă, Ion Popescu Argeşel şi Mărgărit Niculescu în
Monografia Şcolii Normale de la Câmpulung, intitulată“ Şcoala Normală
CAROL I/1867- 1992, publicată în 1992 la Câmpulung-Muscel, pag. 6). La
începutul secolului XIX curentul favorabil deschiderii şcolilor publice în limba
română era destul de puternic. Gheorghe Lazăr, susținătorul înfocat al ideilor
privind învăţământul în limba română, a avut mulți discipoli care s-au ocupat de
înființarea de școli publice (Ioan Boldescu, Memoriu sau Notițe istorice despre
şcoalele din Orașul Giurgiu și Județul Vlașca, 1885, Tipografia C.P. Conduratu,
Giurgiu). Această sursă bibliografică este foarte importantă, întrucât autorul
acestui “Memoriu” a trăit aproape, în timp, de evenimentele şi personalităţile
invocate, iar cu unele evenimente istorice invocate sau fapte descrise a fost
contemporan.
În primele două decenii ale secolului XIX s-au deschis școli catehetice,
unde școlarii învățau: scrierea, citirea și “regula bisericii”.
Perioada la care ne raportăm se suprapune peste ceea ce istoria a
consemnat sub denumirea de “Epoca fanariotă” (1711-1821), despre care
sursele bibliografice prezintă aprecieri controversate. “Este perioada în care
asistăm la reorganizarea școlii superioare românești..., la consolidarea
învățământului în limba română, la creșterea numărului de școli la orașe și în
mediul rural...”. Așa ne spune Constantin Tudor, citând autorii volumului al IVlea din Istoria Românilor, lucrare editată sub egida Academiei Române, care
alocă un spațiu amplu referitor la tradiție, continuitate și înnoiri în învățământul
din Principatele danubiene în epoca fanariotă (Constantin Tudor, 2015, Școala
călărășeană, pag. 82).
Întemeierea şcolilor naţionale de la Iaşi şi Bucureşti sub conducerea lui
Gheorghe Asachi şi, respectiv, Gheorghe Lazăr este expresia triumfului ideilor
iluministe. Aceste şcoli sunt menite să răspândească lumina în straturi tot mai
largi ale societăţii (N. Isar, Principatele Române în Epoca Luminilor (17701830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naţionale, Editura Universităţii din
Bucureşti, 1999, p. 8-9).
În 1818, la Bucureşti, luase fiinţa Şcoala naţională de la Sfântul Sava
(Şcoala centrală), care s-a afirmat ca un centru de cultură şi ideologie naţională,
în spiritul ei formându-se ilustra generaţie de la 1848 (N. Isar, Istoria modernă a
românilor 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006 p. 162-163).
Vodă Caragea aprobă la 12 decembrie 1817 “Regulamentul școlar”,
care prevedea înființarea de școli românești atât la București cât și pe la județe,
menționându-se faptul că pe lângă cei 250 de taleri pe an ce se dădeau dascălului
școlii din bugetul statului, urmau să contribuie și localnicii, după puterea lor.
Documentul prevedea, de asemenea, că pentru bunul mers al învățăturii să se
înființeze, la fiecare școală, câte o epitropie, formată din doi sau trei membri din
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acel oraș, mai ales dintre cei care au copii la școală” (Constantin Tudor, 2015,
pag. 84).
În epoca fanariotă (1711- 1821) şcolile funcţionau astfel: “Mai
întotdeauna la țară învățau școlarii pe scripte numite tartage, iar începătorilor
li se scriau buchele de dascăl pe un sfert de hârtie. În orașe se învața și pe
abecedare venite mai mult, la început, din Transilvania, numite azi bucoavne.
Cu timpul au început a se imprima bucoavne și la noi”, se arăta într-un
document din anul 1898 semnat de Ieremia Hagiu, citat de sursa dată mai sus, la
pag. 84-85.
5.2.2. Proclamaţia lui Tudor: „mănăstirile cele mari să fie obligate
să ție școală”
Mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu din anul 1821
reprezintă un prilej deosebit de impulsionare a dezvoltării învăţământului, care
lua în seama revendicările populare în materie de educaţie şi de cultură.
“Cererile norodului românesc din Valahia”-documentul proclamație al lui
Tudor Vladimirescu-“hotăra, la “pontul 2” („punctul 2”-n.n.) că “mitropolia și
câte trele episcopii și toate mănăstirile cele mari să fie obligate să ție școală... și
să strângă copii din neamul românesc, atât dintre cei evghenişti și săraci și
dintre cei proști ca să învețe cu cheltuiala mănăstirii” (Anghel Manolache &
Gheorghe Pârnuţă, 1993, Istoria învățământului din România, Vol II, EDP, pag.
11). De altfel este binecunoscută prietenia lui Gheorghe Lazăr cu Tudor
Vladimirescu, faptul că aceste idei privind școala în limba națională promovate
de Tudor sunt în mare parte emanația gândirii pedagogice a lui Gheorghe Lazăr.
Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821 “așează la locul cuvenit și
revendicările școlare și culturale ale maselor. Sub impulsul înnoitor al revoluției
de la 1821 și al spiritului patriotic de regenerare națională a școlii lui Gh. Lazăr
și Gh. Asachi, deceniile următoare vor cunoaște eforturi, prefaceri și înnoiri în
domeniul organizării învățământului public în limba română, că o cerință
majoră a societății românești” (ibidem, pag.9).
Ideea înfiinţării de şcoli în limba română era promovată şi susţinută prin
idei şi acţiuni. Spre exemplu, Eufrosin Potecă, dascăl de prestigiu la Sfântul
Sava, este autorul unui proiect de reorganizare a învăţământului, elaborat în
1827, proiect care nu a ajuns însă în discuţia stăpânirii din Ţara Românească
(Din istoria pedagogiei româneşti. Culegere de studii, Editura de Stat Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1957, p. 240).
Procesul de înființare a unor școli era dublat de preocupări pentru
coordonarea, monitorizarea activității efective în aceste instituții. Inspecția
școlară este prezența în tabloul amplu, “pavat” cu bune intenții în ceea ce
privește organizarea, reorganizarea și dezvoltarea învățământului pe teritoriile
românești. Spre exemplu, Ion Caragea, în 1814 dă un Hrisov prin care, pentru
prima oară, “desemna un organ care să supavegheze și să administreze școala,
fapt care a însemnat apariția a ceea ce numim astăzi inspecția școlară” (Fl
Diac–op. cit, Vol. I, pag. 13).
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5.3. De la Regulamentul organic la Revoluția de la 1848/paşoptistă
În perioada 1831- 1864 învățământul primar a suferit modificări
semnificative. „Prin Pacea de la Adrianipole s-a pus capăt războiului ruso-turc
din 1828-1829. În urma acestei păci “s-a hotărât să se dea principatelor române
un Regulament organic. Generalul Kiseleff era comandantul trupelor rusești
din Principatele românești, președintele plenipotențiar al divanurilor Moldovei și
Țării Românești (până în 1834). (Constantin Tudor, op. Cât. Pag. 29-30). A.D.
Xenopol îl caracteriza pe Pavel Kiseleff ca fiind un “spirit larg, liberal, caracter
drept şi ferm, dotat cu iniţiativă şi putere de muncă, de-a dreptul ieşite din
comun „(Iordache, A., 1998,. Principatele Române în Epoca Modernă, vol. II,
Editura Albatros, Bucureşti, pag 53). Politica adoptată de generalul rus pentru
realizarea acestor ţeluri de expansiune s-a înscris pe linia înţelepciunii, a
moderaţiei, a spiritului reformator (Nicolae Isar, Istoria modernă a românilor,
1774/1784 – 1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006).
Regulamentul Organic continuă pe o scară largă şi în mod sistematic
începutul de renovare a societăţii romaneşti. Este o lege care îndeplineşte în
acelaşi timp funcţia unei constituţii şi a unui codice de dispoziţii ordinare.
Scopul era să reformeze toate structurile statului. Regulamentul organic a făcut
un pas însemnat spre unitatea administrativă a fiecărui principat, prefigurând
chiar unirea lor pe temeiul comunitatii de origine, limba, religie, obiceiuri și
interese” (Fl Diac, op cât, vol. I., pag. 46; Iorga Marinela Monica, Afirmarea
culturii naţionale în timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842),
lucrare pentru obţinerea gradului I, nepublicată)
În aceeași notă de apreciere a rolului Regulamentului organic, dar cu
oarecare rezerve, în opinia noastră, se află și afirmația pe care o face Stanciu
Stoian în lucrarea sa „Pedagogia română modernă și contemporană”, publicată
în 1976: “Sistemul de învățământ românesc, așa cum a fost el elaborat că sistem
închegat, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, atât în Moldova cât și în
Țară Românească, stă, într-o oarecare măsură, sub semnul Regulamentului
organic... A contribuit într-o oarecare măsură la crearea unui climat și la
înlesnirea unor măsuri favorabile unirii” (Stanciu Stoian, 1976, pag. 92).
Regulamentul Organic, care avea peste 400 de articole, a fost votat de
Adunarea Extraordinară a Ţării Româneşti în mai 1831 şi a intrat în vigoare la
data de 1 iulie 1831. În penultimul capitol stabilea principiile care urmau să stea
la baza organizării învăţământului romanesc în perioada următoare. Acest
capitol este foarte restrâns, cuprindea numai 7 articole în care se precizau detalii
de organizare pentru diferitele trepte de învăţământ, detalii ce urmau să facă
obiectul unor regulamente separate. “Însă, fie şi prezentate sumar, principiile
stipulate în aceste articole erau de o mare importanţă în perspectiva organizării şi
afirmării învăţământului naţional” (N. Isar, Cultura naţională şi spirit european.
De la Şcoala lui Gheorghe Lazăr la Universitatea din Bucureşti (1818-1864),
Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p. 56-57).
Articolul 364 al Regulamentului Organic al Ţării Româneşti
consemnează datoria statului de a se îngriji de învăţământul public, astfel încât,
creşterea tinerilor să fie întemeiată pe” începuturile celui mai sănătos moral “.
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(Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, ediţie P. Negulescu, G.
Alexianu, vol. I, Bucureşti 1944, p. 129-130). În acest context, s-a prevăzut
înfiinţarea de şcoli primare în toate reşedinţele de judeţ, precum şi reorganizarea
colegiilor de învăţământ superior de la Bucureşti şi Iaşi. “Se vor întocmi şcoale
începătoare pentru amândouă sexurile în fiecare căpetenie de loc a judeţelor,
unde se vor învăţa cunoştinţe după metodul Lancaster, se vor da acestor cursuri
toată întinderea şi asemenea cu suma banilor hotăraţi pentru învăţătura publică
(ibidem, pag.131).
Un alt principiu important înscris în Regulamentul Organic este acela
conform căruia limba de predare pe toate treptele de învăţământ este limba
romană. “Cursul învăţăturilor, menţionează articolul 366, va urma limba
românească, nu numai pentru înlesnirea şcolarilor şi desăvârşirea limbii tării,
ci încă şi pentru ca toate trebile publice trebuie a sa trata în această limbă care
este în ceea ce să întrebuinţează şi întru toate slujbele sfintei credinţe” (ibidem,
pag.132).
În anii 1831-1832 acesta şi-a găsit consacrarea în textele Regulamentelor Organice, primele acte cu caracter fundamental din Principatele
Române.
În anii 1830, 1831, 1832 și următorii s-au deschis multe școli în
Muntenia. La sate s-au deschis însă multe şcoli spre sfârşitul deceniului 18301840. Școlile din satele componente Comunei Bobicești s-au deschis în această
perioadă de efervescentă culturală despre care vorbim, așa cum reiese din
lucrarea noastră dar și din “Monografia Comunei Bobicești” (Paula Bănică &
alli, 2015, pag. 159-194).
La 12 august 1831, după intrarea în vigoare a Regulamentului Organic,
Pavel Kiseleff trimite Eforiei Şcolilor un ofis cerând un raport detaliat asupra
stării şcolilor. Răspunsul Eforiei Şcolilor la ofisul lui Kiseleff (24 sept. 1831)
consemna deschiderea cursurilor şcolii centrale din Bucureşti în clădirile hanului
Şerban Voda. O serie de constatări se fac cu privire la şcoala de la Sf. Sava
(“Şcoala centrală “).
Un merit deosebit în conceperea şi punerea în aplicare a prevederilor
Regulamentului organic cu privire la învăţământ îi revine lui Petrache Poenaru,
realizatorul în fapt a ceeea ce se prevedea în acest document cu privire la şcoală.
Fiind director general al şcolilor din Tara Românească, funcţie pe care a ocupato timp de 16 ani, până la Revoluţia din 1848, lui Petrache Poenaru i-a revenit
sarcina de a crea Regulamentul prevăzut în noua constituţie dată ţării. (Din
istoria pedagogiei româneşti. Culegere de studii, Editura de Stat Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1957, p. 240).
Regulamentul Organic și Eforia școalelor în Muntenia iar în Moldova
Episcopia învățăturilor publice au dat viață școlii românești. Au fost instituții de
organizare, control și îndrumare a școlilor. In oraşele reşedinţă de judeţ, după
1832, s-a trecut la organizarea şcolilor publice in baza Regulamentului organic.
Cu toate opreliştile, cu tot controlul din partea oficialităților străine, “au fost
oficiul din care s-au format și către care au gravitat toate mișcările care au dat
viață școlii românești” (Fl Diac, op. cit, vol. I, pag. 46).
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Eforia școalelor publică în septembrie 1833 Regulamentul Școlilor
Publice. Prin Regulamentele școlare din 1833 (Muntenia) și 1835 (Moldova)...
învățământul primea o organizare în trepte, anticipată de Gheorghe Lazăr în
“Înștiințare”, discursul ținut cu prilejul deschiderii școlii de la Sfântul Sava în
1818. Potrivit acestor Regulamente școlare, “învățământul românesc era
reprezentat de diferite tipuri de instituții de instrucție, și anume: începătoare,
umanioare, complementare și cursuri speciale.” (Fl. Diac, op. cit, vol. I, pag. 88).
În planul educației Regulamentele organice au adus schimbări
substanțiale, între care un loc important îl reprezintă” cooptarea statului la
finanțarea și supravegherea actului de instrucție” (Învățământul românesc în
epoca modernă (1821-1918) (Constantin Tudor, op. cit, pag. 88).
Regulamentul organic impusese înființarea școlilor naționale( în sensul
de a se preda in limba română) în orașele reședința de județ- un fel de școli
pedagogice care pregăteau personalul cunoscător al scrisului și cititului.
Regulamentul organic prevedea că acolo unde comunitățile locale găsesc resurse
pentru a le susține, se pot înființa școli comunale care să-i învețe pe tineri scrisul,
cititul și socotitul; (Constantin Tudor, op. cit., pag. 40). Activitatea școlilor
publice județene era monitorizată și coordonată de Eforia școlilor Naționale organismul central de la București.
“Regulamentul şcolilor publice din principatul Ţării Româneşti “a fost
votat de Adunarea Obştească în martie 1833. El a fost opera oamenilor de şcoală
în frunte cu Petrache Poenaru, elaborat sub îndrumarea lui Pavel Kiseleff, la
această operă aducându-şi contribuţia o serie de înalţi demnitari ai statului,
precum Barbu Ştirbei, Alexandru Filipescu, Ştefan Blaceanu (Gheorghe Pârnuţă,
Ion T. Radu, Ion Lupu, Învăţământul în Muscel în secolele XVIII-XIX, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1968, p. 47). Preluând şi dezvoltând
principiile înscrise în Regulamentul Organic, Regulamentul şcolilor
(“admirabilă întocmire a învăţământului naţional- “ Alexandru Odobescu),
marchează începuturile legislaţiei şcolare din Principate în epoca modernă (N.
Isar, C. Gudin, Op. cit., p. 6).
Regulamentul şcolar se compunea din 258 de articole şi 2 tabele anexe.
Avea doua parti: in partea I se „subliniază prioritatea pe care şcoala publică urma
s-o aibe, în comparaţie cu şcoala privată, numai statul fiind în măsură să se
ocupe în mod sistematic de formarea profesională şi pedagogică a corpului
didactic, pregătit să-şi îndeplinească misiunea(N. Isar, C. Gudin, Op. cit., p. 6).
In partea a II-a erau prezentate norme privind administraţia şcolilor publice,
sistemul de inspecţii, procedura de angajare a profesorilor, drepturile lor,
disciplina în şcoală, organizarea pensionatelor de elevi şi eleve, a bibliotecilor;
se sublinia prioritatea pe care şcoala publică urma s-o aibă, în comparaţie cu
şcoala privată, numai statul fiind în măsură să se ocupe în mod sistematic de
formarea profesională şi pedagogică a corpului didactic, pregătit să-şi
îndeplinească misiunea. (ibidem, p. 6). ( ibidem, pag. 6).
În “Preambul “era subliniată însemnătatea educaţiei în perspectiva
dezvoltării societăţii românesti. “Buna creştere este cea dintâi trebuinţă a unui
neam; ea e temelia şi chezăşia pentru paza tuturor aşezămintelor obşteşti “. Se
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sublinia apoi ideea datoriei statului de a se îngriji de instrucţia şi educaţia
tineretului: “Datoria unei oblăduiri este a înlesni tinerimei mijloacele
trebuincioase pentru ca să-şi dezvolte puterile înţelegătoare şi morală şi a le da o
povăţuire cuviincioasă pe calea vieţii în societate“. De asemenea, pornindu-se de la
aprecierea după care “creşterea copiilor este un meşteşug foarte mare întemeiat pe
reguli şi deprinderi cu toate meşteşugurile “.
Regulamentul cuprindea prevederi amănunţite pentru organizarea
învăţământului orăşenesc: programe, orare, construcţii, mobilier, metode etc.
În baza Regulamentului Organic Principatele române urmau să fie
cârmuite și să-și organizeze învățământul pe patru trepte: școli începătoare,
umanioarele, învățăturile complementare și cursurile speciale” (Fl Diac, op. cit,
vol. I, pag 35):
 şcolile începătoare corespundeau cursului primar sau elementar
(patru clase);
 umanioarele de patru clase corespundeau gimnaziului de mai târziu
sau ciclul doi din învățământul elementar;
 învățăturile complementare cu trei ani de studiu corespundeau
cursului superior de liceu sau învățământului mediu;
 cursurile speciale cu trei ani de studiu corespundeau învățământului
universitar sau superior” (Gh. St. Andronie, “Istoria matematicii în
România”, pag. 133, apud Fl. Diac, vol. I, pag. 35).
Şcolile primare se înfiinţau în fiecare reşedinţă de judeţ, pentru început
numai cu 3 clase, ciclul complet de 4 clase fiind prevăzut doar pentru şcolile din
Bucureşti şi Craiova. “În școlile începătoare se învață, mai întâi, cetirea
buchelor. După ce școlarul, cam peste o lună, scapă de buchi, adică știa a le
cunoaște perfect, apoi se începea slovenirea. După ce termină și slovenirea,
începea a învăţa rugăciuni din bucoavne și din ceasloave” (Constantin Tudor,
op. cit., pag. 85).
În clasele I şi a II-a, copiii primeau cunoştinţe de scris, citit, socotit,
folosindu-se sistemul monitorial, “metodul lancastric“. Din clasa a III-a, pe
lângă extinderea cunoştinţelor de limba română, cu elemente de gramatică şi a
aritmeticii, se introduc doua discipline noi: “Catehismul legii ortodoxe “şi
elemente de geografie. Odată cu absolvirea clasei a III-a, se face o triere: cei mai
buni pot trece direct în clasa I de umanioare, fără a mai face clasa a IV-a, ceilalţi,
cu rezultate modeste sau cei care nu aveau posibilităţi materiale de a urma
umanioarele, urmau inevitabil clasa a IV-a; accentul se pune în această clasă pe
cunoştinţele care pot să înlesnească lucrarea meşteşugurilor: aritmetică,
geometrie, mecanică, desen liniar.
Recunoscând aceasta discriminare, în ordine naturală, între copiii care
aveau posibilităţi materiale de a-şi continua studiile, înscriindu-se la umanioare
şi cei săraci, lipsiţi de asemenea posibilităţi, Regulamentul şcolar consemnează
principiul după care, la nivelul cunoştinţelor elementare, toate categoriile sociale
au dreptul la învăţătură (Ibidem, p. 65).
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Şcolile umanioare cu o durată de 4 ani, urmau a se organiza,
deocamdată, doar la Bucureşti şi Craiova. Regulamentul stipulează cu amănunte
disciplinele care se predau. La clasa I: gramatica complet românească, caligrafie,
desen, elemente de limba franceză. La clasa a II-a: gramatica românească,
elemente de geografie, cronologie, desen, analiza gramaticală la limba franceză.
La clasa a III-a: istorie universală, aritmetica raţională până la fracţii, inclusiv
limba franceză (analiză logică), limba greacă şi latina. La clasa a IV-a se termina
istoria, aritmetică, ţinerea registrelor, limba franceză, limba greacă, limba latină
(Din istoria pedagogiei romaneşti..., p. 241).
În cadrul învăţăturilor complementare, cu durata de 3 ani, se
desăvârşesc o serie de studii începute la umanioare şi se introduc o serie de
discipline noi, dar la un nivel mai înalt: retorică, geometrie, algebră, logica,
fizica, chimie, etică, arheologie (Fl. Diac, vol. I, pag. 99).
Absolvirea celor trei ani de învăţături complementare dă dreptul tinerilor
să urmeze “după plăcere “cursurile speciale. Acestea durează 3 ani, împărţite
după profilul lor în trei categorii: cursul de legi, cursul de matematică, cursul de
agricultură practică.
Pe lângă aceste trei cursuri speciale, Regulamentul şcolar a preconizat şi
înfiinţarea unor cursuri slobode la nivel superior menite a completa aria
ştiinţifică tematică a cursurilor speciale şi ele contribuind la realizarea bazelor
învăţământului superior din ţara noastră. Este vorba de cursurile de istorie
naturală, limba greacă modernă, limba slavonă şi limba rusă (Ibidem, p. 71).
,,La toate formele de învățământ examenele erau publice. Se țineau în
două sesiuni în fiecare an școlar, notele erau de la 1 la 4. Examenul de diplomă
se dădea la sfârșitul cursului respectiv.” (Ibidem, p. 71).
Regulamentul școalelor din Moldova avea acceași organizare, același
conținut și aceleași principii că și cel din Țară Românească (Pârnuță., Gh.,
Manolache A. (1993). Istoria învățământului din România-volumul II (18211918). București: EDP). Școlile aveau următoarea împărțire:
A) școlile ordinare care cuprindeau: școli începătoare (școli de un an și
școală normală de doi ani); școli gimnaziale (cu două clase pregătitoare
și două clase umanioare); școli academice (cu trei facultăți: filozofică de
doi ani, juridică de trei ani și teologică) și și două cursuri speciale:
geometrie practică de trei ani și economia de doi ani.
B) școlile extraordinare, care cuprindeau școala: reală, institutul tehnic,
cursuri filologice de limbi străine (greacă, franceză, germană, rusă și
italiană) și cursurile de belle-arte (arhitectură și pictură). Spre deosebire
de regulamentul școlilor din Țară Românească, cel din Moldova nu
prevedea funcția de inspector școlar, așa cum era cel din București și cel
din Craiova.
Administrarea şcolilor publice se făcea de către Eforia şcoalelor.
Regulamentul școlar din 1833 din Muntenia, având la baza Regulamentul
organic, stabilea “Eforia școalelor” sau “Sfatul instrucției” ca organ central de
îndrumare și conducere a învățământului. Eforia școalelor avea atribuțiile unui
inspectorat școlar județean de azi.
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“Eforia școalelor”, organism alcătuit din 4 efori, aleşi din rândul boierilor, al
patrulea îndeplinind şi funcţia de inspector pentru şcolile din Bucureşti, trebuia
să fie un om de ştiinţă. Aceasta administrează avutul mişcător şi nemişcător al
şcolilor, “priveghează şi îmbunătăţeşte “învăţământul, alege şi numeşte
profesori, “priveghează” asupra lor. Inspectorul şi un membru al Eforiei
îngrijesc de mersul învăţământului, cum îşi fac datoria cei ce muncesc în acest
domeniu; ţin corespondenţa cu judeţele şi inspectează clasele. Directorul general
al şcolilor ajuta pe efori la punerea în aplicare a intocmelilor pentru şcoli şi
cârmuieşte cancelaria şcolilor. El trebuie să ştie tot ce se petrece în şcolile din
ţară prin inspecţii personale şi prin corespondenţă (Din istoria pedagogiei
romaneşti..., p. 242, apud Iorga Marinela Monica, op. cit.)
Capitolul al IV-lea al Regulamentului prezintă probleme legate de
profesori şi şcolari. Numirea ca profesor se dă propriu-zis după un an de
activitate, prin decret domnesc. Învăţătorilor din şcolile de judeţ li se cer doar
studiile începătoare şi cunoaşterea temeinică a metodului lancasterian pe care îl
învaţa la Sf. Sava (Ibidem, p. 242).
Se stipulează îndatoririle profesorului în clasă, în munca cu elevii. În
afară de instruire, o atenţie specială trebuie să acorde profesorii educaţiei morale
şi civice a elevilor, să-obişnuiască a deprinde “obiceiuri bune şi caracter cinstit
prin pilde şi povăţuiri “, să le inspire “cucernicia către cele sfinte, respectul
către pravile şi stăpânire, iubirea de bună orânduiala şi dragostea către patrie
“(Ibidem, p. 243).
Înscrierea în clasele începătoare era scutită de taxa. La celelalte trepte ale
învăţăturii, umanioare, complementare, speciale, în vederea preîntâmpinării
cheltuielilor pentru tipărirea de cărţi, înscrierea elevilor se face pe bază de taxe,
urmând a fi percepute an de an. Susţinerea anuală a examenelor în cadrul acestor
trepte este precedată de achitarea unor taxe speciale (N. Isar, Cultura naţională
şi spirit european..., p. 73).
Legiuitorii din 1833 nu au înscris în lege principiul învăţământului
primar obligatoriu şi gratuit, însă această dispoziţie cu privire la înscrierea în
clasele începătoare fără taxă, anticipa acest principiu ce va câştiga teren prin
Legea Instrucţiunii Publice din 1864.
În vederea formării de profesori “destoinici a preda învăţăturile înalţe
“în şcolile naţionale, urma a se trimite, din vreme în vreme, tineri la studii în
străinătate, la “universităţile cele mai luminate ale Europei”, pentru ca să se
desăvârşească la a lor învăţătura, aceştia urmând a fi aleşi pe bază de concurs,
dintre elevii cei mai silitori, aflaţi la pensionat (Ibidem, p. 78).
Acest act legislativ a stat la baza desfăşurării procesului de învăţământ
din Ţara Românească până la 1848. Prin conţinutul său, această legiuire şcolară
punea în practică cele două importante principii înscrise în textul
Regulamentului Organic: o şcoală în limba naţională şi angajarea statului de a
lua sub grija şi cheltuielile sale de organizare a învăţământului.
Legea a pus bazele învăţământului public primar în întreaga ţară, dar
acesta era concentrat doar în oraşe. Legiuitorii nu au înscris principiul
învăţământului primar gratuit şi obligatoriu şi nici nu puteau să o facă la acea
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dată ţinând cont de stadiul incipient al învăţământului public, dar anticipa într-un
fel acest principu prin faptul că înscrierea în clasele începătoare se făcea gratuit.
Legiuirea crea, de asemenea cadrul de afirmare a unui învăţământ mediu
în două trepte, precum şi a unui învăţământ superior, în forma cursurilor
speciale.
Importante sunt dispoziţiile din Regulament care trimit la necesitatea
unui învăţământ legat de viaţă, de nevoile societăţii, inclusiv de îndrumarea spre
activităţile economice şi meşteşugăreşti.
De reţinut este spiritul iluminist al acestei legi, din care se degaja
îndemnul la renaştere culturală, la progresul întregii societăţi. Este spiritul
caracteristic autorilor acestei legi, al lui Petrache Poenaru şi al altor dascăli
cunoscuţi de la Sf. Sava, dar şi al unor mari boieri, membri ai Eforiei şcolilor,
precum Barbu Ştirbei. În virtutea acestei legi, Eforia şcoalelor era chemată să ia
măsuri pentru pregătirea profesorilor necesari, asigurarea localurilor, a
mobilierului, pentru asigurarea manualelor. Sarcina pregătirii localului şi a
mobilierului necesar revenea ocârmuirii judeţului şi magistraturii oraşului. În
acest scop începe o intensă corespondenţa între Vornicia din Lăuntru şi
ocârmuirile judeţelor, între acestea şi subocarmuire.
Învăţătorii şi profesorii aveau însă o sarcină dificilă căci lipseau
manualele în limba romană. Încep să se facă traduceri, tot mai numeroase cu
trecerea timpului. În perioada 1830-1833, au fost publicate primele culegeri de
poezii ale lui Vasile Carlova, I. Văcărescu. Ion Heliade Rădulescu, I. Voinescu,
Grigore Alexandrescu (A. Iordache, op. cit., p. 64).
5.4. Alexandru Ghica-„cel dintâi intemeietoru al școlelor românești”
La 1834 armatele rusești s-au retras din Principate. Domn în Țara
Românească a fost numit” nemuritorul” Alexandru Ghica, care a înființat școli
publice în toate orașele și târgurile. Aceste școli au contribuit “foarte mult
la dezvoltarea morală și chiar materială a naţiunei Române »; (Ioan Boldescu,
Memoriu sau Notițe istorice despre şcoalele din Orașul Giurgiu și Județul
Vlașca, 1885, Tipografia C.P. Conduratu, Giurgiu, pag. 4). Alexandru Ghica a
înființat apoi școli, în 1837, în “toate satele până în cele mai mici cătune”. “Dacă
Gheorghe Lazăr este cel dintâi dascăl românesc, Alexandru Ghica, Domnitorul
Valahiei, este cel dintâi intemeietoru al şcolelor românești, după nefasta epocă a
fanarioților” (ibidem, pag. 4).
„La stăruinţa distinsului om al şcolilor Petrache Poenaru, director al
Eforiei şcolilor şi cu sprijinul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, cu
începere din anul 1838 s-a trecut la organizarea învăţământului public sătesc.
De acum şcolile naţionale din reşedinţele de judeţ au avut şi funcţia de şcoli
normale cu sarcina de a pregăti pe învăţătorii de la sate prin cursuri organizate
în timpul verii. Din acest an toate actele oficiale ale şcolii din oraşul Câmpulung
poarta titulatură de Şcoală normală din Câmpulung. Aici, ca şi în celelalte
reşedinţe de judeţe, s-au pregătit primii învăţători (tineri veniţi de la sate) care
la început, timp de 3-4 ani, se numeau candidaţi de învăţători, după care
primeau titlul de învăţător, angajându-se în scris că vor împlini „cu osârdie”
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poruncile de la Eforia şcolilor, învăţând „cu toată stăruirea pe copiii satului,
„trei ceasuri dimineaţa şi doua după prânz, timp de zece ani” (Gheorghe
Pârnuţă, Ion Popescu Argeşel şi Mărgărit Niculescu în Monografia Şcolii
Normale de la Câmpulung, intitulată “Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992,
publicată în 1992 la Câmpulung-Muscel, pag. 6). Avem de-a face, cu alte
cuvinte, cu un fel de Angajament, Jurământ, care îl precede pe cel aprobat în
1879, cunoscut sub denumirea ”Jurământul de credinţă şi devotament al
dascălului”.
Pentru Eufrosin Poteca, profesor de marcă la Sfântul Sava, una dintre
calităţile morale pe care trebuie să le aibă orice conducător de stat (era o
trimitere la domnitorul Alexandru Ghica) este “iubirea de învăţătură “. Din
această aplecare pentru învăţătură a monarhului luminat urmau să ia naştere
măsuri concrete: înfiinţarea de şcoli, “aşezarea “profesorilor, traducerea
autorilor străini pentru a servi opera de educaţie şi instrucţie a tineretului (Iorga
M., M, op. cit).
Înființarea școlilor primare rurale se produce într-o perioadă caracterizată
de efervescenţă din punct de vedere al preocupărilor privind dezvoltarea
învăţământului. „Pregătirea cadrelor didactice urbane este instituţionalizată în
Ţara Românească în 1838 prin apariţia şcolii normale de institutori şi
institutoare, între ai cărei cursanţi figurau absolvenţi ai şcolii „Sf Sava”.
Înfiinţarea şcolilor primare rurale se produce concomitent cu inaugurarea, în
1938, din iniţiativă Eforiei Şcoalelor, a institutelor (şcolilor) primare naţionale
din capitalele de judeţ, unde institutorii se ocupau de formarea învăţătorilor”
(Constantin Tudor, op. cit, pag. 89).
“Școlile începătoare” (instituții publice) coexistau cu pensioanele (școlile
private). Metoda dominantă a fost cea lancasteriană; învățământ lancasterian=
învățământ monitorial; aplicarea metodei lancasteriene a avut, dincolo de multe
dezavantaje, și un avantaj major: a permis instruirea simultan a unui număr
considerabil de elevi (de ordinul zecilor și uneori chiar de ordinul sutelor
(ibidem, pag. 89).
Primele școli sătești s-au deschis la 1837. Cursurile se țineau numai
iarna, “de la noembrie până la aprilie” Monografia Comunei Crevedia Mare,
Întocmită de Savu Bădescu și R. Ionescu, 1904; Tudor, C., op. cit., Florin Diac,
op. cit.).
Una din criticile majore ale regulamentelor școlare care aveau la baza
Regulamentul organic se referea la faptul că era neglijat total învățământul
sătesc. Așa cum observă V.A. Urechia, “Regulamentul organic, asemenea și
noul Regulament al școalelor nu s-a preocupat deloc de învățătura țăranului,
lăsând în afară sistemului de învățământ preconizat populația satelor care, la
vremea respectivă, reprezenta imensă majoritate a populației țării,
preocupându-se numai de învățăturile clasei boierești și a unui număr restrâns
de copii din rândurile burgheziei orășenești” (V.A. Urechia, Istoria școalelor,
vol II, pag. 196, București, 1892, citat de Fl. Diac, vol. I, pag. 37).
Învăţământul sătesc, din păcate, nu a fost supus atenţiei Regulamentului
Organic. Învăţământul de la sate rămâne în 1831, mai departe, pe seama şcolilor
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particulare, a preoţilor, deşi principiul etatizării fusese proclamat prin legea
fundamentală a statului.
Din anul 1838 politica şcolară s-a schimbat fundamental sub îndrumarea
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. În prim plan s-a aflat interesul special
al statului român pentru întemeierea şi dezvoltarea învăţământului primar în
mediul sătesc, în rândul marii majorităţi a populaţiei ţării (ibidem, p. 7.). Spirit
luminat, domnitorul motiva astfel necesitatea dezvoltării învăţământului public
“.. pentru ca prinţipul învăţăturii noastre este nedespărţit de prinţipul moralului
obştesc, că dezvoltarea celui dintâi trage fireşte cu sineşi dezvoltarea celui din
urmă, ca acolea (în şcoală) să pregăteşte tinerimea, din care apoi se alcătuieşte
societatea, ca puterea unei asemenea pregătiri nu să mărgineşte numai în cele
de acum folosuri, şi prin urmare că bună chibzuire intre aceaste este pentru toţi
o datorie, cu atât mai sfântă, pe cât cuprinde într-însa pe lângă fericirile
particulare şi fericirea societăţii, pa lângă fericirea noastră şi saminţele fericirii
urmaşilor noştri. “Este un document care vorbeşte de la sine despre spiritul care
patrona şcoala româneasca la această dată, precum şi de ideile în materie de
politică şcolară ale întemeietorului învăţământului sătesc din Ţara Românească.
(Ibidem, p. 8).
Regulamentul şcoalelor aprobat în martie 1833 nu conţinea nicio
referire la învăţământul de la sate. În legea din 1834 privind organizarea
seminariilor, se introduc câteva precizări în legătură cu învăţătura de la sate,
stabilindu-se obligaţia pentru ţârcovnicii bisericilor de a “învăţa copiii satului
carte şi cântări“. (“Buletin. Gazeta Oficială “, Bucureşti, 1834, nr. 21/5 iulie).
Probabil că de la această lege s-a pornit în organizarea învăţământului sătesc, un
învăţământ obştesc, public.
În acţiunea de organizare a învăţământului sătesc s-a remarcat încă o dată
Petrache Poenaru, căruia i s-a spus, pe drept cuvânt, “părintele şcolii romaneşti
“ (Din istoria pedagogiei româneşti..., p. 244-245).
În anul 1838, Petrache Poenaru ia măsuri pentru funcţionarea şcolilor
săteşti.” Anulu 1838 este demnu de a fi însemnat între cei buni ai culturei
naţionale, căci în acestu anu se agita mai inteiu întrebări despre organisaţiunea
învăţămentului satescu. “(V.A. Urechia, Şcolile săteşti din România. Istoricul lor
de la 1830-1867, Bucureşti, 1868, p. 5). Măsurile luate în anul 1838 vor fi
completate ulterior cu altele prevăzute în circulari date în anii 1844, 1845, 1846”.
Prima decizie cu privire la organizarea învăţământului sătesc datează din
24 ianuarie 1838. Atunci Ministrul din Lăuntru, marele vornic M. Ghica, prin
circulara nr. 117, se adresa Eforiei Şcolilor cu privire la înfiinţarea şcolilor
săteşti precizând: “Să se înfiinţeze prin toate satele şcoli, urmând a lor
învăţătură numai în vreme de iarnă, adică de la 1 noiembrie până la finitul lui
martie ca în lunile celelalte să se îndeletnicească pentru adjutorarea părinţilor
la lucrarea pământului “. Singurul mijloc de realizare a şcolilor săteşti pe care-l
recomanda Eforia este înţelegerea ocârmuitorului cu proprietarii moşiilor
(ibidem, pag. 5).
Prin adresa nr. 109 din 4 februarie 1838, Eforia şcoalelor scria Vorniciei
din Lăuntru că a luat act “cu mulţumire “de poruncile pe care aceasta le-a dat
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ocârmuirilor judeţene cu privire la şcolile de la sate. Cu acest prilej, se aducea la
cunoştinţă faptul că se va adresa şi către ocârmuiri şi către profesorii şcolilor
publice din judeţe cu rugămintea de a găsi “tineri ţărani dintre cântăreţi sau
gramaticii de pe la biserici spre a se însărcina cu predarea învăţăturilor fiilor de
săteni. “Se exprima satisfacţia că Vornicia doreşte întinderea bunelor învăţături
intre clasele muncitorilor ţărani. “(Din istoria pedagogiei româneşti..., p. 246).
Cu adresa nr. 511 din 14 februarie 1838, Eforia informează logofeţia
bisericească de hotărârea ce s-a luat în privinţa şcolilor săteşti solicitând-o să
facă “cuvincioase poftiri atât către sfânta mitropolie, cât şi către episcopi şi
egumenii manăstirilor ca, după înţelegerea ce vor avea cu ocârmuirile, să
hotărască case pentru şcoli prin satele moşiilor sau să chibzuiască fără
întârziere înlesnirile cuviincioase pentru clădirea unor asemenea încăperi de
şcoli “şi, de asemenea“ să se îngrijească a îndemna pe acei tineri să se scrie la
şcoli pentru a deveni învăţători “, convingându-i de foloasele ce vor avea ca
învăţători prin sate (ibidem, p. 246).
În acelaşi timp, adresându-se ocârmuitorilor, Eforia şcoalelor ţinea să
aducă o seamă de lămuriri cu privire la acţiunea iniţiată, căutând să dea o bază
legală organizării şcolilor de la sate. Se exprima speranţa ca ocârmuitorul
fiecărui judeţ cunoscând “folosul “ce va urma din organizarea învăţăturii la sate,
se vor strădui cu toată “râvna“ spre a pune în aplicare această hotărâre. Adresa
este semnată de către Ştefan Bălăceanu, Barbu Ştirbei, Petrache Poenaru,
Alexandru Filipescu (N. Andrei, Gh. Pârnuţă, Op. Cât., p. 311).
Organizarea şcolilor săteşti cerea însă asigurarea unor condiţii de
funcţionare: local, mobilier, material didactic, manuale şcolare. Impunea, de
asemenea, selecţionarea învăţătorilor, pregătirea, retribuirea lor, recrutarea
elevilor de vârsta şcolară, constituirea unor organe de îndrumare şi control. În
sensul acesta s-au întreprins o serie de măsuri menite să dea substanţă organizării
învăţământului rural din Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIXlea. Vom încerca o prezentare succintă a acestora pentru a se creiona tabloul
învăţământului rural din această perioadă.
Recrutarea învăţătorilor
S-a afirmat că, în general, învăţătorii satelor au fost clerici, fii de preoţi,
ţârcovnici, cântăreţi ai bisericilor, asta deoarece, din primele circulare privind
organizarea şcolilor de la sate se cerea ca cei care vor preda învăţăturile în rândul
fiilor de ţărani, să fie căutaţi printre “feciorii de preoţi sau alţi cântăreţi” sau
“gramaticii de pe la biserici“. Datele rezultate din cercetarea materialelor de
arhivă demonstrază însă că majoritatea învăţătorilor erau mireni (N. Andrei, Gh.
Pârnută, Op. cit., p. 311).
Printre criteriile de recrutare a candidaţilor, Eforia stabilise condiţia că
aceştia să aibă, de regulă, vârsta de cel puţin 20 de ani. De obicei, candidaţii de
învăţători erau recomandaţi de către sat, de către aleşii satelor sau uneori de către
moşierul, arendaşul moşiei pe care era aşezat satul. Înainte de a primi titlul de
învăţător, tânărul venit la pregătire se numea candidat de învăţător. Candidatul
de învăţător trebuia să urmeze cursuri 3-4 ani la şcoala publică a judeţului,
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care pentru că îi revine sarcina de a-i pregăti pe învăţători va primi numele de
şcoala normală din 1838. “Corpul didactic primar, recrutat din rândul celor mai
destoinice persoane, nu beneficia la acea dată de criterii clare pentru obținerea
posturilor, atâta timp cât condiția studiilor era formulată în termeni
interpretabili” (Ibidem, 88). Aceeaşi informaţie o găsim şi în lucrarea „Şcoala
Normală „Carol I”- 1867-1992”, autori Gheorghe Pârnuță, Ion Popescu Argeșel,
Mărgărit Niculescu, Câmpulung-Muscel, 1992, Introducere. Pregătirea cadrelor
didactice urbane este instituționalizată în Țara Românească la 1838 prin
apariția școlii normale de institutori și institutoare, între ai cărei cursanți figurau
absolvenți ai Școlii Sf. Sava”. Conceptul de Școală Normală s-a definit înainte de
Legea lui Cuza. Există documente care atestă faptul că școlile normale funcționau
înainte de 1864 “(Constantin Tudor, op. cit., pag. 89).
Prin adresa nr. 501 din 25 mai 1838, Eforia anunţa Marea Vornicie ca,
primind rapoarte de la comitetele şcolilor normale, a aflat că la aceste şcoli s-au
adunat candidaţi de învăţători pentru a se deprinde cu învăţăturile începătoare în
cursul verii, astfel încât în iarna următoare să înceapă a aduna copiii la învăţătură
în şcolile ce urmau a se aşeza la sate (V. A Urechia, Şcolile săteşti din
România..., p. 6).
Cu numeroase greutăţi s-au confruntat candidaţii prezenţi la cursurile de
pregătire din capitala judeţului: lipsa banilor, problema spaţiului în care trebuiau
să locuiască. Aceeaşi adresă preciza că “aceşti candidaţi de învăţători se plâng
că nu pot şede la învăţătură câte două luni precum cere trebuinţă, din pricină că
n-au de cheltuială ca să-şi întreţie hrana de toate zilele. “Unii dintre ei aveau
familii pe care trebuiau să le întreţină. Stăteau la oraş 45 de zile. Satele primiseră
dispoziţii să le dea jumătate din dreptul ce li se cuvenea ca simbrie, pe un an,
adică un leu de fiecare familie. În multe locuri însă, strângerea acestui leu a
constituit o mare greutate. Cei săraci, deşi binevoitori, nu aveau de unde să-i dea,
în timp ce cei înstăriţi se sustrăgeau, sub diferite pretexte, în mod sistematic de la
această contribuţie (N. Andrei, Gh. Pârnuţă, Op. cit., p. 314).
Candidaţii frecventau cursurile de pregătire mai multe veri la rând (3-5),
timp de 4 luni, când şcolile de la sate erau închise. În fiecare an încheiau aceste
cursuri cu un examen. Pe perioada cursurilor li se predau lecţii din programa
prevăzută pentru clasa I şi a II-a de la şcoala începătoare şi pe lângă această erau
pregătiţi şi în cântările bisericeşti deoarece în zilele de sărbătoare aveau obligaţia
să cânte în strană alături de elevii lor. Eforia aduce la cunoştinţa profesorilor de
la şcolile normale cerinţele privitoare la nivelul de cunoştinţe pe care trebuia
să-l posede un candidat pentru a putea primi titlul de învăţător. Astfel în
privinţa cântărilor bisericeşti, trebuiau să le cunoască doar pe cele practice, “fără
psaltire”. Cât priveşte celelalte cunoştinţe, se pretindea că viitorii învăţători să
ştie să citească slobod, să scrie “o slovă citită, deosebind zicerile, să cunoască
cele 4 lucrări simple “ale aritmeticii. În plus, trebuiau să aibă o “purtare cinstită
“(Ibidem, p. 9).
Se constată deci că, în pregătirea viitorilor învăţători săteşti se punea
accentul, pe de o parte pe o educaţie religioasă, pe de alta pe însuşirea
80

cunoştinţelor de aritmetică necesare în acea vreme la treburile casnice, deci pe o
educaţie intelectuală, un învăţământ real, practic.
Nu toţi candidaţii erau deschişi însă către învăţătură. Într-o circulară a
Eforiei din octombrie 1838, se arata că unii candidaţi sunt “atât de nedestoinici
şi neprimitori de învăţătură încât oricâtă vreme se vor ţine în şcoală nu vor
putea lua cea mai puţină înţelegere de învăţăturile ce li se predau. “. Astfel,
Eforia recomanda profesorilor de la judeţe ca “învăţătorii pregătiţi să-i sloboadă
la sate, ca să înceapă a da învăţătura la copiii satelor”, iar cei “care se vor fi
arătat nedestoinici şi neprimitori de învăţătura, sau pentru că sunt bătrâni, sau
pentru că au mintea tâmpită, să-i depărteze cu totul din numărul candidaţilor”
(ibidem, p. 9).
Pregătiţi în condiţii grele, cu deosebite eforturi, învăţătorii s-au întors la
satele lor, animaţi de dorinţa sinceră de a deschide şcolile şi a începe acţiunea de
instruire a copiilor. Aveau nevoie de sprijin. Aveau nevoie în primul rând de
baza materiala absolut necesară organizării şi desfăşurării învăţământului: local,
mobilier, material didactic, lemne de foc pentru iarnă etc.
Programa şcolilor comunale
Programa şcolilor comunale era asemănătoare celei din clasele I şi a II-a
de la şcolile începătoare de la oraşe. Ea este cuprinsă în adresa Eforiei şcoalelor
trimisă Departamentului Logofeţiei Treburilor Bisericeşti la 21 martie 1838. Se
precizează, cu acest prilej, ca învăţăturile din şcolile de la sate vor fi:
1. Citirea după “table “care vor cuprinde “maxime morale şi religioase”.
2. Scrierea după “modeluri de caligrafie “.
3. Catehismul legii creştineşti.
4. Aritmetica elementară.
5. Lucrarea pământului şi “iconomia casii “.
Se arată că “toate acestea vor fi tipărite în tabele, “ca să nu aibă ţăranii
greutate în cumpărarea de cărţi (V.A. Urechia, Şcolile săteşti din România..., p. 6).
Se acorda atenţie formării deprinderilor de citire şi scriere, memorării pe
de rost a rugăciunilor şi a diferitelor texte din alte cărţi religioase. După
deprinderea scrierii şi a cititului, se acordă o atenţie deosebită efectuării
calculelor cu cele patru operaţii aritmetice şi rezolvării diferitelor probleme,
precum şi aplicării în practică a cunoştinţelor matematice la măsurarea
magaziilor, a pătulelor, a pogoanelor etc (ibidem, pag.6).
Manualele şcolare
În general, manualele se constituiau îndeosebi din tabele lancasteriene de
citit, de aritmetică, de catehism. Au circulat apoi, în lumea satelor, o mulţime de
manuale de rugăciuni, caligrafii mici, precum şi alte cărţi destinate doritorilor de
lectură. Prin intermediul şcolilor normale, se distribuiau la sate astfel de cărţi (N.
Andrei & Gh. Parnuta, op. cit, p. 346-349).
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Examenele publice
Introduse şi în şcolile comunale, examenele publice au constituit un
eveniment important în viaţa satului. Şcoala satului devenea într-un astfel de
moment sărbătoresc, aproape singurul loc unde se adunau laolaltă, ţăranii clacaşi
cu mai marii satului, cu proprietarii, arendaşii, cu autorităţile de la plasă şi,
uneori şi de la judeţ. Prezenţi la examen, ţăranii îi auzeau pe copiii lor “povestind
“cu mândrie despre geografia şi istoria patriei, îi ascultau vorbind despre
prevenirea şi combaterea bolilor la vite, îi vedeau rezolvând cu uşurinţă unele
dificile probleme de aritmetică. Cu această ocazie, învăţătorul le citea din gazete
despre cele întâmplate în ţară. De multe ori, în gazeta “Învăţătorul satului “ se
relata despre felul cum se desfăşurau examenele din şcolile comunale din judeţul
său chiar din satul lor. La fiecare examen se ţinea o cuvântare de către
învăţătorul satului, subrevizorul sau subcârmuitorul plăşii sau profesorul şcolii
normale, dacă era prezenţi la solemnitate. Cuvântările se refereau, de regulă, la
importanţa învăţăturii de carte, la datoria părinţilor de a-şi trimite cu regularitate
copiii la şcoală (N.Andrei, Gh. Pârnuţă, op. cit., p. 366-369).
La 2 martie 1847 a fost promulgată o lege a instrucțiunii publice,
elaborată de Eforia școalelor. “Potrivit legii, sistemul de învățământ cuprindea trei
trepte de instrucție, și anume: școli comunale rurale și urbane, școli normale și
școli unde se deprindeau învățături academice” (ibidem, pag. 94).
În ceea ce privește Programa școlară și Planul de învățământ,
începuturile au fost timide și ezitante. În 1847 erau în vigoare un plan de
învățământ și o programă, după cum ne spun Petrache Poenaru, Simeon
Marcovici și C.N. Brăiloiu într-un „Raport către Domnitorul Barbu Știrbei” din
septembrie 1850. Programele din 1847 au fost puternic susținute și de Gheorghe
Chițu, concetățeanul nostru, ajuns ulterior ministru al Instrucțiunii Publice, după
Unire, în două mandate. “La începuturi, programa școlară primară era:
scrierea, citirea, învățarea rugăciunilor, putină gramatică, putină geografie,
prea puţină istorie națională; din Aritmetică-numerația și cele patru operații cu
numere întregi. La 1857 programa școlilor primare de băieți s-a mai completat
„(Ioan Boldescu, Memoriu sau Notițe istorice despre şcoalele din Orașul
Giurgiu și Județul Vlașca, 1885, Tipografia C.P. Conduratu, Giurgiu).
5.5. De la Revoluția din 1848 la Unirea Principatelor
Revoluţia va pune la locul cuvenit revendicările poporului privind cultura
naţională, educaţia şi învăţământul. Problemele şcolii au fost abordate de toate
programele revoluţionarilor. La 25 iunie 1848, prin decret al guvernului
provizoriu, se hotărăşte desfiinţarea Eforiei Şcoalelor. De acum, de îndrumarea
învăţământului se ocupa Ministerul Instrucţiunii Publice, condus de Ion Heliade
Rădulescu. Anul 1848 amplifică interesul pentru dezvoltarea învățământului;
Proclamația de la Islaz este edificatoare. Programul revoluționar din Muntenia
era exprimat prin Proclamația de la Islaz, devenită, prin guvernul revoluționar,
constituție a țării. Revoluția de la 1848 (Fl. Diac, vol. I, pag, 43). Localitatea
Izlaz se afla în Județul Romanați la vremea respectivă, astăzi se află în Județul
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Teleorman. Izlaz era un mic port la Dunăre, care nu se afla sub controlul direct al
turcilor.
“Proclamaţia de la Islaz“, devenită constituţie în timpul guvernului
revoluţionar, solicita un învăţământ de stat de orientare democratică. Proclamația
avea 22 de puncte. La art. 16 această prevedea” instrucție egală și întreagă
pentru tot românul de amândouă sexele”. Textul Proclamației a fost citit de Ion
Heliade Rădulescu, strălucit discipol al lui Gheorghe Lazăr, care a devenit și
ministrul instrucțiunii în guvernul revoluționar acceptat și recunoscut de
domnitorul Gheorghe Bibescu la 11 iunie 1848. “Poporul, protestând asupra
măsurilor arbitrare și nelegiuite de a se pune taxa la învățătură, de la care
săracul, orfanul, fiul văduvei e scos afară, protestând asupra relei cugetări de a
degrada și de a ucide naționalitatea prin scoaterea limbii naționale din şcoale,
decretă o învățătură pentru toți egală, progresivă, integrată pe cât va fi cu
putință, după facultățile fiecăruia și fără nici o plată; decretă în București o
școală Politehnică, câte o universitate în București și Craiova și câte un liceu,
cum și pensioane pentru amândouă sexele, câte un liceu, asemenea și câte un
pensionat în fiecare județ, câte o școală normală în fiecare plasă și câte o școală
începătoare bine tocmită în fiecare sat; decretă științele, ca și până acum, în
limba patriei și cultură și înflorirea acestei limbi după natură și după originea
ei, cu literele sale, atât în cărțile profane cât și în cele sacre, cum și
introducerea literelor în toate cancelariile” (ibidem, pag, 43).
Un rol important în promovarea ideilor paşoptiste l-au avut şi şcolile
naţionale înfiinţate în fiecare judeţ, cunoscute deja sub denumirea de „şcoli
normale”. Ministerul Instrucţiunii Publice a adresat o circulară către profesorii
acestor şcoli, „cerându-le să lămurească învăţătorii satelor asupra muncii de
propagandă revoluţionară. „Fă, d-le profesor, din învăţători, organe fidele ale
libertăţii, trimite-i în sate pentru a lumina pe fraţii lor” (Gheorghe Pârnuţă, Ion
Popescu Argeşel şi Mărgărit Niculescu în Monografia Şcolii Normale de la
Câmpulung, intitulată “Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992, publicată în 1992
la Câmpulung-Muscel, pag. 6).
După cum se știe, Revoluția de la 1848 a fost înfrântă. După înăbuşirea
Revoluţiei de la 1848, toate actele guvernului provizoriu au fost anulate. Cea
dintâi măsură a caimacamilor a fost reînfiinţarea Eforiei şi prigonirea dascălilor
revoluţionari. Urmările imediate nu au fost deloc prielnice pentru învățământul
românesc. “Toate școlile din țară au fost închise; cele de la orașe au fost
redeschise în 1851 iar cele sătești s-au redeschis tocmai în 1857, în timpul
Căimăcămiei lui Alexandru Ghica; (Ioan Boldescu, pag. 4). Urmări neprielnice
au fost însă și în ceea ce privește libertatea națională. Pentru că “Mișcarea
națională din 11 iunie 1848 făcu ca țara să fie ocupată de armatele rusești și
turcești, cari veniseră să potoplească revoluţiunea; căci mișcarea națională de la
1848 a fost reu văzută atât de curtea suzerană și cu atât mai mult de curtea
protectoare” (Ioan Boldescu, op. cit., pag. 4).
Reacţiunea hotăreşte închiderea şcolilor săteşti imediat ce va veni la
putere, ceea ce demonstrează că ele au avut un rol important în revoluţie, ca
învăţătura şi educaţia ce s-au dat în cadrul acestora au contribuit la formarea
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unor oameni cu dragoste de patrie, a unor oameni care de acum vor avea curaj să
lupte pentru deziderate precum libertate socială şi naţională.
Domnitorul care a redeschis şcolile închise după Revoluţia de la 1848 a
fost Barbu Dimitrie Ştirbei“. A fost domnitorul Ţării Româneşti în două rânduri,
respectiv între iunie 1849–octombrie 1853 şi octombrie 1854 şi iunie 1856.
Acesta şi-a făcut studiile la Paris între 1817 şi 1821, după care s-a întors în
Muntenia, unde a ocupat mai multe funcţii importante în perioada 1829–1847,
devenind extrem de apreciat pentru hărnicia sa. „Un om harnic a fost sigur Barbu
Dimitrie Ştirbei. Moştenise această însuşire de la tatăl său, boierul oltean
Dumitrachi Bibescu, unul dintre cei mai buni gospodari ai timpului său şi ale
cărui crescătorii de vite, ale cărui podgorii, cu vinuri tot aşa de bune ca şi cele
vestite ale străinătăţii, erau lăudate de oricine.
(.. Nicolae Iorga..). Barbu Dimitrie Ştirbei a ajuns pe tronul Ţării
Româneşti în luna iunie 1849, într-o perioadă în care ţara nu o ducea prea bine.
Muntenia avea foarte multe datorii, însă făcând economii multe şi controlând
până la sânge cheltuielile, Ştirbei a reuşit să plătească mai bine de jumătate din
datoriile ţării. În tot acest timp, el a construit teatrul din Bucureşti, a redeschis
toate şcolile ce au fost închise în timpul Revoluţiei de la 1848 şi a dat mai multe
reforme în favoarea ţăranilor (Nicolae Iorga).
În deceniile următoare preocupările pentru realizarea unui învăţământ
apropiat de nevoile poporului vor spori în intensitate, ele concretizându-se prin
Legea instrucţiunii publice adoptata în timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza (1859-1866). Redeschiderea școlilor sătești în 1857 de către domnitorul
Alexandru Ghica s-a făcut pe un fond de lipsă acută de învățători. În asemenea
condiții » Învățătorii şcolelor sătești s-au luat dintre persone nepregătite pentru
asemenea carieră” (Monografia Comunei Crevedia Mare, Întocmită de Savu
Bădescu și R. Ionescu, 1904).
În preajma anului 1848, și înainte și după, pregătirea cadrelor didactice
era o temă de mare interes. La 20 noiembrie 1850 toate persoanele dornice să
ocupe o catedră în așezămintele publice au fost examinate. La 1 septembrie
1860 se deschide o școală normală de fete cu 20 de locuri, unde aveau să fie
formate directoarele și institutoarele din școlile primare de fete (ibidem).
La 27 septembrie 1850 o “comisiune însărcinată de Domnitor (este
vorba de Barbu Dimitrie Știrbei – n.N.) pentru a pregăti programele tuturor
şcolelor din Țară Muntenească prezintă domnitorului raportul său, care împarte
învățământul în primar, gimnazial și de facultăți”. Comisia era constituită din
Petrache Poenaru, Simeon Marcovici și C.N. Brăiloiu (V.A. Urechia, Istoria
şcolelor de la 1800- 1864, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1894, pag. 11). În
Raportul respectiv se insistă pe importanţa ce trebuia să se acorde organizării
învățământului în “Țara Muntenească”, ca peste tot în lume, de altfel.
“Organizația învățăturilor publice a ocupat în toate ţările, precum și la noi, și va
ocupa necontenit mintea și țintirea guvernelor, ca un obiect ce este foarte strâns
legat cu condiția socială a fie-cărui neam în parte, cu starea lui intelectuală, cu
obiceiurile și năravurile publice și cu gradul chiar al culturei limbii parintesci.
Aceste considerații tote sunt pricini de necontenite încercări și schimbari în
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organizația instrucției publice, căci unii privesc exclusiv numai la dezvoltarea
facultăților intelectuale recomandând o sistemă de învățătură clasică, în care
studiul limbilor morte ia locul cel dintaiu, că modeluri de perfecție; iar alții
preocupați numai de interesele materiale ale vieţuirei recomandă cu deosebire o
sistemă de învățături profesionale și studiul exclusiv al limbilor vorbitore
moderne, că cel mai nimerit mijloc de comunicație pentru întinderea relațiilor
comerciale și preferarea meșteșugurilor și artelor” (ibidem, pag. 11). “Subiscăliţii” (autorii Raportului, deci: Petrache Poenaru, Simeon Marcovici și C.N.
Brăiloiu) exprimă un punct de vedere pe care îl apreciem ca fiind foarte modern
care sună așa:”... o societate în sistema înveţăturilor ce voiesce a primi este mai
cu osebire datore și silită a îngriji să îndestuleze trebuințele elementare fără
care nu pote fi; și acelea sunt de a forma mai întâi dregători și slujbași publici,
înzestrați cu sciinte potrivit misiunei lor, și îndeobște de a moraliza pe toți
tinerii, prin învățături religioase, dându-le și gustul ocupaţiilor serioase, care
statornicesc mintea și sunt cel mai temeinic element de odihnă și de linişce a
duhurilor” (ibidem, pag. 11).
Pe baza acestui raționament, în Raportul respectiv către Domnitorul
Barbu Știrbei se propune “cea de căpetenie împărțire a învățăturilor în primare,
colegiale (sau de al doilea grad) și înalte sau sciinţifice speciale”.
În “Şcolele primare... înveţătura s-a gradat dupe puterea vârstei
elevilor chemați a se folosi de densă la deprindere în citire, scriere, adaptare de
principii religioase, elemente de calcul, de geometrie usuală, de geografie și de
gramatică, fiind-că tote aceste elemente urmează a sluji ca o prescurtată
introducție pentru o mai dezvoltată învățătură în colegiuri, și sunt ca neapărate
începuturi pentru antâia educație” (ibidem, pag. 15).
“Colegiuri sau gimnasii”-“Înveţăturile în programa nouă s-au îmbinat
cu scop de a putea forma judecată elevilor, a le înlesni înveţătura limbii
părintesci, și a inzestra pre cei ce nu se înlesnesc a desăvârși tote cursurile
colegiului, cu oarecare cunoştinţe uzuale clasice și matematice, cu care să se
poată folosi în carieră negoțului și a meseriilor”. Se studiau limba latină,
geografia, “desemnul împreună cu caligrafia”, istoria, logica, filosofia, retorică,
fizică, chimia, istoria naturală. Erau în Planul de învățământ și discipline la
alegere.”...am combinat înveţătura limbelor franceză și germană cu importanţă
studiilor ce se predau în cele trei mai înalte clase, lăsând la alegerea elevilor să
urmeze una dintr-însele și făcând-o obligatore pe cea aleasă...” (ibidem, pag. 16).
Se propunea de asemenea înființarea a două gimnazii în Muntenia, “...
unul în Bucureşci și altul în Craiova, că să potă mai cu înlesnire și mai cu putină
cheltuiala să se folosească toți tinerii studioşi din tote părțile Principatului”
(ibidem, pag. 16).
“Facultăți - Scopul pentru care se cer așezăminte de instrucție publică
nu s-ar îndeplini dacă învățătură publică s-ar opri numai în învățături gimnaziale.
De aceea trebuie să se complecteze sistema învățăturilor și cu oare- care
facultăți... și și care să dea Statului slujbași destoinici și tinerilor o carieră de
viețuire” (ibidem, pag. 16).
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5.6. Ion Maiorescu- personalitate prestigioasă în organizarea
învăţământului din Oltenia
Una din personalitățile marcante ale vremii care au adus contribuții
remarcabile la dezvoltarea învățământului românesc în general și a celui din
Oltenia în special este Ion Maiorescu. Acesta a avut un rol important în
organizarea școlilor de la sate, în pregătirea învățătorilor, în asigurarea
condițiilor de funcționare a acestora. Ca urmare a strădaniilor sale, în iunie 1840
funcționau în Dolj 136 de școli la sate, cu 3641 elevi. În 1842, în jud. Dolj din
Oltenia învățau 5916 elevi, din care 5125 în cele 150 școli sătești, 249 în școala
începătoare, 188 în școlile de fete și 354 în școli particulare (Stanciu Stoian, op.
cit).

ION MAIORESCU
(1811-1864)
A avut o viață scurtă, dar
tumultoasă.
A fost unul dintre cei care au avut
un rol important în dezvoltarea
învățământului românesc într-o perioadă
de trecere de la trezirea conștiinței
naționale la perioada modernă marcată
de domnia lui Cuza.
A venit din Transilvania, școlit
la Blaj, Cluj, Budapesta, Viena.
A trecut Carpații în 1836
„ hotărât să lupte pentru luminarea
maselor”.
De pe meleagurile Olteniei îi
scria lui Barițiu: „Nă am venit pentru
mine pe pământul acesta. Tu știi bine.
Am venit să lucrez și eu pentru
renașterea neamului “(N. Bălcescu și V. Mihăilescu, 1811- 1911, București,
1912, pag. XXI, citat de Fl. Diac, vol. I, pag. 47)
În perioada 1837 – 1847 a funcționat ca profesor și inspector al Școlii
Centrale din Craiova. În 29 septembrie 1847 este numit revizor școlar peste cele
5 județe din Valahia Mică. A întocmit un îndreptar metodic intitulat “Reguli și
chibzuiri pentru școalele elementare și comunale “ (Istoria învățământului din
România, vol. I, pag. 210, citat de Fl. Diac, vol. I., pag 47)
A participat activ la Revoluția de la 1848. După înăbușirea revoluției este
înlăturat din învățământ, odată cu ceilalți dascăli transilvăneni. Pleacă la Viena
până în 1859. Revine în 1859 ca profesor de istorie critică și stilistică la clasele
superioare ale Colegiului Sfântul Sava, devenite mai târziu Facultatea de litere.
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În toamna anului 1859 este numit director al Eforiei școalelor. În această
calitate introduce un sistem eficace de control și îndrumare a învățământului. În
1860, în programul de măsuri prezentat la București cu prilejul încheierii anului
școlar, vorbea despre necesitatea înființării școlilor normale, care aveau scopul
să pregătească institutori bine calificați, întâi pentru școlile urbane apoi, cu
încetul, pentru școlile rurale. (Amicul familiei, 1863, nr.4 și 1864 nr. 24/citat de
Fl. Diac, pag. 186).
În raportul adresat Domnitorului tării în 29 iunie 1860, Ion Maiorescu,
directorul Eforiei şcoalelor, «sublinia necesitatea de a se înfiinţa patru şcoli
normale de băieţi şi una de fete, în vederea pregătirii de învăţători şi învăţătoare,
«cu metode şi cunoştinţe pedagogice» (Gheorghe Pârnuţă, Ion Popescu Argeşel
şi Mărgărit Niculescu în Monografia Şcolii Normale de la Câmpulung, intitulată
“Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992, publicată în 1992 la CâmpulungMuscel, pag. 7).
Ion Maiorescu propune concurs de manuale (alternative-n.n.) prin Legea
din 1864. În această perioadă a crescut considerabil numărul școlilor și al
elevilor la nivel național. La sfârșitul anului 1859-1860, Țara Românească avea
2435 de școli (1224 la sate) cu 65 346 de elevi, din care 53 580 în școlile sătești
(Fl. Diac., op. cit., pag. 86).
6. Caracal-înfiinţarea Şcolii Naţionale în 1831; contextul general
şi regional
Art. 306 din Regulamentele organice din Muntenia stabilea înfiinţarea
de şcoli naţionale (publice) în oraşele reşedinţa de judeţ (se numeau „şcoli
naţionale” pentru că limba de predare era limba română). În Oraşul Caracal,
reşedinţa Judeţului Romanaţi, s-a înfiinţat o asemenea şcoală publică sau
naţională încă din anul 1831. Din Monografia Municipiului Caracal (autori
Dana Roxana Dinca, Vera Grigorescu, Sabin Popovici, 2007-monografie lansată
cu ocazia împlinirii a 469 de ani de la atestarea documentară a oraşului Caracal),
rezultă că „în 1831, şcoala devine o instituţie de stat şi, ca atare, şcolile din
oraşele reşedinţă de judeţ, aşa cum era Caracalul, reşedinţă a Judeţului Romanaţi,
devin publice sau naţionale, spre a le deosebi de cele particulare, trecute şi ele
sub supravegherea satelor... Conform acestei legi, a început să funcţioneze, ca
şcoală începătoare de trei ani, Şcoala nr. 1 din Caracal, singura din Judeţul
Romanaţi, la data de 10 mai 1832, într-o clădire construită în curtea Bisericii
Domneşti, deoarece şcoala ctitorită de banul Filipescu nu mai era
corespunzătoare”.
Învăţământul şi implicit înfiinţarea primelor şcoli în capitala Judeţului
Romanaţi-Caracal, se leagă foarte strâns de numele banului Constantin Filipescu,
considerat pe bună dreptate patronul şcolilor din Caracal. Aşa cum rezultă din
siteul office@gazetanoua.ro, logofătul Constantin Filipescu a fost vistier „şi a
primit de la Domnul Ţării Româneşti o moşie, pe care a lăsat-o moştenire
Caracalului, orăşenilor şi bisericii, pentru a întreţine din uzufructul său şcoala de
pe lângă biserica domnească.
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Din Monografia citată, rezultă că„...banul Constantin Filipescu va dărui
în anul 1793 moşia lui de 14.000 de pogoane bisericii domneşti şi şcolii
oraşului, cu condiţia „să o stăpânească orăşenii şi purtând grija cu a lor
cheltuială pentru toate orânduielile atât ale bisericii trebuinţe cât şi ale şcolii, a
se întemeia cu dascăl vrednic şi pururea în toată vremea”. Prin urmare
deschiderea şcolii naţionale din Caracal la data de 10 mai 1832 nu este
întâmplătoare, nu se produce pe un teren gol, ci pe unul pregătit deja, susţinut de
preocupări temeinice în domeniu. Demersul pentru deschiderea acestei şcoli
naţionale a fost de durată, s-a purtat o corespondenţă oficială intre notabilităţile
din Caracal şi Eforia Şcoalelor Naţionale. Din aceeaşi Monografie aflăm că „În
1831 a luat fiinţă ca efect al prevederilor Regulamentului Organic privind
organizarea învăţământului românesc, Şcoala Primară de băieţi nr. 1, „Scoala
începătoare”, la...” plecată carte de rugăciune „a oficialităţilor din Caracal
„către cinstita Eforie a Şcoalelor din 26 mai 1831”, în care se menţiona „marea
trebuinţă pentru dascăli de învăţătura copiilor noştri, că le trece vremea şi
rămân neluminaţi” (Georgeta Stoia, Rada Ilie, Portul popular din Judeţul Olt,
Bucureşti, pag. 55, apud Monografia municipilui Caracal, pag. 152).
Şcoala Normală din Caracal în sensul consacrat al termenului s-a
înfiinţat însă în anul 1868-1869 de către Consiliul Judeţean Romanaţi. „A
funcţionat numai şapte ani, dând 145 de absolvenţi” (ibidem, pag. 159). „În
1919 Ministerul Învăţământului înfiinţează şcoli normale destinate pregătirii
învăţătorilor. La Caracal s-a creat Şcoala Normală de băieţi” (ibidem, pag. 163).
Aceasta a funcţionat insă doar între anii 1919- 1939. În această perioadă aici s-a
format ca învăţător şi consăteanul nostru, domnul Oană Bărbulescu.; după
absolvire, în 1923, a fost repartizat în Maramureş, lângă Moisei, aşa cum ne
spune fiul său, Ovidiu Bărbulescu, în această lucrare, în textul Domniei sale la
Cap. „Evocări”.
Este interesant faptul că Şcoala Naţională din Caracal se înfiinţează şi
se deschide într-un local nou de şcoală, construit încă din 1825, din cauză că
vechiul local construit de banul Filipescu nu mai corespundea (Ibidem, pag.
155). Putem trage concluzia că Regulamentul Organic nu a reprezentat punctul
de pornire/declanşare/nu a generat singur o mişcare naţională de înfiinţare de
şcoli în limba română, ci această nouă „Constituţie” coordonată de generalul rus
Kiseleff nu a făcut decât să impulsioneze procesul de organizare sistematică a
învăţământului în Muntenia. Preocupările existau deja, Regulamentul Organic
a fost doar scânteia care a provocat creşterea ritmului şi grăbirea procesului.
În acelaşi context, Regulamentul Şcoalelor Publice publicat de Eforia
Şcoalelor Naţionale în 1833 „detalia problemele de ordin organizatoric şi
structural al şcolilor şi a fixat orientarea şi principiile de bază ale învăţământului
conform Regulamentelor Organice” (Constantin Tudor, op. cit., pag. 100).
Cerinţa înfiinţării de „şcoli normale” se regăseşte de asemenea în textul
Proclamaţiei de la Islaz, citită, după cum bine se ştie, de Ion Heliade Rădulescu.
Proclamaţia de la Islaz din 1848 prevedea”... deschiderea şcolilor primare bine
întocmite, în fiecare comună şi şcoli normale în toate reşedinţele de plasă”.
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Organizarea şi reorganizarea şcolilor normale erau preocupări
permanente ale oficialităţilor vremii. Aşa se explica faptul că „La 2 martie 1847
a fost promulgată de Gheorghe Bibescu o lege a instrucţiunii publice, elaborată
de Eforia Şcoalelor. Potrivit legii, sistemul de învăţământ cuprindea trei trepte de
instrucţie, şi anume: şcoli comunale rurale şi urbane, şcoli normale şi şcoli unde
se deprindeau învăţături academice” (ibidem, pag. 94).
Capitala Judeţului Romanaţi era la Caracal. În anul 1871 se
înființează la Caracal o școală normală a Consiliului Județean Romanați. De
fapt, credem că, asemenea celorlalte şcoli normale înfiinţate intre 1870-1880, şi
şcoala normală din Caracal a provenit din Şcoala Naţională înfiinţată în 1831 şi
deschisă în 1832.
Conceptul de „şcoala normală” s-a dezvoltat încet dar sigur înainte cu
aproximativ trei decenii de înfiinţarea Şcolii Normale din Bucureşti la 1867. La
începutul deceniului 3 al secolului al XIX-lea, în anul 1832 se înfiinţează
„Şcolile naţionale” în capitalele reşedinţa de judeţ. „La stăruinţa distinsului om
al şcolilor Petrache Poenaru, director al Eforiei şcolilor şi cu sprijinul
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, cu începere din anul 1838 s-a trecut la
organizarea învăţământului public sătesc. De acum şcolile naţionale din
reşedinţele de judeţe au avut şi funcţia de şcoli normale, cu sarcina de a pregăti
pe învăţătorii de la sate prin cursuri organizate în timpul verii” (Gheorghe
Pârnuţă, Ion Popescu Argeşel, Mărgărit Niculescu, Şcoala Normală „Carol I”,
Câmpulung-Muscel, 1992, pag. 6). După cum ne spun autorii acestei monografii
a uneia dintre cele mai prestigioase şcoli normale din ţară, „Din acest an-1938n.n.-toate actele oficiale ale şcolii din oraşul Câmpulung poartă titulatura de
Şcoală Normală din Câmpulung” (ibidem, pag. 6).
Ideea potrivit căreia conceptul de „şcoală normală” s-a construit
înaintea înfiinţării propriu zise în mod oficial a acestor instituţii cu această
titulatură (Şcoala Normală; vorbim de anii 1867- 1880) o regăsim şi în lucrarea
lui Constantin Tudor-Şcoala călărăşană din 2015, care afirma că „Regulamentul
organic impusese înfiinţarea şcolilor naţionale în oraşele reşedinţă de judeţ (un
fel de şcoli pedagogice care pregăteau personalul cunoscător al scrisului şi
cititului)” (Constantin Tudor, op. cit, pag. 40). Acelaşi autor afirma că
„Pregătirea cadrelor didactice urbane este instituţionalizată în Ţara Românească
la 1838 prin apariţia Şcolii Normale de institutori şi institutoare, între ai cărei
cursanţi figurau absolvenţi ai şcolii „Sf Sava”. Înfiinţarea şcolilor primare rurale
se produce concomitent cu inaugurarea, în 1838, din iniţiativă Eforiei Şcoalelor,
a institutelor (şcolilor) primare naţionale din capitalele de judeţ, unde institutorii
se ocupau de formarea învăţătorilor”. (ibidem, pag. 89).
Practic putem vorbi despre trei etape în dezvoltarea şcolilor în Muntenia.
„În prima etapă s-au înfiinţat două şcoli în două mari oraşe, Bucureşti şi
Craiova, care trebuiau să pregătească viitori învăţători. Etapa a II-a în înfiinţarea
de şcoli pregătitoare în reşedinţele de judeţ,..., iar în etapa a III-a s-au înfiinţat
şcolile rurale...” (ibidem, pag. 115).
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7. Bobiceşti-înfiinţarea primelor şcoli săteşti în 1838- 1840;
contextul naţional şi judeţean
Primele şcoli din Comună Bobiceşti s-au înfiinţat într-un context de
efervescenţă la nivel naţional, la nivelul Judeţului Romanaţi şi al Olteniei în
general. Am putea vorbi de o adevărată frenezie naţională şi locală privind
dezvoltarea învăţământului public., În Țara Românească, în 1828, se pornește o
acțiune de înfiinţare a școlilor elementare sătești, cu învățători improvizați din
cântăreți bisericești, cu o scurtă pregătire în școlile orăşeneşti."² (Urechia I.A.,
Istoria Şcoalelor de la 1800-1864, vol. І, p.260). Aşa cum am arătat mai înainte,
deja era înfiinţată o şcoală la Craiova, odată cu şcoala din Bucureşti, se
deschisese Şcoala Naţională/Publică de la Caracal în 1832, iar şcolile din satele
Comunei Bobiceşti s-au înfiinţat în cea de-a treia etapă–anii 1838- 1841. Din
Monografia Comunei Bobiceşti rezultă că şcoala din satul Bobiceşti era deja
înfiinţată în 1840 şi avea un învăţător, pe care cele 132 de familii îl plăteau cu
264 de lei” (pag. 160); şcoala din satul Mirila s-a înfiinţat în anul 1839 (în anul
1840 cele 10 familii din satul Mirila plăteau 20 lei contribuţie pentru învăţătorul
satului); şcoala din satul Bechet s-a înfiinţat în anul 1840; candidatul învăţător
Nicolae Popescu primea 68 lei leafa, din contribuţia a 34 de familii” (pag. 187
din Monografia Comunei Bobiceşti).
8. Perioada consolidării unității și independenței naționale (1859-18771918)

8.1. Şcoala în fiecare sat “pentru a îndestula tânăra generaţie cu pâine
intelectuală”
Unirea Principatelor române din 1859 reprezintă un alt moment
important în dezvoltarea învățământului românesc. Procesul de modernizare a
principatelor unite s-a amplificat, cuprinzând toate sectoarele și domeniile vieții
sociale, economice, culturale etc. Pe aceeași linie se înscrie și reforma
instrucției. Formarea statului unitar român prin unirea Moldovei cu Muntenia la
24 ianuarie 1859 a deschis noi perspective dezvoltării școlii românești.
Obiectivele învățământului au fost formulate de domnitorul Al I. Cuza în
Mesajul domnesc din 6 decembrie 1859: un sistem de învățământ propriu,
generalizarea instrucției, apropierea învățământului de necesitățile specifice
poporului român în acea perioadă istorică, organizarea învățământului de grad
liceal și mai ales universitar pentru a pregăti în țară cadre medii și superioare
necesare instrucţiei, agriculturii, comerțului (Constantin Tudor, op. cit, pag. 111;
Monitorul Oficial din 1864, nr. 274/8 decembrie, p. 1303).
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ALEXANDRU IOAN CUZA
(1820 - 1873)
Născut la Huși.
Primul domnitor al principatelor unite (1859-1862).
Domnitor Statului Național
Unitar Modern (1862-1866).
A inițiat și realizat schimbări
structurale pe plan social-economic,
politic și cultural, care au deschis o
nouă etapă în dezvoltarea istorică a
statului național român.
Astfel:
 a înfăptuit un larg program de
reforme menite să contribuie
la consolidarea și
modernizarea statului român,
între care un loc important l-a
avut Legea asupra
Instrucțiunii (dec. 1864);
 Prima lege organică a învățământului românesc prin care învățământul primar devenea obligatoriu și
gratuit;
 se dezvoltă învățământul general secundar și cel superior.
 În timpul domniei lui Cuza s-au înființat Universitățile din Iași (1860) și
din București (1864).
Dreptul la educaţie al tuturor copiilor a fost recunoscut prin „Legea
instrucţiunii” din 1864. Această lege, promulgată de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, se dovedeşte una dintre primele legi din Europa care instituie
obligativitatea şi gratuitatea învăţământului (după Suedia, Norvegia, Prusia şi
Italia, dar înaintea Marii Britanii, care introduce obligativitatea învăţământului în
1870, Elveţia 1874, Bulgaria - 1879, Serbia - 1882, Franța - 1892 (Stanciu,
Stoian, 1976, p. 332/385).
În Mesajul domnesc din 6 decembrie 1864 Al I. Cuza sublinia
că „Legea Instrucţiei Publice introduce un larg sistem de învăţământ pentru
toate clasele societăţii” şi că „nu mai târziu decât într-un an, pe toată suprafaţa
României nu va mai exista un singur oraş, orăşel sau sat să nu aibă şcoala sa,
care să nu poată îndestula tânăra generaţie cu pâine intelectuală” (Monitorul
Oficial din 1864, nr. 274/8 decembrie, p. 1303).
“Reforma învățământului din 1864, consacrată între istoricele reforme
ale lui Cuza Vodă, este rezultatul unui proces legislativ întemeiat pe o
cunoaștere și dezvoltare a problemelor societății și educației românești, precum
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și a tendințelor învățământului european al acelei vremi” (Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, 2004, Antologia legilor educației, pag. 8).
După Unirea din 24 ianuarie rețeaua școlară în principatele române
unite s-a dezvoltat foarte mult. A crescut numărul școlilor elementare, al elevilor,
s-au înființat noi gimnazii și licee, școli normale, s-au înființat universitățile din
Iași (1860) și 1864 (București). La sfârșitul anului 1858 numărul școlilor sătești
era de 1011 cu 22 940 elevi; peste un an numărul școlilor a fost de 2129, iar al
elevilor 53 580. În anul școlar 1860/1861 au existat la sate 2157 de școli, cu 56
460 de elevi, în 1863/64 numărul elevilor din școlile comunale s-a ridicat la 67
759. La nivel național în anul școlar 1863/1864 existau 2008 școli primare, (141
școli primare urbane), 3 școli secundare (licee); 8 gimnazii, 7 seminarii, o școală
de pictură (la Iași), o școală de medicină, farmacie şi o școală veterinară
(București), două școli de muzică; două universități cu 7 facultăți frecventate de
203 studenți. (Spiru Haret, Raport general asupra învățământului, București
1886, p.115, citat de Fl Diac, pag. 139). Ca și acum, din motive finaciare se
înființau și “sucursale”, echivalentul “structurilor” de astăzi;
Din punct de vedere organizatoric, s-au produs modificări
importante. În anul 1864 s-a desființat Eforia Școalelor, care coordona și
monitoriza activitatea școlilor în Muntenia. Tot în 1864 școlile au trecut sub
administrarea “Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor”, organism nou
înființat.
Formarea cadrelor didactice rămânea în continuare o preocupare și o
problemă. “La 1867 s-a înființat la București o şcoală preparatore pentru
învățători, sub conducerea neobositului profesor universitar Alexe Marin. Şcola
acesta a funcționat aprope doi ani și pregăti un bunu contingentu de tineri, pe
care ministerulu-i numi învățători de modelu prin comunele rurale”. “Şcola
preparatore a lui Alexe Marin din ruinele Sf. Sava formă pe cei dintaiu învățători
sătești; precum odinioară şcola lui Lazăr totu din acele ruine, forma pe cei
dintaiu apostoli ai luminarei neamului nostru (Boldescu, I., 1885, Memoriu sau
Notițe istorice despre școalele din Orașul Giurgiu și Județul Vlașca, Tipografia
C.P. Conduratu, Giurgiu. “Şcola acesta a fost transformată în şcolă normală în
1867” (Boldescu, I., 1885, pag. 26).
În privința localurilor, lucrurile nu erau prea încurajatoare. “Şcolile
sătești au fost mai întâi înființate în clădiri improprii, închiriate; apoi s-au
construit localuri proprii. Școlile sătești erau “parte închiriate și parte prea
ordinare”,... destul ca să nu corespundă unor localuri de instrucțiune”.
(Boldescu, I., 1885, pag. 35).
Privind retrospectiv, gândul ne duce la localul Școlii din Satul Bobicești,
construit și dat în folosință la 1 aprilie 1885. Era vorba de o clădire nouă,
ctitorită de preotul Dumitru Bobicescu, în amintirea fiului său, decedat, Ioan
Bobicescu, aşa cum ne arată, de altfel, inscripţia de pe frontispiciul şcolii din
Satul Bobiceşti.
În ceea ce privește planul de învățământ și programa, “Numai pe la
1865 de când s-a pus în aplicare Legea Instrucțiunii Publice a lui Cuza “şcolile
primare urbane au o programă regulată și bine tocmită” elaborată de la nivel
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central de către “Consiliul Permanent în unire cu Consiliul General de
Instrucțiune”. Conținuturile care se învățau la școală erau diferite. “Programele
şcolelor primare de fete de la 1864 încoa au avut aceeași soartă ca și ale
şcolelor de băeti, cu deosebirea că şcolele de fete fiind obligate a ține prelegeri
de carte numai în orele de dimineață, programa lor a fost întotdeauna mai puţin
împovărată de materiile de studiu decât aceea a şcolelor de băeti. Programa
şcolelor de fete în vigoare (la 1885- n.n.) datează din 1878” (Boldescu, I., 1885,
pag. 86).
8.2. Gheorghe Chitu–personalitate marcantă a României moderne

GHEORGHE CHIŢU
(1828-1897)
Concetățeanul nostru a fost o personalitate politică şi literară marcantă a României
moderne, aşa cum reiese din informaţiile
documentelor vremii, sintetizate cu mare forţă în
Monografia Comunei Bobiceşti, realizată de
Paula Bănica, Adriana Buică şi Elisabeta
Luminiţa Vasile (Craiova, 2015), pag. 255-258).
S-a născut în 1828 la Oboga, în Comuna vecină
Bobiceştiului, în Judeţul Romanaţi (pe vremea
aceea) şi a murit în 1897, la vârsta de 69 de ani, în
Comuna Bobiceşti, Satul Mirila din Judeţul
(actual Olt).
A fost magistrat, om politic, cărturar,
publicist. A murit la vârsta de 69 de ani; ziua de
27 octombrie 1987, când a decedat, fiind
declarată zi de doliu naţional. A fost membru al
guvernelor Manolache Costache Epureanu (2) şi
Ion C. Brătianu (4). A fost de două ori ministru al
Instrucțiunii publice (1876-1878; 23 iunie 1884-1 februarie 1885). A fost
ministru de finanţe al României între anii 1881-1882 şi Primarul Craiovei între
anii 1862-1864. A fost membru titular al Academiei Române.
A studiat la Liceul Sfântul Sava din Bucureşti, în timpul Revoluţiei de la
1848 a fost Comisar cu propagandă în Oltenia. După înfrângerea revoluţiei este
izgonit din ţară. Revine în ţară, la Craiova, unde intră în magistratură.
A susţinut cu convingere Unirea Principatelor Române; face parte chiar
din Comitetul Unionist craiovean. În această perioadă intra în politică ca membru
al grupării liberale, ajungând în scurt timp lider al acestei mişcări din Oltenia. Din
această poziţie urca veriginos în ierarhia politică şi devine deputat, senator,
ministrul Finanţelor, ministrul Justiţiei, ministru de Interne în guvernele conduse
de Ion C. Brătianu. Este membru fondator al Partidului Naţional Liberal.
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Pe linie universitară/academică este profesor de ştiinţe juridice la
Universitatea din Bucureşti, preşedinte al Societăţii pentru învăţătura poporului
român (iunie 1887-iunie 1888). Este ales membru al Academiei Române pe 27
iunie 1879. A susţinut cu convingere aplicarea Legii instrucţiunii publice a lui
Cuza, înfiinţarea unui număr tot mai mare de şcoli urbane şi rurale. A fost
ministru al instrucţiunii publice în două rânduri: 1876-1878 şi 23 iunie 1884-1
februarie 1885. În calitatea sa de ministru al instrucţiunii publice în primul
mandat (1876-1878) “a insistat să pună în discuţie nouă programa şcolară şi să
precizeze rolul important al inspectoratului şcolar; în cel de-al doilea mandat,
început la 23 iunie 1884 este din nou ministrul Instrucţiunii. Acum “va acţiona
pentru constituirea şi în ţara noastră a învăţământului preşcolar.
Gheorghe Chiţu a fost susţinut, respectat şi apreciat de autorităţile
statale ale României la cel mai înalt nivel. Carol al II-lea, Regele României, “În
anul 1887, cu ocazia vizitei făcute de Regele României, Carol I pentru a asista la
manevrele Diviziilor I şi II de la Teis şi de la Mirila, se întâlneşte cu Gheorghe
Chiţu...” (ibidem, pag. 258).
Salarizarea profesorilor era și atunci, ca și acum ca în toate timpurile de
altfel, o mare dificultate. Până în 1872, când a devenit ministru Cristian Tel,
institutorii școlilor primare urbane nu aveau aceeași leafă; salariul/leafa era
diferită în funcție de clasa la care preda și după orașul în care funcționa. În 1872
Cristian Tel a egalizat salariile profesorilor (200 de lei noi de fiecare”). Legea
Instrucțiunii Publice mai prevedea la art 387 “îndoirea lefei membrilor corpului
didactic după un serviciu de 12 ani”; dar Cristian Tel nu a reușit din motive de
buget să pună în practica această măsură (Boldescu, I., 1885, pag. 87).
Gheorghe Chițu a pus în aplicare prevederea legală privind dublarea
salariilor profesorilor “după 12 ani de serviciu”; ”însă acest beneficiu material
(dublarea salariilor–n.N.) nu s-a dat institutorilor decât de la 1878 încoa de
Ministrul Chițu, care cu toate greutățile ce avea țara pe atunci, fu cel dintâi
Ministru al Instrucţiunei care recunoscu dreptatea ce avea corpul învăţătoresc
la augmentarea salariului lor și trecu în bugetul școalelor un mic adaus de 25%
la lefile acelor profesori cari avea 12 ani de serviciu” (Ibidem, pag. 14).
Gheorghe Chiţu a încercat şi a reuşit parţial să mărească salariile cadrelor
didactice. Christian Tell, ministru al Instrucţiunii Publice înaintea sa, promisese
”dublarea salariilor profesorilor cu o vechime mai mare de 12 ani”. Gheorghe
Chiţu nu a dublat salariile, dar ”fu cel dintâi Ministru al Instrucţiunei care
recunoscu dreptatea ce avea corpul învăţătoresc la augmentarea salariului lor
şi trecu în bugetul şcoalelor un mic adaus de 25% la lefile acelor profesori cari
avea 12 ani de serviciu” (ibidem, pag. 14).
Gheorghe Chiţu a ocupat înalte funcţii într-o perioadă de intensă
activitate de consolidare a statului creat după Unirea principatelor, Muntenia şi
Moldova. În ceea ce priveşte învăţământul, şi-a dat seama de faptul că nu este
suficientă crearea cadrului legislativ privind organizarea acestuia; măsurile
întreprinse în această direcţie nu au condus automat la rezolvarea problemelor
educaţiei. Erau probleme de formare a învăţătorilor, de asigurare a unor cerinţe
minimale de metodică în procesul de predare, de administrare a şcolilor, de
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frecventare a şcolii de către elevi, mai ales de către fete, de asigurare a lemnelor
de foc pe timp de iarnă, de spaţii de studiu etc.
De numele lui Gheorghe Chiţu se leagă de asemenea unele măsuri care
vizau creşterea prestigilui şi a importanţei şcolilor normale în formarea cadrelor
didactice. La propunerea profesorilor şcolii normale, în 1876, Gheorghe Chiţu
aprobă schimbarea sistemului de recrutare a elevilor care urmau să devină
învăţători. Până în acel an recrutarea elevilor se făcea la nivelul judeţelor.
“Alegerea candidaţilor se făcea de către o comisie formată din prefectul
judeţului, ca preşedinte, institutorul superior al celei mai vechi şcoli publice din
oraşul de reşedinţă, un delegat al Consiliului Permanent Judeţean şi medicul
oraşului... Candidatul ales trebuia să aducă şi o declaraţie din partea părintelui
său prin care se angaja ca fiul va frecventa cursurile şcolii până la absolvire,
iar după absolvire va servi cel puţin şase ani ca învăţător acolo unde va fi
repartizat. În caz de nerespectare a acestor angajamente, părintele se obliga să
restituie suma cheltuită cu întreţinerea lui în şcoală” (Gheorghe Pârnuţă, Ion
Popescu Argeşel şi Mărgărit Niculescu în Monografia Şcolii Normale de la
Câmpulung, intitulată “Şcoala Normală CAROL I/1867- 1992, publicată în
1992 la Câmpulung-Muscel, pag. 10).
Condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească un candidat spre a urma
cursurile şcolii normale erau următoarele (ibidem, pag. 10):
 Să fie fiu de ţăran, “născut şi crescut “în comună rurală;
 Să nu fie mai mic de 16 ani dar nici mai mare de 18 ani;
 Să fie absolvent a patru clase primare “cu nota eminentă”;
 Să aibă o sănătate deplină.
La începuturi, “O parte din primii elevi ai şcolii au fost aleşi de pe la
cazărmi, câte trei ostaşi de fiecare judeţ. Ei erau selectaţi dintre caporalii şi soldaţii
care terminaseră armata cu o bună purtare şi ceva cunoştinţe” Comisia de selecţie
era compusă din Dr. Davila şi profesorul I.C. Massim (ibidem, pag. 10).
Ministrul Gheorghe Chiţu a aprobat o nouă “metodologie” (am zice
noi astăzi!) de admitere la Şcoala normală. Şi anume:
 Alegerea elevilor să se facă în urma unui examen dat în faţa unei comisii
formată din profesorii şcolii normale şi delegaţi ai Ministerului
Instrucţiunii;
 Admiterea în şcoală să se facă pe baza notelor obţinute în urma probelor
scrise la limba romană şi matematică şi un examen oral la limba română,
matematică, istoria şi geografia ţării şi religie (ibidem, pag. 10).
După 20 de ani de aplicare a Legii Instrucţiunii a lui Cuza se simţea
nevoia unui bilanţ. Se pare că Spiru Haret, în calitatea sa de Secretar de Stat, sub
ministeriatul lui Gheorghe Chiţu, a generat în jurul anului 1885 această mişcare,
la nivelul Principatelor Unite, cerând judeţelor să realizeze Rapoarte, monografii
locale etc. Aşa se explică, credem, întocmirea multor materiale de acest fel la
nivelul capitalelor de judeţ dar şi la nivelul localităţilor. Cităm aici Raportul
general asupra învăţământului din 1886, prezentat de Spiru Haret, Raportul
lui Alexandru Vitzu, (1886), Studiul lui Ioan Boldescu, I., 1885, Memoriu sau
Notițe istorice despre școalele din Orașul Giurgiu și Județul Vlașca, Tipografia
C.P. Conduratu, Giurgiu, Monografia Comunei Crevedia Mare-1904 etc.
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“Legea Învăţământului public se aplica cu mare greutate. Sunt amendaţi
31 de locuitori, cari nu-şi trimit copiii la şcoală, băieţi şi fete; există la sateni
ideea că fetelor nu le trebuie carte. Amenzile se încasează cu foarte mare
întârziere, aşa că efectul lor e nul.” (Monografia Comunei Crevedia Mare,
Întocmită de Savu Bădescu şi R. Ionescu, 1904, pag. 87). În Raportul general
asupra învăţământului din 1884 Spiru Haret arata că “la cele 9 licee existente
în anul 1884 din 1000 de elevi înscrişi în clasa I, au ajuns în clasa a VII-a doar
82” (Spiru Haret, Raport general asupra învăţământului, Bucureşti 1886, p.115,
citat de Fl. Diac, pag. 139).
În perioada când Gheorghe Chiţu era în prim planul vieţii şcolare
româneşti, ocupând diverse funcţii politice sau administrative, se făceau eforturi
considerabile pentru creşterea frecvenţei elevilor, pentru asigurarea unui control
cât mai riguros asupra calităţii procesului didactic, atât în predare cât şi în
evaluare, în consemnarea absenţelor etc. Perioada de după 1885 este destul de
bogată în documente şcolare, a căror analiza permite oricui să tragă concluzii
semnificative. Este vorba despre cataloage, registre matricole, registre de
inspecţie şcolară, registre de corespondenţă între autorităţile implicate în bunul
mers al vieţii şcolare. Se fac propuneri de noi planuri de învăţământ şi programe,
de manuale şcolare şi materiale metodice, se fac căutări privind schimbarea
sistemului de notare a elevilor, prea greoi, având 10 trepte (notele de la 10 la 1)
şi 10 calificative, aşa cum se prezintă în aceasta monografie la Cap. IV, Elevi şi
dascăli, examene, promovări şi recompense, sancţiuni şi pedepse, subcapitolul
1.8, Sisteme de notare în şcoala românească. De fapt toate aceste căutări vor
determina declanşarea unui experiment pedagogic realizat în 1898, deci
aproximativ 10 ani mai târziu, sub ministeriatul lui Spiru Haret, care îşi
propunea înlocuirea sistemului de notare cu zece trepte şi zece calificative,
adoptat începând cu 1866, cu un alt sistem simplificat, cu cinci trepte şi cinci
calificative (Marin Manolescu & Mirela Frunzeanu, 2016, Perspective inovative
ale evaluării...Evaluarea digitală, Editura Universitară, Bucureşti, pag. 46).
De viaţa lui Gheorghe Chiţu se leagă câteva evenimente cu mare
rezonanţă istorică pe care acesta le-a “prins”, în timpul activităţii sale
profesionale şi politice: Războiul de Independenţă, din 1877, adoptarea
“Jurământul dascălului”, prin Legea învăţământului din 1879, venirea Regelui
Carol la Mirila, la reşedinţa lui Gheorghe Chiţu, perioada Raportului lui Haret, în
calitatea sa de Secretar General la Ministerul Instrucţiunii Publice în 1885,
introducerea noilor programe în 1887 etc.
8.3. Jurământul de credinţă şi devotament al dascălului
Asigurarea unui profil moral al fiecărui dascăl, creşterea ataşamentului
pentru profesia didactică au reprezentat dominante ale preocupărilor
specialiştilor educaţiei, teoreticieni şi practicieni, dar şi ale decidenţilor din
domeniul şcolar din epoca respectivă. În perioada sfârşitului de secol XIX, prin
Legea învăţământului din 1879 se stabileşte obligativitatea depunerii Jurământului de credinţă şi devotament Regelui, Constituţiei şi Legilor ţării, de către
toate cadrele didactice. Însuşi Mihai Eminescu a depus acest jurământ atunci
când, in 1874, a fost numit profesor la Şcoala Comercială din Iaşi.
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“

JURĂMÂNTULUI PROFESORULUI”

Jur, în numele lui Dumnezeu, și declar pe
onoarea și conștiința mea, credință și supunere Majestății
sale Regelui României, Carol I și Constituției țării de a
îndeplini cu sfințenie toate datoriile ce-mi impune funcția
mea: de a aplica legile și regulamentele școlare precum și
toate celelalte legi și regulamente ale țării; de a mă
conforma întru toate și pentru toţi, atât în litera cât și în
spiritul lor; de a lucra din toate puterile mele și în cuget
curat, pentru a da școlarilor mei o creștere în principiile de
muncă onestă, de supunere absolută la legile țării, de
respect către autorități, de iubire și devotament nețărmurit
pentru țară, de iubire către toți concetățenii lor fără
deosebire; de a nu lăsa ca spiritul copiilor să fie infestat și
de a dezrădăcina dintr-însul sentimente de ură, de invidie,
de cupiditate și de nesupunere la legile țării, la principiile
morale!
Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

„Legea Instrucţiunii Publice din 1878
“Legea asupra învăţământului primar și normal primar”, 1900
97

8.4. Spiru Haret-o pagină glorioasă a învăţământului românesc
Reforma lui Spiru Haret de la sfârșitul secolului XIX se întemeiază pe
concepția socio-pedagogică a acestuia potrivit căreia nici o măsură reformatoare
nu se va dovedi eficientă în societatea modernă românească atâta timp cât de
beneficiile ei nu se vor bucura toate straturile societății și cât timp la realizarea ei
practică nu vor participa efectiv toate categoriile sociale (I. Ungureanu, 1993,
citat în Antologia legilor educației, pag. 9). Din perspectiva pedagogică,
haretismul a vizat activitatea extrașcolară a învățătorilor, că “apostoli “care
trebuie să învețe nu numai pe copii, ci și pe toți care ar trebui să fie luminați.
Reforma învățământului a avut astfel ca mize sociale modernizarea socialeconomică și democratizarea țării, creșterea mobilității sociale” (ISE, 2004,
Antologia legilor educației, pag.9).

SPIRU HARET
(1851-1912)
Născut la Iași.
A fost matematician, sociolog,
pedagog și om politic român.
Este primul academician (în
1892). Prof. Univ. la București. A
adus contribuții originale în mecanică
cerească, chiar în teza sa de doctorat
intitulată
„Asupra invariabilității
axelor mari ale orbitelor planetare”.
Este primul doctor în matematici
român.
A fost unul dintre primii
sociologi
care
au
întrevăzut
posibilitatea aplicării matematicii în
studiul societății.
Demnitățile pe care le-a
ocupat Haret au fost toate pe linia
școlii și învățământului: inspector
general școlar (1883-1884), secretar general al Ministerului Instrucțiunii,
Cultelor și Artelor (1885-1888), și Ministru la același minister în perioadele:
1897–1899; 1901–1904; 1907–1910” (Anghel Manolache, Gheorghe
Pârnuţă, Istoria învățământului din România, vol. II, 1993, pag.450).
A reorganizat pe baze moderne învățământul de toate gradele. A inițiat
mișcarea poporanistă. A întărit rolul învățătorimii române în mediul sătesc. Spre
deosebire de Gheorghe Asachi și Gheorghe Lazăr, Spiru Haret a îmbinat în mod
armonios dimensiunea științifică cu dimensiunea practică, acțională în intreagaa
activitate.
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A militat, prin întreaga sa operă științifică și practică, pentru a promova
și a asigura „dreptul la cultură al tuturor straturilor sociale ale țării” (Stanciu
Stoian, 1976, pag. 140). Datoria școlii este aceea de a forma buni cetățeni care
să-și iubească patria fără rezerve și să aibă încredere în viitorul ei. Învățământul
trebuia organizat în așa fel încât să răspundă „educației realiste și practice”. A
fost supranumit” omul școlii”, „omul țărănimii”, „omul învățătorilor”. S-a
vorbit chiar de „învățătorul haretist”. Din lucrările sale transpare ideea potrivit
căreia Spiru Haret a fost și un mare pedagog. A creat o epocă–„epoca
haretistă”.
A reorganizat învățământul de pregătire a cadrelor didactice; a organizat
o nouă formă a școlii normale de institutori pentru orașe și școli normale de
institutori pentru sate. A dezvoltat educația/activitatea extrașcolară. În istoria
învățământului românesc reprezintă o personalitate recunoscută, remarcabilă,
care a generat cel puţin un curent „haretist” dacă nu „școala” haretistă. Rămâne
o figură emblematică a școlii românești, ce se adaugă altor mari oameni de
școală, Gheorghe Lazăr și Gheorghe Asachi.
8.5. Constantin Dimitrescu Iaşi- întruchiparea optimismului pedagogic

CONSTANTIN DIMITRESCU-IAŞI
(1849- 1923)
Un colaborator foarte apropiat şi
loial al lui Spiru Haret a fost Constantin
Dimitrescu–Iaşi (1849- 1923). A fost un
bun profesor şi admirabil vorbitor. S-a
născut la Iaşi în 1849.
A făcut toate studiile, de la cele
primare până la cele superioare la Iaşi. A
fost o perioadă profesor de filosofie în
învăţământul secundar la Iaşi, Botoşani
şi Bârlad. În 1875 pleacă la studii în
Germania de unde se întoarce în 1877.
Devine prin concurs cadru
didactic la Universitatea din Iaşi, apoi
inspector general, director al Şcolii
Normale Superioare din Iaşi (1882). În
1885 este transferat la Universitatea din
Bucureşti. A fost rector al Universităţii
din Bucureşti de patru ori: 1898, 1901,
1904 şi 1907 (www.edu.ro).
A cultivat şi promovat în întreaga sa activitate optimismul pedagogic,
încrederea în educabilitate, în „posibilitatea formării omului potrivit unui ideal”.
„Individul este produsul a doi factori principali: ereditatea şi mediul social”.
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Idealul educativ este, în concepţia lui, „formarea omului ca cetăţean şi bun
patriot...prin instituţii cu funcţii educative ca familia şi şcoala”. Şcoala pentru
Constantin Dimitrescu–Iaşi este foarte importantă. În acest spirit a conceput
împreună cu Spiru Haret reforma învăţământului din 1898.
În ceea ce priveşte pregătirea cadrelor didactice, milita pentru asigurarea
unei temeinice pregătiri teoretice dublată de o experienţă practică valoroasă.
„Practica empirică fără teorie e oarbă, teoria fără măiestria aplicării ei este
neputincioasă” (Stanciu Stoian, op. cit., pag. 151).
C. Dimitrescu Iaşi a susţinut cu entuziasm dezvoltarea şcolilor normale.
În această privinţă „Lui Alexandru Odobescu, directorul din acel timp al Şcolii
normale Superioare i se datoreşte rolul mare atribuit practicii pedagogice, rol
susţinut şi argumentat, de asemenea, cu inteligenţă şi competenţă de C.
Dimitrescu Iaşi” (A. Manolache şi Gh. Pârnuţă, op. cit., pag. 405).
“Şcolile normale de învăţători şi profesori de pedagogie au avut un rol
important în dezvoltarea gândirii pedagogice româneşti” căci”...de aici a pornit şi
a crescut mişcarea pedagogică; şcolile normale au reprezentat prima afirmare a
pedagogiei în învăţământul nostru. Prin tot ce au avut mai bun în activitatea lor,
aceste instituţii au creat adevărate tradiţii în pregătirea învăţătorilor” (Stanciu
Stoian & Gh. Pârnuţă, op. cit., pag. 307).
9. Perioada interbelică
9.1. Şcoala-factor de reunificare sufletească a poporului român
Vorbim deja despre învățământul românesc în epoca contemporană. După Marea Unire din 1918 “...pentru consolidarea statului național și
democratic erau necesare atât reforme sociale, politice și economice cât și
reforme ale învățământului și educației... Marea Unire a deschis noi orizonturi
în toate domeniile, inclusiv în învățământ. Dezvoltarea învățământului românesc
în perioada interbelică reflectă evoluția gândirii pedagogice–sincronizată, în
general, cu mișcarea pedagogică europeană, care manifestă o tendință spre
inovare, întemeiată pe o bază filosofică, sociologică și psihologică” (Stanciu,
I.Gh, 1995, pag. 12).
În acest context se puneau următoarele probleme, mize sociale pentru
reformarea învățământului din România (Stanciu, I.Gh, 1995, pag. 156-159, citat
în Antologia legilor educaţiei, pag. 11):
 organizarea unui învățământ unitar pe pe întregul teritoriu al țării;
 prelungirea duratei învățământului obligatoriu;
 înființarea unor noi institute de învățământ superior pentru pregătirea
cadrelor necesare economiei și culturii românești;
 organizarea pe noi baze a învățământului tehnico- profesional;
 reglementarea învățământului particular.
În anii 1920-1930 ai secolului XX, cunoscuți sub denumirea de “anii
consolidării Marii Uniri”, preocupările au fost centrate pe:
 Unificarea și modernizarea legislației. Legea “Constantin Angelescu” din
1924 a fost exponentul acestui deziderat;
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Refacerea localurilor școlare; între anii 1922-1938 s-au construit aproape
7800 de școli primare și s-au reparat toate școlile existente; la Unire erau
25 școli normale, 11 în vechiul Regat și 6 în Ardeal; până în 1928
numărul acestora s-a ridicat la 101; în 1919 funcționau 32 de gimnazii și
35 de licee de stat, pentru că în 1928 să se ajungă la 168 de gimnazii și
188 de licee de stat;
 Asigurarea accesului la învățătură al tututor copiilor și tinerilor. Numărul
elevilor a crescut de la 14450 (în 1919) la 25 410 (în 1928). Conform
statisticilor, în anul școlar 1928/1929 în învățământul primar erau înscriși
1 676 851 elevi, din care au promovat 61,3 %. 1918- 1944 (Constantin
Tudor, 2015, pag. 185- 187).
Din punct de vedere legislativ au fost adoptate câteva legi de mare
anvergură care au jalonat evoluția învățământului românesc în noile condițiiRomânia Mare.
O primă tentativă a fost un proiect de lege ce a fost legat de numele
lui P.P. Negulescu, ministru al Instrucțiunii în 1921. Acest proiect viza
“reorganizarea învățământului de toatre gradele, pornind de la considerentul că
școală este un factor ce contribuie la “reunificarea sufletească a poporului”, la
dezvoltarea tuturor puterilor creatoare “nu numai de idei ci și de fapte ale
tinerelor generații”. Acest proiect de lege însă nu a fost adoptat.
Prima Lege de mare anvergură, care a marcat evoluția învățământului
românesc pe toată perioada interbelică, a fost cea din 1924, cunoscută și sub
denumirea “Legea Constantin Angelescu”. Medic de profesie, Constantin
Angelescu a propus și s-a și adoptat “Legea pentru învățământul primar al
statului și normal- primar”. Prin această lege se stabilea durata învățământului
primar la 7 ani, împărțit în două cicluri, primul ciclu de 4 ani iar al doilea de 3
ani. Această Lege viza învățământul de stat. Dar trebuia reglementat și
învățământul particular. În consecință, în 1925 este promulgată “Legea asupra
învățământului particular”, care stabilea obligativitatea respectării unor condiții
privind înființarea, programele comune cu școlile de stat etc.
În 1939 se adopta o nouă lege, “Legea pentru organizarea și
funcționarea învățământului primar și normal” (Legea sub ministeriatul lui
Petre Andrei). Această lege subliniază cu mai multă forță câteva
aspecte semnificative, între care:
 accentuarea caracterului democratic al învățământului;
 cerința de a înlătura analfabetismul; se propunea înființarea școlii
pentru neștiutorii de carte;
 înființarea de școli speciale pentru copiii cu handicap;
 obligativitatea că învățământul să se desfășoare în limba română;
 în comunitățile minoritare, învățământul să se desfășoare în limba
minorităților, dar să se asigure obligativitatea predării limbii române,
a istoriei și a geografiei în limba română (Fl. Diac, vol. I, pag. 257).
O subliniere aparte, de fapt o mențiune specială merită precizarea că
învățământul preșcolar se bucură de o atenție specială. Se menționa faptul că
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până la 5 ani frecventarea grădiniței era facultativă, dar între 5 și 7 ani trebuia să
fie obligatorie, deoarece prin programul grădiniței copiii primeau noțiuni
pregătitoare pentru școală” (ibidem, pag 256).
Gândirea pedagogică a epocii interbelice este contradictorie, așa cum era
și viață politică. Evoluția școlii românești în perioada interbelică, legislația însăși
poartă marca unor pedagogi străluciți care au activat în acei ani. Este vorba
despre Simion Mehedinți, C. Rădulescu Motru, PP Negulescu, Dimitrie Guşti,
G.G. Antonescu, I.C. Petrescu, Iosif Gabrea, Mihai Ralea, Petre Andrei etc.
Aceștia au generat idei și “aproape o școală”, ca să cităm pe Stanciu Stoian, cu
trimitere la concepția pedagogică “formativ- organicistă” a lui G.G. Antonescu și
a discipolilor lui; au creat “curentul așa ziselor școli noi, educație nouă sau
pedagogie nouă”, școală activă, pedagogia centrelor de interes, pedagogia
culturii, pedagogia socială etc.
Prin urmare, vorbim de mari pedagogi și de mari curente. Și toate acestea
s-au petrecut în vâltoarea pe care G.G. Antonescu a numit-o “haosul pedagogic
al timpului” (Stanciu Stoian, 1976, pag. 194).
9.2. Pedagogi şi pedagogii de prestigiu

STANCIU STOIAN
(1900-1984)
S-a născut în comună Vârteju,
juf. Ilfov, actualmente sat în
componenţa
Oraşului
Măgurele,
Judeţul Ilfov. Și-a făcut clasele
primare în satul natal, iar cele
secundare la școala normală a
“Societății pentru învățătura poporului
român” din București.
A funcționat la început patru
ani că învățător, timp în care șia completat
studiile
secundare.
Studiile superioare le efectuează la
Universitatea din București, urmând
în același timp “Literele” și
“Filozofia”.
A avut că profesori pe D. Guşti,
G.G. Antonescu, P.P. Negulescu, C.
Rădulescu- Motru, Ovid Densușianu,
Mihai Dragomirescu ș.a.
După ce și-a trecut examenele de licență, atât în Filozofie, cât și în litere,
separat, doctoratul și l-a făcut cu Dumitrie Guşti, cu o teză de sociologie a
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educației: Sociologia și pedagogia satului. La cele ce preced, menționăm și
călătoria de studii făcută în Franța în 1928.
După trecerea licenței, a fost reținut că asistent la catedră de estetică
literară, condusă de Mihail Dragomirescu, dar, a funcționat în învățământul
mediu, că profesor de filozofie. A revenit în învățământul superior, după luarea
doctoratului, mai întâi funcționând în paralel și în învățământul mediu. A ocupat
funcția de subdirector general al învățământului primar și normal-primar (19321933) și director general la aceeași direcție (1938-1940). A fost conducătorul
revistei “Căminul cultural” (1934-1938), precum și unul dintre întemeietorii
societății „Prietenii școlii superioare țărănești”, din însărcinarea căreia a
organizat „Școala superioară țărănească” din Fierbinți (Ilfov), una dintre primele
de acest gen din țara noastră (Stanciu Stoian, 1976, pag. 229-231).

DIMITRIE GUSTI
(1880-1955)
S-a născut în 1880, în apropiere
de Iași. După terminarea studiilor
secundare (1898), tânărul Gusti în
preajma începerii cursurilor universitare
solicită și obține de la tatăl său să plece
la studii în Germania. A început la
Berlin, apoi a plecat la Leipzig, unde
urmează între altele cursurile lui Wundt
și ale lui Karl Bucher. În 1904 își trece
un doctorat strălucit cu Wundt, K.
Bucher și K. Lamprecht. Tema:
Egoismus und Altruismus (1904).
După terminarea studiilor, este
numit profesor agregat (1910), apoi
titular (1915), la Iași, unde funcționează
până în 1921 când este transferat la
București. În acest post a funcționat ca
profesor desociologie, etică și estetică
până la ieșirea la pensie (1947).
A împletit întotdeauna activitatea sa de catedră cu cea științifică de teren.
Pe lângă activitatea științifică a seminarului, împreună cu alți oameni de științe ai
vremii a înființat un Institut de științe sociale al României, fiind președintele său.
A fost de asemenea ministru al Instrucțiunii, Cultelor și Artelor (1932-1933). În
toate a împletit cercetarea cu activitatea practică educativă și culturală. Această
activitate i-a adus timpuriu titlul de membru al Academiei Române (1918) și
chiar pe acela de președinte al ei (1944).
A luat parte la diverse congrese internaționale, fiind ales și președinte al
celui de-al XIV Congres Internațional de sociologie (1939) (Stanciu Stoian,
1976, pag. 224-225).
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ȘTEFAN BÂRSĂNESCU
(1895-1984)
Ştefan Bârsănescu s-a născut
în Comună Vipereşti, judeţul Buzău.
A fost student al Universităţii din Iaşi,
având printre profesori pe G. Ibrăileanu,
Al. Philippidi, D. Gusti, M. Ralea şi P.
Andrei. A obţinut licenţa în drept (1919)
şi în filosofie (1921). În 1923-1924 a
studiat la Berlin. Obţine doctoratul în
1925. După ce a funcţionat un timp că
asistent la catedră de psihologie, a fost
numit profesor şi apoi director la Şcoala
Normală „V. Lupu” din Iaşi.
În 1933, după pensionarea
prof.I. Găvănescul (1859-1949), a
devenit, prin concurs, profesor de
pedagogie, la universitatea ieşeană. A
continuat să aibă contacte cu pedagogia
occidentală în tot cursul anilor ’30. În
1937 a cunoscut direct o serie de centre pedagogice din Copenhaga, Jenă,
Munchen. În 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.
Este cel mai de seamă reprezentant al „pedagogiei culturii” și al istoriei
pedagogiei românești. Opera, caracterizată printr-un înalt nivel academic, denotă
o concepție pedagogică. Ștefan Bârsănescu realizează o asociere foarte strânsă
între pedagogie și cultură (Stanciu Stoian, 1976, pag. 219-220).

G.G. ANTONESCU
(1882-1955)
Școala primară și secundară le-a urmat la
București. Studiile superioare le-a făcut în
Germania, de a cărei cultură a rămas profund atașat
toată viața. Cine încearcă să cunoască mai de
aproape opera pedagogică a profesorului G.G.
Antonescu, ducându-se pentru această înapoi până
la izvoarele din care s-a inspirat se va întâlni tot
mereu cu gândirea germană, spune dr. Heinz
Brandsch, pedagogul ardelean de origine germană,
care ia consacrat, un studiu cald, înainte de război
(Stanciu Stoian, 1976, pag. 193-194).
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În Germania, Antonescu a studiat mai întâi la Leipzig,... unde și-a trecut
și doctoratul, cu mențiunea magna cum laude; după aceea a mers la Jena,...
Judecând după activitatea sa ulterioară, s-ar putea spune că l-a influențat timpul
petrecut la Jena. Mai cu seamă în ce privește orientarea sa didactică. Acesta a
pus, pe concepția sa de pedagogie practică, amprenta herbartianismului.
Întors în țară, după ce a funcționat un timp cu gradul de conferențiar
suplinitor, pe lângă catedră condusă de C. Dimitrescu-Iași, își trece examenul
de docență, iar în 1920 este numit profesor titular la catedră de pedagogie a
universității București. A ocupat acest post până la pensionarea sa, în 1948. A
fost un model de profesor în punctualitatea cu care s-a achitat de datorie, în
prelegerile clare și dicțiunea cu care le expunea.
Pe lângă cursul ținut la universitate, a mai funcționat că profesor
secundar la seminarul Mitropolitul Nifon și că profesor universitar la Academia
de Înalte Studii Comerciale și Industriale și la Secția pedagogică universitară, al
cărei director a fost. A ocupat, de asemenea, funcția de director al Institutului
pedagogic, creat de el și al Revistei generale a învățământului, înființată,
înainte de război de Spiru Haret.
Opera pedagogică a lui G.G. Antonescu este bogată. Este și a fost
considerat „drept unul dintre pedagogii care fac trecerea la „pedagogia
nouă”. Întotdeauna a căutat să păstreze linia de mijloc între nou și vechi,
valorizând de la fiecare ceea ce consideră că este relevant și reprezentativ. G. G.
Antonescu admitea „o dezvoltare organică, evolutivă, prin întemeierea noului
pe vechi și continuarea vechiului prin nou (I.Gh. Stanciu, 1995, pag. 166).
10. Perioada „construcției socialiste” (1944-1989)
10.1. O radiografie ezitantă
O radiografie a învățământului românesc în această perioadă este greu de
realizat încă; lucrurile nu s-au decantat, emoțiile sunt încă prezente, opiniile sunt
încă încărcate afectiv. Vorbim de o perioadă zbuciumată din istoria României,
insuficient decantată în conștiința și mințile românilor.
Perioada 1944- 1989 este una extrem de sinuoasă, abundă în urcușuri și
coborâșuri, în evoluții și involuţii spectaculoase. S-a trecut de la democrație la
totalitarism. Cele patru decenii și jumătate ar putea fi împărțite în cinci
subperioade, poziționate astfel după notele lor definitorii: 1944- 1948; 19481956; 1956-1968; 1968- 1978; 1978- 1989.
Evenimentele istorice și documentele juridice majore care au marcat
această perioadă de 45 de ani sunt, în ordine cronologică:
 Insurecția armată de la 23 august 1944, care a condus la schimbarea
radicală de regim politic în România;
 Abdicarea Regelui și Decretul lege nr. 175/1948, care a generat un
proces aspru de sovietizare a educației și învățământului în România;
Decretul din 1948 a pus bazele unui sistem de învățământ liniar, rupt
de tradițiile învățământului românesc.
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Hotărârea Consiliului de Miniștri din 1956, care a adus o urmă de
speranța în revenirea la tradițiile învățământului românesc;
 Legea educației și învățământului din 1968, care a produs modificări
inovative majore în structura, organizarea și funcționarea
învățământului;
 Legea educației și învățământului din 1978, care a continuat procesul
de modernizare a învățământului nostru dar și pe cel de politizare și
ideologizare a educației naționale.
 Ultimele două legi prezentate în ordine cronologică (1968 și 1978)
“încearcă o revenire la structurile tradiționale” (ISE, 2004, Antologia
legilor educaţiei, pag. 17).
Dincolo de aspectele negative specifice regimurilor totalitare, învățământul
românesc s-a dezvoltat considerabil în perioada 1944-1989, având caracteristicile unui sistem modern, fapt recunoscut și de organismele internaționale,
inclusiv de UNESCO. Această perioadă are lumini şi umbre, are mari greşeli,
derapaje dar are și realizări în ceea ce privește: creșterea cantitativă a numărului
de școli primare, gimnaziale, liceale, universitare; extinderea duratei
învățământului; dezvoltarea bazei materiale; lichidarea analfabetismului în
România; (1945- 1956), (Constantin Tudor, op. cit., pag. 287). Câteva note
pozitive care au făcut din sistemul de învățământ românesc un sistem
competitiv sunt:
 A fost lichidat analfabetismul;
 În 1989 aproape un sfert din populația țării era cuprinsă în învățământul de
toate gradele;
 S-au modernizat, îndeosebi începând din 1968, organizarea, planurile de
învățământ, programele școlare, manualele etc;
 S-a diversificat sistemul de formare inițială și continuă a cadrelor
didactice;
 A crescut considerabil numărul școlilor, al grădinițelor și facultăților etc
(ibidem, pag. 287).
Vorbim de o perioadă zbuciumată din istoria României, neanalizata încă
obiectiv, pe baza unor criterii ştiinţifice şi obiective, insuficient decantată în
conștiința și mințile noastre; o perioadă cu derapaje dar și cu realizări care au
făcut din învăţământul romanesc un reper în anumite privinţe.
Elemente de ascensiune a sistemului românesc de învățământ identifica şi
alte lucrări prestigioase în domeniu:
 Creșterea numărului de elevi, studenți și cadre didactice demararea
procesului de lichidare a analfabetismului
 Înființarea unui număr mare de instituții de învățământ superior;
 Înființarea unor instituții de cercetare, de editare a literaturii pedagogice,
de promovare a competiției școlare, de stimulare a talentelor tinerilor etc.;
 Crearea unor instituții de învățământ pentru copiii și tinerii cu nevoi
speciale etc (Diac Fl., vol. II, pag. 45)
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10.2. Perioada 1944-1948: etapa deschiderii drumului spre
“construirea noii orânduiri socialiste”
După 1944 s-au continuat în linii mari tradițiile învățământului
românesc. Până în 1948 putem spune că s-au continuat bunele tradiții ale
acestuia (Fl. Diac- vol. II, 1944-1989). Au fost însă și “derive/derapaje” în
perioada 1944-1948. O radiografie a învățământului românesc în această
perioadă este greu de realizat încă; lucrurile nu s-au decantat, emoțiile sunt încă
prezente, opiniile sunt încă încărcate afectiv.
După 6 martie 1945 ministru al educației și învățământului a fost Ștefan
Voitec. Acesta s-a născut la Corabia în 1904. A fost Ministru al Învățământului
în perioada 1944-1948. În decembrie 1945 a elaborat și prezentat
programul „Pentru lichidarea analfabetismului” care prevedea ca obiective:
1. „ Luminarea neștiutorilor de carte, prin împărtăşirea lor cu binefacerile
instrucțiunii elementare, prin învățarea scris-cititului, paralel cu însușirea
cunoștințelor necesare oricărui gospodar și cetățean al unei țări libere și
democratice;
2. Răspândirea până în straturile cele mai adânci a unei culturi integrate
temeinic și necontenit susținută pentru creșterea nivelului cultural al poporului.”
Învățământul trebuia transformat în conformitate cu ideologia comunistă
venită de la Moscova. Politica de cadre a luat accente dure. Au fost îndepărtate
din învățământ cadre didactice valoroase pentru activitatea profascistă și
filooccidentală. Au fost înlocuite cu tineri din familiile sărace cu ceva studii
primare sau secundare (Fl Diac, vol II, pag. 288). S-a realizat epurarea cadrelor
didactice, a elevilor și studenților. Sub pretext ideologic s-a trecut la eliminarea
din lumea universitară și a școlii a cadrelor didactice de prestigiu. Elevii și
studenții care proveneau din familii de chiaburi au început să fie exmatriculaţi.
Prin Decizia Ministerului Educației Naționale nr. 183872/20.07/1945 a
fost publicat oficial Tabloul de posturi vacante pentru transferări la 1 septembrie
1945 pentru 6542 posturi de învățători, maiștri, agronomi etc. În planurile de
învățământ apar obiecte noi de studiu: economia politică, sociologia, drept,
istoria filosofiei (ibidem, pag. 288).
10.3. Perioada 1948-1956: reformarea învățământului românesc pe
model sovietic
Anul 1948 este unul cu rezonanţe triste în istoria naţională, întrucât
aduce în prim plan reformarea învățământului românesc pe model sovietic. A
fost o perioadă (1948- 1958) de grea încercare; în 1958 s-au retras trupele rusești
de pe teritoriul României și situația a început să se relaxeze oarecum.
În plan politic “Prin abdicarea silită a Regelui la 30 Decembrie 1947...
s-a considerat încheiată etapa desăvârșirii revoluției burghezo-democratice și se
confirma trecerea la construirea orânduirii socialiste” (Fl. Diac, op. cit., vol. II,
pag. 75.).
Reforma învățământului din 1948 a pus bazele organizării învățământului
românesc pe durata a două decenii, până în 1968. Reforma învățământului din
107

1948 s-a impus prin două decrete: 175/1948 și 1383/2 august 1948. Rațiunile au
fost:
 Instaurarea “dictaturii proletariatului”
 Sovietizarea învățământului românesc.Au fost impuse planurile de
învățământ, programele, manualele sovietice sau construite pe model
sovietic.
 Din punct de vedere al direcției școlii românești, s-au schimbat inclusiv
orientările pedagogice, în sensul realizării “educației comuniste “a tinerei
generații.
 Decretul/Lege nr. 175/1948 a schimbat fundamental organizarea
învățământului în România. Potrivit acestui decret/lege nouă organigramă a învățământului românesc se prezenta astfel:
 Învățământul preșcolar: Grădinițe cu orar normal sau redus, grădinițe
sezoniere și săptămânale, care cuprindeau copiii între 3-7 ani;
 Învățământul elementar: școli elementare, cu două cicluri: ciclul I, cu
clasele I-IV, care cuprindeau elevii cu vârste între 7-11 ani și ciclul II, cu
clasele V-VII, urmat de elevii în vârstă de 11-14 ani;
 Învățământul mediu: Licee, școli tehnice, școli pedagogice, școli
profesionale, cu durata 3-4 ani, respectiv clasele VIII- XI;
 Învățământul superior: universități și institute de învățământ superior,
frecventate de absolvenții liceelor și ai școlilor medii tehnice.
 S-a renunțat la o serie de tradiții valoroase ale învățământului românesc;
 Școală secundară de 8 ani a fost înlocuită cu o școală de 7 ani (clasele VVII și clasele VIII –XI) iar din 1951 cu o școală de 6 ani (Decretul 175/3
august 1948).
Planurile de învățământ, programele și manualele au fost
schimbate. Studiul limbii ruse a devenit obligatoriu începând cu clasa a V-a. Au
fost îndepărtate din învățământ cadrele didactice cu probleme. S-a pus problema
formării unui nou corp profesoral din “oamenii zilei”. S-a ajuns la defavorizarea
elevilor şi a studenţilor cu “origine socială nesănatoasă” (Giurescu. C. D. (2001).
Învăţământul în România între anii 1948- 1989, Disertaţie susţinută cu ocazia
ceremoniei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din
Craiova, 22 noiembrie 2001).
Alfabetizarea generală a populației României a reprezentat un obiectiv
major al noii conduceri la nivel de stat și la nivel politic. Conferința Națională a
PCR din octombrie 1945 a stabilit că imperativul în momentul învățământului
era lupta împotriva analfabetismului. În 1945 peste 4.000.000 de persoane nu
știau să scrie și să citească. Acest program de alfabetizare a populației a fost
oficializat prin Decretul 175/1948. La 30 ianuarie 1946 se deschidea oficial
campania de alfabetizare.
Din punct de vedere istoric, lichidarea analfabetismului a început la 16
decembrie 1945, când ministru învățământului la acea dată, Ștefan Voitec, a
rostit la Radio-România conferință cu titlul ”Pentru lichidarea analfabetismului”. În conținutul acelei conferințe se prezenta faptul că România este
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țară cu cel mai mare nivel de analfabetism din Europa; la dată respectivă, spunea
Ștefan Voitec, în România erau peste 5 miloane de analfabeți până la vârstă de 50
de ani. Cei mai mulți analfabeți trăiau în mediul rural. La recensământul populației
din 1948 s-a constatat că în România mai existau 3 497 278 de analfabeți, ceea ce
reprezenta 23,1 % din populația țării. În 1970 UNESCO a declarat faptul că în
România analfabetismul a fost lichidat. Au fost antrenați în această luptă împotriva
analfabetismului profesori, studenți, preoți etc.
Decretul Lege din 1948 a stabilit și o serie de alte decizii cu impact
major asupra educației, învăţămâtului, artei, științei, culturii, sportului în
România. Astfel Art. XXXII stabilea faptul că “Actualele școli normale se
transformă în școli pedagogice”. S-au înființat “Facultăţile muncitoresti”, care au
funcționat până în 1955. S-a înființat la București Institutul « Maxim Gorki », cu
facultate de literatură și limba rusă, care avea menirea de a pregăti necesarul de
profesori de limba rusă, din ce în ce mai mare. În 1951, sub patronajul Uniunii
Scriitorilor se înființează Școală de literatură și critică literară “Mihai
Eminescu”, durata cursurilor fiind de doi ani. “Scopul Școlii era de a descoperi
talente și de a pregăti ziariști, prozatori, poeți și critici literari atașați ideologiei
comuniste. Cursurile acestei școli erau ținute de mari scriitori și literați ca Mihail
Sadoveanu, Tudor Vianu, Petru Dumitriu, Camil Petrescu, etc. Se adăugau
“profesorii proletcultişti” care acopereau zona ideologică. “Important a fost că în
această Școală de literatură și critică literară s-au afirmat poeți că: Nicolae Labiș,
Florin Mugur, Ion Gheorghe, Gheorghe Tomozei, critici și scriitori că: Lucian
Raicu, Ștefan Luca, Radu Cosașu, Horia Aramă etc” (ibidem, pag. 38);
Structura sistemului de învățământ era următoarea:
o Instituții de învățământ preșcolar: grădinițe cu orar normal (zilnic până la
ora 12,00), grădinițe cu program prelungit (până la ora 18,00), grădinițe
sezoniere și grădinițe cu program săptămânal pentru copiii de la 3 la 7 ani;
o Școli elementare, cu două cicluri: ciclul I cu clasele I-IV (de la 7 la 11 ani)
și ciclul II cu clasele V- VII, VIII, de la 11 la 15 ani;
o Școli medii de diverse tipuri (licee, școli tehnice, școli pedagogice, școli
profesionale) cu durata de 4 ani (clasele VII, VIII- XI);
o Învățământul superior cu două tipuri de instituții: universități și institute
de învățământ superior.
S-a dezvoltat considerabil rețeau universităților și a institutelor de
învățământ superior.
În perioada 1948–1956 s-au luat multe măsuri radicale: Fundamentul
ideologic era filosofia marxist-leninistă, materialismul dialectic și istoric; a fost
adoptat sistemul sovietic de învățământ; Religia a fost eliminată din planurile de
învățământ; S-a adoptat sistemul sovietic de notare a elevilor, de la 5 la 1; S-a
redus durata liceului cu 1 an.
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Perfecționarea cadrelor didactice
În 1951 s-a adoptat o hotărâre privind continua perfecționare ideologică,
politică și profesională a cadrelor didactice. A luat ființă Institutul de
perfecționare a cadrelor didactice (I.P.C.D.) și cabinetele pedagogice regionale.
S-au luat de asemenea şi alte decizii importante care au afectat esenţa
procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. S-au înfiinţat
unele instituţii care au generat un impact major asupra acestui domeniu, unele
dintre acestea având şi astăzi funcţii semnificative în modernizarea
învăţământului din România.
Astfel, a fost înființat Institutul de Științe Pedagogice; a luat ființă
Editura Didactică și Pedagogică; a apărut Revista de Pedagogie; în aprilie 1952
s-a organizat un Congres al cadrelor didactice din învățământul elementar și
mediu; s-au inițiat olimpiadele școlare (Fl. Diac, vol. II, pag. 177).
10 aprilie 1956-1968: corectarea unor erori, începuturile normalității
În 1956, ministru al învăţământului era Ilie Murgulescu (1902 -1983).
S-a născut în Comuna Cornu, jud. Dolj; Chimist român, acad (1952), prof. La
Universitatea din București.
Prezentăm în sinteza câteva date care vizează activitatea sa în domeniul
învăţământului românesc.
 Ministru al Învățământului Public în perioadele 1953-1956 și 1959-1964.
 A propus în martie 1956 o serie de măsuri care vizau corectarea reformei
învățământului românesc de la 10 la 11 ani și în perspectivă la 12 ani.
 Introduce planul de învățământ pentru școlile de cultură generală de 11
ani.
 Asigură introducerea de la cl. a-VI-a a celei de a doua limbi moderne:
engleză (la alegere franceză sau germană)
 Asigură schimbarea manualelor școlare prin reintroducerea manualelor
autohtone la disciplinele fundamentale.
 Susține ideea introducerii concursului pentru elaborarea manualelor
școlare.
 În perspectiva trecerii la școala de 12 ani susține procesul de
modernizare a învățământului românesc. În acest cadru introduce
calculul diferențial și integral în studiul matematicii, ceea ce a însemnat
revenirea liceului la perioada interbelică cel puţin din punct de vedere al
programei de matematică (Fl Diac, op. Cât, pag. 98-99).
În 1956, sub ministeriatul lui Ilie Murgulescu, se iau unele măsuri
importante privind dezvoltarea învățământului românesc și corectarea unor erori
ale reformei din 1948. Printre altele, în 1956 învățământul de cultură
generală revine la 11 ani iar Școală de 7 ani devine obligatorie. Prin măsurile
respective se urmărea creșterea duratei învățământului românesc de la 10 ani la
11 ani și, în perspectivă, la 12 ani. Structura învățământului trebuia să fie
următoarea:
o 4 ani clasele I-IV;
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3 ani învățământul gimnazial (clasele V-VII);
4 ani învățământul mediu: clasele VIII-XI;
Se schimbă planurile de învăţământ, programele și manualele; acestea sunt
“eliberate” de influența sovietică (ibidem, pag. 99).
Scopul era:
 Desăvârșirea caracterului general și obligatoriu al învățământului primar;
 Dezvoltarea învățământului de 7 ani în vederea apropiatei lui
generalizări;
 Lărgirea învățământului mediu
 Instruirea practică a elevilor;
 Formarea prin universități și institutele pedagogice a unui număr mai
mare de studenți pentru a deveni cadre didactice;
 Efectivul la clasă era prevăzut pentru 30- 40 de elevi;
 Legislația aprobată în 1956 mai urmărea:
renunțarea la crearea claselor pe sexe/generalizarea școlilor cu clase
mixte;
 S-a stabilit obligativitatea funcționarii școlilor de 7 ani cu cel puţin două
rânduri de clase V-VII;
 În perspectiva se prevedea că gimnaziul să funcționeze cu clasele V-VII
iar liceele cu clasele V-XI.
 Era subliniat rolul învățământului în popularizarea hotărârilor și
directivelor partidului și guvernului în muncă de lămurire a țăranului
pentru transformarea socialistă a agriculturii... activitatea învățătorului la
sate devine foarte complexă, cu sarcini obştesc, care-l obligă prin
calitatea lui de membru PCR...” (ibidem, pag. 99).
o
o










Formarea învățătorilor
S-au înființat 14 institute pedagogice cu durata de 2 ani, care cu timpul
au devenit de 3 ani, capabile să asigure o pregătire mai temeinică a
învăţătorilor.
S-a propus, după modelul sovietic, înființarea unor institute pedagogice
cu durata de 2 ani, la care se puteau înscrie absolvenți ai învățământului
mediu teoretic cu diplomă de maturitate;
S-a instituit Ziua învățătorului, sărbătorită în fiecare an la 30 iunie; s-a
instituit titlul de “învățător fruntaș” și “profesor fruntaș”;
În august 1959 se aprobă Hotărârea Consiliului de Miniștri privind
“Majorarea salariilor cadrelor didactice și instituirea gradelor
didactice pentru cadrele didactice din institutele/instituțiile de educație,
institutele preșcolare, învățământul general, pedagogic, tehnicprofesional, școlile agricole și de meserii”;
Această Hotărâre stabilește” pentru oprimă dată” ierarhia cadrelor
didactice: educatoare și învățători I (pentru absolvenții școlilor normale);
profesor I (pentru absolvenții cu studii superioare complete sau studii
echivalente); profesor II (pentru absolvenții institutelor pedagogice de 2
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și 3 ani, cu examen de stat sau studii echivalente); pedagog I (având
studii medii complete, cu examen de maturitate).
Sunt reglementate “examenul de maturitate” pentru învățământul general
(licee teoretice și școli medii tehnice) și “examenul de stat” pentru
învățământul superior;
Congresul al-III-lea al PMR ținut în iunie 1960 prevedea încheierea
generalizării învățământului de 7 ani până în anul școlar 1962/1963 și
apoi trecerea la învățământul general obligatoriu de 8 ani (ibidem, pag.
18).

Perfecționarea cadrelor didactice
În anul școlar 1959/1960 s-a ținut prima sesiune de “definitivat” în
învățământ, după suspendarea gradelor didactice din anul 1948. În anul școlar
1960/61 s-a organizat pentru prima oară după o perioadă lungă de
timp examenul pentru obținerea gradului II.
Se înființează Secțiile de învățământ regionale. În 1968, odată cu
reorganizarea administrativ– teritorială a țării, Secţiile de învățământ regionale
devin Inspectorate școlare județene.
10 mai 1968-1978: revenirea la tradiții
Dezvoltarea învățământului în România în perioada 1968-1978 a fost
marcată de aprobarea unei noi legi a învățământului, și anume Legea din 1968,
propusă spre aprobare de Ministrul învățământului de la acea vreme, Mircea
Maliţa.
Mircea Malița s-a născut la 20 februarie 1927 la Oradea; a fost
matematician, eseist, profesor universitar, academician; diplomat, director al
Bibliotecii Academiei între 1950-1955; adjunct al ministrului Afacerilor Externe,
ministru al Învățământului (1970-1972), ambasador în Elveția (1980- 1982), în
SUA (până în 1984) și director al Bibliotecii române din New York.
În vara anului 1965 are loc Congresul al IX-lea al PCR, care aduce o
relaxare a dictaturii comuniste și o distanțare tot mai evidență de rigorile și
constrângerile impuse de Uniunea Sovietică” (Fl Diac, vol II, pag. 341). La 13
mai 1968, Marea Adunare Națională adopta Legea privind învățământul în
Republica Socialistă România. Conducerea Ministerului învățământului a fost
asigurată de Mircea Maliţa, om de cultură și diplomat, care a reușit să vină cu o
nouă viziune, modernă, asupra conceperii, organizării și conținutului
învățământului în România. Legea introducea obligativitatea învățământului de
cultură generală de 10 ani și stabilea noua structură a învățământului.
Structura învățământului românesc de toate gradele se prezenta astfel:
 Învățământul preșcolar (3-6/7 ani);
 Învățământul de cultură generală, obligatoriu, cu durata de 10 ani,
cuprinzând elevii între 6/7 ani-16 ani;
 Învățământul liceal, cu licee de cultură generală și de specialitate;
durata era de 4 ani, liceul teoretic și de 5 ani, liceul de specialitate;
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Învățământul profesional și tehnic: 1) școli profesionale cu durata de
1-2 ani; 2) ucenicie la locul de muncă, cu durata de 6 luni-1 an, pentru
absolvenții a 10 clase de cultură generală;
 Învățământul superior, cu durata de 3-6 ani;
 Învățământul postuniversitar pentru specializarea cadrelor cu
pregătire superioară;
O radiografie a învățământului românesc în această perioadă este greu de
realizat încă; lucrurile nu s-au decantat, emoțiile sunt încă prezente, opiniile sunt
încă încărcate afectiv (Fl Diac, op. Cât, pag. 343; Învățământul în Republica
Socialistă România, Ministerul Educației și Învățământului, București, 1973).
ORGANIGRAMA SISTEMULUI
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA

Măsurile administrative și financiare au făcut ca bugetul învățământului
să crească, în raport cu anul 1950, de 3 ori în 1973. Învățământul preșcolar
dispunea de 11. 542 de clădiri pentru grădinițele de copii. Copiii care frecventau
grădinița reprezentau 45,7 % din efectivul total al copiilor de vârstă preșcolară.
Ponderea ce a mai mare o reprezentau copiii de 5 ani care trebuiau să mergă la
școală: 80% din totalul acestora frecventau grădinița. În 1972/73 se înregistrau
următoarele creșteri față perioada 1938/1939:
 În anul școlar 1938/1939 numărul total al unităților de învățământ
preșcolar era 1.577; numărul total al educatoarelor era 1819, iar numărul
copiilor cuprinși era 90. 787;
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În anul școlar 1971/1972 numărul total al unităților de învățământ
preșcolar era 10.972; numărul total al educatoarelor era 20 174, iar
numărul copiilor cuprinși era 506. 488;
 În anul școlar 1972/1973 numărul total al unităților de învățământ
preșcolar era 11.542; numărul total al educatoarelor era 23.224, iar
numărul copiilor cuprinși era 59.1 670.
Numărul unităților de învățământ preșcolar comparativ cu anul școlar
1938/1939 a fost de 7,3 ori mai mare, al educatoarelor de aproape 13 ori, iar al
copiilor școlarizați de 6,5 ori (Învățământul în Republica Socialistă România,
Ministerul Educației și Învățământului, București, 1973).
Învățământul general obligatoriu avea durata de 10 ani și cuprindea
copiii între 6 și 16 ani. Generalizarea învățământului obligatoriu de 10 ani a
început în anul școlar 1969/1970; vârsta de școlarizare a coborât de la 7 la 6 ani.
Durata învățământului general obligatoriu a crescut de la 8 la 10 ani.
Învățământul obligatoriu de cultură generală cuprindea în acel an 2.729.092
elevi, 137. 456 cadre didactice și 14.935 unități școlare.
Învățământul liceal era plasat în continuarea clasei a VIII-a și cuprindea
două trepte: treaptă I (anii I și II de liceu) inclusă în învățământul general
obligatoriu și treaptă a II-a, (anii III, IV sau V), cu caracter selectiv.
În anul școlar 1972/1973 rețeaua liceelor cuprindea 921 unități, dintre
care 532 licee reale și 28 licee umaniste și de artă, cu un efectiv de 355.328 de
elevi, precum și 361 licee de specialitate cu un efectiv de 149. 895 elevi.
Liceele erau împărțite în două categorii:
 Licee de cultură generală, cu durata de 4 ani (cursuri de zi) și 5 ani
(cursuri serale sau fără frecvența); după primul an de școală elevii
trebuiau să opteze pentru secția științifică (real) și secția umanistă
(uman);
 Licee de specialitate. Acestea au fost create în 1966 cu scopul de a
asigura, pe lângă o formație generală, și o specializare necesară atât
continuării studiilor în învățământul superior tehnic cât și integrării în
producție. Durata studiilor era diferențiată în funcție de specialitate:
liceele agricole, de silvicultură, economice durau 4 ani, iar liceele
industriale, cele pedagogice, sanitare durau 5 ani.
Învățământul profesional s-au dezvoltat de asemenea considerabil.
Cuprindeau școlile profesionale, ucenicia la locul de muncă, școlile de maiștri.
În 1972/73 pregăteau de 8,4 ori mai mulți muncitori calificați decât în
1938/1939.
Învățământul superior. Rețeaua învățământului superior cuprindea în
anul universitar 1972/1973 19 centre universitare, cu 47 institute de învățământ
superior, cu un număr total de 187 de facultăți. Numărul studenților se ridică la
143. 986 (Învățământul în Republica Socialistă România, Ministerul Educației și
Învățământului, București, 1973)..


Să nu punem etichete! Să judecăm cu capetele noastre!
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În perioada 1968-1978 a urmat o dezvoltare vertiginoasă a rețelei școlare
și universitare în România. A crescut de asemenea numărul de preșcolari, elevi și
studenți cuprinși în sistemul de învățământ. Rămâne valabile caracteristicile din
perioada 1944-1968, și anume politizarea și ideologizarea excesivă a învățământului, impregnarea cu ideile marxist leniniste; se accentuează promovarea
cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.
În anul școlar 1970/71 în România erau 18 centre universitare, cu 195 de
facultăți. Pentru pregătirea învățătorilor, în anul școlar 1969/1970 au fost create
în cele 39 de județe 38 de școli pedagogice. Pentru pregătirea profesorilor, până
în 1970, au fost înființate 14 institute pedagogice de trei ani, (București, Iași,
Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Bacău, Baia- Mare, Brașov, Constanța, Galați,
Oradea, Pitești, Suceava, Tg Mureș) (Învățământul în Republica Socialistă
România, Ministerul Educației și Învățământului, București, 1973)..
10 iunie 1978-decembrie 1989: învățământ național într-un context
internațional Legea Învățământului nr. 28/1978
La 21 decembrie 1978, Marea Adunare Națională a adoptat Legea
educației și învățământului. Ministru al învăţământului era Paul Niculescu-Mizil
(1923-2008). A fost ministrul educației și învățământului din România între
1972-1976 şi ministru de finanțe între 1978-1981.
Anul 1978 era al III-lea reper important din perioada totalitaristă (1948,
1968, 1978). Conducerea Ministerului învățământului a fost asigurată de Paul
Niculescu Mizil. În Capitolul II, art 23 al Legii se prezintă structura Sistemului
de învățământ” care arată astfel:
 învățământul preșcolar;
 Învățământul primar (clasele I-IV);
 Învățământul gimnazial (claserle V-VIII);
 Învățământul liceal, organizat pe două trepte: treaptă I, clasele IX-X și
treaptă a II-a, clasele XI-XII, la cursurile de zi și clasele XI-XIII la
cursurile serale;
 Învățământul profesional și de maiștri;
 Învățământul superior;
 Cursurile de calificare și învățământul agrozootehnic de masă;
 Învățământul postuniversitar, doctoratul și alte forme de perfecționare a
pregătirii personalului muncitor;
 Treaptă I de liceu este parte integrantă a învățământului obligatoriude 10
ani și are menirea de a completa cunoștințele generale din învățământul
gimnazial și de a sigura tuturor tinerilor pregătirea într-o meserie care să
le permită să se încadreze în producție ca practicant, să se înscrie în
școala profesională sau să continue studiile în treaptă a II-a de liceu”.
Dacă lăsăm la o parte politizarea și ideologizarea excesive, Legea din
1978 avea caracter național dar se încadra într-un context internațional.
Organismele internaționale, inclusiv UNESCO, apreciau organizarea sistemului
românesc de învățământ. Sistemul de învățământ din România era așezat din
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punct de vedere organizatoric, structural și funcțional; așezarea învățământului
pe două trepte era o soluție realistă și modernă din moment ce:
 Asigura elevilor o pregătire temeinică, dovedită de participarea acestora
la diferite conpetitii/concursuri naționale și internațională;
 Asigura rute flexibile de continuare a studiilor după cele 10 clase.

ORGANIGRAMĂ- Sistemul de învățământ
11. Perioada posdecembristă: inovație și reformă
11.1. Reforma învățământului – miza schimbării sociale și politice
După 1989 s-a impus o schimbare fundamentală a modelului educativ și
restructurarea întregului cadru de organizare a învățământului, care nu se putea
realiza prin ameliorări cosmetice sau măsuri corective limitate (Cezar Barzea,
coord., 1993). Miza socială a noii reforme în educație s-a formulat în următorii
termeni: învățământul trebuie să devină o importantă pârghie a schimbării
sociale și să-și refacă, în același timp, capacitatea de autoreglare proprie stării de
normalitate, care să îl aducă la standardele de performanță și la un mod de
organizare compatibil cu normele occidentale (ibidem, pag. 19). Ceea ce s-a
întâmplat în România posdecembristă, în ceea ce privește schimbările din
sistemul de învățământ, este în concordanță cu adevărul potrivit căruia “Orice
116

reformă şcolară, pentru a funcţiona în termeni de eficienţă şi eficacitate,
presupune dezvoltarea unei concepţii, a unui mod de a gândi strategic,
proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculumului naţional. Cadrului de
referinţă îi revine responsabilitatea unui astfel de demers (Dan Potolea,
coord., Marin Manolescu și alții, Cadru de referință pentru reconstrucţia
curriculumului pentru învăţământul preuniversitar, 2012, pag.6).
Putem afirma că s-au produs modificări substanțiale pe toate planurile.
Avem în vedere procesul de desideologizare, noua structură și conducere a
învățământului din România; cadrul juridic normativ adecvat noilor
contexte; conţinutul învățământului; planuri noi de învățământ, programe,
manuale; formarea și perfecționarea cadrelor didactice într-un sistem nou,
adaptat standardelor europene; mișcarea de personal mai flexibilă și relaxată;
activitatea de îndrumare și control;
informatizarea învățământului; modificarea configurației rețelei școlare; deschiderea sistemului de
învățământ spre exterior, prin stabilirea de relații instituționale și/sau personale
cu numeroase alte sisteme de învățământ din lume (Fl. Diac, vol. II, pag. 99).
11.2. Etape în reforma curriculară postdecembristă
Realizarea unei radiografii a “istoriei” reformei curriculare în România
de după 1989 ne permite să identificăm câteva etape distincte, a căror identitate
este dată, pe de o parte, de specificitatea abordărilor conceptuale, iar pe de altă
parte de contextul general al schimbărilor implementate în sistemul educaţional
românesc. Astfel, se poate vorbi de trei mari perioade ale reformei curriculare:
 perioada primelor eforturi de elaborare conceptuală şi de restructurări
punctuale (1990-1997);
 perioada elaborării propriu-zise a noului curriculum naţional şi a
implementării unei reforme curriculare coerente (1997-2000);
 perioada modificărilor masive şi divizate la nivelul tuturor componenţelor
curriculare, pe fondul schimbărilor de structură a sistemului educaţional
românesc (2001-2010).
Fiecare dintre aceste perioade are subetape distincte, de intervenţie mai
accentuată sau mai puţin elaborată în planul curriculumului școlar. „Analiza
acestora permite identificarea punctelor nodale în evoluţia curriculumului
românesc, a elementelor de continuitate şi discontinuitate, a intervenţiilor de
succes şi a fragilităţilor demersurilor–toate acestea ca „lecţii” oferite de istoria
domeniului, ale căror concluzii se impun a fi valorificate în elaborarea unui nou
cadru de referinţă a curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar.
Schimbările curriculare promovate au făcut tot mai frecvente trimiteri la
contextul european şi s-au concretizat în documente de politică educaţională care
au vizat compatibilizarea finalităţilor, conţinutului şi structurii învăţământului
preuniversitar cu demersul european. (Dan Potolea, coord., Marin Manolescu și
alții, Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național”,
EDP, București, 2012).
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Perioada 1990-1997: elaborări conceptuale în plan teoretic şi
schimbări punctuale în practica şcolară
Identitatea acestei perioade este dată de primele eforturi de elaborare
conceptuală şi de restructurările punctuale aplicate la nivelul documentelor
curriculare ale vremii, pe fondul unui sistem educaţional cu 8 ani de învăţământ
obligatoriu. Începutul anilor ’90 a promovat un interes constant al specialiştilor şi
cercetătorilor din educaţie pentru reflecţia sistematizată asupra sistemului de
învăţământ şi pentru reforma în plan curricular. Concomitent, şi adesea fără
corelarea necesară, au fost aplicate restructurări punctuale la nivelul documentelor
curriculare ale vremii şi a demarat, după o perioadă amplă de pregătire şi
discuţii, Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar RO 3724componentă Curriculum (cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială)
care a creat contextul sistematizării şi uniformizării eforturilor în domeniu.
Elaborările conceptuale privind reforma curriculară au început în zona
de cercetare-dezvoltare în anii 1990-1994, în contextul reflecţiilor privind nevoia
de reformare a întregului sistem de învăţământ. Acestea s-au materializat, în
primul rând, printr-o serie de studii şi cercetări cu rol de fundamentare a
opţiunilor ulterioare în domeniul curriculumului, dezvoltate în cadrul Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei.
Aceste studii şi cercetări au realizat diagnoza stării sistemului de
învăţământ la acel moment şi au dat posibilitatea identificării elementelor
valoroase din perspectiva unei viitoare reforme curriculare, precum şi
conştientizării nevoii de schimbare în domeniu. Pornind de la concluziile
acestora, au fost elaborate primele studii de proiectare a reformei curriculare şi
de dezvoltare în plan conceptual.
Pe fondul schimbărilor de structură a sistemului educaţional (reducerea
duratei învăţământului obligatoriu de la 10 ani la 8 ani, reducerea programului
şcolar de la 6 la 5 zile etc.), în perioada 1990-1994 au avut loc o serie
de modificări punctuale la nivelul planurilor de învăţământ şi al
programelor şcolare. Aceste schimbări nu au avut însă un caracter coerent şi
sistematizat, fiind adesea implementate fără o analiză de nevoi şi fără o pregătire
specifică a sistemului educaţional. Noile programe şcolare pentru ciclul primar
au fost implementate la nivelul sistemului educaţional începând cu 1995 şi au
fost valabile până la nivelul anului 1998. Pe baza acestora, tot în 1995, au intrat
în sistem primele manuale alternative.
În 1995 a demarat oficial Proiectul de reformă a învăţământului
preuniversitar RO 3724, cofinanţat de Guvernul României şi Banca Mondială,
după o perioadă mai îndelungată de pregătire. Componenta Curriculum a
programului a permis dezvoltarea cadrului instituţional şi conceptual necesar
pentru dezvoltarea unei reforme curriculare coerente şi constructive. Astfel,
înfiinţarea Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Formarea Profesorilor
(ulterior Consiliul Naţional pentru Curriculum) şi a structurilor aferente acestuia
(comisii de coordonare, grupuri de lucru) a oferit posibilitatea profesionalizării
dezvoltării curriculare, prin pregătirea treptată a unor specialişti în domeniu şi
prin crearea unor mecanisme unitare de elaborare a curriculumului naţional. De
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asemenea, s-a dezvoltat cadrul conceptual, prin promovarea unei concepţii
unitare de dezvoltare a curriculumului (curriculum nucleu şi curriculum la
decizia şcolii) şi a unui calendar clar al reformei curriculare.
Perioada 1997-2000: sistematizare şi coerenţă în reforma curriculară
Intervalul 1997-2001 reprezintă perioada de reformă curriculară
“accelerată”, etapă de elaborare şi implementare a curriculumului naţional, într-un
cadru sistematizat, coerent şi unitar de intervenţie. Pentru prima dată după
1989, reforma curriculară a fost adoptată de minister ca prioritate a politicii
educaţionale, că element nodal ce trebuie şi poate să dea coerenţă tuturor
demersurilor de reformă la nivelul sistemului românesc de învăţământ. Astfel, în
1998 a fost elaborat şi aprobat documentul de politică educaţională Curriculum şi
dezvoltare curriculară în contextul reformei învăţământului. Politici curriculare
de perspectivă, care a stabilit priorităţi ale demersurilor viitoare în domeniu.
În acest context a fost elabora t primul cadru de referinţă al
curriculumului românesc: Curriculumul naţional. Cadru de referinţă (1998).,
sub ministeriatul Lui Andrei Marga. Acest document de politică educaţională a
explicitat, pentru prima dată, premisele filosofiei educaţionale pe baza căreia s-a
dezvoltat curriculumul naţional şi a definit conceptele de bază din
domeniu: curriculum de bază, curriculum la decizia şcolii, ciclu curricular, arie
curriculară, schemă orară, standard curricular, profil de formare etc.
În 1998 a fost elaborat şi adoptat un nou plan de învăţământ: Curriculumul naţional. Plan-cadru de învăţământ. În elaborarea planului
de învăţământ au fost operaţionalizate conceptele promovate de Cadrul de
referinţă. În 1999 au fost aprobate noile planuri-cadru pentru liceu.
Perioada 2001-prezent: noi structuri, noi concepte în plan teoretic şi
redimensionarea flexibilităţii curriculare
Aceasta este perioada marcată de trecerea la 10 ani de învăţământ
obligatoriu şi de schimbările de structură a sistemului educaţional românesc, fapt
care a determinat modificări masive la nivelul tuturor componentelor curriculare.
În perioada 2001-2002 putem vorbi despre o etapă de modificări
punctuale. În anul 2001, planurile cadru pentru învăţământul obligatoriu şi
pentru liceu au fost modificate. Introducerea noilor planuri-cadru în 2001 a fost
însoţită de o revizuire a programelor şcolare la toate clasele I-XII, în sensul”
descongestionării”. Aceste intervenţii s-au realizat numai la nivelul componenței
conţinuturi şi au determinat o serie de incoerenţe ale schimbărilor pe verticală
(de la un an de studiu la altul) şi pe orizontală (la nivel de arie curriculară sau la
nivelul corelaţiilor interdisciplinare). În ceea ce priveşte manualele şcolare, în
anul 2001 s-a intervenit asupra regulamentului de evaluare-avizare a manualelor
pentru liceu; astfel oferta de pe piaţă a fost limitată, din raţiuni financiare, la trei
manuale.
La începutul anului 2002 au fost demarate o serie de acţiuni cu impact în
plan curricular de pregătire a trecerii la învăţământul obligatoriu de 9 ani,
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prin: elaborarea unor proiecte de planuri de învăţământ, planificarea
intervenţiilor de revizuire a programelor şcolare etc.
Anul 2003 a adus altă serie de modificări, ca urmare a prelungirii
duratei învăţământului obligatoriu la 10 ani şi a schimbărilor de structură a
sistemului educaţional (Legea nr. 268 de modificare a Legii nr. 84/1995
republicată cu modificările şi completările ulterioare).
Schimbările planurilor cadru au presupus utilizarea unor noi concepte. A
fost introdus curriculumul diferenţiat, ca o nouă componentă alături de trunchi
comun şi curriculum la decizia şcolii. De asemenea, pentru prima dată în
Curriculumul Naţional, în notă de fundamentare a planurilor-cadru pentru clasele
a IX-a–a X-a se face referire la competenţele cheie, în contextul schimbărilor la
nivel european. În acelaşi sens, notele de prezentare ale programelor şcolare şi
schimbările în formularea competenţelor şi selectarea conţinuturilor au
valorificat, de asemenea, ideea de competenţe cheie. (Dan Potolea, coord., Marin
Manolescu și alții, Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului
național”, EDP, București, 2012).
Anul 2012 aduce de asemenea o modificare majoră a structurii sistemului
de învățământ din România. Este vorba de introducerea “CLASEI
PREGĂTITOARE” în componenţa ciclului primar. Această decizie a fost una
istorică, în sensul în care s-a produs alinierea învățământului românesc pentru
acest segment de vârstă cu tendințele pe plan european și mondial. Concepția,
filosofia, sistematizarea elementelor curriculumului și a evaluării elevilor din
clasa pregătitoare au fost fundamentate în mai multe documente, între care
“Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare”, 2012,
coordonator prof. Univ. Dr. Marin Manolescu).
11.3. Armonizarea învățământului românesc cu tendințele europene
România a adoptat, în contextul integrării în Uniunea Europeană o serie
de documente de politică educațională–cum ar fi Programul de Guvernare 20012004, Parteneriatul de Aderare România –Uniunea Europeană. Acestea
prevăd modalități de aliniere la tendințele de politică educațională
comună, elaborate la nivel European. În cadrul programelor școlare, care
prezintă ca finalități formarea de competențe pentru absolventul de învățământ,
competențele de bază ’’(generale și specifice fiecărei discipline de studiu) se
suprapun conceptual peste competențele cheie’’. Acestea se completează cu
formarea de atitudini și valori, pentru fiecare disciplină de studiu. De asemenea,
planul de învățământ, fiind structurat pe arii curriculare, acoperă explicit
formarea de competențe cheie, mai puţin pe cele de “a învăța să înveți’’ și,
competențe de relaționare interpersonală, interculturală și socială’’.
Introducerea standardelor în educație reprezintă o expresie a
armonizării cu sistemele europene de educație. În sistemul de învățământ din
România adoptarea “standardelor în educație” are o istorie proprie. În
Curriculum-ul Național din 1998 a fost introdus conceptul de „standarde
curriculare de performantă". Acestea „sunt standarde naționale, absolut
necesare în condițiile introducerii unei oferte educaționale diversificate,
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concretizată în elaborarea unui plan cadru de învățământ, a unor programe
școlare noi, precum și a manualelor alternative. Ele reprezintă un sistem de
referință comun și echivalent pentru toți elevii, vizând sfârșitul unei trepte de
școlarizare". (Curriculum Național, 1998, pag. 204).
Standardele curriculare vizează obiective și competențe educaționale
obligatorii și comune pentru toți elevii din învățământul preuniversitar. Din
această perspectivă, „standardele curriculare de performanță” stabilite prin
Curriculumul Național din 1998 reprezintă în sine un „referențial”, din care
derivă la nivele mai mici, inferioare, referențialul reprezentat de Planul cadru de
învățământ, referențialul reprezentat de programele școlare, referențialul
reprezentat de noile manuale alternative.
O a II-a etapă importantă în adoptarea standardelor educaționale este
marcată de Legea Educației Naționale nr 1/2011. De fapt România transmite
mesajul că va continuă efortul de adaptare la specificul național a
referențialului/standardelor educaționale reprezentate de competențele - cheie
din spațiul european. Sistemul educațional din România face eforturi de adaptare
la ceea ce reprezintă, de fapt, "norma europeană", stabilită prin toate
documentele și directivele organismelor europene. Prezența în Legea Educației
din 2011 a referințelor la competențele-cheie promovate în documentele
europene este explicită.
Legea educației naționale (nr.1/2011) stipulează în art. 68
competențele cheie pentru învățământul obligatoriu din România în formularea
și ordonarea următoare:
„(1) Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se
axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a
elevului:
 competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în
cazul minorităților naționale;
 competențe de comunicare în limbi străine;
 competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;
 competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației că instrument
de învățare și cunoaștere;
 competențe sociale și civice;
 competențe antreprenoriale;
 competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
 competența de a învăța să înveți”.
Următoarea etapă, probabil cea mai relevantă în raport cu cerințele de
armonizare a referențialului intern cu referențialul extern în educație și evaluare,
o va reprezenta reconstrucția curriculumului național la nivel preuniversitar, pe
baza unui nou Cadru de referință fundamentat pe o nouă concepție strategică,
care să conducă la schimbarea planurilor de învățământ, a programelor și a
manualelor. Deocamdată asistăm la modificări fragmentare și uneori incoerente
ale acestor documente.
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Reforma curriculară din România se află acum într-un moment de
vârf al schimbărilor şi se doreşte a fi o reformă avansată. Legea educaţiei
naţionale este un argument în favoarea nevoilor de schimbare accentuată şi
accelerată a învăţământului preuniversitar românesc. Referirile explicite ale
legii la nevoia de reformare a curriculumului şcolar se corelează cu prevederi
care au impact indirect asupra acestui domeniu, cum ar fi: o mai mare implicare
a comunităţii locale şi a părinţilor în viaţa şcolii, flexibilizarea criteriilor de
promovare în carieră, întărirea caracterului social, interdisciplinar şi tehnicoaplicativ al cunoaşterii transmise în cadrul formal al şcolii, recunoaşterea
faptului că educaţia devine mai mult decât o etapă în istoria personală, anume, o
preocupare ce însoţeşte omul pe parcursul întregii sale existenţe. În aceste
condiţii, curriculumul şcolar românesc întră într-o etapă de reformă avansată,
care presupune o nouă concepţie asupra curriculumului şcolar, un nou cadru de
referinţă pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculară, documente
curriculare moderne şi condiţii de implementare în sistem coerente cu acestea
(Dan Potolea, coord., Marin Manolescu și alții, Coordonate ale unui nou cadru
de referință al curriculumului național”, EDP, București, 2012).
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Cap. IV. ELEVI ŞI DASCĂLI: EXAMENE, PROMOVĂRI ŞI
RECOMPENSE, SANCŢIUNI ŞI PEDEPSE
1. “Meseria de elev” - de la mantia inocenței la aventura cunoaşterii
1. 1. Examene, concursuri, promovări, recompense
Evaluarea, prin diversele sale forme, a fost prezentă în școală
dintotdeauna. Și pentru dascăli și pentru elevi. Dinainte de Legea lui Cuza și
după aceea. În cele ce urmează ne vom strădui să facem o prezentare sintetică,
selectivă, din păcate incompletă, privind evaluările, promovările, recompensele,
sancţiuni și pedepse elevilor și ale dascălilor de-a lungul timpului, vom folosi
surse bibliografice, pagini memorialistice dar și texte ale celor mai semnificative
legi ale învățământului din 1864 încoace, încercând să selectăm articolele care se
referă explicit la examene, admiteri, promovări, finalizări ale unor cicluri școlare
etc. Unele din aceste acte normative au trimiteri explicite la evaluarea
și promovarea elevilor, la sisteme de notare, altele fac trimiteri la Regulamente,
Metodologii sau alte asemenea documente reglatorii.
În ceea ce privește evaluarea elevilor, știm sigur faptul că la 1864 scară
de notare a elevilor avea patru trepte numerice însoțite de patru calificative, așa
cum vom arăta în acest capitol, în subcapitolul 1.8, intitulat „Sisteme de notare
în şcoala românească”. Această scară de notare și de apreciere funcţiona/se
folosea şi înainte de adoptarea legii lui Cuza. Existenţa acesteia este menţionată
în diverse documente încă în primele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Alexandru Vitzu, un specialist în probleme de învăţământ a cărui activitate s-a
suprapus peste perioada efervescentă a căutărilor pe această temă, prezintă în
strălucitul său „Studiu asupra învățământului secundar din România”
(Tipografia Curții Regale, 1885, București, Partea a III-a, Examene) o schemă
extrem de relevantă (pe care noi o prezentăm la subcapitolul 1.8 din acest
capitol) privitoare la scările de notare și/sau de apreciere a rezultatelor elevilor
folosite înainte şi după 1864. Din această schemă rezultă faptul că exista o scară
numerică cu patru trepte până în 1866 (până la aplicarea Legii lui Cuza) și altă
cu 10 trepte folosită după 1866.
Regulamentele organice din 1833 în Muntenia şi 1835 în Moldova
stabileau ca notarea elevilor să se facă pe scara cu note de la 1 la 4.
Pe aceeași temă pe un site
(http://www.scoala5buzau.com/monografie.html) găsim o mențiune foarte
interesantă cu privire la situația/starea primei școli buzoiene la 1832 în care,
printre altele, sunt făcute precizări cu privire la evaluarea elevilor la acea vreme.
“Din cauza epidemiei de holeră și a lipsei localului necesar, prima școală
publică din Buzău începe să funcționeze din 18 aprilie 1832, într-o casă
insalubră din mahalaua Greci, aproape de iazul morilor, primul director și
profesor fiind Dionisie Romano, la numai 26 ani.
În primul an, Școala Națională, începătoare sau publică, avea 50 de elevi,
împărţit în 3 clase; școală avea 6 bănci, iar că material didactic câteva exemplare
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din “tablele citirii, catihis și aritmetică”, după cum menționa Dionisie Romano
într-un raport din 21 aprilie 1832 trimis Euforiei Școalelor Naționale.
Anul școlar avea două semestre, cu examene la sfârșitul fiecărui semestru
și un examen la finele anului, în prezența reprezentanților autorităților locale, a
părinților elevilor și a unor invitați.
Ca obiecte de studiu, în clasa I se preda “citirea după tablă și scrierea
după model; citirea slobodă, scrierea curată, declinaţii și conjugări de aritmetică
și cele patru conjugări”; la clasa a II-a “catihisul, geografia, frângerile de
aritmetică și scurtări de gramatică”, la clasa a III-a, predarea se făcea după
sistemul lancasterian.
Examenul final avea loc în prezența unor invitați: autorități, membrii
comitetului de inspecție și părinți, iar notarea se făcea cu note de la 1 la 4: “elevii
silitori erau notaţi cu 1 simplu sau 1 eminent, cei de mijloc cu 2 și 3, iar cei slabi,
cu 4”. Deducem faptul că este vorba de o evaluare de sfârșit de an, de fapt un
examen deschis, public, la care puteau să asiste familiile elevilor, reprezentanții
comunității locale etc.
Legea lui Cuza a schimbat fundamentele școlii românești și implicit pe
cele ale evaluării elevilor din România. Scara de notare cu patru trepte numerice
și patru calificative a fost înlocuită cu o scară cu 10 trepte numerice (care
funcționează și astăzi în sistemul românesc de învățământ) și 10 calificative
(Alexandru Vitzu, 1885, „Studiu...”, Partea a III-a, „Examene”, 1885).
După adoptarea Legii Lui Cuza, toate legile care au vizat învățământul sau raportat la aceleași probleme atunci când a fost vorba despre evaluări,
concursuri, examene. Chiar dacă abordările au fost uneori diferite, modalitățile
de realizare s-au schimbat, că și scările de notare de atfel, actele normative,
indiferent de epoca, de susținerea politică a guvernelor, au rămas pe agenda
miniștrilor educației cu aceleași probleme. Cu soluții diferite, dar în consens cu
evoluțiile politice, sociale, dar și cu dezvoltările și evoluțiile din domeniul
educației și învățământului pe plan european și mondial.
“Legea Instrucţiunei” din 1864 cu privire la evaluarea elevilor
Examinarea elevilor, notarea, promovarea și repetenția sunt bine
reprezentate în această Lege. Cu privire la examenele stabilite de Legea din
1864 precizările sunt foarte clare.
La art. 75, la Secțiune II (Despre organisaţiunea instrucţiunei primare),
Cap III, intitulată “Şcoalele primare de băieți și de fete de prin comunele
rurale” se spune că “Se vor face două examene pe an: unul la Crăciun și altul la
Paști, când se va face și împărțirea de premii”.
La Secțiunea I-“Despre gimnasii și licee” la cap. Despre admisiunea
școlarilor, disciplină și examene” regăsim cu prisosință ideea de selecție, de
promovare pe merit și de recunoaștere a valorii fiecăruia. Astfel, la art 121 din
această secțiune se face diferența între elevii din școală publică și cei din școală
privată în ceea ce privește admiterea în gimnaziu. “Școlarii care vor avea atestate
de la școlile publice vor fi înscriși fără alt examen. Dacă atestatele vor fi de la
școlile private, școlarii se vor supune la un examen ce se va ține înaintea unei
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comisii compuse din trei profesori numiți de director”. În aceeași ordine de idei,
trebuie să menționăm și obligativitatea fiecărui copil/tânăr/elev de a trece printro comisie de examen în cazul în care “va voi să treacă într-o clasă superioară,
fără să fi trecut prin cele inferioare”; de asemenea, “Când un școlar se strămuta
de la un liceu sau gimnaziu la un altul, va trebui să prezinte un atestat de studiile
urmate, spre a se așeza în clasă ce se cuvine”.
Iată ce ne spune Art. 133 din Legea Instrucțiunii publice a lui Cuza:” În
fiecare gimnaziu se vor ține două examene generale: unul în săptămâna care
precede (ce cuvânt modern!) săptămâna patimilor și cel de-al doilea de la 1-15
august, când se va face împărțirea premiilor”.
Art. 134. Anul școlar pentru licee și gimnazii se va începe de la 1
octombrie și se va ține până la 15 august. Vacanţiunile (vacanțele-n.n.) vor fi,
afară de sărbători, opt zile de Crăciun, 15 zile la Paști și o lună și jumătate de la
15 august până la 1 octombrie”. Prin urmare vacanțele școlare erau corelate
invariabil și depindeau total de sărbătorile religioase/legale.
Ce observăm? Anul școlar, în acele vremi, era împărțit în trimeste, care
depindeau foarte mult de examenul de sfârșit de an dintre 1 și 15 august. Atunci
se încheiau medii, se făceau bilanțuri. Urmă vacanță, iar noul an școlar începea
la 1 octombrie.
Competiția era un stil de viață școlară. Competiția, selecția, ierarhizarea
elevilor au fost dintotdeauna ideile majore care au călăuzit viață școlii românești.
Erau examene trimestriale sau semestriale (după caz) și examene anuale, la care
se adăugau examene de final de ciclu școlar. Concursul organizat înainte de Paști
ca și examenul din vara, din perioada 1-15 august aveau menirea de a clasa
elevii, de a a-i ierarhiza în funcție de meritele lor școlare. Urmau recompense, fie
materiale fie morale, simbolice. Cu siguranță rezultatele școlare remarcabile, de
excelență erau interpretate că “semnale” ale reușitei în viață, că predictori ai unui
“destin social” împlinit.
Art. 135. În cursul anului, la fiecare trimestru, se va ține concurs între
școlarii fiecărei clase și pentru fiecare lecţiune. Concursul se va face în scris și se
va însemna gradul ce fiecare școlar a dobândit. Examenul de Paști se va socoti că
un concurs pentru gradarea școlarilor asupra învățăturilor semestrului ÎNTÂI”. În
esență, ce însemna “gradarea școlarilor”? Este o întrebare retorică, este clar
faptul că era vorba despre ierarhizarea acestora în funcție de rezultate, de merite.
Ne întrebăm, pe bună dreptate: care era nivelul de pregătire al dascălilor
pentru a asigura o examinare obiectivă a elevilor? Analiza unor procese verbale
de inspecție școlară din perioada imediat următoare adoptării Legii lui Cuza ne
îndreptățește să formulăm asemenea întrebări. Dintr-un șir de exemple pe care le
avem la dispoziție, vom da unul singur, întocmit de poetul Mihai Eminescu. Din
păcate se ştiu puţine lucruri despre activitatea de cadru didactic şi de revizor
şcolar a lui Eminescu, deşi avem datoria de a face cunoscută munca neobosită a
acestuia în domeniul educaţiei şi învăţământului. Drept compensaţie pentru zelul
demonstrat, Eminescu este numit de către Maiorescu, la 1 iulie 1875, revizor
şcolar pe două judeţe, Iaşi şi Vaslui. Prin activitatea sa neobosită în acest
domeniu, Eminescu a demonstrat „o aşa clarviziune pedagogică şi spirit
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administrativ, încât acest an reprezintă în istoria învăţământului rural înainte de
Haret, cel mai ridicat nivel al conştiinţei naţionale” (George Călinescu).
Vom cita încheierea dintr-unul din foarte multele procesele Verbale de
inspecție întocmite de Mihai Eminescu, în calitatea sa de reviozor școlar,” Am
încă de observat că în privința notelor d. Învățător să fie mai strict » (Lipova, în
29 april, 1876).
Prezentam în continuare Procesul Verbal de inspecţie redactat de Mihai
Eminescu în 1876 despre care vorbim (fragment), în calitatea sa de revizor
şcolar.
O analiză atentă a acestui document releva pe de o parte dificultăţile
şcolii inspectate care, probabil erau comune şi altor şcoli, iar pe de altă parte o
viziune pedagogică avansată şi un spirit critic pronunţat asupra realităţilor şcolii
de la acea vreme.

Lipova, în 29 april, 1876
Inspectând astăzi școala din Lipova, am găsit
puțini elevi prezenți, din cauza ploilor mari, cari
durează de mai multe zile. Deși trebuie să
recunosc că d-l învățătoriu își dă silința, totuși am
următoarele observații de făcut, a căror întocmai
urmare o pretind:
1. Lectura trebuie făcută în toate clasele pe cărți
regulate de citire, iar nu pe manuale de geografie,
catechii sau altele. Făcându-se lectură pe
asemenea manuale, în genere scrise de autori
proști, c-o ortografie rea și c-o limbă imposibilă,
se-ntâmplă ca copiii în clasa a treia să citească
mai rău decât în întâia, în care au metodă nouă
cu limba limpede și înțeleasă.
2. Gramatica trebuie învățată nu pe de rost, ci
prin dese exerciții orale și în scris. De aceea
trebuie exclus Macarescu și gramatica predată de
Manliu. În clasele I și a II-a am găsit că citirea și
scrierea merge bine. Am încă de observat că în
privința notelor d. Învățător să fie mai
strict.
Lipova, în 29 april, 1876
(Apud Vasile Molan, Management
educaţional...).
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Premierea a fost dintotdeauna o problemă de maximă importanţă în
viața școlii și a comunității. În Legea lui Cuza găsim precizări privind condițiile
în care se acordau premiile elevilor cu merite școlare remarcabile.
Art. 137. Pentru fiecare clasă vor fi trei premii. Premiul întâi, cu
COROANĂ, se va da școlarilor care au unit maximul notelor la toate lecţiunile
clasei lor.” În 1864 funcționa scara de notare cu patru trepte (3, 2, 1, 0) și cinci
calificative (rău, mediocru, bine, foarte bine/eminenţia mică și excelent/
eminenţia mare), cea mai râvnită și apreciată fiind “eminenţia”!). Abia în 1866 sa trecut la scară de notare cu zece trepte și 10 calificative, așa cum am mai
specificat (Alexandru Vitzu, 1885, „Studiu...”, Partea a III-a, „Examene”, 1885).
Competiția era acerbă. În localitățile unde funcționa un singur gimnaziu
sau un singur liceu lucrurile erau clare. Elevul cu rezultatele și meritele școlare
cele mai bune obținea premiul I cu CORONIȚĂ. Însă “În toate orașele unde vor
fi două sau mai multe gimnazii, două sau mai multe licee, ori gimnazii și licee,
se va ține, la finitul fiecărui an școlar, un concurs între școlarii premiați ai tuturor
acelor gimnazii și licee ale orașului”. Acest concurs se va face asupra tuturor
obiectelor de studiu ale gimnaziului sau liceului, iar nu asupra obiectelor
cuprinse în programa anuală a fiecărei clase” (art. 135).
Rezultatele remarcabile ale elevilor trebuiau comunicate tuturor, trebuiau
făcute publice, și nu oricum, din gură în gură, ci în mod oficial. De aceea, Legea
prevedea că “Se vor publica în Monitor și în jurnalul instrucţiunei numele
școlarilor triumfători, numele profesorilor lor și al gimnaziului sau liceului în
care au urmat”.
Analiza documentelor vremii ne demonstrează faptul că erau urmărite
deopotrivă rezultatele la Învățătură, la Purtare, Frecvența/participarea la lecții
precum și sancțiunile/pedepsele primite. La art. 140 din aceeași lege se spune că
“Școlarii gimnaziilor și ai celor patru clase inferioare de liceu vor primi de la
profesorul ordinar (probabil diriginte-n.n.), la finele fiecărui an, un act de
promoţiune (de promovare-n.n.) în care se vor trece notele invătăturei și
conduitei, numărul lipsurilor și pedepsele ce vor fi primite”.
1. 2. Promovarea elevilor
Promovarea elevilor dintr-o clasă în alta superioară și dintr-un ciclu
școlar în altul, cum spunem noi astăzi, “promoţiunea” cum se spunea în urmă cu
aproape 150 de ani, a provocat dintotdeauna discuții, dezbateri, controverse.
“Până în toamna anului 1884 elevii de gimnaziu și liceu promovau cu nota 4 care
echivalează cu “mediocru”, la fiecare materie; din această cauză numărul
MEDIOCRITĂŢILOR înspăimântase profesorii de la examenul de
Bacalaureat...”;
Din 1884 nota minimă de promovare a elevilor (echivalent cu
“mediocru”) a crescut la 6. “Se face întrebarea în fața acestei stări de lucruri,
care vor fi cunoștințele elevului la absolvirea liceului, când tot timpul a dat probe
că a avut noțiuni “mediocre” sau cel mult “bunișoare” la unele materii și care i-a
permis promovarea dintr-o clasă într-alta”? Răspunsul îl găsește fiecare dintre
noi afirmând MEDIOCRITATEA studiilor făcute (Alexandru Vitzu, 1885,
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„Studiu...”, Partea a III-a, „Examene”, 1885, pag. 139). În acest fel
Bacalaureatul sancționează (validează–n.N.) mediocritatea studiilor” (Cuvântul
“Bunișor” nu a fost folosit întâmplător de autorul acestui studiu; era unul din
cele zece calificative ce se puteau acorda elevilor începând din 1866, odată cu
schimbarea scării de notare după Legea lui Cuza. Era echivalentul notei 6).
În 1866 s-a adoptat “Regulamentul de ordine și disciplină “ care stabilea
faptul că un elev poate promova “când media generală rezultată din mediile
anuale și de la examen nu era mai mică decât 4 la fiecare obiect obligatoriu”;
“disciplinele obligatorii” sau “studiile principale” erau Limbile clasice,
Matematicele, Științele naturale și fizice”. “Studiile facultative” sau “disciplinele
facultative” erau Desenul, Gimnastică și Purtarea. “Studiul Desenului și al
Gimnasticii nu avea nici o sancțiune, deoarece era condamnat chiar de
autoritatea școlară, care făcuse Regulamentul; din această cauză școlarii nu se
mai ocupau cu aceste materii. Pentru îndreptarea acestui inconvenient s-a propus
după câțiva ani, ca mediile generale de la Desen, Muzică și Gimnastică să se
adune cu mediile generale ale studiilor principale, dându-li-se o egală
importantă; de aici a rezultat inconvenientul deprecierii studiilor principale că
Limbile clasice, Matematicele, Științele naturale și fizice; fiindcă le venea mai
ușor elevilor să obţină note mari la Muzică, Desen și Gimnastică pentru a
neglija materiile principale. Din fericire această dispoziție n-a ținut mult timp;
însă nu este mai puţin adevărat că promovările continuă a se face în gimnazii și
licee cu notă 4 că mai înainte”. Această stare de lucruri s-a continuat până în
1884- 85, când notă de promovare s-a ridicat de la 4 la 6”.
Începând din 1866 “mediile de la studiile facultative, adică de la Desen
și Gimnastică precum și de la Purtare nu erau adunate cu mediile studiilor
principale”. De aici a rezultat pe de o parte promovarea mediocrităţilor, iar pe de
altă parte neglijarea Desenului și a Gimnasticii precum și creșterea dezordinii
între școlari. Zic că mediocrităţile umpleau clasele și pe drept cuvânt, fiindcă
după același Regulament (1866), nota 4 era echivalentă cu mediocru..., și era de
ajuns că un școlar să obţină la fiecare materie principală nota 4, pentru a putea fi
promovat în clasa imediat superioară” (ibidem, Partea a III-a, „Examene”, 1885).
În anul școlar 1884-85 nota de promovare s-a ridicat de la 4 la 6. Iată
ce ne spune pedagogul/specialistul Alexandru Vitzu, care se dovedește a fi un fin
cunoscător al acelor realități., în Studiul invocat de noi, și care, după opinia
noastră oferă o oglindă fidelă a realităților frământate ale vremii. “În toamna
anului 1884 domnul P.S.Aurelian-Ministrul Cultelor și al Instrucțiunii publice,
(predecesorul lui Gh. Chițu) înspăimântat de slăbiciunea candidaților la
Bacalaureat, a dat dispoziția, în urmă unui raport înaintat de mine, spune autorul
acestui studiu. Ca unul care participasem ca examinator în Comisia de
Bacalaureat, că pe viitor nota de promovare în gimnazii și licee - la fiecare
materie, să nu fie mai mică de 6” (ibidem, Partea a III-a, „Examene”, 1885).
Importanţa “studiilor principale”, a “studiilor facultative” și a altor
caracteristici/aspecte ale vieții școlare a fost dintotdeauna prilej de dispută între
specialiști, decidenți etc. Dacă până în 1866 notele de la “purtare” și “frecvența”
nu se luau în discuție la calcularea mediei, din acel an Ministerul”... a dispozat că
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notă de la PURTARE, care n-avea în trecut nici o influență, decât asupra
premianților, să fie adunată cu media celorlalte materii, dându-i-se și coeficientul
4; în fine, pentru a se asigura și frecventarea școlarilor la diferitele cursuri s-a
introdus în facerea mediei generale și notă de la FRECVENTARE cu
coeficientul 4) (ibidem, pag. 132). În aceleași împrejurări s-a decis luarea în
considerare la calculul mediilor a notelor de la Muzică, Desen și Gimnastică, dar
cu coeficientul foarte mic, 1. S-a ajuns astfel în următoarea situație”:... cu notele
ridicate de la Conduită și Frecventare, precum și cu notele de la Muzică,
Desen și Gimnastică adunate cu cele de la studiile principale se condamnă astăzi
studiul Limbilor clasice și moderne, al Matematicelor, Științelor naturale și
Fizico-chimice dacă elevul și-a asigurat o notă bună la Religie, Istorie și
Geografie, materii ce le învață cu mai multă ușurință decât Limbile clasice,
Științele exacte, de observaţiune și experimentale” (ibidem, pag. 132). “Sistemul
coeficienților” a fost introdus pentru a pondera valorile diferitelor discipline din
planul de învățământ.
Situația critică a multor elevi impunea găsirea unor soluții de optimizare
a evaluării în gimnaziu și liceu. Așa cum am mai precizat, în anul școlar
1884/1885 a crescut notă de promovare a elevilor de la 4 la 6; “prin această se
egalau condițiunile de promovare, fiindcă până în toamna anului 1884 numai
elevii Seminariilor și ai Școlilor normale primare promovau cu notă 6 la fiecare
obiect, pe când elevii celorlalte școli era de ajuns să obţină notă 4 la fiecare
materie pentru a-și asigura promovarea” (ibidem, pag. 140).
Creșterea mediei de promovare a fost corelată și cu creșterea exigenței la
intrarea în gimnaziu și liceu. Selecția la intrarea în gimnaziu și liceu era o mare
problemă. Unele tipuri de școli, precum Seminariile teologice, Școlile normale
primare, școlile Centrale de fete și Azilul Elena Doamna realizau o selecție
severă, elevii acestora fiind bursieri; în gimnaziu și licee mixte intrau toți elevii
ieșiți din clasa a IV-a primară, iar consecință era că mai bine de jumătate
rămâneau repetenți (ibidem, pag. 140). În plus, “numărul elevilor în clasa se
ridică până la 80 și uneori trecea de 100” (ibidem, pag. 141).
Această realitate contravenea “dispozițiilor aliniatului 2 de la art. 115 din
legea de la 1864 în care se prevedea clar că un profesor nu poate fi însărcinat cu
mai mult de 50 de școlari”. Pe de altă parte, pe lângă suprapopularea claselor se
adaugă și faptul că absolvenții școlilor primare nu erau bine pregătiți; în
consecință, Ministerul de resort a dispus în 1885, pe vremea mandatului de
ministru a lui Gh. Chițu ca toți elevii ce doreau să urmeze clasa I din
învățământul secundar să fie supuși în septembrie unui examen din Lectură,
Gramatică și Aritmetică; rezultatele au fost dezastruoase: în anul școlar
1885/1886 din 1721 de elevi înscriși 678 au fost respinși; iar în anul 1886/1887
din 1760 au fost respinși 723 ce nu erau bine pregătiți în școlile primare”
(ibidem, pag. 140).
Evaluarea, și atunci că și acum semnifică recunoașterea meritelor și
sancționarea (pedepsirea-n.n.) mediocrității! “Ora de clasa astăzi în multe școli
din învățământul secundar nu consistă decât în înregistrarea succeselor ori a
erorilor, în distribuirea laudelor ori a reprimandelor; iar restul lucrărilor serioase
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este lăsat pe seama școlarilor să-l execute afară din clasă în orele de meditații”
(ibidem, pag. 151).
Promovarea elevilor dintr-o clasă în altă era riguros reglementată.
“Promoţiunea “(promovarea- n.n.) școlarilor dintr-o clasă într-altă se va face
ţinând seama de notele obținute la toate obiectele în cursul anului, de notele de la
examen, de purtarea și de regularitatea frecvenței”...” Un școlar nu poate
rămâne în aceeași clasă mai mult de doi ani în totul (total-n. n). Se vor exclude
din școală și din toate școlile de același fel școlarii care, după doi ani petrecuți
într-o clasă, nu s-au putut promova”. Vorbim deci despre trei categorii de
condiții pentru promovare: rezultate la învățătură, purtare și frecvența.
Finalizarea studiilor secundare/liceale se realiza în mod inevitabil/
invariabil printr-un” examen general, în scop de a dovedi mai ales influența
studiilor făcute asupra cugetarei lor” (Legea Instrucţiunii..., art. 18).
“Legea asupra învățământului primar și normal primar”
din 1900 aduce de asemenea elemente noi asupra problematicii promovării
elevilor și finalizării studiilor. În continuare, poate cu mai multă forță se insistă
pe examene, pe rigoare și seriozitate în acest proces. Redăm în continuare pasaje
semnificative din documentul legislativ mai sus menționat.
SECȚIUNEA III / Examene
Art. 46. Promovarea elevilor dintr-o clasă în altă se va face în urmă unui
examen de fine de an, ținut în prezența unui delegat al ministerului.
După terminarea cursului întreg al şcoli (șase ani-n.n.) elevii se supun la
un examen general asupra materiilor propuse în școală. Acest examen constă din
probe în scris, care sunt eliminatoare, probe orale și probe de practică
pedagogică.
Art. 47. Examenul general se va trece în fiecare şcoală ” înaintea unei
comisiuni numită de ministru din persoane streine şcolei și din profesorii
materiilor asupra cărora se face examenul”.
Mai târziu, peste câțiva ani, la începutul celui de-al doilea deceniu al
secolului XX, găsim în documente școlare ale vremii, în spiritul ideilor
promovate prin Legea lui Spiru Haret, instrucțiuni foarte clare privind evaluarea
elevilor, consemnarea rezultatelor etc. În “Catalogul de clasa “ din anul școlar
1912-1913 citim “ “Instrucțiuni” interesante, cu privire la notarea efectivă a
elevilor, trecerea notelor în catalog, “ascultarea” acestora. În același “CATALOG
DE CLASA”/ CLASA I-V/ANUL ȘCOLAR 1912-1913 pe contracoperta,
sunt “Instrucțiuni”. Referitor la “Notele dobândite de școlari” citim: “.. Notele
lunare, mediile trimestriale, notele de examen, mediile anuale pe obiecte și pe
grupe și media generală de clasificare se trec gradat în catalog, potrivit cu
normele stabilite prin regulamentele pentru administrarea interioară a școalelor
cu privire la notarea, la calcularea mediilor și la termenul trecerii lor în registrul
catalog. Gradat se vor înscrie și pedepsele, iar însemnările relative la
caracteristică se vor trece odată la finele anului școlar”. Se vorbea, cu alte
cuvinte, despre “notarea ritmică” din vocabularul docimologic actual și de faptul
că notele trebuie acordate în urma unor evaluări temeinice și repetate.
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Promovarea elevilor între cele două războaie mondiale
Legea învățământului din 1924 (Legea Constantin Angelescu) are o
semnificație deosebită prin faptul că încearcă să uniformizeze și să armonizeze
învățământul din provinciile unite. Desăvârșirea unităţii noastre statale din 1918
a solicitat ample eforturi și a generat soluții de unificare a școlii și a pedagogiei
din provinciile românești. Aceste căutări au continuat și în perioada care a urmat.
“Legiuirile școlare, alcătuite în această perioadă de timp, au urmărit două
scopuri: punerea școlii noastre la nivelul și spiritul vremii și unificarea legislației
școlare pe tot cuprinsul țării” (Stanciu Stoian, Probleme de ieri și de azi ale
pedagogiei românești, București, 1942, p. 161). Desigur, ne spune același autor,
și în 1864 s-a urmărit unificarea legislației școlare, “dar atunci acest lucru nu era
o problemă așa de acută, legislațiile școlare din Moldova și Țara Românească
având deja multă asemănare” (Stanciu Stoian, Pedagogia română modernă și
contemporană, București, EDP, pag. 235).
Legea din 1924 consolidează exigențele privind frecventarea școlii de
către elevi și aplicarea obligativităţii învățământului; creează cadrul general în
care s-a desfășurat procesul de promovare a elevilor de la o clasă la altă și de la
un ciclu de școlarizare la altul între cele două războaie mondiale. Și atunci, că și
acum, Regulamentele erau cele care concretizau aspectele legate de frecvența, de
notare, de calcularea mediei etc.
Secțiunea II din această lege (articolele 22-39) precizează obligativitatea
frecventării cursurilor de către elevi și preșcolari (n.n.-atenție, se stipulează în
această Lege obligativitatea învățământului preșcolar!), sancțiunile primite de
părinți pentru absenţe nemotivate, atribuțiile directorilor, implicarea primăriei,
prin instituțiile sale în aplicarea amenzilor și a sancțiunilor, rolul perceptorului în
colectarea amenzilor etc. În anii “30 ai secolului trecut învățătorul avea obligația
de a întocmi un raport către Primar, pentru a se aplica amenzi părinților care nuși trimiteau copiii la școală sau la examene.
În ceea ce privește promovarea elevilor dintr-o clasă într-altă,
articolele 58 și 59 reglementează acest proces.
Art. 58.” Promovarea elevilor dintr-o clasă într-altă se va face în modul
ce se va stabili prin regulament. La sfârșitul celor șapte clase se va da examen de
absolvire a învățământului primar. Certificatele de absolvire a cursului primar se
vor liberă numai elevilor care au terminat cele 7 clase primare și au reușit la
examenul de absolvire.
Art. 60. “Certificatul de absolvire a școlii primare se poate echivala cu
certificatul de absolvire a școlii secundare curs inferior, cu caracter teoretic sau
practic, în urmă unui examen de diferență...”.
Din studiul articolelor din această Lege pe care le prezentăm în
continuare desprindem grijă legiuitorului în legătură cu următoarele aspecte
promovarea elevilor de la un ciclu de școlarizare la altul, promovarea elevilor de
la o clasă la altă, asigurarea unor rute de școlarizare echivalente echivalarea
studiilor, obligativitatea celor șapte clase primare.
Redăm în continuare textele articolelor din Legea “Constantin
Angelescu” din 1924 care vizează aceste probleme.
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Art. 59. Școlarii care au trecut cu succes primele patru clase pot continua
instrucțiunea într-o școală secundară teoretică sau practică, obţinând adeverință
de terminare a celor patru clase, valabilă numai pentru înscrierea în asemenea
școală. Ei rămân supuși obligativităţii învățământului și sunt datori să termine
cel puţin trei clase în școală în care s-au înscris...”.
Legea pentru învățământul secundar din 1928
Această lege este construită în același spirit că și legile care au precedat-o.
Textele articolelor pe care le vom cita reprezintă argumente în favoarea
afirmației noastre.
Art. 3. Învățământul secundar se împarte în două cicluri care se succed:
inferior cu durata de trei ani și superior, cu durata de 4 ani. Când școală
secundară funcționează numai cu ciclul inferior se numește gimnaziu; când ea
funcționează numai cu ciclul superior sau cu amândouă ciclurile unite se
numește liceu. Clasele gimnaziale se numerotează I, II, III, iar clasele liceale IV,
V, VI, VII”. Cu alte cuvinte era vorba despre clasele a V-a, a VI-a și a VII-a,
respectiv VIII, IX, X și XI de liceu.
În ceea ce privește durata anului școlar, vacanțele, promovarea elevilor
iată ce aflăm din articolele următoare ale acestei legi.
Art. 12. Anul școlar în școlile secundare durează de la 1 septembrie până
la 25 iunie inclusiv. Cursurile se ţin în toate zilele afară de duminici și de
sărbătorile bisericești și naționale enumerate prin regulament. Vor fi două
vacanțe: vacanță Crăciunului, de la 22 decembrie – 7 ianuarie inclusiv și vacanță
Paștilor, de la duminică Floriilor până la duminică Tomii.
Art. 17. Promovarea dintr-o clasă într-altă a gimnaziului se va face pe
baza notărilor anuale și a unui examen de sfârșit de an... Elevii reușiți la
examenul de clasa a- III-a (finalizarea gimnaziului- n.n.) dobândesc un
“Certificat de absolvire a gimnaziului”...”.
Art. 18. Înscrierea în prima clasă a liceului (clasa a IV-a)... se va face
numai pe baza depunerii unui examen de admitere. Scopul acestui examen este
de a alege, în limita locurilor disponibile, dintre absolvenţii gimnaziilor, pe cei
mai apți pentru a urmă studiile liceale. Examenul constă din probe asupra
materiilor fundamentale: limba română, istoria Românilor, geografia României,
matematicile și limba franceză... Nota medie pentru reușită la acest examen va fi
cel puțin 6”.
Promovarea elevilor după al II-lea Război mondial
Primul act normativ notoriu cu privire la învățământul din România de
după cel de-al doilea Război Mondial este, cu siguranță, Decretul nr 175/3
august 1948, publicat de Ministerul Învăţământului Public în Monitorul oficial
nr. 177 în 3 august același an.
Ceea ce este important în legătură cu preocuparea noastră, “Promovarea
elevilor”, este faptul că scară cu 10 trepte de notare a elevilor, adoptată în
sistemul românesc încă de la 1866, a fost înlocuită cu scară cu 5 trepte din
sistemul sovietic, de la 5 la 1; 5 era notă maximă iar 1 era notă minimă. Nota de
promovare era 3. Merită subliniat faptul că nu prin Lege/Decret s-a stabilit
schimbarea sistemului de notare, ci prin alte acte normative: regulamente,
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metodologii etc. Se va reveni la scară de notare cu 10 trepte în anul școlar
1955/1956. Tot atunci s-a stabilit că “cinciul” este prag de reușită. De asemenea
s-au reglementat “repetenţia” și “corigenţa”.
Legile din 1968 și 1978- reîntoarcerea la structurile tradiționale
Urmează două legi de mare importantă pentru evoluția învățământului
românesc, cea din 1968 și cea din 1978 care” încearcă o revenire la structurile
tradiționale” (ISE, 2004, Antologia legilor învățământului...”, pag. 15).
Cadrul normativ cel mai clar, în opinia noastră, privind evaluarea și
promovarea elevilor după cel de-al doilea Război mondial, este stabilit
prin LEGEA NR. 11 din 13 mai 1968. Prin această Lege se produce revenirea la
sistemul de notare românesc, cu note de la 10 la 1, după cel sovietic cu scară de
notare de la 5 la 1. La Cap II din această Lege, intitulat “Procesul de
învățământ”, la Art. 48 se precizează: “Verificarea pregătirii elevilor se face pe
întregul parcurs al anului școlar, în cadrul lecțiilor și al celorlalte forme de
activitate, precum și prin examene, când este cazul. Aprecierea cunoștințelor
elevilor se face cu note de la 10 la 1”. În ceea ce privește pragurile de reușită,
Art. 49 stabilește următoarele:” Promovarea elevilor dintr-o clasă în altă se face
pe baza notelor obținute. Sunt declarați promovați elevii care obţin cel puţin
media 5 la fiecare obiect de studiu și cel puţin media 6 la purtare.
Elevii pot susține examene de corigenţă la cel mult două obiecte de
studiu.
Repetă anul de studii elevii care:
 nu obţin cel puţin media 5 la mai mult de două obiecte de studiu;
 nu obţin cel puţin media 6 la purtare;
 nu promovează examenele de corigenţă.
Prin urmare s-a stabilit faptul că nota “5” este prag de reușită/promovare.
În ceeea ce priverste finalizarea studiilor obligatorii și posibilitățile de
acces în forme superioare de pregătire, același document, prin Art 50,
precizează: “Elevii care au promovat ultimul an de studii al școlii generale
primesc certificate de absolvire”.
Elevii care au promovat cel puţin doi ani la liceu pot primi, la cerere,
certificate de absolvire a școlii generale”. Potrivit acestei Legi, admiterea în
liceele de cultură generală se face pe bază de concurs, organizat pe secţii, în
condițiile stabilite de Ministerul Învățământului.
Legea nr. 28 din 21 decembrie 1978 aduce modificări majore în
structura învățământului din România dar și în ceea ce privește concepția
generală de organizare a educației. Art. 40 precizează: “În clasa a IX-a se
înscriu fără concurs toți absolvenţii învățământului gimnazial... Iar la art. 41 se
specifică: ”La absolvirea clasei a X-a elevii primesc Diplomă de absolvire a
învățământului obligatoriu de 10 ani precum și certificat de calificare care le
dau dreptul să se încadreze în producție în meseriile pentru care s-au pregătit, să
se înscrie în învățământul profesional ori să continue studiile în treaptă a II-a a
învățământului liceal).
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Promovarea elevilor astăzi
Legile din 1995, inclusiv Statutul personalului didactic, Legea din 1999
precum și Legea nr. 1 din 2011 se înscriu într-un alt context, generat de
evenimentele din decembrie 1989. Aduc modificări de structură a sistemului de
învățământ obligatoriu și, deopotrivă, schimbări semnificative în ceea ce privește
evaluarea elevilor, promovarea acestora și finalizarea studiilor gimnaziale și
liceale.
În ceea ce îi privește pe elevi, cele mai semnificative schimbări se referă la:
 examenele de finalizare a studiilor obligatorii; este vorba de examenul de
capacitate, tezele cu subiect unic;
 repartizarea computerizată la licee a absolvenților de învățământ general
obligatoriu, problemă mult controversată;
 au fost introduse evaluările naționale și internaționale, al căror impact
asupra elevilor, părinților și profesorilor este foarte puternic.
1.3. Recompensele școlare
Recompensele școlare au fost dintotdeauna materiale și simbolice. Note
și medii mari, imagine pozitivă, creșterea onoarei în față colegilor și a
comunității-toate erau expresia recunoștinței pentru merite școlare. La toate
acestea se adăugau recompense materiale de loc neglijabile: burse, scutiri de
taxe, tabere școlare gratuite, excursii etc.
În categoria recompenselor simbolice putem introduce și aprecierile
cotidiene ale cadrului didactic, încurajările, laudele conjuncturale, care, de-a
lungul timpului au fost recunoscute că gesturi de motivare, de stimulare.
Atitudinile “pozitive” ale școlii și ale dirigintelui, ale profesorului clasei au făcut
parte din arsenalul de strategii și de comportamente așteptate și apreciate de elevi
și de părinți. Și astăzi auzim în discuții pe această temă cu elevii noștri remarci
de genul: ”m-a lăudat profu”/ profa”...
La toate acestea se adăugau ceremoniile școlare de premiere, în funcție
de media anuală, festivitățile desfășurate într-un cadru solemn. “Trecerea
clasei” era un prilej sublim de recunoaștere a meritelor școlarilor. Premiile în
cărți sau alte obiecte erau prilej de creștere a egoului și a conștiinței de sine, de
recunoaștere publică a unor rezultate remarcabile pe durata anului școlar.
Am putea diferenția recompense acordate pentru “merite” școlare, adică
pentru rezultate remarcabile la învățătură și pentru “comportamente” referitoare
la atitudini civice/colegiale dar am putea identifica deopotrivă, fără prea mare
efort de memorie, și sancțiuni (în sensul de pedepse) sau de ramarci privind
rezultate slabe la învățătură, care intră sub incidența insuccesului școlar, a
eșecului școlar sau se încadrează în comportamente incompatibile cu statutul de
elev: “Nu ești bun de nimic”; “N-o să înveți niciodată... /matematică/istorie/...”;
“m-ai făcut de rușine la olimpiada” etc.
Astăzi recompensele școlare sunt foarte frecvente. În ceea ce privește
“Recompensarea elevilor” de către școală, Statutul elevului aprobat prin O.M.
nr. 4742/10.08.2016 stabilește la Art. 13/alin. 1 faptul că “Elevii care obțin
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rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară pot primi...
recompense”.
1.4. Repetenția și corigența
Modalitățile pedagogice cele mai uzitate în sistemul școlar românesc de
remediere a eșecului școlar au fost repetenţia și corigenţa.
Repetenţia a fost modalitatea cea mai la îndemână. Cu privire la
repetenție în România, decupăm situația dintr-o perioadă istorică relativ
îndepărtată dar semnificativă din punct de vedere al străduințelor la nivelul
Ministerului Învățământului din acea perioadă de a găsi soluții pentru a remedia
situația îngrijorătoare a elevilor care anual rămâneau repetenți. Până în 1866
“elevul care la două materii avea secundă (notă 2!) rămânea repetent”. Notarea
elevilor se raporta la scara de notare cu următoarele trepte 3 ”rău ”; 2
(“mediocru”; 1 (“bine”); 0 (zero-“foarte bine” sau “Eminenţia mică”) (Al. Vitzu,
op. cit., Partea a III-a, Examene). Mai exista “Eminenţia mare”, ceea ce ar fi
echivalalentul lui “Excelent” din zilele noastre.
Legea lui Cuza a schimbat semnificativ sistemul de notare, adoptând
scara cu 10 numere dublată de scara cu 10 calificative, așa cum vom vedea mai
departe. La 15-20 de ani de la aplicarea Legii lui Cuza privind notarea elevilor se
puteau trage concluzii semnificative privind impactul acestei schimbări pe baza
unor evidenţe. Repetenţia era în floare. Spre exemplu, în anul școlar 1884/1885
“din 2.910 elevi câți s-au prezentat la examen în acel an numai 1.289 au fost
promovați iar restul de 1.621 au rămas repetenți » (Alexandru Vitzu, 1888,
Studiu asupra învățământului secundar din România, Tipografia Curții Regale,
București, Partea a III-a, Examene). Repetenţia, în Legea din 1864, este
prevăzută la Art. 132: “Când un școlar va repeta doi ani aceeași clasă fără să se
poată face capabil de a trece într-o clasă superioară se va exclude din școală”. În
limbajul nostru de astăzi, va fi “exmatriculat”.
Repetenţia a fost însă repudiată de pedagogie mai ales începând cu anii
“70-“80 ai secololului trecut, în contextul democratizării învățământului, al
accesului la educație al tuturor copiilor, al dezvoltării socio-economice explozive
în acele decenii.
1.5. “Note”, “Absente” și “Purtare”-elementele structurale ale
evaluării elevilor
Cu alte cuvinte, pregătirea, frecvența și conduita consemnate în rubricile
din catalog sunt elementele de baza ce contează în recunoașterea meritelor unui
elev. “Meseria de elev” prin urmare, într-o tentativă de operaţionalizare, ne
obligă să identificăm următoarele elemente structurale: Pregătire școlară;
Frecvență; Conduită.
De altfel dintotdeauna aceste elemente componente au fost luate în
considerare atunci când s-a pus problema promovării elevilor. Și astăzi și
altădată la final de semestru sau de trimestru (după caz) s-a discutat despre
medii, despre “Purtare” și s-au numărat “Absențele”. Prin Regulamentele școlare
s-au stabilit modalitățile de calculare a mediei trimestriale /semestriale, condițiile
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de corigentă sau de repetenție, numărul maxim de absenţe admis pentru
promovare, media minimă la “Purtare”. La finele fiecărui semestru/trimestru, se
discuta “stabilirea mediei la purtare” a elevilor, în consiliul profesoral diriginții/
învățătorii propun mediile la purtare, se dezbat cazurile mai speciale și se iau
decizii. În cataloagele școlare întotdeauna, de la 1864 încoace (și probabil mai
înainte) au fost rubrici în care s-au consemnat aspectele legate de rezultatele la
învățătură, la “Purtare” și la prezența elevilor la lecții. Media la “Purtare“ uneori
s-a luat în seamă la calcularea mediei, alteori nu, în anumite perioade istorice a
beneficiat de “coeficienți de ponderare”. O analiză fie ea și superficială a unor
arhive ce conțin cataloage (inclusiv arhiva Şcolilor din Comună Bobiceşti) ne
permite să concluzionăm faptul că cele trei elemente: știința de carte,
frecventarea școlii și conduita au stat la baza stabilirii meritelor școlare ale
elevilor. Găsim în documentele școlare (fie cataloage, fie registre de procese
verbale ale ședințelor de consiliu sau în alte asemenea registre) consemnarea
faptelor pentru care s-a scăzut notă la purtare sau a celor pentru care, în situația
opusă, se acordă “Diplomă de merit” unor elevi. Spre exemplu, în cataloage de
la începutul secolului XX sau din perioada interbelică în dreptul unor elevi
cărora li s-a scăzut nota la purtare, se menţionează motivele care justifica aceste
decizii. În alte cataloage verificate de noi din perioada 1923-1966 mulți elevi au
rămas repetenți, menționându-se în dreptul lor, în mod invariabil, “A lipsit tot
anul”! Sau “ABSENT TOT ANUL! (catalog 1923/1924, Arhiva Şcolii
Peonari-Ulmi, Judeţul Ilfov); Cu privire la frecvență, mai găsim și alte
mențiuni: “absent din rea voință”-catalog 1933/1934.
1.6. Sancțiuni și pedepse școlare. Scurtă privire retrospectivă
Ar fi interesant de realizat un studiu pe tema “Sancțiuni și recompense în
școala românească: de la “Calul Bălan” la “Nu te uiți la televizor”! sau
“Sancțiuni și recompense în pedagogia românească”.
Pedeapsa corporală, moștenită de multă vreme, cu tradiție, cu
nuiaua/vergeaua și cu biciul, în Antichitate, Evul mediu și mult timp după (vezi
Calul Bălan-Creangă!) a fost interzisă teoretic dar ea a funcționat mult timp.
Treptat-treptat a fost redusă la trasul de păr sau de urechi, așezatul în genunchi
pe coji de nuci, pusul la colț, arestul la școală, după ore, lovitul cu linia/rigla la
palmă sau peste degete... Privarea de drepturi devine sancțiunea cea mai
frecventă: privarea de recompense, privarea de recreație, interdicția de a ieși din
curte...interdicția de a ieși la joacă... În spațiul școlar pedepsele au fost comutate
în alte planuri, mai “pedagogice”. Memoria colectivă a reținut din aceste
pedepse, încă recent în vigoare, câteva exemple: a copia pagini întregi, a rupe
foaia cu tema greșită, a rezolva sute de probleme, a reface teme greșite, a rezolva
sarcini suplimentare. Asemenea practici sunt încă prezente...
Cu timpul, îndeosebi după cel de-al doilea Război mondial, anumite
fapte neconforme cu cerințele școlare au început să dobândească o conotație
morală. Unele tipuri de sancțiuni s-au estompat. Elevul a început să fie eliminat
temporar din școală...fără a fi exmatriculat definitiv. Nerealizarea temelor și
indisciplina erau interpretate ca fapte morale. A început să fie abandonată ideea
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de violență față de un elev. Sancțiunile au început să fie reglementate. În
România, așa cum am mai spus, încă din primele legi ale învățământului s-au
făcut trimiteri la recompense și sancțiuni.
Sancțiunile prevăzute de Legea lui Cuza
Din păcate, sistemul sancțiunilor, ca și al recompenselor din sistemul
școlar, este destul de slab structurat. “Sancțiunea” înseamnă penalitate.
“Sancționează o pedeapsă pentru o infracțiune și stipulează, eventual,
modalitățile de reparare” (Al Vitzu, op. Cât., pag. 284). Ca și recompensa, și
sancțiunea poate fi materială sau simbolică. Sancțiunile, în sensul de pedepse, au
cunoscut diferite forme. De-a lungul timpului au fost reglementate prin diverse
documente. În mai toate legile învățământului de la 1864 încoace sunt prevederi
clare cu privire la sancțiuni și la pedepse.
Iată Sancțiunile prevăzute de LEGEA CUZA
Art. 126. Școlarii excluși în genere de la toate gimnaziile sau liceele nu
se vor putea înscrie în vreun alt gimnaziu sau liceu decât după un interval de un
an de la excludere și cu autorizarea ministerului”.
Art. 127. Școlarul exclus numai de la un gimnaziu sau liceu poate să se
înscrie în altul dacă consiliul școlar al acestuia va găsi de cuvinţă; în caz de
respingere, părintele, tutorul sau corespondentul au drept de recurs la consiliul
permanent”.
Prevederile acestei legi erau dure inclusiv în ceea ce privește elevii foarte
buni, cu rezultate meritorii, dar care aveau probleme comportamentale sau care
contraveneau regulamentelor și disciplinei școlare. Astfel, “școlarul care, în
cursul anului, s-a gonit (a fost exmatriculat-n.N.) provizoriu sau a fost pedepsit
cu două cenzuri. Va pierde dreptul de premiu” (art 136, alin. 2).
Pedepsele prevăzute de Legea lui Cuza
În ceea ce privește “Pedepsele”, Legea din 1864 nuanțează destul de
interesant asocierea pedepsei cu gravitatea faptei școlarilor. O analiză atentă a
textului legii ne demonstrează o eșalonare a acestor pedepse, după gravitatea lor
și după “importanţa cazului”:
A) mustrarea, făcută în clasa de către profesorul clasei (dirigintele- n.n.)
sau de profesorul ordinar, sau de director;
B) cenzura, pronunțată de conferința profesorilor clasei (din DEX-UL
limbii române reţinem faptul că „a cenzura” înseamnă a suprima sau a interzice
anumite drepturi-ale elevilor, în cazul nostru);
C) închiderea în gimnaziu pe timp de șase ore cel mult, pronunțată de
către director;
D) gonirea provizorie sau definitivă din gimnaziu sau din liceu; gonirea
provizorie nu va putea trece peste un an și se va pronunţa de conferința
profesorilor clasei (consiliul profesoral al clasei-n.n.) la care va asista și
directorul; gonirea definitivă se va pronunţa tot de aceeași conferință: părintele,
tutorul sau corespondentul va avea drept de apel la consiliul școlar, care se va
pronunța definitiv;

137

E) gonirea din toate gimnaziile sau liceele țării se va pronunţa de
consiliul școlar după raportul școlar ce-i va face conferință profesorilor clasei”
(art 129, Legea instrucțiunii publice, 1864).
Toate aceste sancțiuni erau consemnate în documentele școlare și
rămâneau în arhivele școlii.
Sancțiunile și pedepsele școlare astăzi
Astăzi în școală sancțiunile corporale sunt interzise cu desăvârșire,
privațiunile de orice fel sunt interzise, reținerile imposibile... Exmatricularea
temporară se aplică numai în cazuri excepționale, argumentată/hotărâtă de
comisii complexe interdisciplinare. Sensibilitatea opiniei publice față de
agresiunea fizică este exacerbată. Sancțiunile grave nu sunt binevenite, sunt
detestate. Iar în cazul agresiunii, nu se permite să răspunzi la violență prin
violență.
În sistemul actual de învățământ din România sancțiunile și pedepsele
sunt
reglementate
prin
“Statutul
elevului” (aprobat prin O.M.
4742/10.08.2016). Capitolul al IV-lea din acest document oficial (“Sancționarea
elevilor”) stabilește la Art. 16/4 faptul că “Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor
sunt: observație individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă
a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; mutarea
disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; preavizul de
exmatriculare; exmatriculare”.
Același articol, la punctul 7 menționează explicit faptul că “Violența
fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare”.
Iar punctele 8 și 9 precizează care din aceste sancțiuni nu pot fi aplicate în
învățământul primar și/sau în învățământul obligatoriu.
Același Ordin de Ministru explică în continuare, în articolele 17-25 în ce
constă fiecare sancțiune în parte prevăzută la art. 16/4, condițiile de aplicare,
persoanele sau organismele care au acest drept, documentele ce se întocmesc și
traseul acestora etc.
Dar recompensele și sancțiunile sunt foarte frecvente și extrem de
diverse și în familie. În ce privește sancțiunile, în mediul familial se practică în
continuare pedepse cu semnificație morală dar și pedepse corporale, fizice, pe
baza zicalelor ”Bătaia e ruptă din rai” sau “Unde da mama, crește!” sau, și mai
“argumentat”, “Eu te-am făcut, eu te omor”!
1.7. Absențele în peisajul școlar de altădată
Absențele elevilor au fost dintotdeauna o problemă! Şcolarizarea
obligatorie nu a condus în mod automat la şcolarizarea de masă. Absențele
reprezentau o problemă și o preocupare foarte mare a școlii și a altor autorități.
Dar altădată? Care era abordarea? Cu privire la urmărirea absențelor
elevilor găsim precizări foarte clare în mai toate legile învățământului din
România sau în alte Regulamente sau documente școlare, cum ar fi, spre
exemplu, cataloage, registre matricole etc. Vom prezența trei ipostaze din care
putem deduce câteva idei care stăteau la baza fenomenului despre care vorbim:
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se absenta destul de mult, mai ales în mediul rural;
absențele erau urmărite/“monitorizate”, am zice noi astăzi, cu mare
rigoare și consemnate în catalog;
 legea prevedea amenzi usturătoare pentru părinții sau susţinătorii
legali ai elevilor care absentau;
 se purta o corespondență foarte strictă între învățătorul clasei,
directorul școlii, revizorul școlar (inspector), primar și perceptor.
Exemplul I
Selectăm din Legea asupra învățământului primar și normal primar
(1893) articolele care vizează reglementarea problemei absențelor.
Art. 7. Institutorii și învățătorii școalelor publice vor ține registre de
chemare prin care se vor constata pentru fiecare clasă absențele elevilor. Părinții
sunt datori să motiveze dinaintea învățătorilor absențele copiilor lor. Absențele
sunt socotite pe 1/2 zi (jumătate de zi-n.n). Singurele motive valabile pentru
scuzarea absențelor vor fi: boală copilului, boală grea în familie, împiedicare
rezultând din dificultăți accidentale ale comunicațiilor.
Art. 8. Institutorul sau învățătorul avizează prin scris, și în comunele
rurale și prin grai, pe părinții copiilor cu absenţe nejustificate, că, în caz de
recidivă, vor fi pedepsiți. În caz de recidivă, învățătorul său institutorul pronunță
o amendă de 20 bani de absență. Această hotărâre o comunică preceptorilor la
finele fiecărei luni. Dacă absențele nemotivate se repetă, totuși, în cursul
aceluiași an școlar amenda se poate ridica treptat la maximum 50 de bani de
absență...
Art. 9. Executarea pedepsei se face de perceptor. Sumele încasate se
varsă în casa comunei pentru a se cumpăra cărți copiilor săraci... Când
preceptorul nu poate încasa amenda el o transformă în zile de lucru în folosul
școalelor comunale...această transformare se comunică primarului, care este
însărcinat cu executarea pedepsei...
Art. 10. Părinții și tutorii ai căror copii nu se prezintă la examenul de
finele anului școlar sunt condamnați la o amendă de 5 lei. Dacă copiii nu se
prezintă la examenul general de absolvire, părinții sunt pasibili de o pedeapsă de
10 lei în comunele rurale și de 20 de lei în cele urbane”.
Constatăm că încă în urmă cu foarte mulți ani obiceiul/practica
învățătorului de “a striga catalogul” la intrarea în clasă și de a “trece” absențele
era prezent/ă.
Exemplul II
Legea asupra învățământului primar și normal primar/1900
Absențele elevilor
Art. 7. Institutorii și învățătorii şcolelor publice vor ține registre de
chemare prin care să se constate pentru fie-care clasă absențele elevilor. Părinții
sunt datori să motiveze ” înaintea învățătorilor absențele copiilor lor. Absențele
sunt socotite pe 1/2 zi. Singurele motive valabile pentru scuzarea absențelor vor
fi: bola copilului, bolă grea în familie, împiedicare rezultând din modificări
accidentale ale comunicațiilor. În caz de alte motive, excepțional invocate de
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către părinți, ele vor fi apreciate de învățătorul diriginte al şcolei, care va putea
admite că valabile astfel de motive de cât maximum 10 absenţe în același an”.
Art. 8. Institutorul sau învățătorul avizeză prin scris, și în comunele
rurale și prin graiu, pe părinții copiilor cu absenţe nejustificate că, în caz de
recidivă, vor fi pedepsiți.
Autoritățile comunale, urbane și rurale, sunt obligate să distribuie tote
avisurile privitore la amenzi, precum și cele prevăzute la art. 6 prin agenții lor,
părinților sau reprezentanților legali ai copiilor în vârstă de școală. În caz de
recidivă, reprezentantul legal al copilului va fi pedepsit de Ministrul Instrucției,
prin delegatul său, cu o amendă de 10 bani de absență...
Art. 9. Executarea amendei se face de Perceptor în termen de 10 zile de
la primirea comunicarei. Sumele încasate se varsă la casa şcolelor.
Art. 10. Reprezentanții legali, ai căror copii nu se prezintă la examenul
de finele anului școlar, vor fi condamnați la o amendă de doi lei. Dacă copiii nu
se prezintă la examenul ultimului an școlar, reprezentanţii lor legali vor fi
condamnați la o amendă de 5 lei”.
La începutul anilor 1900 corespondența dintre învățător, primar
și revizorul (inspectorul școlar) privind ”Tabloul cu absenţile nemotivate făcute
de elevi” era foarte bine reglementată juridic. Situația absențelor se innainta
lunar. Învățătorul trimitea revizorului școlar această situație cu absențele,
trimitea în același timp, cu acordul directorului și al “perceptorului”” notificările
de amendă” ale părinților și susţinătorilor legali pentru a aplica amenzile
prevazute de legea în vigoare (în termen de zece zile). După trimitere, se aștepta
răspunsul perceptorului sub semnătură că a aplicat amenzile.
“Tabloul“ cu absențele nemotivate conținea, printre altele, o rubrică cu
“starea materială a reprezentantului legal al copilului”, cu trei variante: „fruntaș”,
„de mijloc”, „sărac”. De asemenea se mai menționau: “câți copii are în școală
reprezentantul legal”, “dacă elevul este în cătunul cu școală și ce distanță
parcurge”, “numărul absențelor nemotivate supuse penalității”, gradul amendei”
(I-II-III), “suma amendei propusă de direcția școlii”, “suma amendei aprobată de
revizorul școlar”.
Exemplul III
Principiul obligativităţii învăţământului la nivel primar nu a generat
automat frecventarea şcolii de către toţi elevii de vârstă şcolară mică. Analiza
unor documente şcolare: cataloage, matricole, certificate de absolvire de diverse
feluri confirmă cu prisosinţă această afirmaţie. Astfel, din analiza “Matricolelor”
școlilor din satele Comunei Bobicești care prezintă situaţia şcolară a elevilor în
diverse perioade istorice rezultă faptul că din totalul elevilor înmatriculați puțini
sau foarte puțini promovau. Cei mai mulți erau declaraţi „repetenţi”. Motivul,
consemnat în rubricile acestui document oficial, suna invariabil „A lipsit tot
trimestrul.” Este de remarcat faptul că în cataloagele din perioada interbelică se
menţionează pentru fiecare elev „Situaţia la finele anului şcolar”, care se
prezenta, la vremea aceea, în două variante posibile: „promovat/ă” sau, după
caz, „repetent/ă”. Continuă cu precizarea ierarhiei/clasificării după medii, în
cazul celor promovaţi, al câtelea este, ca medie, din totalul celor promovaţi (în
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cazul concret, al clasei întâi la care ne raportăm, „Clasificat: I, sau II, sau...n...
între... elevi promovaţi”).
1.8. Sisteme de notare în școala românească
Prezentăm în continuare o schemă extrem de relevantă privitoare la
scările de notare și/sau de apreciere a rezultatelor elevilor folosite, una până în
1866 (până la aplicarea Legii lui Cuza) și alta folosită după 1866.
Eminenția.......................
Bine cu distincțiune............................
Mai bine.............................
Bine..........................
Binișor................................
Mediocru........................
Mai puțin ca mediocru..
Rău......................
mai rău.......
f.rău
1

2

3

4

5

6

7

Rău

Mediocru

Bine

Terția

Secunda

Prima

8

9

Bine cu
distincţiune

10

Emin
enția
Mare

Sistem
introdus
la 1866
Sistem
existent
până la
1866

Eminenția
mică
SURSA: Alexandru Vitzu, 1885, Studiu asupra învățământului secundar din
România, Tipografia Curții Regale, București, Partea a III-a, Examene
Sistemele de notare generează ele însele o imagine interesantă privind
recunoașterea, consemnarea și validarea meritocraţiei şi a mediocrității școlare.
Prezentăm sintetic câteva repere istorice, cu rezerva unor lacune sau
imperfecțiuni, având în vedere sărăcimea sau sărăcirea surselor bibliografice pe
această temă.
Observăm că înainte de 1866 exista scara cu 4 note/calificative?, și
anume: terţia=rău; secundă =mediocru; prima=bine; eminenţia=foarte bine. (cred
că este vorba de o scară care avea următoarele trepte: 3-2-1-0, unde 3
(terţia) era “rău”; 2 (secundă) era “mediocru”, 1 (“prima”) era” bine” iar 0
(”eminenția”) era “bine cu distincţiune”. Cred că am putea spune că acest ” Bine
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cu distincţiune” însemna “Foarte bine de astăzi”, pentru că mai era un calificativ,
“Eminenţia mare”, care ar echivala cu “Excelent” din zilele noastre. Deci scara
începea cu “rău” și se încheia cu “Eminenţia”.
În 1866 s-a introdus scara de notare de la 10 la1 dublată de scara
calificativelor; se lucra cu scara dublă, a notelor și a calificativelor. Scara
numerică era dela 1 la 10 iar scare calificativelor era de la “rău” la “eminenţia”.
Observăm că apare încă un calificativ, deci în loc de 4 calificative înainte de
1866 apar 5 calificative; se adaugă calificativul “bine cu distincţiune”. “În
sistemul de notare de astăzi știm că numerele 1, 2 și 3 echivalează cu “rău” sau
“terţia”, 4 și 5 cu “mediocru” sau de mijloc, 6 și 7 echivalează cu “bine” sau
“prima” din vechuiul sistem, 8 și 9 echivalează cu “bine cu distincţiune”, iar 10
echivalează cu “foarte bine” sau “eminenţia” (Al. Vitzu, 1885, op. cit., Partea a
III-a, Examene).
Ideea aprecierii elevilor prin calificative, așa cum observăm, nu este
nouă în învăţământul românesc. Calificative se acordau și la 1860, înainte de
acest reper temporal și mult timp după.
În ceea ce priveşte înlocuirea, în 1998, a notelor cu calificative în
învăţământul primar românesc, această trebuie interpretată într-un context mai
larg, care are la bază dorinţa de reformare a întregului învăţământ preuniversitar,
atât în ceea ce priveşte curriculumul, cât şi în ceea ce priveşte evaluarea.
Considerăm că demersul de experimentare prealabilă în vederea validării acestui
model de evaluare se impunea cu necesitate ca o etapă premergătoare acestei
schimbări, pentru a determina, astfel, evaluarea impactului înainte de
implementarea la scara naţională.
2. “Meseria de dascăl-meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră,
exigentă şi liberă „,
Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu
seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele
de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o
meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea excepţională este
abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de
farmec» (Victor Hugo)
2.1. Definitivatul și gradele didactice până la 1944
Selecția, evaluarea și promovarea cadrelor didactice au avut
dintotdeauna valențe meritocratice. Examenele de definitivat și grade didactice
în România precum și concursul de titularizare au fost create pentru a selecta cei
mai buni profesori pentru școala românească. Vom prezenta câteva repere
istorice. Formarea inițială prin școli normale, perfecționarea prin definitivat și
grade didactice, formarea continuă prin cursuri de reciclare/perfecționare au
traversat ca un fir roșu istoria învățământului românesc de la începuturi până în
prezent.
Problematica ce ține de aceste domenii se regăsește și în documentele
încheiate de inspectori/revizori școlari și/sau specialiști în științele educației care
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efectuau/efectuează inspecții de definitivat sau pentru obținerea gradelor
didactice II și/sau I. Procesele verbale de inspecție/Rapoartele, în funcție de
perioada istorică, uneori și de regimul politic, s-au centrat / se
centrează aproximativ pe aceleași criterii, formulate ușor diferit de la o etapă
istorică la alta. Fie că s-au numit revizori școlari sau inspectori, aceștia au
urmărit îndeosebi activitatea didactică, pregătirea științifică și metodică a
candidatului, activitatea social-culturală, relațiile cu comunitatea locală etc.
Cu privire la definitivat și grade nu găsim în Legea lui
Cuza referințe explicite despre evoluția în cariera didactică. Este posibil să fi
fost reglementată această problemă prin Regulamente, ceea ce este foarte
probabil. Urmează să investigăm acest aspect. Găsim însă, în Legea
învățământului din 1893 (cunoscută şi sub denumirea de Legea Take
Ionescu), la art. 61 aliniatul 3, o precizare care ne îndreptățește să afirmăm că
înainte de anul 1893 se susținea examenul de definitivat. Acest paragraf din art.
menționat spune că “Pentru învățători și institutori, având titlul provizoriu
înainte de promulgarea acestei legi, definitivatul se va da în urma numai a unui
examen de practică pedagogică...”. Iar acest examen de practică pedagogică “...
constă dintr-o lecţiune model asupra unui subiect de limba română sau
aritmetică, după programul şcolei primare de gradul aceleia la care
funcționează”. Dar ce însemna “învățători și institutori cu titlul provizoriu”? În
această categorie intrau “suplinitorii calificați“ de astăzi.
Legea din 1893 continuă și dezvoltă preocupările pentru selecția și
formarea cadrelor didactice. Se vorbește deja explicit despre “Diploma de
capacitate” (care era echivalentul “Atestatului de cadru didactic de astăzi”) și
de “Definitivat” (Capitolul III. “Şcoalele normale”).
Legea lui Spiru Haret din 1898 (Legea asupra învățământului
secundar și superior) face parte integrantă din Reforma promovată de acesta,
din concepția sistemică asupra educației promovată de “omul școlii”, cum a fost
supranumit. Una din ideile inovatoare ale reformei învățământului realizată de
Spiru Haret a vizat “instituirea seminarului pedagogic universitar pentru
pregătirea pedagogică a profesorilor și înființarea unor școli normale pentru
pregătirea învățătorilor, pregătirea profesorilor pentru predarea a două-trei
specializări, instituirea examenului de capacitate, la nivel național, pentru
candidați la aceeași disciplină, în locul concursului (local) pentru ocuparea
posturilor didactice în învățământul secundar” (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Antologia de legi, pag. 11).
Legea asupra învățământului primar și normal primar (1900) aduce
modificări importante privind evoluția în cariera didactică.
Definitivatul exista deja încă din perioada imediat următoare adoptării
legii lui Cuza, însă se pare că se crease deja o problemă ce-i viza pe cei care
aveau titlul ”definitiv”, aveau vechime, merite profesionale și trebuiau să
progreseze în cariară didactică. Legea din 1900 clarifica în ce condiții un cadru
didactic poate să progreseze pe linie profesională. Prin urmare examenul de
“capacitate”
(echivalentul
Atestatului
de
cadru
didactic
de
astăzi), “definitivatul” deja consacrat prin legile anterioare sunt urmate/
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continuate de “Examenul pentru înaintarea pe loc” (pe post, am spune noi
astăzi!”. Acest examen este predecesorul examenelor pentru obținerea gradului II
în învățământ.
Definitivatul se putea obține în anumite condiții statuate de această lege.
Art. 59. După trei ani de provizorat, membrii corpului didactic primar
sunt datori a se prezinta înaintea unei comisiuni, numită de minister, pentru a
trece un nou examen.
Acest examen constă din două probe: una extemporală, asupra
principalelor materii ale învățământului şcolei ce au absolvit; a două de practică
pedagogică. Acei care vor obține nota 7 la fie-care probă vor fi numiți cu titlu
DEFINITIV (sublinierea noastră!)
Art. 60. Nimeni nu se poate prezinta mai mult de trei ori la acest
examen, dupe care, dacă nu obține media cerută la articolul precedent,
încetează de a face parte din corpul didactic și nu mai pote fi numit nici
suplinitor”.
“Examenul pentru înaintarea pe loc” de asemenea a fost legiferat mai
concret, mai strict. Legea din 1900 stabilește faptul că distanța temporală dintre
DEFINITIVAT și “Examenul pentru înaintarea pe loc” (gradul II de astăzi)
trebuie să fie de trei ani. Examenele pentru promovarea/ascensiunea în cariera
didactică se țineau din trei în trei ani, pentru candidații înscriși și care
îndeplineau condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Mai trebuie precizat
faptul că se făcea o diferențiere semnificativă între “învățători” (care erau
pregătiți pentru a preda în școala primară- clasele I-VII) și “institutori” care
erau pregătiți/formați pentru a preda în gimnaziu.
Art. 61 alin. 3 din această Lege prevede faptul că ” Învățătorii cari vor
reuși la examen vor căpăta titlul de institutori și vor fi plătiți cu salariul de 120
de lei pe luna, la care se va socoti gradaţia, conform legei de față; ei vor
continua însă a servi tot în învățământul rural”.
În Legea din 1924, cunoscută și sub numele de Legea “Constantin
Angelescu”, Definitivatul și gradele didactice (II și I) sunt menționate la ART.
115. Deducem din textul acestui articol faptul că evoluția în carieră didactică a
fost bine reglementată prin această lege. Progresia în cariera didactică era
marcată astfel (art. 115/Legea din 1924-Legea Constantin Angelescu):
 Învățători provizorii;
 Învățători definitivi;
 Învățători înaintați, de gradul al II-lea;
 Învățători înaintați de gradul I.
Legea pentru organizarea și funcționarea învățământului primar și
normal 1939 se înscrie în categoria documentelor ce concretizează idei
inovatoare din perioada interbelică. În ceea ce privește pregătirea cadrelor
didactice și evoluția lor profesională, această lege este generoasă în reglementări,
precizări, direcții etc. Vom prezenta în continuare o selecție a articolelor care fac
trimitere la această problemă, fără să facem comentarii, având în vedere
caracterul extrem de explicit al acestor prevederi.
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Art. 135. “Personalul didactic al școlii primare se compune din învățători
titulari și suplinitori.
Învățătorii titulari sunt:
 învățători cu titlul provizoriu, numiți dintre absolvenții școlilor
normale cu examen de capacitate;
 învățători definitivi, după trei ani de funcționare și în urmă unui
examen;
 învățători de gradul II, după trei ani de funcționare ca învățători
definitivi și în urma trecerii unui examen de înaintare;
 învățători de gradul I, după cinci ani de funcționare ca învățători de
gradul II și în urmă unei inspecții speciale. Licenţiaţii în litere, știință
și teologie, după ce au trecut examenul de definitivat, devin
învățători de gradul I;
 învățători de grad superior, după cinci ani de funcționare ca
învățători de gradul I și în urmă unei inspecții speciale. Absolvenții
secției primare a școlii normale superioare dobândesc acest titlu și
drepturile corespunzătoare îndată după absolvirea școlii.
2.2. Evaluarea cadrelor didactice prin definitivat și grade în perioada
1944- 1989
Decretul Lege din 1948 produce modificări semnificative în evoluția în
carieră a cadrelor didactice. Printr-o decizie abuzivă se anulează gradele
didactice obținute până la momentul respectiv. Deținerea definitivatului sau a
gradelor II sau I de către o persoană nu mai conta; nu se mai făceau diferențieri
nici în ceea ce privește statutul profesional și nici salarizarea nu mai ținea cont
de gradele didactice.
În anul 1956 are loc examenul de atestare pe post a tuturor cadrelor
didactice din țară. În anul școlar 1959/1960 se reintroduc definitivatul și gradele
didactice II și I. S-a acordat din oficiu gradul definitiv persoanelor care aveau cel
puțin 5 ani vechime în învățământ (Ion Negreanu, Monografia liceului teoretic
Petre Pandrea din Balş, pag. 163).
Legea Învățământului (1968) și Legea nr. 6/1969 privind Statutul
personalului didactic
Legea privind învățământul în Republica Socialistă România din 1968 nu
conține elemente semnificative privind perfecționarea pregătirii cadrelor
didactice. La Titlul VII “Personalul didactic și personalul științific de cercetare”,
la Capitolul I, ART. 205, alin. 3 se precizează ”Personalul didactic prevăzut la
alineatele precedente (este vorba despre educatoare, învățători, institutori,
profesori și maiștri instructori- n.n.) are de asemenea obligația de a participa la
activitățile organizate pentru perfecționarea sa, precum și la muncă socialculturală”.
Legea nr. 6/1969 adoptată un an mai târziu concretizează
însă concepția, organizarea și desfășurarea procesului de perfecționare a cadrelor
didactice. Această Lege privind Statutul personalului didactic (Emitent: Marea
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Adunare Naţională/Publicată în Buletinul Oficial nr. 33 din 14 martie 1969)
reprezintă/oferă/trasează un cadru juridic normativ important/solid în procesul de
construcție și de consolidare a sistemului de perfecţionare prin definitivat și
grade didactice, de evoluție în carieră. Tradiție și modernitate-acestea credem că
sunt caracteristicile ce definesc acest document. Este etapă de desprindere de
ideologia sovietică și întoarcerea la specificul învățământului românesc.
Definitivatul și gradele didactice
Din analiza textului acestei legi deducem faptul că în învățământ, la
vremea respectivă, lucrau titulari și suplinitori, calificați și necalificați; lucrau
cadre didactice stagiare, cu definitivat, cu gradul II și cu gradul I. Erau
considerate “stagiare” cadrele didactice care nu aveau definitivatul, din diferite
motive: nu aveau vechimea necesară pentru susținerea acestui examen sau nu
promovaseră examenul. “Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea
în învăţământ pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul de muncă al
acestuia se desface, aplicându-se dispoziţiile codului muncii, privitoare la
desfacerea contractului pentru necorespundere în muncă”. (art. 19).
ART. 83. Definitivarea în învăţământ se obţine pe baza unei inspecţii
speciale şi a unui examen, de către personalul didactic care îndeplineşte
condiţiile de studii prevăzute la art. 9 şi are un stagiu efectiv de 3 ani în
activitatea didactică de predare. Prezentarea la examenul pentru definitivarea în
învăţământ este obligatorie la expirarea stagiului de 3 ani. Personalul didactic se
poate prezenta la acest examen în trei sesiuni consecutive.
Examenul pentru definitivarea în învăţământ constă din probe scrise şi
orale la discipline diferite, în funcție de specializare.
ART. 86. Gradul II se obţine, la cerere, pe baza unei inspecţii speciale
şi a unui colocviu în problemele specialităţii, de către personalul didactic care
are o bună pregătire de specialitate şi pedagogică, oglindită în rezultatele muncii
instructiv-educative, şi o vechime de cel puţin 5 ani în învăţământ. Colocviul
prevăzut la alineatul precedent se desfăşoară pe baza unei tematici şi bibliografii
aprobate de Ministerul Învăţământului.
ART. 87. Gradul I se obţine la cerere pe baza unei inspecţii speciale şi a
unei lucrări medico-științifice personale de către personalul didactic care, prin
rezultate foarte bune în muncă instructiv-educativă, dovedeşte o pregătire
deosebită de specialitate şi pedagogică şi preocupări de cercetare în domeniul
pedagogiei sau al specialităţii şi care are o vechime în învăţământ de cel puţin 5
ani de la acordarea gradului II.
Personalul didactic care a obţinut titlul ştiinţific de doctor i se acordă de
drept gradul I.
LEGEA EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULui nr. 28 din 21 decembrie
1978 și “Precizările privind organizarea, desfășurarea și conținutul activității de
perfecționare a pregătirii cadrelor didactice de predare, de conducere, îndrumare
și control” nr. 60472/1979 trebuie privite și analizate împreună. Aceasta deoarece
Legea din 1978 enunță doar câteva idei și oferă un cadru general al perfecționării
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pregătirii cadrelor didactice iar “Precizările” adoptate în 1979 concretizează ceea
ce urma să se pună efectiv în practică.
Activitățile de perfecționare prin definitivare în învățământ și prin
obținerea gradelor II și I
Desfășurarea examenului de definitivare și obținerea gradului II și a
gradului I:
 definitivarea în învățământ constă din: inspecția specială precum și din
probe scrise și probe orale, prevăzute în anexă...”. “Sunt declarați reuşiţi
la examen candidații care obţin la examen media generală minim “7”
(șapte).
 Examenul de gradul II constă în inspecția specială, precum și în probe
orale, prevăzute în Anexă... Sunt declarați reușiți la examenul pentru
susținerea gradului II candidații care obţin media generală de minim ”8”
(opt).
 Gradul I. Activitatea de perfecționare în vederea obținerii gradului I se
desfășoară pe o perioadă de doi ani școlari. Ea cuprinde patru etape:
- Etapa I - susținerea probei de “Probleme ale construcției socialismului în
Republica Socialistă România;
- Etapa a II-a-elaborarea și recenzarea lucrărilor de cercetare științifică și
metodică;
- Etapa a III-a - efectuarea inspecției speciale;
- Etapa a IV-a - susținerea lucrării metodico-științifice.
2.3. Definitivatul și gradele didactice după “89
În linii generale perfecționarea cadrelor didactice prin definitivat și grade (II
și I) după 1989 a păstrat aceleași caracteristici pe care le-a avut și înainte de 1989.
Schimbări mai semnificative s-au produs în 1998, sub ministeriatul lui Andrei
Marga, care, prin Ordinul 3770 a încercat să pună puţină ordine în acest domeniu.
Cu mici modificări, mai mult sau mai puţin semnificative, dar cu
siguranță conjuncturale, esența Ordinului 3770/1998 NU s-a schimbat până la
publicarea Ordinului 5087/31 august 2016 prin care s-a aprobat “Metodologia de
organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ”.
Câteva mențiuni:
 aceste documente ale Ministerului vizează numai definitivarea în
învățământ;
 s-au schimbat structura examenului de definitivat, modalitatea de
calculare a mediei, s-au schimbat ponderile disciplinelor de
examen la proba scisa: specialitate 60%, metodică specialității 30%;
 examenul de PEDAGOGIE este scos, într-o manieră neinspirată, din
demersul construcție a evoluției în carieră didactică. Este pentru
prima dată în istoria învățământului românesc când
“PEDAGOGIA” este exclusă din structura definitivatului.
Examenele pentru gradul II și gradul I au rămas, în esență, nemodificate
față de prevederile Ordinului lui Andrei Marga-3770/1998.
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Cap. V. TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR DIN ROMÂNIA
1. Contexte socio-politice. Învăţământul preşcolar în România.
Repere istorice
Învăţământul preşcolar în România are o tradiţie valoroasă de peste 200
de ani. „Şcoalele de copii mici”, „grădinile de copii”, „grădiniţele”, cum s-au
numit aceste instituţii de-a lungul timpului, şi-au propus dintotdeauna să asigure
educaţia la vârstele mici, ocrotirea şi socializarea copiilor şi, mai mult, pregătirea
acestora pentru integrarea optimă în regimul şcolar.
Preocupările pentru dezvoltarea învăţământului preşcolar din România
modernă şi contemporană trebuie corelate cu periodizarea “pedagogizării“
realizată de Stanciu Stoian, în lucrarea Pedagogia română, modernă şi
contemporană, EDP, 1976:
 “perioada deşteptării naţionale”;
 “perioada luptei pentru libertate şi independenţă”;
 “perioada interbelică”;
 “perioada construcţiei socialiste” (1944- 1989);
La care noi adăugăm:
 “perioada post comunistă/de după 1989” (postdecembristă).
Începuturile învăţământului preşcolar în ţările române au fost puternic
inflenţate şi impulsionate de Şcoala ardeleană în Transilvania (sfârşitul sec.
XVIII, începutul sec. XIX), de contribuţiile remarcabile ale lui Gheorghe Asachi
(în Moldova) şi Gheorghe Lazăr (în Muntenia) la începutul sec. XIX. Despre
necesitatea înfiinţării instituţiilor care să educe copiii până la intrarea lor în
şcoala primară şi înfiinţarea unor instituţii specializate, găsim argumente
temeinice în literatura şi critica vremurilor la sfârşitul secolului XVIII şi
începutul secolului XIX. Oameni politici, oameni de şcoală, profesori străluciţi
au susţinut cu tărie ideea înfiinţării unor instituţii specializate, care să educe
copiii înainte de intrarea lor în şcoală.
La începutul secolului XIX, se pare că Gheorghe Asachi, în Moldova, a
susţinut ideea educaţiei copiilor înainte de şcoală, fiind în acelaşi timp adept al
ideilor pedagogice ale lui Froebel. V. A. Urechia, mai târziu, ministru al
instrucţiunii publice, „a dispus ca învăţătorii de la şcoalele primare să facă cu
elevii lor jocuri froebeliene, adică pedagogice” (Șovar, R., & Bălașa., F., 1996,
Un secol de existență legiferată a învățământului preșcolar din România, 1996,
Editura Scorpion 7, București, pag. 10).
Ideile pedagogice avansate sunt promovate şi susţinute cu tărie în
Muntenia în contextul evenimentelor istorice din 1848, dar mai ales după
Unirea Principatelor din 1859. În 1866 se înfiinţează „Societatea pentru
învăţătura poporului român”, care va avea o activitate efervescentă de susţinere
a ideilor pedagogice avansate ale vremii. În acea perioadă se înfiinţează patru
şcoli normale: una la Ploieşti, în 1868, şi încă trei la Bucureşti, Bârlad şi Focşani
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în 1870. Scopul acestora era pregătirea învăţătorilor pentru învăţământul primar
(Stanciu Stoian & Gh. Pârnuţă, op. cit pag. 306).
În Banat şi Transilvania au funcţionat, între 1809- 1890, 67 de grădini de
copii (un studiu al Ministerului Învăţământului din 1864). La Turda şi Cluj au
fost înfiinţate “grădini de copii” chiar înaintea înfiinţării primei “grădini de
copii” de către Froebel, în 1837, la Marienthal (Situaţia actuală a
învăţământului preşcolar din România, 2003, Studiu de caz, Bucureşti, UNICEF
& ISE, pag. 7).
În a II-a jumătate a secolului XIX, educaţia copiilor înainte de intrarea în
şcoala primară a fost puternic influenţată de dezvoltarea pedagogiei froebeliene.
Froebel a deschis în 1837 prima „Grădină de copii”, iar în 1850 înfiinţează
prima Şcoală Normală de educatoare la Marienthal.
În principatele române educaţia copiilor mici devine o preocupare
majoră, atât la nivelul instituţiilor statului cât şi la nivelul unor personalităţi
luminate ale epocii. Titu Maiorescu (ministru al instrucţiei) trimite în 1874 trei
bursiere la Gotha să se pregătească pentru a deveni “conducătoare” de grădiniţe.
În aceeaşi perioadă agitată din punct de vedere al organizării învăţământului în
Principatele Unite, după Legea Instrucţiunii publice a lui Cuza, profesorul
Barbu Constantinescu, directorul Şcolii Normale de băieţi din Bucureşti
înfiinţează, în Capitala României, „Societatea româna pentru grădini de copii”
(Ibidem, pag. 7).
Această Societate va înfiinţa în 1881, la 23 aprilie, prima „grădină de
copii” din România, în localul Şcolii normale de băieţi de pe Strada Sfânta
Ecaterina, în apropiere de Podul Şerban Vodă (Șovar, R., & Bălașa., F., 1996,
op. Cât., pag. 17). În 1881, prof. Barbu Constantinescu, director al Şcolii
Normale şi al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, înfiinţează
“Societatea Română pentru ”Grădina de copii”, care avea ca sarcină înfiinţarea
de “grădini de copii” sau “şcoli froebeliene”. Deci la 23 aprilie 1881 se
înfiinţează prima “grădină de copii” din România/Bucureşti, adică din
Principatele Unite, de către Societatea română pentru grădini de copii, aflată în
clădirea Şcolii Normale de băieţi de la Sf. Ecaterina. Grădiniţa avea 80 de copii,
era condusă de o “bunicică” (în sensul de “femeie bună”), Frederica Prager;
aceasta avea două ajutoare; în septembrie 1892, grădiniţa se mută în localul din
Strada Ostaşilor nr. 2, unde funcţionează şi astăzi sub denumirea de Grădiniţa nr.
78, din Sectorul 1, Bucureşti (ibidem, pag. 17).
Educaţia copiilor înainte de şcoală era o idee foarte prezentă în conştiinţa
oamenilor politici, dar mai ales în viziunea pedagogilor vremii. Ataşamentul faţă
de ideile froebeliene era foarte mare. În 1885 se desfăşoară la Iaşi Congresul
cadrelor didactice; Ion Pop Florantin şi Ştefan Mavriche propun înfiinţarea câte
unei grădini de copii pe lângă fiecare şcoală primară. Nu putem să nu amintim
contribuţiile remarcabile ale profesorilor eminenţi Ioan Pop Florantin şi
Ştefan Mavriche, doi dintre dascălii străluciţi ai timpului (ibidem, pag. 8), care
la Congresul corpului didactic, desfăşurat la Iaşi, în anul 1885, în zilele de 18,
19 şi 20 martie, au prezentat lucrarea „Memoriu asupra şcoalei Grădina de
copii”. Aceştia militau cu patos pentru înfiinţarea acestor instituţii pentru copii
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mici, pentru a promova ideile privind importanţa pedagogică a „grădinei de
copii” (Situaţia actuală a învăţământului preşcolar din România, 2003, Studiu
de caz, Bucureşti, UNICEF & ISE, pag. 7).
Ana Monastireanu, absolventă în ştiinţe pedagogice, publică la 20
octombrie 1885, în Ziarul Liberalul, un articol în care susţinea cu „competenţă
şi pasiune” cauza grădinei de copii: ” Aceste institute, ca orice idee nouă, numai
după multă luptă şi-au câştigat recunoaşterea pe tărâmul general al pedagogiei
şi literaturii; astăzi vorbesc despre foloasele acestor institute cei mai distincţi
pedagogi şi, pe zi ce merge, convicţiunea devine generală cum că chiar aşa de
mare este necesitatea de grădini de copii ca şi şcoalele elementare. Numeroşi
pedagogi cu idei înaintate nu se îndoiesc a susţine că până când şcoalele
elementare nu vor fi puse în legătură cu astfel de institute, până când lângă
fiecare şcoală nu va fi o grădină de copii, educaţia şi instrucţia elementară nu
poate împlini acea sferă de activitate pentru care este chemată şi nu se poate
ridica la acel grad de perfecţiune la care trebuie să se ridice spre a deveni
factorul culturii generale şi a nobilitarei moravurilor” (Ziarul Liberalul din 20
octombrie 1885, apud Rodica Şovar & Florica Bălaşa, 1996, pag. 7-8).
În spaţiul nostru, oltenesc, ideile privind educaţia copiilor de vârstă
preşcolară au fost foarte prezente dintotdeauna. Spre exemplu, M. Străjanu,
profesor de limbile română şi italiană la Liceul din Craiova, ridică în 1886, în
cadrul unei Conferinţe, o serie de probleme privitoare la educaţia copiilor înainte
de şcoală. Şi susţinea cu tărie înfiinţarea „grădinilor de copii”, care trebuiau să
primească copii de la 3 la 6/7 ani ”nu numai pentru a-i ocupa potrivit cu firea şi
etatea lor, ci şi pentru a le întări corpul, a le deprinde simţurile, a le dezvolta
mintea, a-i familiariza cu natura şi cu societatea omenească, şi, mai ales, pentru
a le educa inima şi voinţa” (ibidem, pag. 15).
În aceeaşi Conferinţă, M. Străjanu oferea şi unele soluţii pentru
rezolvarea unor probleme administrative: ”Organizarea grădinei de copii se
poate face sau de sine stătătoare sau alipită de o şcoală normală, însă totdeauna
trebuie condusă de femei pregătite prin studiu şi practică pentru acest scop,
pentru că numai ele pot avea delicateţea, răbdarea şi capacitatea de a înţelege
toate treburile copiilor şi a le mulţumi”. În finalul Conferinţei, „M. Străjanu îşi
exprimă speranţa că Oraşul Craiova nu va rămâne în urma altor oraşe în ceea ce
priveşte înfiinţarea acestei instituţii destinată îmbunătăţirii educaţiei tineretului”
(ibidem, pag. 15-16).
Din punct de vedere al dezvoltării ideilor pedagogice avansate,
preocupările pentru educaţia timpurie au fost susţinute şi stimulate de ideile
pedagogice ale lui HERBART. În ţările române, la sfârşitul secolului XIX şi în
prima parte a secolului XX, până la Marea UNIRE, aceste preocupări au fost
susţinute de ideile valoroase ale unor mari pedagogi şi oameni de şcoală precum
Spiru Haret, C. Dimitrescu-Iaşi, I. Găvănescul, Onisifor Ghibu, Vladimir
Ghidionescu etc. (Stanciu Stoian, 1976, op. cit., pag. 73-75).
În prima jumătate a secolului trecut, pedagogia Montessori marchează
puternic evoluţia învăţământului preşcolar în România. În 1933 se înfiinţează
Asociaţia pedagogică a “învăţătoarelor” de la şcolile de copii mici din România.
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Se înfiinţează Asociaţia Montessori; preşedinte de onoare- Nicolae Titulescu;
Preşedinte activ -Constantin Rădulescu Motru; secretar al Asociaţiei-Ilie Sulea
Firu, desemnat chiar de Maria Montessori (Situaţia actuală a învăţământului
preşcolar din România, 2003, Studiu de caz, Bucureşti, UNICEF & ISE, pag. 7).
În aceeaşi perioadă se înfiinţează revista “Copilul” -pentru mame şi
educatoare (Scurt istoric al schimbărilor din învăţământul preşcolar romanescwww edu.ro). Ministerul instrucţiei numeşte o inspectoare pentru şcolile de copii
mici la nivel naţional; în 1938 erau cinci inspectoare, iar în 1939-10 inspectoare
(Şovar, R & Bălașa, F., pag..21). Pedagogia românească interbelică este
reprezentată strălucit de către: G.G. Antonescu, I.C. Petrescu, I. Gabrea, Dimitrie
Todoran, Gh. Comicescu, C. Narly, Ştefan Bârsănescu, Dimitrie Gusti, Stanciu
Stoian etc. Ideile privind dezvoltarea educaţiei timpurii transpar în lucrările
tuturor acestor pedagogi străluciţi
2. Legiferarea dezvoltării învăţământului preşcolar în România
2.1. De la Mica Unire la Marea Unire
Legiferarea înfiinţării şi funcţionării grădinilor de copii în România s-a
realizat ezitant, sinuos. Legea lui Cuza–1864-prevedea pentru prima dată
înfiinţarea “Grădinei de copii”. Vasile Conta-ministru al Instrucţiunii–concepe
în 1880 un proiect de lege în care se prevedea înfiinţarea de “grădini de
copii”. În 1886, Ministerul Instrucţiunii Publice a elaborat un proiect de lege
care a şi fost prezentat Camerei legiuitoare, în care se menţionează pentru prima
dată „ grădina de copii” ca instituţie pentru educarea copiilor înainte de şcoală.
Acest proiect n-a fost însă aprobat.
Mai ştim, de asemenea, faptul că Gheorghe Chiţu, concetăţeanul nostru
din Mirila, a fost ministru al instrucţiunii, în al doilea mandat al său, în perioada
23 iunie 1884-1 februarie 1885. Primul mandat de ministru al Instrucţiunii a fost
între anii 1876-1878. Din documente reiese faptul că Gheorghe Chiţu a
manifestat o sensibilitate aparte faţă de învăţământul preşcolar, că a susţinut cu
ardoare înfiinţarea „grădinilor de copii”. Putem trage concluzia că Gheorghe
Chiţu a contribuit la elaborarea proiectului de lege din 1886, ştiind de asemenea
faptul că în cele două mandate ale sale şi-a continuat consecvent linia stabilită
încă de la început, ideile privind dezvoltarea învăţământului, inclusiv pe cele
privitoare la învăţământul preşcolar.
Odată cu intrarea în scenă a lui Spiru Haret, în diferitele sale funcţii
ocupate pe linie de învăţământ, încă înainte de a deveni ministru al Instrucţiunii
este foarte prezent în viaţa publică. Astfel, în 1896, la 29 aprilie, este
raportorul „Legii asupra învăţământului primar, primar profesional, primar
superior şi normal primar”. Această lege prezintă/conţine primele dispoziţii
normative prin care se reglementează înfiinţarea grădinilor de copii.
„Regulamentul şcoalelor private”, publicat la 4 iunie 1896, prezintă „primele
norme legate de organizarea grădinilor de copii, de pregătirea cadrelor de
specialitate pentru aceste instituţii, precum şi publicarea primei programe
oficiale...”. (ibidem, pag. 26). „Regulamentul şcoalelor private”, publicat la 4
iunie 1896, „este documentul principal de care se va ţine seama ulterior în
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elaborarea legilor şi regulamentelor cu referiri la grădinile de copii până în anul
1939” (ibidem, pag. 28). După aprobarea acestei Legi din 1896 şi a
Regulamentului menţionat anterior, în perioada 1896-1910 se înfiinţează în
România 166 de grădini de copii, cu 170 de posturi de educatoare.
În 1909, Spiru Haret are o iniţiativă legislativă şi se adoptă “Legea
pentru şcolile de copii mici” (publicată în Monitorul oficial numărul 58, apud
Situaţia actuală a învăţământului preşcolar din România, 2003, Studiu de caz,
Bucureşti, UNICEF & ISE, pag. 8). Este un moment extrem de important în
evoluţia educaţiei preşcolare în România. La 2 iulie 1909 a fost
adoptată prima „Lege specială pentru şcoalele de copii mici”. Reţinem faptul că
denumirea „grădini de copii” se schimbă în „şcoale de copii mici”. Se schimbă
de asemenea şi denumirea cadrelor didactice care lucrau în aceste instituţii, şi
anume denumirea de „educatoare” este înlocuită cu denumirea de „maestre de
copii mici”. O precizare foarte importantă care trebuie făcută, de asemenea, este
aceea potrivit căreia „Drepturile şi datoriile maestrelor de copii mici sunt
aceleaşi că şi ale membrilor corpului didactic din învăţământul primar” (art.7 al
acestei Legi speciale). Cu alte cuvinte „maestrele de copii mici” aveau dreptul şi
obligaţia să susţină definitivatul şi gradul II („inaintatrea pe loc”), să se
titularizeze etc. Legea este însoţită de un „Regulament pentru administrarea
interioară a şcoalelor de copii mici” (Monitorul oficial nr. 73/5 noiembrie
1910, apud Rodica Şovar, pag. 41).
2.2. Tendinţe de armonizare după Marea Unire. Proiectul de lege din
anul 1921
După Marea Unire se amplifică eforturile pentru promovarea educaţiei
înainte de şcoală. Din păcate, contextul politic era foarte agitat, guvernele se
schimbau cu repeziciune. În 1921, P.P. Negulescu propune un proiect de
lege care pune foarte mare accent pe îndrumarea şi controlul de specialitate în
şcoalele de copii mici, cât şi pe pregătirea educatoarelor prin şcoli normale cu
durata de 7 ani, în loc de 6. Expunerea de motive la Proiectul acestei Legi este
extrem de dură şi realistă, încearcă să prezinte o imagine a situaţiei educaţiei
copiilor înainte de şcoală, la data respectivă, şi să convingă autorităţile statului că
este cazul să se impulsioneze procesul de educare a copiilor în perioada
preşcolară. „La ţară, unde copiii sunt lăsaţi aproape cu totul în părăsire la
această vârstă de 4-7 ani, la care nu mai sunt destul de mici ca mamele să-i ţină
lângă ele, nici destul de mari că să fie de vreun ajutor la muncă familiei şi
hoinăresc pe drumuri prin praf şi noroi, la un loc cu animalele, că nişte mici
sălbatici, grădinile de copii vor fi de un imens folos dacă comitetele şcolare vor
putea găsi şi mijloacele care să permită conducătoarelor să se ocupe şi de
starea fizică a copiilor, să se îngrijească îndeosebi de curăţenia şi hrană lor”
(ibidem, pag. 46).
Legea învăţământului primar al statului din 1924-Legea “Constantin
Angelescu”-prevedea integrarea “şcolilor de copii mici”, adică a “grădinilor de
copii”, în învăţământul primar şi a stabilit OBLIGATIVITATEA frecventării lor
de către copii cu vârste între 5-7 ani. Legea învăţământului primar al statului din
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1924, publicată în Monitorul Oficial nr. 101, din 26 iulie 1924, cunoscută şi sub
denumirea Legea Constantin Angelescu aduce contribuţii semnificative din
perspectiva dezvoltării educaţiei preşcolare în România (Situaţia actuală a
învăţământului preşcolar din România, 2003, Studiu de caz, Bucureşti, UNICEF
& ISE, PAG. Pag. 8). Printre măsurile importante, menţionăm:
 „şcoalele de copii mici” erau integrate în învăţământul primar, nu mai erau
unităţi ale unui grad de învăţământ autonom, că în Legea din 1909;
 Obligativitatea frecventării grădiniţei de către copiii cu vârste cuprinse
între 5-7 ani; pentru copiii cu vârste cuprinse între 4-5 ani, frecventarea
este facultativă;
 Se stabileşte structura anului şcolar (40-42 de săptămâni) şi numărul de
activităţi ce puteau fi organizate pe durata unei săptămâni („20-24 ore de
lecţiuni pentru copii”);
 S-a publicat şi programa de învăţământ (art. 46 din această lege);
 Se stabileau prevederi importante privind controlul de specialitate.
Iată ce prevedea Programa analitică, aprobată prin Decretul regal Nr.
2244 din 25 iunie 1925: ” Principiul general după care au fost rânduite
diferitele exerciţii este că grădina de copii să nu dea şcoalei primare copii
instruiţi, ci copii pregătiţi sub toate raporturile, ca să primească instrucţiunea.
În consecinţă, grădina de copii să fie o familie compusă de o mamă duioasă şi
luminată, care caută să-şi cunoască copiii şi progresul pe care-l face fiecare în
parte, strângând observaţiile sale în Fişe individuale. Învăţătoarea să nu uite că
valoarea ei de educatoare nu se judecă după numărul de cunoştinţe reproduse
de copii în mod automat, ci după spontaneitatea şi vioiciunea însoţită de bună
cuviinţă a lor, precum şi după încrederea pe care a inspirat-o copiilor.
Învăţătoarea pentru grădinile de copii va căuta să se pătrundă mai mult de
spiritul programei având în vedere că la alegerea subiectelor să se conducă
după principiul ideii centrale, bine chibzuită după loc şi timp” (Apud Şovar R &
Bălaşa F.).
Deşi cadrul normativ de organizare şi funcţionare a şcoalelor de copii mici
era generos, în realitate educaţia preşcolară, la vremea respectivă, era în suferinţă.
Sociologul Dimitrie Gusti, ministru al Instrucţiunii, cultelor şi Artelor în perioada
1932-1933, în lucrarea „Un an de activitate la Ministerul Instrucţiunii, cultelor şi
artelor”, publicată în 1934, deplânge modul defectuos de funcţionare al grădinilor
de copii mici, precum şi insuficienţa acestor instituţii.
Din situația statistică prezentată de Dimitrie Guşti în lucrarea mai sus
menționată care se referă la „Evoluţia şcoalelor de copii mici în perioada 19211933, (pag. 52- Şovar, R. & Bălaşa, F) rezultă că în anul școlar 1921 erau 599 de
„școli de copii mici „la nivelul României, numărul acestora a cescut la 581.557
în 1925-1926, iar în 1933 funcționau 1606 asemenea instituții. În catalog în
1921/1922 erau înscriși 24.470 copii, în 1925/1926 erau înscrisi 61.478 iar în
1932/1933 numărul acestora s-a ridicat la 111.762 copii. În ceea ce privește
procentul de cuprindere a copiilor în grădinile de copii situația se prezenta astfel:
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în 1921/1922 nu sunt date statistice, în 1925/1926 10% dintre copii erau
cuprinși, iar în 1932/1933 procentul acestora a crescut la 18%.
Asociaţia pedagogică a învăţătoarelor de la şcoalele de copii mici din
România se înfiinţează în anul 1933 (Situaţia actuală a învăţământului
preşcolar din România, 2003, Studiu de caz, Bucureşti, UNICEF & ISE, PAG.
Pag. 8). Desfăşoară o intensă activitate metodică, organizatorică, ştiinţifică şi de
perfecţionare. Deja se acumulase o experienţă prestigioasă/remarcabilă în
domeniul educaţiei preşcolare. Era nevoie de un salt calitativ. Iată câteva
elemente care dau consistenţă demersului întreprins în perioada interbelică
pentru dezvoltarea învăţământului preşcolar în România Mare (Şovar, R &
Bălaşa, F., OP. Op. Cât., pag. 56-58):
 Creşte numărul inspectoarelor care se ocupă de acest domeniu la nivel
naţional. În 1933 a fost numită o singură inspectoare pe întreaga ţară
(Zoe Boerescu); în 1934 se numeşte încă o inspectoare - Maria
Paraschivescu; în anul 1938 erau 5 inspectoare la nivel naţional; se ia
măsură, în acelaşi an, să fie numită câte o inspectoare la fiecare ţinut, în
total 10 inspectoare pe întreaga ţară;
 Organizarea congreselor Asociaţiei pedagogice a învăţătoarelor de la
şcoalele de copii mici din România: primul Congres s-a organizat la
Bucureşti, la 20 aprilie 1933; al doilea Congres s-a organizat la Cluj, la
2-4 mai 1935; al treilea congres s-a organizat din nou la Bucureşti, la 2528 iunie 1939;
 Se înfiinţează revista „Copilul” (revista mamelor şi a educatoarelor) în
care se publică „valoroase articole de literatură pedagogică de
specialitate, planuri de lecţii, modele de material didactic, colecţii de
cântece şi jocuri, scenete, piese de teatru pentru copii, recenzii din reviste
româneşti şi străine, îndrumări, instrucţiuni, decizii, diferite informaţii
din viaţa pedagogilor din ţară şi străinătate” (ibidem, pag. 56).
 Această revistă a suplinit lipsa literaturii de specialitate în domeniul
pedagogiei preşcolare. Până în anul 1946 nu au existat manuale de
pedagogie preşcolară. Revista „Copilul”, prin materialele publicate, a
suplinit lipsa manualelor de psihologia copilului preşcolar, de pedagogie
preşcolară, metodicile de specialitate;
 A organizat activităţi de perfecţionare, îndeosebi cursuri de perfecţionare pe timpul verii etc (ibidem, pag. 57).
Legea din 1939
Prin această Lege se renunţa la denumirea de “şcoli de copii mici “şi se
adoptă titulatura de “grădini de copii mici”; cadrele didactice care lucrau în
aceste instituţii se numeau “învăţătoare”; se menţinea obligativitatea frecventării
grădiniţei între 5-7 ani.
2.3. Decretul Lege pentru Reforma Învăţământului românesc din
1948. O nouă perspectivă în învățământul preșcolar
Acest Decret a reprezentat un moment extrem de important în istoria
învăţământului preşcolar în România, că de altfel în istoria întregului învăţământ
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românesc, preuniversitar şi superior. Evenimentele istorice nu s-au decantat încă,
opiniile sunt încă destul de controversate. Din perspectiva intenţiilor acestei
monografii a învăţământului în satele din Comună Bobiceşti, fără să intrăm în
interpretări, comentarii, opinii, vom încerca să prezentăm câteva date cu privire
la realităţile acelei perioade.
 Se introduce sintagma „învăţământ preşcolar” (Situaţia actuală a
învăţământului preşcolar din România, 2003, Studiu de caz, Bucureşti,
UNICEF & ISE, pag. 9);
 În numai doi ani de la aplicarea acelei legi din 3 august 1948, numărul
unităţilor preşcolare a crescut cu 1.437, iar numărul copiilor cuprinşi în
această formă de învăţământ cu 41.162;
 Din punct de vedere al coordonării, există o inspectoare la nivelul
Ministerului, câte o inspectoare de specialitate în fiecare judeţ, iar în
Capitală erau 8 inspectoare, câte una pentru fiecare sector (ibidem, pag.
64).
2.4. 1956–1968–1978–1989: repere evolutive
Precizări ale Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 368/1956
 Se schimbă denumirea din „grădina de copii” în „grădiniţa de copii”;
 Se stabilesc tipurile de grădiniţe: grădiniţe cu orar normal; grădiniţe cu
orar săptămânal; grădiniţe cu orar redus; grădiniţe sezoniere.
Din datele statistice puse la dispoziție de Rodica Șovar în lucrarea „Un
secol de existența legiferată a învățământului preșcolar în România”, la pag. 65,
rezultă că în periada 1955-1965 a crescut numărul de grădinițe la nivel național
dar aprecierea autoarei este că ritmul înființării de noi instituţii de acest fel este
nesatisfăcător. În 1938/1939 erau 1577 de instituţii preșcolare; numărul
grădinițelor a crescut de la 6.422 în 1955/1956 la 7.635 în 1964/1965. În
1955/1956 erau 9. 623 de educatoare și 275. 433 copii înscriși; în 1964/1965
erau 13 513 educatoare și 359.076 copii înscriși.
Legea din 1968, votată în ziua de 13 mai a acestui an (Legea nr.
11/1968)
Prin această Lege, învăţământul preşcolar se constituie că primă treaptă a
învăţământului din ţara noastră. Potrivit acestei legi:
 Învăţământul preşcolar este facultativ;
 Grădiniţa de copii este condusă de o directoare;
 Activitatea de educare a copiilor se desfăşoară pe baza
programelor elaborate de Ministerul Învăţământului;
 Pentru aplicarea Legii nr. 11/1968 a fost elaborat „Regulamentul grădiniţelor de copii”, aprobat prin Ordinul
Ministrului nr. 702/1970.
Legea Învăţământului din 1968 are, în esenţă, o serie de prevederi care
deschid perspective învăţământului preşcolar, dar care nu pot fi puse în aplicare
din cauza politizării excesive şi a deteriorării situaţiei materiale a României. S-a
extins foarte mult reţeaua grădiniţelor din România; în anul şcolar 1970/1971
155

funcţionau 10.336 de grădiniţe; cuprinderea copiilor în grădiniţă în această
perioadă era de 448. 244 de preşcolari în vârsta de 3-6 ani, reprezentând 40,6 %
din efectivele de copii de această vârstă, cu 13% mai mulţi faţă de cuprinderea
copiilor înregistrată în perioada 1965/1966.
Se publică documente reglatorii (programe elaborate pe grupe de vârstă,
instrucţiuni), lucrări de specialitate remarcabile cu privire la activitatea metodică
în grădiniţă: Programa activităţilor-1971; 1974; 1978. Se publică instrumente,
ghiduri... Învăţământul preşcolar beneficiază de contribuţii remarcabile ale unor
personalităţi de seamă ale pedagogiei romaneşti: Anatolie Chircev, Emilia
Boşcaiu, Viorica Nicoară, Maria Taiban, Florica Andreescu, Julieta Alexandru,
Crenguţa Someşanu, Ion T. Radu etc. S-a îmbunătăţit sistemul de formare
iniţială şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar,
prin definitivat şi gradele II și I.
La reuniunile internaţionale pe tema educaţiei preşcolare din perioada
respectivă, se apreciau eforturile şi progresele României în domeniul dezvoltării
învăţământului preşcolar.
După cum observăm, în perioada 1948-1989 se produc schimbări
semnificative, cu urmări majore asupra educaţiei copiilor la vârsta preşcolară.
Sunt schimbări atât de concepţie, de organizare, de denumiri, dar deopotrivă de
conţinut. În 1948-se introduce sintagma “ învăţământ preşcolar”; 1956 denumirea de “grădina de copii” este înlocuită cu “grădiniţa de copii”. Legile
ulterioare
(din
1968,
1978,
1995,
2011)
stabilesc
faptul
că învăţământul preşcolar este “prima treaptă a învăţământului din România”,
parte a sistemului general de învăţământ; se stabileşte caracterul facultativ al
frecventării grădiniţei. (Legea Învăţământului din 1968).
2.5. 1989-prezent: progres sau regres?
Din punct de vedere normativ, în perioada de după 1989 se produc unele
transformări semnificative, impuse atât de schimbarea de regim politic, cât şi de
dorinţa de a ne acorda la evoluţiile din spaţiul european îndeosebi (Şovar, R &
Bălaşa, F.). Astfel:
 În 1991 apare o nouă programă, care de fapt este o revizuire a celei
dinainte de 1989. Este cunoscută sub denumirea de programul PETAS;
printre altele, introduce conceptul de “arii de stimulare”;
 În 1993 se introduce o nouă programă a activităţii instructiv-educative
din grădiniţa de copii;
 În 1995 se adoptă Legea învăţământului nr. 84, care prevedea
cuprinderea copiilor cu vârsta între 3 şi 7 ani;
 În 1996 este elaborat Regulamentul învăţământului preşcolar;
 În 1997 se publică Statutul personalului didactic/Legea nr. 128/1997;
 În 2000 se publică noul plan de învăţământ şi nouă programă pentru
învăţământul preşcolar, structurată pe obiective cadru, obiective de
referinţă şi comportamente (Ordinul MEC 4481/8.09.2000);
 Tot în 2000 se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a
instituţiilor de învăţământ preşcolar (Ordinul MEC 4464/7.09. 2000);
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În 2002 se adoptă programul” Generalizarea grupei pregătitoare în
învăţământul preşcolar din România (Ordinul MEC 3799/22.05.2002);
 În 2003 s-a adoptat transformarea grupei pregătitoare în clasa
pregătitoare şi integrarea acesteia în ciclul primar.
După 1989 se dezvoltă de asemenea preocupările pentru teoretizarea
educaţiei timpurii, inclusiv a învăţământului preşcolar. Se concretizează în:

lucrări de Pedagogia învăţământului preşcolar;
 Ghiduri şi materiale metodice;

Programe;
 auxiliare curriculare;
 lucrări de politică şi strategie privind dezvoltarea educaţiei timpurii în
România;
 înfiinţarea unor structuri instituţionale naţionale, judeţene şi locale, care
au că obiect dezvoltarea şi modernizarea învăţământului preşcolar şi a
educaţiei timpurii;
 înfiinţarea unor facultăţi sau a unor structuri universitare/departamente
în cadrul unor facultăţi care pregătesc profesori pentru învăţământul
preşcolar;
 înfiinţarea
specializării
de
nivel
universitar “pedagogia
învăţământului preşcolar” care se finalizează cu obţinerea licenţei şi a
titlului de “profesor pentru învăţământul preşcolar” etc. (Manolescu
Marin., Studiu privind” Evaluarea în învăţământul preşcolar”, aflat sub
tipar).
În concluzie, învăţământul preşcolar pe teritoriile româneşti a beneficiat
de trei legi speciale pentru instituțiile preșcolare:
 1891-în Transilvania şi Banat se adoptă Legea pentru înfiinţarea
grădinilor de copii;
 Legea specială din 2 iunie 1909;
 Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 368/1956.
Celelalte reglementări, fie că vorbim de Legea din 1924, din 1939, 1948,
1968; 1978; 1995; 2011, au fost inserate în Legile pentru toate gradele de
învățământ.


3. Funcţii şi finalităţi ale învăţământului preşcolar–o perspectivă
istorică
Vom prezenta în continuare câteva repere privind finalităţile educaţiei
copiilor la vârstele mici, desprinse din lucrări sau documente reprezentative care
au însoţit şi au stimulat de-a lungul istoriei evoluţia învăţământului preşcolar în
ţara noastră. Acestea au doar titlul de exemplificare, nu avem pretenţia că vom
acoperi toate perioadele istorice despre care am vorbit în lucrarea noastră.
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3.1. Începuturile promovării ideilor privind educaţia copiilor de vârstă
mică
„Grădina de copii sau educațiunea frobeliană”, lucrare tipărită în 1884,
scrisă de Ioan Pop Florantin: ”Grădina de copii este puntea stabilă dintre casă și
dintre școală; prin dânsa se dă copiilor indispensabilă tranziție, fără de care
copilul trecând la școală se vede într-o lume pentru care el nu e preparat, în
care se simte foarte străin și prea anevoios se poate deprinde cu ea... Prin
grădina de copii se educă pe nesimțite fiecare copil pentru a deveni cu mai mare
siguranță și ușurință cetățean bun din toate punctele de vedere” (Manolescu
Marin, Studiu privind” Evaluarea în învăţământul preşcolar”, aflat sub tipar).
„Lege specială pentru școalele de copii mici”, publicată la 2 iunie
1909: „Scopul înființării acestor unități (al grădinilor de copii mici-n.n.) era de
a sprijini și completă educația familială, de a dezvolta fizicul și simțurile
copiilor, de a-i pregăti astfel pentru a urmă cursurile învățământului primar.”
(ibidem).
Revista „Amicul școalelor” publicat în decembrie 1929: „Scopul școalei
de copii mici este de a complectă educația din familie, de a favoriza dezvoltarea
normală a trupului și a simțurilor și a-i pregăti astfel, pentru a urmă cu mai
mult folos învățământul primar. Școala de copii mici vine deci în primul rând în
ajutorul familiei, căreia îi dă posibilitatea să-și ducă copiii între 4 și 7 ani într-o
instituție de educație, unde, pe lângă îngrijirile bune și adăpostul sigur de acolo,
acești copii își mai însușesc și o mulțime de deprinderi bune, că ordinea,
curățenia, disciplină, bună-cuviință, milă, sinceritatea, punctualitatea,
acurateţea, dragostea de muncă, iubirea de adevăr, iubirea aproapelui, iubirea
de animale, iubirea de flori etc” (ibidem).
3.2. Legea nr. 11 din 13.05/1968 şi Legea Educaţiei şi
învăţământului nr. 28/1978
Art. 17. „Învăţământul preşcolar are scopul de a contribui la educarea copiilor în
vârstă de la 3 la 6 ani, în vederea cuprinderii lor în învăţământul general, precum
şi de a sprijini pe părinţi în creşterea copiilor”.
„Programa activităţii instructiv-educative din grădiniţa de
copii” publicată în 1971, document ce concretizează, cu privire la învăţământul
preşcolar, prevederile Legii din 1968, stabileşte astfel obiectivele educaţiei la
acest nivel: „În grădiniţa de copii primează actul formativ al procesului
instructiv. În actualele condiţii care s-au creat şi faţă de cerinţele noi ale şcolii, se
impune că în continuare să se accentueze şi mai mult caracterul formativ al
procesului de învăţământ. Încă de la vârsta preşcolară, se cere organizarea
procesului de educare a copiilor în lumina aceloraşi cerinţe generale. Şi grădiniţa
trebuie să contribuie la rezolvarea acestor sarcini în acelaşi mod în care răspunde
şcoala, pentru a conduce în mod unitar copiii pe un drum care să le uşureze
muncă şi viaţa de mai târziu. Prin cunoştinţele şi deprinderile stabilite în
programa pentru fiecare grupă de vârstă, se urmăreşte educarea la copii a unor
procese psihice, însuşiri fizice şi trăsături morale. La această vârstă, accentul se
pune nu atât pe memorarea unui volum mare de cunoştinţe, cât, mai ales, pe
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contribuţia pe care acestea o au la dezvoltarea proceselor de cunoaştere,
intelectuale, afective etc.
Atât conţinutul, formele de organizare, cât şi metodele activităţii cu
preşcolarii trebuie să influenţeze dezvoltarea multilaterală a lor, în special a
acelor însuşiri la care în clasa I se va apela în primul rând şi care vor asigura
rapida lor adaptare la regimul de şcoală” (Introducere, pag. 4-5).
Legea Educaţiei şi învăţământului nr. 28/1978 continuă în aceeaşi notă.
În Capitolul 2- Sistemul de învăţământ, la Art. 24, se spune: „Învăţământul
preşcolar are scopul de a contribui la stimularea gândirii şi inteligenţei copiilor,
la dezvoltarea lor fizică armonioasă, la însuşirea unor cunoştinţe necesare
pregătirii pentru şcoală, la educarea acestora în spiritul dragostei faţă de
patrie, partid şi popor, formarea unor deprinderi de muncă, de ordine şi
disciplină, a trăsăturilor de caracter şi comportamente înaintate”.
3.3. Finalităţile grădiniţei, astăzi
„Dezvoltarea globală a copilului” este conceptul fundamental care
coagulează întreaga concepţie care stă la baza construcţiei Curriculumului pentru
învăţământul preşcolar din 2008, valabil şi în prezent. Perspectiva dezvoltării
globale a copilului accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare. Pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere
nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi,
abilități, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională, dezvoltarea cognitivă,
dezvoltarea fizică. Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale
vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării integrale a
personalităţii copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale
(a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta
diversitatea, toleranţă, motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc)
(Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MEN, Bucureşti, 2008).
Dezvoltarea globală reprezintă conceptul integrator al educaţiei şi al
evaluării în grădiniță astăzi. Finalităţile educaţiei timpurii (de la naştere la 6/7
ani) promovate prin Curriculumul pentru învăţământul preşcolar din România
zilelor noastre sunt formulate astfel:
 Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în
funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea
autonomă şi creativă a acestuia;
 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu
mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini și conduite noi.
Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor și experimentărilor, că
experienţe autonome de învăţare;
 Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi
dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi
şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii
(ibidem).
159



















4. Documente curriculare importante în evoluţia
învăţământului preşcolar din România
În 1896 se publică prima PROGRAMĂ oficială pentru „grădinile de
copii mici”. Această Programă face parte integrantă din „Regulamentul
şcoalelor private”, publicat la 4 iunie 1896, care mai prezintă, de
asemenea, „primele norme legate de organizarea grădinilor de copii, de
pregătirea cadrelor de specialitate pentru aceste instituţii” (Şovar, R., &
Bălaşa, F., op. cit., pag. 26).
În 1910 se publică „Regulamentul pentru administrarea interioară a
şcoalelor de copii mici” (Monitorul oficial nr. 73/5 noiembrie 1910,
Rodica Şovar, pag. 41), care este urmarea firească a adoptării, în 1909, a
primei legi speciale cu privire la educaţia preşcolară în România;
În 1924-se publică Programa analitică aprobată prin Decretul regal Nr.
2244 din 25 iunie 1925; această programă s-a publicat după adoptarea
Legii Constantin Angelescu din 1924;
Perioada interbelică (şi primii ani de după 1944) nu este susţinută din
punct de vedere al materialelor metodice destinate educaţiei la vârstele
mici. Se afirmă chiar că, deşi în domeniu lucrau mari specialişti, de
ambele sexe, materialele tipărite erau foarte sărace; „metodicile de
specialitate erau inexistente în perioada dintre cele două războaie
mondiale... Elevele Şcoalei de educatoare Pia Brătianu din Bucureşti
copiau după dictarea profesoarelor de specialitate cursurile de pedagogie
şi psihologie deoarece până-n 1946 n-au existat manuale de pedagogie
preşcolară” (ibidem, pag. 56);
„Regulamentul grădiniţelor de copii”, aprobat prin Ordinul Ministrului
nr. 702/1970 este documentul care concretizează aplicarea Legii nr.
11/1968;
Programa activităţii instructiv educative în grădinița de copii, 1971, EDP,
București;
Programa activităţii instructiv educative în grădinița de copii, 1974;
"Aprecierea dezvoltării psihice a copilului preșcolar", dr. Irina Chiriac și
psiholog Angela Chițu, 1982, Editura Medicală;
"Instrumente și modele de activitate în sprijinul pregătirii copiilor
preșcolari pentru integrarea în clasa I", 1983, Valentina Filipescu (coord.);
Programa activităţii instructiv educative în Grădinița de copii și în cadrul
organizației „Șoimii patriei”, 1987, EDP, București;
"Cunoaşterea copilului preşcolar" 1992, Mircea Ionel (coord.);
"Set de instrumente, probe şi teste pentru evaluarea educaţională a
copiilor cu dizabilităţi", 2003, coord. Ecaterina Vrăşmaş şi Viorica Oprea;
"Caietul educatoarei", 2007, Rodica Vădeanu;
Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani,
2008;
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"Ghid de observare a copilului-grupă mică", "Ghid de observare a
copilului-grupă mijlocie", "Ghid de observare a copilului-grupă mare",
2008, coord. Conona Petrescu;
"Fişa de evaluare a dezvoltării copiilor (3-7 ani) ", 2008, coord. Oana
Benga şi Thea Ionescu;
"Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de
la naştere la 7 ani", 2010, coord. Mihaela Ionescu;
"Fişa de evaluare pentru copii de 3-5 ani", "Fişa de evaluare pentru copii
de 5-6 ani", 2012, Scrisoare Metodică anuală pentru învăţământul
preşcolar (Nr. 65310/26.10.2012);
"Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea şi aprecierea
pregătirii pentru şcoală a copilului preşcolar" (aprobat de MEN, cu Nr.
57107/26.09.2014);
„Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare”,
coordonator Marin Manolescu, Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect
POSDRU, 2013);
Scrisori metodice ale Ministerului Educaţiei Naţionale, transmise anual
Inspectoratelor şcolare judeţene cu privire la conceperea, realizarea,
monitorizarea şi evaluarea activităţii în grădiniţele de copii etc.
5. Imperative ale etapei actuale privind dezvoltarea educaţiei
timpurii în România
Necesitatea conceptualizării “educaţiei timpurii”; educaţia timpurie NU
este sinonimă cu învăţământul preşcolar;
Reconceperea CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREŞCOLAR dintr-o perspectivă a asigurării continuităţii grădiniţăşcoală; prin trecerea grupei pregătitoare la şcoală, acest document
reglator nu mai corespunde realităţii;
Reconceperea evaluării la vârsta timpurie, într-o manieră unitară,
coerentă, de la 0-7 ani, nu fragmentar (Manolescu, M., Studiu privind”
Evaluarea în învăţământul preşcolar”, aflat sub tipar).
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Cap. VI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COMUNA BOBICEŞTI ÎN
PAS CU VREMEA ŞI CU VREMURILE
Ai carte, ai parte-deviza sătenilor/locuitorilor din Comuna Bobiceşti
1. Prestigiul nu se câştigă, se construieşte
Şcolile din satele Comunei Bobiceşti au dobândit un binemeritat
prestigiu de-a lungul timpului. Acest prestigiu nu s-a câştigat ci a fost dobândit
prin eforturi, prin rezultate, prin strădanie. Acest prestigiu s-a construit!
Dintotdeauna şcolile din Comuna noastră au avut elevi buni, profesori
buni, directori buni. Rezultatele, fie ele implicite sau explicite, sunt edificatoare.
Iar multe din textele prezentate în această Monografie la Capitolul “Evocări” nu
mai au nevoie de comentarii suplimentare. In plus, pedagogia ne invaţă că
succesul şcolar este un fenomen complex, care nu se rezumă la „notele din
catalog”, ci vizează deopotrivă succesul profesional, succesul în familie şi în
comunitate! O lectură a excelentei Monografii a Comunei Bobiceşti (2015,
Paula Bănică, Adriana Buică, Elisabeta-Luminiţa Vasile) ne convinge asupra
faptului că mulţi dintre elevii care au învăţat la Bobiceşti, la Chintești, la
Comăneşti, la Bechet, la Govora, la Mirila, la Leotești au reuşit în viaţă, s-au
afirmat şi datorită şcolii, datorită profesorilor lor, întotdeauna oameni
responsabili, devotaţi profesiei didactice.
Îmi amintesc cu recunoştinţa de Domnu’ Valerică, învăţătorul meu din
clasele I-IV, de Domnu’ Oană, chiar dacă nu mi-a fost dascăl, se pensionase, dar
toată lumea îl cunoştea şi îl respecta. În clasele V-VIII am avut parte de o pleiadă
de profesori adevăraţi, între care îmi amintesc cu plăcere de Doamna Păunescu,
(diriginta mea în clasele gimnaziale şi profesoară de română), de doamna Larisa
(Larisa Niculescu-profesoară de matematică), de Domnul Gârlea, profesor de
sport, de franceză şi de rusă, de domnul Anghel, profesor de Geografie, de
domnul Mircea, director şi profesor de fizică, de doamna Păun... etc. Este o
enumerare din memorie, este posibil să fi uitat pe cineva dar...
La rezultatele meritorii ale şcolilor din satele Bobiceștiului s-a adăugat şi
contribuţia remarcabilă a culturii populare zonale, impregnată cu tradiţii bogate,
valoroase, cu respect faţă de şcoală şi de menirea ei. Instituţiile statului,
Primăria, Biserica, Poliţia/Miliţia, celelalte structuri au susţinut şcoala în
realizarea destinului ei, de factor important de educaţie şi cultură.
Însăşi comunitatea rurală în care au funcţionat şcolile din satele Comunei
a susţinut cu prisosinţă dezvoltarea învăţământului preşcolar, primar, gimnazial,
în funcţie de situaţie. Grija şi respectul sătenilor comunei faţă de şcoală, de
devenirea copiilor, a fiilor satului au fost dintotdeauna evidente. În Comuna
noastră au fost dintotdeauna, mai ales în vremurile de relativă stabilitate, oameni
gospodari, harnici, care aveau un cult pentru muncă şi pentru păstrarea tradiţiilor.
Şcoala s-a bucurat întotdeauna de respect şi apreciere din partea
concetăţenilor noştri. Din experienţa personală, din literatură de specialitate dar
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şi din analiză opiniilor exprimate pe tema importanţei şcolii în ascensiunea
socială rezultă opinia potrivit căreia potenţialul şcolar reprezintă resortul
ascensiunii sociale al fiecăruia dintre noi. Meritele noastre şcolare fundamentate
pe un potenţial biologic superior asociat cu efort, cu muncă susţinută pentru
îndeplinirea îndatoririlor de elev au reprezentat şi reprezintă, în opinia multor
concetăţeni, premisele succesului în evoluţia socială a fiecăruia dintre noi.
În relaţia cu şcoala, orice familie din Comuna Bobiceşti îşi dorea ce este
mai bine pentru copiii săi. Dintre elevii care au învăţat în şcolile din satele
Comunei Bobiceşti s-au format mulţi intelectuali de marcă ai ţării sau ai
comunităţilor în care au lucrat sau s-au stabilit, profesori universitari, ingineri,
economişti, jurişti, oameni de artă, de cultură, oameni de şcoală, directori de
fabrici, jurnalişti de mare prestigiu, sportivi de performanţă etc. Pentru fiecare
din aceste categorii identificăm cu uşurinţă situaţii concrete. Faptul că în aceşti
ultimi ani se aniversează peste 150 de ani de la înfiinţarea şcolilor în satele
Comunei Bobiceşti este un moment de mândrie. Este un prestigiu construit!
Dacă ne referim la anii ‘60-‘70-‘80 ai secolului trecut pe care i-am trăit
ca elev, ca adolescent şi ca tânăr, ar fi multe de prezentat. Nimeni nu poate să
conteste aspiraţia spre cultură, spre ştiinţă, spre educaţie, spre nou a
concetăţenilor noştri. În anii 60’ 70’ ai secolului trecut orice familie din Comuna
Bobiceşti dorea să-şi trimită copiii la liceu. Era o aspiraţie firească, aşa mergeau
treburile. Erau locuri puţine la liceul din Balş, nu toţi care se prezentau la
concurs intrau “din prima”, mai erau şi rateuri. Dar aproape toţi absolvenţii de
şcoală generală din Bobiceşti şi Leotești au făcut liceul în acea perioadă.
Apoi, în anii ‘70, “intrarea” la facultate... Era aspiraţia maximă, era ţinta
supremă. Altfel erai privit dacă intrai la facultate! Prestigiul familiei creştea
nemărginit! “Are copil la facultate!”–se spunea cu admiraţie despre familia care
se afla în această fericită ipostază. Locurile erau puţine, selecţia era dură, dar
aspiraţia era mare. De fapt în anii ‘70 vorbim de a II-a generaţie de studenţi din
comuna noastră; prima generaţie a fost în anii ‘60, odată cu debutul procesului
de industrializare masivă care a generat o mare nevoie de forţă de muncă. Este
vorba de generația lui Ovidiu Bărbulescu, Mișu Cârstoiu, Iulian Stoica
(Ulină), Ana Dumitru (Ana lui Şorici) şi alţii. Tot în această perioadă a anilor
‘60 şi începutul anilor ‘70 familiile din Comuna Bobiceşti dovedeau o orientare
mai înţeleaptă, mai pragmatică şi mai realistă în ceea ce priveşte traseul şcolar şi
profesional al propriilor copii, din moment ce unii mergeau, după o îndelungată
chibzuinţă, spre şcolile de meserii, alţii spre licee de specialitate pentru a obţine
o calificare, alţii spre licee teoretice care asigurau o evoluţie universitară.
Poziţia socială şi educaţia sunt două noţiuni interdependente, aflate într-o
strânsă interacţiune. Şcoala evaluează elevii şi profesorii şi îi promovează (sau ar
trebui să-i promoveze) pe merit. Cu alte cuvinte vorbim despre merite, despre
recunoaşterea acestora, despre promovarea în ierarhia socială pe baza meritelor
şcolare şi universitare, despre meritocraţie.
Într-adevăr, în Bobicești, în anii “60-“70 era posibil ca anumiţi fii de
ţărani, de muncitori “făcuți peste noapte” la IOB, mai mult sau mai puţin
calificați prin cursuri de scurtă durată, prin ucenicie la locul de muncă la IOB
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Balş, la IMAIA, sau ai muncitorilor necalificaţi, ai micilor funcționari să înveţe
bine la şcoală pentru a-şi proiecta şi realiza un viitor profesional mai bun decât
cel al părinţilor lor: muncitor cu înalta calificare, mic funcţionar, chiar profesii
intelectuale: inginer, profesor, economist etc.
În ultima jumătate de secol, la nivel european se pare că
percepţia funcţiei meritocratice a şcolii, în ceea ce priveşte accesul la poziţii
sociale atractive, s-a slăbit, s-a subţiat, s-a fragilizat. Pierre Bourdieu şi Jean
Pierre Terrail au numit acest fenomen “traiectorie de transfug”. Cu alte cuvinte,
era vorba despre evadarea din condiţia socială în care se aflau de generaţii. În a
II-a jumătate a secolului trecut mobilităţile profesionale intergeneneraționale sau amplificat, trecerea copiilor dintr-un mediu în altul a fost mult mai dinamică
şi vizibilă. În România aceste “evadări” au fost stimulate de procesul masiv de
industrializare a ţării, de cooperativizarea agriculturii precum şi de alte schimbări
sociale şi profesionale de amploare.
În mentalul concetăţenilor noştri din Comuna Bobiceşti este puternic
înrădăcinată ideea potrivit căreia în viaţa adultă “eşti ceva sau cineva” în funcţie
de ceea ce ai fost în şcoală. Elevii ”eminenţi” din şcoală vor fi
oamenii/persoanele de succes din viaţa socială şi profesională de mâine. Cine a
fost/este un elev silitor, cu rezultate remarcabile, dăruit studiului pe durata
şcolarităţii, va fi la tinereţe şi maturitate o persoană care se va integra optim în
viaţa reală. Este corectă această asociere? Este reală? Ce ne spune viaţa?
Printre multe alte semnificaţii, şcoala înseamnă “certificare”. Certificarea
înseamnă evaluare, internă sau externă, concretizată imediat după obţinerea unor
rezultate prestigioase, sau se poate realiza în timp, prin recunoaşterea unor
merite dovedite social, profesional, comunitar etc. “Certificarea” se poate face în
multe moduri. Poate fi concretizată în decoraţii, diplome, certificate, adeverinţe
etc. Dar în acelaşi timp se poate face prin ceremonii de recunoaştere a meritelor
cuiva, de acordare de titluri, de premii (coroniţe, menţiuni), prin publicaţii/
monografii/volume omagiale de atestare a valorii unor personalităţi etc. Cetăţean
de onoare al comunei, Fii satului etc. Sunt expresii ale recunoaşterii valorii
şcolare şi sociale a unor persoane şi personalităţi cristalizată în timp. De
asemenea “certificarea” poate viza instituţii. Marcăm, spre exemplu, un număr
de ani de la înfiinţarea unei/unor instituţii prestigioase, cum s-a întâmplat relativ
recent, spre exemplu, aniversarea unui număr considerabil de ani de la înfiinţarea
şcolilor din Comuna Bobiceşti.
Aşa părinţi, aşa copii! Aşa se spune în popor. Această idee subliniază un
adevăr recunoscut, potrivit căruia capitalul cultural familial este primordial în
evoluţia şcolară şi profesională a copiilor. Desigur nu este de ignorat nici aluatul!
Pentru că, aşa cum se spune în folclor, “aluatul face diferenţa!”
Viaţa demonstrează cu prisosinţă faptul că reuşita şcolară rămâne legată,
cel mai adesea, de capitalul cultural familial. Generalizarea învăţământului
secundar este garantul accesului tuturor copiilor la acest nivel de învăţământ;
invers, generalizarea accesului la educaţie n-a răspuns altor speranţe investite în
aceste ambiţii.
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Astăzi însă, în condiţiile unei mobilităţi profesionale accelerate, generată
de factori sociali, politici, economici, tehnologici, aspiraţionali etc constatăm
faptul că transmiterea statutului social şi a codului valoric de la o generaţie la
altă potrivit vorbei “aşa părinţi, aşa copii” nu mai este întru totul valabilă!
Evoluţiile sunt semnificative şi ar merita studiate, investigate. Schimbarea de
regim politic din România a creat premise majore pentru a susţine şi a amplifica
asemenea modificări de statut social şi profesional.
2. Şcoala şi egalizarea şanselor de reuşită
Procesul de democratizare a şanselor de acces la învăţământ al tuturor
copiilor, indiferent de originea lor socială, nu a fost însoţit în aceeaşi măsură de
o veritabilă grijă de egalizare a şanselor şcolare. Am putea să ne raportăm la
începuturi, atât în România cât şi în ţările europene avansate. Asemenea idei se
regăsesc cu prisosinţă în mesajul Revoluţiei franceze, în legile care au succedato, iar la noi în prevederile constituţionale şi în Legea Instrucţiunii publice a lui
Cuza dar şi în cele care au urmat.
Primele legi care promovau egalitatea de şanse urmăreau în mare
măsură şi generalizarea educaţiei. Dar nu era atât de importantă ideea de justiţie
socială, de garantare a ascensiunii sociale prin educaţie, cât ridicarea nivelului
cultural al maselor prin şcoală. În România asemenea idei s-au regăsit cu
prisosinţă în hrisoavele domneşti care au precedat adoptarea Legii lui Cuza. Este
interesant de semnalat faptul că primii oameni politici care promovau prin
documentele legislative ale vremii generalizarea educaţiei nu aveau ca idee
dominantă ascensiunea socială prin educaţie. Ei urmăreau de fapt o idee mai
simplă şi anume aceea de a permite tuturor să aibă acces la cunoaşterea
generalizată asigurată prin intermediul şcolii (Prost, 1992). Prin urmare esenţială
era ideea de creştere a nivelului de cultură, de cunoaştere, prin intermediul şcolii.
Mesajul de mai sus merită să fie cunoscut şi analizat.
În ROMÂNIA oamenii politici ai vremii transmiteau aceleaşi mesaje. Ce
prevedeau legile? Care erau raţiunile pentru care se insistă puternic pe accesul
liber la educaţie, pe generalizarea învăţământului obligatoriu? Se vorbea de
ascensiune socială sau de creşterea nivelului cultural etc? Legea lui Cuza, Legea
lui Spiru Haret, Legea din 1924/Legea “Constantin Angelescu”, apoi legile
dintre cele două războaie mondiale transmiteau cu prisosinţă asemenea mesaje
care vizau în primul rând ideea creşterii nivelului de cultură a copiilor şi tinerilor
prin educaţie. Rolul şcolii în transformarea şi progresul satului este subliniat cu
putere de către pedagogi români de prestigiu. “Satul se poate ridica pe ”calea
educativă”,...”prin astfel de mijloace se poate ridica nivelul cultural al
maselor...”, ne spune răspicat Stanciu Stoian, cu trimitere la perioada interbelică,
în lucrarea “Pedagogia română modernă şi contemporană, EDP, Bucureşti,
1976, pag. 233).
Într-o altă lucrare de prestigiu se afirmă că “Scopul principal al
înfiinţării şcolilor normale era deşteptarea şi înflorirea ţării şi neamului
românesc”, afirmă Anghel Manolache & Gheorghe Pârnuţă în lucrarea Istoria
învăţământului românesc, pag. 307.
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Dar şi legile învăţământului de după cel de-al doilea Război Mondial
erau centrate pe ideea creşterii nivelului cultural al maselor. Prin urmare nu
putem vorbi despre faptul că oamenii politici “aveau în spiritul lor ideea de a
permite tuturor copiilor să aibă şanse de ascensiune socială”, nu-i putem
suspecta de aşa ceva. Pe primul plan era ideea de generalizare a învăţământului
obligatoriu, de egalitate de acces şi de şanse la educaţie, ridicarea nivelului
cultural al maselor. Discursul despre asigurarea premiselor de acces liber la
educaţie al tuturor copiilor este prezent în dezbaterile din Parlamentul României
încă din secolul 19. Şi este prezent şi astăzi.
Trebuie să admitem faptul că ideile teoretice moderne, avansate, nu au
fost întotdeauna însoţite de o veritabilă grijă de egalizare a şanselor şcolare decât
după primul război mondial. Pentru că mai înainte, dacă analizăm textele legilor
educaţiei de la 1864 până la Marea Unire şi chiar mai târziu, ideile dominante
promovate nu vizau asigurarea de şanse egale de ascensiune socială ci, în primul
rând, accesul liber la instrucţie, la cunoaştere, răspândită/promovată prin şcoala
pentru a creşte gradul de educaţie şi cultură a poporului.
Ce se poatre spune despre şansele de reuşită ale elevilor de astăzi din
satele Comunei Bobiceşti? Teoretic acestea există, toată lumea le afirma dar,
vorba populară, “nimeni nu le vede!” Practic aceste şanse sunt departe de ceea
ce ar trebui să fie. Şcolile din satele comunei Bobiceşti s-au desfiinţat, s-au
restructurat, au trecut prin toate fazele metamorfozei de după 1989, produsa la
nivel naţional. Toate aceste transformări se produc pe fondul unor schimbări
radicale care privesc structura socială a Comunei, stabilitatea locuitorilor,
sărăcia, viciile şi subcultura, degringolada valorilor, influenta noilor tehnologii.
Pe de altă parte, în acest context fiecare familie responsabilă doreşte să asigure
un viitor pentru copiii săi. În consecinţă caută şi aplică strategii salvatoare.
3. Tradițiile democratice ale școlilor din Bobicești
Se vorbeşte mult în ultimele decenii despre democratizarea educaţiei,
despre expansiunea fără precedent a ratei de şcolarizare, despre accesul tuturor la
cultură, la educaţie pe parcursul întregii vieţi.
Dar dreptul, egalitatea, justiţia au fost întotdeauna prezente în viaţa
educaţiei, în multe ţări din Europa, inclusiv în România. Încă de la Revoluţia
Franceză problematica/problema şcolii este prezentă în legislaţia
franceză. “Egalitatea: dreptul la instrucţie este prezent şi stă la baza
construcţiei unei societăţi democratice moderne”. Legea din 3 şi 4 septembrie
1791 definea principiile care vor inspira construcţia organizării şcolare în cea dea III-a Republica: “Va fi creată şi organizată o instrucţie comună pentru toţi
cetăţenii, gratuită...” (Andre Legrand, Dreptul şi educația-pag. 43).
La noi, Legea lui Cuza din 1864 accentuează ideile accesului liber la
educaţie în şcoala primară, indiferent de originea socială. În România, de la 1864
încoace, chiar şi mai înainte, regăsim puternice tradiţii democratice ale şcolii,
îndeosebi la nivel primar. Principiul democratizării instruirii şi a educaţiei
precum şi egalizarea şanselor de acces la instruirea publică primară pentru toţi
copiii străbate ca un fir roşu toate legile şi tradiţiile învăţământului din România,
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indiferent de regim politic. Statuarea acestor principii specifice şcolii româneşti
este rezultatul unui proces legislativ întemeiat pe o cunoaştere şi dezvoltare a
problemelor societăţii şi educaţiei româneşti, precum şi a tendinţelor
învăţământului la nivel european şi mondial. Promovarea egalităţii de şanse în
educaţie este deviza care a stat la baza dezvoltării învăţământului nostru la nivel
primar în ultimii 150 de ani.
Legea din 1893 asupra învăţământului primar şi normal primar
(Monitorul Oficial nr. 40 din 23 mai 1893) stipulează la art.1 faptul că:
„Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit pentru Români. Părinţii şi
tutorii copiilor de cetăţeni români sunt datori a-i trimite la şcoala publică
primară de la 7-14 ani împliniţi.” La art.11 se precizează: „Reprezentanţii
legali ai copiilor...vor fi datori...să aducă pe copii la şcoalele publice, atât pentru
trecerea examenelor de fine de an cât şi pentru examenul general de absolvire.
Pentru examenele anului întâiu, al doilea şi al treilea ministerul va putea trimite
un delegat al său în şcolile private, dinaintea căruia să se treacă examenul.”
În România anilor ‘50-’60-‘70 putem vorbi de asemenea despre o
“deschidere” masivă a şcolii. În timp s-au produs schimbări majore ce
demonstrează faptul că pe fondul ideilor de democratizare a societăţii dar şi al
ideilor promovate la nivel european şi mondial școala românească s-a
transformat profund, atât în ceea ce priveşte cuprinderea tuturor copiilor în
şcoala de masă cât şi în ceea ce priveşte promovarea ideilor de egalitate de acces
şi de şanse la educaţie. Procesul de alfabetizare masivă a populaţiei din anii ‘50,
prelungirea duratei învăţământului obligatoriu legiferată prin Legea din anul
1968 ar merita o analiză critică mai consistentă din partea specialiştilor.
Aceste idei au fost promovate cu insistenţă şi au fost prezente şi în satele
Comunei Bobiceşti. Şcoala a fost întotdeauna valorizată, i s-a acordat credit din
partea autorităţilor judeţene sau regionale, din partea sătenilor, a instituţiilor
comunale. Aceste afirmaţii sunt susţinute de fapte şi evenimente, de date
statistice şi informaţii culese din arhivele şcolilor, ale Primăriei, de mărturii ale
celor ce au păşit pragul şcolilor noastre în ultimii 60-70 de ani şi care vin cu
informaţii relevante. De altfel putem afirma cu tărie faptul că în viaţă şi
activitatea concetăţenilor noştri nu au existat vreodată idei sau practici de
discriminare pe vreun criteriu despre care la ora actuală se scriu lucrări de mare
anvergură: rasa, sex, religie, etnie etc. Dimpotrivă, se poate afirma cu certitudine
că locuitorii Comunei Bobiceşti au fost întotdeauna solidari la bine şi la rău. Nu
s-au făcut niciodată diferenţieri de nici un fel. Dacă s-au întâmplat asemenea
lucruri, acestea s-au întâmplat din cauza ignoranţei, a sărăciei, dar s-au petrecut
şi la romani, şi la ţigani... şi la rudari...
În timp însă lucrurile au început să demonstreze faptul că şcoala
democratică de masă nu este întocmai/pe de-a întregul ceea ce pretinde că este.
Chiar şi locuitorii Comunei Bobiceşti s-au convins de acest adevăr. Tranziţia de
la şcoala selectivă la şcoala democratică de masă la nivelul învăţământului
primar şi gimnazial este un proces sinuos, care va continua multă vreme, având
în vedere evoluţia ideilor şi practicilor şcolare, stimulate/generate de evoluţii
spectaculoase la nivel social, economic, politic, cultural, filosofic, etic, ştiinţific
etc. Această schimbare “cantitativă” a bulversat cu adevărat şcoala.
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Generalizarea învăţământului a generat dintotdeauna numeroase interogaţii şi
nelinişti în rândul profesorilor, părinţilor şi responsabililor politici (Manolescu,
Marin, coord., Frunzeanu, M., 2016, Perspective inovative ale evaluării...,
Editura Universitară, Bucureşti). Acest proces continuă şi astăzi, dar din alte
cauze, cu alte semnificaţii şi în alte forme. Suprapopularea sau subpopularea
unor clase sau şcoli reprezintă realităţi ale zilelor noastre. Astăzi,
supraaglomerarea unor clase persistă, chiar în şcoli de elită din centre urbane
mari, dar are cu totul alte cauze, care ţin de manifestarea a ceea ce pedagogic am
putea numi „efectul de prestigiu”, susţinut sau consolidat la ora actuală de
„efectul de prestigiu instituţional”, „efectul încadrării cu profesori”, efectul de
zonă, efectul de reţea şcolară etc. Subpopularea şcolilor şi a claselor este
fenomenul invers, prezent astăzi în zonele rurale sau în zonele cu risc, inclusiv la
Bobiceşti, provocat de haosul economic, social, cultural din ultimul timp.
În arhivele şcolilor din Bobiceşti găsim documente care atestă faptul că
şcolarizarea obligatorie nu a condus în mod automat la şcolarizarea de masă.
Principiul obligativităţii învăţământului la nivel primar nu a generat frecventarea
şcolii de către toţi elevii de vârsta şcolară mică din Comuna Bobiceşti. Analiza
unor documente şcolare: cataloage, matricole, certificate de absolvire de diverse
feluri confirmă cu prisosinţă această afirmaţie. Astfel, din analiza „Matriculelor”
aflate în arhiva de la şcoala din Bobiceşti aflam date interesante. Spre exemplu,
într-una din aceste “Matricule” care prezintă situaţia şcolară a elevilor din clasa
I, anul şcolar 1933-1934 rezultă faptul că din cei 30 de elevi înscrişi la 1
septembrie 1933 doar 8 (opt) dintre aceştia au promovat, ceilalţi 22 fiind
declaraţi „repetenţi”. Motivul, consemnat în rubricile acestui document oficial,
sună invariabil „A lipsit tot trimestrul.” Este de remarcat faptul că în acest
document se menţionează pentru fiecare elev „Situaţia la finele anului şcolar”,
care se prezenta, la vremea aceea, în două variante posibile: „promovat/ă” sau,
după caz, „repetent/ă”. În perioada la care ne raportăm nu există varianta
„corigent”, care se va introduce mai târziu.
Continuă cu precizarea, în cazul celor promovaţi, a ierarhiei după medii,
al câtelea este, ce medie, din totalul celor promovaţi (în cazul concret, al clasei
întâi la care ne raportăm, „Clasificat: I, sau II, sau...n...între 8 elevi promovaţi”).
Din cei 22 de elevi declaraţi repetenţi, 8 sunt băieţi şi 14 sunt fete. La clasa a IVa situaţia se prezintă astfel: 11 elevi înmatriculaţi, promovaţi 4; din totalul
repetenţilor, 4 sunt băieţi şi 3 sunt fete. La clasa a III-a: din 19 elevi înscrişi, doar
5 au promovat. Ceilalţi, 14, „Au lipsit tot trimestrul”. Din cei 14 repetenţi, 6 au
fost băieţi şi 8 au fost fete.
În documentele specifice din perioada interbelică pe care le regăsim cu
denumiri precum „Catalog curs primar” (1924-1925) sau „Catalog de clasă”
(1936-1937), corespondentul „Catalogului clasei” de astăzi, identificăm rubricile
următoare: „Examen” cu următoarele precizări: „Oral”, „Media la Oral”, „În
scris”. Acestea erau examene la finalul anului şcolar. Putem discuta însă, pe
aceeaşi temă, despre certificat de studiu la finalul învăţământului primar, examen
de finalizare a studiilor gimnaziale (care s-au menţinut multă vreme în sistemul
nostru de învăţământ, examen de trecere de la un ciclu de şcolarizare la
altul, repetenţia, frecvenţa etc.
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4. Tradiţiile meritocratice ale şcoliilor din Bobicești
Documentele şcolare din învăţământul românesc din ultimele două
secole scot cu pregnanţă în evidenţă tradiţiile meritocratice ale şcolii româneşti,
care se regăsesc la finalul secolului XVIII, se dezvolta la începutul anilor 1800 şi
se continuă progresiv până în zilele noastre. Prin urmare, meritocraţia în
universul şcolar românesc a făcut progrese considerabile şi datorită faptului că
etichetarea în acest domeniu se poate aplica mai uşor. “Contribuţiile” elevilor se
exprimă în premii, diplome, corigențe, repetenţii etc, prin urmare sunt mai uşor
comensurabile. Notele din catalog, mediile, premierile, diplomele, bursele (acolo
unde este cazul) etc influenţează/pot influenţa în timp salariul, poziţia socială,
prestigiul etc. Şi toate acestea se întâmplă tocmai pentru că “meritele“
concretizate ale fiecăruia sunt comensurabile, observabile. Eticheta pusă
fiecăruia este asociată/puternic corelată cu meritele sale şcolare, cu eforturile
sale, cu dotarea/înzestrarea sa genetică.
În timp, “meritul şcolar” şi “meritul social” au devenit solidare în teorie
şi în practică. Lumea a înţeles faptul că şcoala reprezintă sau poate reprezenta o
şansă pentru a “evada” din comunitatea rurală, chiar pentru realizare în plan
social şi profesional.
Şcoala din Comuna Bobiceşti a promovat dintotdeauna şi promovează şi
astăzi anumite “norme de excelență”. Mesajele subliminale pe care le-au
transmis şi le transmit profesorii, părinţii, potrivit cărora unele şcoli sunt mai
respectabile, mai nobile decât altele, unii profesori sunt mai buni ca alţii etc. - Ce
sunt toate acestea? Care este explicaţia faptului că în reprezentările sociale
şcolile din Balş, din Craiova sau Slatina sunt mai bune, mai bine cotate decât
altele, unele profile sunt mai căutate decât altele, unii profesori sunt mai buni
decât alţii? “Normele de excelență”, “ierarhiile excelenței” s-au învăţat
dintotdeauna în Comuna Bobiceşti şi se învaţă şi astăzi la şcoală.
Asemenea practici şi asemenea reprezentări se transmit în spaţiul social,
se răsfrâng apoi asupra actorilor educaţionali. Întrebări frecvente de genul: Unde
ai făcut şcoala?” Ce liceu ai făcut”? Ce profil ai terminat”? Ce universitate ai
absolvit? Ce profesori ai avut? “, toate acestea denotă mentalităţi şi practici
sociale învăţate la şcoală. Şi pe bună dreptate “cartea de vizită” a unei şcoli este
valorizată în aceste contexte.
În mentalul colectiv, în Bobiceşti, existența diplomei a reprezentat şi
reprezintă un argument puternic privind valoarea deţinătorului ei. Cultura
populară a amplificat această credinţă, mai ales în vremurile când selecţia era
foarte dură atât la intrarea în şcoală sau facultate cât şi la ieşirea din aceste
instituţii. Realitatea demonstrează însă uneori contrariul. Existenţa unei diplome
nu este dublată întotdeauna de creşterea valorii profesionale, după cum nu
întotdeauna absența diplomei înseamnă incompetența profesională.
Dintotdeauna a fost şi este vizibil şi astăzi la concetăţenii din Comuna
Bobiceşti faptul că “diploma” contează, că titlurile şcolare exercită, implicit sau
explicit, o adevărată” tiranie”. Este evident faptul că românii sunt foarte ataşaţi
ideii diplomelor şi meritelor şcolare. Zicala “Ai carte, ai parte!” a fost
dintotdeauna şi este prezentă şi acceptată în conştiinţa locuitorilor din Comuna
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Bobiceşti. Orice familie şi-a dorit şi îşi doreşte ca propriii copii “să înveţe carte”,
să obţină o diplomă care să garanteze, deci să asigure accesul într-o filieră şcolară
şi universitară de prestigiu şi, ulterior, accesul la o poziţie socială cât mai bună.
Tradiţiile meritocratice ale şcolii romaneşti sunt puternice şi se pierd în
timpuri străvechi. Ele au fost preluate şi de şcolile din Comuna Bobiceşti, s-au
transformat în valori, în norme, în atitudini specifice creditării şcolii şi
respectului faţă de aceasta. Cine nu îşi aminteşte cu mândrie de festivităţile de
premiere de la finalul anului şcolar, de coroniţe, de serbarea de sfârşit de an, de
emoţiile părinţilor şi ale vecinilor? La Comăneşti, unde am învăţat carte şi eu,
autorul acestui studiu, tradiţia “Premierii” genera emoţiile împletirii coroniţei
acasă, în dimineaţa zilei respective, făcută din flori şi trandafiri agăţători din
curtea casei, ţinuta obligatorie impunea costum naţional; serbarea ţinută pe scena
şcolii se compunea din recitări, cântece populare, dansuri populare, scenete. Era
un adevărat spectacol, trăit la cote maxime de şcolari.
Cu siguranţă şi alte “Evocări” ale concetăţenilor noştri care vor fi
prezentate în Partea a III-a a lucrării vor veni cu alte exemple semnificative.
Pe teritoriile romaneşti meritocraţia şcolară debutează probabil odată cu
primele forme de organizare şcolară Regăsim semnale meritocratice la începutul
anilor 1800, se accentuează după Regulamentul Organic, se consolidează prin
Legea lui Cuza la 1864 şi continuă progresiv până în zilele noastre. Avem cu
toţii exemple semnificative, elocvente privind evidenţierea şi recunoaşterea
meritelor şcolare.
Învățământul românesc a cultivat de secole elitismul sub diferite forme,
implicit sau explicit. Am putea să discutăm, spre exemplu, despre „premierea”
elevilor la final de an școlar. „Coronița” era simbolul “PREMIULUI I”, era
semnul recunoașterii unor rezultate remarcabile ale elevului la final de an școlar.
Marin Preda în romanul “Moromeţii” descrie cu emoţie desfăşurarea ceremoniei
de final de an şcolar, în pasajul binecunoscut sub titlul “Premiul I”.
Dintotdeauna “şcolarii sârguincioşi” primeau premii şi recompense. La
1872, la nivelul Bucureştiului (“Comunei Bucureşti”, cum ne spun documentele
vremii) ceremonia de premiere a elevilor dura trei zile, cu mult fast, cu
participarea celor mai mari oficialităţi ale vremii: Primul ministru, Mitropolitul,
Ministrul Instrucţiunii Publice, Ministrul de Interne, directorii de gimnazii şi
licee etc.
Încă în urmă cu 150 de ani “Distribuirea premiilor la școalele primare şi
secundare din Capitală se făcea cu un fast deosebit în sala cea mare a
Ministerului de Culte frumos împodobită cu covoare, flori şi cu busturile
Domnitorului şi Doamnei, la care luau parte cei mai marcanţi membri ai
guvernului, în frunte cu Preşedintele Consiliului şi Mitropolitul Ţării” (Pârnuță.,
Gh., Manolache A. (1993). Istoria învățământului din România-volumul II
(1821- 1918). București: EDP; Școala Normală CâmpuLung, pag. 14).). Este
vorba de anul 1872. Nu e lipsit de interes să arătăm programul cadru al acestei
solemnităţi. Nu vom reda discursurile persoanelor oficiale, ar merita o analiză
separată, poate o vom realiza cu altă ocazie, pentru că sunt pline de învăţăminte
din care ar merita să se inspire contemporanii noştri. Iată-l în liniile lui mari.
170

SOLEMNITATEA DE PREMIERE LA 1872
Iată programul acestei solemnități:

PARTEA I
I. La orele 11 dimineața vor fi adunați școlarii de la toate
școalele primari şi gimnasiali, cu stindardele în frunte, în curtea
universităţii (academie).
ÎI. La orele 11 și jum. va purcede procesiunea şcolară pe
strada Academiei, a Doamnei, Podul Mogoșoaiei și piața
teatrului spre minister.
III. Ordinea procesiunei şcolăriei va fi:
A) Muzică militară; b) Profesorii şi directorii respectivi; c)
Gimnasiul Sf. Sava; d) Gimnasiul Matei Basarab; e) Gimnasiul
Lazăr; f) Școala Comercială; g) Şcoala primară de Roşu; h)
Școala sucursală; i) Școala primară de Verde; j) Școala
sucursală; l) Școala primară de Negru; m) Școala sucursală; n)
Școala primară de Galben; o) Şcoala sucursală; p) Şcoala
primară de Albastru; q) Şcoala sucursală

PARTEA II
I. Solemnitatea inaugurală a distribuțiunei premiilor se va
face la 29 Iuniu, în salonul Ministerului Instrucțiunei Publice, la
orele 12 din zi. Ea va continua şi în zilele de 30 Iuniu şi 1 Iuliu.
ÎI. Solemnitatea va începe cu imnul naţional cântat de corul
de cântăreți și meseriași diresu (dirijat-n.n.) de D. Cart.
III. D. Vice-Preșectinte al Consiliului permaninte de
instrucțiune publică va ține discursul cuvenit.
IV. După discurs vor cânta corurile gimnasiale pe rând,
dirijate de d. D, Franchetti şi Biscotini.
V. D-nii directori de școli vor face apoi apelul premianţilor
respectivi în ordinea următoare, pe ziua de 29: 1. Gimnasiul St.
Sava; 2., Mateiu Basarab; 3., Lazăr; 4., Şcoala de comerciu.
VI. Premiile se vor da de DD. Miniștri preşezietori
solemnității.
D. primar al urbei va împărţi în 30 Iuniu şi 1 Iuliu, însuşi
premiile din partea Comunei Bucurescilor.
Fiecare premiant cu cunună va fi salutat de musica militară.
VII. Solemnitatea se termină prin imnul naţional
esecutat de corul și orchestra conservatorului, sub direcţiunea
d-lui Flechtenmaher.
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PARTEA III
În sala solemnităţei, DD. Directori vor introduce în locul
separatiu pe elevii gimnasiali cari au a fi premiaţi, iară cei de
pe la școalele primărie se vor introduce în regulă pe la localele
lor, urmând a veni a două zi spre premiere, la aceiaşi oră
direct în sala solemnităţei.
Solermnitalea distribuirii premiilor la școalele primare de
băieţi se face în ziua de 30 Iunie, iar la cele de fete în ziua de 1
Iulie. După cuvântarea revizorului școlar... urmează cuvântul
oficialităţii ministeriale, reprezentată prin acelaș V. A.
Urechia...
Urmează apoi cuvântarea din ziua de 1 Iulie a Directoarei
dela şcoala Nr. 1 de fete, cu ocazia distribuirii premiilor
acordate elevelor... La aceste cuvinte mai bine de patru sute de
eleve, precum și întreaga asistență au strigat: Să trăiască
Domnitorul; să trăiască Măria Să Doamnă!
A răspuns, în numele guvemului, ministrul de interne... “.
Acesta a fost ceremonialul acordării premiilor la vremea
respectivă.

Ce face astăzi şcoala româneasca pentru a promova principiul egalităţii
pentru toţi? Dar pentru a recunoaşte şi încuraja, pentru a recompensa meritul
şcolar? Practicile şcolare înclină balanţa mai degrabă spre promovarea
principiilor democratice decât spre recunoaşterea meritelor şcolare; încurajarea
competiţiei şi recompensarea celor merituoşi nu reprezintă o prioritate a
societăţii şi a şcolii romaneşti. În numele democraţiei, al asigurării egalităţii de
şanse pentru toţi uneori se neglijează/ignoră meritele “unora”, e drept, mai puţini
la număr.
5. Ai carte, ai parte!
Aceasta credem că este deviza concetăţenilor noştri bobiceșteni. Întradevăr, familiile care aderă puternic la meritocraţie, deci la recunoaşterea rolului
şcolii în recunoașterea meritelor elevilor, a valorilor şi promovarea pe baza
muncii, a efortului, aderă, în bună tradiţie românească, la proverbul AI CARTE,
AI PARTE! Aceste familii “îşi vor propune cu siguranţă proiecte şcolare
ambiţioase (cu condiţia să aibă încredere în capacităţile propriilor copii!) şi faţă
de şcoală se vor comporta ca atare, în timp ce alte familii nu-şi vor face nici o
iluzie în ceea ce priveşte şansele copiilor lor de ascensiune socială prin şcoală!”
(Stanciu Stoian, 1976, Introducere).
Dar cine sau ce alimentează încrederea sau neîncrederea în
meritocraţie? Există o legătură strânsă dintre diplomă şi destinul social?
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Realitatea românească este destul de diversă, oferă situaţii de decizii ferme
privind viitorul copiilor, atitudini şi chiar decizii categorice în această privinţă.
Sau, dimpotrivă, de confuzie, uneori de indiferență privind relaţia directă dintre
școală şi viaţa profesională.
Pe de o parte, discutăm despre abandon şcolar, absenteism, neimplicare a
familiei sau a comunităţii sociale (sau alte asemenea stări) care demonstrează fie
indiferență, fie necunoaştere, fie neîncredere în valențele meritocratice ale şcolii.
Pe de altă parte, întâlnim în viaţa de zi cu zi familii care de foarte
timpuriu gândesc strategii privind educaţia şi formarea propriilor copii. În
consecinţă, de la vârste foarte fragede ale copiilor ştiu ce şcoală vor absolvi şi de
ce, care va fi traseul şcolar, universitar şi profesional. Iar deciziile pe care le iau
demonstrează cu prisosinţă faptul că “proiectele şcolare ambiţioase”
demonstrează o aderentă puternică la ideile meritocratice.
În conştiinţa concetăţenilor noştri bobiceșteni diploma este primordială
în promovarea elitelor. Peste tot în lume, la ora actuală, se întâmplă la fel.
«Şcoala este cea care şi-a asumat responsabilitatea de a depista, de a cultiva şi de
a sancţiona/valida/recunoaşte meritul şcolar prin DILPOME. Este vorba de un
fenomen relativ recent. Rolul acordat diplomei nu va înceta să crească. Odată cu
explozia informaţională şi cu dezvoltarea fără precedent a tehnologiei, influența
diplomei a devenit decisivă după cel de-al Doilea Război Mondial: articularea
dintre școală/formare şi piaţa muncii devine din ce în ce mai strânsă şi accesul
elitelor nu se face decât prin diplomă. Această evoluţie nu s-a încheiat». (Marie
Duru-Bellat, L’inflation scolaire, Editions du Seuil et La Republique des Idees,
2006, Paris, Introducere, pag. 8)
Dar obţinerea diplomei nu se face decât în cadrul şcolii. Pentru a da şi
mai mare credibilitate şcolii şi pentru a consolida încrederea în diplomele
obţinute instituţional s-au produs modificări importante ale sistemelor de
învăţământ. Între acestea, câteva au schimbat semnificativ imaginea şcolii.
“Nimeni nu contestă deschiderea politicilor şcolare din a II-a jumătate a
secolului trecut care vizează prelungirea şcolarităţii şi creşterea tot mai
accentuată a numărului de diplome” (ibidem, pag. 10).
Aşa cum semnalăm în alt subcapitol, la ora actuală asistăm la următorul
paradox: inflaţia diplomelor versus indispensabilitatea lor.»...Asistăm chiar la o
supraproducţie de diplome inadaptate la piaţa muncii...patronii se plâng că nu
găsesc mână de lucru pentru muncile mai puţin calificate. Tinerii şi familiile lor
aderă din ce în ce mai mult la aceste politici: diplomele din ce în ce mai
elevate/înalte reprezintă, în conştiinţa tinerilor, a familiilor lor, o sursă de
protecţie, pe termen mediu, pentru viaţa lor profesională. (ibidem, pag. 9).
Pe de altă parte s-au diversificat filierele şcolare, s-au introdus «filtre»
suplimentare de evaluare cu scopul de a asigura diagnoză procesului didactic şi a
rezultatelor elevilor (vezi evaluările naţionale şi cele comparative internaţionale),
s-a prelungit şcolaritatea obligatorie etc... Toate aceste transformări apar deci că
fiind corecte, juste, eficace. «Această afirmaţie este astăzi o dogmă. În anumite
comunităţi/societăţi/colectivităţi acest subiect este tabu. Nu poate fi pusă la
îndoială această credinţă. Sunt însă destule voci care se întreabă, pe bună dreptate,
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cum poate prelungirea şcolarităţii să ajute tinerii să se integreze mai bine în
societate? Nu sunt şi alte căi mai potrivite pentru a-i ajuta? (ibidem, pag. 9).
6. Diploma şi destinul social
Locuitorii din Comuna Bobiceşti în marea lor majoritate fac o legătură
foarte strânsă între diplomă şi destinul social. În această situaţie trebuie să ne
punem întrebarea dacă este legitimă şi benefică această asociere. Încrederea în
“meritocraţie”. “Încrederea în diplomă poate fi pozitivă, când ea stimulează
proiectele indivizilor; dar ea poate în egală măsură să devină negativă, dacă ea
antrenează resentimente ale indivizilor faţă de ierarhiile sociale” (Tenret, E.
(2008). L`Ecole et la croyance en la meritocrație în Teza de doctorat: Text
presente en vue du l᾽obtenir du titre de Docteur en sociologie, le 3 decembre).
Ultimele decenii au adus în viaţa şcolii schimbări majore, din punct de
vedere al concepţiei, al structurii, instituţional, al finalităţilor şi obiectivelor, al
raportării la social. Unele sunt acceptate, altele sunt contestate.“... Trebuie să ne
întrebăm de ce prelungirea şcolarităţii obligatorii şi ridicarea calificărilor şcolare
se impun ca politici consensuale care conferă şcolii şi diplomelor pe care aceasta
le eliberează o semnificaţie din ce în ce mai importantă asupra destinelor
indivizilor. Această creştere... este valabilă pentru societatea modernă îndeosebi,
confruntată cu o dublă responsabilitate: de a introduce în viaţă tinerele generaţii
pe de o parte şi de a repartiza tinerii în diferite profesii. (Marie Duru-Bellat, op.
cit., pag. 7).
Supravalorizarea diplomei a generat o adevărată “criză de legitimitate” a
ocupării funcţiilor şi posturilor pe criterii de origine socială, de rang social. «În
anii ‘60 ai secolului trecut studiile se prelungesc, diplomele se multiplică, ele
devin SESAM pentru accesul la posturi publice importante şi poziţii de elită
(Marie Duru-Bellat, Le merit contre la justice, Presses de la Fondation Naţionale
des Sciences Politiques, Paris, 2009, Introducere pag. 33, Cap. Practicile /
cutumele şcolare ale ideologiei meritocratice). Prin urmare educaţia s-a
transformat într-un factor potenţial de stimulare a echitaţii sociale.
În acest context se pare că cercetările de ordin pedagogic, sociologic,
filosofic privind interdependența dintre “meritul şcolar”, principiile de justiţie
socială şi inegalităţile sociale trebuie reconsiderate.
În ceea ce priveşte România ultimelor cinci-şase decenii considerăm că
trebuie repuse în discuţie raporturile dintre cele trei concepte, dar pe baze
ştiinţifice, nealterate de pasiuni şi prejudecăţi. Inegalităţile sociale s-au perpetuat,
cu alte caracteristici, specifice perioadei regimului socialist, dar în ceea ce
priveşte educaţia s-au creat, formal, premise pentru egalitatea de şanse a tuturor
copiilor şi adolescenţilor. Dincolo însă de cadrul formal şi de discursul politic şi
ideologic pe această temă trebuie analizat în ce măsură s-a asigurat şi egalitatea
de acces. Pentru că teoretic a fost promovat accesul liber la educaţie, dar practic
acesta nu a fost liber; ”efectul liberator al educaţiei” a fost restricţionat de
diverşi factori şi condiţii: mediu social, mentalităţi, nivel de cultură, potenţial
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biopsihosocial al elevilor, factori pedagogici, structuri şcolare/instituţionale,
posibilităţi materiale etc.
Pe de altă parte accesul liber la educaţie nu a fost întotdeauna bine
înţeles, acceptat şi valorificat de beneficiarii înşişi: părinţi, copii, profesori etc.
Opinia noastră este că a învăţat carte cine a vrut, cine a “iubit” cartea, pentru că
accesul la educaţie şi învăţământ a fost liber.
Dar şansele cum au fost? Sunt necesare cu siguranţă studii de specialitate
pe această temă care să pună în lumina posibilităţile şi limitele educaţiei de a
deveni factor de stimulare a echităţii sociale sau de perpetuare a inegalităţilor. Ar
fi interesant de văzut, în ceea ce priveşte efectele educaţiei, în ce măsură sunt
corect percepute sau mai degrabă cum sunt percepute de actorii educaţionali; ce
fac acestea: ajută la asigurarea unei echităţi sociale sau dimpotrivă accentuează
inegalităţile sociale. Francezii Baudelot şi Leclercq (2005) au formulat asemenea
întrebări. Ei afirmă: “Dacă teza “reproducerii” (sociale- n.n.) (Bourdieu şi
Passeron-1970) a pus deja în evidenţă contribuţia educaţiei la înţelegerea
perpetuării inegalităţilor sociale, ulterior puţine cercetări au contribuit direct la
argumentarea acestei abordări”.
În România ultimelor decenii posdecembriste ar fi interesant de studiat şi
de cercetat cu mijloace ştiinţifice în ce măsură originea socială a elevilor noştri a
ajuns să le influenţeze destinul profesional, devenirea socială. Cine şi cum ocupă
funcţii importante în ierarhia socială? Pe ce criterii se ocupau funcţiile
importante în structurile statului şi chiar în mediul privat? Este o determinare
între “rangul” social înalt al părinţilor şi oportunitatea ocupării de către
proprii copii a unor funcţii importante?
7. Şcolile din satele Comunei Bobiceşti intre 1893-1948.
O radiografie parţială
7.1. “Omul sfințește locul”-calificativul acordat de
autoritățile școlare cadrelor didactice din Comuna Bobicești
Viața și activitatea școlilor din Bobicești în perioada 1893-1948 sunt
foarte dinamice şi complexe. Aprecieri generale sunt desprinse din documente
oficiale specifice vieţii şcolare dar şi din discuţii, evocări, rememorări ale celor
ce au avut tangenta într-un fel sau altul cu şcolile noastre, în diverse ipostaze.
Am “decupat” această perioadă pentru că documentele școlare cele mai
bogate și mai semnificative și care ne permit să realizăm o imagine
reprezentativă sunt din această perioadă. În plus, am avut în vedere faptul că
perioada 1893-1948 este mai îndepărtată de zilele noastre, mai greu de
reconstituit. Din fericire am identificat o seamă de documente oficiale
importante privitoare la şcolile din satele Comunei noastre care ne-au permis să
facem o analiză de conţinut asupra perioadei menţionate. Perioadele următoare,
cam din anii “60 încoace, beneficiază de documente mai recente și de contribuții
care țin de memoria celor care au învățat carte sau au avut de-a face cu școala în
perioada de după cel de-al II-lea Război Mondial până în 1989 și până în
prezent. Din păcate s-au păstrat puține documente despre unele din școlile satelor
Comunei Bobicești; din neglijență , poate din ignoranță sau din alte motive total
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nejustificate științific, istoric, cultural, educativ etc unele arhive școlare au
dispărut, ceea ce este greu de imaginat si de acceptat.
Vom analiza perioada menționată pe baza studiului unor documente
aflate în arhivele școlilor din satele noastre, unele mai bogate, altele mai sărace.
Este vorba de “registre de procese verbale de inspecții”, de cataloage, de
Matricole, situații statistice sau alte documente specifice vieții școlare și care
erau necesare bunului mers al învățământului în Comuna noastră.
Arhiva Școlii Bobicești este cea mai „bogată”. Cel mai reprezentativ
document este “Registrul de inspecțiune” sau “Condica” “Școlii primare rurale
din Comuna Bobicești”, ce acoperă, așa cum am spus, perioada 1893-1948.
“Prezenta condică conţine 121 (una sută douăzeci și una file)”.
Sunt de semnalat câteva aspecte, rezultate în urma analizei de conţinut a
acestor documente cu o valoare istoriografică greu de exprimat:
 procesele verbale se refereau la inspecții curente privind activitatea
școlii, inspecții pentru acordarea definitivatului și a gradului II
învățătorilor, inspecții făcute pentru a verifica asigurarea unor condiții
optime de desfășurare a activității școlare (asigurarea cu lemne de foc
pentru iarnă, spre exemplu);
 multe procese verbale sunt realizate pe baza unor formulare tipizate, în
sensul că revizorul sau subrevizorul trebuia să urmărească anumite
criterii stabilite prin documente elaborate la nivelul Ministerului
învățământului de la București sau erau concepute în stil propriu,
contribuție sau concepție a persoanei care efectua inspecția, în funcție de
problematica vizată;
 conținutul proceselor verbale demonstrează o foarte bună pregătire
pedagogică, psihologică, metodică și de specialitate a celor ce efectuau
inspecțiile; se remarcă de asemenea limbajul pedagogic elevat, cultură
pedagogică actualizată și moderrnă pentru vremurile respective;
 capacitatea remarcabilă de sinteză, esențializarea problemelor verificate
și a concluziilor desprinse, recunoașterea și aprecierea meritelor
învățătorilor, directorilor de școli și elevilor dar în același timp
semnalarea rezultatelor mai slabe sau a nereușitelor uneori cu fermitate
alteori cu diplomație, ceea ce demonstrează în același timp tact
pedagogic;
 grijă deosebită pentru acuratețea exprimării, corectitudinea acesteia,
scrisul îngrijit, lizibil, caligrafic;
 iată tabloul sintetic al constatărilor, reieșite din analiza proceselor
verbale la care am avut acces din perioada 1893-1948.
7.2. Conducerea școlii
Conducerea școlii a fost asigurată în perioadă la care ne raportăm (18931948) de mai mulți directori. În procesele verbale analizate se fac referiri la
calitatea actului de conducere realizată de aceștia. Unele referiri sunt lapidare,
rezervate, altele în schimb sunt de-a dreptul elogioase. Din păcate nu am reuşit
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reconstituirea integrală a listei directorilor Şcolii Bobiceşti; este o listă rezultată
din analiza tuturor proceselor verbale consemnate în “Registrul de inspecțiune”
sau “Condica” despre care am vorbit.
În 1897 “școala era condusă de D-șoara Con Silă Tita, absolventă a
externatului secundar nr. 2 din București în iunie..., suplinitoare cu începere de
la 1 octombrie 1896. ” D-șoara Con Silă Ţâţa are mult interes față de școală Cu
bună-voință se poate pune în curent cu noile metode” (proces verbal, 15
decembrie, 1897).
1897-“Școala e condusă de Dl. Constantin Marinescu...”. Învățătorul
fiind destul de bine pregătit și în parte aplicând procedeul cestionării, urmând
noile metode pedagogice. Această parte slabă este de atribuit neglijenței ce a
domnit în această școală în cursul anului trecut până la transferarea aci a
actualului titular” (Proces Verbal, 18 iunie 1897). La inspecția la clasa realizată
de revizorul prezent acolo, s-au semnalat “răspunsuri satisfăcătoare”, “afară de
aritmetică unde elevii dovedesc o pregătire slabă”.
“Cu începere de la 16 septembrie 1904, școala aceasta este condusă
de D-mnul Demetru O. Cunescu., absolvent cu diplomă al Seminarului Central
din București” (2 octombrie 1904). Din conținutul acestui proces verbal
deducem faptul că domnul Demetru Cunescu avea o pregătire precară de
specialitate și nu reușea să gestioneze activitatea claselor de elevi cu care lucra.
În timpul orei Domnul Demetru a pedepsit câțiva elevi:” S-au scos afară aici să
stea în picioare vre-o 4 elevi din divizia a II-a care nu-și făcuseră acasă
exercițiile. De aceea revizorul școlar i-a recomandat “Să nu se mai zică copiilor
“Ești obraznic”! ”Minți”! “Neruşinatule”!
1914-” Mardaloiu Marin, învățător provizoriu, dirigintele şcoalei”; la
clasă a fost nevoit să facă eforturi pentru a remedia lacunele în pregătirea
elevilor din cauză că fostul învățător, N. Rădulescu “nu și-a dat osteneala a pune
temeiu pe socotelile mintale și în scris din clasele inferioare”. ” Rog pe domnul
Mardaloiu să stăruiască mai mult cu elevii diviziei a III-a (clasei a III-a) spre a-i
face stăpâni pe materia învățată cu fostul suplinitor Rădulescu și astfel a-i putea
prezenta la examenul de absolvire mai bine pregătiţi”.
10 iunie 1924, 4 aprilie 1925-conducerea era asigurată de dl. Ilie M.
Georgescu, aşa cum rezultă din Procesele-Verbale încheiate la datele menţionate
mai sus de către revizorul școlar Ștefan Ionescu,. „Construcția unui nou local de
școală se termină în 1924. „local propriu cu două săli de clasă și cancelarie cu
două posturi de învățători, ocupate de înv. Ilie M. Georgescu și Marin Ionițoiu.
Școala este acoperită cu tablă. Se cuvin mulțumiri Comitetului de Construcții și
domnului director Ilie M. Georgescu cărora (deci şi lui Marin Ioniţoiu) li se
datorește reușita construcției acestui frumos local de școală.” Mai târziu, peste
câţiva ani, Marin Ioniţoiu va supraveghea construcţia şcolii din Chinteşti, aşa
cum rezultă din partea a II-a a acestei Monografii, la subcapitolul “Scoala
Chinteşti”..
12 februarie 1934-Ilie Petrulian (Proces Verbal 12 februarie 1934). “D-l
învățător Ilie Petrulian cu titlul definitiv... este directorul şcoalei”. “Din cele
constatate la clasă și din cercetările făcute asupra activității extrașcolare, domnul
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învățător Petrulian se notează cu “Bine”. Într-un alt Proces Verbal din 3 mai
1939 se precizează” D-l Petrulian activează... și ca director al școlii, se îngrijește
de bunul mers al școlii. Peste tot am găsit curățenie și ordine. Activitatea depusă
de D-l Petrulian atât pe teren școlar cât și extrașcolar i se apreciază cu “Foarte
bine”.
6 martie 1942-director Anghel Alexandru. “Directorul școlii este dl
Anghel Alexandru, definitiv... Localul şcoalei este bine întreținut și curat.
Mobilierul este vechi și insuficient... tocmai avea în lucru răsadnița cu
dimensiunile 2,5 m  1,20 m. Cantina servește masă caldă la prânz și ceai
dimineața, la 13 copii, 2 zile pe săptămâna. Cooperativa școlară este condusă de
D-na Moştenescu Alexandrina.
“Școala activează în cadrul Căminului Cultural, Dl Anghel pregătește cu
elevii coruri, poezii frumoase și dialoguri. De asemenea ține și conferințe
interesante. D-l învățător lucrează metodic la cele patru clase ce le conduce și
dacă ținem seama că D-sa conduce aceste clase din octomvrie 1941- dată până la
care toate cele 7 clase ale şcoalei erau conduse de D-na Moştenescu
Alexandrina, constat că rezultatele sunt destul de bune și se califică cu “bine”.
Prin urmare, domnul Anghel Alexandru a fost directorul Şcolii Bobiceşti între
anii 1941-1948.
După care, conducerea a fost preluată de domnul Gârlea Ion, care a
funcţionat ca director până în 1956, când a predat domnului Mircea Nicolaescu.
Iată ce se consemnează într-un proces-verbal de inspecție din 12 martie 1948: ”
Directorul şcoalei este Dl. Ion Gârlea, învățător înaintat gradul II, stat
permanent (titular, probabil) 52505... Ca director de școală atât din punct de
vedere al meseriei cât și munca pricepută depusă pentru curățenia farmaceutică a
întregului local pe școală, muncă și practică agricolă în grădina școlii nu pot
adresa decât cele mai călduroase mulțumiri; îl dăm ca model și exemplu și voi
propune în conferința de la judeţ ce se ține lunar să fie dat publicităţii prin ordine
ale buletinului oficial. Aici s-a aplicat proverbul “Omul sfințește locul!” Pentru
toate aceste excepționale rezultate îl notez cu “Foarte bine”.
În același Proces Verbal găsim referințe și despre următorul director al
Școlii-Mircea Nicolăescu.” Dl Mircea Nicolăescu, învățător definitiv... Din
partea colegului Mircea Nicolăescu, tânăr și cu un elan de neîntrecut în
pregătire, priceput și harnic de muncă, atât pe ogorul şcoalei cât și al activității
în legătură cu școala și culturalizarea maselor din popor, nu pot decât să-i aduc
mulțumiri, laudă și să-l dau ca model și exemplu față de colegii membri ai
corpului didactic... și să-l notez cu “Foarte bine”.
“Voi propune că școala primară mixtă din Comuna Bobicești să fie citată
în Buletinul oficial al Insperctoratului Școlar Romanați, ca rezultat al
constatărilor noastre atât ca prezența, învățământ și activitate în legătură cu
școala poporului românesc în democrația de astăzi” (semnează inspector școlar...
indescifrabil).
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7.3. Încadrarea cu personal didactic
În perioada luată în considerare (1893- 1948) la Școala din Satul
Bobicești au funcționat 30 de învățători, la început cu două posturi cu normă
întreagă câte erau în schemă, apoi trei posturi. Tabelul cu învăţătorii, dispuşi în
ordine cronologică, este prezentat în partea a II-a a lucrării noastre, de către
doamna Paula Bănica.
Din punct de vedere al pregătirii, învățătorii erau suplinitori, provizorii,
definitivi și cu gradul II; ne referim, desigur la perioada de până în 1948, pentru
ca, în perioada ce a urmat multe cadre didactice din şcolile comunei Bobiceşti au
obţinut gradul didactic I, aşa cum se specifică în Partea a II-a a Monografiei
noastre. Studiile pe care le aveau aceste cadre didactice erau predominant
realizate prin Școala Normală-adică “normalişti”, la care s-au adăugat câţiva
seminarişti (absolvenţi de Seminar teologic), şi câţiva absolvenţi numai cu 4 ani
de gimnaziu (adică doar cu liceu). Stabilitatea pe post a fost bună, cu mici
schimbări generate de plecarea în armată a învățătorilor tineri sau concentrarea
acestora în timpul Războiului (Ilie Petrulian, Mircea Nicolaescu). S-au mai
produs “mobilități” mici prin detașări sau transferări la alte școli.
Trebuie să remarcăm faptul că gradul de stabilitate pe post a fost direct
proporțional cu asigurarea unui proces de învățământ de calitate, așa cum rezultă
din analiza proceselor verbale. Cele mai elogioase aprecieri le găsim între anii
1930-1940, când cele două posturi de învățători au fost ocupate de Ilie Petrulian
(acesta fiind și director) și Alexandrina Moştenescu, ambii cu definitivat și cu
gradul II dar și în perioada 1940-1948, când au venit învățătorii Anghel
Alexandru, Gârlea Ion și Mircea Nicolăescu, de asemenea toți cu gradul II.
Lucrurile s-au schimbat în bine în perioada anilor 65-80, când au fost
dascăli de prestigiu cu studii temeinice, făcute prin şcoli normale sau instituţii de
învăţământ superior de prestigiu, înfiinţate ca urmare a adoptării legilor
învăţământului din 1968 şi 1978. În aceeași perioadă s-a schimbat și
compoziția/structura cadrelor didactice, începând să lucreze cadre didactice cu
studii superioare, absolvente ale institutelor pedagogice cu durata de trei ani, cu
dublă specializare. Sau cu studii superioare de lungă durată, de 4 și/sau 5 ani.
7.4. Localul școlii din Comuna Bobicești
În structura Procesului Verbal de inspecție din perioadă la care facem
referință (1893-1948) acest aspect figurează la punctul 1. Mulți ani de zile școala
și Primăria din satul Bobicești au funcționat în aceeași clădire. Consemnările
revizorilor care realizau inspecțiile sunau invariabil cam în felul următor: ”...
Localul e cam mic..” (12 oct 1896); “... localul școlii este în stare mediocră” (15
dec 1897; 2 oct 1904); “Localul... este curat atât pe dinăuntru cât și pe din afară;
curte și grădină n-are școala. Localul este mic în comparație cu numărul copiilor
cu etatea de școală din comună. Trebuie să se ia măsuri pentru clădirea unui nou
local spațios” (13 noiembrie 1908); “vechi, neîncăpător, în stare mediocră”
(1914); “localul donat de Preotul D. Bobicescu, în stare mediocră” (1918);
“Local propriu, cu o singură sală de clasă. Se construiește un nou local de
școală cu două Săli de clasă care s-a dat pe roșu și acoperit” (4 aprilie 1925);
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“Local propriu, cu două Săli de clasă, antre și cancelarie” (1930); “școala este de
construcție nouă, cu două Săli de clasă și întreținută curat” (1935); “Local
propriu cu două sale de clasă. Este curat și bine întreținut” (10 ianuarie 1939);”
Localul sub aspectul curățeniei se prezintă bine; sălile de clasă sunt frumos
ornate și încălzite suficient” (14 noiembrie 1939); “Se funcționează numai într-o
sală de clasă deși localul are două săli, fiindcă nu este mobilier suficient. Pentru
viitor trebuiesc făcute intervenții din timp pentru procurarea mobilierului întrucât
programul nu se poate executa în bune condițiuni numai într-o sală de clasă, dat
fiind numărul mare al elevilor înscriși” (25 ianuarie 1943); ”Curtea este
împrejmuită și întreținută curat. Localul compus din două Săli de clasă și o
cancelarie se prezintă deasemenea curat și frumos ornat. În grădina şcoalei
domnul director (Alexandru Anghel-n.N) cu concursul colegilor de la școală a
început lucrările de primăvară (24 martie 1945).
7.5. Procesul de învățământ
În Procesul verbal ce se întocmea cu ocazia inspecțiilor efectuate se
făceau precizări/referințe la desfășurarea procesului de învățământ, așa cum se
desfășura el la clasă. Era obligatorie referirea la procesul de predare-învățareevaluare. Tipizatul procesului verbal cu care veneau revizorii preciza: “Se va
înscrie clasa sau clasele inspectate, institutorii sau învățătorii lor; se va observa:
disciplina și atenţiunea, metodul, gradul dezvoltării mintale al copiilor,
temeinicia cunoştinţelor, lucrările scriptice, textul de pregătire al lecţiunilor
(Planul de lecţie/proiectul de lecţie de astăzi!), înaintarea studiilor (progresele
copiilor!), față cu cerințele programei”. De altfel în economia întregului Proces
verbal referințele la aceste aspecte erau cele mai consistente. Găsim trimiteri la
metodele de predare folosite, la conținutul învățământului, la respectarea
principiilor didactice, la progresele școlarilor, la relațiile educaționale, la stilurile
didactice practicate etc.
Cu privire la “înaintarea studiilor”, adică progresele înregistrate de
școlari găsim aspecte negative dar și pozitive.
Într-un proces verbal din 29 octombrie 1893, ora 9-11, întocmit în urma
inspecției făcute D-rei învățătoare de la acea vreme, Elena Arsenovici, se
consemnează faptul că “posedă calitățile unei bune învățătoare, metodul este
bun, însă lasă în multe părți de dorit”.
“Inspectând școala mixtă din Comuna Bobicești, am găsit la ore pe d-ra
invăţătoare la postul său. Fiind la începutul anului școlar, am pus pe dra
învățătoare (Elena Arsenovici-n.N.) să-mi facă lecții cu elevii claselor spre a ne
încredința de aptitudinile didactice și de metodul de sinteză. Dra posedă calitățile
unei bune învățătoare, metodul este bun, însă lasă în unele părți de dorit”.
Concluzii generale: ”Se va pune în vedere Domnului primar să execute...
amenzile pentru absențele elevilor, după listă”.
Mobilierul școlar:” Parte din mobilier în stare rea, sistem vechi; punem
în vedere Domnului Primar că de îndată să repare mobilierul și să procure un
mobilier de un sistem modern”.
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Cum se ține apa de băut? “În stare rudimentară. Se va atrage atenția
Domnului Primar să prepare un vas sistematic, închis și cu canale”.
În 12 octombrie 1896, revizorul școlar consemna în Registrul de Procese
verbale, cu privire la procesul de învățământ, lacunele elevilor, măsurile de
remediere: ”Cei mai mulți (elevi-n.N.) nu și-au procurat cărțile necesare. În
consecință învățământul e înapoiat față de timpul întrebuințat. În urmă
chestiunilor făcute, am obținut răspunsuri eronate-maşinale. Faptul provine
dintr-un complex de cauze. Între altele frecventarea neregulată a elevilor cum și
neaplicarea strictă a nouei programe analitice. Promoţiunile n-au cunoștințele
pretinse. Spre remedierea reului recomand în prima linie câteva ore
suplimentare, spre a complini lipsurile datorite împrejurărilor relatrate. Se va
face apoi o serioasă și generală repetire în toate clasele și la toate obiectele,
insistând în prima linie Limbei Române și Aritmeticei”.
În 18 iunie 1897 se prezintă starea elevilor la învățătură și se
menționează următoarele despre învățătorul inspectat, dl Constantin Marinescu:
”Învățătorul fiind destul de bine pregătit și în parte aplicând procedeul
cestionarii,... metode pedagogice...”.
În 23 ianuarie 1910 revizorul școlar constată în urmă inspecției
realizate învățătorului Nicolae Rădulescu: ”Dl învățător a procedat bine. Am
ascultat pe elevii din divizia II și III din toate obiectele de învățământ și am
constatat că câțiva din fiecare divizie răspund mai bine, iar cea mai mare parte
sunt slabi”.
Într-un proces Verbal din 1914 se consemnează: ”Majoritatea elevilor
răspund greoi și nu sunt deloc stăpâni pe materia ce li s-a predat de fostul
suplinitor C. Rădulescu, prea puțini pot găsi subiectul și predicatul în
propoziţiune; cât despre atribut și compliment parcă n-auziseră și nu învățaseră
nimic de ele, așa erau de străini”. Elevii “Sunt greoi, nu sunt stăpâni pe cele
învățate și n-au mintea dezvoltată, fostul înv. nedându- și osteneala a pune
temei pe socotelile mintale și înscris din clasele inferioare”. În același proces
verbal se analizează stilul de predare al noului învățător care, la “divizia a II-a,
a “ascultat marginile și învecinările Județului Romanați și s-a predat din nou
“Relieful și apele lui”. “S-a procedat metodic și elevii au plecat din clasă
stăpâni pe cele învățate. La citire s-a citit bine și cu înțeles bucată “Vânătoarea
și timpul de vânare”; la istorie au povestit curent “Legenda întemeierii Romei”,
iar la aritmetică au rezolvat mai multe exerciții combinate, de calcul mimntal,
cu numere între 100-1000”.
În 1918 lucrurile se schimbă în bine, după cum rezultă din procesul
verbal întocmit cu ocazia acelei inspecții. “... am asistat la lecţiunea de aritmetică
făcută la divizia I, după ce s-a dat ocupaţie indirectă la cl. V-a, o problemă în
care se cerea costul cimentării unei fântâni. În pregătirea lecţiunei să explică și
clarifică bine operațiunea corespunzătoare fiecărui semn și apoi anunță subiectul
nou- “exerciții repetitoare” în cercul 1-20. Exercițiile sunt rezolvate întâi (oral)
mintal de elevii clasei întregi, sunt scrise la tablă și citite. Constatarea: elevii
gândesc sănătos, formulează răspunsuri corespunzătoare unor judecați limpezi,
sunt atenți și disciplinați”. Cu aceeași ocazie au fost inspectați și elevii clasei a
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V-a, iar constatarea este următoarea: ”Se observă că și elevii acestei clase au
minte ageră, judecată bine dezvoltată, sunt vioi și disciplinați; analiza corect
făcută, iar citirea estetică. Am văzut și lucrările scrise ale elevilor, care sunt
ținute curat și păstrate de elevi cu îngrijire”.
În 1922 găsim aprecieri elogioase privitoare la pregătirea metodică și
științifică a doamnei învățătoare care lucra cu clase simultane. Revizorul care a
întocmit procesul verbal aprecia în mod deosebit corectitudinea desfășurării
lecțiilor din punct de vedere metodic dar și științific. Spre exemplu la divizia a
III-a a predat “Volumul”. “Pentru predarea noțiunii d-ra pornește de la diferitele
corpuri din clasă ce ocupă un loc făcând să se înțeleagă prin văz diferitele locuri
ce sunt ocupate de aceste corpuri; apoi prin asociere stabilește abstracţiunea că
orice loc ocupat în spațiu de un corp se numește “volum”. Ce principii didactice
identificăm în această situație de predare- nvățare desfășurată de d-ra învățătoare
și descrisă de d-l revizor? Pedagogia actuală le denumește principil intuiției,
principiul respecatarii particularităților de vârstă și individuale ale elevilor,
legarea teoriei de practică, de contextele de viață ale școlarilor, dezvoltatea
raționamentelor de la concret la abstract, având în vedere gândirea concret
intuitivă a copiilor cu care se lucra etc. “Toate aceste rezultate, buna pregătire a
d-rei, tonul și tactul său didactic conduc la aprecierea pregătirii acestor divizii;
calificativul “f. Bine”.
Aceleași aprecieri pozitive se regăsesc și în procesele verbale din anii “30.
În 1934, spre exemplu, a fost inspectat d-l învățător Ilie Petruluin.
Calificativul acordat a fost “Foarte bine”. Elevii “Cetesc curent și cunosc
explicarea cuvintelor obișnuite în vocabularul lor. Au făcut cu ușurință analiză
gramaticală a propoziţiunii și a unor fraze; iar din aritmetică au rezolvat
probleme aplicate la scrierea și cetirea fr. Zecimale și probleme de aflarea
dobânzii... Dl Petrulian activează la cercurile culturale, la șezători și serbări
școlare, ținând conferințe și pregătind producția cu elevii. Munca depusă la
școală de d-su se apreciază cu “Foarte bine”.
Dovadă a foarte bunei pregătiri a Domnului Ilie Petrulian este faptul că
aceleași laude i se aduc și la o altă inspecție realizată în 10 ianuarie
1939. “Elevii ambelor clase (a–III-a și a IV-a- n.n.) au citit bine, au povestit
frumos și curgător, au răspuns clar la celelalte obiecte de învățământ și au
rezolvat cu ușurință problemele date. Majoritatea au scris corect, respectând
semnele de punctuație și de ortografie. Are elevi bine pregătiți ».
În 1937 D-na Alexandrina Moştenescu a fost de asemenea apreciată cu
“Foarte bine » la inspecția din 13 ianuarie. “Elevii clasei a II-a... au cetit
frumos...”. “Am văzut și caietele elevilor care sunt curate și corectate. Pentru
cele constatate se notează cu “f. bine”.
Domnul Anghel Alexandru este de asemenea apreciat de către
inspectorii școlari. În dată de 6 martie 1942 este inspectat și concluzia este că
“D-l învățător lucrează metodic la cele patru clase ce le conduce și... constat că
rezultatele sunt destul de bune și se califică cu “bine”. Revizorul școlar consideră
că domnul Anghel Alexandru ar fi obținut rezultate și mai bune, dar preluase
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cele patru clase abia de la începutul anului școlar, acestea fiind “conduse” de
altcineva înaintea sa.
Peste un an, la 1 iunie 1943 i s-a efectuat inspecția pentru acordarea
gradului II domnului Anghel Alexandru iar rezultatele sunt mult mai mult
apreciate. “Trăiește în armonie cu colegii, cu autorităţile din comună și cu
sătenii”. În ceea ce privește activitatea la clasa, concluzia este următoarea: ”D-l
înv. cunoaște bine metodica fiecărui obiect de învățământ”.
Inspecția din 1948 a surprins informații și concluzii semnificative despre
învățători de elită ai Școlii din Bobicești: Gârlea Ion, Anghel Alexandru, Mircea
Nicolăescu. Director era pe vremea aceea D-l Ion Gârlea. După ce este apreciat
ca director, se fac referințe privind calitatea activității didactice. Concluzia este
că “În general elevii întregului curs complementar conduși de D-l Ion Gârlea se
prezintă foarte bine pregătiți, disciplinați și foarte curați”. În ceea ce privește
nivelul cunoștințelor, “Toți elevii citesc foarte bine și au aplicat cu o perfectă
ușurință, foarte bine, reguli gramaticale învățate în analiza gramaticală.
Interogați pe rând din istorie, geografie, științele naturii, fizică, chimie și
anatomie-igienă, elevii se întreceau să aibă răspunsuri repezi și pline de
claritate și precizie”
Cu aceeași ocazie a fost inspectat d-l Mircea Nicolăescu. “Am rămas
adânc impresionat de rezultatele strălucite în povestiri și analize gramaticale.
Am văzut și lucrările la compunere cât se poate de bine reușite. Interogați din
istorie, geografie, științele naturale, anatomie-igienă, am primit răspunsuri pline
de claritate și precizie”.
7.6. Frecvența
În privința frecvenței sunt și aspecte pozitive dar și negative. În anumite
peerioade frecvența era în mare suferință, iar în altele s-a înregistrat și frecvența
de 100%.
În 6 octombrie 1896 erau prezenți 12 elevi din 50, dar s-a apreciat cu
“suficient” această situație (cl. I-8; cl. II- 1; cl. III1- cl. IV-2; cl.V; cl. VI.” Copiii
au venit foarte neregulat, parte din ei au făcut prezența astăzi pentru prima dată”.
În 1897 se menține aceeași situație (sunt prezenți 37 din 53, dar se
acordă “suficient” la acest criteriu. Tot în 1897 sunt prezenți 42 elevi, “suficient
deocamdată față cu numărul de școlari ce frecventează regulat”. În 16
septembrie 1904 sunt prezenți 50 din 94 înscriși-“abia suficient”; în 16
septembrie 1908-“nesuficient”; în 23 ianuarie 1910-sunt prezenți 75 elevi“suficient pentru cei înscriși”; în 1914 sunt prezenți 78 din 119 elevi înscriși“Insuficient”; în 1918 sunt prezenți 51 din 71; în 1925 tot “insuficient”: 50 din
63 elevi.
În anii “30 situația prezenței se îmbunătățește și datorită faptului că
învățătorii Ilie Petrulian și Alexandrina Moştenescu au stabilitate mai mare pe
post, fiind titulari și cu definitivat. Astfel în 30 ianuarie 1937 erau prezenți 20
din 22 la clasa I; 17 din 22 la clasa a II-A; 24 din 28 la clasa a III-a; 21 din 22 la
clasa a IV-a.
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În 1941, 31 martie, situația prezenței era: clasa a II-a 14 din 16; clasa a
III-a 8 din 11; clasa a IV-a 14 din 20; clasa V-a 11 din 20; clasa a VI- 6 din...”.
În 1942: din 7 băieți și 7 fete erau prezenți 5 băieți și 6 fete; la clasa IVa: din 10 băieți și 3 fete erau prezenți 7 băieți și 3 fete; la clasa VI-a din 6 băieți
și 10 fete erau în clasa 4 băieți și 8 fete; la clasa a VII-a din 8 băieți și 11 fete
erau prezenți 5 băieți și 8 fete.
După al doilea Război Mondial situația prezenței s-a îmbunătățit
simțitor. Facem această afirmație deoarece în 12 martie 1948, prezența era
următoarea: la clasa a III-a, erau 24 din 24 elevi prezenți; la a IV-A 16 din 16; a
V-A 21 elevi din 21; la a VI-20 din 20; la a VII-3 din 3. Ceea ce-l face pe
inspector să consemneze:” Deci cu o frecvență foarte bună, cum rar se mai
poate întâlni la o școală primară în special cu o populație săracă, ca în Com.
Bobicești”
7.7. Mobilierul
Mobilierul școlar, de asemenea, a fost o problemă la școala din
Bobicești, ca de altfel în toate şcolile din ţară. În 29 octombrie 1894 se
consemna în Procesul verbal de inspecție: ”Parte din mobilier în stare rea, sistem
vechi. Se pune în vedere domnului Primar că de îndată să repare mobilierul și să
procure un mobilier de un sistem modern”. În 12 octombrie 1986 mobilierul era
apreciat ca “Bunicel”. Constatăm faptul că revizorii școlari nu se mulțumeau să
constate și să consemneze starea mobilierului, ci aproape de fiecare dată cereau
autorităților, în speță Primarului, să ia măsuri. La 15 decembrie 1897, în urmă
inspecției, se consemna: “Băncile sunt de sistem vechi... Autoritatea comunală na bine-voit a procura două bănci nuoi și să repare una, după cum am cerut la
inspecția de la 18 iunie “97. Numărul băncilor este insuficient”. De fapt la 18
iunie 1897 același revizor consemnase:” Băncile sunt de sistem vechi, în număr
de 8, două trebuiesc înlocuite cu altele noi, iar o a treia reparată”.
În 2 octombrie 1904 solicitarea se repetă: ”Mobilierul școlar-de sistem
vechi și în stare mediocră; încă nu s-a procurat dulap pentru conservarea
materialului didactic, cerut la inspecția din anii școlari trecuți”.
Aceeași situație se menține mulți ani. În 1914 se menționează: ”Bănci
lungi, vechi, nesistematice, în stare rea”. Abia în 1918 se menționează faptul că
deși sunt “de sistem vechi, băncile sunt în stare bună”. În 1924 cu privire la
această problemă se preciza: ” Bănci de câte 4 elevi, in stare bună”. Următoarea
referire la mobilier o găsim în 1940, pe 29 noiembrie, când se menționează:
”Localul de clasă se păstrează curat, dar cu mobilier degradat, insuficient pentru
numărul copiilor”. În 1941, de asemenea, se menționează “Clasa curată,
împodobită cu desenuri lucrate de elevi, tablouri și hărți”.
La 25 ianuarie 1943 se precizează faptul că “Se funcționează numai întro sală de clasa deși localul are două Săli, fiincă nu este mobilier suficient. Pentru
viitor trebuiesc intervenții din timp pentru procurarea mobilierului”.
În 1945 se menționează: “Curtea este împrejmuită, și întreținută curat.
Localul, compus din 2 săli de clasă și o cancelarie, se prezintă de asemenea curat
și frumos ornat “.
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7.8. Apa de băut (“Cum se ține apa de băut?”)
Acesta era un punct foarte important în structura Procesului verbal de
inspecție. Astăzi, probabi, ni s-ar părea curios să se verifice o asemenea
problemă. Dar însemnările inspectorilor de-a lungul timpului sunt relevante în
raport cu problema. Pantru că iată ce se consemna în procesul verbal din 29
octombrie 1893 pe aceată tema:”În stare rudimentară. Se va atrage atenția
domnului Primar să cumpere un vas systematic, închis și cu canale (robinete –
n.N.)”. La inspecția următoare din dată de 15 decembrie 1897 la rubrica “Cum
se ține apă de băut?”, revizorul a notat:” Reu (adică “rău” - n.n.), autoritatea
comunală n-a procurat vasul pe care l-am cerut la 18 iunie c. (curent)”.
În data de 16 septembrie 1908 s-a notat în Registrul de Procese verbale:”
Se recomandă ca putinica de apă să fie acoperită și să aibă un robinet să scoate
elevii apă. Fiecare elev să aibă cănuță să de băut apă”.
La 13 noiembrie același an, 1908, se consemna: ”Să facă un vas cu
capac și cu robinet”. Doi ani mai târziu se menționa faptul că recomandarea
revizorului s-a împlinit: apa se ținea în vas acoperit”. În 1914 apa era “curată”.
În 1918 deja apa se bea “de la cișmea”.
Dar vremurile au progresat. Ca atare în 1922 se bea apă ” În sticle
individuale”. Apoi s-a băut apă “de la izvorul de lângă școală” (1930).
Se pare că problema apei s-a rezolvat odată cu cișmeaua din curtea școlii,
așa că nu am mai găsit referință la această problemă după 1930.
7.9. Activitatea metodică
Nu am identificat prea multe informații despre această problemă, doar
una suficient de semnificativă care se referea la “ședința cercului cultural
Morunglav (Comună alăturată Bobiceştiului), “care s-a ținut la școala din
Comuna Bobiceşti” în data de 13 decembrie 1936. Programul acestei activități
metodice este foarte modern și apropiat de ceea ce se întâmplă în zilele nostre în
aceste împrejurări. “... d-na Gheorghiţa M. Geambașu, înv. def. de la Școala
Bechet, a ținut o lecție practică la clasa a III-a, tratând “Adjectivul”. D-na a
procedat metodic, lecţiunea fiind declarată reuşită. Tot în această ședință, d-nul
Ilie I.Popescu, înv. def. de la Sc. Morunglav, a făcut recenzia
cărții “Individualizarea învățământului“ de Iosif Gabrea”.
“La ședința cercului în orele p.m. a luat parte numeros public, ceea ce
dovedește că domnii învățători respectivi se bucură de simpatia satului. Au
conferențiat la şedinţa publică: d-na Constanța C.Dumitrescu și d-l
M.Geambașu. Apoi s-au făcut coruri, recitări și-o mică piesă de teatru, elevii
fiind în costume naționale...”.
7.10. Publicații de specialitate studiate/dezbătute în activităţile
metodice
În Registrul de “Procese verbale de inspecție” era o rubrică specială
privitoare la reviste de specialitate, cărți în domeniul educației și pedagogiei care
erau în atenția cadrelor didactice din comuna noastră. Ceea ce constatăm că se
consemna în documentele vremii ne îndreptățește să afirmăm că învățătorii erau
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conectați la cele mai noi și cele mai reprezentative surse de informare
profesională. Spre exemplu, în procesul verbal din 1918 la rubrica “Ce lucrări
nuoi didactice s-au mai cetit?” se menționează faptul că ultima lucrare cu
caracter pedagogic ce a fost studiată şi dezbătută de învățătorii școlii din
Bobicești este “Emille, de Jean Jack Rousseau”, operă celebră din domeniul
pedagogiei; această lucrare ce a aparținut unuia din cei mai mari pedagogi ai
tuturor timpurilor a generat, după cum bine se știe, o întreagă mișcare
pedagogică, centrată pe respectarea particularităților elevului. Este vorba
despre “educația conformității cu natura copilului”. Concepția pedagogică a
lui Rosseau expusă în opera Emille sau Despre educație preconizează
conformitatea educației cu natura copilului. Rouseau a considerat că perioada
copilăriei este extrem de importantă în formarea personalității umane. Rousseau
a întemeiat instrucția pe autoactivitatea copilului, reducând rolul educatorului la
protecția acestuia, insistând pe rolul muncii în formarea personalității copilului.
Emil trebuia să-și însușească o profesie, care să-i asigure independența în viață.
De asemenea este de menționat faptul că în activitățile de perfecționare pe
cercuri pedagogice ce se desfășurau în perioada interbelică, la nivelul Comunei
sau la nivel zonal, se prezentau și se dezbăteau ultimele lucrări din domeniul
educației, lucrări de mare anvergură ale pedagogiei românești și universale.
La inspecțiile efectuate revizorul școlar trebuia să consemneze
preocuparea cadrelor didactice în ceea ce privește documentarea, actualizarea
informațiilor privind literatura de specialitate, presă psihopedagogică și
metodică, abonamentele la diverse publicații și reviste de specialitate. Constatăm
faptul că se primea în mod regulat “Buletinul oficial”, învățământul primar și
Școala modernă.
O altă referință bibliografică de prestigiu, studiată de cadrele didactice
din Comuna noastră, este invocată, aşa cum am mai menţionat la pagina
anterioară, în legătură cu “ședința cercului cultural Morunglav (Comună
alăturată Bobicestiului), “care s-a ținut la școala din Comuna Bobicești” în data
de 13 decembrie 1936. Tot în această ședință, d-nul Ilie I. Popescu, înv. def. de
la Sc.Morunglav, a făcut recenzia cărții “Individualizarea învățământului“, de
Iosif Gabrea”. Este vorba despre perioada interbelică, în care pedagogia
românească “a explodat”, în sensul că vorbim de adevărați corifei ai pedagogiei
românești (unii dintre aceștia fiind deja prezentaţi in acest studiu) și de curente
pedagogice de mare respirație, care și-au pus amprenta asupra școlii românești
din acea perioadă dar și mult timp după aceea. Aceşti pedagogi străluciţi ai
neamului nostru sunt prezentaţi în lucrarea noastră la subcapitolul „Pedagogi şi
pedagogii de prestigiu”, care vizează perioada interbelică.
Vorbim deja despre învățământul românesc în epoca contemporană. Prin
urmare, vorbim despre mari pedagogi și despre mari curente. Și toate acestea
s-au petrecut în ceea ce G.G. Antonescu a numit “haosul pedagogic al
timpului”.
După Marea Unire din 1918 dezvoltarea învățământului românesc în
perioada interbelică reflectă evoluția gândirii pedagogice–sincronizată, în
general, cu mișcarea pedagogică europeană, care manifestă o tendința spre
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inovare, întemeiată pe o bază filosofică, sociologică și psihologică” (Stanciu,
I.Gh, 1976, op. cit., pag. 12).
Gândirea pedagogică a epocii interbelice este contradictorie, așa cum era
și viața politică. Evoluția școlii românești, legislația însăși poartă marca unor
pedagogi străluciți care au activat în acei ani. Este vorba despre Simion
Mehedinți, C.Rădulescu Motru, P.P.Negulescu, Dimitrie Gusti, G.G. Antonescu,
I.C.Petrescu, Iosif Gabrea, Mihai Ralea, Petre Andrei etc. Aceștia au generat idei
și “aproape o școală”, ca să cităm pe Stanciu Stoian, cu trimitere la concepția
pedagogică “formativ- organicistă” a lui G.G.Antonescu și a discipolilor lui; au
creat “curentul așa ziselor școli noi, educație nouă sau pedagogie nouă”, școală
activă, pedagogia centrelor de interes, pedagogia culturii, pedagogia socială etc.
Când discutăm despre Iosif Gabrea, autorul lucrării recenzate în Comisia
metodică a zonei, trebuie să avem în vedere și contextul în care s-a publicat
această carte. “Individualizarea învățământului “aparține unuia din marii pedagogi
ai perioadei interbelice. Iosif Gabrea a fost unul din discipolii lui G.G. Antonescu.
Care ar fi, în concepția lui, scopul educației? Îl dezvăluie alt mare pedagog al
timpurilor, Stanciu Stoian: ”Formarea personalității creatoare de valori. Copilul
n-are încă o personalitate. Școala trebuie să i-o formeze... iar metoda de bază în
formarea personalității creatoare este “munca, efortul” (Stanciu Stoian,
Pedagogia modernă și contemporană, București, 1976, pag. 208).
Mai erau în atenția cadrelor didactice și reviste, de specialitate, alte
lucrări cu caracter metodic: Buletinul oficial, Învăţământuil primar și școala
modernă“, revista “Școala română”, Metodica gramaticii, aritmeticii și
geometriei, de Costescu, Dima și alții, “Povățuitorul“, de Borgovanu, “Asupra
lucrărilor agricole“ de D. Constantinescu etc.
7.11. Relația școlii cu evenimentele istorice, cu comunitatea, cu
biserica
Școala din Comuna Bobicești a fost întotdeauna racordată la
evenimentele politice, majore, naționale și internaționale, la viața socială, la viața
comunității în care a activat, de la care a primit sprijin și căreia i-a oferit la
rândul ei sprijin. În procesul verbal din 29 februarie 1940 se menționează: “Am
găsit prezentă la datorie pe doamna Alexandrină C. Moştenescu, învățătoare
definitivă. D-na conduce elevii intregei şcoale, deoarece colegul I. Petrulian
este concentrat de la începutul anului școlar, iar cucernicii preoți, care sunt
obligați a suplini pe învățătorii concentrați, funcționează unul, Pr.C.
Moştenescu la Chinteşti, și celălalt, Pr.I. Dovancescu la Comănești, de unde
lipsesc învățătorii titulari, fiind concentrați”.
Între școală și comunitate a fost de fapt o simbioză, așa cum era firesc să
se întâmple. Pe de o parte autoritățile, comunitatea au ajutat școala, moral și
material, atât cât s-a putut, iar pe de altă parte școala a oferit, prin dascălii și prin
elevii ei, modele de conduită, de devotament, de bune practici ce trebuie
promovate și dezvoltate spre binele sătenilor, al localităților. Sunt nenumărate
exemple prezentate în procesele verbale de inspecție a cadrelor didactice din care
rezultă cu prisosinţă această simbioză.
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Nu putem să desprindem această caracteristică a școlii din Comuna
Bobicești de specificul perioadelor istorice pe care le-a traversat. Cu siguranță
concepția pedagogică a lui Spiru Haret, “cunoscut și sub denumirea de “omul
școlii”, și-a pus amprenta asupra acestei relații dintre școală și comunitate de la
începutul secolului XX și până spre zilele noastre. Avem în vedere rolul
dascălilor în culturalizarea maselor, în susținerea unor conferințe privind
creșterea viermilor de mătase, sădirea și îngrijirea plantelor, creșterea animalelor,
promovarea și păstrarea datinilor și a obiceiurilor, a culturii populare prin
șezători, serbări câmpenești, unde portul popular era la mare preț etc. De altfel,
în timp, implicarea învățătorilor în treburile comunei sub aspect gospodăresc,
cultural, al tradițiilor etc. a devenit o cerință majoră pentru promovarea în carieră
didactică. Participarea la examenele de definitivat și pentru obținerea gradelor
didactice a devenit obligatorie. Aspiranții la aceste grade didactice trebuiau să
organizeze serbări, să înființeze cooperative, biblioteci, muzee, colțuri dedicate
unor evenimente sau contexte istorice, “să predea gospodărie sătenilor, să
răspândească creșterea viermilor de mătasă și a culturii zarzavaturilor” etc.
Dintre factorii cei mai frecvent invocați în această relație cu
comunitatea BISERICA este foarte prezentă. Preoții bisericii Bobicești au fost
mereu prezenți ca dascăli devotați ai școlii. Această prezență nu a fost una
formală, ci s-a dovedit că aceștia aveau și har pedagogic, stimulând și activând
interesul elevilor pentru credință ordodoxă. De fapt preoții au fost dascăli în mod
constant pentru predarea disciplinei “Religie”, dar au și suplinit învățătorii atunci
când aceștia, în calitatea lor de titulari, au fost ”concentrați” pentru a participa la
satisfacerea stagiului militar sau pentru a merge pe front. Ilie Petrulian spre
exemplu, a fost suplinit în două rânduri, odată când a mers în armată să-și
satisfacă stagiul militar și a II-a oară când a mers în război.
Într-un proces verbal din 1943 reiese faptul că a fost inspectat și
profesorul de Religie, Constantin Mostenescu, preotul paroh al Comunei
Bobicești.” Am constatat că elevii posedă temeinice cunoștințe la acest obiect, li
s-a făcut o frumoasă educație religioasă și se strduie să li se formeze deprinderi
cu adevărat creștinești. Părintele Mostenescu a predat în mod conștincios la
clase, conform programei analitice. Trăiește în perfectă armonie cu domnii și
doamnele înv. de la școală. Dă concurs în toate activitățile în legătură cu bunul
mers al învățământului... E un foarte bun sfătuitor al sătenilor și un element
care cinstește haina preoțească”.
Concluzia pe care putem s-o desprindem, fără teamă de a greși, estre că
școala și comunitatea au trăit într-o frumoasă armonie.
Din păcate nu am găsit informaţii în legătură cu relaţiile şcolii cu alte
instituţii din comunitatea locală. În partea a II-a a lucrării Monografiei
învăţământului din Comuna Bobiceşti vom găsi referiri la rolul cadrelor
didactice în organizarea diverselor activităţi în cadrul unor organizaţii de copii şi
tineret, cum ar fi Premilităria, „Straja ţării”, Organizaţia „Şoimii patriei”,
Organizaţia pionierilor, Uniunea Tineretului Comunist etc.
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8. Școala în derivă!
Ce putem spune despre “școala” din Comuna Bobicești astăzi? Este evident,
o formulare generică, atunci când spunem ”școala” din Bobicești. Ce constatăm
după 50 de ani de generalizare şi democratizare a învăţământului în România?
Putem vorbi despre egalitate în faţa şcolii? Putem vorbi despre discriminare? Sau
putem discuta despre compromisuri, despre forme voalate de diferenţiere şcolară
generate de mecanisme administrative, politice, economice etc?
Constatăm faptul că problemele vieţii sociale, politice, economice
influenţează școala foarte puternic; constatăm că şcoala, vrea-nu vrea, este atrasă
din ce în ce mai mult în câmpul unor dezbateri cu privire la funcţiile, finalităţile
şi responsabilităţile ei. Însăşi profesia didactică este repusă în discuţie, trebuie
reconsiderată, având în vedere multiplele probleme pe care un cadru didactic, în
condiţiile actuale, trebuie să şi le asume. Părinţii, pe de altă parte, pe bună
dreptate, se simt ei înşişi datori să participe la aceste confruntări, devin din ce în
ce mai responsabilizaţi în raport cu viitorul copiilor lor.
Ce face, sau ar trebui să facă școala, în aceste condiţii? În funcţie de
context, de factori obiectivi sau subiectivi, “accentuează sau atenuează
inegalităţile şcolare în funcţie de “alegerile” sale pedagogice, de organizarea
studiilor şi de practicile cele mai uzitate” (Duru-Bellat, op. cit., pag. 71). În faţa
acestor presiuni opţiunile şcolilor noastre sunt foarte diverse, de la adoptarea
unor strategii active/superactive/chiar agresive până la dezarmare în faţa unor
situaţii sau decizii care le dezavantajează, care duc uneori la dezintegrare,
desfiinţare instituţională, la diminuarea sau chiar pierderea unor tradiţii.
Ce se întâmplă cu şcolile româneşti din mediul rural la ora actuală? Dar
cu şcolile de cartier? Câte dintre acestea se desfiinţează sau s-au desfiinţat deja
în ultimele două decenii? Câţi elevi din mediul rural migrează spre oraş, spre
şcoli care sunt bine “văzute”, au “carte de vizită “onorabilă/tentantă?” Ce viitor
au elevii din mediul rural? Ce le oferă absolvirea şcolii? În aceste condiţii, ideea
de justiţie şcolară, de recunoaştere a meritelor şi eforturilor fiecărui elev justifică
pe deplin întrebarea: vorbim despre egalitate sau despre discriminare?
Credem că sunt necesare studii temeinice pe această temă şi măsuri
energice care să oprească exodul elevilor dinspre sat spre oraş, dinspre şcolile
mici, neatractive şi neperformante, spre şcoli cu prestigiu, cu încadrare cu
profesori apreciaţi, cu performanţe vizibile, recunoscute. “Măsurile energice”
despre care vorbim vizează decizii cu privire la încadrarea şcolilor cu
profesori ”buni”, pregătiţi ştiinţific şi metodic, cu stimă de sine, motivaţi, bine
plătiţi etc. Ar trebui să luăm exemplul înaintaşilor. Începând cu anii 1830, 1840
ai secolului XIX în România s-a militat şi s-a şi realizat dezideratul de a
înfiinţa/de a avea școală în fiecare sat şi chiar în fiecare cătun, uneori chiar cu
contribuţia financiară a sătenilor. În fiecare localitate școala, biserica şi poliţia
erau instituţii de prestigiu. Ce se întâmplă în zilele noastre?
La prima vedere, totul este dezordonat, neclar şi amestecat. În ultimele
două decenii şi jumătate școala româneasca a suferit transformări semnificative,
în bine şi în rău. Rata părăsirii timpurii a şcolii este concentrată în zonele rurale.
Accesul la educaţia de calitate a copiilor din mediul rural are de suferit, în
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condiţiile în care statisticile arătă că 45% din populaţia şcolară a României se
află în zonele rurale. Pe baza evaluărilor realizate de ARACIP (Agenţia Română
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) se desprinde cu uşurinţă
concluzia că indicatorii de performanță înregistraţi în şcolile rurale se află sub
cele din mediul urban.
Ce semnificaţie îmbracă aceste decalaje considerabile între rural şi
urban? Un posibil răspuns îl găsim într-un articol intitulat foarte inspirat
”Prezenţa unei absenţe”, al lui Vintilă Mihăilescu, sociolog, coleg de facultate cu
cel ce scrie aceste rânduri, care spune: “Ţăranul este foarte prezent în absenţa
lui, este prezent prin imaginarul despre, prin discursul despre, prin poveştile
despre, dar el, ţăranul, ce face? Cum trăieşte de fapt? Păi, mă interesează. În
cel mai bun caz, când totuşi, mă interesează, mă interesează doar ca să-l arăt cu
degetul: e cealaltă Românie, săracă, păcătoasă, din cauza căreia eu nu pot să
mă dezvolt”.
Școala Românească la ora actuală are probleme serioase în ceea ce
priveşte “asigurarea calităţii şi a echitaţii, a performanței şi accesului, a
incluziunii şi a formării cadrelor didactice”. Într-un studiu realizat de Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei în anul 2000 sub coordonarea lui Mihai Jigău se sublinia
răspicat faptul că există o relaţie directă de cauzalitate între degringolada
economico-socială şi politică în care a intrat România şi viaţa, activitatea şi
rezultatele şcolii. ”În planul educaţiei, alături de o subfinanțare cronică
generală şi reducere a cererii populaţiei pentru serviciile educaţionale, asistăm
la o serie de fenomene negative privind egalitatea şanselor la educaţie,
considerată din triplă perspectivă: egalitate de acces, de oportunităţi şi de
rezultate” (Jigău, M., 2000, pag. 7).
Calitatea educaţiei în mediul rural a scăzut considerabil la nivel naţional.
Sunt dificultăţi în asigurarea cu cadre didactice calificate, titulare, care să nu fie
navetiste, să aibă domiciliul fie stabil în localitatea unde funcţionează școala, să
nu realizeze programul şcolar între două trenuri sau între două “microbuze”.
Avem în vedere de asemenea o infrastructură şcolară neadecvată, situaţii
familiale dificile, vorbim chiar de sărăcie. În asemenea context punem în discuţie
calitatea actului educaţional din clasa de elevi. Ce putem spune despre practicile
de predare-învățare-evaluare din clasă?
Desigur, sărăcia este o cauză a scăderii calităţii educaţiei în Comuna
noastră. Dar este singura? A da vina pe sărăcie înseamnă să ne poziţionăm într-o
logică incoerentă şi periculoasă. Ce alte variabile pot fi luate în seamă? În
discuţii nonformale şi informale sunt invocate şi alte cauze precum dezinteresul
familiei pentru şcoală, renunţarea la valorile tradiţionale, familia dezorganizată,
oferta şcolară nestimulativă, fluctuaţia cadrelor didactice etc.
Ce e de făcut? Şcolile din Comuna Bobiceşti trebuie să-şi găsească locul
în nouă paradigmă socială în care şi-a pierdut din rolul central în cadrul
comunităţilor săteşti. Concetăţenii noştri se îndreaptă spre centrele urbane din
apropiere, care le oferă locuri de muncă. Profesorii nu mai sunt locuitori ai
satelor în care lucrează, sunt de cele mai multe ori navetişti, exteriori
comunităţilor respective. Pentru că au existat două şcoli gimnaziale în comună,
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una la Bobiceşti şi alta la Leotești, iar în perspectivă chiar una, la Leotești, elevii
învaţă departe de casă, sunt supuşi unui program care nu este întotdeauna cel mai
logic şi coerent şi în acord cu cerinţele psihopedagogice, iar implicarea familiilor
în viaţa şcolii este mai mică. Părinţii nu întră uşor în relaţie cu cadrele didactice,
şcoala este îndepărtată. Lipsa cadrelor didactice calificate şi performanțe,
distanța, lipsa dotărilor din şcoală etc fac ca şcoala rurală să fie un loc mai puţin
dorit de profesori. Pe de altă parte, un profesor care este exterior comunităţii
rurale nu se bucură de aceeaşi autoritate, poate avea dificultăţi în a comunica cu
elevii şi părinţii, în a se integra (Barley & Beesley, 2007).
9. Învăţământul din Comuna Bobiceşti: încotro?
După aproape două secole de învăţământ în Comuna Bobiceşti ce putem
spune? Se pot spune foarte multe lucruri, şi de bine şi de mai puţin bine, însă
este evident faptul că balanţa se înclină în favoarea binelui. Ceea ce este cert este
faptul că şcoala în general, învăţământul au fost întotdeauna în pas cu vremea şi
cu vremurile. Avem în vedere următorul tablou:
 Învăţământul în Comuna noastră „a trăit” evenimentele politice,
sociale, economice, culturale, istorice care au marcat
evoluţia pe teritoriile româneşti în ultimele două secole;
 Şcolile din Bobiceşti, din toate satele Comunei, de la înfiinţarea
lor în anii 1830 ai secolului XIX, în general, ne referim la
organizare, management, încadrare cu cadre didactice, organizarea
şcolii pe cicluri şi grade, pe niveluri, proces de predare-învățareevaluare, relaţiile educaţionale profesor-elev, relaţiile cu
comunitatea, administrarea şcolilor, relaţiile cu autorităţile locale,
judeţene-au avut caracteristicile pe care le-a demonstrat
învățământul românesc la nivel naţional; au beneficiat sau au suferit
în aceeaşi măsură;
 Şcolile au fost create într-o perioadă de entuziasm naţional care a
cuprins mediul urban în ceea ce priveşte înfiinţarea şcolilor săteşti;
s-au transformat de-a lungul timpurilor în acord cu schimbările la
nivelul României; acum suferă acelaşi tratament la care toate şcolile
din ţara noastră sunt supuse;
 Elevii au demonstrat dintotdeauna un potenţial biologic şi
psihologic foarte bogat; cu alte cuvinte „aluatul” este foarte bun;
 Cadrele didactice au beneficiat de o foarte bună formare iniţială prin
şcolile normale din Craiova, Râmnicu Vâlcea, Turnu Severin,
Caracal etc. dar şi prin Universităţile de la Craiova, Timişoara,
Bucureşti etc;
 Din documentele cercetate în arhivele școlilor din satele Comunei
Bobicești, atâta cât a mai rămas din ele, desprindem informații
potrivit cărora, încă de la sfârșitul secolului XVIII, îndeosebi după
1880, în aceste instituții au lucrat titulari și suplinitori, calificați și
necalificați, cadre didactice cu definitivat în învățământ dar și cu
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gradul II și cu gradul I, îndeosebi după anul școlar 1959/1960, când
s-au reluat examenele pentru definitivat și gradele didactice II și I.
Efectivele de elevi au crescut în timp, atingând maximum în ani
“80 și începutul deceniului 9 din secolul trecut; în prezent asistăm la
o depopulare a școlilor nostre, la comasări, desființări, migrații
spectaculoase spre oraș sau spre alte zone mai atractive din
împrejurimi, din Oltenia și chiar din țară;
De-a lungul timpului, în perioade diferite, au funcționat în Comuna
noastră grădinițe, școli primare, gimnazii; acum mai sunt câteva
grădinițe, Şcoala gimnazială din Bobicești, cu clasele I-IV și VVIII, Şcoala din Leoteşti iar perspectiva este sumbră/nu este prea
încurajatoare; începând din anul școlar viitor se vor mai produce
schimbări radicale, în rău, nu în bine, care se vor concretiza în
desființarea școlii de centru de comună, transportul tuturor elevilor,
din toate satele la Școala din Leoteşti.
Acestea să fie oare modernitatea și modernizarea despre care
vorbim? Şi pe care le aşteptăm?
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CONCLUZII
1. Când la trap, când la galop!
”Şcoala” din Comuna Bobiceşti a ţinut pasul cu transformările pe plan
naţional şi european. A fost în acord cu evoluţiile pozitive oferite de istorie şi
deopotrivă a suportat consecinţele mai puţin favorabile ale unor schimbări sau
derapaje politice, economice, sociale, culturale. A avut și ritmuri alerte de
dezvoltare, și stabilitate și evoluții remarcabile, dar a avut și stagnări, sincope,
perioade de derută, de confuzie.
În plan general putem spune că învăţământul românesc a evoluat în pas cu
schimbările pe plan mondial. Drumul a fost presărat cu greutăţi, a fost sinuos. În
multe privinţe suntem în concordanţă cu standardele europene. Acum este
imperativ necesar să judecăm cu capetele noastre, să spunem stop improvizaţiei,
mimetismului, superficialităţii. Se pare că nu ne găsim direcţia, ne lipsesc
puterea de discernământ, capacitatea de decizie. Pricepere avem!
În analiza învățământului și a școlilor din Comuna Bobicesti, la nivel de
comună dar și în fiecare sat component în parte, regăsim caracteristicile evoluției
învățământului românesc de la începuturi până în prezent identificate de
academicianul Ștefan Pascu în „Istoria învățământului românesc”, vol I. Iată
cum definește marea personalitate a istoriei și culturii naționale această evoluție
și ce găsim în cultura poporului român: „... tradiția milenară pentru educație a
poporului român și a strămoșilor săi, permanentă ce le-a însoțit mersul înainte
prin veacuri și care le-a conferit trăinicie și personalitate proprie; tradiția
îmbogățită cu experiență fiecărei generații, împrospătându-i substanță
educativă și instructivă; împrumuturile în amândouă sensurile: ce am dat altora
din experiența noastră și ce am receptat din experiența altora” (”acad. Ștefan
Pascu, Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeș, Istoria
Învățământului în România, 1983, vol. I, E.D.P, București, Introducere, pag. 10).
Raportate aceste aspecte la învățământul din Comuna Bobicești, ce
constatăm?
 Tradiții valoroase care se pierd în străfundurile istoriei populației
bobiceştene pe aceste meleaguri; deși școlile sătești din Bechet, Bobicești,
Mirila, Leoteşti, Comănești, Chinteşti s-au înființat cu mulţi ani în urmă, cu
siguranță idei pedagogice, practici de educație a copiilor au existat cu mult
înainte. Evenimentele istorice la care ne-am referit pe parcursul acestui studiu nu
au făcut decât să declanșeze, să susţină, să impulsioneze înființarea de școli și
dezvoltarea acestora în pas cu spiritul vremii și cu cerințele comunității.
 Contribuții valoroase ale fiecărei generații, care au asigurat
continuitate și schimbare în dezvoltarea educației și învățământului în satele
noastre. Analiza documentelor din arhivele școlilor din satele Comunei Bobicești
(atât cât au mai rămas) demonstrează cu prisosință seriozitatea și temeinicia
profesională a cadrelor didactice care au activat de-a lungul timpului în școlile
noastre. Se remarcă cu ușurință faptul că dascălii din școlile satelor componente
ale Comunei Bobicești au învățat carte la rândul lor la școlile și universitățile de
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prestigiu din Craiova, București, Râmnicu Vâlcea, Caracal, Turnu Severin,
Timișoara, ceea ce a condus inevitabil la racordarea lor permanentă la ideile
pedagogice avansate ale vremurilor în care au trăit. Dintotdeauna școlile satelor
noastre au avut titulari pe post, care au urmărit cu perseverență avansarea în
carieră prin susținerea și promovarea definitivatului și a gradelor didactice. Stau
mărturie procesele verbale întocmite de revizorii școlari, de inspectori, de
comisii numite cu aceste scopuri, alte documente specifice vieții și activității
școlare. Directorii școlilor au fost oameni devotați profesiei, responsabili,
ancorați în problemele comunității, receptivi la solicitările oficialităților pe linie
administrativă sau pe linie de inspectorat școlar sau secție de învățământ, după
situație. Un efort minimal de memorie ne permite să identificăm în viaţa şcolii şi
a comunităţii bobiceştene directori de prestgiu... profesori de prestigiu... primari
de prestigiu... polițiști de prestigiu... preoți de prestigiu, sportivi de prestigiu,
intelectuali, jurnalişti, militari, muncitori, cetăţeni de prestigiu etc. Și dascălii și
directorii au avut foarte mare stabilitate pe post, unii chiar zeci de ani, ceea ce lea permis să cunoască în profunzime specificul muncii școlare și să găsească
soluții la provocările vremurilor. Cei mai mulți s-au născut și au trăit în Comună,
au avut rădăcinile adânc înfipte aici. Au fost oameni respectați, modele de
conduită în sate, cunoscuți și apreciați de săteni. Împreună cu preoții, cu poliția
sau miliția, au reprezentat instituțiile statului, au fost „stâlpii” comunității. Au
fost însă receptivi și la cei care au venit, în diverse împrejurări, în Comuna
noastră.
I-au acceptat, i-au integrat, le-au oferit ospitalitate, dacă au avut ce învață au
învățat de la aceștia.
 Am dat mult țării și Europei, chiar lumii, prin absolvenții școlilor din
satele Comunei Bobicești, prin valorile duse pe alte meleaguri de aceștia dar în
același timp am împrumutat din experiență altora. Din „Monografia Comunei
Bobicești” (2015) identificăm cu ușurință personalități accentuate care au învățat
carte în școlile Comunei Bobicești și au pus în practică ceea ce au învățat în
diverse localități din țară și din străinătate, în diverse domenii: în economie, în
sănătate, în educație, în cultură, în știință, în justiție, în artă, în mass-media, în
sport etc. Dincolo de paginile acestei Monografii fiecare dintre noi avem în
memorie figuri ale unor persoane, ale unor cunoscuți, prieteni etc care ne-au fost
colegi de școală și despre care știm că sunt valoroși, despre alții am auzit, și care
s-au afirmat în țară sau în străinătate. Despre alții nu știm dar intră în marea masă
a anonimilor „ageri la minte, vioi, deștepți” și care, atunci când au fost elevi,
aveau“... minte ageră, judecată bine dezvoltată,” erau “vioi și disciplinați” (așa
cum sunt caracterizați în multe procese verbale de inspecție aflate în arhiva şcolii
Bobiceşti) și valoroși care au ieșit din școlile satelor Comunei Bobicești. Despre
unii absolvenți ai școlilor noastre știm că învață în străinătate, unii s-au stabilit
acolo, alții au mers ca specialiști.
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2. „Atenție, trece Majestatea Sa, Țăranul!”
Locuitorul Comunei Bobicești ce zice? Ce are de zis? Ce putem spune
despre el? Este „țăran”? Este „sătean”? Este „localnic”? Ce etichetă putem să-i
punem? Nu suntem sociologi, dar suntem convinși de faptul că se impun de
urgență studii sociologice temeinice și profesioniste privind starea actuală a
satului românesc și a locuitorilor lui, sub toate aspectele, inclusiv în domeniul
învățământului, în contextul marilor schimbări, bulversări din ultimele două-trei
decenii.
Nimeni nu poate contesta tradițiile bogate și valorile morale ale sătenilor
din Comuna noastră pe care le transmiteau din generație în generație, îndeosebi
în vremurile de relativă stabilitate și de dezvoltare economică. Care erau acele
valori? Muncă cinstită, respect față de oameni, față de școală, de comunitate, de
tradițiile religioase, folclorice, familiale, cinste, onoare, respectarea cuvântului
dat, grijă pentru educația copiilor.
Mai putem vorbi de „țăranul roman”, de țăranul autentic al Comunei
Bobicesti, in sensul său tradițional? Mai avem această categorie socială? Sau ar
fi mai potrivit să vorbim despe „săteanul” sau „locuitorul” Comunei Bobicesti?
Indiferent cum l-am numi, nu putem să nu formulăm cateva intrebări legitime.
Care mai sunt valorile satului românesc? Ce mentalități și practici pedagogice
transmit sătenii din Comuna noastră propriilor lor copii în vremurile de astăzi,
agitate, aparent haotice, dezordonate, paradoxale din punct de vedere al marilor
oportunități dar și al blocajelor?
Să fim optimiști!
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PARTEA A II-A. DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
DIN COMUNA BOBICEŞTI – O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ
( profesor gr. I Paula Bănică)
Cap.VII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN COMUNELE
BOBICEŞTI, LEOTEŞTI, BECHET ÎN CONTEXT
REGIONAL- JUDEŢUL ROMANAŢI, PLASA OLTEŢU
1. Comuna Bobicești- începuturi ale organizării școlii
Actuala Comună Bobicești este formată din satele: Mirila, Leotești,
Belgun, Bobicești, Comănești, Chintești, Govora, Bechet din județul Olt. În
trecut cele opt sate ale Comunei Bobicești au aparținut din punct de vedere
administrativ-teritorial de Județul Romanați, Plasa Oltețu, incluse în trei
Comune: Bechet, Bobicești, Leotești. „În baza Legii Nr.2 din 17 februarie 1968
privind Organizarea administrativ-teritorială a țării, Județul Romanați s-a
desființat, luând ființă numai Județul Olt, actualul teritoriu cuprinzând raza de
activitate a fostelor județe Olt și Romanați, cu excepția unor localități care au
trecut la Județul Dolj. Din anul 1968 s-a creat o singură comună, Bobicești,
județul Olt, fiind desființate Comunele Bechet, Leotești, care devin sate ale
Comunei Bobicești"¹ (Banică Paula; Buică Adriana; Elisabeta Luminița Vasile2015, Monografia Comunei Bobicesti, Editura Reprograph, Craiova, pag. 70).
Reședința Comunei se află în satul Bobicești.
Comuna Bobicești se află așezată în partea de vest a județului Olt, la
intersecția paralelei de 44 grade 23´ latitudine Nordică cu meridianul de 24 grade
08´45´´longitudine estică, la contactul dintre Podișul Getic (respectiv Platforma
Oltețului) la nord, de Câmpia Română (Câmpia Romanaților sau a Caracalului)
la sud. Fată de reședința județului Olt –Slatina se afla la o distanță de 25 km, iar
față de Craiova- reședința județului Dolj, se află la aproximativ 30 km. Cel mai
apropiat oraș de Comuna Bobicești este orașul Balș, situat la circa 6 km de
centrul Comunei, oraș vecin cu satul Mirila ce aparține Comunei Bobicești.
Comuna Bobicești se află așezată la nord de drumul național DN 65/
parte din drumul european E574: București-Pitești-Slatina-Balș-CraiovaTimișoara. Aceasta se întinde pe malul stâng al Oltețului, fiind străbătută de
drumul județean DJ 644 ce pornește din DN 65 și străbate în lungime satele:
Mirila, Leotești, Bobicesti, Belgun, Comănești, până în Comuna Morunglav. Din
drumul județean, după parcurgerea Satului Bobicești se ramifică la dreapta
drumul comunal DC12 ce leagă satul Bechet de Comuna Bobicești, iar spre
stânga, același drum comunal leagă centrul comunei de satele Chintești și
Govora.¹ (Ibidem-Monografia Comunei Bobicești p.11).
Satele comunei Bobicești au cunoscut o mare dezvoltare economică,
socială și culturală. Învățământul reprezintă un factor fundamental de progres și
o componentă dintre cele mai importante în patrimoniul spiritual al unei țări
civilizate. Titu Maiorescu raporta domnitorului Carol І, în noiembrie 1875 că
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,,învățământul la sate este fundamentul instrucţiunii publice in stat".¹ (Arhivele
Statului, București, fun. Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, (MCIP),
dosar 6693/ 1837, f.46) De altfel, învățământul primar bine organizat, formează
temelia solidă pe care se poate clădi viitorul ţării. Ori, fără cunoașterea
condițiilor grele ale școlii/învățământului primar și a rolului jucat de dascălii
sătești în procesul de instruire și de conștientizare a țărănimii, nu se poate realiza
nici o istorie veridică și completă a învățământului românesc.
În evoluția învățământului din ţara noastră / românesc au existat
preocupări deosebite din partea unor miniștri care au ocupat pentru o vreme
această funcție, dând învățământului impulsul cuvenit în evoluția sa ascendentă.
,,În Țara Românească, în 1828, se pornește o acțiune de înfiinţare a școlilor
elementare sătești, cu învățători improvizați din cântăreți bisericești, cu o scurtă
pregătire în școlile orăşeneşti."² (Urechia I.A., Istoria Şcoalelor de la 18001864, vol. І, p.260).
In Județul Romanaţi, din care a facut parte şi comuna noastră- Bobiceşti-,
“nu s-a putut vorbi de un învăţământ organizat înainte de anul 1831
(Regulamentul Organic). Nici după această dată nu găsim decât o singură școală
în această parte a ţării, în reședința Județului Romanați, la Caracal, unde veneau
să învețe carte copiii din tot judeţul."³ (Bănică Paula, Buica Ariana, Vasile
Elisabeta ,,Monografia Com. Bobiceşti Ed. Reprograph. Craiova, 2015, p.159).
Pentru zona Olteniei și în special a Județului Romanați din care făceau parte și
satele noastre, a existat o mare preocupare în punerea în practică a legilor și
hotărârilor luate pe plan național. Prin Regulamentul Organic din 1831,
învățământul a devenit o sarcină publică. Pe baza articolului 364 din
Regulamentul Organic, în orașele reședinţă de județ s-au putut înființa în anii
după intrarea în vigoare a Regulamentului , mai exact între anii 1831 și 1842,
şcoli primare numite și școli ,,naționale sau începătoare" (N. Adăniloaie,
Istoria Învățământului primar (1859-1918) Ed. Crisbooc Universal, București,
1998, p.8).
Sub domnia lui Dimitrie Alexandru Ghica (1834-1842) s-au luat măsuri
de înființare a școlilor sătești în fiecare sat, potrivit Regulamentului Organic din
1831. Pentru Județul Romanați anul 1838 este deosebit de important în istoria
culturii naționale și locale deoarece la începutul anului se pune problema
înființării școlilor la sate. Primul act ce consfințește acest fapt al înființării
școlilor publice la sate este emis la data de 24 ianuarie 1838. Vornicul cel Mare,
D. M/ Alex. Ghica, se adresa Eforiei Şcoalelor cu adresa nr.117 să se procedeze
la înfiinţarea școlilor sătești. Redam conținutul acestui act: ,,Adresa
Departamentului din Lăuntru al Prinţipatului ţerei româneşci, cu nr.117 din 24
ianuarie 1838.
“Cinstitei Eforii a Şcoalelor naționale. Acest departament vezînd în
proiect al 2-lea pentru seminaruri, protopopi și preoţi, că la articolul al 8- lea se
cuprinde ca în fieşi- care sat să se ţie pe lângă preot și un cântăteţ carele va fi
dator să inveţe copiii satului carte și cântări, al cărui articol coprindearea
negăsinduse încă pusă în lucrare, s-au și dat îndată circularnice porunci către
toate ocolurile judeţelor să se puie în lucrare punctual regulamentului (organic)
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înfiiţându-se în toate satele școli pentru copiii satelor, urmându- se a lor
învăţătură, numai la vreme de iarnă, adică de la 1 Noembre și până la sfârşitul
lui Martie, ca în lunile celelalte să se îndeletnicescă spre ajutorul părinţilor lor
la lucrarea pământului. După aceea, dupe trebuinţa ce urmează a avea și aceea
cinstită Eforie o asemenea ştiinţă, nu lipsece departamentul alăturânduse și o
copie dupe acea poruncă”.
Semnat, Şeful departamentului Ioan Manu (Revista Oltului și
Romanaţiului, anul V Nr.7/53 iulie 2016 p.102; Vezi și N. Adămloaie Istoria
Învățământului primar (1859-1918) op. cit. p. 9).
În continuare redăm următorul act: ,,Circulara departamentului către
Ocârmuirile judeţelor”.
“În proiectul al 2-lea pentru seminarii, protopopi și preoţi, la articolul 8
se coprinde, că în fieş-care sat se va ţinea pe lângă preot și un cântăteţ carele va
primi osebit două chile de bucate pe fieşticare an și câte lei doi de fieşticare
enoriaş sătean, plătinduse unul la sfântul Gheorghe și cel-l-alt la sfântul
Dumitru, va fi însă dator să învețe copiii satului carte și cântări și fiind-că
coprinderea acestui articol din regulament (organic) nu se găsesce pusă în
lucrare în nici într-un sat, de aceea se scrie acei Ocârmuitori, ca să înţelegă cu
toţi propietarii judeţelor și să se pue în lucrare textul regulamentului
înfiinţânduse prin toate satele școli pentru copiii sătenilor, si cât pentru cea ce
priveşte încăperea potrivită cu numărul şcolarilor încât și învăţătura lor să nu
se vateme. Departamentul este bine încredinţat că toţi propietarii vor îmbrăţişa
cu bucurie această lucrare, care priveşte luminarea neamului, singura fericire a
unui norod. Iar Ocârmuirea de urmarea ce va face intru aceasta să raportuiască
fără zăbavă"
Semnat, Serdarul I. Mehtupciu (Ibidem, Revista Oltului și Romanatului,
pag. 103)
Ocârmuirile judeţelor (prefecturile de mai tarziu- n.n.) confirmă Vorniciei
din Lăuntru că au primit circulara și o vor duce la îndeplinire. La 4 februarie 1838,
cu adresa 109, Eforia Şcoalelor scrie Vorniciei din Lăuntru că a luat act cu
mulţumire de propunerea făcută ocârmuitorilor judeţelor cu privire la Şcolile de la
sate. ,,Pentru recrutarea candidaţilor de învățători rurali, Eforia a apelat la
profesorii ,,școlilor naționale" (adică la institutori) de la reședința judeţelor,
cerândule să găsească, prin sate, nu numai cântăreți bisericești, ci și feciori de
popă, tineri săteni și altii, care să accepte, în condiţiile date, să urmeze cursuri
începătoare de pregătire, în timpul verii, în capitala judeţelor, iar în toamnă să
poată deschide școli în satele lor." (N. Adăniloaie, Istoria Învățământului primar,
(1859-1918), Ed. CrisBook Universal, București, pag. 9).
Din documente rezultă că un număr mare de candidaţi de învățători,
selecţionaţi din sate pentru a se prepara la școlile primare de la reședința
judeţelor, erau fii de preoţi. Programul întocmit de Eforie pentru școlile sătești
cuprindea: citirea de pe table (este vorba de tabelele lancasteriene- n.n.), scrierea,
catehismul legii creştineşti, aritmetica elementară, lucrarea pământului și
economia casei. La aceasta s-au adăugat, în anul următor, cântările bisericești,
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pentru care candidaţii de învățători necunoscători trebuiau să plătească fie un
preot, fie un cântăreţ al bisericii să- l prepare". (ibidem, Adaniloaie, p.9).
,,Întrucât în multe sate nu s-au oferit candidaţi pentru a se prepara să
devină învățători, locul lor a fost luat în bună parte, suplinit, tot de preoţi, deşi
nici ei nu se împăcau cu metoda lancasteriană." (ibidem, pag. 9). ,,Şcolile
publice sătești, înfiinţate începând din toamna anului 1838, în pofida tuturor
greutăţilor, prin strădania lui Petrache Poenaru (directorul Eforiei) și a altor
oameni de cultură ai vremii, s-au răspândit in toate judeţele Ţării Româneşti,
numărul lor ajungând în anul revoluţiei paşoptiste la 2236." (Gh. D. Iscru,
Contribuții privind învățământul la sate in Țara Românească până la jumătatea
sec. al XIX-lea, E.D.P., București, 1975, pag. 232).
Existenţa și funcţionarea unor școli in mediul rural în 1838 rezultă si
dintr-o adresă pe care Eforia o înaintează ,,Marii Vornicii” în acel an, la data de
15 iulie, arătând că, în unele judeţe ale ţării, ocârmuitorii au depus ,,toată râvna"
spre a aduna candidaţi de învățători la pregătire. Eforia ţinea să precizeze că
,,profesorii vor organiza cursurile de candidaţi de la 15 august și până la 1
octombrie, urmând ca, după aceea, aceştia să se înapoieze în sate și ,,să ţină
şcoală. " (N.Andrei, Gh. Parnuta, Istoria învățământului din Oltenia, vol. I,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 307-308). ,,La 1 noiembrie 1838,
Ion Truţescu (profesor la școala superioară din Caracal), arăta că a trimis și el 50
de candidaţi cu misiunea de a deschide școli la sate, în Romanați. În decembrie
1838, în acest județ funcţionau 90 de școli comunale." ( Ibidem, pag. 3010). ,,În
general pentru a putea deschide școli sătești în toamna anului1838, învăţătorii
urmează cursurile de pregătire timp de cel puţin o lună și jumătate. Ca să poţi să
dai învăţătură și altora, nu se poate admite că ţi-ai însuşit cunoştinţele necesare
de citire, scriere și socotit numai în acest timp. Toţi cei 349 de învățători erau cu
siguranţă ştiutori de carte la școlile sătești." (ibidem, pag. 310-311). Aceasta ne
duce la concluzia că înainte de 1838 în Oltenia a funcţionat un mare număr de
școli particulare.
Selecţionarea și pregătirea candidaţilor pentru a deveni învățători se
făcea la recomandarea de către sate, în special de către aleşii satului. Uneori, în
recrutarea acestora intervenea arendaşul sau proprietarul moşiei pe care era
aşezat satul. În aceste cazuri, de cele mai multe ori, nu se alegea cel mai bun
candidat pentru viitorul dascăl. Înainte de a primi titlul de învăţător el era numit
,,candidat de învăţător" şi numai dacă lua examenul se numea învăţător.
Candidaţii participau la cursurile de pregătire care se organizau la școala publică
din capitala județului. Aceasta, pentru că pregătea învăţătorii necesari satelor din
1838, a primit numele de Școală Normală. Autoritatea Centrală a școlilor,
Eforia Şcoalelor, ,,a hotărât ca pregătirea candidaţilor să se facă și la reședința
plăşii, numită școală preparantă" (ibidem, pag. 314). Faţă de numărul
candidaţilor, aceste școli erau puţine. De aceea ei veneau la centrul de județ la
pregătire în serii. Cursurile de pregătire se terminau cu examen.
La început, din primele circulare ale anului 1838 privind înfiinţarea
școlilor publice de la sate, candidaţii de învățători erau selectati din rândul
cântăreţilor sau grămăticilor de la biserică; pe parcurs selecţionarea lor s-a
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diversificat. ,,În judeţul Romanați, după situația întocmită de profesorul Zaharia
Boerescu în 1843, proveniența celor 102 învățători era următoarea: 59 -fii de
mireni, dintre care un fiu de ,,boiernaşi", 11 -fii de diaconi, 32 -fii de preoţi. În
anul 1847, din totalul de 101 învățători, 68 (67%) erau fii de mireni, birnici, 27
(26%) fii de preoţi și 17% fii de diaconi" (N.Andrei, Gh. Parnuta, op. cit, vol. I,
pag. 312-313). Între criteriile de recrutare a candidaţilor, Eforia stabilise ca
aceştia să aibă, de regulă, vârsta de cel puţin 20 de ani. (ibidem, pag. 313). O
seamă de cauze, dintre care nevoia de cadre, a făcut ca această măsură să nu
poată fi respectată în toate cazurile. Dar organizarea unei școli cere bune condiții
de funcționare: local, mobilier, material didactic, manuale școlare, învățători
bine pregătiți. Dacă Eforia se ocupa de pregătirea învățătorilor, celelalte obligații
cădeau în grija sătenilor: construirea de clădiri, plata învățătorilor, mobilierul și
mai ales îmbrăcămintea copilului care lăsa mult de dorit.
Bobiceşti- 1840. În anul 1840, în satul Bobiceşti, ca instituții importante
erau școala și biserica. ,,În anul 1840, în sat era școală (132 familii) din satul
Bobiceşti, plasă Olteţu, judeţul Romanați; au dat 264 lei pentru învăţător."
(Cezar Gabriel Avram și colaboratorii. Dicționarul istoric al localităților din
judeţul Olt (AF) Ed. Alma Craiova 2009 p. 59).
Bechet 1912. În anul 1898 în Comuna Bechet era biserică. ,,În anul 1912
ca instituții în sat erau primărie, post de jandarmi rurali, post telefonic, școală și
biserică." (Ibidem p.60).
Leoteşti 1839. ,,Şcoala în satul Leoteşti era înfiinţată în anul 1839; în
anul 1840, învăţătorul Gheorghe Nedelcu primea 130 lei de la cele 65 de familii
din Leoteşti; în 1887 școala a fost frecventată de 73 de elevi." (ibidem p.66).
Mirila 1839. În satul Mirila ,,școala a fost înfiinţată în anul 1839; în anul
1840 cele 10 familii din satul Mirila plăteau 20 lei contribuţie pentru învăţătorul
satului" (ibidem p.68).
2. Școala în Judeţul Romanaţi până la Legea Instrucţiunii a lui Cuza
(1864)
Județul Romanați - 1839
În anul 1839, în mediul rural fuseseră deja construite multe localuri de
școli. ,,Un număr de 18 școli fuseseră clădite în anul 1839 în plasa Oltețului
(două de cărămidă, două de zid, 6 ,,de jipani", 6 de nuiele, una de bârne, una de
paiente); Altele, multe la număr, erau în curs de construcţie" (N. Andrei Gh.
Părnuţă. Istoria învățământului din Oltenia vol. I, Ed. Scrisul Românesc).
În general, în judeţul Romanați se observă o mai mare preocupare din
partea autorităților în special a Ocârmuitorului( Prefectului de la acea vreme),
pentru învăţătura de carte a fiilor de săteni. Fiind ,,fericit de rezultatele obținute
în perioada de început a școlilor comunale, profesorul Ion Truţescu arată că
acestea s-au datorat, în mare măsură ,,rîvnei prea patriotice a Ocârmuitorului
județului Romanați- clucerul Ion Bibescu, om plin de zel și de dragoste
naţională." (ibidem p. 341). Atenția acordată şcolilor de către Ocarmuitor
(Prefectul de mai târziu- n.n.), îmbinată cu stăruinţa depusă de profesor au
contribuit la justa înţelegere a problemei învăţăturii de carte la sate. Pentru a le
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vorbi ţăranilor despre importanţa şi foloasele învăţăturii de carte, Ion Truțescu a
cerut Ocârmuitorului să-l îndemne pe protopop ca, alături de el, să îndemne pe
preoţi să sprijine acţiunea de organizare a şcolilor săteşti. Roadele acestei
activități s-au văzut și în modul cum a fost înțeleasă și rezolvată problema
deosebit de grea a construcției școlilor comunale. Este de reținut că, în această
privință, judeţul Romanați este unicul din țară care, la 6 decembrie 1840, raporta
că s-au clădit școli în 128 de sate.
Merită a sublinia și materialul din care au fost construite școlile. Și
aceasta arată seriozitatea cu care s-a privit problema învățământului sătesc în
Romanați. ,,Din cele 122 de școli la care face referire în raportul din anul 1842,
doar 4 erau construite din nuiele și numai două din pământ bătut, restul de 116
fiind construite din cărămidă. Socotim că, și în această privință, judeţul
Romanați se situează în frunte." (N. Andrei Gh. Părnuţă op. cit. vol. II p.342).
,,Din rapoartele întocmite de profesorul Truțescu (profesor la școala superioară
din Caracal, n.n.), în legătură cu situația clădirilor de școală, rezultă că
majoritatea acestora erau formate din două săli de clasă destul de încăpătoare"
(ibidem, pag. 342), lungime de 11 stînjeni și late de 4 stânjeni. În categoria
școlilor clădite în perioada 1838-1840 se încadrează și școlile din satele noastre,
deci ale Comunei Bobiceşti.
În Judeţul Romanați în perioada 1838- 1848 a crescut atât numărul
școlilor, dar și efectivele de elevi. ,,În raportul profesorului Ion Truţescu, trimis
Eforiei Şcoalelor la 8 Martie 1840, se prezenta faptul că, în anul 1839 în școlile
comunale din Romanați au urmat cursurile 3835 de ,,tineri ţărani." (N. Andrei
Gh. Părnuţă op. Cit. Vol. I p.359). Din datele comunicate Vorniciei din Lăuntru,
rezultă că, la începutul lunii februarie 1839 în plasa Oltețului din judeţul
Romanați erau 452 elevi." (ibidem p.359). ,,În anul 1841, judeţul Romanați avea
104 școli comunale cu 3993 elevi, revenind, în medie 38 elevi de fiecare
şcoală."¹ În anul 1841 judeţul avea 108 școli comunale cu 3806 elevi (în medie
35 elevi) de școală. După datele trimise Vorniciei din Lăuntru la 3 aprilie 1842
de către Ocârmuirea județului Romanați, erau 125 de școli cu 4101 elevi."
(ibidem p.359).
În anul 1845 situația școlilor din judeţul Romanați este repartizată pe
plăsi conform tabelului următor.
Nr.crt

Plasa

Nr.şcoli

Nr. Elevi

Media de școală

1.

Bălţi

15

638

42

2.

Câmpului

25

718

28

3.

Mijlocului

31

713

23

4.

Oltețului

20

414

20

5.

Oltului

29

376

13

Tabelul luat din cartea N. Andrei, Gh. Părnuţă , Vol. I op. cit.p.360
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“Privind pregătirea candidaţilor pentru a deveni învățători Eforia
Școalelor stabilea, la 16 septembrie 1843, că pentru obţinerea acestui titlu,
candidatul trebuie să știe a citi ,,slobod", să scrie frumos și ,,deslușit", să
cunoască pe dinafară, cu înțelesul său, catehismul legii creştineşti, cântările
bisericești, aritmetica ,,în toată întinderea câtă se cere" pentru trebuințele din
toate zilele, ale căsniciei; să cunoască ,,cartea ce li se dă în mână" pentru
,,căutarea vitelor de boală"( N.Andrei, Gh. Parnuta, op. cit, pag. 320). Din aceste
date se desprinde concluzia că se punea bază în pregătirea învățătorilor pe o
formare mai largă; trebuiau să învețe cântările bisericești, a rugăciunilor, deci se
insista pe o educație religioasă, dar și pe însușirea cunoștințelor de aritmetică
necesare în treburile casnice; un învăţământ real practic.
Conținutul învățământului sătesc: la 1838 , la 1847
Cursurile școlilor comunale începeau, de obicei, după 26 octombrie
(Sfântul Dumitru) și țineau până la 23 aprilie (Sf. Gheorghe) "(N.Andrei, Gh.
Parnuta, op. cit, pag. 345). Programa școlară din 21 martie 1838 preciza ,,că
învățăturile în școlile de la sate vor fi acestea:1/ Citirea ,,după table" care vor
cuprinde maxime morale si religioase; 2/ Scrierea ,,după modeluri de caligrafie",
care de asemenea, se vor tipări; 3/ Catehismul legii creştineşti; 4/ Aritmetica
elementară; 5/Lucrarea pământului și iconomia căşii. Se arată că toate acestea se
vor tipări în tabele ,,ca să nu aibă ţăranii greutăți în cumpărarea de cărţi."
(N.Andrei, Gh. Parnuta, op. cit, pag. 346). În privința manualelor folosite în
școli comunale știm că, de la început, baza o formau tablele lancasteriene de
citit, de aritmetică, de catehism. Au circulat apoi o mulțime de manuale de
catehism, manuale de silabism, cărți de rugăciuni.
1847- ,,Prin legea de reorganizare a învățământului” din 21 februarie
1847 se vor tine școli în fiecare sat cu peste 50 de familii.
Programa școlii primare din 1847 cuprindea:
Despărțirea I: Silabisirea și citirea după tablele lancasteriene. Învățarea
pe dinafară a rugăciunilor cuprinse în 16 table; deprinderea la scrierea și
,,însemnarea numerelor aritmetice";
Despărțirea a II-a: Citirea cu extrase din scriptură cuprinse în 22 table și
pe prescurtare din Vechiul și Noul testament cuprins în 34 table. Scrierea după
modele ,,de caligrafie și după spunere", iar din aritmetică, adunarea și scăderea
cuprinse în 12 table.
Despărțirea a III-a: Citirea cu înțelegere pe Noul Testament și alte cărți
religioase și morale. Scrierea după modele de caligrafie ,,mai întinsă și după
spunere; cele 4 lucrări simple de aritmetică, cuprinse în 12 table, oricare cunoștințe
uzuale aplicate la plugărie." "( N.Andrei, Gh. Parnuta, op. cit, pag. 348).
În ce priveşte gradul învățării la școala comunală, legiuirea/Programa
sublinia: ,,citirea slobodă; scrierea citeață; închinăciunile; cele 4 lucrări
aritmetice și oricare cunoștințe practice ca povățuiri asupra lucrării pămîntului, a
creşterii vitelor, precum și cîntările bisericeşti. "( N.Andrei, Gh. Parnuta, op. cit,
pag. 348).
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Mobilierul
„Principalul mobilier al școlii sătești era format din bănci și semicercuri.
Arătând ce obiecte de mobilier trebuie să existe într-o școală comunală, Eforia
preciza următoarele: o tablă „pe picere”( picioare- n.n.), vopsită în negru, de 4
palme lungime și 3 palme lăţime, pentru aritmetică, o tablă mai mică, tot neagră,
de 2 palme lungă și 2 palme lată – pentru “litere”, un dulap cu lacăt, pentru
păstratul “hârtiilor” (instrucţiunilor- n.n.) primite; bănci, semicercuri, scaunul
(catedra) învăţătorului; 81 table de mucava destinate să poarte lipite pe ambele
feţe tablele lancasteriene; o putină pentru apă de băut. 1" (N.Andrei, Gh. Parnuta,
op. cit, pag. 343). În categoria mobilierului şcolar au mai intrat atunci și alte
obiecte ca: table de tinichea, table mici pentru aritmetică etc. Pentru ca
mobilierul școlilor să fie confecţionat în chip asemănător în toate școlile, Eforia
se adresa ocârmuitorilor cu rugămintea să dea dispoziție pentru ca aleşii satelor
să trimită un lemnar priceput. “Cu acest prilej se arată că, pentru o școală mai
mare, sînt necesare 10 bănci și 10 semicercuri”. 2 " (N.Andrei, Gh. Parnuta, op.
cit, pag. 343).
Examenele
Un rol important în viaţa școlilor sătești l-au avut examenele publice pe
care le susţineau elevii. Examenele publice din școlile comunale au constituit un
eveniment important în viaţa satelor. Şcoala satului devenea, astfel, singurul loc
unde se adunau laolaltă, într-un moment sărbătoresc, ţărani, mai marii satului,
activităţile de plasă și de județ, arendaşii, proprietarii. În asemenea momente
deosebite unele personalităţi făceau “daruri” copiilor evidenţiaţi la învăţătură.
Examenele publice ale școlilor comunale nu se țineau la aceeaşi dată în toate
localităţile. Materialele documentare referitoare la școlile din judeţul Romanați
vorbesc și de examenele ţinute în școlile comunale. În acest sens, în raportul
profesorului Ion Truţescu din 4 iunie 1848 se arată că în satele județului
Romanați s-au ţinut examene, fiind de faţă subrevizorii, subocârmuitorii,
arendaşii și proprietarii. Menţionează că “de data aceasta, la învăţătură s-a
obţinut un „mai mare spor” ca altă dată, iar elevilor fruntaşi li s-au oferit și
diferite daruri și bani”( ibidem, pag. 143).
Printre proprietarii din “Plasa Oltețului”, Jud. Romanați a fost și
Constantin Dobriceanu, proprietarul satului Leoteşti care a dăruit elevilor 21
lei” (Arhivele Statului, Bucuresti, dosar 1320/ 847, f. 80. vezi si N.Andrei si Gh.
Parnuta, vol I, P. 368). După înăbușirea revoluţiei de la 1848 reacțiunea a
ordonat închiderea școlilor. Ele se vor redeschide mai târziu, în 1857.
Şcolile sătești în judeţul Romanați
La 1 noiembrie 1848, Eforia Şcoalelor, prin circulara trimisă
Ocârmuitorilor judeţelor, anunța hotărârea de a închide școlile publice (motivația
- lipsa localurilor de școală și a învățătorilor). Pe parcurs se deschid școli
particulare pentru băieți dar și pentru fete. După câțiva ani se pune problema
redeschiderii școlilor de la sate, dar și înfiinţarea de noi școli. “Între judeţele
Olteniei, Romanaţiul are și în această perioadă, un mare număr de elevi, aici
media pe fiecare școală depăşind efectivul de 40 şcolari. În vederea înființării
școlilor de la sate, institutorul superior al școlii publice a solicitat administraţiei
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Județului Romanați „să facă publicaţie” în toate comunele și satele județului
pentru a „vesti” redeschiderea școlilor și a „îndruma” pe toţi cei ce doreau să
îmbrăţişeze cariera de institutor comunal să se prezinte la „apropiatul” examen,
organizat în acest sens.” (N. Andrei și Gh. Parnuta, Istoria învățământului din
Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, pag. 169). În scurt timp după
aceea, administraţia județului, prin subadministraţie, a cerut tuturor satelor cu o
populaţie de peste 100 de familii să recruteze și să recomande pe viitorii
candidaţi de învățători, cerând ca -atunci “când se va da de ştire”, să-i trimită, în
vederea examinării, la Caracal (ibidem, pag. 169). “Ion Truţescu, profesor la
școala superioară din Caracal, a propus Eforiei Şcoalelor, ca timpul de pregătire
al învăţătorului să înceapă “la 15 martie și să ţină pînă la 15 aprilie, când începe
arătura.” La această dată ei să fie lăsaţi liberi timp de 15 zile, urmând să revină la
1 mai, în vederea continuării pregătirii până la sfârşitul lui iunie, când li se
acordă vacanţă până la 15 august, dată la care trebuiau să revină la școala
normală „pentru repetare” până la 15 septembrie, când urmau să se întoarcă
acasă, pentru ca, la 1 noiembrie, sa deschidă cursurile la sate.” (ibidem, pag.
169; cei doi autori s-au inspirat din Arhivele Statului, Buc., MCIP, dosar 3821/
1857, fila 16).
Propuneri în vederea schimbării timpului de pregătire face Eforiei și
administratorul Județului Romanați, dr. Fărcăşanu. El apreciază “că cel mai
potrivit” ar fi ca aceste cursuri să se desfăşoare în perioadele: 15 februarie-15
aprilie și respective 1-30 iunie. Menţionează că a făcut propuneri la sugestia
învățătorilor care vin puţini în timpul muncilor agricole. 1(Ibidem, pag. 172).
Atât Ion Truţescu, cât și dr. Fărcăşanu, administratorul Judetului Romanați,
aveau dreptate. La 4 iulie 1858, revizorul școalelor raporta Eforiei că, după 29
iunie, la cursurile de pregătire organizate la Caracal „nu s-a mai văzut niciun
învăţător, motivând că aceştia au munca în câmp și că arendaşii și proprietarii
îi ia cu dorobanţul la clacă”. (ibidem, pag. 173). Din toamna anului 1857,
„pentru școlile sătești din judeţul Romanați a fost numit revizor Ion (Niţă)
Argeşanu”. (ibidem, pag. 174).
Programa cursurilor pentru pregătirea învățătorilor prevedea acum
cunoștințe „mai înalte”: la aritmetică se studiau “fracţiile și complexele”, la
geografie – Europa și Țara Românească, la gramatică-verbul și conjugarea lui. În
1860 la cursurile de pregătire, organizate la Caracal, participau și subinspectorii
de plasă. De aceea, revizorului școlilor i se mai spunea și “inspector”. 1(ibidem,
pag. 173). Comisia care a examinat candidaţii pentru ocuparea unui post de
subinspector şcolar în judeţul Romanați a fost formată din: Gheorghe Nagheruprefectul județului și preşedintele Comitetului de inspecţie, A. Preşbeanumembru în Comitet, Ion Truţescu- institutor la clasa a patra și Răducanu
Burdeanu- institutor la clasa a treia.” 2 (ibidem, pag. 173). Examenul a durat
două zile și subinspectorii au fost aleşi. Subinspectorii se recrutau în judeţul
Romanați, ca de fapt și în celelalte judeţe, pe bază de concurs. În anul 1862, la
Romanați, din cei 102 învățători aflaţi la cursurile de pregătire, 16 aveau
cunoștințe de clasa întâi; 22 de clasa a doua, 30 de clasa a treia și 34 erau nou
numiţi și nu fuseseră examinaţi. 3(ibidem, pag. 174).
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Despre activitatea și rezultatele școlilor din Romanați aflăm date și
informații prețioase mai ales din conținutul rapoartelor întocmite de organele
județene de îndrumare și control (revizor și inspector). Astfel, în urma reviziei
făcute în satele județului, Ion Argeşanu raportează la 7 martie 1858 că a găsit 48
de școli „în bună stare”. Menţionează, de asemenea, că „în fiecare școală sunt de
la 60 la 80 de elevi și că numărul şcolarilor a început să scadă, cu apropierea
primăverii, părinţii luându-i la lucru.” 1 Vizitând în primele zile ale lunii ianuarie
1859 un număr de 69 de școli comunale, el notează cu vădită satisfacție, că „toţi
învăţătorii își îndeplinesc serviciul cu stăruință.” (ibidem, pag. 169). Pentru
încurajarea învăţătorului și a elevilor, pentru stimularea interesului, acestora faţă
de școala satului, „Ion Truţescu propunea Eforiei Școlilor, în martie 1859, ca în
fiecare școală să se organizeze, la mijlocul lunii martie, un mic examen la care să
asiste preotul, deputații satului, proprietarul sau locțiitorul acestuia și părinții
elevilor, spre a constata progresul realizat de învăţător cu elevii săi.” 3(ibidem,
pag. 175).
În general, locuitorii satelor din judeţul Romanați manifestau interes
deosebit pentru „înaintarea la învăţătură” a fiilor lor. Sătenii țineau mult să le fie
învățători cei recomandați de ei; de aceea când revizorul numea altul, ei se
împotriveau. „Pentru a nu da naștere la astfel de „pricini”, Eforia Şcoalelor
atrage atenția institutorului superior din Romanați că este dator ca în toate
cazurile „să dea preferință acelor învățători care se trimit de către sate, chiar de
nu ar fi bine pregătiți.” (Ibidem, pag. 176). După cum am mai arătat, media
frecvenței elevilor la școlile sătești din judeţul Romanați era mai crescută decât
în celelalte judeţe. Astfel, în mai 1859, cele 77 de școli existente erau frecventate
de 3412 elevi, media pe fiecare școală fiind de 44 de elevi.” (ibidem, pag. 176).
Pe plăşi situația este următoare, conform tabelului:
1. Plasa Oltului de Jos – 9 școli cu 412 elevi
2. Plasa Oltului de Sus – 21 școli cu 933 elevi
3. Plasa Oltețului – 10 școli cu 474 elevi
4. Plasa Ocolului – 23 școli cu 835 elevi
5. Plasa Bălții – 14 școli cu 758 elevi. (ibidem, pag. 176).
Total judeţul Romanați – 77 școli cu 3412 elevi
La sfârşitul anului şcolar 1860/1861 numarul școlilor ajunsese la 109, iar
cel al elevilor la 4377” (Andrei Gh. Părnuţă vol. II, pag. 177). Redeschiderea
școlilor din acest județ a întâmpinat greutăți în organizarea și buna desfășurare,
încă din momentul în care s-a hotărât redeschiderea lor. Ion Truţescu, căruia îi
revenea sarcina pregătirii învățătorilor, sublinia slaba remunerație a acestora. El
sesiza Eforiei faptul că nici cu 300 lei pe an învăţătorul „nu-si putea tine
familia.” (ibidem, pag. 177). Pentru o mai bună organizare a școlii sătești se
hotărăște ca din „anul 1860 să se dubleze remunerația învăţătorului, de la 300 de
lei la 600 de lei” pe an (N. Andrei și Gh. Părnuţă op. cit. vol. II, p. 183). În
fiecare județ, s-a hotărât numirea a câte unui inspector, iar la fiecare plasă, a câte
unui subinspector. La începutul anului 1861, Eforia Şcoalelor trimite instrucțiuni
inspectorilor județului cu privire la orarul școlilor la sate și programa după care
urma să se dea învățăturile. Se stabilește ca din octombrie până în aprilie
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cursurile să se desfăşoare dimineața, de la 08:00 la 11:00 și după amiaza de la
14:00 la 16:00.
Programa școlară din 1861 repartizează întregul volum de cunoștințe și
deprinderi în patru despărțituri. Fetele parcurgeau numai despărțiturile I,II si III,
iar băieții pe toate patru. Fetele erau așezate în bănci separate. Spre deosebire de
programa din 1857, programa din 1861/1862, adaugă la “despărțirea unu”- clasa
I- n.n.)??? calcul de gând asupra celor 4 operații aritmetice cu numere întregi; la
“despărțirea a doua “- (clasa a II-a- n.n.) la geografie- diviziunea pământului în
continente și oceane; la “despărțirea a treia”- clasa a III-a- n.n.) se adaugă cele 4
operații aritmetice cu numere complexe; la “despărțirea a patra”- clasa a IV-an.n.), citirea cu înțelegerea din cărți care cuprindeau „cunoștințe de economie de
câmp și casnică”, la gramatică părţile cuvântului, formele gramaticale și
aplicarea lor în practică, geografia politică a Europei.Întregul volum de
cunoștințe și deprinderi în 4 despărțiri. Fetele parcurgeau despărţirile unu, doi și
trei, iar băieţii pe toate patru. Fetele erau aşezate în bănci separate, spre
deosebire de programa din 1857.
În anul şcolar 1859-1860, în judeţul Romanați existau 110 școli, cu 4598
elevi, iar în anul şcolar următor, 1860-1861, în județ erau 109 școli cu 4373
elevi.” (tabelul nr. 2 de la pagina 191- N. Andrei & Gh. Părnuţă vol. II).
Sistemul lancasterian – baza procesului de învăţare
Învăţătorul era ajutat de monitori care erau elevii cei mai înaintați, care
purtau numele, la început, de şedători. Se numeau așa deoarece elevii şedeau în
nişte scaune în faţa preotului, în faţa căruia erau aşezate nişte table cu litere mari
sau silabe. Şedătorii făceau pe băieți luători aminte asupra unei litere în modul
următor: „mâinile pe genunchi; priviţi”, apoi ordona scrierea literei care se
efectua de elevi cu degetul pe nişte table de nisip. Şedătorii observau cele scrise,
apoi indreptau greşelile făcute, după aceea dădeau ordinul „Îndreptează primare”
și unul dintre băieți, care purta acest titlu, trăgea cu blăniţa (mala) peste tablele
de nisip, spre a le netezi, apoi se proceda la scrierea unei alte litere și așa mai
departe. Metoda lancasteriană a fost pusă în lucru în Ţara Românească mai
înainte chiar de publicaţia ce i-a făcut doctorul Bel și Lancaster. Fiind o metodă
greoaie, cu timpul au fost folosite scaune lungi și mai înalte numite bănci și în
locul genunchilor erau folosite mesele. Apoi, în loc de şedători s-au numit
monitori. În loc să se mai scrie pe nisip s-au folosit tăbliţe pe care se scria cu
condei de grafit. Apoi, s-a folosit tocul din pană de gâscă și călimara cu cerneală.
Au apărut abecedarele numite bucoavne.
Învăţământul românesc a înregistrat un pas important în urma aplicării
Legii instrucţiunii publice din 1864, document cu caracter democratic prin care
Cuza a decretat caracterul general, obligatoriu și gratuit al învățământului primar.
Prin Legea instrucţiunii publice se realizează, atât la sate, cât și la oraşe, o școală
unică cu aceeaşi programă și acelaşi număr de ani de studii, atât pentru băieți cât și
pentru fete . Din noua programă se observă desprinderea învățământului de sub
tutela bisericii. Ministrul devenea autoritatea supremă a învăţămantului. Instrucţia
primară era obligatorie pentru fetele și băieți de la 8-12 ani.
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Pentru clasele întâi și a doua ale școlilor începătoare sistemul
lancasterian sau mutual era obligatoriu. Era, în acea vreme, sistemul cel mai
indicat. Cu ajutorul monitorilor, un singur învăţător putea să predea la un număr
foarte mare de elevi. Învăţământul lancasterian avea la bază principiul
întrajutorării între elevi: cei mai mari, mai pregătiți și mai sârguincioși
„împrumutau” din cunoştinţele lor celor începători. Acest sistem reprezenta o
metodă. Potrivit prevederilor “Regulamentului şcoalelor”, în clasele întâi și a
doua, de la școlile începătoare, era încadrat un singur învăţător, iar elevii celor
două clase învăţau în aceeaşi cameră. Sala de clasă era împărţită în așa fel încât,
în prima jumătate erau aşezate băncile, în cealaltă jumătate semicercurile, iar la
mijloc catedra învăţătorului.
Odată intraţi în sală, elevii treceau, mai întâi, în bănci, unde scriau timp
de o oră. Se începea cu scrierea de la banca cu nisip. Aceasta era prima bancă din
clasă. Aici învăţau cei care veneau prima dată la școală. Ei se numeau
„nisipari”. În ora următoare, elevii treceau la semicercuri, împreună cu
monitorul lor. Aici se făcea citirea lecţiilor. În ora a treia elevii plecau acasă; în
școală rămâneau numai monitorii, spre a lua lecţii de la profesor. Pentru fiecare
bancă existau două semicercuri și de aceea la o bancă erau un monitor în dreapta
și altul în stânga. Regulamentul prevedea că şcolarii se aşază în bănci „după a
lor sporire la învăţătură”; astfel cei din banca a doua erau mai avansaţi decât cei
din banca întâi, iar cei din banca a treia mai avansaţi decât cei din banca întâi și a
doua și așa mai departe. Pentru clasa respectivă programa prevedea ce anume
table „va trebui să citească și ce anume modeluri să scrie”. În general, un şcolar
silitor nu stătea într-o bancă mai mult de o lună. În fiecare lună, elevii silitori
treceau de la o bancă la alta. Pentru o clasă erau aşezate 12 bănci. Şcolarul care
absolvea și banca a 12-a trecea în clasa a doua. Elevii puteau să se înscrie la
școală în ce lună voiau ei. La înscriere învăţătorul cerceta nivelul de pregătire al
şcolarului. În funcție de constatările făcute îl trecea în banca respectivă. Materia
ce trebuia predată era repartizată în funcție/ în raport cu nivelul de pregătire
corespunzător fiecărei „despărţituri” sau grupe. Peste toţi monitorii era
“monitorul general”; el se numea și „şedător general”. Acesta era elevul cel mai
de frunte al școlii. La o școală puteau fi doi monitori generali. Unul pentru scris,
altul pentru citit.
Metoda lancasteriană, introdusă oficial din 1831, s-a folosit în școala
românească o perioadă relativ mare de timp până la aplicarea legii instrucţiei
publice, în 1864. (N. Andrei și Gh. Părnuţă op. cit. vol. I, p. 443). Sistemul
lancasterian a fost mult timp folosit în școlile din Oltenia. Învăţătorii de la școlile
sătești din Oltenia au cunoscut acest sistem în cadrul cursurilor de pregătire
iniţiate de școlile normale. În general, o bancă (o „despărţire”) reprezenta o
treaptă de învăţătură, o grupă relativ omogenă de şcolari. Toţi elevii din acea
grupă aveau aproximativ acelaşi grad de învăţătură. Unii profesori dădeau acelei
despărţituri și numele de clasă. Gruparea elevilor clasei pe despărţituri, după
nivelul lor de cunoștințe, o întâlnim și în anul 1852. Despărțirea oferea
profesorilor posibilitatea de a asigura predarea lecţiilor în funcție de nivelul de
înțelegere al elevilor.
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Îndatoririle profesorului și învăţătorului
“Regulamentul Şcoalelor “preciza și îndatoririle dascălilor: „lista cu toţi
copiii de vârstă școlară, catalogul cu toţi copiii care frecventau școala, o tablă a
învățăturilor”, adică orarul școlii, un tabel cu evidenţa copiilor săraci, o
însemnare asupra ultimului examen în care se menţionau purtarea și silinţa la
învăţătură a tuturor şcolarilor. Profesorii erau obligaţi să aibă și să ţină la zi un
registru în care era cuprinsă întreaga corespondenţă primită de la Eforia
Şcoalelor, precum și orice cereri primite din partea învățătorilor și părinţilor.
La fiecare școală era un registru în care se menţionau câteva cerinţe
importante:
 Se înregistra prezenţa profesorilor;
 Profesorul să se prezinte la școală la oră fixă;
 Să nu permită la nici un şcolar să părăsească sala de curs în timpul
lecţiei;
 În clasă să se asigure ordine și linişte (pentru elevii care tulburau liniştea
se recomandă sancţiunea de a fi daţi afară de la clasă);
 În fiecare zi învăţătorul să facă apelul;
 Pentru a urmări gradul de învăţătură, în fiecare zi învăţătorul trebuie să
aibă un catalog;
 Învăţătorul să se îngrijească de aproviziunea școlii cu combustibil și de
curăţenie;
 Deschiderea cursurilor școlare să se facă cu solemnitate; participanţi:
elevii, părinții și aleşii satului;
 Înainte de începerea lecţiilor, dimineața, copiii rosteau în cor rugăciunile
dimineţii, după dictarea învăţătorului. Iar la prânz, rostirea în cor a tablei
lui Pitagora; după-amiază, rostirea rugăciunilor de seară;
 Pentru a însemna „gradul învăţăturii” în fiecare zi, învăţătorul era obligat
să aibă un catalog.
Elevii care nu veneau la biserica sau care rosteau vorbe urâte erau puși
în genunchi, în clasă, sau erau ținuți în arest.Rezultatele examenelor se vedeau
cu ocazia examenelor care se desfăşurau public.
Frecvența
În Oltenia, ca, de altfel pretutindeni în România, în prima jumătate a
secolului al nouăsprezecelea (și chiar după aceea), frecvența slabă a elevilor a
constituit o serioasă piedică în buna organizare și desfășurare a activității școlilor
comunale. Principala cauză a frecvenței slabe a constituit-o starea de sărăcie a
sătenilor. Mulţi săteni n-aveau cu ce să-şi îmbrace și să-şi încalţe copiii spre a-i
trimite la școală. Din cauza aceasta, cel care avea mai mulţi copii la școală
trimitea, de regulă, într-o lună pe unul, iar în luna următoare pe altul,
îmbrăcându-l și încălţându-l cu aceleaşi lucruri. Alţi părinţi, de când începea
primăvara, își retrăgeau copiii de la școală spre a-i trimite cu vitele. Până la
infiinţarea școlilor publice sătești, dascălii particulari se mulţumeau să învețe pe
copii să citescă la Ceaslov sau, cel mult, Psaltirea. Abătându-se de la aceste
reguli, mulţi părinţi nu mai erau de acord să trimită copiii la școală deoarece ei
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îşi doreau pentru copiii lor să devină ţârcovnici, logofeţi de sat sau preoţi; de
aceea ei doreau ca fiii sau fiicele lor să știe a citi la ceaslov și psaltirea. Cu
timpul, părinții care nu își trimiteau copiii la școală primeau amenzi după
decretarea legii publice din 1864, când învățământul elevilor a devenit gratuit și
obligatoriu.
Îndrumarea și controlul școlilor
Instituţia centrală care a primit și exercitat sarcina de îndrumare și
control al școlilor a fost Eforia Şcoalelor Naționale. Parte din membrii Eforiei se
deplasau periodic în judeţe pentru controlul și îndrumarea școlilor. Pe atunci nu
se spunea “control”, ci “vizită” sau “vizitaţie”. În fruntea Eforiei Şcoalelor s-a
aflat Petrache Poenaru care în 1839 a vizitat multe școli. Având în vedere faptul
că Eforia Scoalelor nu putea să se ocupe mai îndeaproape de buna îngrijire și
îndrumare a şcolilor din fiecare județ, s-a înfiinţat câte un Comitet de inspecţie
format din doi membri ai sfatului orăşenesc, având în fruntea lor pe Ocîrmuitorul
(Prefectul- n.n.) județului. Comitetul de inspecţie din județ avea o funcție
asemănătoare pe care o îndeplinea Eforia Şcoalelor la nivelul ţării. Comitetul de
inspecţie avea sarcina, la nivel de județ, să urmărească modul de desfăşurare a
învățământului și raporta lunar Eforiei şcoalelor despre starea și trebuinţa
școlilor din județ.
Revizorul şcolar
Revizorul şcolar împreună cu Comitetul de inspecţie aveau datoria să se
îngrijeasca de buna orânduiala la învăţătură din şcolile din judeţe. Revizorul era
obligat să “viziteze” şcolile judeţului cel puțin odată pe an. După fiecare
“vizitare” a unei şcoli, revizorul trebuia să întocmească un jurnal/ proces verbal,
în care avea obligaţia să menţioneze numele” dregătorilor care au fost de faţă”,
precum şi “starea morală şi materială” a şcolii, frecvenţa elevilor si modul” cum
se făcea învăţarea”. Necesitatea imbunătăţirii organizării şi îndrumării unităţilor
şcolare din mediul sătesc a dus , după anul 1838, la înfiinţarea unui aparat de
control special pentru şcolile comunale: corpul subrevizorilor şcolari.
Subrevizorii au fost selectionaţi dintre cei mai buni învăţători din plasa. Erau de
regulă oameni pregătiţi , cu purtări alese, cu autoritate, cu un recunoscut
prestigiu didactic şi moral. Subrevizorii erau numiţi de plăsi. Sarcinile acestor
organe de îndrumare şi control erau stabilite prin dispoziţiile Eforiei Școalelor;
acestea se refereau la cercetarea fiecărei şcoli din plasa, cel puţin o dată pe lună.
În atribuţiile revizorului şcolar intră şi adunarea de două ori pe an, la Sfântul
Gheorghe si Sfântul Dumitru, a CATAGRAFIILOR întocmite de învăţători
(aceasta cuprindea pe toti enoriaşii şi pe copiii acestora), precum şi mobilizarea
învăţătorilor la cursuri vara; uneori rămâneau și ei la cursuri.
Subrevizorul, în controlul pe care îl făcea la școală, urmărea dacă
învăţătorul ţinea cursuri pe timpul iernii, dacă elevii urmau cu spor la învăţătură,
dacă dascalul lor îi ducea la biserica, îi spovedea şi îi împărtăşea, dacă mobilierul
şcolii era bine întreţinut, dacă elevii frecventau şcoala şi dacă învăţătorul îşi
primea cu regularitate drepturile, dacă învăţătorul locuia in şcoală. După fiecare
“cercetare”, subrevizorul era obligat să informeze despre cele constatate, pe
profesorul Şcolii normale. Subrevizorul trebuia să urmărească cu multa atenţie
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dacă învăţătorul preda lecţiile după metoda lancasteriană. “Şi dacă satul era
mulţumit de el şi el de sat” (Arhivele Statului, Craiova, Prefectura Dolj, dosar
43/1843, f. 34). Subrevizorul îşi stabilea locuinţa în comuna cea mai mare din
plasa. Leafa o primea de la școlile pe care le controla. Subrevizorii au fost
menţinuţi o perioadă foarte mare de timp: din 1838 până în 1948. “Subrevizor în
Plasa Oltetu din care făceau parte satele noastre a fost numit Ștefan Lepadat,
rămânând şi învăţător la Vulpeanca (Balș), sediul Plăşii (Oltetu).” (N. Andrei,
Gh. Parnuta, op. cit., vol. I, P. 418).
Controlul şcolilor comunale era facut şi de profesorul şcolii normale, de
revizori care îşi alegeau subrevizori sau subinspectori, aleşi dintre învăţătorii cei
mai buni”. Revizorii sau inspectorii erau plătiţi cu 300 de lei vechi leafa şi 200
de lei diurnă şi se numeau dintre institutorii cei mai capabili; subrevizorul era
plătit cu zecimi de la învățători şi cu cate 2 lei vechi de la fiecare enoriaş.
Profesorul superior avea mai multă autoritate chiar peste revizor. Profesorul
superior era dator, ca de la 16 august în fiecare an, să susţină un examen deosebit
cu învăţătorii şi revizorii. El avea voie să inspecteze şcolile de fete din localitate
şi cele din județ oricând voia. Lefurile veneau la început de la Eforie. Şi fără a
trimite state; mai târziu veneau prin casierie. La început, învăţătorii aveau voie
să locuiască în localul şcolii; în cazul în care nu era loc, pentru că era ocupat de
alt învăţător, unuia dintre aceştia i se plătea chiria.
Disciplinele de învăţământ se limitau la scriere şi citire, mai ales pe
evanghelie. Absenţele elevilor se însemnau cu 0,1,2,3. Notele erau însemnate cu
litere: E (Eminentia mare); e (eminentia mica); 1 cu punct; 1 fara punct; 2 și 3.
Cu 3 se rămânea repetent.
Distribuţia premiilor se făcea la perioade nedeterminate „până în 1832,
când ziua onomastica a lui Pavel Kiselef s-a fixat ca zi pentru premiere (ziua de
Sf. Petru și Pavel.”) (Poboran, George, Istoria Orasului Slatina, invatamant,
pag. 432). Era o zi de mare sărbătoare, la care participau cadrele didactice,
autoritățile, părinții. „Premiile se acordau pe materii și anume: premiul la Istorie,
altul la aritmetică etc. Pe la 1852 se strigau 11 premianți si anume: patru
eminenți, patru accesiţi și trei recomandați. În anul 1863 se strigau trei premii
cu cunună, doi fără cunună și cinci accesiti (“accesiti” erau numiti elevii care
se aflau foarte aproape de premiul cel mare!- n.n.). Mai târziu, numărul
premianţilor a fost redus la şapte și anume: unul premiul întâi cu cununa, trei
premiul doi fără cunună si trei premiul III. Cine era nemulţumit cu premiul
acordat putea da concurs pe loc când făcea premierea . Comisia, după examinare,
dacă constata că respectivul elev merită un premiu mai mare, pe loc se lua de la
unul și se dădea altuia. Premiantul era purtat în scaun pe străzile principale din
oraş de către alţi elevi. La țară premiantul era purtat prin sat pe rotilele de la
plug.” (Poboran, George, Istoria Orașului Slatina, învățământ, pag. 433).
„La școală nu se primeau copiii mai mici de şapte ani, nici mai mari de
15 ani. Dacă aveau o vârstă mai mare de 15 ani ei erau aşezaţi într-o bancă în
spatele clasei.” (N.Adăniloaie, op.cit., pag. 10). În școlile de băieți nu se vor
primi fete. Învăţătorul se va îngriji de curăţenia localului. Învăţătorul va respecta
programa fixată de Eforie, dimineața va începe cu rugăciunea „Tatăl nostru”,
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apoi monitorii vor face apelul nominal al elevilor și lipsurile nejustificate ale
elevilor. După apel însuşi învăţătorul și primii monitori vor inspecta pe elevi în
privința curăţeniei, apoi cărţile și caietele elevilor. Pentru „neştinţă”, conduită
rea și lipsuri, elevii vor fi pedepsiţi prin notare rea, mustrare, şederea în picioare
în faţa clasei 1-2 ore, arest 1-3 ore. Duminica și în sărbătoare, învăţătorul va
merge cu elevii la biserică.” (N.Adăniloaie, op.cit., pag. 11).
Atât inspectorii, cât și institutorii superiori care făceau legătura între
școlile sătești și Eforia scoalelor reclamau adeseori lipsa cărţilor din judeţe. În
Romanați se arăta de către inspectori că instrucţiunea merge foarte greu lipsind
cărţile (N.Adăniloaie, op.cit., pag. 20). Astfel, în 1858 s-au tipărit peste 2000 de
exemplare de abecedare. Unii învățători solicitau pe lângă abecedare și alte cărți
pentru celelalte clase.
Începând cu anul 1863 au fost trimise cataloage. Orice școală „trebuie să
aibă un registru matricol în care să fie scrişi elevii, după alfabet, apoi vârsta,
ocupaţia părinţilor, domiciliul, starea la învăţătură, în timpul anului. Ministerul a
tipărit matricolele pentru a fi uniforme în toată ţara.
Un rol deosebit de important va căpăta învățământul românesc după
Unirea principatelor, 1859, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza va decreta
Legea Instrucțiunii Publice din anul 1864.
3. Învăţământul în perioada 1864-1918
3.1. Legea Instrucţiunii Publice (1864)- impactul asupra dezvoltării
şcolilor din Judeţul Romanaţi
Pregătirea învăţătorilor
Ctitorii Unirii Principatelor (1859) au impulsionat nu numai dezvoltarea
învățământului public, ci și organizarea lui pe cale legislativă pentru a-l așeza pe
temelii solide spre a-i asigura un caracter unitar și democratic. Legea
Instrucțiunii Publice promulgată de Cuza în 1864 a menționat că învățământul
primar la orașe și sate este general, gratuit și obligatoriu. Legea hotăra că „în
fiecare comună rurală se va institui cel puțin o școală primară cu un
învățător”(N.Adăniloaie, op.cit). De asemenea se va întocmi anual un
recensământ al copiilor de vârstă școlară cu toate datele necesare. Comitetele
comunale erau considerate comitete școlare și trebuiau să se îngrijească de
localul și trebuințele materiale ale școlii și de frecventarea acesteia de către
copiii recenzați.
Art. 32 preciza: „Instrucțiunea obligatorie va cuprinde următoarele
obiecte de studiu: citirea și scrierea, catehismul, noțiuni de igienă, de
gramatică, de geografie, de istorie a țării, de dreptul administrativ al țării, cele
patru lucrări din aritmetică, sistema legală a măsurilor și greutăților » (N.
Adăniloaie, op.cit., pag. 53). Se specifică apoi că « nici un copil nu se poate
retrage din școală înainte de a dobândi certificatul de absolvire a patru clase
primare. Părinții care nu lăsau pe copii - fără motiv legal - să frecventeze școala
urmau a fi avizați, iar apoi amendați cu zece parale pentru fiecare zi de absență.
Amenda se va plăti în bani sau în lucru pentru comună. Toate amenzile se vor
vărsa în casa comunală în favoarea școlii.” (N. Adăniloaie, op.cit., pag.53).
214

În învățământul sătesc anul școlar începea la 1 septembrie și se încheia la
25 iunie. În cel urban primar anul școlar era între 15 august si 1 iunie. În afară
de vacanța de vară, elevii aveau vacanță de Crăciun 8 zile și de Paște 15 zile. În
comunele rurale școlile erau mixte. Revizorii școlari raportau greutățile
întâmpinate prin lipsă de: localuri, învățători, lipsă de cărți și material didactic.
Mari nemulțumiri aveau învățătorii în insuficiența salariilor și că acestea se
achitau cu mari întârzieri de 8-10 luni și chiar de peste un an.
Legea Instrucțiunii Publice din România, promulgată în 1864, consacra
în conformitate cu ideile novatoare ale “Revoluției române” de la 1848:
principiile separării, învățământului de biserică și construirea unui învățământ
primar public de patru ani, general, gratuit și obligatoriu pentru elevii și elevele
între 7-12 ani.” (Învățământul românesc, E.D.P., București, 1971). Învățătorii,
atât de necesari funcționării școlilor primare urbane și rurale, erau recrutați,
potrivit Legii din 1864, dintre absolvenții de școli primare și gimnazii pregătiți
prin cursuri practice și teoretice, organizate pe lângă școlile primare existente în
reședințele de județ, așa numitelele școli centrale. O problemă la fel de
importantă era cea a asigurării spațiilor, localurilor, pentru aceste forme
incipiente de învățământ și totodată școlarizarea învățătorilor respectivi.
În conformitate cu Legea Instrucțiunii au fost numiți 24 de revizori
școlari; ei au fost recrutați dintre profesori și institutori superiori. Au primit
instrucții privind atribuțiile și îndatoririle ce le revin. Ei se ocupau de controlul
învățământului public în județ. Revizorul școlar al județului Romanați relata că
“odată cu încălzirea vremii a trecut la revizia unor școli; parte dintrînsele,
precizează el, le-a găsit puțin populate cu școlari, iar parte nefrecventate deloc
de școlari; cauza e că, timpul fiind bun, părinții nu-și mai trimit copiii la școală,
ci-i opresc spre a se servi de dânșii.” (N.Adăniloaie, op.cit., pag. 79). Revizorul
propunea "că în timpul verii să se convoace învățătorii la reședința districtului
spre a studia, căci cei mai mulți dintr-înșii nu vor fi în stare a răspunde la
examenul ce au a da la finele lui octombrie ».
În județul Romanați examenul învățătorilor a fost amânat de câteva ori,
deoarece se prezentaseră numai câțiva dintre ei; în cele din urmă s-au prezentat.
Revizorul precizează slaba pregătire pentru examen.a învățătorilor. „Nici unul
dintre actualii învățători comunali, nici dintre aspiranți - precizează revizorul nu s-au aflat care să posede toate cunoștințele cerute de art. 375; adică și noțiuni
de igienă, drept administrativ, agricultură și arta veterinara, căci n-au avut de
unde învăța. Din numărul de 83 de învățători, câți erau în activitate, în urma
examenului depus și a demisiunilor date, abia au rămas 20. Revizorul opinează
însă că dacă ar fi venit între 1 mai-15 iulie când s-au ținut prelegeri pentru
învățători, toți s-ar fi putut prepara și a răspunde ceva la examen. De aceea el
cere ca cei neprezentați la examen și cei ce s-au prezentat slab să fie șterși din
cadrul învățătorilor de la 1 octombrie”.
Din catalogul înaintat ministerului rezultă că învățătorii au fost examinați
la 8 materii, cele cunoscute plus desenul. Se constată că din 20 învățători : au
luat note bune -18, note rele -2, nota 0 -zero, 31 nu s-au prezentat la examen și
12 au demisionat. Pentru județul Olt a fost numit subrevizor Tănase Constantin,
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fost deputat al sătenilor din județul respectiv și adunările Ad-hoc din 1857”
(Arhivele Statului, Buc., fond MCIP, dosar 454/ 1866, f. 71).
Nevoi sporite de localuri de școli, de mobilier, de manuale, de material
didactic
Multe școli sătești și, în primul rând cele care luau ființă în anii 18641865, duceau mare lipsă de cărți și material didactic, necesare învățătorilor la
predare. În noiembrie 1864 revizorul Județului Olt arăta de asemenea că școlile
duc lipsă de table de silabism, de registru de prezență al învățătorilor și de
matricole pentru prezența școlarilor și roagă Ministerul să dispună trimiterea
acestor materiale (N. Adaniloaiei, op. cit. p. 70). Același lucru îl semnala și
revizorul de Romanați.
Nevoia de noi localuri de școală a determinat Ministerul Instrucțiunii
Publice și al Cultelor să transmită instrucțiuni președinților Comitetelor județene,
la data de 25 iunie 1868, cu privire la construirea localurilor de școală . Au fost
trimise 20 de exemplare din broșura „Localul școlilor sătești”, lucrată de
D.V.A. Urechia, din care să aleagă modelul potrivit, în raport cu mărimea
comunei și cu posibilitățile acesteia de a construi școală după acest plan. La
această adresă răspunde la data de 27 iunie 1868 președintele Comitetului
județean Ministrului pe verso-ul adresei primite următoarele: „Se vor comunica
prin circulară de aceasta, domnilor suprefecți cu obligațiune a observa prin
primari, și la care din comunele rurale va găsi că urmează a se înființa școale, să
raporteze Comitelului, ca după aceea să le poată alege după mărimea comunei,
câte unul din planurile trimise de acesta de a le înainta acelei comune sa facă
clădire școalei după acest plan”.
Semnează Președintele P. Racoviță, (N. Andrei, Gh. Pârnuță op. cit.)
Perioada 1877-1885: Exigențe noi, concepții noi, rezultate așteptate
În dezvoltarea învățământului public și mai ales pentru pregătirea
învățătorilor au fost luate măsuri de creștere a numărului de școli normale.
Pentru Oltenia, un mare rol a avut deschiderea la 1 octombrie 1870, la Craiova, a
Școlii Normale. În octombrie 1870 Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor a
emis Regulamentul de ordine și disciplină pentru școlile primare de ambele sexe
în care se menționa că nu se admit în școala primară copiii mai mici de 7 ani și
nici fete mai mari de 12 ani în școlile mixte. În lunile de iarnă cursurile să se țină
între orele 9-12 și 14-16, iar in celelalte între 8-11 și 15-17.
În anul 1880 se transmite un nou Regulament ce prevedea ca anul școlar
să înceapă pentru toate școlile la 15 septembrie și să se termine la 30 iunie. În
prima zi de școală să înceapă cu ceremonia religioasă în care se va face sfințenia
apei și botezarea copiilor (adică stropirea cu apă sfințită de preot). La începutul
lecțiilor se va spune rugăciunea „Împărate ceresc”, se va face apelul, se vor nota
absențele, se verifică curățenia elevilor, a cărților, a caietelor apoi se trece la
predarea lecțiilor. În Regulament se prevedea obligativitatea costumului național
pentru dascăli. Se recomanda ca în confecționarea costumului național să se țină
seama „de obiceiul locului”, mai simplu pentru zilele de lucru și mai înflorat
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pentru zilele de sărbătoare. Datorită acestui lucru, cadrele didactice de la sate se
întreceau în procurarea și purtarea unor costume naționale cât mai frumoase
specifice locului unde își desfășurau activitatea.
Vom reda descrierea costumului național în paginile următoare.
Portul învățătorilor este extras din cartea scrisă de N. Andrei și Gh.
Pârnuță, Istoria învățământului din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1981
p. 424-425, vol. II. Prin hotărârea Ministerului, luată în 1882, învățătorii erau
obligați să poarte costum național care era compus din:
 Pentru bărbați: pălărie neagră, după obiceiul locului; cămașă din pânză
de cânepă, in sau borangic, lungă până la genunchi; chimir, brâu de lână
ori bete; pieptar fără mâneci, de pânză ori din lână, până la brâu, cu
nasturi și găetan de lână; mântean cu mâneci; suman de lână lucrat în
casă cu șiret, cu glugă, până la genunchi; ițari cu cioareci de cânepă, in
sau lână, strânși pe picior și purtați în carămbii cismei; cizme lungi până
la genunchi. Pentru iarnă bărbații purtau: căciulă albă sau neagră după
obiceiul locului; cojocel cu cusături de mătasă sau lână, fără mâneci,
scurt până la brâu, purtat pe sub suman; cojoc cu mâneci; manta lungă
(ipingea) de lână groasă cu glugă.
 Portul învățătoarelor. Pentru vară purtau: cămașă din pânză de in sau
cânepă cu cusături cu arnici, fără fluturi; partea de jos a mânecilor era
încrețită cu bandă; pieptar fără mâneci, țesut din lână fină, lung până la
brâu (împrejurul marginilor se cerea să fie tivit cu șiret negru sau
colorat); mântean cu mâneci și ac subțire tivit cu șiret negru; bete sau
brâu roșu de lână fină; fustă de lână subțire, de pânză de cânepă sau in,
simplă sau in vergi, colorată de la genunchi în jos; prestelcă sau zăvelcă
de pânză albă în sens orizontal. O catrință și două fețe- una dinainte, alta
dinapoi; stegar (maramă) din pânză de in sau borangic. Marama folosită
la sărbători sumănaș de șaiac subțire lung până la genunchi, ornat pe
margini. Pentru sezonul de iarnă se mai adăugau: pieptar, cojocel sau
bundiță fără mâneci până la brâu ornat cu mătăsuri; manta cu mâneci din
soic sau flamură albă țesută în casă, lungă până jos cu glugă; ghete fără
gumelastic și încheiate cu șiret de lână colorat pentru vară; cizme cu
carâmbi. În semn distinctiv cadrele didactice purtau o medalie stabilită
de minister la sate. Costumul național s-a purtat timp până la reforma
învățământului din 1948.
În general costumul național se confecționa potrivit locului (regiunii
unde își desfășura activitatea cadrul didactic respectiv). Fixat ca obligatoriu,
pentru învățători aproape singurii intelectuali ai satelor pentru acea vreme.
(Nicolae Andrei, Gh. Pârnuță- Istoria învățământului din Oltenia vol II, Ed.
Scrisul Românesc, Craiova 1981, p.424-425).
În perioada 1877-1885, în județul Romanați, numărul școlilor crește.
 În anul școlar 1877/1878, în județ erau 78 școli, cu un număr total de
elevi 4518, din care băieți: 3723.
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Anul școlar 1878-1879 erau în județul Romanați 82 scoli, cu 4609 total
elevi din care 3772 băieți.
 Anul școlar 1879-1880 erau în județ 84 școli cu 4148 total elevi din care
3626 băieți.
 1880-1881 un număr de 88 școli cu număr total elevi 4818 din care 3927
băieți.
 1881-1882 în acest an școlar erau în județul Romanați 97 școli cu 3645
total elevi din care 3264 băieți.
 1882-1883 – 87 scoli cu 3733 total elevi din care 3271 băieți.
Table la pagina 397
Anii școlari

Nr. Școli

Total elevi

Din care băieți

1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883

78
82
84
88
97
87

4518
4609
4148
4818
3645
3733

3723
3772
3626
3927
3264
3271

(N. Andrei, Gh. Pârnuță , op cit, vol II, p. 397).
3.2. Gheorghe Chițu- figură emblematică a BOBICEȘTIULUI şi a
României
O preocupare deosebită în dezvoltarea învățământului românesc în
această perioadă a avut-o Gheorghe Chițu. Gheorghe Chițu s-a născut la 24
august 1828 în Oltenia, în fostul județ Romanați, Plasa Oltețu, în Comuna
Oboga, situată la nord de oraşul Balş, Județul Olt. A ocupat în două rânduri
funcţia de Ministru al Instrucțiunii publice, în perioada 27 aprilie 1876 până la
30 octombrie 1878 şi apoi pentru o scurtă perioadă, de la 23 iunie 1884 la 1
februarie 1885(Studii și articole de istorie, LXII- Editura ALCORA, București,
1995, pag. 107). În calitatea sa de ministru, Gheorghe Chițu a încercat să pună
în aplicare Legea Instrucţiunii Publice din 1864. Un prim pas în această direcţie
a constituit-o înfiinţarea unui număr tot mai mare de şcoli rurale şi urbane. La
începutul anului școlar 1876/ 1877 ministrul Gheorghe Chițu a insistat să pună în
aplicare noua programă şcolară şi să precizeze rolul important al inspectorului
şcolar ce avea obligaţia “să aprecieze nivelul cunoştinţelor elevilor, al cadrelor
didactice şi să întocmească rapoarte exacte cu propuneri de imbunătăţire a
situaţiei şcolare” (Studii și articole de istorie, LXII- Editura ALCORA, Bucureși,
1995, pag. 109). „Pentru meritele deosebite în dezvoltarea și organizarea
învățământului și culturii românești, Gheorghe Chițu a fost ales la 17 iunie 1879
membru al Academiei Române.” (Studii si articole de istorie, LXII- Editura
ALCORA, Bucuresti, 1995, pag. 109). „La 23 iunie 1884, Gh. Chițu, din nou
Ministrul Istrucțiuni Publice, va continua linia inaugurată între anii 1876-1878 și
va acționa pentru Constituirea și în țara noastră a învățământului preșcolar
(Studii și articole de istorie, LXII- Editura ALCORA, București, 1995, pag. 109).
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În anul 1877, ca ministru al învățământului punea problema, în Camera
Deputaților, alocării de fonduri pentru Ministerul Instrucțiuni Publice și al
Cultelor, deoarece bugetul acestui minister fusese redus substanțial în anii 18721876. Ministrul, Gh. Chițu, aprobând propunerile deputaților arata că: „poziția
materială are influență nu numai asupra demnității învățătorului, ci și asupra
înrăuriri ce acesta o poate exercita, prin sfaturile sale asupra locuitorilor comunei
care sunt în contact cu el. (N.Adaniloaie, op. Cit., pag. 146). „Înrăutățirea stării
de sănătate va provoca demisia sa în 1 februarie 1885. ” (Studii și articole de
istorie, LXII- Editura ALCORA, București, 1995, pag. 109„ Decesul a survenit la
data de 28 octombrie 1897, la vârsta de 69 de ani în satul Mirila, Comuna
Bobicești, fiind înmormântat cu onoruri locale și naționale în cimintirul Sineasca
din Craiova, unde își avea reședința.” (Arhivele Olteniei, I 1922 p. 42.
Scrisoarea lui C. M. Ciocazan ginerele său din 29 ianuarie 1922).
3.3. 1885- local de școală nouă în Bobicești
În anul 1885 în Comuna Bobicești, în centrul ei, s-a inaugurat un local de
școală noua, cu două săli de clasă și cu un coridor despărțitor. Una din camera
era folosită de sediul Primăriei până în anul 1951, când se construiește un local
propriu pentru primărie. Școala a fost construită/ inaugurata în 1885; dovada o
constituie placa ce se află și în prezent pe fatada școalii, pe peretele dinspre
stradă pe care se poate citi (Foto):

“Școala Comunei Bobicești Fondată de preot D. Bobicescu
la 1885-aprilie 1. În memoria fiului său Ioan D. Bobicescu”
Aici a funcționat școala primară mixtă, fapt pe care îl relatează revizorii
școlari cu ocazia inspecțiilor făcute de-a lungul timpului la această școală.
Dovada o reprezintă unul din registrele cu procese-verbale de inspecție dintre
anii 1893 până în 1948. Acest registru se află în Arhiva Școlii Bobicești.
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3.4. De la “Legea Take Ionescu” la “Legea Petru Poni”
În organizarea și restructurarea școlii un mare rol a avut „Legea
învățământului primar din 1893” dezbătută în Parlament și cunoscută sub
numele de „Legea Take Ionescu”, care stabilea că „învățământul primar este
obligatoriu și gratuit și că cetățenii români sunt datori a-i trimite pe copii la
școală de la 7 la 14 ani împliniți”. Prin Regulamentul dat se prevedea formarea,
începând cu anul 1893, a unei noi categorii de dascăli rurali numiți „ajutori de
învățători” ce urmau să predea la școlile de cătun. La început ajutorii de
învățători erau recrutați dintre preoții care aveau cel puțin seminarul inferior.
Mai târziu înmulțindu-se școlile de cătun s-a trecut la pregătirea lor adecvată.
Aceștia erau numiți cu titlul de provizoriu, iar după trei ani puteau să se prezinte
la examen pentru a deveni învățători. La insistența revizorilor și a multor
învățători, a determinat guvernul să decidă în toamna anului 1894, trecerea
tuturor școlilor, finanțate până atunci de comune și județe, pe seama statului.
Începând cu 1 octombrie 1894 toți învățătorii acestor școli vor fi salarizați din
bugetul statului.” (N. Adaniloaie, op. cit. p. 193). „Este de menționat că, în lunile
anterioare, unele din aceste școli fuseseră transformate în școli de cătun-conform
legii din 1893-plata învățătorilor lor fiind diminuată.” (ibidem, p. 193). În urma
inspecțiilor făcute în școlile rurale de revizori se constatase că un singur
învățător nu poate instrui pe deplin succes, conform programei la cinci sau șase
clase de elevi. Ei au cerut Ministerului să dispună ca cel puțin doi învățători să
fie încadrați la școlile cu elevi mulți. „În urma acestor sesizări s-a luat măsuri ca
în localitățile unde sunt două școli una de băieți și alta de fete să fuzioneze
ambele școli într-o „școală mixtă”, având doi învățători și anume: învățătoarea
de la școala de fete să rămână la clasele I și II, iar învățătorul pentru clasele IIIV, având și direcțiunea.” (ibidem, pag.193)
În 1896 o nouă lege, dată în timpul ministrului Petre Poni, stabilea un
singur tip de școală primară la sat, cât și la oraș, cu același volum de cunoștințe,
cu o singură deosebire: durata studiilor la școlile de la sate -5 ani, iar la oraș - 4
ani. „În orice cătun unde se află un număr de 40 copii de vârstă școlară se va
înființa o școală primară rurală, iar în satele cu mai puțini de 40 copii se va
înființa o școală de cătun.” (N.Adaniloaie op. cit p. 193). „Tot în anul 1896 se
înființează “Casa Școalelor” care avea misiunea de a administra toate fondurile
destinate învățământului, care proveneau din donații, amenzi școlare etc. și de a
ajuta comunele în construirea și dotarea acestor școli cu mobilierul
necesar.”(ibidem p. 169).
3.5. Spiru Haret: o conștiință națională în slujba școlilor sătești
Spiru Haret- “omul școlii”- cum i s-a mai spus, a marcat adânc
dezvoltarea învățământului românesc. Implicit, ideile pedagogice ale lui Spiru
Haret au avut un impact reformator asupra școlilor sătești din Județul Romanați.
„Școala primară- sublinia Spiru Haret- are chemarea, are datoria de a forma
conștiința națională a poporului, de a-l face să-și cunoască trecutul, pentru a-i
înțelege rostul său în prezent și chemarea sa spre viitor. Pentru atingerea acestui
scop, preciza marele reformator al școlii românești, trebuie să contribuie
„întregul învățământ”, dar în prima linie, studiul istoriei.” (Spiru Haret- Raportul
adresat M. S. Regelui asupra activității Ministerului Instrucțiunii Publice și
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cultelor, București, 1903 p. 44). În anul 1900 a fost elaborat Regulamentul de
funcționare a cantinelor școlare, care a fost aplicat și în județul Romanați. Rolul
îl avea revizorul școlar D. Constantinescu de a se ocupa de organizarea cantinelor
școlare ce ofereau hrană elevilor săraci. Cantinele școlare erau subvenționate de
societăți de binefacere pentru învățământul public. Anual se alegea prin vot secret
un comitet de conducere care să administreze fondurile și care, împreună cu
președintele, să hotărască unde să se înființeze cantinele. În anul școlar 1901-1902
numărul de cantine erau de 14, iar elevii care beneficiau de aceste cantine era de
276. (N. Adăniloaie op. cit.) „Ministrul învățământului, Spiru Haret, a dispus la 24
mai 1901, ca în toată țara să se folosească un singur model de abecedar și o
singură carte de citire, ambele întocmite după regulile publicate în Monitorul
Oficial din decembrie 1901.”(N.Andrei Gh. Pârnuță- Istoria învățământului din
Oltenia, vol. I p.422). Cantinele școlare au luat naștere în anul 1897 cu câteva luni
dupa apariția circularei lui Spirul Haret prin care recomanda revizorilor județeni să
se ocupe de înființarea lor. In toamna anului 1901, intr-o serie de județe, la
propunerea revizorilor, s-au înființat societăți pentru cantinele școlare menite să
înlesnească frecventarea regulată la școală a elevilor.
Spiru Haret sublinia faptul că școala rurală, ca să corespundă chemării ei,
trebuie să fie o pregătire pentru viața țărănească sub toate manifestările ei, și cea
mai însemnată este activitatea agricolă. De aceea el a stăruit ca învățământul
agricol să ocupe un loc important în programa școlii rurale și nu un învățământ
teoretic, ci cu totul practic. Pentru a se organiza învățământul agricol în școli era
nevoie de terenuri de cultură și de personal competent. Dar până în 1901 numai
1476 școli aveau terenuri. De asemenea s-a pus problema organizării grădinilor
de legume și zarzavaturi necesare practicii agricole a elevilor. În acest sens, la 12
aprilie 1901, Spiru Haret a dat circulare către învățători și către revizori privind
înființarea și organizarea grădinilor școlare. Copilul săteanului, se sublinia in
circulare, “să știe numai a citi și socoti nu este îndestulător, el trebuie să știe ceva
din lucrul manual”.
În timpul ministrului Spirul Haret s-au creat învățământului primar
condiții mai bune de dezvoltare. În acei ani s-au construit peste 2000 localuri de
școală, înzestrate cu mobilier didactic corespunzător, s-au creat circa 2500 de
posturi de învățători, s-au îmbunătățit Regulamentele școlare, programele
analitice, manualele și metodele de predare la clasă; s-a introdus învățământul
agricol și lucrul manual, s-a stimulat activitatea didactică extrașcolară a
dascălilor. Numărul copiilor a sporit la 300.000 elevi școlarizați.
Învățătorii, încurajați de ministrul Spiru Haret și de colaboratorii săi, au
desfășurat o activitate extrașcolară și patriotică intensă înființând: bănci
populare, asociații economice, obști sătești de arendare ori cumpărare a
pământului, grădini de legume și ferme școlare moderne, cercuri și șezători
culturale, biblioteci populare, echipe de teatru, coruri sătești sau bisericești,
asociații profesionale, reviste, școli de adulți, cantine școlare, toate acestea
menite să ducă la ridicarea materială și culturală a satului românesc. Tot în
capitolul despre activități extrașcolare se evocă și participarea dascălilor la
evenimentele mari ale istoriei moderne românești.În timpul răscoalei din 1907
mulți învățători fuseseră arestați. Un exemplu îl constituie învățătorul Gheorghe
Vasilescu din Balș.
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Se observă după 1907 tendința de transformare a școlilor de cătun în
școli complete prin adăugarea claselor a IV-a și a V-a (adică a deviziei a III-a).
Această transformare o cereau nu numai învățătorii și revizorii, ci și sătenii
dornici ca fiii lor să frecventeze școala primară completă. „În anul 1914
Ministerul a aprobat că „la toate școlile rurale (ocupate de suplinitori și care
actualmente lucrează cu două divizii să se înființeze cu începere de la 1
septembrie și a treia divizie” (N. Adaniloaie, p. 245). Școala primară rurală era
organizată în ultimul deceniu al sec. trecut pe cinci clase, iar sistemul monitorial
fusese abandonat în mod oficial mai înainte, deși în mod practic se mai folosea
în școlile sătești.
Izbucnirea războiului în 1916 a avut repercusiuni și asupra învățământului.
Mulți învățători au fost concentrati, iar unele școli au fost închise. Epidemia de
tifos exantematic a făcut multe victime în rândul populației. Anul școlar 19171918 a fost confruntat cu greutăți mult mai mari față de anul anterior. Ministrul I.
G. Duca în 6 sept 1917 le-a cerut revizorilor printr-o circulară să ia măsuri ca la 1
octombrie 1917, școlile să se deschidă pretutindeni. Cu toate aceste măsuri multe
școli au rămas închise. Din cauza războiului multe școli au fost distruse și mulți
dascăli nu s-au mai întors. De asemenea, prin întreruperea școlii, materia nu fusese
parcursă, lucru ce a determinat multi învățători să ceară prelungirea cursurilor.
Acest lucru l-au făcut și învățătorii din județul Romanați; dascălii școlilor Bârza și
Bobicești au cerut în mai 1918 prelungirea cursurilor. Pentru școala din Bârza
Ministerul a aprobat prelungirea numai până la 25 iunie, iar pentru Bobicești până
la 10 august.” (N. Adaniloaie ap cit p 282./ Autorul inspirat din : Bli. St. Buc, fond.
M.C.I.P, dosar 33/1928, f. 111).
3.6. Școlile Normale – rolul lor în asigurarea învățătorilor
Pregătirea pentru cariera didactică se făcea în școlile normale, cele
pentru învățători. Conform legii învățământului primar din 9 iulie 1901,
recrutarea elevilor acestor școli se făcea pe baza de concurs. Pentru a fi primiți la
admitere elevii trebuiau să prezinte diplome de absolvire a unei școli primare,
precum și un certificat de bună purtare. Durata cursurilor a fost de 5 ani, iar din
aprilie 1903 s-a mai adăugat 1 an. Ultima clasa era destinată pentru practica
pedagogică. Programa studiilor obligatorii la școlile normale de
învățători cuprindea: religie și morală, limba română, istoria, geografia,
matematicile, științele fizico-naturale cu noțiuni de agricultură, horticultură si
forestiere, igiena și medicina populară, psihologia și pedagogia, desenul și
caligrafia, noțiuni de drept constituțional, administrativ și economie politică,
lucru manual, muzică vocală și instrumentală, gimnastică, jocurile gimnastice,
iar pentru fete și economia casnică”4 ( N. Adăniloaie, op. cit., pag. 289).
Învățătorii care primeau cel puțin nota 7 la fiecare proba erau numiți cu
titlu definitiv. Cei care nu obțineau aceasta notă minimă aveau dreptul să se mai
prezinte de două ori la examenul de definitivat. Daca nici a treia oară nu reușeau
să obțină media cerută erau excluși din corpul didactic, nemaiavând dreptul de a
fi numiți, nici suplinitori.
Examenul de definitivat a avut loc în toamna anului 1901, în trei centre:
București, Iași si Craiova.
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O serie de rapoarte ale revizorilor școlari relatau lipsurile și neglijenţa
învățătorilor suplimentari al căror număr în unele județe era destul de ridicat. „În
județul Romanați, în februarie 1902, numărul suplinitorilor depășea pe cel al
învățătorilor titulari”. În învățământului primar rural se simțea nevoia de
învățători bine pregătiți. Pentru stimularea și pregătirea învățătorilor s-au
introdus examenele de “înaintare pe loc”. În februarie 1903 s-au stabilit probele
scrise și orale, precum și intreaga modalitate tehnică de desfășurare a acestui
examen. La primul examen de „înaintarea pe loc” a învățătorilor – susținut în
februarie 1903 s-au prezentat 57 de candidați la București și 50 la Iași, dintre
care, în urma probelor, au mai rămas 40 de candidați la București și 29 la Iași.
4. Învățământul în perioada 1948- prezent
Durata învățământului obligatoriu
1. Prin Reforma Învățământului din anul 1948, durata învățământului
obligatoriu era de 7 ani (ciclul gimnazial), apoi, de 8 ani.
2. Legea Învățământului din 1968 a prelungit durata învățământului
obligatoriu de la 8 clase la 10 clase. Învățământul începea de la 6 ani până la
16 ani. La început copiii de 6 ani au fost înscriși la școală la cererea
părinților. Din toamna anului 1970, toți copiii de 6 ani sunt școlarizați
obligatoriu.
3. După Revoluția din 1989, se revine la durata învățământului de 8 ani, iar
copiii încep școala la 7 ani.
4. Din 2003, se revine la învățământului obligatoriu de 10 ani și la școlarizarea
elevului în clasa I de la 6 ani, la cererea părinților.
5. În 2012, prin Legea Învățământului nr. 1/ 2011, ia ființă clasa pregătitoare,
care cuprinde copiii de 6 ani.
Sistemul de notare
1. Până în anul școlar 1951/1952, elevii erau apreciați cu note de la 10 la 1,
nota minimă de promovare fiind 5.
2. Începând cu anul școlar 1952/1953 și până în anul 1956/1957, sistemul de
notare cuprinde notele între 5 și 1, nota minimă de promovare fiind 3.
3. Din anul școlar 1957/1958, se revine la sistemul de notare cuprins între 10 și
1, nota minimă de promovare fiind 5. Acest sistem de notare se folosește și
în prezent, el dovedindu-și valabilitatea de-a lungul anilor.
4. Din anul școlar 1998, la ciclul primar, ținând cont de vârsta copiilor,
aprecierea elevului se face prin calificative (insuficient, suficient, bine, f.
bine).
5. În perioada 2001-2005, la ciclul primar se introdusese în cadrul liceelor o
clasă Step by Step, la care nu se foloseau note sau calificative și nici
catalog. Erau câte 2 învățători care se ocupau și de pregătirea elevilor după
amiază.
6. Din 2012 la clasa pregătitoare se lucrează fără note, fără catalog, fără
manuale, îmbinându-se jocul cu învățătura.
Structura anului școlar 1953-1962)
În perioada anilor 1953-1962, structura anului școlar cunoaște unele
schimbări; se trece de la trimestre la pătrare, apoi la semestre și, din nou, la
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trimestre (Ion Negreanu- Monografia Liceului Teoretic “Petre Pandrea” din Balș,
Editura Diacritic Timișoara p. 23). Pentru anul școlar 1954-1955, conform
H.C.M. 1976, din 9 septembrie 1952: pătrarul I de la 1 septembrie la 6 noiembrie,
pătrarul al II-lea: de la 9 noiembrie la 30 decembrie, pătrarul al III-lea: de la 10
ianuarie până pe 17 martie pătrarul al IV-lea: de la 25 martie până la 25 mai.
Vacanța de iarnă era între 31 decembrie și 10 ianuarie, iar vacanța de primavară
între 17 martie și 25 martie; cea de vară era de la 30 iunie la 1 septembrie.
Din anul școlar 1956-1957, prin ordinul Ministerului Învățământului. nr.
1434 din 9 august 1965, publicat în buletinul M.I din august 1956, anul școlar
pentru școlile de cultură generală și licee este împărțit în trimestre: Trimestrul I
de la 1 septembrie până la 2 noiembrie, Trimestrul al II-lea de la 2 noiembrie
până la 15 februarie, Trimestrul al III-lea de la 16 februarie până la 20 mai.
Vacanța de iarnă era stabilită între 31 decembrie și 10 ianuarie.
Vacanța de primăvară între 17 martie și 25 martie.
Structura anului școlar 1957-1958 fost următoarea:
- trimestrul I de la 15 septembrie până pe 7 decembrie, trimestrul al II-lea de la 9
decembrie până pe 9 februarie, trimestrul al II-lea de la 1 martie până pe 31 mai.
În anul școlar 1958-1959 era stabilit trimestrul I de la 15 septembrie până pe 28
decembrie, trimestrul al II-lea de la 12 ianuarie până pe 22 martie și trimestrul
al III-lea de la 13 aprilie până pe 15 iulie1.
Din structura anului școlar și a vacanțelor se observă faptul că regimul
comunist de atunci îi ținea pe elevi la școală de cele două mari sărbători
religioase ale creștinilor: Crăciunul și Sfintele Paști. De fapt, în planurile
de învățământ Religia nu figura ca obiect de studiu, iar elevii nu aveau
voie să meargă la biserică. În acele zile se organizau diferite activități sau
reuniuni tovărășești.
În planurile de învățământ erau incluse limba rusă ca singura limbă
străină și istoria URSS și a P.C .U.S (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice).
Istoria, cultura și tradițiile poporului român aproape că nu-și găseau locul
cuvenit. Tot din această perioadă încep acțiunile de muncă voluntară, iar, după
crearea CAP-ului, a fost introdusă practica agricolă de toamnă, care se prelungea
uneori până în noiembrie (Ion Negranu, Monografia Liceului Teoretic Petre
Pandrea Balș, pag. 23 -24)
Cadrele didactice
1. În 1956 are loc examenul de atestare pe post a tuturor cadrelor
didactice din țară.
2. În acelasi an se reintroduc gradele didactice. S-a acordat din oficiu gradul
definitiv celor cu cel puțin 5 ani vechime în învățământ. S-au recunoscut
gradele obținute înainte de 1948 și anulate.
3. Din 1962, transferul cadrelor didactice se face numai de către Ministerul
Învățământului. Absolvenții erau numiți de Minister pe catedre vacante.
4. După 1990, ocuparea postului și catedrelor vacante se face prin concurs.
5. Din 2003, concursul și repartizarea pe post se fac la nivel național prin
computer.
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Cap. VIII. ȘCOLILE DIN SATELE COMUNEI BOBICEȘTI
I. ȘCOALA DIN SATUL BOBICEȘTI
1. Școala Bobicești de la începuturi până la 1948 - conștiință
națională, altruism și devotament
„Primul document în care este atestat satul Bobicești este Hrisovul emis
de domnitorul Țării Românești Matei Basarab la 1636 (7144), ianuarie 21,
București” (D.R.H.B., Țara Românească, volumul XXV, (1635-1636), Editura
Academiei R.S.R., București, 1985, p.207) . „Comuna a fost înființată prin legea
administrativă din 31 martie 1864.” (Bănică Paula, Buică Adriana, Vasile
Elisabeta Luminița, Monografia Comunei Bobicești, Editura Reprograph
Craiova, 2015, p.70). Comuna Bobicești a făcut parte din județul Romanați,
plasa Oltețul, alături de cele două comune, Bechet și Leotești. Prin noua
împărțire administrativ-teritorială a României din1968 cele două comune au fost
desființate, rămânând comuna de centru Bobicești, județul Olt, cu cele opt sate
componente: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești, Comănești, Chintești, Govora
și Bechet. Dintre instituțiile existente în comuna Bobicești, de-a lungul timpului
se numără, printre primele, școala și biserica.
Prevederile Regulamentului Organic din 1831 s-au pus în practică și în
satele noastre, privind înființarea de școli elementare sătești. Așa cum am arătat
anterior, în Țara Românească, după 1838 au început să se înființeze școli sătești
elementare cu învățători din rândul cântăreților de biserici, cu o scurtă pregătire
la școlile din centrul de județ. „În anul 1840, în satul Bobicești, găsim o școală
cu un învățător: 132 de familii din satul Bobicești, plasa Oltețu, județul
Romanați, au dat 264 lei pentru învățător.” (ANO, Fond Subocârmuirea Plășii
Oltețul, județul Romanați, dosar 2307/1840, fila 269). „În anul 1887 găsim în sat
o școală primară (un învățător, 50 de elevi).”(Avram Cezar (coord.) și colab.,
Dicționarul istoric al localităților din județul Olt (A-F), Editura Alma, Craiova,
p.59). „În 1912 erau următoarele instituții: primăria, birou percepția fiscală, post
de jandarmi, post telefonic, ocol silvic, școala și biserica.” (Ibidem, p. 60). „În
Monografia județului Romanați se menționează faptul că în comuna Bobicești,
în anul 1928, era o școală cu doi învățători: Ilie Petrulian și Paula Georgescu.”
(Richman Ștefan, Enescu Vasile, Iosef Fr. Constantin Paul, Monografia județului
Romanați – Contribuțiuni, Institutul de Arte Grafice, Ramuri S.A. Craiova,
1928, p. 372). „În anul 1941 erau: primărie, birou percepție fiscală, post
telefonic, post sanitar, școală, cantină școlară, biserică.” (Avram Cezar (coord.),
Dicționarul istoric al localităților din județul Olt (op.cit), p. 60)
În anul 1864, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost dată
„Legea Instrucțiunii Publice”, prin care se garanta învățământul elementar de 4
clase gratuit și obligatoriu. Conform acestei legi, în aproape toate satele au
început să apară școli elementare. Greutatea în aplicarea acestei legi consta în
faptul că nu existau localuri de școală și nici învățători pregătiți. În anul 1885, în
centrul Comunei Bobicești, s-a construit un local de școală cu două încăperi, din
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care una era folosită ca sediu pentru primărie. Dovada acestui fapt o constituie
placa aplicată pe fațada din fața localului, ce se păstrează și în prezent, și pe care
stă scris, așa cum am prezentat anterior intr-o fotografie:
„Școala Comunei Bobicești, fundată de Pr. D. Bobicescu, la 1885 –
aprilie, 1, în memoria fiului său, Ioan D. Bobicescu.”
Localul a fost folosit atât pentru școală, cât și pentru primărie până în
1924, când a fost necesar să se mai construiască alături un alt local cu două săli
de clasă, cancelarie și un larg culoar. Primăria Comunei Bobicești a funcționat în
localul vechi până în 1951 când și-a construit local propriu, iar camera unde
aceasta funcționase a revenit școlii. În Dicționarul istoric al localităților din
județul Olt se menționează că „În anul 1887, în comuna Bobicești, exista o
școală primară, un învățător și 50 de elevi”. (Avram Cezar (coord.), Dicționarul
istoric al localităților din județul Olt (A-F), Editura Alma, Craiova, 2009, p. 64)
La început, la Bobicești a funcționat o școală mixtă, cu 4 clase, până în
anul 1900, când se adaugă și clasa a V-a. Până în anul 1956, pentru continuarea
claselor a VI-a și a VII-a, elevii din comuna Bobicești erau școlarizați în școlile
de 7 ani din orașul Balș sau din comuna vecină, Morunglav. În vara anului 1956,
cu sprijinul comitetului de părinți s-a renovat vechiul local de școală pentru a fi
folosit în procesul de învățământ. În noul an școlar, 1956/1957, ia ființă și la
Bobicești ciclul II cu clasa a V-a, unde frecventează la această școală elevi din
toate satele comunei.
Ce ne spun documentele din arhivă?
Pentru a cunoaște evoluția învățământului în școlile din comuna
Bobicești am studiat arhiva școlii Bobicești unde sunt depozitate și documentele
de la școlile din satele comunei: cataloage, registre matricole, condici de
prezență, procese-verbale de inspecții, registre cu corespondența dintre școli și
Inspectoratul Școlar. Din actele de arhivă ale Școlii Bobicești, cel mai vechi
document găsit în prezent îl reprezintă „Registrul de procese-verbale de
inspecții întocmite de revizorii școlari în perioada 1893-1948.” Din proceseleverbale analizate se desprinde concluzia că, în timpul controlului, revizorii
școlari urmăreau câteva obiective: starea materială, și anume dacă există sau nu
local pentru școală, starea lui, mobilierul școlar, starea de igienă, frecvența
elevilor la școală și în mod deosebit activitatea la clasă a învățătorului, urmărită
prin asistența la lecții a revizorului școlar. În final, se făcea analiza activității și
se stabileau recomandări în urma controlului efectuat.
Voi reda mai jos date din primul proces-verbal de inspecție la Școala
mixtă Bobicești, la data de 29 octombrie 1893, înregistrat între orele 9-11.
„Starea localului mulțumitoare. Parte din mobilier în stare rea, sistem vechi. Se
va pune în vedere d-lui primar ca de îndată să separe mobilierul vechi și să
procure un mobilier de sistem modern. Sub raportul curățeniei: „bună”, se
îngrijește în mod satisfăcător”. Privind frecvența, se notează prezența școlarilor
pe clase după cum urmează (29 octombrie 1893): cls. I – 16, cls. a II-a – 3, cls. a
III-a – 3, cls. a IV-a – 4, cls. a V-a – 3 = Total 25 elevi. Constatăm că deja în
anul 1893 erau cinci clase. Câteva detalii privind folosirea apei de băut de către
elevi. „Apa de băut se ține în stare rudimentară”. Se atrage atenția d-lui Primar să
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procure un vas spațios, închis și cu canale”. Privind zestrea didactică, „în stare
rea, se pune în vedere D-lui Primar ca în bugetul anului viitor să procure hărțile
necesare și tablouri”. „Vizitând școala mixtă din comuna Bobicești, notează
revizorul școlar al cărui nume nu-l pot descifra, am găsit la ora reglementată pe
domnișoara învățătoare la postul său. Fiind la începutul anului școlar am pus pe
Domnișoara să îmi facă lecții cu elevii claselor începătoare spre a ne încredința
de aptitudinile didactice și de metodul ce întrebuințează. Domnișoara posedă
calitățile unui bun învățător, metodul întrebuințat este bun, însă lasă în unele
părți de dorit”. Am arătat procedeul ce trebuie urmărit și sper că la a doua
inspecție voi fi complet satisfăcut de progresul elevilor. Disciplina se menține
bine și elevii sunt atenți la explicațiile ce li se dau. Nu s-a început încă
exercițiile, mai ales că dânsa, fiind în concediu în timpul lunii septembrie, n-a
avut timpul necesar spre a începe. De astăzi înainte vor începe exercițiile
prevăzute de programa școlară.” Lipsește atelierul necesar, iar Domnișoara face
lucru de mână. Nu se menționează numele învățătoarei. La observațiile generale
revizorul notează: „Se va pune în vedere d-lui Primar să se execute prin casierul
comunal amenzile pentru absențele elevilor după lista dată de domnișoara
învățătoare.”
Din procesul-verbal nr. 2, din 14 decembrie 1894, orele 9 1/2 - 11,
revizorul școlar notează frecvența elevilor și raport cu numărul elevilor înscriși
la începutul anului școlar, după cum urmează: Cls. I – 30 elevi înscriși, 28
frecvenți; Cls. a II-a – 10 elevi înscriși, 7 frecvenți; Cls. a III-a – 50 elevi
înscriși, 3 frecvenți; Total: 90 elevi înscriși, din care 38 elevi au fost frecvenți în
ziua inspecției. Revizorul școlar care a efectuat inspecția precizează numele
învățătorului găsit la clasă: „Astăzi, 14 decembrie 1894, inspectând școala din
comuna Bobicești la care funcționează Domnișoara Elena Arsenovici,
învățătoare definitivă, și am constatat următoarele: „Învățătoarea era la final în
ora respectivă. Cunoștințele școlare sunt în raport cu timpul însă răspunsurile nu
tocmai sigure. „Să li se dea explicații în termeni mai apropiați de inteligența lor.”
În procesul-verbal din 18 martie 1895, la școala din comuna Bobicești
funcționa ca învățător tot Elena Arsenovici. În Monografia comunei Bobicești
nepublicată, la pagina 15, învățătorul școlii Bobicești, Nicolaescu Mircea, nota:
„Printre primii învățători de la școala Bobicești a fost Elena Arsenovici în
perioada 1893-1896. (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de procese-verbale
inspecții 1893-1948.)” (Monografia comunei Bobicești 1973, nepublicată, a
învățătorului Mircea Nicolescu)
În anul 1896 găsim un proces-verbal al medicului arondismentului
Piatra din care notez: „Astăzi, 11 septembrie 1896 noi, Ștefan Bartolomeu,
Medicul Arondismentului Piatra, inspectând școala, am găsit în bune condițiuni.
Copiii din școală sunt sănătoși.”
În procesul-verbal din 12 octombrie 1896, revizorul școlar care
inspectează școala mixtă Bobicești, notează: „Localul este mic și sub același
acoperiș cu primăria. Este bine întreținut”. Apoi se face referire la Condica de
prezență și notează că „Anul acesta nu s-a specificat subiectul lecțiunilor făcute.
S-a mărginit simplu la a semna prezența”. Privind matricola școlară, notează:
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„Are câteva corecturi, se obligă a semna partida fiecărui elev, cum și de a împlini
părțile omise, ca situația clasificării. Privind frecvența elevilor este trecută în
pagina următoare. Frecvența elevilor, după cum urmează: cls. I – 8, cls. a II-a –
1, cls. a III-a – 1, cls. a IV-a – 2 = Total 12 elevi”. Revizorul școlar folosește
termenul de „titularul școlii”. Mai jos redăm din procesul verbal existent în
arhiva școlii (12 oct. 1896): „Sub raport didactic, până astăzi, Dna titulară și-a
început prelegerile. Elevii au venit foarte neregulat, parte din ei au făcut
prezența astăzi pentru prima dată. Cei mai mulți nu și-au procurat cărțile
necesare. În consecință învățământul e înapoiat față de timpul întrebuințat.
Asupra chestiunilor făcute am obținut răspunsuri eronate. Faptul provine dintrun complex de cauze. Între altele, frecvența neregulată a elevilor, cum și
neaplicare strictă a noii programe analitice. Promoțiunile n-au cunoștințele
pretinse. Spre remedierea răului, recomand în prima linie, câteva ore
suplimentare spre a completa lipsurile datorită împrejurărilor semnalate. Se va
face apoi o serioasă și generală repetare la toate clasele și la toate obiectele,
insistând în prima linie asupra Limbii Române și Aritmeticii. Disciplina e ținută.
Titulara de altfel știe să chestioneze și să facă atenți elevii la cele explicate.”
(Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de procese-verbale de inspecții 1893-1948)
În anul următor, în 1897, cu ocazia inspecției efectuate la Școala
Bobicești, se precizează în procesul-verbal starea școlii, și anume citez: „localul
în care se află școala este mic, în stare mediocră și sub același acoperământ cu
primăria. Băncile sunt de sistem vechi, în număr de opt, din care două trebuiesc
înlocuite cu altele noi. Erau prezenți, se precizează la data de 18 iunie 1897,
după cum urmează: cls. I – 28, cls. a II-a – 3, cls. a III-a – 7, cls. a IV-a – 4, un
total de 42 elevi. Învățător dl Constantin Marinescu care a fost asistat la clasa I la
intuiție și citire, clasa a II-a gramatică, clasele a III-a și a IV-a la aritmetică.
Elevii au dovedit o pregătire slabă, deși învățătorul este pregătit aplicând noile
metode pedagogice. Inspectat azi 18 iunie 1897 orele 8-11. Revizor Constantin
G. Ionescu.”
Pe lângă datele reieșite din procesul-verbal pe anul 1898, mai sunt
referiri și în Marele dicționar geografic al României în care se precizează: „În
anul 1898, în comuna Bobicești există o școală primară mixtă cu un învățător,
73 elevi.” (Lahovari George, Ioan, Marele dicționar geografic al României, vol.
IV, București, 1901, p. 155)
La 16 septembrie 1902, la Școala primară mixtă Bobicești, există un
singur post de învățător ocupat de doamna Elena G. Simescu, învățătoare def.
Revizorul școlar notează „Starea localului mediocră, ar fi de dorit să se mute
primăria în altă parte. Frecvența elevilor la data inspecției era: cls. I – 33 din 68,
cls. a II-a – 5 din 6, cls. a III-a – 9 din 12, cls. a IV-a – 2 din 3 și cls. a V-a – 3
din 5 = Total 52 de elevi prezenți din 90. Privind spațiul sălilor în raport cu
numărul școlarilor este insuficient pentru 50 școlari. Privind activitatea
didactică: „Am asistat de dimineață la lecțiunile de geografie și gramatică, iar
după-amiază am asistat la o povestire morală (la clasa I). La geografie, elevii sau ascultat pe rând și au spus ce știau în mod mecanic. La gramatică i-am
întrebat despre subiect și predicat (divizia II și III) plecând de la o propozițiune
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scrisă pe tablă. În ce privește povestioara morală, am făcut observațiunea că
învățătoarea nu trebuie să vorbească prea mult și elevii aproape deloc”. În final,
revizorul invită pe învățătoare să insiste ca elevii să-și procure cărțile, caietele și
rechizitele necesare. Se semnează revizor Rădulescu.
În procesul verbal din 2 oct. 1904, revizorul școlar constată următoarele:
„băncile sunt tot cele vechi și în stare mediocră, nu s-a procurat dulapul pentru
depozitarea materialului didactic, cerut de inspecțiile din anii trecuți, registrul de
intrare a fost foarte rău ținut de către învățătorul D. Enescu în anul școlar trecut,
lipsesc scoarțele și mai multe file. Privind condica de prezență este în regulă, dar
să se noteze și mai precis subiectele tuturor lecțiunilor, fostul suplinitor s-a
semnat de prezență în zilele de examen din iunie 1904”. Matricola pe anul școlar
curent nu s-a scris încă. În matricola de anul trecut „găsesc multe îndreptări de
note făcute de fostul învățător, iar materialul didactic nu se păstrează bine,
nefiind dulăpior.”
„Cu începere de la 16 septembrie 1904, școala aceasta este condusă de
dnul Demetru O. Cunescu, absolvent cu diplomă al Seminarului Central din
București, suplinitor în locul rezervat normalistului D. Enescu, care acum își
face stagiul militar. Asistând la lecțiunea de aritmetică la divizia a II-a am văzut
că dnul Cunescu nu ar avea oare-cari aptitudini didactice, nu e în curent cu
cerințele didactice și metodice. Chemând pe un elev din clasa a III-a la tablă, dl
Cunescu i-a zis să scrie pe tablă înmulțirea cu 2 și în acest timp a privit la tablă,
lăsând pe școlari în bănci neobservați. Așa a procedat și cu divizia III la
aritmetică, scoțând câte un elev la tablă, iar ceilalți elevi în bănci făceau zgomot.
I se face recomandarea de a studia metodicile de aritmetică, gramatică”.
Inspecția este făcută de același revizor școlar, Rădulescu.
În cursul anului 1908, școala Bobicești este inspectată de două ori de
revizorul școlar F. Rădulescu, pe 16 septembrie 1908 și pe 13 noiembrie 1908.
În cele două procese-verbale de inspecție revizorul menționează starea precară a
școlii din care citez: „Localul este sub același acoperiș cu Primăria. Este curat,
atât pe dinăuntru cât și pe dinafară, curte și grădină n-are. Localul este mic în
comparație cu numărul copiilor cu etate școlară din comună. Trebuie să se ia
măsuri pentru clădirea unui local spațios. Primăria să se mute în altă parte pentru
ca întregul local vechi să rămână în seama Școlii.” Frecvența elevilor este
următoarea: au fost înscrişi la începutul anului școlar 115 elevi. La clasa I, din
59 elevi înscriși, au frecventat cursurile 42, cls. a II-a = 11 înscriși, toți prezenți,
cls. a III-a = 24 înscriși, cls. a IV-a 6 elevi înscriși, cls. a V-a = 15 elevi înscriși.
Pentru un număr atât de mare, vechea școală, cu o încăpere destinată
învățătorului, era neîncăpătoare.
Creșterea numerică a populației școlare de la an la an a determinat
autoritățile să ia măsuri în vederea construirii unui nou local mai spațios. După
procesul-verbal încheiat în urma inspecției efectuate la școala Bobicești, la 24
mai 1913, se precizează că „în comuna Bobicești s-au deplasat inginer I.
Suizesu, șeful serviciului tehnic județean și Daniel Ionescu, medicul primar al
Județului Romanați, în vederea construirii localului de școală.” În decembrie
1913, învățător Marin Mardaloiu era învățător provizoriu, dirigintele școalei,
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fără stat personal, deoarece dânsul a fost numit în învățământ pe 1 decembrie
1913 și s-a prezentat la post pe 15 decembrie 1913. „La ora 9 revizorul a găsit în
clasă prezent pe domnul Marin Mardaloiu făcând lecții cu diviziile II și III,
deoarece localul fiind neîncăpător, dânsul aplică orarul pe jumătăți de zile”. A
fost asistat la gramatică, la divizia III unde s-a predat lecția „Acordul dintre
subiect și predicat” și apoi revizorul a chestionat elevii la părțile propozițiunii și
părțile de cuvânt. Majoritatea elevilor răspund greoi și nu sunt deloc stăpâni pe
materia ce li s-a predat de fostul suplinitor N. Rădulescu, prea puțini pot găsi
subiectul și predicatul în propozițiune. La divizia II la lecția de geografie s-au
ascultat marginile și învecinările județului Romanați și s-au predat Relieful și
apele lui. S-a procedat metodic și elevii au plecat din clasă stăpâni pe cele
învățate. Disciplina și curățenia s-au menținut bune. La lucru manual se fac
împletituri din paie pentru pălării”. Revizorul școlar nu se semnează la sfârșitul
procesului verbal.
Studiind catalogul claselor I, II, III, IV, V din anul școlar 1917-1918
avem următoarea situație: clasa I – 43 elevi înscriși la începutul anului școlar,
din care 13 elevi nu au urmat cursurile, fiind declarați repetenți la sfârșitul anului
școlar, clasa a II-a - 15 elevi înscriși, din care 7 nu au urmat cursurile, fiind
declarați repetenți, clasa a III-a - 13 elevi înscriși, 6 repetenți din motive de
absențe, clasa a IV-a - 6 elevi înscriși din care 4 elevi repetenți, clasa a V-a - 5
elevi înscriși și 1 elev repetent. Total clasele I-V - 82 elevi înscriși, din care 46
elevi promovați și 36 elevi repetenți.
Diriginte – N. Popescu.
Analizând catalogul, am observat că nu există niciun elev cu media
generală de 9 și 10, și foarte rar media generală 8. Elevii repetenți sunt datorită
neprezentării la școală. (Sursa: Arhiva școlii Bobicești – catalogul claselor I-V
din anul școlar 1917/1918.) Studiind documentele de arhivă, anul școlar
1917/1918 fiind anul când România se afla în război, situația școlilor era foarte
grea, confruntându-se cu lipsuri materiale, dar și cu lipsa cadrelor didactice care
erau mobilizate și duse pe front. Astfel, în anul școlar 1917/1918 cursurile s-au
deschis la 15 februarie 1918 și au durat până la 10 august 1918. Această
prelungire a fost cerută de școală și Ministerul Învățământului a aprobat pentru
școala Bobicești data de 10 august 1918. Învățător în această perioadă a fost dl
Nicolae Popescu.
În data de 12 august 1918 a avut loc examenul de absolvire a elevilor din
clasa a V-a. Acest lucru este relatat în acest proces-verbal din care citez: „Astăzi
12 august 1918, am examinat pe elevii de clasa a V-a, condusă de N. Popescu de
la Școala din comuna Bobicești, Județul Romanați, în număr de 5, dintre care 2
bine pregătiți, 2 binișor pregătiți, iar 1 elev repetent (notat în Catalogul cls. V pe
anul școlar 1917/1918.) Toți 4 au fost promovați după examen”. De asemenea,
inspectorul a notat că „matricola școlară era necompletată pe anul școlar
1915/1916 de către fostul învățător titular”. În concluzie „Această școală și-a
redeschis cursurile în acest an școlar pe ziua de 15 februarie 1918 și a continuat
până pe 10 august.” În procesul-verbal se menționează că cei 5 elevi din clasa a
V-a au fost conduși de Nicu Popescu. (Sursa: Arhiva școlii Bobicești –
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Registrul matricol, catalogul claselor I, II, III, IV, V pe anul școlar 1917/1918,
cât și Registrul de procese-verbale inspecții Șc. Bobicești 1893-1948)
În anul școlar 1919/1920, numărul elevilor înscriși era de 97, repartizați
pe clase după cum urmează: 40 de elevi la clasa I, 22 elevi la clasa a II-a, 18
elevi la clasa a III-a, 11 elevi la clasa a IV-a și 6 elevi în clasa a V-a, avându-l ca
diriginte pe V.I. Băloiu. (Sursa: Arhiva Școlii Bobicești – Registru Catalogul
anul școlar 1919/1920.)
„Construcția unui nou local de școală se termină în 1924. Din procesulverbal de inspecție al revizorului școlar Ștefan Ionescu, din 10 iunie 1924,
rezultă că există: „local propriu cu două săli de clasă și cancelarie cu două
posturi de învățători, ocupate de înv. Ilie M. Georgescu și Marin Ionițoiu.
În procesul-verbal din anul 1925 se menționează: „local propriu cu două
săli de clasă, spațioase, luminoase, solid construite. Școala este acoperită cu
tablă. Se cuvin mulțumiri Comitetului de Construcții și domnului director Ilie M.
Georgescu cărora li se datorește reușita construcției acestui frumos local de
școală.” Numărul elevilor înscriși la data inspecției era de 135 elevi repartizați pe
clase astfel: clasa I – 25, clasa a II-a – 28, clasa a III-a – 27, clasa a IV-a – 45 și
clasa a V-a – 10. În concluzie, în anul școlar 1924/1925 s-a dat în folosință noul
local de școală cu un efectiv de 135 elevi. (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul cu
procese-verbale 1893-1948.)
Din Matricola Nr. XVI pentru anul școlar 1926/1927 reiese că au fost
înscriși la Școala Bobicești la începutul anului școlar 143 elevi, din care au
frecventat școala 116, iar restul de 27 au fost declarați repetenți la sfârșitul anului
școlar prin neprezentare la școală. Director al școlii mixte Bobicești era
învățătorul Ilie Petrulian. Al II-lea post de învățător era ocupat de dna Maria
Radu, suplinitor.” (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul matricol Nr. XVI). În
Monografia județului Romanați se menționează că „în anul 1928 exista la
Bobicești o școală cu doi învățători”, Ilie Petrulian și Paula Georgescu. (Ștefan
Richman și colaboratorii, Monografia județului Romanați – Contribuțiuni,
op.cit., p. 372.). În registrul de inspecție este trecută cu numele Paula
Dumitrescu.
Din analiza catalogului claselor I, IV și V din anul școlar 1929/1930 de
la Șc. Bobicești reiese: clasa I – 12 elevi înscriși, din care 8 elevi promovați și 4
elevi repetenți din cauza absențelor, clasa a IV – 11 elevi înscriși din care 8 elevi
promovați și 3 elevi repetenți, clasa a V-a – 31 elevi, din care 16 elevi promovați
și 15 elevi repetenți deoarece au absentat tot anul de la școală.” (Arhiva Școlii
Bobicești – Catalogul claselor I, IV și V din anul școlar 1929/1930).
În anul 1930 la Școala mixtă Bobicești erau două posturi, așa cum
rezultă din procesul-verbal întocmit de subrevizorul școlar, din care citez:
„Astăzi 14 noiembrie 1930 am inspectat școala mixtă cu două posturi din
unitatea dumneavoastră Bobicești-Romanați. Am găsit prezenți la datorie pe
învățătorii respectivi. Clasele I și IV sunt conduse de doamna Paula Dumitrescu,
învățător provizoriu cu stat pers. No 19091, care a fost asistată la citire clasa I și
gramatică clasa a IV-a. Doamna a condus bine pe elevi cu multă siguranță și
pricepere, procedând metodic. Clasele a II-a și a IV-a sunt conduse de dnul Ilie
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Petrulian, învățător provizoriu. A fost asistat la citire clasa a II-a și istorie clasa
a IV-a. Răspunsul elevilor a fost mulțumitor la ambele clase”. Cu privire la
localul școlii, subinspectorul școlar notează: „Local propriu cu două săli de
clasă, antreu și cancelarie”. (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de proceseverbale inspecții 1893-1948.)
Pentru anul școlar 1931/1932 s-a studiat și analizat catalogul claselor IIII, din care reiese următoarea situație: clasa I – 30 elevi înscriși, din care 20
băieți și 10 fete, din care 13 băieți promovați și 7 repetenți, iar din fete, 6 eleve
promovate și 4 declarate repetente. Clasa a III-a = 12 elevi înscriși, din care 3
băieți, din care au promovat 2, iar 1 elev repetent, și 9 fete, din care au promovat
clasa 7 și 2 eleve declarate repetente. Din totalul de 42 elevi înscriși la clasele I
și III, au promovat clasa 19 elevi la clasa I și 9 elevi la clasa a III-a. Deci la
ambele clase I și III au promovat, din cei 42 elevi înscriși, 28 și 14 - repetenți din
cauza absențelor. În catalog nu este trecut numele învățătorului. Predarea
lecțiilor se face pe obiecte de învățământ, așa cum se observă rubricile existente
în Catalogul din anul școlar 1931/1932. La fiecare rubrică se face notarea.
Rubricile înscrise în Cataloagele din anul școlar 1931/1932:
o Trimestre: I, II, III
o Limba română: Scriere și exerciții gramaticale; Cetirea; Exerciții de
memorie; Exerciții de compunere; Exerciții de intuiție
o Aritmetică: Matematică și geometrie
o Celelalte studii: Religie; Contabilitate; Istorie; Cultură socială și înv.
Civic; Geografie; Științe fizico-naturale; Higenă
o Desterități: Caligrafia; Desenul; Cântul; Exerciții de educație
fizică; Lucru manual băieții – Aplicații practice; Gospodăria; Lucru manual –
fete
o Purtare
o Frecvența
(Sursa: Arhiva Școlii Bobicești – Catalogul claselor I și III din anul școlar
1931/1932.)
În urma inspecției efectuate de revizorul școlar în anul școlar 19331934, reiese că la Școala mixtă Bobicești erau două posturi ocupate de Ilie
Petrulian învățător cu titlul definitiv și directorul școlii. Al doilea post de
învățător e ocupat de Rădița Ciorîcă, învățătoare provizorie ce conducea la acel
moment clasele I-IV. În anul școlar 1934/1935 întâlnim ca învățători: Ilie
Petrulian (și director) și doamna înv. Moștenescu Alexandrina. Religia era
predată de preotul I. Dovănescu. Din procesul verbal întocmit la data de 30
ianuarie 1937, reiese faptul că la post au fost găsiți cei doi învățători Ilie
Petrulian și Moștenescu Alexandrina, iar religia era predată tot de preotul I.
Dovăncescu. Frecvența elevilor la data efectuării inspecției (30 ianuarie 1937)
era: clasa I 20/22, clasa a II-a 17/22, clasa a III-a 28/28, clasa a IV-a 21/22.”
La 9 iunie 1938 a avut loc inspecția specială pentru cei doi învățători, în
vederea înscrierii la examenul de gradul II, înv. Moștenescu Alexandrina și Ilie
Petrulian. Inspectorul școlar, cu ocazia efectuării inspecției speciale, avea ca
sarcină să studieze actele depuse la dosar prin care se condiționa înscrierea la ex.
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de gr. II. Mai jos voi reda date din procesul verbal prin care se cunosc condițiile
impuse la acea dată. „Azi, 9 iunie 1938, am făcut inspecția specială, în vederea
ex. de gr. II dnei Alexandrina Moștenescu, învățătoare la Școala mixtă din
comuna Bobicești. Cercetând statutul său personal și dosarul cu acte, am
constatat următoarele:
a) Se înscrie în termen (cererea înregistrată la nr. 8451 din 30 III 1937)
b) Are titlul definitiv acordat pe ziua de 1 ian 1933, și a funcționat în
acest titlu de la 15 septembrie 1934 până în prezent, la această școală, iar
înainte de această dată în județul Dâmbovița.
c) N-are nicio pedeapsă.
d) A predat la clasele a V-a și a VI-a în anii 1935/1936 și 1936/1937.
e) Are frecvența și promovarea cerută de lege, la clasele I, II și III și
lipsește la clasele a V-a și a VI-a. Pentru această lipsă, i s-a acordat dispensă cu
Ord. Onor. Minister nr. 88997/938.
f) A organizat și luat parte la 15 șezători și a ținut, la premilitari,
ședințele cercului cultural și sărbători naționale, 9 conferințe.
g) N-a ținut cursurile la adulți.
h) Face frumoase cursuri cu elevele, a condus biblioteca școalei și a
organizat gospodăria și lucrul manual (s-a lucrat cusături naționale pe pânză și
diferite împletituri cu croșeta). Inspectată la „citire, aritmetică și gramatică,
este notată la toate inspecțiile, în medie, cu bine.”
Îndeplinește toate condițiile cerute de lege.
Față de activitatea arătată mai sus, se propune a fi admisă la ex. gr. II
cu nota 8.50 (opt și 50)
Inspector școlar, Ștefănescu
„În aceeași zi de 9 iunie s-a efectuat și inspecția specială în vederea
examenului de gr.II dlui Ilie Șt. Petrulian, învățător la Școala mixtă din Comuna
Bobicești. Controlând datele din dosar, s-a constatat că:
 S-a înscris în termen legal (cererea 8635 din 31 III 1937)
 Are titlul definitiv acordat în 1933 și a funcționat la școala Bobicești
fără întrerupere, fără să aibă vreo pedeapsă.
 A predat la clasele V-VI în anii 1935-36 și 1936.1937
 Are procent de frecvență și promovare cerut de lege, în afara de col.
frecvență la cls. V și VI, lipsă, pentru care a cerut dispensă la Onor.
Minister. A luat parte la șezători, face cercuri cu elevii și premilitarii, a
organizat practică agricolă în mod sistematic, în grădina Școlii au fost
plantați pomi fructiferi și felurite zarzavaturi.
Este notat cu ocazia inspecțiilor cuvenite cu „bine”. Îndeplinește în
concluzie condițiunile necesare pentru înscrierea la examenul de gr. II cu
nota 8.50 (opt și 50%).
Inspector Școlar, Ștefănescu
Cu toate acestea sunt respinși la examenul de gradul II, lucru constatat
prin analiza proceselor verbale ulterioare, când dna Moștenescu Alexandrina
solicită o nouă inspecție pentru înscrierea la ex. gr. II. Aceasta are loc la 1 iunie
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1943, când se efectuează și inspecția specială pentru înscrierea la gr. II a d-nului
învățător Anghel Alexandru.
Voi reveni la inspecțiile curente efectuate începând cu anul 1939 când,
la Șc. mixtă de 4 ani Bobicești sunt efectuate 3 inspecții școlare după cum
urmează: 10 ianuarie 1939, 3 martie 1939 și 14 noiembrie 1939. Din analiza
făcută am constatat că în toate cele 3 procese-verbale se scoate în evidență că
„local nou de școală cu două săli de clasă și cancelarie. Este curat și bine
întreținut. Prezenți la clasă erau învățătorii Ilie Petrulian ce ocupă funcția și de
director și înv. Dna Moștenescu Alexandrina. Religia predată de preotul paroh I.
Dovăncescu, care are studii și de învățător.”
Cu ocazia inspecției școlare efectuate la 29 februarie 1940 la Șc. mixtă
Bobicești, s-a constatat că „la datorie era numai dna înv. Moștenescu
Alexandrina care conducea elevii din întreaga școală, deoarece colegul său Ilie
Petrulian era concentrat de la începutul anului școlar, iar cei doi preoți care sunt
obligați să suplinească pe învățătorii concentrați funcționează unul Preot
Constantin Moștenescu la Școala Chintești, iar celălalt, preot I. Dovăncescu, la
Școala Comănești, de unde lipsesc învățătorii titulari, fiind concentrați.” (Arhiva
Școlii Bobicești – Registrul de procese-verbale inspecții 1893-1948, proceseleverbale de la datele respective).
La 29 noiembrie 1940, în urma inspecției școlii, s-a constatat că „sunt
două săli de clasă și trei învățători. La clasele I și a IV-a funcționează pe zile
întregi dna înv. Alexandrina Moștenescu, iar la clasele II și III dnul înv. Benescu
Marin, normalist în locul lui Ilie Petrulian, detașat la Școala Româna, iar la
clasele IV și V – domnul Mihăilescu Gheorghe, învățător provizoriu.”
La 11 noiembrie 1940 a avut loc cutremurul devastator care a adus
prejudicii școlilor, lucru consemnat de revizorul școlar în procesul verbal din 21
martie 1941. „Învățământul la Școala primară mixtă Bobicești se desfășoară pe
jumătăți de zile, în două săli de clasă, cu trei învățători. Localul este nou, însă a
avut mult de suferit de pe urma cutremurului. Se vor depune toate stăruințele
spre a obține sumele necesare reparațiunii.” Biblioteca funcționează și e condusă
de dnul Benescu Marin, suplinitor. Cooperativa școlii e condusă de dna
Moștenescu Alexandrina, învățător definitiv. La clasă a fost prezent învățătorul
Mihăilescu Gheorghe. (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de procese-verbale
inspecții 1893-1948) De fapt Inspectoratul Școlar al Jud. Romanați, prin adresa
din 29 noiembrie 1940, cerea Școlii primare mixte Bobicești un raport cu privire
la stricăciunile provocate de cutremurul din 11 noiembrie și anume: starea
localului, funcționarea cantinei școlare, situația elevilor săraci care frecventează
școala.” (Registrul de intrări-ieșiri, 1937-1948).
Analizând catalogul clasei I și VI din anul școlar 1940-1941, situația se
prezintă astfel:
 Clasa I – 30 elevi înscriși la începutul anului școlar, din care 21 elevi au
promovat clasa și 9 elevi repetenți.
 Clasa a VI-a – 28 elevi înscriși la începutul anului școlar, din care 18
elevi promovați și 10 elevi repetenți.
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Total clasele I și a VI-a = 58 elevi înscriși, din care 39 elevi promovați și
19 elevi repetenți.
Învățător, dna Alexandrina Moștenescu
În acest catalog, în ultimele foi de la sfârșit, este trecută foaia de
observații ce trebuie completată pe trimestre, cât și instrucțiunile privind
completarea ei. Precizau că „În prezentarea Școlii Bechet se găsește foaia de
observație și instrucțiunile respective. -(Sursa: Catalogul cls. I și a VI din anul
1940/1941 ce se găsește în Arhiva Școlii Bobicești).
Din procesul verbal de inspecție din 30 iunie 1942 aflăm care erau
directorii de școli de pe raza comunei Bobicești, din care redau mai jos: „Astăzi,
30 iunie 1942, am convocat la Școala primară mixtă Bobicești pe domnii
directori ai Școalelor din Bobicești. S-au prezentat dl Anghel Alexandru,
directorul Școalei Bobicești și dl Bărbulescu Ion, directorul Școalei Comănești.
Dl Ionițoiu Marin, directorul Școalei Chintești și președintele Comitetului Școlar
este absent din Comună. De la Școala Bechet s-a prezentat dna Geambașu
Gheorghița în locul dnului director Geambașu Marin, care este concentrat. S-a
făcut cercetarea ordonată de D-nul Inspector Școlar al Jud. Romanați din
14.VI.1942, care nu s-a putut face la 20 iunie 1942. D-nii Directori vor cere
concursul autorităților comunale pentru aducerea copiilor la muncă în grădina de
legume. De asemenea, se vor cere Primăriei Bobicești fondurile necesare pentru
repararea acoperișurilor de la Școlile Bobicești, Bechet, Chintești și Comănești.
Se vor lua măsuri pentru efectuarea recensământului școlar pe anul 1942.
Subinspector școlar, Teodorescu” (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul
de procese-verbale inspecții 1893-1948, vezi Procesul-verbal din 30 iunie 1942)
În procesul-verbal din 23 noiembrie 1942 se arată situația școlii și
recolta obținută din grădina școlii. „Astăzi, 23 noiembrie 1942, am inspectat
școala primară mixtă din comuna Bobicești. Localul, în general, este curat. Se
lucrează numai într-o sală de clasă, nefiind mobilier pentru amândouă sălile. Se
vor face intervenții din timp pentru procurarea mobilierului și in cealaltă sală de
clasă. Lemne de foc s-au procurat și sala de clasă este bine încălzită. Găsesc
prezentă pe dna Moștenescu Alexandrina, def, st. pers. Nr. 22583, care lucrează
cu clasele I, II și III. Elevi prezenți: clasa I – 21/36, clasa a II a – 13/19 și clasa a
III-a 20/21. Sunt ascultați acești elevi lecțiile de zi și apoi se predau lecții noi;
clasa I din aritmetică, Adunarea în cercul 1-6; clasa a II-a din aritmetică,
Înmulțirea și împărțirea în cercul 1-30, iar la istorie Condeiele lui Vodă și la
clasa a III-a, din istorie, Nașterea poporului român. Se precizează că a procedat
metodic. Se mai dau și unele îndrumări necesare. În grădina de legume s-au
recoltat: 80 kg ceapă, 120 kg cartofi și fasole 50kg, ce se vor întrebuința pentru
cantină. Aceasta va funcționa conform ordinelor primite. Cooperativa școlară
funcționează. Se mai dau indicații relativ la aranjamentul clasei – colțul eroilor și
colțul războiului.
Subinspector școlar, Teodorescu”. (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul
de procese-verbale inspecții 1893-1948)
În anul școlar 1942/1943, la Școala primară mixtă Bobicești erau două
posturi de învățători, ocupate de dnul Anghel Alexandru ce îndeplinește și
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funcția de director și pe postul al II-lea era d-na Moștenescu Alexandrina. Acest
lucru se specifică în procesul-verbal din 21 decembrie 1942 în care revizorul
școlar precizează că „dimineața funcționa dna Moștenescu Alexandrina cu
clasele I, II, III, iar după-amiaza funcționează dnul Anghel Alexandru, învățător
definitiv, cu clasele IV, V, VI.” Frecvența la aceste clase era următoarea: clasa a
IV-a 11/14, clasa a V-a 8/10, clasa a VI-a 14/19. Cantina școlară funcționează
servind ceaiul dimineața și mâncare caldă la prânz la un număr de 13 elevi.
Cooperativa școlară funcționează. Gestiunea Comitetului Școlar pe anul
1941/1942 nu s-a înaintat Comitetului Școlar Județean pentru verificare. D-nul
director va pune în vedere d-lui președinte al Comitetului școlar să înainteze cât
mai neîntârziat”. S-a dat prima listă de amenzi școlare.
Semnează Subinspector Școlar, Teodorescu
În anul școlar următor la Școala primară mixtă Bobicești erau tot două
posturi ocupate de cei doi învățători: Anghel Alexandru și Moștenescu
Alexandrina. În procesul-verbal din ianuarie 25 – 1943 se precizează: D-na
Alexandrina Moștenescu muncește în condițiuni grele, cu multe clase și
populate, obținând rezultate bune. D-na conduce și cantina școlară. „Am asistat
la masa celor 13 elevi săraci, împreună cu elevele de serviciu la cantină. S-a
servit la masa de prânz ciorbă de iepure cu mămăliguță.”
Subinspector școlar, Teodorescu
La 31 mai 1943 a avut loc la Școala Bobicești inspecția făcută de preotul
ian. Smarald Ochișor, protoiereu al Județului Romanați, la lecția de religie
predată de preotul Constantin Moștenescu la clasele I și II, care aveau cursurile
după-amiază. „Am examinat elevii claselor I și II și am obținut răspunsuri foarte
bune, ceea ce dovedește că preot C-tin Moștenescu se achită în mod conștiincios
de îndatoririle ce le are față de tineret. În clase domnește spirit de ordine,
disciplină și vioiniciune. Pr. C. Moștenescu organizează șezători cu caracter
religios-moral în cadrul școlii, iar în duminici și sărbători religioase, dnii învățători
vin cu elevii la biserică. Pr. C-tin Moștenescu și dnii învățători ai Școalei Bobicești
se găsesc în foarte bune raporturi. De asemenea, părintele C-tin Moștenescu a
predat învățământul religios și la Școala din cătunul Comănești, cu aceleași bune
rezultate”. Drept care am încheiat și semnat procesul-verbal. Protoiereu, Ioan
Smarald Ochisor” (Arhiva Școlii Bobicești – Proces-verbal din 31 mai 1943, din
Registrul de procese-verbale inspecții 1893-1948.)
La 1 iunie 1943 la Școala primară mixtă Bobicești a avut loc inspecția
specială pentru admitere la examenul de gr. II d-nei Alexandrina Moștenescu,
înv. Def. și Alexandru Anghel, înv. def. care funcționează la Școala Mixtă din
Comuna Bobicești-Romanați pe baza ord. 8227/1943 al Inspectoratului Școlar
regional Craiova, constatând următoarele:
1) Dna Moștenescu Alexandrina, înv. def. titulară la școala Bobicești,
este definitivă de la 1 ian 1933, nu are nicio pedeapsă, a activat la cantina
școlară, a organizat șezători școlare, la inspecțiile pe care le-a avut în timpul
stagiului a avut calificative de „bine” și „foarte bine”. În domeniul culturii
poporului și cel social este membră a Căminului Cultural Bobicești la care
activează prin organizarea de șezători, conferințe cu caracter economic,
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organizează concursuri populare. Conduce clasa I cu 25 din 26, clasa a II-a
17/19. Asistată la aritmetică clasa a II-a (proba împărțirii) și citire clasa I
(„Noapte bună, puișori”). Ambele lecțiuni au fost tratate metodic. Nota acordată
pentru activitatea școlară 8 (opt) și pe cea în domeniul culturii poporului 9
(nouă). Îndeplinind astfel cond. Srt. 150 din lege este admisă pentru a se
prezenta la ex. gr.II cu media generală 8.50 (opt 50).
Inspectat în aceeași zi, 1 iunie 1943 și dnul Alexandru Anghel, înv.
definitiv cu media 7.33. Îndeplinind aceleași condiții și domnul învățător Anghel
Alexandru a fost notat cu 8 (opt) activitatea la clasă și cu 9 (nouă) activitatea
culturală. Media generală 8.50 (opt 50) fiind admis a se înscrie la ex. gr.II. La
inspecția din 9 august 1943 au fost găsiți la școală Anghel Alexandru, directorul
școalei și pe dna Anghel Elena, al III-lea post ocupat Moștenescu Alexandrina.
În 1945 erau tot trei posturi pe care funcționau Alexandru Anghel,
Alexandrina Moștenescu și Mircea Nicolaescu.
În 19 decembrie 1946 are loc inspecția specială de gr. I a doamnei
Moștenescu Alexandra, din care voi relata mai jos: „Astăzi 19 decembrie 1946,
conform delegației date de Ministerul Educației Naționale cu Nr. 309185 din 1
octombrie 1946 m-am prezentat la Școala primară mixtă din Comuna Bobicești
Romanați pentru a face inspecția specială de gr. I a dnei Moștenescu Alexandra,
învățătoare cu gradul II, titular la această școală. S-au urmat câteva obiective:
I. Activitatea în învățământ, realizările școlare, culturale și social
economice desfășurate în cadrul Căminului Cultural Bobicești, inspecția
didactică prin asistarea la clasă timp de 3 ore la gramatică, aritmetică, cetire și
lucrarea personală, prezentată sub formă de manuscris, intitulată „Monografia
satului Bobicești-Romanați”, lucrarea fiind apreciată cu calificativul de foarte
bine. În concluzie, inspectorul general primar și subinspectorul școlar Alexandru
Popescu îi acordă dnei Alexandrina Moștenescu calificativul general de foarte
bine cu dreptul de a se înscrie la examenul de gr. I.
Semnează Inspector general primar P. Vasilescu și Subinspector
Școlar Alexandru Popescu. (Arhiva Școlii Bobicești – Proces-verbal din 19
decembrie 1946, ce se află în Registrul de procese-verbale inspecții 1893-1948 la
nr. 119.)
În procesul verbal din 27 iunie 1947 se menționează modul de
desfășurare a examenului de absolvire a elevilor de clasa a VII-a de pe raza
comunei Bobicești, din care redau mai jos: „Azi, 27 iunie 1947, subsemnații,
membri în comisiunea de examinare a elevilor clasei a VII-a de la Centrul
Bobicești, ne-am întrunit la Școala Bobicești pentru examinarea elevilor din
acest centru.
 Școala Chintești a prezentat 7 elevi, sub conducerea dnului Marin
Ionițoiu, învățător gr. II. Din acești elevi, trei s-au prezentat bine
pregătiți, iar patru mulțumitor pregătiți. Toți 7 au fost declarați
absolvenți.
 Școala Bobicești a prezentat 5 elevi, sub conducerea d-nului Anghel
Alexandru, înv. gr. II. Din acești elevi patru s-au pregătit bine, iar unul
mulțumitor. Toți cinci candidații au fost declarați absolvenți.
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Școala Comănești a prezentat 2 elevi, sub conducerea d-nului Ioan
Bărbulescu, înv. gr. I. Ambii bine pregătiți, au fost declarați absolvenți.
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în dublu-exemplar, unul
fiind trimis Inspectoratului Școlar Romanați.”
Prezența: Alex Popescu
Membri: Ioan Bărbulescu, Alex. Anghel, Marin Ionițoiu (Arhiva Școlii
Bobicești – Proces-verbal din 27 iunie 1947, ce se află în Registrul de proceseverbale inspecții 1893-1948, p. 120.)
Din procesul-verbal de la data de 12 martie 1948 aflăm pe cei patru
învățători de la Școala primară mixtă Bobicești, după cum urmează:
1) Gârlea Ion, învățător înaintat gr. II cu stat personal No. 52505, care
este și directorul școalei și conduce pe elevii claselor: V – 21/21, VI – 20/20 și a
VII-a – 3/3, deci o frecvență foarte bună, menționează inspectorul școlar.
2) Al II-lea post ocupat de învățătorul Mircea Nicolaescu, înv. definitiv
ce conduce clasa a IV-a.
3) D-na Eugenia Gîrlea, învățătoare înaintată gr. II conduce elevii clasei
II – 15/15, prezenți toți.
4) D-na Moștenescu Alexandra, conduce clasa I și conduce munca de
alfabetizare unde frecventează 36 din 37 înscriși la cursurile de alfabetizare.
De fapt în cursul anului 1948 au avut loc: detașarea domnilor învățători
Alexandru Anghel și soția sa Elena Anghel de la Școala Bobicești la Școala
Chintești, iar de acolo a fost adus d-nul Gîrlea Ion, iar soția sa Gîrlea Eugenia
venită de la Școala Fleștenoage. Cererile de schimbare a învățătorilor au fost
semnate de Inspectoratul Școlar al Județului Romanați – Gh. Stănculeanu și
subinspector școlar Ioncu Brongic. În cadrul lucrării a fost trecută și decizia
respectivă, când au relatat situația la școala Chintești.
În registrul de inventar al Școlii Bobicești se află procesul-verbal din 5
ianuarie 1948, de dare și luare în primire a obiectelor, mobile și imobile ale
școlii. Vă redăm mai jos acest proces-verbal: „Noi, Alexandru Anghel,
directorul școalei primare Bobicești, județul Romanați, și Ion Gîrlea, învățător la
Școala Chintești, Romanați, am procedat primul la predarea averii mobile și
imobile a școalei, iar secundul la luare în primire, conform ordinului
Inspectoratului Școlar Caracal, Nr. 606/1948 după cum urmează:
1) Una clădire școală construită din cărămidă, acoperită cu tablă,
compusă din 2 săli de clasă, antreu și cancelarie.; 2) Un closet de scândură; 3)
Bănci lungi de 2m; 4) Bănci pupitre 1,10m; 5) Tablă de scris cu trepied; 6) Sobă
de tuci înaltă; 7) Sobă godin mare; 8) Sobă godin mic; 9) Catedră din lemn de
brad; 10) Mese cu sertare; 11) Dulapuri pentru arhivă și bibliotecă; 12) 2
dulapuri pentru farmacie; 13) 2 scaune taburete; 14) 1 scaun cu spătar.
Cantina școlară:
1 tuci pentru mămăligă; 2 cratițe de tuci smălțuite; 4 cuțite de masă; 18
bucăți castroane.
Un alt proces-verbal de inventar din 1950, pe care vi-l redau mai jos.
Proces-verbal
Astăzi, 14 aprilie 1950
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1) Noi, Mircea Nicolaescu directorul Școalei, potrivit ordinului de
concentrare emis de C. Teritorial Romanați, azi data de mai sus; pentru a se avea
în conservare averea mobilă și imobilă a acestei școli am procedat la predarea
tov. Ioan Gîrlea învățător la această școală care va gira pe timpul absenței
direcției școalei având răspunderea conservării inventarului care se află
specificat la fila 17 și 18 din prezentul registru. Biblioteca conform registru de
inventar al bibliotecii și celelalte obiecte potrivit filelor de inventariere. Drept
care am întocmit prezentul proces-verbal.”
Am predat: Mircea Nicolaescu
Am primit: Gîrlea Ion (Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de proceseverbale cu inventarul școlii 1948-1950.)
Documente privind corespondenta școlii
Din registrul de „intrare și eșire” (1938-1948) ce se găsește în Ahriva
Școlii Bobicești voi reda date despre corespondența dintre Școala Bobicești și
Inspectoratul Școlar al Jud. Romanați, cu reședința la Caracal, cât și
corespondența internă.
 1938 – 3 mai– Primăria Comunei Bobicești înaintează școlii o adresă
prin care cedează terenul din fața cimitirului pentru amenajarea câmpului
de instrucție.
 1939 – 16 ianuarie– Subrevizorul școlar Ion R. Antonie cere cadrelor
didactice să se prezinte pe 20 ianuarie la Școala Morunglav.
 1939 – 18 ianuarie – la Școala Morunglav are loc Ședința „Cercului
cultural”
 1940 – 29 noiembrie – Inspectoratul școlar cere școlii un raport cu
privire la pagubele cutremurului.
 1940 – 14 decembrie – Inspectoratul Școlar Caracal trimite o circulară
prin care face cunoscut școlii că s-a aprobat să se țină examenul de
definitivat și gradul II precum și examenul particular de 4 clase primare.
 1941 – 5 martie– Inspectoratul Școlar Caracal cere fondurile necesare
pentru construcții și reparații și totodată așezarea pe perete a tablourilor
M.S.R. Mihai I, M.S. Regina Maria.
 1941 – 14 martie – Inspectoratul Școlar Caracal trimite circulara
referitoare la examenul de gradul I și II și cere să se trimită la
Inspectoratul Școlar cu numele ce-l poartă Școala, dacă este cazul.
 1941 – 26 martie – Banca „Învățătorul Bănățean” trimite două convocări,
una domnului Petrulian Ilie și alta doamnei Moștenescu Alexandra.
 1941 – 4 aprilie – Doamna Moștenescu Alexandra cere adeverințe din
partea școlii de pe procesele-verbale de inspecție cât și alte adeverințe
despre activitatea desfășurată în unitatea școlară.
 1942 – 27 septembrie – Inspectoratul Școlar Caracal cere învățătorilor să
vegheze la distribuirea ajutoarelor pentru concentrați.
 1942 – 29 septembrie – Școala Bobicești raportează Inspectoratului
Școlar lipsa de învățători.
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1942 – 8 octombrie – se face cunoscut procurarea de obiecte pentru
soldați prin contribuția sătenilor.
1942 – 20 octombrie – Inspectoratul Școlar cere școlii să ia măsuri
pentru buna funcționare a cantinei școlare.
1944 – 12 octombrie – prezența la Școală a doamnei învățător Nădejdea
Zorica.
1944 – 20 octombrie – Inspectoratul Școlar Caracal înaintează o adresă
Școlii prin care „i se face cunoscut să dea jos hârtiile de pe pereți care au
în ele Basarabia și Bucovina de Nord”.
1945 – 20 martie – prin ordinul Nr. 2526 se cere să se prezinte la
Inspectoratul Școlar toți învățătorii utilizați din Basarabia și Nordul
Bucovinei, deoarece sunt considerați ca puși în disponibilitate. Ședința
din 20 martie 1945.
1945 – 19 octombrie – aprobarea transferului domnului învățător Anghel
Alexandru pe postul 1 de la Școala Bobicești și fixarea pe post a
domnului învățător Mircea Nicolaescu.
1946 – 21 iulie– aprobarea gradației a II-a domnului învățător Anghel
Alexandru.
1948 – Transferul domnului înv. Anghel Alexandru de la Șc. Bobicești la
Șc. Chintești și a domnului Gîrlea de la Șc. Chintești la Șc. Bobicești
(Arhiva Școlii Bobicești – Registrul de „intrare și eșire” a corespondenței
(1938-1948).
Învățătorii de la Școala Bobicești în perioada 1893-1948
înv. definitiv Elena Arsenovici (până în 1897);
înv. def. Constantin Marinescu – 1 octombrie 1897;
1 oct. 1897 – înv. Sila Tuța (până la 1 oct. 1899);
1 oct. 1899 – înv. dna Policrat (Pr. verbal cu nr. 12) – 1 oct. 1900;
1 oct. 1900 – înv. Elena Gh. Simescu (până la 15 septembrie 1903);
15 sept. 1903 – înv. Dumitru Enescu (până la 15 septembrie 1904) ;
15 sept. 1904 – înv. Demetru P. Cunescu – suplinitor 15 septembrie
1905;
15 sept. 1905– revine la post Dumitru Enescu până în 1 noiembrie 1906;
1 nov. 1906 – înv. Constantin Mihăilescu – 15 septembrie 1907;
15 sept. 1907 – înv. Nicolae Rădulescu – 1 decembrie 1913;
1 dec. 1913 – înv. Marin Mardaloiu – 1916;
1917/1918 (Final război) – În acest an școlar 1917/1918 cursurile s-au
deschis la 15 februarie 1918 și au durat până la 10 august 1918, învățător
fiind Nicolae Popescu.
1 oct. 1918 – Vasile Băloiu (până la 1 octombrie 1920);
1 oct. 1920 – Ion Georgescu și Elisabeta Băloiu (1 octombrie 1921);
1 oct. 1921 – înv. supl. Stoianovici și Elisabeta Băloiu (1 feb. 1922);
1 feb. 1922– înv. suplinitor Marin Ionițoiu și Ioan Antonie (martie 1923);
1 oct. 1923 – înv. Ion Dumitrescu și supl. Marin Ionițoiu;
1 ian. 1924 – înv. Ilie Georgescu și director;
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1 oct. 1924 – înv. Ctin Rădulescu și Ilie Georgescu;
1 oct. 1925 – înv. Ilie Georgescu și Florian Boteanu (1 oct. 1926);
1 oct. 1926 – înv. Ilie Petrulian și Ecaterina Catană;
1 oct. 1927 – Ilie Petrulian și Maria Radu (1 oct. 1928);
1 oct. 1928 – Ilie Petrulian și Paula Dumitrescu (15 sept. 1933) ;
15 sept. 1933 – Ilie Petrulian și Rădița Ciovică (15 sept. 1934) ;
15 sept. 1934 – Ilie Petrulian (15 sept. 1940) și Moștenescu Alexandrina
15 sept. 1940 – Moștenescu Alexandrina, Benescu Marin și Mihăilescu
Gheorghe ;
 1 oct. 1941 – Moștenescu Alexandrina, Anghel Alexandru (1944);
 1 oct. 1944 – Moștenescu Alexandrina, Anghel Alexandru și Nicolaescu
Mircea;
 1 oct. 1946 – Moștenescu Alexandrina, Anghel Alexandru și Mircea
Nicolaescu;
 1948- Anghel Alexandru este transferat de la Șc. Bobicești unde a fost și
director la Șc. Chintești înv. și director, iar de la această școală a venit la
Șc. Bobicești înv. și director Gîrlea Ion.
Sursa: Arhiva Școlii Bobicești – Tabel cu învățătorii de la Șc. Bobicești, se
găsește originalul pe coperta de la sfarsitul Registrului cu procese verbale de
inspecții Șc. Bobicești (1893-1948).









2. Școala Bobicești din 1948 până în 1989: apogeul dezvoltării
Prin Reforma învățământului din 1948 s-au adus mari schimbări și
anume: în planul de învățământ, în conținutul programelor școlare și în structura
anului școlar, cât și în sistemul de notare de la 5 la 1, după model sovietic. Așa
cum am arătat când am descris Școala Leotești, în perioada ce a urmat, perioada
comunistă, s-a urmărit ca în programa de învățământ să se introducă obiecte cu
caracter politico-ideologic, în spiritul educației comuniste a tinerei generații. De
altfel, în planurile de învățământ, religia nu mai figura ca obiect de studiu, iar
elevii nu mai aveau voie să meargă nici la biserică. Apărea în planul de
învățământ limba rusă, ca singura limbă străină și istoria U.R.S.S.
În perioada 1953-1962, structura anului școlar cunoaște multe schimbări,
de la trimestre la pătrare, apoi la semestre și din nou la trimestre. Vacanțele de
iarnă și de primăvară erau în așa fel programate încât să nu corespundă cu marile
sărbători religioase – Crăciunul și Sfintele Paști. Începând cu această perioadă
voi descrie activitatea Școlii Bobicești, derivată din studiul documentelor din
Arhiva Școlii Bobicești ca: registre matricole, cataloage, registre cu procese
verbale de inspecții, consilii profesorale și dările de seamă întocmite de directorii
școlii Bobicești în anumiți ani școlari. Din „Darea de seamă” prezentată de
directorul școlii de 7 ani mixte nr. 1 Bobicești, la sfârșitul anului școlar
1956/1957, reiese că școala funcționa cu cinci clase începând din acest an școlar.
Planul de școlarizare statistic se prezenta astfel: Clasa I – 22 elevi, clasa a II-a –
14, clasa a III-a – 16, clasa a IV-a – 14 elevi. În total, în clasele I-IV aveau 66
elevi. Cei doi învățători erau Mircea Nicolaescu, învățător și director, și
învățător dna Nicolaescu Elena. Clasa a V-a, nou înființată, avea un efectiv de 39
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elevi. Pe parcursul primului pătrar s-a retras elevul Savu S. Ion din motive de ordin
material. La clasa a V-a au predat cele două profesoare calificate, Calafeteanu
Georgeta, profesor de limba română, care a fost numită și dirigintă la clasa a V-a,
și Bălescu Aurelia, profesor de Științe naturale; a predat pe lângă obiectul de
specialitate muzică și desen la clasa a V-a; a fost numită instructor de pionieri.
Notarea elevilor se făcea de la 5 la 1. (Dosar cu „Dări de seamă” pe anul
școlar 1956/1957 prezentată de directorul școlii, Mircea Nicolaescu)
Situația școlară la sfârșitul anului 1956/1957
Clasa
Elevi înscriși Elevi retrași Elevi frecvenți Promovați Repetenți
I
22
22
18
4
II
14
14
12
2
III
16
16
13
3
IV
14
14
13
1
Total I-IV 66
66
56
10
V
39
1
38
30
8
Total I-V 105
1
104
86
18
Sursa: Darea de seamă de la sfârșitul anului școlar 1956/1957 din
Arhiva școlii Bobicești.
Funcția de director al Școlii Bobicești a fost ocupată de învățătorul
Mircea Nicolaescu de la 1 septembrie 1956 până la 1 septembrie 1976.

Mircea Nicolaescu- învătător și director (1956- 1976)
În dosarul cu „Dări de seamă” din Arhiva Școlii Bobicești, la sfârșitul
anului școlar 1961/1962, se menționează că la clasele I-IV au fost înregistrați 64
elevi, toți promovați, la clasa a V-a erau 49 elevi înscriși, din care 4 elevi
neșcolarizați, la clasa a VI-a – 52 elevi înscriși, din care 1 elev neșcolarizat și la
clasa a VII-a – 32 elevi înscriși; toți au frecventat școala și au promovat. În total,
în anul școlar 1961/1962, la școala Bobicești, au fost înscriși 197 elevi, din care
64 elevi la clasele I-IV și 133 elevi la clasele V-VII.
 La clasele I și a III-a – învățător Nicolaescu Mircea (director).
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La clasele a II-a și a IV-a – învățător dna Nicolaescu Elena.
La clasele V-VII prof. Niculescu Larisa – matematică, prof. Păunescu
Constanța – limba și literatura română; prof. Gîrlea Eugenia - șt.
naturii, Păunescu Marin, învățător, a predat istoria și învățător Gîrlea
Ion – geografie. (Arhiva Școlii Bobicești - Dosar cu „Dări de seamă”
prezentate de directorul școlii, Mircea Nicolaescu).
În anul școlar următor 1962/1963 este prezentată situația statistică de la
Școala Bobicești, atât la nivelul trimestrului II cât și la sfârșitul anului școlar. De
asemenea, există și o statistică pe întreaga comună. Situația la învățătură la
sfârșitul trimestrului 2 al anului școlar 1962/1963 se prezenta astfel:
 clasele I-IV – 67 elevi înscriși, din care 60 elevi cu note de trecere la
toate obiectele și corigenți la 1 și 2 obiecte un nr. de 7 elevi. Procent de
promovabilitate a fost de 90%.
 clasele V-VII – 138 elevi înscriși din care 115 elevi cu situația încheiată
la sfârșitul trimestrului II – 12 elevi corigenți la 1-2 obiecte și 6 la 3 și
mai multe obiecte. Procent de promovabilitate la clasele V-VII – 87%.
Total pe școală clasele I-VII – 205 elevi, din care 1 elev plecat, au rămas
204, din care 175 cu note de trecere la toate obiectele, 19 elevi corigenți
la 1-2 obiecte și 6 elevi corigenți la mai multe obiecte.
 Procent de promovabilitate la nivel de școală 88%.
Această situație pe care o prezentam în continuare a fost întocmită de
directorul școlii, Mircea Nicolaescu la 22 III 1963 – Bobicești, urmată de situația
școlară de la sfârșitul anului școlar 1962/1963.



Școala generală Nr. 1 Bobicești 1962/1963
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La sfârșitul anului școlar 1962/1963 fiecare cadru didactic a prezentat o
dare de seamă cu rezultatele obținute la obiectele predate.
La clasele I și a III-a, învățător Păun Gabriela
Clasa
Elevi înscriși la
Cu medii Cu medii Cu medii Cu medii Obs.
începutul anului
9 și 10
7 și 8
5 și 6
sub 5
școlar
I
23
4
12
4
3
III
Total I-III

16
39

3
7

4
16

5
9

4
7

Clasele II-IV, învățător Nicolaescu Elena
Clasa Elevi înscriși Promovați Amânați Repetenți Obs.
II

16

14

1

1

IV
Total II-IV

16
32

16
30

1

1

Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 1962/1963 la obiectul
limba română
Clasa
Elevi
Medii 9 și Medii 7 și Medii 5 și Medii sub Obs.
înscriși
10
8
6
5
V
30
5
12
21
2
VI
44
4
9
24
7
VII A
25
7
3
13
2
VII B
25
5
7
13
Total V-VII
124
21
31
71
11
Profesor, Păunescu Constanța
Situația mediilor obținute la obiectele limba rusă și limba franceză la
sfârșitul anului 1962/1963
Clasa
Elevi
Medii 9 și Medii 7 și Medii 5 și Medii sub Obs.
înscriși
10
8
6
5
V
40
7
18
11
4
VI
VII A
25
5
10
10
VII B
25
9
7
9
Total V-VII
90
21
35
30
4
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Prof. Gîrlea Ion
Geografie
Clasa
Elevi
înscriși
V
40
VI
44
VII A
25
VII B
25
Total V-VII
134

Medii 9 și
10
2
2
1
5

Medii 7 și Medii 5 și Medii sub Obs.
8
6
5
12
21
5
10
32
16
8
9
16
57
77
5

Prof. Anghel Alexandru
Istorie
Clasa
Elevi Promovați Rămași în Medii 9 Medii 7 Medii 5 Medii
înscriși
urmă la înv. și 10
și 8
și 6
sub 5
V
40
40
3
1
15
21
3
VI
44
44
4
1
10
29
4
VII A

50

50

-

-

22

28

-

VII B
Total
V-VII

134

134

7

2

47

78

7

Prof. Anghel Alexandru
Agricultură – sfârșitul anului școlar 1962/1963
Clasa
Elevi
Medii 9 și Medii 7 și Medii 5 și Medii sub Obs.
înscriși
10
8
6
5
V
40
6
14
14
6
VI
VII A
VII B

44
25
25

1
7
8

14
6
11

29
12
6

-

Total V-VII

134

22

45

62

6

Profesor Gîrlea Eugenia
Obiectul Matematică
Clasa
Elevi
Medii 9 și
înscriși
10
V
40
VI
44
2
VII A
25
6
VII B
25
3
Total V-VII
134
11

Medii 7 și Medii 5 și Medii sub Obs.
8
6
5
6
27
7
9
30
3
5
12
2
6
13
3
26
82
15
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Prof. Niculescu Larisa
După prezentarea situației la nivelul școlii Bobicești, voi reda situația
școlară la nivel de comună, la toate școlile, pe anul școlar 1962/1963. Au fost
școlarizați în întreaga comună Bobicești 529 elevi în anul școlar 1962/1963,
după cum urmează:
Nr. crt Școala
Număr de elevi
1
Școala Mirila
50
2
Școala Leotești
172
3
Școala Bobicești
164
4
Școala Bechet
73
5
Școala Comănești 44
6
Școala Chintești
26
Total pe comună
529
(Arhiva Școlii Bobicești - Dosar cu „Dări de seamă” pe anul școlar
1962/1963)
Începând cu anul școlar 1963/1964 s-a trecut la învățământ general de
8 clase.
La 15 septembrie 1963, în cadrul comunei Bobicești funcționau 6
școli, din care 3 școli cu clasele I-VII (Bobicești, Leotești și Bechet) și 3 școli cu
clasele I-IV (Chintești, Mirila, Comănești). La deschiderea anului școlar
1963/1964 a participat delegatul Secției de învățământ din Balș, Diaconescu Ion,
și președintele G.A.C. (Gospodăria Agricolă Colectivă) Bobicești, Tutunea
Grigore; directorul școlii de 8 ani Bobicești era învățător Nicolaescu Mircea.
În anul școlar 1966/1967 rezultatele la învățătură pe clase, la Școala
Generală Nr. 1 Bobicești se prezintă astfel:
 La clasele I-IV s-au înscris 51 elevi, din care 48 elevi promovați în
procent de 94% și 3 elevi declarați repetenți.
 Clasele gimnaziale V-VIII, cu un număr de 124 elevi înscriși la începutul
anului școlar, promovați 100, procent de promovabilitate de 86%
 Corigenți la 1 obiect 6 elevi, la 2 obiecte 10 elevi și 8 elevi repetenți.
Situația școlară la nivelul școlii Bobicești, la sfârșitul anului școlar
1966/67, se prezenta după cum urmează:
 Total general I-VIII = 175 elevi înscriși, din care 148 elevi promovați în
procent de 84%, 6 elevi corigenți la 1 obiect și 10 elevi la 2 obiecte.
 După susținerea examenului de corigență din toamna anului 1967 au
rămas repetenți 11 elevi.
Prezentam în continuare situația statistică.
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În „Darea de seamă” din anul școlar 1967/1968 prezentată de directorul
Școlii Generale Nr. 1 Bobicești, Nicolaescu Mircea, se menționează baza
materială a școlii, care este bună. S-au făcut unele realizări în procurarea de
materiale didactice, mobilier, cărți pentru bibliotecă. Privind sarcinile procesului
de învățământ se constată că „materia planificată pe obiecte și clase s-a parcurs
în întregime în mod ritmic în funcție de volumul de cunoștințe”.
Analiza rezultatelor la învățătură pe clase se prezintă astfel:
 Clasele I și a III-a, cu predare simultană, Tov. Ionescu Ion, au realizat
un procent de promovare de 92%.
 Clasele a II –a și a IV-a, tov. Nicolaescu Elena, au obținut o promov. de
93%.
 Clasa a V-a, diriginte tov. Niculescu Larisa – 86%.
 Clasa a VI-a, diriginte tov. Păunescu Constanța – 81%.
 Clasa a VII-a, diriginte tov. Gîrlea Eugenia – 86%.
 Clasa a VIII-a, diriginte tov. Gîrlea Ion – 83%.
Privind numărul elevilor rămași în urmă la învățătură pe cadre didactice
în procente se prezintă astfel:
 Tov. Niculescu Larisa, pentru catedra de matematică, 37%.
 Tov. Țiclea Gh., pentru catedra de Istorie-Geografie, 35%.
 Tov. Păunescu Constanța, pentru catedra de limba română, 46%.
 Tov Gîrlea Eugenia, pentru catedra de Biologie- agricultura, 56%.
 Cîrstoiu Mihăița, pentru catedra de fizică-chimie .
 Gîrlea Ion, limba franceză , 83%.
Referindu-ne la nivelul procesului de învățământ reflectat în mediile
trimestriale, rezultă că la clasele I-IV procentul elevilor promovați cu majoritatea
mediilor de peste 7 este de 85%, iar la clasele V-VIII este de 64% - cel mai mare
fiind realizat de clasa a V-a, față de media pe ciclu școlar. „Pentru viitor trebuie
depus mai mult efort de toate cadrele didactice pentru a obține rezultate mult
mai bune.”
Semnează director Mircea Nicolaescu
(Arhiva Școlii Bobicești - Dosar cu „Dări de seamă” pe anul școlar
1967/1968).
Din condica de prezență a cadrelor didactice de la Școala Generală Nr. 1
Bobicești rezultă existența următorului personal didactic în anul școlar
1967/1968:
1. Nicolaescu Mircea, învățător și director
2. Nicolaescu Elena, învățător și secretarul școlii
3. Păunescu Constanța, prof. de limba română
4. Niculescu Larisa, prof. matematică
5. Țiclea Gheorghița, prof. istorie
6. Cîrstoiu Mihăiță, prof. fizică-chimie
7. Gîrlea Ion, învățător, geografie
8. Gîrlea Eugenia, învățător, științe naturale.
Director, Nicolaescu Mircea
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„Darea de seamă” la sfârșitul anului școlar 1969/1970 a fost prezentată
de înv. Nicolaescu Mircea, director al Școlii Generale Nr. 1 Bobicești care
îndeplinea în același timp și funcția de director coordonator al tuturor școlilor de
pe raza comunei Bobicești. Cităm din această «Dare de seamă»: „În anul școlar
1969/1970 la cele 3 școli generale cu clasele I-VIII din comună funcționează 20
cadre didactice din care 16 sunt cadre calificate, 3 în curs de calificare și numai
un absolvent de liceu suplinește catedra de matematică a tovarășului Stanciu E.
la Școala Generală nr. 2 Leotești. Dacă se adaugă și cadrele didactice de la
grădinițe și cele 3 școli cu clasele I-IV se ajunge la un total de 39 cadre
didactice și anume 7 educatoare, 15 învățători, 18 profesori şi 1 maistru
instructor pentru atelierul școală.
Privind planul de școlarizare pe anul 1969/1970 s-a realizat un procent
de 100% la cele 5 școli din cele 6 din comună, cu excepția Școlii Generale Nr. 2
Leotești care a avut 3 elevi neșcolarizați la clasele V-VIII reținuți de părinți. Pe
Comună la clasele I-IV au fost înscriși și școlarizați 264 elevi, iar la clasele VVIII 257 elevi înscriși la începutul anului școlar, iar din aceștia 254 elevi
școlarizați, ceea ce rezultă un procent de promovabilitate de 95%.”
Urmează situația statistică a Școlii Generale Nr. 1 Bobicești cât și
centralizarea pe comună.
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Încadrarea profesorilor la cele 3 școli generale de pe raza comunei Bobicești
Școala Generală Nr. 1 Bobicești:
1. Păunescu Constanța; 2. Gîrlea Ion; 3. Niculescu Larisa; 4. Niculescu Ion;
5. Cîrstoiu Mihăița; 6. Băloiu Doina.
Școala Generală Nr. 2 Leotești
1. Delureanu Aneta; 2. Stoichici Mihai; 3. Spoială Corneliu; 4. Nicolae Paul;
5. Cîrstoiu Mihăița – comp. Șc. Nr. 1 Bobicești; 6. Dragomir Florel;
7. Ștefănescu Zamfira.
Școala Generală Nr. 3. Bechet
1. Ghiță Dumitru; 2. Georgescu Cristina; 3.Pătru Mariana; 4. Dragomir
Leontina; 5. Stoicescu Constantin; 6. Popescu Maria.
Director, Ghiță Dumitru
Creșterea numărului de elevi la clasele I-VIII și perspectiva de
generalizare a clasei a IX-a a făcut ca spațiul de școlarizare să fie insuficient; se
impunea cu necesitate construirea unei noi școli. În cadrul Ședinței de lucru a
Comitetului Executiv Bobicești, din data de 12 noiembrie 1969, s-a stabilit
ordinea Adunărilor populare pe sate pentru a vota lucrările ce vor fi executate în
comună pentru anul 1970. În cadrul acestei ședințe, directorul coordonator de la
Școala Bobicești, Nicolaescu Mircea, membru al Comitetului Executiv, a propus
să se construiască la Bobicești un nou local de școală cu 4 săli de clasă și o
cancelarie, motivând că spațiul existent nu mai corespundea cu numărul mare al
elevilor, având în vedere înființarea, începând cu anul școlar 1970/1971, a clasei
a IX-a. Astfel, propunerea s-a aprobat în Adunarea Generală și s-a hotărât să se
construiască în centrul satului noul local al școlii Bobicești, începând cu anul
școlar 1970/1971.
Proiectul școlii a fost executat în anul 1970 de Consiliul Popular
Județean Olt și DSAC, proiect propus și desenat de domnul Fl. Stănescu,
verificat de I. Popa, aprobat de ing. C. Diaconu. (Arhiva Școlii Bobicești –
Proiectul Școlii Bobicești, 1970).
Școala a intrat în funcțiune în anul 1973.
La data de 10 septembrie 1969, în cadrul Ședinței de lucru a Comitetului
Executiv al Consiliului Popular Bobicești, condusă de primarul Tutunea Grigore,
s-a prezentat raportul privind recondiționarea școlilor de pe raza comunei
Bobicești. Au fost prezenți la ședință:
1. Mircea Nicolaescu, director al Șc. Generale Nr. 1 Bobicești și director
coordonator;
2. Ghiță Dumitru, director la Șc. generală I-VIII Bechet;
3. Stochici Mihai, director Șc. Gen. I-VIII Leotești;
4. Anghel Teodor, director la Șc. cu clasele I-IV Mirila;
5. Bărbulescu Valerica, – director Șc. I-IV Comănești;
6. Vladu Ana – director Șc. cu clasele I-IV Chintești.
În cadrul ședinței s-au luat măsuri de reparare a remizelor de lemne la
Școala Leotești și Chintești, iar la Șc. Comănești acoperirea magaziei cu țiglă.
De asemenea, s-a luat legătura cu I.R.E.A. Balș pentru întocmirea devizelor de
electrificare a Școlilor Bechet și Chintești. (Arhiva Primăriei Bobicești)
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În anul școlar 1972/1973, la nivelul Comunei Bobicești erau 3
grădinițe (102 copii), 6 școli de cultură generală (481 elevi), 34 cadre didactice.
(Avram Cezar, coord. și colab, Dicționarul istoric al localităților din județul Olt
(A-F), Editura Alma, Craiova, p. 57.) Din „Darea de seamă”, prezentată de
directorul Școlii Bobicești, Mircea Nicolaescu, pe anul școlar 1973/1974 se
menționează că spațiul de școlarizare s-a extins, prin darea în folosință, la 15
septembrie 1973, a noului local de școală. În calitate de director coordonator,
arată că, la începutul anului școlar, pe întreaga comună erau înscriși 507 elevi,
toți au fost școlarizați și cu situația la învățătură încheiată. Din aceștia, 465 au
promovat, adică un procent de promovabilitate de 91,12%, ceea ce reprezintă o
creștere de aproape 4% față de anul școlar anterior 1972/1973. Numărul elevilor
corigenți era de 31, iar după examenul de corigență au rămas repetenți 11 elevi,
din care 3 elevi aveau dosare pentru școlarizare la școala ajutătoare Balș în
viitorul an școlar, ca urmare a verificărilor efectuate de comisia medicală
județeană. (Arhiva Școlii Bobicești - Dosar cu „Dări de seamă” pe anul școlar
1973/1974).
Referindu-ne la elevii corigenți, majoritatea sunt la obiectul matematică
(11 la Școala generală Leotești și 13 la Școala Generală Bobicești) și mai puțini
la celelalte obiecte de studiu. De aceea, se impune ca profesorii cu elevi corigenți
să organizeze ore de pregătire cu aceștia în timpul vacanței de vară, dar fără să le
afecteze concediile.
Pe școli, situația promovabilității se prezintă, la sfârșitul anului școlar
1973/1974, astfel:
1. Școala Mirila cu clasele I-IV – procent promovare = 100%.
2. Școala Comănești cu clasele I-IV – procent promovare = 97%.
3. Școala Chintești cu clasele I-IV – procent promovare = 92%.
4. Școala Generală cu clasele V-VIII Bechet – procent promovare = 98%.
5. Școala Generală cu clasele V-VIII Leotești – procent promovare = 90%.
6. Școala Generală cu clasele V-VIII Bobicești – procent promovare = 86%.
Din sondajele efectuate cu ocazia asistențelor efectuate la clasă și a
ședințelor Comisiilor Metodice, conducerea Șc. Bobicești, reprezentată prin
directorul coordonator Mircea Nicolaescu, arată că există diferență în aprecierea
cunoștințelor elevilor de la un colectiv de profesori la altul. Pe clase, profesorii
vor întocmi un grafic al orelor de pregătire pe timpul vacanței de vară cu elevi
rămași în urmă la învățătură. De desfășurarea acestor pregătiri se vor interesa
diriginții claselor și directorul școlii.
În anul 1970, din cei 95.198 lei cât s-au încasat, s-a putut turna doar
fundația și s-au procurat materialele de construcție necesare pentru anul
respectiv; lucrarea a durat mai mult timp, nefiind fonduri suficiente pentru
terminarea ei. Noul local al Școlii Bobicești s-a dat în folosință la 15 septembrie
1973. În 1972 s-au mai construit două săli de clasă conform proiectului prezentat
în continuare.
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Consiliul Popular Județean Olt/ D.S.A.C./ Serviciul Proiectării/ Proiect
Nr. 303C/1983/ Obiectul: Extindere Școală de 4 săli de clasă.
Data = 1972
Lista de responsabilități
Director – Arh. N. Smărăndoiu
Proiectant const. – Teh. D. Sandu
Proiectant instal – Ing. A. Lăzăroiu
Devize = Teh. D. Sandu, ing. A. Lăzăroiu
Verificat – Teh I. Marniciu, 1972
La cererea Consiliului Popular al Comunei Bobicești – județul Olt, s-a
întocmit prezenta documentație privind extinderea cu încă două săli de clasă a
localului cu 4 săli de clasă ce se construiește în prezent în această comună.
Valoarea devizului pe obiect este de 95.500 lei. (Arhiva Școlii Bobicești
– se găsește acest deviz)
Consiliul Popular Județean Olt
D.S.A.C.;Serviciul Proiectării; Proiect Nr. 987C 117; Prefabricate din
beton armat; Beneficiar Consiliul Popular Bobicești.
Școala Generală Nr. 1 Bobicești
La cererea beneficiarului ca pe aliniamentele în lungime totală de
432,00 m, ce constituie împrejurime pe fațadele posterioare și laterale, proiectul
prevede împrejmuire din prefabricate de beton armat ca ti = 2,00m, constând în
stâlpi de beton de 2,70m lungime, plantați la 2,53m interax și panouri formate
din trei plăci pline de câte 0.40m lățime x 2.45m lungime și două plăci traforate
de câte 0.40 lățime x 2,43m lungime fiecare.
Pentru acces sunt executate 2 porți mari cu lățimea de 3,00m fiecare ce
se vor executa în punctele marcate pe aliniamente, rămânând lungimea
împrejmuirii de 426,00m. Deci două porți mari cu lățime de 3m în punctele
marcate. Porțile mici cu lățime de 1,00m 1 bucată. Porțile vor fi executate pe
șantier din tablă de 1,5mm grosime pe țeavă cu 1”, prevăzute cu o diagonală pe
interiorul porții, tot din țeavă de 1” pentru mărirea rezistenței. Valoarea 71074
lei. (Arhiva Școlii Bobicești – Dosar cu devize)

261

262

263

264

În anul 1983, la nivelul comunei Bobicești erau 4 grădinițe (frecventate
de 180 copii) și 6 școli (frecventate de 567 elevi instruiți de 35 cadre didactice,
25 săli de clasă și laboratoare.) (Avram Cezar (coord.) și colab, Dicționarul
istoric al localităților din județul Olt (A-F), Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57)
Încadrarea școlii cu profesori la ciclul gimnazial în anul școlar
1988/1989 se prezintă astfel:
Director: Dragomir Florel,
Pătru Mariana – limba română și limba franceză; Niculescu Larisa –
matematică, Călărașu Constanța – fizică-chimie; Bărbulescu Nicolița – istorie,
geografie, constituție; Păunescu Constanța – limba rusă, desen, muzică.
În acest an școlar a funcționat timp de un trimestru și clasa a IX-a.
Director – Traian Bărbulescu (și ore de limba română( 1976- 1988).

Foto: Ziua Învățătorului / Traian Bărbulescu - director
De la stânga la dreapta- rândul I din față: Nicolaescu Elena, Pătru
Mariana, Vijulie Stela, Cojocariu Niculina, Vladu Anișoara, Dragomir Leontina,
Mitrache Mihaela; rândul II: Păunescu Constanța, Marin Lucenia, Toma
Măndita, Bărbulescu Nicoleta, Costache Margareta, Păunescu Marin, Spiridon
Dorina, Bărbulescu Traian, Dragomir Florel, Dică Ileana
3. Școala Bobicești din 1989 până în prezent: de la “creștere” la
“descreștere”
După revoluția din 1989 au avut loc transferuri; Bărbulescu Traian și
Nicolița s-au transferat la Craiova în anul 1990/1991. Au loc o serie de
transformări în sistemul de învățământ după 1990: în programa școlară este
reintrodusă religia ca obiect de învățământ, dispar politizarea lecțiilor și orele de
învățământ politic, atât în rândul elevilor și al cadrelor didactice. Treptat scade
numărul de ore pentru limba rusă, căpătând pondere limba engleză și limba
franceză, ce se predau ca a doua limbă în școală începând cu preșcolarii și
continuând cu elevii claselor primare și gimnaziale.
Încadrarea Școlii Bobicești cu profesori pe anul 1990/1991 este după
cum urmează:
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1.

Delureanu Minodora Floarea – limba română; 2. Niculescu Larisa–
matematică; 3.Niculescu Camelia – fizică-chimie; 4. Niculescu Ion–
biologie, agricultură; 5.Dică Tanța – istorie, geografie; 6. Păunescu
Constanța – rusă, muzică, desen; 7.Pătru Mariana – limba franceză;
8. Băloiu Liliana – lucrări de atelier.
Director, Niculescu Ion (Cataloagele din anul școlar 1990/1991)

Din Convocatorul din data de 2 septembrie 1992 pentru participare la
Consiliul profesoral aflăm personalul didactic și directorul școlii la acea dată:
Bărbulescu Maria, Bărbulescu Valerică, Bărbulescu Dragoș, Bajin Rodica,
Dică Ileana, Mitrache Mihaela, Nicolaescu Maria, Niculescu Ion, Pătru
Mariana, Păunescu Constanța, Nicolaescu Fl.
Director, Delureanu Minodora (Convocatorul din 2.09/1992 din
Registrul de procese-verbale pentru Consiliul profesoral al Școlii Bobicești)
Din Convocatorul din 13 decembrie 1993 aflăm despre întregul personal
didactic și nedidactic de la școala Bobicești invitat să participe la ședința
Consiliului Profesoral de la data respectivă: Bojin Rodica, Dică Ileana, Mitrache
Mihaela, Nicolaescu Margareta, Delureanu Minodora, Bărbulescu Dragoș,
Bărbulescu Maria, Bărbulescu Valerică, Delureanu Simona, Vladu Anișoara,
Pătru Mariana, Păunescu Constanța, Niculescu Ion, Niculescu Larisa,
Drăgănoiu Ion, Drăgănoiu Rodica și preotul Delureanu Gheorghe, toți
alcătuind corpul didactic, iar personalul de serviciu format din: Asprița Ilie,
Vladu Maria, Coandă Elena, Ilie Constantin, Constantin Elena.
Director, Delureanu Minodora
Din procesul-verbal încheiat la 28 noiembrie 1995 în cadrul Consiliului
Profesoral al Școlii Bobicești cu clasele I-VIII aflăm ordinea de zi:
1. Dezbaterea legii învățământului
2. Comunicarea informațiilor primite la ședința cu directorii
3. Înscrierea la gradele didactice (prelucrarea metodologiei de
înscriere la gradele didactice)
Director, Cornel Popescu
În anul școlar 1996/1997, încadrarea Școlii Bobicești cu profesori la
clasele gimnaziale V-VIII pentru anul școlar respectiv este următoarea:
Delureanu Minodora Floarea – limba română; Pătru Mariana – limba
franceză; Barbu Niculina – limba rusă; Popescu Cornel – istorie, geografie;
Popescu Marcel – matematică; Lilea Constanța – fizică, desen; Chitez Aura –
chimie; Niculescu Ion - biologie, agricultură; Preot Delureanu Gheorghe –
religie
Director, Popescu Cornel
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Situația școlară la sfârșitul trim. al III-lea al anului școlar 1997/1998
Elevi înscriși la începutul anului școlar
Elevi rămași la sfârșitul anului
școlar
Total
Fete
Total
Fete
Cls. I = 34
Cls. II = 26
Cls. III = 19
Cls. IV = 20
Total I-IV = 99
Cls. V = 17
Cls. VI = 20
Cls. VII = 13
Cls. VIII = 15
Total V-VIII = 65
Total general I-VIII = 164

17
13
10
9
49
12
9
8
9
38
87

34
17
26
13
19
10
20
9
99
49
17
12
20
9
13
8
15
9
65
38
164
87
Director, Delureanu Minodora

În anul 1998/1999, personalul didactic de la Școala Bobicești era format
din: Bojin Rodica, Dică Ileana, Mitache Mihaela, Rădoi Niculina (educatoare),
Delureanu Simona, Bărbulescu Dragoș, Tuțuman Daniela, Vladu Ana, Sebian
Alexandra, Pârva Nicolița (învățători), iar la clasele V-VIII erau încadrați
următorii profesori: Popescu Cornel, Pătru Mariana, Chitez Aura, Staie Liviu,
Donțu Petruța; Delureanu Minodora ocupă și funcția de director.
Începând cu anul școlar 1998/1999 s-au comasat școlile Comănești,
Chintești și elevii erau aduși cu microbuzul la școala de centru, Școala cu clasele
I-VIII Bobicești.
Învățământ
Elevi la
Elevi rămași la Promovați Medii generale între
primar
început de an sfârșitul anului
Total Fete Total

Fete

99
22

48
9

101
25

Clasa a II-a 33
Clasa a III-a 25

17
12

Clasa a IV-a 19

10

Total
Clasa I

50
10

Total Fete 55,99
101 48 25 10 -

66,99
5
3

77,99
26
2

88,99
43
13

910
27
7

33
24

17
12

33
24

2
-

11
7

12
10

8
7

19

11

19 11 6
8
5
Director, prof. Delureanu Minodora
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17
12

-

Gimnaziu

Elevi la
Elevi rămași la Promovați
început de an sfârșitul anului
Fete

Medii generale între

Total

Fete

Total

Total Fete 5- 6- 7- 8- 95,99 6,99 7,99 8,99 10
68 38 2
26 15
7 18

Total

69

38

68

38

Clasa
a V-a
Clasa
a VI-a
Clasa
a VII-a
Clasa
a VIII-a

19

9

17

8

17

8

1

5

4

2

5

17

12

18

12

18

12

-

9

2

2

5

20

9

21

10

21

10

1

10

6

1

3

13

8

12

8

12

8

-

2

3

2

5

Biblioteca școlară avea în dotare: 3516 volume existente și 92 cititori/
Sfârșitul anului școlar
Director, Prof. Delureanu Minodora
În anul școlar 2000/2001, la Școala cu clasele I-VIII Bobicești situația
școlară se prezintă astfel: clasele I-IV - 102 elevi (clasa I = 27 elevi, clasa a II-a
= 22 elevi, clasa a III-a = 21 elevi, clasa a IV-a = 32 elevi). Potrivit proiectului
de încadrare cu personal didactic, în 2000/2001, la învățământul primar, sunt
trecuți următorii învățători: Delureanu Simona, Bărbulescu Dragoș, Vladu Ana,
Paraschiva Daniela, Șerban Alexandra. La învățământul gimnazial V-VIII era un
total de 78 elevi din care: clasa a V-a = 23 elevi, clasa a VI-a = 20 elevi, clasa a
VII-a = 16 elevi și clasa a VIII-a = 19 elevi. Total clasele I-VIII = 180 elevi.
Profesorii care predau la clasele V-VIII erau: Delureanu MinodoraFloarea (director), prof. limba română, Pătru Mariana, prof. limba franceză,
Dinu Vlad, prof. geografie, Mîinescu Cătălin, prof. matematică, Văcăruș Fița,
prof. fizică-chimie, Chitez Anca, prof. bilogie și educație tehnologică.
La învățământul preșcolar funcționau 4 educatoare: Bojin Rodica, Dică
Ileana, Rădoi Niculina, Mitrache Mihaela.
Directorul Școlii – prof. Delureanu Minodora
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Cadrele didactice care au predat la școala Bobicești în anul
școlar 2001/2002 au fost: Pătru Mariana, Chitez Aurelia, Delureanu Minodora,
Popescu Nicoleta, Popescu Marcel, Bărbulescu Dragoș, Delureanu Simona,
Vladu Anișoara, Paraschiva Daniela, Șerban Alexandra, Alexandru Maria,
Bănică Paula, Bojin Rodica, Rădoi Niculina, Mitrache Mihaela, Dragomir
Florel, Matei Dorel.
Director, Mîinescu Cătălin

Mîinescu Cătălin (director 1981- 1989)
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În ședința Consiliului Profesoral din 8 martie 2001 s-au făcut propuneri
de lider de sindicat în persoana d-nei înv. Paraschiv Daniela și propuneri pentru
funcția de Consilier educativ – d-na prof. Bănică Paula. În urma votului dat în
unanimitate de membrii Consiliului Profesoral, cele două doamne au fost
aprobate să ocupe funcția pentru care au fost propuse.
Director, Mîinescu Cătălin
De remarcat pentru anul școlar 2002/2003: urmașii familiei boierului
Gh. Bobicescu, reprezentați prin doamnele Nicodim Ariana Ruxandra Ralu și
Panu Mihaela Anca Mariana, au făcut o donație importantă, în bani, pentru
asigurarea unei gustări zilnice pentru cei 17 copii înscriși la grădinița
Bobicești pentru anul școlar 2002/2003. De acest lucru s-a ocupat directorul
școlii, Mîinescu Cătălin. Aceste doamne au vizitat grădinița, Școala Bobicești și
împrejurimile unde au avut cândva conacul și terenul pe care l-au revendicat
după revoluție conform L18/1991.
Conform procesului-verbal încheiat la data de 28 ianuarie 2003 în
Ședința Consiliului Profesoral aflăm ordinea de zi:
1. Analiza situației la învățătură pe semestrul I al anului școlar
2002/2003.
2. Informarea prezentată de la Ședința cu directorii.
3. Adoptarea planului managerial pe semestrul al II-lea.
4. Prezentarea rapoartelor de autoevaluare a doamnelor înscrise
pentru salariul sau gradația de merit.
5. Diverse.
Directorul școlii, Mîinescu Cătălin, a dat citire metodologiei de acordare
pentru cadrele didactice a salariului și gradației de merit. Se prezintă rapoartele
de autoevaluare de către fiecare cadru didactic înscris. Pentru acordarea
salariului de merit, Consiliul profesoral este de acord cu cele trei doamne Chitez
Aurelia, Paraschiva Daniela și Delureanu Minodora, iar pentru gradația de merit
Pătru Mariana.
Director, Mîinescu Cătălin
Școala cu clasele I-VIII Bobicești
Concursul internațional „Cangurul” – 2003
Total elevi participanți: 40, din care:
19 elevi de la clasele II-IV și
21 elevi de la clasele V-VIII
Organizatori:
1. Mîinescu Cătălin - prof. Matematică; 2.Alexandru Maria –
învățător; 3.Șerban Alexandra – învățător; 4.Paraschiva Daniela –
învățător; 5.Vladu Ana – învățător; 6. Delureanu Simona –
învățător; 7.Delureanu Manuela – profesor
Fiecare învățător și profesor și-a pregătit programul de pregătire
suplimentară cu elevii care participă la concurs.
Director, Mîinescu Cătălin
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În procesul-verbal încheiat pe 4 noiembrie 2004 în ședința Consiliului
Profesoral de la școala Bobicești, s-a menționat următoarea ordine de zi:
1. Completarea de cadrele didactice a fișelor de autoevaluare.
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație.
3. Stabilirea responsabilităților pentru anul școlar 2004/2005.
4. Diverse.
Conform Ordinului Ministerului Învățământului 4747/2001, directorul
unității propune următorul Consiliu de administrație:
1. Mîinescu Cătălin; 2. Pătru Mariana; 3. Bărbulescu Dragoș;
4. Lăcraru Marian; 5. Paraschiva Daniel 6. Chitez Ilie – primarul Comunei.
Se supune la vot componența Consiliului de administrație. Consiliul
Profesoral aprobă pe cei 6 membri. Pentru funcția de consilier educativ, dna
prof. Chitez Aura propune pe dl învățător Bărbulescu Dragoș. Consiliul
profesoral aprobă această propunere. Pentru care am încheiat prezentul procesverbal,
Director, Mîinescu Cătălin
În anul 2007/2008, la Școala cu clasele I-VIII Bobicești au funcționat
două clase de învățământ primar simultan, cu un total de 31 elevi, după cum
urmează: clasa I – 7 elevi, clasa a II-a – 6 elevi, clasa a III-a – 6 elevi, clasa a IVa – 12 elevi, și 4 clase de învățământ gimnazial cu un total de 87 elevi: clasa a Va – 25 elevi, clasa a VI-a – 25 elevi, clasa a VII-a – 16 elevi, clasa a VIII-a – 21
elevi. Conform fișei de încadrare a personalului didactic pe anul școlar
2007/2008, la Școala cu clasele I-VIII Bobicești predau următoarele cadre
didactice: prof. Mîinescu Cătălin (director), titular matematică; prof. Chitez
Aurelia, titular biologie; prof. Delureanu Minodora Floarea, titular limba
română; prof. Delureanu Manuela-Mioara, titular limba franceză;, prof.
Văcăruș Fița, titular fizică-chimie; prof. Tapurin-Iordache Marius, titular
religie; prof. Rotaru Zenovia, titular educație-fizică; prof. Mîinescu Corina
Mianda, detașată matematică; prof. Prunaru Monica, prof. suplinitor limba
engleză; prof. Barbu Ana, prof. suplinitor istorie; Berbeceanu Doru Florin, prof.
suplinitor informatică; prof. suplinitor Costache Florin, educație fizică; prof.
Marcu Florentin Cătălin, plata cu ora pe educație muzicală, iar învățători: înv.
Bărbulescu Dragoș, titular; înv. Delureanu Simona Iuliana, titular.
Dacă urmărim Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2007/2008 la
nivel de comună observăm că la învățământul primar erau următorii învățători
titulari:
1. Vladu Ana, la Șc. cu clasele I-IV Bechet/Structura;
2. Delureanu Simona, Șc. cu clasele I-VIII Bobicești/Structura;
3. Bărbulescu Dragoș, Șc. cu clasele I-VIII Bobicești/Structura;
4. Paraschiva Daniela, Șc. cu clasele I-IV Comănești/Structura;
5. Șerban Alexandra, Șc. cu clasele I-IV Comănești/Structura;
6. Francu Steliana, Șc. cu clasele I-VIII Leotești/Structura;
7. Delureanu Alexandru, Șc. cu clasele I-VIII Leotești/Structura;
8. Gherghina Elena, Șc. cu clasele I-VIII Leotești/Structura;
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9. Pârvu Viorica, Șc. cu clasele I-VIII Leotești/Structura
Voi anexa aceste Proiecte de încadrare pentru anul școlar 2007/2008 la
învățământul primar, gimnazial și preșcolar.
Director, Mîinescu Cătălin
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În anul școlar 2014/2015, la Școala Bobicești învățământul primar a
funcționat simultan la clasele a III-a (18 elevi) și a IV-a (14 elevi), cu un efectiv
total de 32 elevi, avându-l ca învățător pe domnul Rădoi Marius, iar clasele
pregătitoare, I și a II-a au funcționat la Școala (structura) Leotești. Învățământul
gimnazial a cuprins un număr de 64 elevi, după cum urmează: clasa a V-a (18
elevi), diriginte Grămăticu Cristina (prof. limba română – lb. engleză), clasa a
VI-a (12 elevi), diriginte Militaru Raluca (prof. biologie), clasa a VII-a (19
elevi), diriginte Delureanu Manuela (prof. limba română – limba franceză) și
clasa a VIII-a (15 elevi) – diriginte Mîinescu Cătălin (profesor matematică).
Consilier educativ la nivelul școlilor Bobicești și Leotești – doamna Militaru
Raluca. Directorul Școlii Bobicești și Leotești, prof. dna Ciucă Simona Iuliana.
Director, Ciucă Simona Iuliana
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Anton Dumitru, director 2017/2018- prezent
În cadrul școlii Bobicești a luat ființă în anul școlar 2008/2009 Centrul
de Documentare și Informare (C.D.I), dotat cu calculator, videoproiector,
ecran, mobilier școlar etc., profesor documentarist fiind doamna Mateescu
Daniela, care își aduce o contribuție deosebită în desfășurarea activităților
școlare. Despre înființarea C.D.I. și modul de funcționare - veți găsi în materialul
elaborat de dna Mateescu Daniela și directorul școlii din acea perioadă Mîinescu
Cătălin (la evocări).
Privind activitatea culturală, elevii școlilor din comună activează în
cadrul Căminului Cultural Bobicești cu diferite genuri de activități și anume:
ansamblul de dansuri populare numit „Ansamblul Oltenașii”, au obținut
numeroase premii la concursurile de specialitate, condusă la început de dna prof.
Dragomir Manuela Paulina, care se face cunoscută și prin pregătirea echipei de
călușari, care cu prilejul zilelor de Rusalii colindă satele comunei și multe sate
din zona Balș.
În prezent, formația de dansuri populare „Ansamblul Oltenașii” este
condusă de instructorul Nelu Ene, dansator la ansamblul „Doina Oltului”,
Slatina, din anul 1985, absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii, secția
coregrafie, iar taraful este dirijat de domnul Langă Dorel, profesor de muzică din
comuna Maruglav. Repertoriul dansurilor populare este foarte variat și bogat în
strigături (dans de fete, suita oltenească, brâulețul etc.)
Din inițiativa primarului Chitez Ilie a fost înființat Atelierul de teatru
unde își desfășoară activitatea copii talentați pentru teatru din comuna noastră.
Acesta a fost înființat în colaborare cu Consiliul Județean Olt. Astfel, trupa de
teatru școlar a comunei Bobicești, elevi pregătiți de cadrele didactice, a obținut
diferite premii (inclusiv premiul I și II la faza județeană sau la concursul dintre
școli, cu piesele „D-l Goe” de I.L. Caragiale, aprilie 2011, Vulpeni, locul I secțiunea „Micii artiști pe scenă”; „Prânzul” de Marin Sorescu, noiembrie 2011,
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Izbiceni, secțiunea Ateliere de teatru, premiul de originalitate; „Gaițele” de Al.
Kirițescu, aprilie 2013, Vulpeni, locul I, Secțiunea Micii Artiști pe Scenă;
„Căsătorie cu de-a sila” de Molière, Marele Premiu la secțiunea „Ateliere de
Teatru”, ediția a III-a, Giuvărăști, noiembrie 2013; „Bădăranii” de Carlo
Goldoni, la secțiunea Ateliere de teatru, ediția a IV-a, noiembrie 2014, Izbiceni.
(Sursa Mateescu Daniela, prof. documentarist, C.D.I., Șc. Bobicești, 2015) Date
concrete despre activitatea culturală și cadrele care au condus aceste activități le
aflați din materialele depuse de aceștia la partea a III-a a lucrării (Evocări).
4. Directorii școlii Bobicești între 1941-2018: performanțăcompetență- dăruire
În perioada 1941-2018 Scoala Bobicești a fost condusă după cum
urmează:
 Anghel Alexandru (1941- 1948);
 Gîrlea Ion( 1948- 1956);
 Nicolaescu Mircea, 1956-1976;
 Bărbulescu Traian, 1976-1988;
 Dragomir Florel, 1988-1990;
 Niculescu Larisa, 1990-1992;
 Delureanu Minodora, 1992-1995, 1997-2001;
 Mîinescu Cătălin, 2001-2009;
 Francu Steliana, 2009-2010, 2011-2012;
 Delureanu Manuela, 2010-2011;
 Ciucă Simona Iuliana, 2012-2016;
 Vasile Daniela, 2016-2017,
 Anton Dumitru, 2017-prezent.
5. Organizațiile școlare- factori de educație nonformală
De-a lungul timpului, învățământul din țara noastră a suferit modificări,
atât în perioada monarhistă, cât și în cea socialistă. În cadrul școlilor din comuna
Bobicești, ca de altfel în întreaga țară, au funcționat în trecut organizații ca:
Străjerii, în perioada interbelică și Organizația de pionieri și U.T.C. în
perioada comunistă.
Străjeria, în școală, era un mod dirijat de a se organiza activitatea
elevilor, având un rol instructiv-educativ și tehnico-aplicativ. Străjeria se
desfășura săptămânal, de regulă lunea, prin ridicarea „pavilionului național” cu
intonarea „imnului regal”, și se termina cu un program de activități, în cursul
săptămânii, sâmbăta, când se cobora pavilionul național, tot cu intonarea imnului
regal. Străjeria s-a menținut până în anul 1944. Această activitate era condusă de
un elev foarte bun la învățătură și cu viziune de lider, numit „comandant de
stol”. Mult timp, la școala Leotești, comandant de stol a fost elevul Dinu Ștefan,
viitorul viceamiral al Marinei Comerciale din România. (Sursa: prof. Dragomir
Leontina, lucrare pentru obținerea gradului didactic I, cu tema „Învățământul în
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Școala Leotești, comuna Bobicești, județul Olt în perioada 1900-1948”,
nepublicată)
Organizația pionierilor, a Șoimilor patriei și UTC-ul
După Reforma învățământului din toamna anului 1948, la 30 aprilie 1949 sau creat în țară primele detașamente de pionieri. În cadrul școlilor din comuna
Bobicești, începând cu anul 1950, au luat ființă primele detașamente de pionieri la
clasele I-IV. În cadrul fiecărei clase, elevii buni la învățătură și disciplină erau făcuți
pionieri în cadrul unei adunări festive în școală sau la diferite monumente istorice.
După ce rostea fiecare angajamentul scris, primea cravata de pionier de culoare
roșie, iar pe margine cu tricolorul. Uniforma pe care o purta pionierul numai la
festivități se compunea, la fete, din: fustă bleumarin închis cu pliseuri, bluză albă și
centură de pionier, pe cap o bască albă, iar picioarele cu ciorap trei sferturi albi, iar
încălțămintea era diferită în funcție de sezon, de preferat pantofi negri.
În cadrul detașamentului erau două sau trei grupe de pionieri în funcție
de numărul de pionieri. Ei se numeau președinți de grupe și aveau o singură tresă
pe umăr, iar comandantul de detașament avea două trese roșii. Învățătorul era
instructorul de detașament, care organiza întreaga activitate a detașamentului. În
fiecare școală cu clasele I-VIII exista Unitatea de pionieri ce îngloba toate
detașamentele de la școala respectivă. Pe rând, fiecare comandant de detașament
raporta comandantului de unitate prezența la festivitate a pionierilor din
subordine.
La început, în anul 1957, prin înființarea școlii de 7 ani Bobicești, unde
veneau elevii din toată comuna, a luat ființă o unitate de pionieri cu multe
detașamente de pionieri care cuprindeau și școlile primare. Unitatea de pionieri
condusă de un comandant de unitate ales de pionieri din rândul celor mai buni
elevi din școală se alegea, de obicei, din rândul elevilor de clasa a VII-a.
Activitatea pionierilor era sub îndrumarea unui cadru didactic. Mulți ani, de
activitatea pionierească s-a ocupat prof. Niculescu Ion. Din anul 1960, la Școala
Leotești și 1964 la Școala Bechet, o dată cu înființarea ciclului gimnazial și la
aceste școli, au luat ființă unități de pionieri. Activitatea pionierească, pe întreaga
comună, era îndrumată și controlată de un cadru didactic degrevat de un număr
de ore, pentru a putea să se ocupe de desfășurarea întregii activități pionierești pe
comună. Această funcție a îndeplinit-o doamna prof. Cojocaru Niculina de la Șc.
Generală Leotești. Unele date despre înființarea primelor detașamente de pionieri
sunt preluate din materialele prezentate de directorul Școlii Bobicești, Mircea
Nicolaescu, iar celelalte informații fac parte din experiența personală pe care am
trăit-o când am funcționat în comuna Bobicești la Șc. Gen. Leotești ca profesor
și director de școală.
Copiii de grădiniță aveau și ei organizația lor, a „șoimilor patriei”, cu
uniforma adecvată pentru ei.
După ce elevii împlineau vârsta de 14 ani erau făcuți uteciști.
Consiliul elevilor
În prezent, în cadrul școlilor există Consiliul elevilor, organizație școlară
condusă de un lider (ales de către elevi prin vot secret, în urma depunerii unei
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candidaturi) și câțiva membri, care organizează o serie de activități extrașcolare
și extracurriculare, asistați și sprijiniți de consilierul educativ al școlii, un
profesor ales prin vot în cadrul Consiliului Profesoral. În acest an școlar
2017/2018, consilierul educativ este dna prof. Mateescu Daniela, iar
reprezentantul Consiliului elevilor este Stancu Raluca, elevă în clasa a VII-a.
Președintele Comitetului de părinți la nivel de școală este domnul Dabu Viorel.
6. Biserica, școala și educația: o lume în simbioză
Pe lângă activitatea dascălilor un rol important l-au avut preoții. Astfel,
preotul Dumitru Bobicescu a construit primul local de școală în Bobicești,
clădire ce se află și în prezent, dar din nefericire din lipsă de elevi este goală,
nepopulată, la fel și clădirea de alături, iar de anul viitor (1918/1919) și clădirea
mare a școlii va avea aceeași soartă, rămânând ca structură (cu grădiniță și
C.D.I.) Elevii vor fi aduși cu microbuzul școlar la Școala cu clasele I-VIII
Leotești. De asemenea, preotul I. Dovăncescu, preotul Constantin Moștenescu,
alături de soția sa, Moștenescu Alexandrina, învățătoare mulți ani la Școala
Bobicești și-au adus contribuția la pregătirea și educarea elevilor din această
școală. Conduita moral-civică a tinerilor și a cetățenilor din Bobicești se
datorează efortului comun între dascăli și preoți.
După revoluție, 1990, preotul Delureanu Gheorghe, alături de soția sa,
profesor de limba română, Delureanu Minodora, și director al școlii Bobicești, sau implicat în viața comunității și a școlii în mod special. Ca fiu al satului, preotul
Delureanu Gheorghe a fost elevul școlii Bobicești, având în clasele I-IV ca
învățător pe Andreescu Constanța, clasa I, (prin căsătorie - Băluță, a plecat la
Balș), continuând studiile cu dna învățător Nicolaescu Elena. În anul școlar
1956/1957, înființându-se ciclul gimnazial la Școala Bobicești, a avut ca diriginte
pe d-na prof. de limba română Păunescu Constanța. După terminarea studiilor de
teologie s-a întors în comuna Bobicești ca preot paroh la Biserica Bobicești și a
slujit și la Chintești, Bechet. Așa cum am arătat mai sus, după Revoluție,
implicându-se și politic și «având trecere» la județ, a reușit împreună cu dna
Delureanu Minodora, director, să aducă calculatoare la Școala Bobicești. Puține
erau școlile sătești cu calculatoare. De asemenea, au reparat școala mică și au
plantat în curtea școlii mulți pruni, fiind o livadă frumoasă. A predat 12 ani religia.
După ce fiul său, Delureanu Augustin, a urmat exemplu tatălui devenind
preot, s-a stabilit în sat și a preluat parohia Bobicești, iar preotul Delureanu
Gheorghe a slujit la biserica din Curtea Spitalului Slatina până la pensionare.
Nu puteam să nu remarcăm și contribuția preotului tânăr, Delureanu
Augustin, împreună cu soția sa, Delureanu Manuela, profesor de limba franceză
la Școala Bobicești care a deținut o perioadă scurtă, 2010/2011, funcția de
director. Atât preotul Delureanu Gheorghe cât și fiul său Delureanu Augustin au
antrenat elevii școlii în învățarea de colinde și desfășurarea de programe artistice
pe scena Căminului Cultural Bobicești în timpul sărbătorilor de iarnă - Crăciun
și Anul Nou. Prin efortul comun Școala și Biserica au avut o colaborare
strânsă.Elevii Școlii Bobicești, ca de fapt elevii de la toate școlile din comună,
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nu au avut abateri grave de la disciplină, mulți rămânând cu acele trăsături
morale de urmat.
7. Concluzii: stabilitatea aduce performanță
Analizând istoria învățământului de la Școala Bobicești de-a lungul
timpului, putem trage concluzia că învățământul s-a desfășurat la un înalt nivel
științific, cu rezultate bune și foarte bune ca urmare a muncii dascălilor ce și-au
pus amprenta pe formarea și educarea elevilor. Rezultatele bune și foarte bune sau datorat celor trei factori care au acționat în comun: dascălul, elevul și
părintele. Stabilitatea cadrelor didactice a contribuit foarte mult la cunoașterea
elevului sub toate aspectele lui, cât și legătura permanentă cu părinții, care aveau
încredere totală în dascălii școlii.
La nivelul Școlii Bobicești au existat familii de dascăli ce au funcționat
la această școală, ca Anghel Alexandru și Anghel Elena, familia Gîrlea Ion și
Gîrlea Eugenia, Nicolaescu Mircea și Nicolaescu Elena, Păunescu Marin și
Păunescu Constanța, Niculescu Ion și Niculescu Larisa, Bărbulescu Traian și
Bărbulescu Nicolița. La școala Comănești, familia Bărbulescu Valerică și
Bărbulescu Maria, la școala Bechet, Ghiță Dumitru și Ghiță Cornelia. Toate
aceste familii, după căsătorie, și-au construit locuința aproape de sat, cei mai
mulți cu locuința aproape de școală, încât elevii erau mereu sub lupa dascălilor.
II. ȘCOALA LEOTEȘTI
1. Învățământul în Satul Leotești de la începuturi până la 1948
Satul Leotești este menționat în același document în care este amintit și
satul Chintești. Prin acest document (emis la 30 octombrie 1517) , domnul Țării
Românești, Neagoe Basarab, întărește mănăstirii Govora „o serie de sate, între
care și Leotești”1. Din punct de vedere administrativ-teritorial, comuna Leotești a
fost înființată prin Legea administrativă din 31 martie 1864, făcând parte din
județul Romanați, Plasa Oltețu. De comuna Leotești aparțineau satele Mirila și
Belgun. După noua împărțire administrativ-teritorială a țării din 1968, comuna
Leotești a fost desființată și Leoteștiul rămâne sat component al comunei
Bobicești.
„În satul Leotești a existat școală înființată în anul 1839; în anul 1840,
învățătorul Gheorghe Nedelcu primea 130 de lei de la cele 65 familii din
Leotești.”2 „În anul 1887, școala Leotești a fost frecventată de 73 de elevi.” 3 „În
anul 1898, în comună se găseau o școală primară mixtă cu un învățător.” 4 „În
anul 1912, în comuna Leotești erau următoarele instituții: primărie, post de

1

D.R.H.B, vol.II, p. 317.
Cezar Avram (coord) și colaboratorii, Dicționarul istoric al localităților din județul Olt, (AF), Ed. Alma, Craiova, 2009, p. 64.
3
Ibidem, p. 65.
4
Ibidem, p. 65.
2
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jandarmi, post telefonic, școală și biserică.”5 În anul 1928 se menționează în
Monografia județului Romanați că în comuna Leotești este o „școală cu trei
învățători: Dumitru Celărianu, Antonie R. Ion, ambii definitivi și Elena Predescu
- provizorie”6. „Instituții în anul 1941 erau: primărie, post de jandarmi, oficiu
poștal, școală (3 posturi de învățători), cantină școlară, biserică, bibliotecă
parohială.”7
Prin aplicarea noii legislații și a organizării școlare prin adoptarea unor
regulamente și circulare ministeriale în timpul mandatului său de ministru al
Instrucțiunii Publice, Spiru Haret „a dus la creșterea prestigiului dascălilor din
învățământul primar” (ibidem, pag. 64). Asemenea măsuri au fost implementate
și la școlile din satele noastre. După anul 1900, școala primară era organizată pe
cinci clase. Majoritatea școlilor rurale aveau o singură sală de clasă și un singur
învățător. Munca acestuia era foarte grea, el neputând să urmărească deodată
cinci serii de elevi, având fiecare materia de învățat. Sistemul monitorial fusese
abandonat în mod oficial mai înainte, deși în mod practic se mai folosea la
școlile sătești. Aceste cinci clase veneau la școală deodată. Învăţătorul trebuia ca,
pe când se ocupa de predarea alfabetului la clasa I, să aibă privirea și asupra
celorlalte clase, să le țină în ordine, să le dea de lucru. „Pentru un învățător mult
mai ușor ar fi fost dacă ar fi avut de predat la 30 de elevi dintr-o singură clasă,
decât la 20 împărțiți în cinci clase. Acest grav inconvenient, pe lângă altele, a
fost unul din obstacolele în calea răspândirii mai temeinice a învățământului
primar la sate.”8 „Un bilanț făcut în 1910 de un institutor demonstrează că în
timpul ministeriatului lui Spiru Haret s-au înființat 1063 de școli rurale, s-au
creat 2639 posturi de învățători.”9 În toată această perioadă a crescut numărul
știutorilor de carte din România cu 12 procente. Din statistica știutorilor de carte
din 1912 rezultă că numărul acestora a crescut de la 22% în 1899 la 39,3% la
data întocmirii, deci cu 17,3%.
Privind mobilierul școlilor și în special băncile în care stau elevii, la 16
mai 1903 a fost dată o circulară de către Ministrul Instrucțiunii Publice, Spiru
Haret, către primarii comunelor urbane și rurale, atrăgându-le atenția asupra
mobilierului școlar care în multe locuri este tot primitiv. „Vechile bănci de câte
6-12 locuri - sublinia Haret, construite fără nicio grije de sănătatea copiilor, care
produc rahitismul, deviația coloanei vertebrale, miopia și o mulțime de
infirmități, trebuie să fie izgonite din școli cu totul. Nu vom admite cu niciun
chip a se mai face bănci de model vechi.”10 „Mobilierul este vechi la mai toate
școlile rurale, este primitiv și rău construit, el este vătămător sănătății copiilor.” 11
5

Ricman N. Stefan, Enescu Vasile, Iosif Fr., Constantin Paul, Monografia județului
Romanați, Contribuții. Institutul de Arte Grafice „Ramuri”, S.A.I., Craiova, 1928, p. 380,
Comuna Leotești.
6
NU EXISTĂ (pagina 99 din manuscris.)
7
NU EXISTĂ (pagina 99 din manuscris.)
8
N. Adăniloaie, op.cit., p. 254.
9
Ibidem, p. 241.
10
Arhivele Statului București, Fond MCIP, dosar 121/1904, p. 158.
11
Ibidem, p. 159.
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„Dată fiind nepăsarea autorităților, în unele comune țăranii au contribuit masiv,
cu fonduri proprii și cu mână de lucru, pentru construirea mobilierului necesar
școalelor sătești.”12
Un alt obstacol în dezvoltarea învățământului primar la sate îl constituia
lipsa de localuri. Dar lipsa localurilor nu a împiedicat funcționarea școlii,
deoarece au fost închiriate spații particulare. Primul local construit în satul
Leotești a fost pe locul unde se află astăzi Căminul Cultural, după planul propus
de „Eforia Școalelor”, care stabilea modelul de construcție pentru satele care
aveau peste 300 de familii si că localurile să aibă 3 încăperi - o sală mare de
clasă unde se predau lecțiile și două camere mai mici, ce urmau să servească
drept locuință pentru învățători.13 Pe măsură ce populația școlară creștea, acest
local cu o singură sală de clasă a devenit insuficient, fiind nevoie de un spațiu
mai mare, deoarece se înființase al II-lea post de învățător, iar în anul următor, și
al III-lea post.
În anul școlar 1926/1927, la școala elementară mixtă Leotești funcționau
trei învățători, după cum urmează:
1. Ilie R. Antonie, învățător la clasele a II-a și a III-a, funcționa la sala de
clasă din școală;
2. Elena Gâlcescu - învățător la clasa I, funcționa dimineața într-un local
închiriat;
3. Celărianu Dumitru - învățător la clasa a IV-a, funcționa după masă în
același local închiriat.14
Prin legile elaborate între anii 1900-1948 s-a urmărit dezvoltarea unui
învățământ cu adevărat științific. Aplicarea prevederilor respective depindea de:
specificul obiectului de învățământ, competența învățătorului, posibilitățile
cetățenilor din sat de a asigura cele necesare copiilor la școală.
Legea C. Angelescu din 1924 prevedea organizarea învățământului
primar și obligativitatea claselor supraprimare, respectiv clasele a VI-a și a VIIa, deoarece clasa a V-a exista. Legea din 1938 se referea la învățământul primar
și normal și „obligativitatea învățământului secundar, elaborându-se o programă
cu un conținut minimal unic pe țară”.15
În mod concret, la Școala primară mixtă Leotești au funcționat 4 clase
până în anul școlar 1901-1902, când s-a adăugat și clasa a V-a. Școala a
funcționat cu 5 clase până în anul școlar 1929-1930, când s-a adăugat clasa a VIa, iar în anul următor, și clasa a VII-a. Pentru exemplificare, voi prezenta
următoarea situație.
În anul școlar 1900-1901 au funcționat 4 clase , după cum urmează:
 Clasa I - au fost înscriși la începutul anului școlar 31 de elevi, au
promovat 5 și 26 de elevi repetenți;
12

Ibidem, p. 159.
Nicolae Andrei și Gh. Pârnuță, Istoria învățământului din Oltenia, vol. I, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1977, p. 328.
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Arhiva școlii Leotești.
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Istoria învățământului - Compendiu, Ed. Didactică și Pedagogică, 1971, p. 258.
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clasa a II-a - 16 elevi înscriși, au promovat 12, iar 4 elevi repetenți;
clasa a III-a - 4 elevi înscriși, 4 promovați;
clasa a IV-a - 3 elevi înscriși, din care 3 promovați și un elev repetent.
Ȋn total, 54 de elevi înscriși , din care 23 promovați și 31 repetenți.
Ȋn anul școlar 1901/1902 se adaugă clasa a V-a.
 Clasa I - 30 de elevi înscriși, au promovat 13 și 17 elevi repetenți.
 Clasa a II-a - 9 elevi înscriși, au promovat 7 și 2 repetenți.
 Clasa a III-a - 12 elevi înscriși, din care 9 promovați și 3 elevi repetenți.
 Clasa a IV-a - 4 elevi, din care a promovat 1 elev și 3 elevi repetenți.
 Clasa a V-a - 4 elevi, din care un elev promovat și trei elevi repetenți.
Ȋn total, au fost 59 de elevi înscriși în clasele I-V. La sfârșitul anului
școlar au promovat 31 de elevi , 28 fiind repetenți.
Vom urmări în continuare anul școlar 1929/1930, când se adaugă clasa a
VI-a și în cel următor, 1930/1931 , clasa a VII-a.
În anul școlar 1929-1930 se înființează clasa a VI-a, după cum urmează:
 Clasa I - 52 de elevi înscriși, din care 33 de elevi promovați și 19 elevi
repetenți;
 Clasa a II-a - 28 de elevi înscriși, din care 23 de elevi promovați și 5
elevi repetenți;
 Clasa a III-a - 32 de elevi înscriși, din care 27 de elevi promovați și 4
elevi repetenți;
 Clasa a IV-a - 18 elevi înscriși, din care 17 elevi promovați și 1 elev
repetent;
 Clasa a V-a - 19 elevi înscriși, din care 10 elevi promovați și 9 elevi
repetenți;
 Clasa a VI-a – 26 de elevi înscriși, din care 22 de elevi promovați și 4
elevi repetenți.
Total I-VI : 175 de elevi.
În anul școlar următor (1930-1931) se ȋnfiinţează și clasa a VII-a:
 Clasa I - 59 de elevi înscriși, 35 de elevi promovați, 24 repetenți;
 Clasa a II-a - 37 de elevi înscriși, 32 de elevi promovați, 5 repetenți;
 Clasa a III-a - 27 de elevi înscriși, 21 de elevi promovați, 6 repetenți;
 Clasa a IV-a - 27 de elevi înscriși, 26 de elevi promovați, 1 repetent;
 Clasa a V-a - 19 elevi înscriși, 9 elevi promovați și 10 elevi repetenți;
 Clasa a VI-a - 13 elevi înscriși, 8 promovați, 5 repetenți;
 Clasa a VII-a - 21 de elevi înscriși, 7 elevi promovați și 14 elevi
repetenți.
Total elevi înscriși I-VII = 203 elevi.
Dacă la clasele I-IV mai veneau la școală, la clasele V-VII numărul
absențelor era foarte mare, deoarece părinții îi luau la muncile agricole.
Alături va fi trecut tabelul cu numărul elevilor înscriși la școală în
perioada 1900-1948 și situația lor școlară, promovați sau repetenți.
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Creșterea numărului de elevi a determinat construirea unui nou local de
școală ce se impunea cu necesitate. Școala s-a ridicat din fondurile statului, iar
sătenii au ajutat cu brațele. Demersurile pentru construirea localului de școală
s-au făcut din anul 1922, lucru consemnat în condica de prezență din anul 1922
de învățătorul Ilie Georgescu, care arată că „a fost la Caracal, reședința
județului Romanați, spre a susține interesele Comitetului de aprobare a
bugetului, fiind delegat de comitetul din Leotești”16.
Rezultă din aceste date că noua construcție a durat 5 ani, începută în
1922 și terminată în 1928. Ea a fost gata la 1 noiembrie 1928, eveniment
consemnat tot în condica de prezență după cum urmează: „S-a sfințit apa și s-a
făcut feștania claselor de către preot, după care a urmat împărțirea claselor de
elevi între cei trei învățători.”17
În „Monografia Județului Romanați” din 1928 se precizează: în anul
1928, în comuna Leotești, școala era una singură, iar „învățătorii erau: Dumitru
Celărianu, Antonie R. Ioan, ambii definitiv și Elena Predescu – provizorie”18.
Școala este zidită din cărămidă, acoperită cu tablă și se compune din două săli
mari de clasă, despărțite de un coridor lung, în capătul căruia se află cancelaria.
Dimensiunile celor două săli de clasă sunt egale cu lungimea de 9 m, lățime 6 m
și înălțime 4 m. Ea a fost evaluată la suma de 230.000 de lei. Clădirea există și
astăzi, deși a fost grav avariată de cele două cutremure, 1940 și 4 martie 1977. A
fost consolidată și modernizată după anul 2000, servind în prezent ca local
pentru grădinița Leotești, unde funcționează o grupă combinată de copii,
educator Cara Alina. Avariile suferite de această școală în urma cutremurului
din noiembrie sunt consemnate în documentele de arhivă din care precizăm
„luni, 10 noiembrie 1940, orele 3,40 numite, dimineață, a fost un groaznic
cutremur de pământ de 9 grade. În urma acestuia, localul de școală a fost grav
avariat. Pentru curățirea sălilor de clasă de moluz au fost suspendate cursurile
școlare în zilele de 11 și 12 noiembrie. La numai 3 zile după cutremur școala a
fost vizitată de inspectorul școlar Ștefan Stoenescu, pentru a vedea starea în
care se găsea școala după cutremur”.
Inspectorul școlar a apreciat faptul că școala a fost curățată și văruită.
Despre situația școlii după cutremur, Inspectoratul Școlar al județului Romanați
„a trimis o adresă școlii prin care i se cerea directorului să comunice
inspectoratului starea în care era școala și ce măsuri se impun pentru buna
funcționare a ei”19. Pentru a nu se răspândi vreo epidemie, medicul primar al
județului Romanați a trasat ca sarcină dezinfectarea școlilor, făcând apel la
factorii de răspundere din comune, avertizându-i că în județ a apărut tifosul
exantematic și să fie combătut cu tot sufletul acel flagel. 20
16

Dragomir Leontina, Lucrare de gradul I, nepublicată
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Urmărind cifra de școlarizare după anul 1930, când s-au înființat trei
clase gimnaziale și numărul claselor era de 7, iar al elevilor creștea mereu, nici
acest local construit în anul 1928 nu satisfăcea spațiul necesar pentru
desfășurarea procesului de învățământ; a fost nevoie să se apeleze la spații de
închiriat. A existat posibilitatea ca una din sălile construite peste stradă pentru
primărie să fie folosită ca sală de clasă. După 1968, când se desființează Comuna
Leotești, localul fostei primării revine tot școlii, după intrarea în folosință a
noului local de școală cu 8 clase în anul 1977; vechiul local rămâne celor două
grupe de preșcolari, având ca educatoare pe Costache Margareta și Lisandru
Nuța. În prezent, acest local servește drept dispensar uman.
Revenind la anul 1930, putem afirma că în urma recensământului general
al populației din România, în satele Comunei Bobicești s-au înregistrat 3118
locuitori. Repartizată pe sate, populația arăta astfel:
Total populație Masculin Feminin

Nr.crt.

Sate

1.

Belgun

343

153

190

2.

Bobicești

839

392

447

3.

Bechetul de Jos

387

177

201

4.

Bechetul de Sus

222

100

122

5.

Chintești și Govora

238

120

118

6.

Leotești

498

262

236

7.

Mirila

404

186

218

8.

Comănești

187

92

95

Dosar cu recensămȃntul populaţiei 1930 (Arhiva Primăriei Bobicești)
Din datele statistice ale acestui recensământ general al populației,
prezentate pe sexe, grupe de vârstă, rezulta ca ȋn 1930 existau „în Comuna
Leotești 420 de știutori de carte cu clasele primare, 9 persoane cu studii
secundare și nicio persoană cu studii universitare”.21 Dacă în anul 1888 existau
85 de persoane care știau carte, s-a ajuns ca în decurs de 40 de ani să știe carte
un număr de 420 de persoane. După anii 1938 și până în 1948, numărul
școlarilor înscriși în fiecare clasă din ciclul primar era mai mare în comparație cu
numărul elevilor înscriși în clasele gimnaziale. De exemplu, ȋn anul școlar 19381939 erau înscriși după cum urmează: clasa I - 43 de elevi, clasa a II-a - 33 de
21

Arhivele St. Slatina. f.n. Romanați - Recensământul general al populației României din
1930, vol. 3, p. 393. Vezi și Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar - cu recensământul populației
- al Comunei pe sate (1930)
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elevi, clasa a III-a - 31 de elevi, clasa a IV-a - 40 de elevi, clasa a V-a - 30 de
elevi, clasa a VI-a – 25 de elevi, clasa a VII-a – 17 elevi.
Legea din 1939 a elaborat o programă minimală unică pentru clasele IIV, ce urma să se completeze cu „programa adaptată specificului regional” 22.
Obiectele care se predau în anul școlar 1938/1939 erau grupate pe ramuri de
educație, așa cum figurau în registrele matricole:
 educarea sănătății (gimnastică, anatomie și igienă);
 educarea literară (citirea, compunerea, gramatica, istoria);
 educarea practic-gospodărească (lucru manual, practica agricolă,
gospodăria);
 educarea artistică (scrierea frumoasă, desen, lecturi suplimentare);
 educarea morală (morală, religie, datoriile omului și cetățeanului,
purtarea).
În școală nu se neglija nici aspectul educativ al elevilor. Învățătorul se
preocupa ca elevii săi să fie crescuți și educați, să fie conștiincioși în societate și
acasă. Dăm ca exemplu recomandările făcute de învățătorul Ion R. Antonie
elevilor săi pentru vacanța de iarnă (Crăciun): „să fie model de onestitate și le-a
vorbit elevilor de buna cuviință”.23 „Începând cu anul școlar 1940/1941, în
catalogul claselor apărea la sfârșit foaia de observații cu rubricile ce trebuie
completate de învățător pe fiecare trimestru.”24 În această fișă de observație
pentru fiecare elev , învățătorul completa , pe lângă datele personale, și date
psiho-pedagogice ale elevului. De exemplu:
 la însușiri sufletești, era inclusă inteligența (foarte deștept, deștept,
mediocru, submediocru);
 temperamentul (fire închisă, deschisă, impresionabilă, iute, ambiție,
combativă, impulsivă, stăpânită);
 caracter și personalitate (conștiincios, muncitor, perseverent, corect,
bun camarad, altruist, egoist);
 deprinderi bune sau rele;
 caracterizarea generală - pentru care obiect de învățătură și activitate
arată mai mult interes și aptitudini;
 profesia pentru care înclină elevul, părinții sau o recomandă educatorul.
După aplicarea legii din 1938 s-a observat că școala a făcut progrese în
privința studiului psiho-pedagogic al elevului. În completarea datelor, învățătorul
era ajutat de medicul școlii. Instrucțiunile privind completarea foii de observație
se află în cataloagele din 1940. Un asemenea exemplu de fișe de observație este
inclusă la Școala Bechet unde s-a găsit un asemenea catalog.

22

Istoria învățământului din România - Compendiu, Editura Didactică și Pedagogică, 1971,
p. 264.
23
Dragomir Leontina, Lucrare de gradul I, nepublicată, op. cit., p. 25.
24
Arhiva Bobicești - cataloagele din anul școlar 1940/1941.
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O situație aparte o constituie faptul că satul Leotești, fiind aproape de
orașul Balș, cei mai buni elevi de gimnaziu, începând chiar cu clasa a V-a,
plecau și se înscriau la oraș, iar cei slabi rămâneau acasă. De aceea am remarcat
faptul că la clasele gimnaziale numărul de elevi este mai mic. În ceea ce privește
aspectul practic al învățământului primar și gimnazial de la sate, s-a urmărit
formarea de deprinderi practice muncind pe terenul din curtea școlii, dar și pe
terenul arabil al acesteia. S-a încercat și deprinderea elevilor cu anumite meserii,
având în vedere că în orașul vecin satului erau întreprinderi industriale. Astfel sa înființat un mic atelier condus de maiștri în care se găseau anumite scule:
rindea simplă, cioplitoare, vinclu, strasmaser, daltă lată, rașpel, draibel, piatră
tocilă, două chisere, un ferăstrău, două ciocane, un joagăr, un topor, clește,
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șurubelniță, o cuțitoare, patru ascuțitori, o pilă, 3 burghie (procese verbale de
inventar). „Școala poseda, ca orice instituție din acea perioadă, și teren arabil
situat pe teritoriul satului Mirila, totalizând 2,5 ha de pământ, împărțit în două
terenuri. Un teren arabil situat în Mirila, lung de 287 m, lat de 59 m și 62 m,
având suprafața de 1,7363 ha. Se învecinează la răsărit cu Constantin N.
Dumitru, la apus cu Dumitru C. Fieraru, la sud cu Gheorghe Lungu, la nord cu
drumul de trecere. Tot la Mirila, școala mai posedă un teren de 7640 m2, și se
învecina cu Ion D. Nițu la răsărit, Gheorghe Moandă la apus, N. Smătrea la nord
și Gheorghe Dobriceanu la sud. Iar pe suprafața de 0,1638 ha din vatra satului
Leotești s-a construit școala în 1928”25 , așa cum am arătat anterior.
În curtea școlii mai există o remiză pentru lemne, construită din lemne,
scânduri de brad, și acoperită cu tablă. Această remiză (magazie) servea pentru
depozitarea combustibilului pentru iarnă. Încălzirea claselor, evaluată la 1500 lei,
se făcea cu sobe construite din teracotă. Pământul școlii era dat în arendă și
cultivat cu cereale. De plata arenzii se îngrijea Comitetul școlar, format din
preotul Gheorghe Popescu, președinte, Florea R. Dumitra, secretar, iar membri
erau Ion R. Ilie, Marin Brînariu și Florea Dragomir.
Din două chitanțe găsite în documente reiese că învățătorul Ilie
Georgescu plătea pe luna februarie din 1923 suma de 300 lei decont din arenda
terenului școlar de la Leotești, iar pe 26 februarie 1926 plătea suma de 200 lei
rest din arenda pe anul trecut.26 „Într-un proces verbal din 1940 privind
inventarul școlii se menționa existența a trei tablouri religioase, 3 icoane, 19
tablouri istorice, 8 hărți, 4 tablouri intuitive, o mașină de socotit, 10 corpuri
geometrice, 3 măsuri de capacitate. Toate evaluate la suma de 48.895 lei.
Privind mobilierul școlar, se menționează: 22 de bănci a patru elevi,
lungi de 2,20 m și înalte de 0.75 m și 70 de pupitre a doi elevi, lungi de 1,20 m și
înalte de 0.75 m, 2 catedre de 0.8 m lungime și 0.55 m lățime, înalte de 0.90 m; o
catedră cu pedestal de 0.85 m lungime, 0.55 m lățime și 0.90 m înălțime; 3 table
de scris cu trepied lungime 1,50 m și late de 0.90 m. Sunt evaluate aceste bunuri
la suma de 23.500 lei. Pe lângă mobilierul care servea pentru elevi, mai existau
ca mobilier didactic: 4 scaune cu răzmătoare, o masă cu 3 sertare, un dulap
pentru arhivă și bibliotecă și o masă simplă. Restul de obiecte inventariate erau 4
sobe de teracotă, 18 perdele cu 0.50/0.40 m cu motive naționale și 2 perdele de
pânză tot cu modele naționale. Biblioteca dispunea de 5 volume teatru, 12
volume geografie, 10 volume istorie, 65 volume literare și diverse.”27
„În anul 1941 exista în satul Leotești o școală cu 3 posturi de
învățători.”28 „În perioada 1941-1944 a funcționat la școala Leotești o cantină
școlară la care luau dejunul 12 elevi. În lista găsită în documentele școlii se
25

Dragomir Leontina, Istoria învățământului din Leotești, lucrare gradul I nepublicată, 19001948.
26
Ibidem, p. 13.
27
Ibidem, p. 14.
28
Avram Cezar (coord) și colab. - Dicționarul istoric al localităților din județul Olt (A-F),
Ed. Alma, Craiova, 2009, p. 66.
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preciza că la data respectivă erau 19 castroane, 20 cauce, 10 linguri metalice,
ceea ce dovedește existența și funcționalitatea cantinei. Pentru bunul mers al
cantinei, funcționa un comitet de conducere care se compunea din: Marin I.
Dragomir (primar), Ion R. Antonie (învățător), Gheorghe Popescu (preot), C.
Vasilescu (agent sanitar), Ștefan Nica (agent agricol).”29
Privind încadrarea școlii cu învățători în perioada 1882-1949, enumerăm:
Mirescu (1882-1884), E. Iliescu (1884-1889), M. Florescu și M. Mihpilecu
(1889-1890), Gheorghe Ionescu (1890-1895) și C. Popescu (1890-1891),
Diculescu suplinitor (1891-1892), institutor Eufronisa Enescu (1898-1899),
Ștefan C. Nicolae (1906-1907), Moștenescu Constantin și Dinculescu (19071908), I. R. Popescu (1908-1915), I. Năstase și Teodorescu (1918-1919), Ilie
Georgescu (1921-1923), Antonie R. Ion (1923-1948) și Dumitru Celărianu
(1923-1929), Stănculescu Gheorghe (1931-1957), Elena Antonie (1924-1937),
E. Preda (1930-1931), preot și învățător Gheorghe Popescu (1934-1948),
Codreanu (1944-1945), Ștefan Stoenescu (1938-1940), Elena Brinar (19481949)30, Antonescu Gheorghe (1943-1952)31.
„De asemenea, pentru anul 1890 este menționat ca învățător Maria
Dosoftei.”32
O mare perioadă de timp, aproape 25 de ani (1923-1948), au funcționat
la Școala Leotești ca învățători:
1) Antonie R. Ion , în timpul căruia s-a inaugurat la 1 noiemnbrie 1928
localul de școală în incintă căruia locuia. Soția sa, tot învățătoare; copilul său a
învățat la această școală. A avut ca studii școlare Școala Normală. El a ocupat și
funcția de director. A făcut parte din Comitetul de conducere al cantinei școlare
(1941-1944), cât timp a funcționat aceasta. Din toate consemnările făcute în
condicile de prezență de revizorii școlari la această unitate, nu există nicio
sancțiune pentru vreo faptă săvârșită de el în lunga perioadă de conducere a
școlii ca director, nici în calitate de învățător al Școlii.
2) Ștefan Stoenescu a fost un alt învățător care a predat la școala
Leotești în perioada (1938-1940). Era navetist din Balș. El s-a născut în anul
1906 în comuna Iancu Jianu. A absolvit seminarul, dar spre sfârșitul lui a dat
diferența și aceste studii s-au echivalat cu Școala Normală de învățători în anul
1923. La Școala Leotești s-a transferat în anul 1938 de la școala unde fusese
repartizat. În anul 1940 îl găsim ca inspector școlar la județul Romanați. Dânsul
este inspectorul școlar care a vizitat școala Leotești după cutremurul din 1940,
așa cum am descris anterior.33 Era iubit de copiii din sat, s-a dedicat meseriei de
dascăl, obținând rezultate bune. Între anii 1953-1955 a ocupat funcția de director
al Școlii Medii din Balș, în prezent Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș.34
29

Arh. Naționale județul Olt, f.n. 1941, fișa comunei Leotești.
Dragomir Leontina, Lucrare de greadul I nepublicată, op. cit.
31
Vezi și Bănică Paula, Buică Adriana, Vasile Elisabeta Lenuța, Monografia comunei
Bobicești, Ed. Refriograf, Craiova, 2015, p. 172.
32
Mircea Nicolaescu, Monografia comunei Bobicești, nepublicată din 1973, p. 15. Se pot
studia cataloagele.
33
Dragomir Leontina, op. cit., p. 16.
34
Negreanu Ion, Monografia Liceului Teoretic „Petre Pandrea”, Ed. Diacritic, Timișoara,
2013, p. 22.
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3) Stănculescu Gheorghe a fost dascălul care a funcționat ca învățător în
comuna Bobicești la aproape toate școlile din satele comunei, iar după înființarea
claselor gimnaziale V-VII a predat obiectul muzică. Absolvent al Școlii Normale
din Târgu Jiu, a fost repartizat la Școala Leotești din 1931 și a funcționat în
comună până la pensionare. Originar din Amărăști, a fost nevoit să-și facă
locuință în sat, deoarece camerele din localul școlii, rezervate pentru locuința
învățătorului, erau ocupate de învățătorul Ion Antonie cu familia sa. Casa din
Mirila în care a locuit învățătorul Stănculescu Gheorghe a fost vândută familiei
Dumitru Gheorghe și Tabita, în care acestia au locuit mai mult timp. În prezent a
fost dărâmată și a fost construită o altă casă.
Studiind documentele școlare (matricole, cataloage), am observat că acestea
au fost completate cu multă grijă, conform instrucțiunilor scrise la începutul
cataloagelor. A iubit mult muzica, aşa vorbesc astăzi bătrânii satului. Acest lucru
apare în condicile de prezență, unde se consemneaza faptul că a pregătit multe
programe artistice pe care le-a susținut la Căminul Cultural din Comună. Era
priceput în a pregăti coruri pe mai multe voci. Dovadă fiind faptul că și după
pensionare a fost solicitat să predea acest obiect la Școala din Comuna Bobicești.
Despre domnul învățător Stănculescu Gheorghe menționează în lucrarea
sa de grad doamna prof. Dragomir Leontina că „i-a fost elevă în clasa a VI-a și a
VII-a, respectiv în anii școlari 1957-1958 și 1958-1959. Era exigent și prezent la
orice îndatorire profesională. A fost promovat ca dascăl la gradul de mentor.
Doamna Dragomir Leontina povestește că a găsit o însemnare într-un document
din 19 decembrie 1946 în care inspectorul școlar vizează condica cu ocazia
inspecției speciale făcute domnului Stănculescu Gheorghe în vederea
acordării gradației de mentor.”
Subsemnata, autoarea acestei lucrări, menționez că l-am cunoscut pe
învățătorul Stănculescu Gheorghe când era la pensie, având locuința mea din
Mirila la câteva case de locuința domnului învățător. Deși în vârstă, era mereu
prezent în mijlocul sătenilor, care se adunau la răscrucea drumului ce ducea spre
ulița Stănceștilor și ulița lui Stamate (la pod) unde le cânta la vioară sau
muzicuță, iar ei, mai ales toamna, lângă o oală de vin, jucau până aproape se
vărsau zorile, mai ales duminica sau în zilele de sărbătoare. Fiind singur și
bătrân, a fost luat de fiica sa la Slatina spre îngrijire.
4) Celărianu Dumitru a funcționat ca învățător la Școala Leotești între
anii 1923-1929. A fost un dascăl de renume, cu rezultate bune, ce și-a făcut
datoria cu multă răspundere având tact pedagogic. A desfășurat activitate
culturală cu elevii, dar și cu sătenii. Învățătorul Dumitru Celarianu s-a implicat
mult în viața comunei. El a fost cel care a dat informații despre istoricul
comunei, viața economică și culturală a satului, date incluse în „Monografia
județului Romanați”, apărută în 1928 (Ștefan Ricman și colaboratorii).
5) Preotul Gheorghe Popescu s-a născut în anul 1906 în comuna unde
și-a făcut casa și a slujit bisericii și școlii cât a trăit. A terminat Seminarul de
Teologie Superior „Sfântul Grigorie decapolitul” Craiova, seria 1926-1927 promoția II. A funcționat între 1934-1948, iar 6-7 ani a fost mutat în Gorj. A fost
un om cult și gospodar. A făcut parte din Comitetul școlar și din Comitetul de
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conducere al cantinei școlare (1941-1944). Fiind preot al comunei, avea tangență
cu toți sătenii ale căror necazuri le cunoaște, mai ales ale celor săraci, ai căror
copii necăjiți trebuiau să îndure ploile și gerul pentru a veni la școală. De aceea,
preotul Gheorghe Popescu se implica și în viața școlii. Era prezent la toate
evenimentele școlii, începând cu deschiderea anului școlar, apoi a predat religia
ca obiect obligatoriu la toate clasele. În documentele școlii s-au găsit însemnări
despre modul de participare a preotului la deschiderea anului școlar 1945-1946,
după cum urmează: „S-a oficiat deschiderea anului școlar de către preotul paroh
Popescu Gheorghe, care a ținut discursul de deschidere a anului de învățământ,
apoi s-a trecut la repartizarea claselor pe învățători.
 Clasa I - condusă de învățător doamna El. Antonie;
 Clasa a III-a și a VI-a - învățător doamna Ana I. Voica;
 Clasa a IV-a și a VII-a - învățător Stănculescu Gheorghe
 Clasa a II-a și a V-a - învățător Ion R. Antonie.
L-am cunoscut pe preotul Popescu Gheorghe ca un om aspru la vorbe,
dar bun la fapte( Paula Banică). Pe lângă faptul că îi învăța pe copii morala
creștină, îi obișnuia și cu activitatea practică, deoarece avea o grădină superbă cu
pomi fructiferi și îi învăța pe elevi, dar și pe părinții acestora, cum să altoiască
pomii, să-i îngrijească, cum să cultive ogorul. Între preot, slujitor al bisericii și
școală a existat o legătură permanentă. Învățătorii frecventau biserica atât
individual, fie în colectiv, cu elevii pe care îi însoțeau la slujbele religioase de
sâmbătă și duminică, cât și la zilele sfinte de Paști sau Crăciun (când preotul
învăța copiii colinde și îi însoțea în mersul lor prin sat). Școala trebuia să
respecte atât sărbătorile religioase, cât și cele naționale. În zilele respective nu se
țineau cursuri, se organizau festivități și slujbe religioase la care elevii școlii erau
prezenți. Dintre sărbătorile naționale amintim:
 24 ianuarie - Unirea Moldovei cu Țara Românească;
 10 mai - Urcarea pe tronul României a principelul Carol I, 1866;
proclamarea Regatului României -1883;
 21 mai - Ziua numelui M.S. Regina Elena;
 25 mai - „Ziua Eroilor”;
 6 septembrie - Urcarea pe tron a M.S. Regele Mihai I;
 25 octombrie 1921 - Ziua nașterii M.S. Mihai I.35
De-a lungul anilor, şcoala a avut multiple întrebuințări. În școală se făcea
votarea. Sălile de clasă foloseau pentru stabilirea urnelor de vot. Dacă banca de
credit din comună ținea o adunare, apela la sălile de clasă ale școlii. Nu exista
activitate care să nu apeleze la școală sau la ajutorul învățătorilor, singurii
intelectuali capabili să-i sprijine. Din procesul verbal din 17 martie 1928, în baza
adresei Băncii Populare, învățătorul Ion R. Antonie, directorul școlii mixte din
Comuna Leotești, trebuia să pună la dispoziție o sală de clasă pentru adunare.
Cursurile au fost suspendare în ziua respectivă la clasele a II-a și a III-a.
35

Arh. Statului - Slatina-Olt, fond Prefectura Județului Romanați, f.n.1941, Fișa Comunei
Leotești.
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În ce privește îndatoririle învățătorului, acestea erau multiple. Din
însemnările făcute într-o condică de prezență din arhiva școlii Leotești,
însemnare datată 23 octombrie 1928, se precizau următoarele:
1. În fiecare zi, atât dimineața cât și după prânz, învățătorul școlii trece în
registru obiectul din care să facă lecția și subiectul ce are de predat și
examinat și se semnează.
2. În școala unde învățătorul avea o clasă sau două divizii se vor nota nu
numai obiectul și subiectul lecțiilor directe, ci și ocupațiile indirecte ce
se dau clasei sau diviziei cu care se face lecția în direct.
De fapt, aceste îndatoriri ale învățătorilor au fost descrise anterior.
Aceste îndatoriri sunt bine expuse în cartea „Istoria învățământului din Oltenia”,
de N. Andrei și Gh. Părnuță, la pagina 425.
Frecvența școlară a constituit una dintre cele mai importante probleme
ale școlii. Din analiza matricolelor școlare și a cataloagelor din anul școlar 19441945 s-au găsit instrucțiuni pentru notarea absențelor și a întârzierilor. Existau
rubrici speciale de notare a absențelor pe întreaga zi atât dimineața ( absenta se
nota cu o linie orizontală, iar dacă absența era după-amiază se nota cu o linie
verticală. Era rubrică si pentru notarea întârzierilor. În funcție de frecvența
elevului la ore se stabilea și nota la purtare, după criterii bine stabilite în
instrucțiuni. Chiar dacă elevul avea notă de trecere la învățătură, putea rămâne
repetent dacă la frecvență obținea nota 4. Din studiul cataloagelor și al celorlalte
documente am observat un număr foarte mare de elevi repetenți din cauza
absențelor, uneori întrecând numărul elevilor promovați. După 1938, când și
învățământul gimnazial devenise obligatoriu, s-a trecut la aplicarea amenzilor.
Amenzile se acordau în funcție de numărul mare de absențe, pe categorii sau
grade. Amenda de gradul I era de 3 lei; amenda de gradul II între 3 și 6 lei;
amenda de gradul III se plătea cu 5, 6 lei. S-au găsit și însemnări de genul „nu sa amendat deoarece este orfan de părinți” sau „este foarte sărac”. Înainte de a se
aplica amenda, părinții elevului erau înștiințați printr-un aviz (adresă cu număr
de înregistrare și gradul de amendă). Apoi situația se făcea cunoscută primarului,
acesta făcea un raport cu absențele pe care le acumulase elevul și le trimitea
revizorului școlar spre a fi supus amenzii, probabil aprobată; lista cu elevii
problemă se trimitea perceptorului fiscal pentru a încasa amenda. Așa cum am
mai arătat, frecvența școlară scăzută a elevilor se datora unor cauze obiective:
lipsa de condiții materiale, elevii erau folosiți la muncile agricole mai ales acolo
unde părinții erau plecați pe front. Dacă se urmăresc anii Primului Război
Mondial, 1916-1918, apoi anii in care s-a desfăşurat Al Doilea Război Mondial,
1941-1945, se poate observa cel mai mare număr de elevi absenți ce a dus la
creșterea efectivului de repetenți. Aceasta situatie a fost cauzată de condițiile
mizere din timpul războiului, de bolile ce au secerat multe vieți omenești, printre
care și mulți copii morți.
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Situația școlară36
Anul
școlar

Cls. I

Cls. II

Cls.
III

Cls.
IV

Cls. V

Cls.
VI

Cls.
VII

1945/
1946

49
39P,
11R

40
33P,
7R

37
31P
8R

39
27P,
8R

24
18P,
6R

15
14P,
1R

13
10P,
3R

1946/
1947

38
19P,
19R

33
32P,
1R

39
38P,
1R

22
22P,
0R

12
12P,
0R

14
12P,
2R

13
13P,
0R

1947/
1948

43
32P,
11R

19
18P,
1R

37
29P,
8R

35
35P,
0R

24
15P,
9R

11
11P,
0R

11
11P,
0R

Cls.
VIII

2. Școala din Leotești intre anii 1948-1989; dinamism, stabilitate,
evoluție previzibilă
Legea învățământului din 1948 a adus mari transformări structurale în
planul de învățământ, în programa școlară, în structura anului școlar și în
sistemul de notare de la 5 la 1 după modelul sovietic. Schimbări au apărut și în
domeniul administrativ, în locul județelor au apărut din 1950 regiunile și
raioanele. La nivelul raionului Balș a fost înființată o Secție de învățământ ce
coordona toată activitatea școlilor din Balș, precum şi activitatea şcolilor din
Comuna Bobicești.
În prima etapă a anilor 1953-1962, planurile și programele școlare
cuprindeau ore și obiecte de studiu cu caracter politico-ideologic, în spiritul
educației comuniste a tinerei generații. La toate obiectele de învățământ se
urmărea politizarea lecțiilor, la ora de dirigenție se făcea informare politică.
Elevii și profesorii urmau cursuri politice. „În această perioadă (1953-1962),
structura anului școlar cunoaște unele schimbări, de la trimestre la semestre și
din nou la trimestre. Iată structura anului școlar 1954-1955, conform H.C.M.
1976 din 9 septembrie 1952:
 pătrarul I: de la 1 septembrie la 6 noiembrie 1952;
 pătrarul al II-lea: de la 9 noiembrie la 30 decembrie;
 pătrarul al III-lea: de la 10 ianuarie până la 17 martie;
 pătrarul al IV-lea: de la 25 martie până la 25 mai;
 vacanța de iarnă era între 31 decembrie și 10 ianuarie;
 vacanța de primăvară era între 17 martie și 25 martie.
În anul școlar 1956-1957, prin ordinul Ministerului Ȋnvăţămȃntului nr.
1434 din 9 august 1956, publicat în buletinul M.I. din august 1956, anul școlar
pentru școlile de cultură generală și licee e împărțit în trimestre:
36

Datele școlare din cataloagele anilor 1945/1946,1946/1947,1947/1948.
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 trimestrul I - de la 1 septembrie până la 2 noiembrie;
 trimestrul al II-lea - de la 2 noiembrie până la 15 februarie;
 trimestrul al III-lea - de la 16 februarie până la 20 mai;
 vacanța de iarnă era stabilită între 31 decembrie și 10 ianuarie;
 vacanța de primăvară era între 17 martie și 25 martie.
Structura anului școlar 1957-1958 era următoarea:
 trimestrul I - de la 15 septembrie 1957 până la 7 decembrie;
 trimestrul al II- lea - de la 9 decembrie până la 9 februarie;
 trimestrul al III-lea - de la 1 martie până la 31 mai.
În anul școlar 1958-1959 era stabilit:
 trimestrul I - de la 15 septembrie până la 28 decembrie;
 trimestrul al II-lea - de la 12 ianuarie până la 22 martie;
 trimestrul al III-lea - de la 13 aprilie până la 15 iulie.
Din prezentarea structurii anului școlar și a vacanțelor se observă faptul că
regimul comunist de atunci îi trimitea pe elevi la cursuri de cele două sărbători mari
religioase ale creștinilor, Crăciunul și Sfintele Paști. De altfel, în planurile de
învățământ, religia nu figura ca obiect de studiu, iar elevii nu aveau voie să meargă
la biserică. Apăreau în planurile de învățământ, în schimb, limba rusă, ca singura
limbă străină și istoria U.R.S.S. (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) și a
P.C.U.S. (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice). Istoria, cultura și tradițiile
poporului nostru aproape că nu-și găseau locul în programele și planurile de
învățământ. În schimbul lor erau prevăzute activități pionierești și de U.T.C.
(Uniunea Tineretului Comunist). Existau în școli instructori de pionieri și îndumători
U.T.C., care răspundeau de aceste activități. Totuși, în această perioadă s-au
organizat și unele acțiuni cu un puternic impact asupra elevilor, ca drumeții și
excursii școlare, vizite la muzee și monumente istorice, precum și activități sportive
și culturale. Tot în această perioadă încep acțiunile de „muncă voluntară”.37
După 1950, învățători la Școala Leotești erau: învățătorul Stănculescu
Gheorghe și Antonescu Gheorghe (Gică învățătorul), cum îl cunoșteau sătenii,
apoi învățătorul Gârlea Ion, începând cu anul școlar 1959-1960, având clasa I.
Interesant este faptul că în cataloagele din 1959-1960 sunt date foarte importante
cu privire la completarea catalogului, pe care le voi relata mai jos. Catalogul este
un document de stat, iar completarea lui se face obligatoriu de fiecare învățător.
Fiecare clasă are un catalog, iar acolo unde sunt clase paralele se adaugă la
numărul clasei o literă distinctivă A, B etc. Catalogul se folosește pentru un
singur an școlar. În catalogul clasei se trec la începutul anului toți elevii înscriși
pentru clasa respectivă și al căror număr figurează și în registrul matricol.
Învățătorul este obligat să controleze zilnic prezența elevilor, să noteze pe cei
absenți sau pe cei care întârzie, să controleze cunoștințele elevilor și să le noteze
în catalog, să treacă mediile trimestriale și anuale și de la examene în situația
37

Negreanu Ion, Monografia Liceului teoretic „Petre Pandrea” din Balș, Editura Diacritic,
Timișoara, 2013, p. 23-24.
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recapitulativă de la sfârșitul catalogului. Toate notările din catalogul din clasă
trebuie să fie scrise citeț, corect și numai cu cerneală. Notele de la Oral sau
lucrări de control se trec cu cerneală neagră. Dedesubtul notei se trec ziua, luna.
Nota la lucrarea scrisă se trece cu cerneală roșie în căsuța respectivă. Mediile
trimestriale și anuale se trec în cifre și litere la fiecare obiect, cu cerneală roșie.
Notele la purtare și învățătură se pun cu cifre: 10, 9, 8 etc. Evidența
absențelor se ține pe zile intregi și nu pe ore. Absențele se notează zilnic cu litera
„a”, iar întârzierile cu „aî”. Absențele motivate se încercuiesc cu cerneală,
motivarea lor se face săptămânal de către învățător. Directorul școlii este obligat să
controleze sistematic ținerea la zi a cataloagelor. Sub instrucțiuni era trecut orarul
lecțiilor pe care îl voi menționa pentru clasa I 1959-1960, învățător Gîrlea Ion.
Orarul lecțiilor
Zile
Ore

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

I

Citire

Citire

Citire

Citire

Citire

Citire

II

Aritmetică

Aritmetică

Aritmetică

Aritmetică

Aritmetică

Compune
re

III

Scriere

Scriere

Scriere

Scriere

Scriere

Muzică

IV

Desen

Caligrafie

Educație
fizică

Lucru
manual

Ed. Fizică

-

Învățător Gîrlea Ion, clasa I.
Date privind structura anului școlar
 Data începerii cursurilor - 15 septembrie 1959;
 Trimestrul I - de la 1 septembrie 1959 până la 28 decembrie 1959;
 Trimestrul al II-lea - de la 12 ianuarie 1960 până la 22 martie 1960;
 Trimestrul al III-lea - de la 6 aprilie 1960 până la 30 iunie 1060.
La clasa I erau înscriși la începutul anului școlar 1959-1960 un număr de
22 de elevi, toți promovați la sfârșitul anului. Se observă un lucru interesant la
rubrica de ocupație a părinților, apare trecut părintele cu profesia ce o deține.
Exemplu: 22 de elevi, din care: 10 părinți muncitori; 7 țărani
întovărășiți; 4 țărani neîntovărășiți; 1 funcționar.
Pentru a oglindi mai bine această situație, veți urmări tabelul următor al
elevilor cu astfel de specificație la ocupația părinților pe verso.
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În anul școlar 1960/1961 se observă modificări în structura anului școlar,
comparativ cu anul anterior, și anume:
 cursurile încep la 15 septembrie 1960;
 trimestul I - de la 15 septembrie 1960 până la 23 decembrie 1960;
 trimestrul al II-lea - de la 11 ianuarie 1961 până la 22 martie 1961;
 trimestrul al III-lea de la 6 aprilie până la 11 iunie 1961.
Total zile de curs pentru trimestrui I : 83 + 3 zile de cerc pedagogic;
pentru trimestrul al II-lea: 58 de zile de curs, iar pentru trimestrul al III-lea – 53
de zile de curs.
Odată cu acest an școlar 1960/1961 apare antetul „școlii de 7 ani nr. 2
Leotești”, pentru că la Școala de 7 ani nr. 1 Bobicești deja funcționau clase
gimnaziale începând cu anul școlar 1957-1958.
Situația școlară a elevilor claselor I-IV în anul școlar 1960-1961:
 Clasa I - 19 elevi înscriși, toți promovați, ȋnvățător Stănculescu Gheorghe;
 Clasa a II-a - 20 de elevi, toți promovați, învățător Gîrlea Ion;
 Clasa a III-a - 21 de elevi înscriți, toți promovați, învățător Popescu Maria;
 Clasa a IV-a - 27 de elevi înscriși, din care 3 elevi amânați și 3 elevi
repetenți, Invățător Delureanu Sabina;
 Clasa a V-a - 40 de elevi, Roșu Floarea diriginte;
 Clasa a VI-a - 28 elevi din care 3 corigenți, iar după examenul de corigență
din toamnă au promovat și 1 elev repetent.
În anul următor se adaugă și clasa a VII-a. Profesorii care predau la
clasele V-VI erau:
1. Roșu Floarea – limba română, istorie, geografie, științele naturii;
2. Surugiu Larisa - matematică, fizică, limba rusă, lucrări practice;
3. Dincă Băluța - desenul, educația fizică;
4. Stănculescu Gheorghe – muzică.
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Total elevi I-IV = 87 de elevi.
Total elevi V-VII = 68 de elevi.
Total general I-VI = 155 de elevi.
În anul școlar 1962-1963 se adaugă clasa a VII - a .
 Clasa a V-a - 31 de elevi înscriși, promovați 30 și 1 elev repetent. Erau în
clasă 20 de pionieri. Diriginte era Pîrvu Mihăiță.
 Clasa a VI-a – 33 de elevi înscriși din care 32 de elevi promovați, 1 elev
repetent. Din cei 33 de elevi, 18 au fost pionieri. Diriginte era Fîrtat Filofteia.
 Clasa a VII-a - 37 de elevi, promovați 24 și 3 repetenți. Erau în clasă 24 de
pionieri. Diriginte era Roșu Floarea.
Total V-VIII = 101 elevi.
Profesorii care au predat la clasele gimnaziale în anul școlar 1962/1963 erau:
1. Roșu Floarea – limba română și istorie;
2. Fîrtat Filofteia - geografie, limba rusă, limba franceză;
3. Pîrvu Mihăița - matematică, fizică, chimie, desen;
4. Ioan Gheorghiță - cunoștințe agricole;
5. Ciobanu Dumitru – caligrafie;
6. Stănculescu Gheorghe – muzică.
Directorul școlii era Ciobanu Dumitru. Din „Darea de seamă” pe anul
școlar 1963/1964 privind situația școlară făcută de directorul școlii, Ciobanu
Dumitru, reiese următoarea situație la clasele I-IV.
Clasa Nr. elevi
la
început
de an
școlar

Nr.
elevi
plecați

Nr.
elevi
veniți

Promo
vați

Elevi
amânați

Elevi
repetenți

Procent
de
promovare

I

24

1

-

22

-

1

95,65%

II

18

2

-

14

1

1

87,50%

III

26

-

-

25

-

1

96,15%

IV

15

-

-

13

1

1

86,66%

Total
I-IV

83

3

-

74

2

4

92,50%

Sursa: Arhiva școlii Leotești - dare de seamnă, iunie 1964.
În anul școlar 1964/1965, la clasele gimnaziale se adăuga și clasa a VIII-a,
iar antetul școlii se schimbă în Școala Generală de 8 ani nr. 2 Leotești.
Situația școlară se prezintă astfel:
 Clasa I - 21 de elevi înscriși, toți promovați, învățător Alexandrina
Mostenescu;
 clasa a II-a - 23 de elevi, toți promovați, învățător Radu Aurelia;
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 clasa a III-a - 20 de elevi, toți promovați, învățător Popescu Maria;
 clasa a IV-a – 25 de elevi, din care promovați 24 și 1 elev repetent,
învățător Munteanu Iosif.
Total număr elevi în clasele I-IV : 89 , din care 1 elev repetent.
 Clasa a V-a - 30 de elevi, toți promovați, diriginte Ștefănescu Teodor;
 clasa a VI-a - 26 de elevi, din care 24 promovați, 2 repetenți, diriginte Roșu
Floarea;
 clasa a VII-a - 24 de elevi, toți promovați, diriginte Radu Aurelia;
 clasa a VIII-a - 32 de elevi, din care 29 promovați și 2 repetenți.
Din cei 32 de elevi, 20 sunt membri UTM. Diriginte: Fîrtat Filofteia.
Clasele V-VIII - 112 elevi, din care 4 elevi repetenți.
Total general I-VIII - 201, din care 5 repetenți.
Profesorii care predau la clasele gimnaziale și în anul școlar 1964-1965 erau:
 Țiclea Gheorghița - limba română, istorie și educație cetățenească;
 Fîrtat Filofteia - limba rusă, lb. franceză, desen;
 Pîrvu Mihăița - matematică, fizică;
 Război Gabriela - chimie, agricultură;
 Ștefănescu Teodor - geografie, educaţie fizică și director al școlii.
Ȋn anul școlar 1967-1968, situația școlară să prezintă astfel:
 Clasa I - 20 de elevi înscriși la începutul anului școlar, au promovat toți,
învățător Roșu Marin;
 Clasa a II-a - 18 elevi, clasa a III-a - 15 elevi, ambele clase la simultan,
învățător Popescu Maria;
 Clasa a IV-a - 23 de elevi, toți promovați, învățător Păunescu Marin.
Total elevi clasele I-IV : 76 elevi, toți promovați.
 Clasa a V-a - 25 de elevi, toți promovați, diriginte Zamfir Ștefania;
 Clasa a VI-a - 27 de elevi, toți promovați, diriginte Stochici Mihai;
 Clasa a VII-a - 40 de elevi , din care 39 promovați și 1 elev repetent,
diriginte Țucu Andi;
 Clasa a VIII-a - 26 de elevi, toți promovați, din care 20 elevi membri
U.T.C.;
 Clasele V-VIII - 118 elevi, din care 117 elevi promovați și 1 elev repetent.
Total general I-VIII - 194 de elevi, din care 193 elevi promovați și un
elev repetent la clasa a VII-a.
Încadrarea școlii cu profesori la ciclul gimnazial în anul școlar
1967/1968: Țucu Andi - limba română; Stoica Aneta - limba franceză; Stochici
Mihai - istorie-geografie; Zamfira Ștefania - biologie-agricultură; Cîrstoiu
Mihăița - fizică-chimie; Stanciu Ilie - educaţie fizică și director.
Structura anului școlar 1967/1968
 Trimestrul I -15 septembrie 1967 până la 22 decembrie;
 Trimestrul al II-lea - 10 ianuarie 1968 până la 21 marie;
 Trimestrul al III-lea - 8 aprilie până pe 30 mai.
În anul școlar 1969/1970, situația școlară se prezintă în felul următor,
conform tabelului static: clasa I - 22 de elevi , clasa a II-a - 21 de elevi, clasa a
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III-a - 19 elevi, clasa a IV-a - 20 de elevi, clasa a V-a - 24 de elevi, clasa a VI-a 29 de elevi,
clasa a VII-a - 29 de elevi și clasa a VIII-a - 24 de elevi.
Total elevi la nivelul școlii - 188 elevi.
Directorul unității: Ștefănescu Ștefania.
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În anul școlar 1970/1971, învățători erau Popescu Maria (clasa I), Vijulie
Stela (clasa a II-a), Dragomir Leontina (clasa a III-a), Păunescu Marin (clasa a
IV-a), iar profesori erau Spoială Corneliu (limba română), Delureanu Aneta
(limba franceză), Stochici Mihai (istorie și educație cetățenească), Ștefănescu
Victoria (matematică) Cîrstoiu Mihăița (fizică-chimie), Ștefănescu Zamfira
(biologie), Dragomir Florel (educație fizică), Bănică Paula (istorie) și director,
Chintescu Constantin (lb. română, desen).

Foto. Promoția 1970, Școala Leotești. Profesorii de la stânga la
dreapta: Spoială Corneliu, Cîrstoiu Mihăița, Ștefănescu Zamfira (Fania),
Stochici Mihai, Bănică Paula (director), Ștefănescu Victoria, Chintescu
Constantin.




Anul școlar era împărțit în trei trimestre:
trimestrul I - de la 15 septembrie până la 22 decembrie;
trimestrul al II-lea – de la 11 ianuarie până pe 6 aprilie;
trimestrul al III-lea - 20 aprilie - 15 iunie.
Școala generală Nr. 2, Leotești
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Situația statistică la sfârșitul anului școlar 1970/1971

Clasa

Număr elevi Promovați Amânați Repetenți
înscriși

Cadru didactic

I

21

19

2

-

Popescu Maria

II

22

22

-

-

Vijulie Stela

III

21

21

-

-

Dragomir
Leontina

IV

19

19

-

-

Păunescu Marin

Total IIV

83

81

2

-

-

V

24

24

-

-

Stochici Mihai

VI

23

23

-

-

Spoială
Corneliu

VII

30

30

-

-

Delureanu
Aneta

VIII

25

25

-

-

Ștefănescu
Ștefania

Total VVIII

102

102

-

-

I-VIII

185

103

2

-

Notă: eleva amânată trecută în toamnă.
Director, Bănică Paula
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Școala generală Leotești
Dare de seamă privind activitatea instructiv-educativă
pe anul 1973-1974, director Roșu Marin
Activitatea preșcolară
Învățământul preșcolar era privit ca o obligație, fiind considerat prima
treaptă a învățământului general obligatoriu. S-a înființat al doilea post de
educatoare, deoarece numărul total de copii era 60. S-au format două grupe:
grupa mijlocie (care a funcţionat la școală) și grupa mare ( care va funcționa, din
lipsă de spațiu, în localul C.A.P. Leotești).
Se trece la analiza situației la învățătură: „În clasele I-IV au fost înscriși
la începutul anului școlar un număr de 59 de elevi. Pe parcursul anului a mai
venit un elev în clasa I în trimestrul al II-lea, în total 60 de elevi care au
frecventat cu regularitate cursurile, la sfârșitul anului fiind promovați 58 de
elevi. La clasele V-VIII au fost înscriși un număr de 110 elevi, reușind să
promoveze 96 de elevi, 12 fiind corigenți, o elevă amânată pe caz de boală și un
elev repetent. Procentul de promovabilitate de 90% pe școală. Privind orientarea
școlară și profesională a elevilor absolvenți a clasei a VIII-a, putem afirma că toți
elevii s-au înscris la școlile post-generale după cum urmează: 15 elevi la Liceul
industrial I.O.B. - Balș; 2 elevi la Liceul teoretic Balș; 1 elev la Liceul sanitar
Scornicești; 2 elevi fiind depășiți de vârsta de 16 ani s-au înscris la Școala
profesională IOB Balș. În ceea ce privește tinerii sub 21 de ani care nu au
absovit patru clase primare, nu avem cazuri în sat.
Procesul instructiv-educativ s-a desfășurat în anul acesta în comparație
cu anul trecut cu rezultate mai bune în ce ceea ce privește însușirea cunoștințelor.
Procesul de învățământ s-a desfășurat conform planului de învățământ și a
programei școlare. Toate cadrele didactice și-au întocmit planificările
calendaristice, care au fost respectate întocmai.
Se trece la analiza pe obiecte a rezultatelor, din care se constată că la
obiectul matematică au rămas 11 corigenți, lucru ce impune pe timpul verii
pregătirea lor de către profesorul de matematică Marin Lucenia, fiind în primul
an de învățământ. După examenul de corigență au rămas numai doi elevi
repetenți. La celelalte materii au promovat toți.
Arhiva Şcolii Bobicesti, dosar, Dare de seama a şcolii Leoteşti, 1973/
1974, Director Rosu Marin
Profesorii claselor gimnaziale în anul 1973/1974 erau: Delureanu Aneta limba română; Marin Lucenia – matematică; Stochici Mihai - istorie-geografie;
Nițu Niculina – biologie - agricultură; Bățoi Violeta - limba franceză.
„În acest an școlar, specifică directorul școlii în Darea de seamă, li s-a
scăzut media la purtare unui număr de 10 elevi, datorită situației slabe la
învățătură. Nu am avut cazuri de elevi care să încalce regulamentul școlar sau de
ordine interioară a școlii”.
Director, Roșu Marin38
38

Dare de Seamă a Școlii Leotești, 1, p. 6.
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Construcția școlii / Leoteşti
La începutul anului școlar 1973, in cadrul ședinței de lucru a Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Bobicești, s-a prezentat „Raportul cu privire la
lucrările ce urmau să fie efectuate în anul 1973 în comuna Bobicești din
contribuția bănească și munca locuitorilor comunei”: „este necesar să se
construiască un local de școală cu 8 săli de clasă în satul Leotești, aceasta ținând
cont că, localul existent fiind vechi, având un grad de uzură de peste 75%, iar
spațiul existent nu mai asigură o desfășurare normală a procesului de învățământ,
avându-se în vedere numărul mare de elevi care frecventează școala.”39
„La 21 martie 1973, în cadrul Adunării Deputaților împuterniciți din
Comună, s-a stabilit să se toarne fundația la localul de școală cu 8 săli de clasă, 4
săli la parter, cameră pentru secretariat, 4 săli la etaj, și un laborator spațios
pentru fizică-chimie, conform proiectului. Construcția localului și acoperirea lui
cu tablă urma să se facă până la sfârșitul anului 1975 și să rămână de efectuat
ulterior tencuirea în interior și la exteriorul localului.
Din raportul prezentat la ședința Comitetului Executiv din 24 mai 1974,
aflăm modul cum s-au derulat lucrările și greutățile întâmpinate. Contractul de
construcție a Școlii Leotești s-a încheiat cu Asociația intercooperatistă Găneasa,
care trebuia să asigure și materialele de construcție. Lucrările au început în
toamna anului 1973, dar s-a realizat doar turnarea fundației, restul lucrărilor s-au
39

Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar cu rapoarte, convocări, procese-verbale pe anul 1973, p.
40.
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oprit deoarece constructorul nu a adus materialele necesare conform contractului.
Venirea iernii și lipsa materialelor de construcție au dus la sistarea lucrării până
în primăvara anului 1974. În luna martie 1974, Asociația cu care încheiaseră
contractul s-a autodizolvat, ajungând astfel în imposibilitatea de a mai continua
construirea școlii. După multe demersuri făcute de directorul școlii de atunci,
învățătorul Roșu Marin și primarul comunei Bobicești, Chitez Constantin, au
reușit să încheie un nou contract cu Cooperativa Constructorul din Slatina, care a
continuat construirea localului de școală până la finele anului 1976. Pentru anul
școlar care incepea la 15 septembrie 1976 nu s-a putut da în folosință noul local,
nefiind în totalitate finisat. Directorul școlii la acea dată, profesor Bănică Paula,
relatează: „La începerea anului școlar 1976/1977 nu am semnat recepția lucrării
cu constructorul, deoarece nu erau efectuate în totalitate lucrările conform
contractului. Localul de școală nu avea parchetul pus la toate sălile de clasă,
sobele de teracotă nu erau construite la toate clasele de la etaj etc. De aceea am
continuat să învățăm în vechiul local de școală, cel de lângă căminul cultural,
până la terminarea tuturor lucrărilor la noul local. Însă cutremurul din 4 martie
1977 a avariat foarte mult vechiul local, tavanele căzute, zidurile crăpate, moloz
peste tot, era imposibil să mai stăm în școala veche. Atunci, a doua zi, 5 martie
1977, am intrat în noul local, și el puțin afectat. Cu ajutorul părinților, școala a
fost pusă la punct. Inspectoratul județean Olt a finanțat plata mobilierului (bănci,
catedre, fișete, dulapuri, plus materialul didactic necesar pentru dotarea
laboratorului de fizică chimie și a cabinetelor școlare). În anii următori s-a
efectuat tencuirea școlii în exterior și construirea atelierului școală.
În anul școlar 1976-1977, învățători erau: Spiridon Dorina, Chirea
Dorina, Roșu Marin, Delureanu Alexandru.

Director : Roşu Marin

Director : Paula Bănică
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În anul școlar 1978/1979, pe lângă învățătorii mentionați mai sus, care
erau titulari în localitate, funcționau la Școala Leotești profesorii: Delureanu
Aneta (lb. română), Marin Lucenia (matematică), Călărașu Constanța (fizicăchimie), Cojocaru Niculina (biologie), Vijulie Stela (lb. franceză), Bănică Paula
(istorie) și directorul școlii.

Foto: Promoția 1979, Școala Leotelti. Profesori, de la stânga la dreapta:
Călărașu Contanța (Tania), Cojocaru Niculina, Bănică Paula (director), Marin
Lucenia, Stochici Mihai, Vijulie Stela, Delureanu Aneta.
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În anul școlar 1981-1982, la Școala Leotești predau următorii profesori:
Delureanu Aneta profesor (lb. română) și director, Marin Lucenia (prof.
matematică), Chitez Aurelia (prof. lb. franceză), prof. Stochici Mihai (istorie,
geografie), Cojocaru Niculina (prof. biologie), Dragomir Florel (prof. ed. fizică).
În anul școlar 1984/1985, Școala generela cu clasele I-VIII Leotești avea
următoarea încadrare cu profesori la învățământul gimnazial: Limba română –
prof. Delureanu Aneta, matematică prof. Marin Lucenia, biologie-agricultură
prof. Cojocariu Niculina, istorie-geografie – prof. Stochici Mihai, lb. Franceză –
prof. Minculescu Stela, educație fizică – prof. Dragomir Florel.
Diriginții repartizați pe clase erau:
 Clasa a V-a – 35 de elevi, diriginte prof. Delureanu Aneta;
 Clasa a VI-a – 31 de elevi, diriginte prof. Stochici Mihai;
 Clasa a VII-a – 33 de elevi, diriginte prof. Cojocariu Niculina;
 Clasa a VIII-a – 30 de elevi, diriginte prof. Dragomir Florel.
De remarcat numărul mare de elevi de peste 30 la fiecare clasă. Numărul
minim de funcționare al unei clase era de 25 de elevi.
Director, Marin Lucenia
Sursa: Arhiva Școlii Leotești – Cataloage și proces-verbal consiliu
profesoral.
La data de 27 octombrie 1987, un colectiv de inspectori școlari a realizat
o activitate de îndrumare și control la Școlile Bobicești și Leotești. Colectivul de
control a fost alcătuit din inspectorii școlari Anton Laurențiu, Minciu Emilia,
Iordache Mariana, Florea Constantin, Nica Dumitru, Bagdasar Lucian și
Vlădescu Alexandru, activist al Centrului Județean al Organizației Pionierilor.
Din procesul verbal încheiat rezulta că principalele obiective ale activității de
îndrumare și control au fost următoarele:
1) Baza didactică și materială a unităților de învățământ în comuna
Bobicești (Școala Leotești și Șc. Bobicești);
2) Organizarea și planificarea activității instructiv-educative în anul școlar
1987/1988. Planul general de muncă, programul unitar, organizarea
activității de orientare școlară și profesională de perfecționare,
planificările cadrelor didactice pe clase și pe discipline de învățământ;
3) Nivelul de pregătire al elevilor prin participarea la asistență la clase a
inspectorilor în funcție de specialitățile respective.
Iată ce se consemnează, cu această ocazie, ȋn Registrul de procese
verbale.
„Activitatea instructiv-educativă din Comuna Bobicești se desfășoară pe
baza unei rețele de învățământ cuprinzătoare: învățământ preșcolar, 4 unități
preșcolare cu 6 posturi de educatori, învățământul primar cu clasele I-IV, 4
unități cu 6 posturi, Bechet 1 post, Chintești 1 post, Comănești 2 posturi, Mirila
2 posturi de învățători. Două unități cu clasele I-VIII – Leotești și Bobicești. În
urma controlului efectuat la clase, cele două școli s-au prezentat bine. De
asemenea, unitățile de învățământ în comuna Bobicești, sub aspectul ordinei, s-au
prezentat tot bine. Evidențiem în acest sens școala Leotești având activitatea
instructiv-educativă organizată pe cabinete și laboratoare, curtea școlii organizată
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și bine întreținută. Școala este aprovizionată cu combustibilul necesar pentru iarnă.
La Școala Leotești cu clasele I-VIII apreciem modul de organizare, structurare și
dotare a cabinetelor de limba română (prof. Delureanu Aneta), cabinetul de
matematică (prof. Marin Lucenia), biologie (prof. Cojocaru Niculina), cabinetul de
istorie-geografie (prof. Stochici Mihai). Toate cabinetele dispun de un bogat
material didactic, planşe, sabloane, scheme de recapitulare și sistematizare a
lecțiilor. Bibliotecile celor două școli sunt dotate cu multe volume de cărți, dar și
cu documentele de partid și de stat, cuvântările tov. N. Ceaușescu, reviste de
specialitate, fapt ce conferă cabinetelor un ridicat grad de funcționalitate.
În zilele controlate s-a constatat că frecvența elevilor la Școala Leotești
este bună. Erau absenți 11 elevi, însă învățătorii și profesorii diriginți cunoșteau
situația fiecărui elev. S-a constatat preocuparea învățătorilor și profesorilor
pentru respectarea normelor regulamentului școlar. Cadrele didactice de la toate
școlile (Bobicești, Leotești, Bechet, Mirila, Chintești, Comănești) vor lua măsuri
pentru corectarea permanentă a caietelor elevilor. Se va pune mare accent pe
ridicarea calității procesului instructiv-educativ, îndeosebi pe educarea politicoideologică, patriotică și revoluționară a elevilor (prin orele de informare politică,
cercurile de dezbateri politico-ideologice, temele de la dirigenție). Trebuie
completată permanent programa politică în școli cu aspecte ce reflectă idei, teze
și aprecieri desprinse din documentele de partid și de stat.
Director, Șc. Leotești, Marin Lucenia
Semnează inspectorii școlari
(Sursa: Arhiva Școlii Leotești – Registrul de inspecții, procesul-verbal
din 27 octombrie 1987)
Obținerea Gradului didactic I
În materialul de mai jos subsemnata, Bănică Paula,voi relata, din
experiența personală, cum decurgeau înscrierea la examenul de gradul I si
obtinerea acestuia, înainte de revoluție (1990). Eu mă voi referi la specializarea
mea, ca profesor de istorie. Pentru a ți se aproba cererea de înscriere pentru
gradul I trebuia să te afirmi nu numai prin activitatea desfășurată la clasă sau
activitățile extrașcolare la nivel de comună, ci și pe plan județean, și anume: în
cadrul simpozioanelor trebuia să prezinți referate în fața juriului format din
inspectori școlari și a profesorilor, în cazul meu de istorie din județ, ca
participanți, sau să ai publicații în domeniu. După ce inspectorul școlar îți aproba
cererea, trebuia să susții la Universitatea București examen la „Socialismul
științific”, care era probă eliminatorie, dacă nu luai nota 10 nu mergeai mai
departe. Dacă aveai fericirea să treci la această probă, mergeai la facultatea cu
specializarea respectivă – la mine istorie - și luai tema lucrării științificometodice sub îndrumarea unui profesor universitar coordonator de lucrare. După
ce lucrarea era acceptată de profesorul coordonator și depusă la facultate, urma
inspecția specială ce avea loc la școala unde erai profesor. Comisia era formată
din trei persoane, și anume: doi profesori de la Universitate, din care unul era
președintele comisiei, celălalt profesorul coordonator al lucrării, iar al treilea era
delegatul din partea inspectoratului școlar care era neapărat ori profesor de
specialitate, dar cu gradul I, sau inspectorul școlar de specialitate cu gradul I.
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Comisia prezentă la clasă avea în vedere obiectivele care erau obligatoriu
parcurse cum le-am descris anterior pentru candidatul înscris la gradul I, urmând
asistența la clasă la cel puțin 3 clase, se dădea și lucrare de control la altă clasă și
se făcea media clasei la obiectul repectiv.
Urma a II-a parte, și anume prezentarea lucrării științifico-metodice în
comisie, iar în cazul specialității mele, istorie, participau toți membrii cercului de
istorie din zonă. După prezentarea lucrării de candidat și a referatului prezentat
de profesorul coordonator, urmau dezbateri la care participau și profesorii din
cerc, care discutau atât de lucrare, dar și de activitatea candidatului în cadrul
cercului. Comisia era cea care aprecia și fiecare membru acorda note, apoi se
făcea media. Cu toate aceste greutăți, profesorii de la Școala Leotești care au
reușit să obțină gradul I înainte de 1990 au fost: Marin Lucenia, matematică, 29
martie 1988, Dragomir Florel, educație fizică, 20 noiembrie 1988, Delureanu
Aneta, 8 februarie 1989, la limba română, Stoichici Mihai, istorie, 11 martie
1989, Minculescu Sevastiana, 8 mai 1989, învățător, Delureanu Alexandru, 11
mai 1989, Spiridon Dorina, 17 mai 1989. Toți acești dascăli aveau peste 20 de
ani vechime și cu o bogată activitate pe linie profesională. După 1990 au obținut
gradul I: prof. Dragomir Leontina, istorie, Frâncu Steliana, învățător, Pîrvu
Viorica, învățător, Gherghina Elena, învățător, Ciucă Simona, învățător,
Paraschiv Daniela, învățător, Pascu Cornelia, prof. matematică. De remarcat că
toți acești dascăli erau titularii școlii Leotești care au depus mare efort în
pregătirea și educarea tinerelor generații de elevi.
Sursa: Arhiva Școlii Leotești – Registrul de inspecții.
3. Școala din Leotești în perioada 1989- prezent; restructurări,
instabilitate, incertitudine
Dupa 1989 s-au produs modificari semnificative in tot ceea ce priveste
sistemul si procesul de învățământ din România. Aceste transformări au avut un
impact pe măsură și în învățământul din Comuna Bobicești.
Din procesele verbale de inspecție specială pentru acordarea gradului
didactic I până în 1990 erau urmărite de către comisia care efectua inspecția
următoarele obiective:
I. Activitatea didactică
a) Conținutul științific și aspectele metodologice ale activităților
controlate.
b) Orientarea ideologico-politică și realizarea sarcinilor educative privind
lecțiile și activitățile controlate.
II. Nivelul de pregătire a elevilor
III. Activitatea educativă (în calitate de diriginte, comandant instructor
de pionieri). Preocupări pentru cunoașterea elevilor și pentru orientarea școlară și
profesională.
IV. Activitatea metodică și științifică
V. Activitatea social-culturală.
VI. Aprecierea organelor de partid și de stat cu privire la activitatea
desfășurată de candidat.
VII. Concluzii și recomandări.
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La această activitate , membrii comisiei de inspecție specială acordau
câte o notă. Apoi urma susținerea lucrării științifico-metodică la care se dădea
nota prin adunare, făcându-se apoi media. Aceste obiective se impuneau la
inspecțiile speciale pentru profesori. Voi reda obiectivele urmărite de comisiile
de inspecție specială după revoluție: 1990.
I. Activitatea didactică
a) activitățile verificate
b) proiectarea activităților
c) observații privind activitățile didactice
d) prestanța cadrului didactic în clasă
e) autoevaluarea
f) nivelul de pregătire a elevilor
II. Cunoașterea elevilor
III. Activitatea educativă în școală și în afara școlii.
IV. Activitatea metodică și științifică
V. Conduita în cadrul școlii și a comunității
VI. Aprecierea Consiliului de administrație și al unității de învățământ
VII. Concluzii și recomandări
Se observă faptul ca dispare activitatea politico-ideologică și aprecierea
din partea organelor de partid și de stat. Această concluzie s-a desprins în urma
cercetării proceselor verbale de inspecții speciale efectuate la cadrele didactice
pentru acordarea gradului I înainte și după revoluție. (Arhiva Șc. Bobicești și a Șc.
Leotești. Registrul cu procese verbale de inspecții școlare, perioada 1986-2008)
Școala cu clasele I-VIII Leotești
Proces-verbal,
Încheiat astăzi, 23 septembrie 1992 în cadrul ședinței consiliului
profesoral, având la ordinea de zi următoarele:
1) Darea de seamă asupra activităților desfășurate în anul școlar
1991/1992.
2) Plan de muncă pe anul școlar 1992/1993.
3) Plan de muncă al Comitetului cetățenesc de părinți.
4) Măsuri concrete pentru trimestul I al anului școlar 1992/1993.
5) Plan de muncă la Circulația rutieră.
Directorul unității, Dragomir Florel, a citit darea de seamă din anul
anterior din care se desprinde faptul că din totalul de 151 elevi, la sfârșitul anului
școlar au fost 11 corigenți, iar în urma examenului de corigență, toți au
promovat. Privind situația absolvenților de clasa a VIII-a, aproape în întregime
au urmat cursurile școlilor profesionale sau licee.
Planul de măsuri pentru anul școlar 1992/1993 cuprindea câteva
obiective:
 legătura permantentă între ciclurile de învățământ (educatori,
învățători, profesori)
 să se parcurgă materia conform programei
 să se confecționeze material didactic
 notatea elevilor să reflecte justețea gradului de pregătire al elevilor
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asigurarea frecvenței elevilor de 100%
se vor organiza activități cu conținut educativ și patriotic.
În dezbatere, domnii învățători solicită ca profesorii să țină lecții la elevii
de clasa a IV-a pentru ca elevii să se familiarizeze cu viitoarele cadre didactice
din clasa a V-a. Acelaşi lucru să-l facă și învățătorii de la clasa a IV-a, să meargă
la grădiniță pentru a cunoaște viitorii școlari de clasa I.
Din procesul verbal din 15 iunie 1993, încheiat în cadrul Consiliului
profesoral, reiese situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 1992/1993. S-a
analizat situația pe clase după cum urmează:
 Clasa I – învățător Gherghină Elena, elevi înscriși- 18, promovați – 17, 1
elev repetent. Medie scăzută la purtare pentru 1 elev repetent.
 Clasa a II-a – învățător Florea Viorica , elevi înscriși -19, promovați 17,
2 elevi repetenți.
 Clasa a III-a – învățător Tutunea Steliana, elevi înscriși – 16, promovați
16.
 Clasa a IV-a – învățător Delureanu Alexandru, înscriși 23 de elevi, toți
promovați.
 Clasa a V-a – prof. diriginte Delureanu Aneta, elevi înscriși 17,
promovați 12, corigenți 5, toți la 1 obiect, matematică.
 Clasa a VI-a – prof. diriginte Pascu Cornelia, elevi înscriși 18, promovați
16, 2 corigenți la matematică.
 Clasa a VII-a – prof. diriginte Cojocaru Niculina, elevi înscriși 19,
promovați 16, 2 corigenți la 1 obiect, matematică, 1 elev repetent.
 Clasa a VIII-a – prof. diriginte Dragomir Leontina, elevi înscriși 25,
promovați 25.
Director, Dragomir Florel
Din procesul-verbal din 17 iunie 1996 în Ședința Consiliului Profesoral
reiese situația la învățătură pe anul școlar 1995/1996, pe clase.
Clasa
I
a II-a
a III-a
a IV-a
a V-a
a VI-a

Elevi
înscriși
17
22
16
18
19
17

Elevi
promovați
17
22
15
18
17
15

a VII-a
a VIII-a

24
17

23
16
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Corigenți

1 elev, la două obiecte
2 corigenți la matematică
2 corigenți la un obiect,
matematică
1 corigent la matematică
1 elev corigent la 3 obiecte
Director, Dragomir Florel

În procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliuliului profesoral din 9
februarie 1998 s-a consemnat următoarea ordine de zi:
1) Analiza situației la învățătură și disciplină în anul școlar 1997/1998.
2) Analiza cererilor depuse pentru ocuparea postului de manager la Șc.
generală Leotești.
3) Transmiterea sarcinilor primite de la Inspectoratul Școlar Olt la Ședința
cu directorii din data de 5 februarie 1998.
În cuvântul directorului școlii, Dragomir Florel, se precizează că cei care
doresc să participe la concurs pentru ocuparea funcției de manager să depună cereri,
după ce anunță condițiile pe care să le îndeplinească candidatul. Apoi se anunță
planificarea olimpiadelor școlare. Anunță perioada de transferuri, restrângeri de
activitate, detașări. În final s-a întocmit o listă cu cadrele didactice care vor să
participe la concurs, în număr de 4, și anume: Dragomir Leontina Văcăruș Fița
Delureanu Aneta; Dragomir Florel. În unanimitate de voturi, Consiliul profesoral a
aprobat pe cei patru candidați să se încrie la concurs (de director- n.n.). A urmat ca
aceștia să-și întocmească actele necesare pentru concurs.
În procesul-verbal din 4 martie 1998 încheiat în consiliul profesoral se
precizează urmatoarea ordine de zi:
1. Regulamentul de ordine interioară.
2. Responsabilitățile cadrelor didactice.
3. Se stabilește noul consiliu de administrație.
Noul director, doamna Delureanu Aneta, pune în discuție
responsabilitățile și stabileşte în mod concret cine răspunde de anumite domenii:
1. Responsabil cu circulația rutieră – la I-IV - Frâncu Stela, V-VIII Dragomir Florel.
2. Responsabil P.S.I. – cls. I-IV - Delureanu Alexandru, V-VIII Văcăruș Fița.
3. Responsabil orientare școlară și profesională – Gherghina Elena,
Cojocariu Niculina.
4. Responsabil cu activitatea culturală – Pîrvu Viorica, Nițu Gheorghița.
5. Responsabil cu activitatea sportivă – Dragomir Florel.
În Consiliul de administrație sunt propuși 5 membri: Doamna
directoare Delureanu Aneta – președinte; Costache Margareta – educatoare;
Balșanu Stela – secretar, președinte al comitetului de părinți; Nițu Gheorghița –
prof. Matematică; Pascu Cornelia – prof. și lider de sindicat. Consiliul
profesoral a aprobat în unanimitate pe cei cinci membri ai Consiliului de
administrație.
În cadrul Consiliului profesoral din 17 martie 1998 s-au prezentat
cererile și raporturile de autoevaluare ale cadrelor didactice ce solicitau salariul
de merit.
Acestea fiind:
Pascu Cornelia- prof. matematică, Văcăruș Fița- profesor fizică,
Dragomir Leontina- prof. istorie-geografie, Delureanu Aneta- prof. limba
română și director, Dragomir Florel- prof. educație fizică. Fiind absent, cererea
domnului profesor Dragomir Florel nu s-a discutat. În urma ședinței, consiliul
profesoral a aprobat cererile celor 4 doamne profesoare.
Director, Delureanu Aneta
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În cadrul ședinței Consiliului Profesoral din 21 septembrie 1999 sunt
discutate informațiile primite la şedința cu directorii și anume:
1. Desființarea învățământului simultan.
2. Înființarea de 29 de centre în județ, unde va avea loc examenul de
capacitate.
3. Aplicarea noului Curriculum Național.
4. Descongestionarea materiei – programă – descriptori de performanță
5. Accent pe evaluarea sumativă – importantă și recunoscută în cadrul
reformei; necesitatea schimbării sistemului de notare cifrică prin descriptori de
performanță; evaluarea – rezultat al mai multor evaluări.
Examenul de capacitate – examen la nivel național pe 19 februarie 1999.
Simularea examenului de capacitate (la județ), uniformitate în notare și subiecte.
Graficul desfășurării examenului de capacitate: 22-28 mai – înscrieri; 1
iunie – limba română scris; 3 iunie – matematică scris; 5 iunie – istorie +
geografie test; 8 iunie - afișare; 9 iunie - contestații.
Doamna educatoare prezintă numărul copiilor pe ani școlari: în 22 mai –
2000, ȋn şedința consiliului profesoral: 2000/2001 = 12 copii; 2001/2002 = 16
copii; 2002/2003 = 16 copii; 2003/2004 = 13 copii.
Director, Aneta Delureanu
Anul școlar 2001/2002, director Dragomir Leontina
În procesul verbal din 9 octombrie 2001 se precizează alegerea noului
Consiliu de administrație, format din: Dragomir Leontina, director; Pascu
Cornelia; Stancu Carmen; Pîrvu Viorica; Văcăruș Fița; Dragomir Florel;
Gheorghe Elena .
Director, Dragomir L.
Consilier educativ, Pascu Cornelia
2001/2002
2002/2003
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Fișa de încadrare cu personal didactic în anul școlar 2000/2001 la Școala
Generală cu clasele I-VIII Leotești
Numele
și
prenumele
Costache
Margareta
Lisandru Ana
Gherghina
Elena
Delureanu
Simona
Francu Steliana
Delureanu
Alexandru
Delureanu
Aneta
Nițu
Gheorghița
Pascu Cornelia

Studii

Biologie și
educație
tehnologică
Istorie și
geografie

Catedra

Compunerea catedrei

IP2

Grad
didactic
II

IP2
L. Ped.

I
I

25 ore

L. Ped.

II

L. Ped.
L. Ped.

II
I

Univ.

I

Univ.

I

Univ.

I

Cojocaru
Niculina

Univ.

I

Dragomir
Leontina

Univ.

I

Fizică și
chimie

Văcăruș Fița

Univ.

I

Educație fizică

Dragomir
Florel

I.P.3
ani

I

Engleză

Spînu Adriana

Univ.

-

Informatică

Anghel Marian

Univ.

I

Educator
Educator
Învățători

Profesori
Lb. Română
Lb. Franceză
Matematică
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25 ore

Lb. rom. 17 ore + 1
latină = 18 ore
Fraceză 12 + 6 rusă =
18 ore
Matematică 16 ore =
16 ore
Bilogie
8,
ed.
Tehnologie 4, muzică
4 = 16 ore
Istorie, geografie și
educație civică = 16
ore
Fizică 6, chimie 4 =
10 ore Completare Șc.
Bobicești
Ed. Fizică 6 ore, este
viceprimar
la
Bobicești
Suplinitoare 2 ore cls.
V
Suplinește
6
ore
informatică
Director, Aneta Delureanu

În anul școlar 2004/2005, la Școala Leotești erau 4 posturi de învățători:
Gheorghina Elena- clasa I, Pârvu Vorica- clasa a II-a, Frâncu Stelianaclasa a III-a, Delureanu Alexandru -clasa a IV-a, iar profesori erau Spînu
Adriana (lb. română, lb. franceză), Pascu Cornelia (matematică), Nițu
Gheorghița (lb. franceză, lb. română), Drăghici Ana Alina (istorie-geografie),
Cojocaru Niculina (biologie, educație tehnologică), Văcăruș Fița (fizică-chimie),
Marcu Florentin Cătălin (religie), Dragomir Florel (educație fizică).
Director, prof. Dragomir Florel
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Încadrarea pe școli a dascălilor în învățământul primar (I-IV)
I. Școala Bobicești (școală cu personalitate juridică).
1. Bărbulescu Dragoș - învățător titular la Școala Bobicești (P.J.).
2. Delureanu Simona - învățător titular la Școala Bobicești (P.J.).
II. Școala I-IV Bechet (structură)
1. Vladu Ana - învățător titular la Școala I-IV, clasele II-IV (simultan).
2. Paraschiva Bogdan, clasele I-III (simultan), Bechet (structură),
suplinitor.
III. Școala I-IV Comănești
1. Paraschiva Daniela – învățător educator la Școala I-IV Comănești
(structură).
2. Șerban Alexandra – învățător-educator la Școala I-IV Comănești
(structură).
IV. Școala cu clasele I-VIII Leotești
1. Francu Steliana - învățător titular la Școala I-VIII Leotești (structură).
2. Delureanu Alexandru – învățător Școala I-VIII Leotești (structură).
3. Gherghina Elena – învățător titular Școala I-VIII Leotești (structură).
4. Pîrvu Viorica – învățător titular Școala I-VIII Leotești (structură).
Fișa de încadrare pentru anul școlar 2007/2008 gimnaziu
Școala cu clasele I-VIII Leotești
1.
Profesor Cojocaru Niculina, titular 1972, biologie, educație tehnologică,
chimie clasele VII-VIII, dirigintă clasa a VI-a.
2.
Profesor Dragomir Florel, titular 1981, educație fizică clasele V-VIII,
ed. fizică I-IV, dirigenție clasa a V-a.
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3.
Profesor Nistorescu Ecaterina Doina, titular din 2006, istorie-geografie,
educație civică.
4.
Profesor Nițu M. Gheorghița, titular 1990, lb. franceză V-VIII, lb.
română clasa a V-a, lb. franceză I-IV, lb. latină 1 oră, diriginte clasa a VII-a.
5.
Profesor Pascu Cornelia, titular 1990, matematică V-VIII, ed. muzicală
diriginte clasa a VIII-a.
6.
Învățător Delureanu Alexandru, titular 1972, clasa a III-a.
7.
Învățător Francu Steliana, titular 1990, clasa a II-a.
8.
Învățător Pîrvu Viorica, titular 1990, simultan clasa I şi clasa a IV-a.
9.
Turbureanu Adriana, suplinitor, limba română a VI-a și VIII-a, educație
muzicală 3 ore și ed. muzică 3 ore) total 18 ore.
Director, Mîinescu Cătălin
Pentru anul școlar 2007/2008, la Școala cu clasele I-VIII Leotești
(structură) funcționau 3 clase de învățământ primar cu un număr de 51 de elevi
repartizați pe clase astfel: 10 elevi la clasa I, 18 elevi la clasa a II-a, 12 elevi la
clasa a III-a, 11 elevi la clasa a IV-a. Învățători: clasa I și a IV-a simultan: Pîrcu
Viorica; clasa a II-a : Francu Steliana; clasa a III-a : Delureanu Alexandru.
La gimnaziu sunt 4 clase cu un număr total de 55 de elevi repartizați pe
clase astfel: clasa a V-a: 11 elevi, diriginte Dragomir Florel; clasa a VI-a: 16
elevi, diriginte Cojocaru Niculina; clasa a VII-a : 14 elevi, diriginte Niți
Gheorghița; clasa a VIII-a: 14 elevi, diriginte Pascu Cornelia.
Total I-VIII = 106 elevi
Director, Mîinescu Cătălin
Școala cu clasele I-VIII Leotești (structură)
Planul de școlarizare la învățământul primar și gimnazial pentru anul școlar
2008/2009
Existent 2007/2008 curs Nr. elevi
Propuneri pentru
de zi
2008/2009
Învățământ
Cls. I
10
11
primar
Cls. a II-a
18
10
Cls. a III-a
12
18
Cls. a IV-a
11
13
Total I-IV
51
52
Învățământ
Cls. a V-a
11
11
gimnazial
Cls. a VI-a
16
11
Cls. a VII-a
14
16
Cls. a VIII-a
14
14
Total V-VIII
55
52
2007/2008 – total I-VIII = 106 elevi
2008/2009 – total I-VIII = 104 elevi
Director, Mîinescu Cătălin
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În anul școlar 2008/2009, Școala Leotești a cunoscut modificări privind
baza materială: a fost schimbată toată tocăria (tâmplăria), acoperișul a fost izolat
termic, a fost montată centrală termică, au fost construite toalete noi în interiorul
școlii. De asemenea, laboratorul de informatică a fost înzestrat cu un număr mare
de calculatoare pe care le folosesc elevii la orele de informatică.
Din procesul-verbal încheiat la data de 16 septembrie 2009 în cadrul
Ședinței Consiliului profesoral, aflăm membrii Consiliului de Administrație al
Școlii Leotești, cât și noii consilieri educativi pentru Școlile Bobicești și
Leotești. După ce directorul școlii, Francu Steliana, prezintă ordinea de zi,
anunță noile cadre didactice pentru grădiniță, doamna Untaru Alina și doamna
învățător Cătălina Lorena, se trece la propuneri pentru Consiliul de Administrație
al Școlii Leotești. Deși au fost mai multe propuneri, în urma votului deschis a
rezultat următoarea componență a Consiliului de Administrație:
- cadre didactice: profesor Mîinescu Cătălin, profesor Delureanu
Manuela, profesor Nistorescu Doina, profesor Pascu Cornelia, profesor Drăghici
Ana-Maria, ȋnvăţător Pȃrvu Viorica, educatoare Rădoi Niculina;
- contabil Costache Ramona;
- Chitez Ilie, primarul comunei Bobicești;
- președintele Comitetului de părinți pe școală .
Privind desemnarea consilierului educativ, au fost mai multe
propuneri, iar în urma votului, Consiliul profesoral a desemnat prin vot pe
doamna profesor Nistorescu Doina de la Școala Leotești, iar pentru Școala
Bobicești pe doamna profesor Delureanu Manuela. Analizând componența
Consiliului de Administrație, observăm că profesorii de la Școala Bobicești sunt
incluși în Consiliul de Administrație votat de Consiliul profesoral deoarece deja
se observă că dânșii predau la cele două școli generale. În ședința aceluiași
Consiliu sunt stabiliți și responsabilii Comisiilor metodice:
învăţămȃnt
preșcolar : doamna educatoare Untaru Alina; învăţămȃnt primar : doamna
învăţătoare Pârvu Viorica; comisia umanistă : doamna Delureanu Minodora;
comisia realistă : doamna Văcăruș Fița; comisia pentru curriculum : domnul
Mîinescu Cătălin și doamnele Francu Steliana și Nistorescu Doina; comisia de
sănătate și securitate în muncă : profesor Chitez Aurelia și profesor Brînaru
Ionela; comisia P.S.I.: profesor Dragomir Florel.
Director, Francu Steliana
2009/2010
În ședința Consiliului profesoral din 28/01.2010 se analizează situația
școlară la sfârșitul semestrului I, an școlar 2009/2010 pe întreaga comună, după
cum urmează:
Școala Leotești (structură)
Clasa I – înscriși 11, promovați 10, 1 elev plecat; Clasa a II-a – înscriși
11, promovați 10, 1 elev corigent; Clasa a III-a – înscriși 11, promovați 9, 1 elev
corigent la 1 obiect, 1 elev corigent la două obiecte; Clasa a IV-a – înscriși 18,
promovați 17, 1 elev corigent; Clasa a V-a – înscriși 11, promovați toți; Clasa a
VI-a – înscriși 10, promovați toți; Clasa a VII-a – înscriși 13, promovați toți;
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Clasa a VIII-a - înscriși 15, promovați 8, iar restul 7 corigenți, după cum
urmează: 3 corigenți la 1 obiect, 2 corigenți la 2 obiecte, 1 corigent la 4 obiecte,
1 corigent la 5 obiecte.
Școala Bobicești
Clasa I – înscriși 6, promovați toți; Clasa a II-a – înscriși 10, promovați 10; Clasa
a III-a – înscriși 6, 1 elev venit, promovați toți; Clasa a IV-a – înscriși 4,
promovați toți; Clasa a V-a – înscriși 21, promovați 12 și 9 corigenți; Clasa a VIa – înscriși 17, promovați 16, 1 elev corigent; Clasa a VII-a – înscriși 20,
promovați 15, restul corigenți; Clasa a VIII-a înscriși 22, promovați 12, 10 elevi
corigenți a 1 și la mai multe obiecte.
Școala Comănești (structură)
Clasa a II-a, înscriși 6, toți promovați; Clasa a III-a, înscriși 5, promovați 5;
Clasa a IV-a, înscriși 3, promovați 3; Procent de promovabilitate 100%.
Școala Bechet (structură)
Clasa I = 3 înscriși, toți 3 promovați; Clasa a II-a = 3 înscriși, promovați 3; Clasa
a III-a = 6 încriși, promovați 6; Clasa a IV-a = 4 promovați 4.
Procentul de promovabilitate de 100%.
Director Francu Steliana
Secretar Chitez Angela
Nota: Școala cu personalitate juridică este școala Bobicești, celelalte
unități sunt structuri ale acesteia. Din anul următor, școlile cu clasele I-IV
Comănești și Bechet se desființează și elevii sunt aduși cu microbuzul școlar, la
centru, la Școala Bobicești.
În anul școlar 2009/2010 funcționau la nivelul comunei Bobicești
următoarele unități școlare:
1. Școala gimnazială Bobicești (Personalitate juridica); celelalte școli
erau structuri
- Școala primară I-IV Bechet și G.P.N. Structură( Grădinița cu program
normal)
- Școala primară I-IV Comănești și G.P.N.- Structură
- Școala primară Bobicești și G.P.N. - Structură
- Școala cu clasele I-VIII Leotești și G.P.N. - Structură
La școala cu clasele I-IV – Bechet – învățământ primar – înv. Vladu Ana
Grădinița cu Program Normal Bechet – educatoare Mitrache Mihaela
Șc. cu clasele I-IV Comănești – învățământ primar – înv. Paraschiva
Daniela
G.P.N – Comănești ,educatoare Batoiu Marcela
Din anul școlar următor (2010-2011), cele două unități școlare se
desființează, iar copiii sunt aduși la școala de centru - Bobicești - cu autobuzul
școlar.
Școala cu cls. I-IV Chintești se comasase cu Șc. Bechet din anul 1998;
de aceea nu mai apare ca unitate școlară.
Din condica de prezență pe anul școlar 2010/2011 redăm încadrarea
Școlii Leotești clasele V-VIII, gimnaziu. 1. Lb. română – Nițu Gheorghița, clasa
a V-a și Vasile Daniela, clasa a VI-a, a VII-a, a VIII-a; 2. Lb. Franceză – Nițu
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Gheorghița; 3. Lb. engleză – Vasile Daniela, VI-VIII, și Drăghici Ana; 4.
Matematică – Ilinca Denisa; 5. Biologie – Brînaru Ionela Daniela; 6. Fizică –
Văcăruș Fița; 7. Chimie – Iancu Ionela Daniela; 8. Istorie – Nistorescu Doina; 9.
Ed. civică – Nistorescu Doina; 10. Geografie – Nistorescu Doina; 11. Religie Țăpurin Iordache Marius; 12. Educație tehnologică – Brînaru Ionela; 13.
Educație plastică – Bălșanu Maria (V-VI), Ilinca Denisa; 14. Ed. muzicală –
Daliu Răzvan (V-VI) și Bălșanu Marian; 15. Ed. fizică – Bălșanu Marian; 16.
Informatica – Nicola Gabriel.
Consiliere și orientare
A V-a – Nistorescu Doina; A VI-a – Nițu Gheorghița; A VII-a – Vasile Daniela;
A VIII-a - Țapurin Iordache Marius
Director, prof. Delureanu Manuela
La clasele I-IV, în anul școlar 2010/2011, încadrarea era următoarea:
Clasa I – prof. Francu Steliana; Clasa a II-a și a IV-a – prof. Pîrvu Viorica; Clasa
a III-a – prof. Radoi Marius; Lb. franceză – prof. Nițu Gheorghița; Religie –
prof. Țăpurin Iordache Marius; Ed. fizică – prof. Dragomir Florel.
Director, prof. Delureanu Manuela
În Consiliul Profesoral din 9 septembrie 2010 s-a stabilit următoarea
ordinea de zi:
1. Constituirea Consiliului de administrație și a comisiilor metodice pe
specialități
2. Stabilirea la clasele I-IV a domnilor învățători și a diriginților la
gimnaziu.
3. Diverse.
Directorul școlii, prof. Delureanu Manuela, a prezentat încadrarea la
Școala Bobicești apoi la Școala Leotești:
Clasa I – înv. Vladu Ana; Clasa a II-a și a IV-a – înv. Călina Eugenia; Clasa a
III-a – Ciucă Simona Iuliana.
Iar profesorii diriginți erau: Cls. a V-a, diriginte prof. Delureanu
Minodora; Cls. a VI-a, diriginte prof. Mîinescu Cătălin; Cls. a VII-a, diriginte
prof. Brînaru Ionela; Cls. a VIII-a, diriginte prof. Văcăruș Fița.
Școala Leotești
Clasa I – înv. Francu Steliana; Cls. a II-a – a IV-a – Pîrvu Viorica; Cls. a
III-a - Radoi Marius
Diriginți: Cls. a V-a – prof. Nistorescu Doina; Cls. a VI-a – prof. Nițu
Gheorghița; Cls. a VII-a – prof. Vasile Daniela; Cls. a VIII-a – prof. Dragomir
Florel.
S-au făcut propuneri pentru Consiliul de Administrație; au fost propuse
următoarele cadre didactice: Delureanu Manuela, directorul școlii, Vasile
Daniela, Francu Ștefania, Pîrvu Viorica, Mîinescu Cătălin, Brînaru Ionela,
Paraschiv Daniela, Radoi Niculina. De asemenea, a mai fost propus președintele
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Comitetului de Părinți al școlii, domnul Donțu Marius. S-a supus la vot și în
unanimitate au fost votați de membrii Consiliului Profesoral. Un reprezentant din
partea Consiliului Local și primarul comunei, Chitez Ilie.
Au fost stabilite comisiile metodice pe specialități:
Comisia de uman, responsabil prof. Delureanu Minodora; Comisia de real,
responsabil prof. Văcăruș Fița;m Comisia învățători, Francu Steliana; Comisia
educatori, Untaru Alina; Comisia Curriculum, Mîinescu Cătălin, Nistorescu
Doina; Comisia P.S.I., Rădoi Marius; Comisia pentru disciplină, Francu
Steliana, Mîinescu Cătălin, Delureanu Minodora; Responsabil cu perfecționarea
profesorilor, Drăghici Ana Maria.
Director, Delureanu Manuela

Din anul școlar 2011/2012 revine ca director dna Francu Steliana, așa
cum constatăm din procesul verbal din 7 septembrie 2011 de la ședinţa
Consiliului profesoral în care se stabilesc şi diriginții claselor și noul Consiliu de
Administrație al școlii.
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Directorul școlii, Francu Steliana, prezintă cadrelor didactice profesorul
documentarist - Mateescu Daniela.
Au fost făcute propuneri pentru stabilirea diriginților; în urma votului,
Consiliul Profesoral a votat pentru școala Bobicești următorii profesori
diriginți: Prof. Brînaru Ionela clasa a V-a; Prof. Delureanu Minodora, clasa a
VI-a; Prof. Mîinescscu Cătălin, clasa a VII-a; Prof. Delueanu Manuela, clasa a
VIII-a
Pentru Școala Leotești au fost votați următorii profesori diriginți:
Prof. Văcăruș Fița, clasa a V-a; Prof. Nistorescu Doina, clasa a VI-a; Prof. Nițu
Gheorghița, clasa a VII-a; Prof. Vasile Daniela, clasa a VIII-a.
Consiliul de Administrație ales prin vot de Consiliului Profesoral pentru
anul școlar 2011/2012 are în componența sa următorii membri:
Francu Steliana, directorul școlii; Prof. Brînaru Ionela, prof. de biologie;
Prof. înv. primar Paraschiva Daniela; Educator Untaru Alina; Contabil Preduț
Maria; Reprezentantul Comitetului de părinți; Primarul comunei Bobicești,
Chitez Ilie
Apoi sunt stabilite comisiile metodice și responsabilii lor.
Director, Francu Steliana
Secretar, Chitez Angela
În ședința Consiliului profesoral din 11 septembrie 2013, directorul
școlii, doamna Ciucă Simona Iuliana, prezintă ordinea de zi, după cum urmează:
1.Încadrarea profesorilor la cele două școli generale, Leotești și
Bobicești
2.Planul cadru pentru clasa pregătitoare și clasa I
3.Stabilirea comisiilor metodice pe discipline
4.Diverse.
Directorul unității prezintă planul-cadru pentru clasa pregătitoare și
pentru clasa I. La aceste clase se va studia limba franceză, o oră pe săptămână.
Schimbările survenite: la clasa pregătitoare și clasa I- o oră de dezvoltare
personală și două ore de muzică și mișcare.
Sunt prezentate cadrele didactice ce vor deține dirigenția, după cum
urmează:
Școala Leotești : clasa a V-a – Nițu Carmina; clasa a VI-a - Nistorescu
Doina; clasa a VII-a - Văcăruș Fița, clasa a VIII-a - Vasile Daniela.
Școala Bobicești: clasa a V-a - Militaru Raluca, clasa a VI-a - Delureanu
Manuela, clasa a VII-a - Alexandru Mariana, clasa a VIII-a - Grămăticiu
Cristina.
Se stabilesc cadrele didactice care vor însoți elevii în microbuzul școlar
în timpul deplasării pe traseul Leotești-Bobicești, pe traseul Bobicești-BechetChintești.
Componența Consiliului de admnistrație în anul școlar 2013/2014 este
următoarea:
 doi reprezentanți ai părinților;
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primarul comunei, Chitez Ilie;
cadre didactice: Ciucă Simona, directorul școlii, Paraschiv
Daniela, Francu Steliana, Militaru Raluca, Văcăruș Fița.
Supusă la vot, componența Consiliului de administrație este votată
unanim. Consilier educativ este propusă și votată doamna profesor Militaru
Raluca. Se fac propuneri pentru Comisiile metodice și se stabilesc responsabilii
lor.
Director, Ciucă Simona Iuliana
Secretar, Chitez Angela
La Şcoala cu clasele I-VIII Leotești, situația școlară la sfârșitul anului
școlar 2013/2014 se prezintă astfel:
 Clasa I – 18 elevi înscriși la începutul anului școlar; au promovat toți
elevii. Prof. înv. primar -Pîrvu Viorica
 Clasa a II-a și a III-a, simultan, au cuprins un număr total de 21 elevi, din
care 13 clasa a II-a și 8 elevi clasa a III-a. Toți cei 21 elevi au promovat
clasa. Prof. înv. Primar- Rădoi Marius Cristian
 Clasa a IV-a – 14 elevi, toți au promovat clasa. Prof. înv. primar -Francu
Steliana.
Toți acești dascăli sunt la bază învățători, absolvenți ai liceelor
pedagogice, dar au urmat și cursurile unor facultăți cu specialități diferite. La
clasele primare, în planul de învățământ, au fost introduse unele obiecte ca: lb.
franceză, predată de profesorul de la gimnaziu Bondrescu Ștefania; religia, prof.
Bălașa Marius; ed. fizică, prof. Rotaru Zenovia. La gimnaziu: clasa a V-a, 13
elevi înscriși, promovați toți, diriginte Nițu Florentina Carmina; clasa a VI-a, 11
elevi, toți promovați, diriginte Nistorescu Ecaterina Doina; clasa a VII-a, 12
elevi înscriși, toți promovați, diriginte Văcăruș Fița ; clasa a VIII-a, 18 elevi, toți
promovați, diriginte prof. Vasile Daniela.
Profesorii încadrați la gimnaziu în anul școlar 2013/2014 au fost: Vasile
Daniela, lb. română, lb. latină, lb. engleză, consiliere și orientare; Bondrescu
Ștefania, lb. Franceză; Nițu Florentina Carmina, matematică, educație plastică,
educație muzicală; Văcăruș Fița, fizică, chimie cls. VII-VIII, completare la
Școala Bobicești; Militaru Raluca, biologie, educație tehnologică; Nistorescu
Ecaterina Doina, istorie, geografie, educație civică; Bălașa Marius, religie;
Rotaru Zinovia, educație fizică; Moldoveanu Georgeta, educație tehnologică;
Dumitru Cristinel, informatică
Director, Ciucă Simona
Secretar, Chitez Angela
Clasa pregătitoare – anul şcolar 2014/2015
Din anul școlar 2014/2015, la Școala Leotești (structură) funcționează și
clasa pregătitoare, profesor înv. primar Francu Steliana; clasa I, prof. înv. primar
Paraschiv Daniela; clasa a II-a , prof. înv. primar Pîrvu Viorica, cu elevi
proveniți de pe întreaga comună, aduși cu microbuzul la școală; clasele III-IV
330

funcționează simultan la școala Bobicești – prof. înv. primar Rădoi Marius.
Elevii sunt aduși tot cu microbuzul școlar din toate satele Comunei Bobicești.
La Școala Leotești funcționează în acest an școlar un număr de 50 de
elevi la ciclul gimnazial, repartizați pe clase astfel: clasa a V-a – 14 elevi,
diriginte Rotaru Zenovia, prof. ed. fizică, clasa a VI-a – 12 elevi, diriginte Nițu
Florentina, profesor de matematică, clasa a VII-a – 12 elevi, diriginte Vasile
Daniela Camelia, prof. lb. română și lb. engleză, și clasa a VIII-a, 12 elevi,
diriginte Văcăruș Fița, prof. fizică-chimie.
Director coordonator - Ciucă Simona, iar de Șc. Leotești (structură)
răspunde doamna Francu Steliana.
Pe lângă activitatea la clasă, elevii acestor școli au participat la diferite
activități extrașcolare: întreceri sportive, activități artistice (teatru, dansuri
populare, muzică), obținând diverse premii la diferite concursuri. În 2013, în
cadrul Concursului județean Teatru rural/ „Ateliere de Teatru”, elevii comunei
Bobicești au obținut premiul I cu piesa „Încornoratul”, iar în anul 2014 au
obținut tot locul I cu piesa „Bădăranii” etc.
Școala gimnazială Bobicești (P.J.) Structura Leotești
Încadrarea cu personal didactic în anul școlar 2016/2017 este
următoarea:
Clara Alenia – profesor învățământ preșcolar G.P.N. Leotești ; Pîrvu Viorica –
profesor învățământ primar; Rădoi Marius – profesor învățământ primar; Ciucă
Simona – profesor învățământ primar; Francu Steliana – profesor învățământ
primar; Delureanu Manuela – profesor lb. Română; Bondescu Ștefania –
profesor lb. Franceză; Nițu Florentina Carmina – profesor matematică;
Stănculescu Marian – profesor suplinitor matematică; Minca Daniela – profesor
geografie; Neacșu Gabriel – profesor istorie; Bălașa Marius – profesor religie;
Văcăruș Fița – profesor fizică-chimie; Rotaru Zinovia – profesor educație fizică;
Moldoveanu Georgeta – profesor tehnologie; Trepăduș Simona – profesor
suplinitor biologie; Băltărețu Nicoleta – profesor suplinitor engleză; Matei
Cătălin – profesor suplinitor informatică; Gheorghe Corina – profesor
suplinitor limba română; Alleu Marinel – profesor totular educație fizică;
Gramaticu Cristina – profesor limba română titular; Cismaru Monica –
profesor suplinitor engleză; Ion Sanda Gabriela – profesor învățământ primar
puplinitor; Batoriu Marcela – G.P.N. Bobicești ; Profesor documentarist C.D.I.
– Mateescu Daniela.
Director, Vasile Daniela
Secretar, Chitez Angela
În urma demisiei directorului Vasile Daniela din 16 iunie 2017, a fost
numit ca director al Școlii Leotești domnul profesor Dumitru Anton , profesor
de educație fizică , de la Colegiul Tehnic Balș , cu o vechime de 28 de ani.
Din procesul-verbal din 1 septembrie 2017 al ședinței Consiliului
profesoral aflăm următoarea ordine de zi:
1. Constituirea Consiliului de administrație pentru anul școlar 2017/2018
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2. Încadrarea personalului didactic în anul școlar 2017/2018
3. Informarea cadrelor didactice despre calificativele deținute în anul
școlar anterior 2016/2017 și prezentarea fișei de autoevaluare.
4. Diverse.
Se trece la alegerea Consiliului de administrație. Se fac propuneri și se
supune la vot. Componența Consiliului de administrație în urma votului era:
Dumitru Anton – director; Francu Steliana, profesor învățământ primar; Nițu
Florentina Cosmina, profesor matematică; Chitez Ilie, primarul comunei
Bobicești; Bălșanu Constantin, consilier al primăriei; Fierariu Aurel, părinte;
Șerban Constantin Cosmin, părinte.
Se trece la încadrarea cu personal didactic. Profesori: Delureanu
Manuela (titular limba română), Vasile Daniela (titular limba română și engleză),
Gramaticu Cristina (titular limba română 19 ore), Bondrescu Ștefania (titular
limba franceză 12 ore), Nițu Cosmina (titular matematică), Minca Daniela
(titular geografie 8 ore), Neacșu Gabriel (titular istorie și cultură civică, 12 ore),
Bălașu Marius (titular religie, 13 ore), Văcăruș Fița (titular fizică+chimie, 18
ore), Militaru Raluca (biologie și educație tehnologică, titular 12 ore), Trepăduș
Simona (suplinitor biologie și educație tehnologică), Mateescu Daniela (titular
18 ore C.D.I.), Dumitru Anton (educație fizică, 8 ore) și director, Jidaru Alin
(educație fizică, titular, 8 ore), Vîlcea Florentina (titular pe 4 ore educație
tehnologică), Văduva Petrișor (matematică).
Apoi se prezintă calificativele cadrelor didactice din anul anterior
2016/2017.
Director, Dumitru Anton
Secretar, Chitez Angela
Școala gimnazială Bobicești are personalitate juridică, adică este titulară
oficială în anul școlar 2017/2018, iar Şcoala Leotești este structura acesteia și are
următorii diriginți la clasele gimnaziale V-VIII: Clasa a V-a – 16 elevi, diriginte
profesor Nițu Cosmina; Clasa a VI-a – 12 elevi, diriginte profesor Văcăruș Fița;
Clasa a VII-a – 15 elevi, diriginte profesor Bondrescu Ștefania; Clasa a VIII-a –
12 elevi, diriginte profesor Vasile Daniela.
Total V-VIII = 55 de elevi
Școala gimnazială Bobicești (P.J- Personalitate Juridica) în anul școlar
2017/2018 fincționează numai cu două clase gimnaziale( a-VI-a și a-VIII-a) și
Grădinița cu program normal (o clasă cu preșcolari de la 3 la 6 ani). Educatoare
este Bătoiu Marcela.
Diriginții la Școala Generală Bobicești sunt următorii: Clasa a VI-a,
diriginte profesor Delureanu Manuela; Clasa a VIII-a, diriginte profesor Neacșu
Gabriel;
Consiliul elevilor este format din: Stancu Raluca – președinte, elevă
clasa a VIII-a de la Șc. Leotești structură; Dincă Cristina – vicepreședinte, elevă
la clasa a VI-a, Șc. gimnazială Bobicești P.J.; Ivan Cristina, secretar, elevă clasa
a VI-a, Șc. gimnazială Bobicești.
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Consilier educativ, prof. documentarist Mateescu Daniela.
Director , Dumitru Anton
Secretar, Chitez Angela
Din anul școlar 2018/2019 școala cu personalitate juridică va deveni
Școala Leotești care va cuprinde câte o clasă de învățământ primar (CP-IV: de la
clasa pregatitoare pana la clasa a IV-a) și câte una de învățământ gimnazial (VVIII), iar la Școala gimnazială Bobicești va rămâne C.D.I. (Centrul de
documentare și instruire), profesor documentarist Mateescu Daniela și G.P.N. (
Gradinita cu program normal) Bobicești, cu o clasă de preșcolari de la 3 la 6 ani,
care vor funcționa în incinta școlii.
În prezent, școala are încadrate 25 de cadre didactice, dintre care 21
titulare și 4 suplinitori calificați. Din cele 25 de cadre didactice, 14 cadre
didactice au gradul didactic I și 8 au gradul didactic II, 3 cadre didactice au
gradul definitiv. Personal didactic auxiliar – un secretar cu 0,5 normă și un
administrator cu 0.33 normă.
Procentul absolvenților din vara anului 2017 se regăsește astfel: în
învățământul liceal, la licee de elită, 35%; în învățământul liceal, la licee
industriale, 45%; în învățământul profesional, 20%; în școlile vocaționale 0%.
Personalul nedidactic ce se ocupă de activitatea de administrare este reprezentat
de 3 îngrijitori – curățenie, din care 2 sunt la Școala Gimnazială Leotești și 1 la
Școala Gimnazială Bobicești și 2 muncitori întreținere care sunt și șoferi.
Personalul auxiliar încadrat la școlile din comuna Bobicești
Îngrijitor curățenie la Școala Bobicești a fost Asprița Ilie, în prezent
pensionar, Vladu Maria, pensionară. În locul acesteia a fost încadrată Vladu
Ionela, care este și în prezent încadrată ca îngrijitor la Școala Bobicești. La
Școala Leotești au fost îngrijitori de-a lungul timpului următorii: Dogaru Maria,
Câmpan Ioana, Cojocaru Dumitra, angajată la 20 octombrie 1990 și a funcționat
până la pensionare. Din anul 1998 și până în prezent lucrează Război Ecaterina,
căsătorită Dincă, și pe postul al II-lea de îngrijitor curățenie, din 2001 și în
prezent este angajată Cojocariu Tudorița. Mulți ani a fost angajat ca mecanic
Cojocariu Nicolae. De întreținerea școlii ca mecanici se ocupau cei doi șoferi de
pe autobuzele școlii, Matei Dumitru și Drăgănoiu Valentin. De fapt, primul
autobuz al școlii a avut ca șofer pe Radu Mircea (Micel), care s-a pensionat pe
caz de boală. Mai putem afirma că la data de 15 octombrie 1990 a fost angajată
ca bibliotecară la Școala Leotești doamna Dragomir Gina. Îngrijitor la grădinița
Bobicești – Coandă Elena (mama Gena cum îi ziceau copiii), cu 1/2 normă.,
Stoiculeasa Teodora, 1/2 normă, Matusa Ana, G.P.N. Comănești, 1/4 normă,
Păun Toni, G.P.N. Bechet cu 1/4 normă.
În concluzie, la Școala Generală Leotești au existat dascăli bine
pregătiți profesional, cu dăruire și pasiune pentru învățământ.
Rezultatele obținute an de an în rândul generațiilor de tineri au confirmat
pe deplin munca acestora. În cadrul bilanțului făcut de Inspectoratul școlar cu
privire la rezultatele bune la învățătură, de fiecare dată Școala generală Leotești
333

era menționată. Rezultatele bune la această unitate școlară se datorau acțiunii
comune a tuturor factorilor: școală, familie, elevi, biserică, comunitate. Printre
preoții care au servit Parohia Leotești au fost: Ion Dovăncescu, Gheorghe
Popescu, care a predat religia între anii 1940-1945. Era un bun gospodar al
satului care învăța pe elevi să sădească un pom, să-l altoiască, să cultive
zarzavaturi în grădinile proprii etc.
După revoluție, ȋn 1990 s-a introdus în planul de învățământ Religia,
obiect predat la Școala Generală Leotești de preotul paroh Șerban Dumitru. După
pensionare, activitatea la parohia Leotești este continuată de fiul acestuia, preotul
paroh Șerban Constantin Cosmin, care se implică în colaborarea cu școala,
dovadă fiind și prezența tinerilor la biserică de Sfintele Paști sau Crăciun, dar și
cu ocazia altor sărbători religioase. Tânărul preot organizează cu elevii școlii
colinde și este prezent frecvent pe scena Căminului Cultural Bobicești cu ocaza
sărbătorilor de iarnă.
Și în prezent, școala Leotești are o încadrare bună, cu profesori bine
pregătiți profesional și cu rezultate bune. Trist este faptul că numărul de copii
scade tot mai mult, cu toate că școlile din comuna Bobicești au o bază materială
bună, iar localurile de școală sunt moderne, conform cerințelor europene; multe
din ele sunt goale, închise din lipsă de elevi.
Doresc să semnalez faptul că în prezent nu mai există stabilitatea
cadrelor didactice și anume: un profesor, timp de o săptămână, funcționează la
mai multe unități școlare. Întrebarea legitima este: când poate aceste profesor
diriginte să-și cunoască elevii sub toate aspectele de comportament? Această
întrebare poate fi un semnal de alarmă pentru factorii de decizie ai
învățământului românesc. Voi reda pe ani planul de școlarizare pentru a observa
scăderea numărului de elevi.
Coordonator, prof. Bănică Paula
O analiză a planului de școlarizare din ultimii ani a scos în evidență
scăderea numărului de elevi.
Forma de
Anul școlar
învățământ 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Gimnaziu
117
115
108
102
99
Școala
121
123
102
101
88
primară
În anul școlar 2016/2017, elevii proveniți din comună au fost repartizați
în șase clase la ciclul primar și opt clase la ciclul gimnazial. În anul școlar
2017/2018 funcționează cinci clase la învățământul primar și șase la ciclul
gimnazial. Rata abandonului școlar – 0. Elevii cu note bune și foarte bune sunt în
procent de 59%. Privind baza materială a celor două școli gimnaziale din
comuna Bobicești – este foarte bună. Activitatea de instruire și educare se
desfășoară în cele două localuri de școală moderne, cu 11 săli de clasă, 2
laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică-chimie și biologie, și cabinete
334

pentru fiecare obiect de învățământ, 2 terenuri de sport, cabinet pentru director,
cameră pentru secretariat, spații pentru depozitarea în condiții de igienă a laptelui
și cornului, un centru de informare și documentare ce se află la Școala
gimnazială Bobicești. De asemenea, școala are apă curentă de la puțuri forate,
fose septice, încălzire centrală. Școala gimnazială Bobicești și structura Leotești
beneficiaza de iluminat natural și artificial. În sălile de clasă se află mobilier
nou, adecvat procesului de învățământ. Cele două școli dispun de un bogat
material didactic: 25 de calculatoare, 2 copiatoare, videoproiectoare, ecrane
proiecție, flipchart, 2 imprimante.
Activitatea financiar-contabilă la Școala Gimnazială Bobicești se
desfășoară conform bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de I.S.J. Olt și
Primăria Bobicești.
Directorii Școlii Leotești în perioada 1962-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ciobanu Dumitru, 1962-1965;
Ștefănescu Dorel, 1965-1967;
Stanciu Ilie, 1967-1968;
Stochici Mihai, 1968-1969;
Lupu Olimpia, 1969-1970;
Bănică Paula, 1970-1972;
Roșu Marin, 1972-1976;
Bănică Paula, 1976- 1980;
Delureanu Aneta, 1980-1981;
Marin Lucenia, 1981-1990;
Dragomir Florel, 1990-1998;
Delureanu Aneta, 1998-2001;
Dragomir Leontina, 2001-2002;
Dragomir Florel, 2002-2005;
Mîinescu Cătălin, 2005-2009;
Francu Steliana, 2009-2010;
Delureanu Manuela, 2010-2011;
Francu Steliana, 2011-2012;
Ciucă Simona Iuliana, 2012-2016;
Vasile Daniela, 2016-2017;
Dumitru Anton, 2017-prezent;
Întocmit, aprilie 2018
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III. ȘCOALA ELEMENTARĂ MIXTĂ MIRILA
Satul Mirila a făcut parte până în anul 1968 din comuna Leotești, județul
Romanați. După această dată, Comuna Leotești s-a desființat, iar satul Mirila
aparține de comuna Bobicești, județul Olt.
„În satul Mirila exista o școală înființată în anul 1839; în anul 1840
cele 10 familii din satul Mirila plăteau 20 lei contribuție pentru învățătorul
satului”.40
„În anul 1912 întâlnim în satul Mirila ca instituții oficiul poștal și
școala.”41
Copiii din satul Mirila nu au avut un local propriu de școală, ei au învățat
în conacul boierului Cornel Stăncescu din Mirila. Aici au învățat clasele
învățătorilor Ciobanu Dumitru, Costache Niculina, Stănculescu Gheorghe,
Voiculescu Vasile.
În anul 1960, în satul Mirila s-a construit un local propriu de școală cu
aportul sătenilor. Fiecare gospodărie a contribuit, din spusele bătrânilor, cu 200
bucăți cărămidă, bani pentru a cumpăra grinzi, căpriori și tablă pentru acoperiș..
Școala avea o singură sală de clasă mare, cu un coridor lung, la capătul căruia se
afla cancelaria. Era o școală primară unde se învăța simultan (cls. I-IV). După
terminarea celor patru clase primare la școala din Mirila, elevii mergeau pentru
clasele gimnaziale V-VIII la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Leotești.
Mult timp Şcoala Mirila a funcționat cu două posturi de învățător
ocupate de Anghel Teodor, care era și director, și Crivăț Ioana. Ambii învățători
erau titulari. Școala Mirila nu mai există în prezent, ea fiind închisă înainte de
revoluția din 1989. Clădirea a servit după revoluție drept depozit de cereale
pentru Asociația condusă de Ristea Pătru. Clădirea s-a degradat în timp, a fost
demolată, iar pe terenul unde a fost Școala Mirila se află casa proprietarului Păun
Aurel. Elevii fiind din ce în ce mai puțini în satul Mirila, în prezent merg la
Școala Leotești.
Cataloagele Şcolii Mirila se află depozitate la Școala Leotești, de unde
am cules informațiile necesare pentru întocmirea acestei lucrări.
În anul școlar 1959-1960, la Şcoala Elementară Mirila rezultă
următoarea situație, preluata din catalogul claselor I-III: Clasa I = 10 elevi
înscriși la începutul anului școlar, toți promovați. Clasa a III-a = 10 elevi înscriși,
toți promovați.
Total clasele I-III = 20 elevi
Învățător, Costache Niculina
Clasele II-IV - situația școlară reieșită din catalog se prezintă astfel:
Clasa a II-a = 16 elevi înscriși, toți promovați. Clasa a IV-a = 7 elevi înscriși, toți
promovați.
40

Cezar Avram (coord.) și colaboratorii, Dicționarul istoric al localităților din județul Olt
(A-F), Ed. Alma, Craiova, p. 68.
41
Ibidem, p. 69.
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Total clasele II și IV = 23 elevi, toți promovați.
Învățător și director al școlii în același timp, Ciobanu Dumitru.
Total elevi clasele I-IV Școala Mirila în anul școlar 1959-1960 = 43
elevi, toți promovați.42
Școala Mirila aparținea de Școala cu clasele I-VII Leotești.
În anul școlar 1960-1961, situația școlară se prezintă în felul următor:
Clasa I = 16 elevi înscriși la începutul anului școlar; Clasa a III-a = 7 elevi
înscriși; Total = 23 elevi, toți promovați
Învățător Ciobanu Dumitru
Clasa a II-a = 10 elevi înscriși; Clasa a IV-a = 12 elevi înscriși
Total = 22 elevi, toți promovați
Învățător, Dna Costache Niculina
Anul școlar 1964-1965 la Școala elementară Mirila situația școlară se
prezenta astfel:
Clasa I = 8 elevi înscriși, toți promovați; Clasa a III-a = 7 elevi înscriși, toți
promovați.
Total: 15 elevi, toți promovați - procent 100%
Învățător, Neda Gh. Mihai
Clasa a II-a = 6 elevi înscriși, toți promovați; Clasa a IV-a = 16 elevi înscriși, toți
promovați.
Total: 22 elevi, toți promovați
Învățător, Costache Niculina
Anul școlar 1962/1963 catalogul claselor I-III situația școlară se prezintă
astfel:
Clasa I = 13 elevi; Clasa a III-a = 18 elevi înscriși, din care 16 promovați și 2
elevi repetenți.
Total: 31 elevi înscriși, din care 29 promovați și 2 elevi repetenți
Învățător, Maria Dragomir
În anul școlar 1967/1968 exista la Școala cu clasele I-IV Mirila un singur
post de învățător, ocupat de domnul Anghel Teodor. Toți elevii din clasele I-IV
lucrau la simultan. Situația pe clase se prezintă astfel: Clasa I = 4 elevi înscriși la
începutul anului școlar, toți promovaţi; Clasa a II-a = 4 elevi, toți promovaţi;
Clasa a III-a = 7 elevi, toți promovaţi.; Clasa a IV-a = 6 elevi, toți promovaţi.
Total I-IV = 21 elevi, toți promovați.
Învățător și director, Anghel Teodor

42

Arhiva școlii Leotești, unde se află și cataloagele de la Școala Mirila.
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Orarul lecțiilor la cele 4 clase simultan, anul școlar 1967/1968
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În anul școlar 1970/1971 la Școala cu clasele I-IV Mirila, numărul de
elevi a crescut și s-au înființat două noi posturi de învățători. Clasa I = 7 elevi
înscriși, toți promovați; Clasa a III-a = 10 elevi înscriși, toți promovați.
Total I și III = 17 elevi, toţi promovaţi.
Învățător, Crivăț Ioana
Clasa a II-a = 13 elevi înscriși Clasa a IV-a = 6 elevi înscriși
Total 19 elevi înscriși, toți promovați
Total clasele I-IV = 36 elevi, toți promovați
Procentul de promovabilitate 100%
Învățător și director, Anghel Teodor
Din Darea de seamă prezentată de directorul Şcolii Mirila, Anghel
Teodor, privind școlarizarea și învățătura a reieșit următoarea situație:
Clasa I = 12 elevi înscriși, toți promovați; Clasa a III-a = 8 elevi înscriși, toți
promovați.
Total I-III = 20 elevi.
Învățător, Anghel Teodor
Clasa a II-a = 9 elevi; Clasa a IV-a = 6 elevi
Total II-IV = 15 elevi, toți promovați .
Total I-IV = 35 elevi, toți promovați, procent 100%.
Învățător clasa II-IV Crivăț Ioana (Jeni)
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Școala Generală cu clasele I-IV Mirila
1973/1974
Darea de seamă asupra activității educativ instructive
desfășurate în anul școlar 1973-1974
Din acest document reiese faptul că la Şcoala Mirila activitatea s-a
desfășurat pe baza unui plan de muncă întocmit în colaborare cu Comitetul de
părinți, cu organizația de pionieri și U.T.C, consiliul profesoral și cu indicațiile
provenite de la Inspectoratul Școlar Olt. In ceea ce priveste acțiunea
gospodărească, în Școala Mirila au existat condiții bune pentru desfășurarea
procesului intructiv-educativ. Privind Școlarizarea și frecvența în anul școlar
1973/1974 au fost înscriși un număr de 29 de elevi, după cum urmează: Cls. I –
12 elevi; Cls. II – 9 elevi; Cls. III - 6 elevi; Cls. IV - 2 elevi; Total I-IV = 29
elevi. „Toți cei 29 de elevi au frecventat cursurile școlii, având o frecvență de
100% pe întreg anul școlar. Pentru a avea rezultate bune am pornit cu studierea
programei la nivelul fiecărei clase, apoi am trecut la planificarea materiei pe
trimestre, respectând orele de recapitulare a materiei, lucru foarte important în
sistematizarea cunoștințelor elevilor. Și munca cu părinții s-a desfășurat după un
plan anual, vizitele la domiciliu și cunoașterea individuală a fiecărui elev au dus
la rezultate bune la sfârșitul anului școlar. Multe acțiuni și programe dedicate
evenimentelor istorice le-am desfășurat cu clasa sau cu detașamentul de pionieri.
Ca o concluzie, în aul școlar 1973/74, întreaga noastră activitate am axato pe teorie și practică”.
Director de școală, Anghel Teodor (Dorel)
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Elevii de la Şcoala cu clasele I-IV Mirila mergeau în clasele gimnaziale la
Şcoala Generală I-VIIII Leotești. Școala cu clasele I-IV Mirila a fost desființată
înainte de revoluția de la 1989.
Subsemnata, nu cunosc nici în prezent raționamentul închiderii ei.
După revoluție, localul de școală a servit pentru câțiva ani ca magazie de
depozitat cereale Asociației conduse de Ristea Pătru. Prin legea 18/1991 s-a
acordat titlu de proprietate unor săteni. Școala a fost dărâmată, iar materialele ce
s-au reconstituit (cărămida) au fost depozitate în curtea școlii vechi Leotești.
Astăzi pe terenul unde a fost cândva Şcoala Mirila construită cu mari eforturi de
săteni se găsesc construite case particulare.
SEMNĂTURĂ ILIZIBILĂ
IV. ȘCOALA MIXTĂ CU CLASELE I-IV COMĂNEȘTI

Până la construirea localului de școală, in anul 1940, elevii din satul
Comănești au învățat în case particulare. Localul de școală a fost construit în
anul 1940 în timpul directorului Bărbulescu Ion, ajutat de săteni. Din procesulverbal de inspecție întocmit de Revizorul Școlar Ștefan Ionescu din 10 iunie
1924, rezultă cele afirmate, şi anume că „pentru satul Comănești s-a cumpărat o
casă veche de către comună pentru școală”.43
Primul învățător al Școli Bobicești a fost Zvîlcu Ion, basarabean de
origine, apoi a venit domnul învățător Bărbulescu Ion (Oană), născut în acest
sat, care s-a implicat în construcția Școlii Comănești.

43

Arhiva școlii Bobicești - Registrul cu procese-verbale ale inspectorilor școlari 1893-1948.
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Foto: Învățătorul Bărbulescu Ion (Oană)
Învățătorul Bărbulescu Ion (Oană) s-a născut la 1 ianuarie 1905, în satul
Comănești, comuna Bobicești, Județul Romanați, Plasa Oltețu, cu reședința la
Balș. A absolvit Școala Normală din Caracal și în anul 1923 a fost repartizat
lângă Moisei, comuna Poienile de Sub Munte, județul Maramureș, unde a stat 7
ani. În anul 1930 s-a transferat în Oltenia, în satul natal Comănești, comuna
Bobicești, unde a profesat ca învățător și director de școală până la pensionare.
Din relatările celor doi fii ai săi, Bărbulescu Ovidiu și Bărbulescu Traian, tatăl
lor a contribuit și la construcția școlii cu o sumă de bani. Clădirea a fost
construită de zidarul Tîrnaru. Terenul pe care s-a construit școala a fost dat de
către Ocolul Silvic din acea vreme, inginer era Marinescu; de fapt se justifică
vecinătatea celor două unități: Ocolul Silvic și Școala cu clasele I-IV Comănești.
„Școala are o construcție aparte”, povestește domnul profesor Manolescu
Constantin, fost elev al acestei școli. „Localul se compune din două săli de
clasă, una mai mare, în care existau bănci de lemn masiv, o scenă mare pentru
festivități, ceea ce alte școli nu au, cancelarie bine ticluită și cu titlul de arhivă.
De asemenea, școala are și un pridvor cu marchiză făcut special de zidarul
Tîrneanu prin care ieșea numai învățătorul Oană Bărbulescu”.
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În primăvara anului 1940, cu sprijinul inginerului silvic Marin Marinescu
de la Ocolul Silvic și al învățătorului Ion Bărbulescu, s-au plantat puieți de brad,
multe flori și arbuști ornamentali, încât curtea școlii arăta ca un frumos parc
întreținut ulterior de domnii învățători Bărbulescu Valerică și Maria
Bărbulescu, soția acestuia. Cei doi soți au funcționat la Şcoala Comănești până
în anul 1997 când au ieșit , în același timp amândoi, la pensie.
Cele doua fotografii de mai sus ii reprezintă (prima) pe Învățătorul
Bărbulescu Ion (Oană) și Bărbulescu Valerică, iar cea de-a doua pe
Bărbulescu Valerică și Maria Bărbulescu, soția acestuia.
1942. Din procesul-verbal de inspecție la Școala Bobicești din data de 30
iunie 1942, aflăm care erau directorii de la Școlile din comună la acea dată:
 Geambașu Ion - director la Școala Bechet
 Anghel Alexandru - director la Școala Bobicești
 Bărbulescu Ion - director la Școala Comănești
 Ionițoiu Marin - director la Școala Chintești44
În 1963, din ştatul de plată al salariilor cadrelor didactice pe luna martie
a acelui an, rezultă că la Școala Comănești funcționau doi învățători: Bărbulescu
Ion - învățător și director, cu o vechime la catedră de 37 de ani la Școala
Bobicești și Comănești- și Bărbulescu Valerică, nepotul de frate al învățătorului
Ion Bărbulescu, cu o vechime de 11 ani la acea dată.
Planul de școlarizare pentru anul 1962/1963 era de 41 de elevi. Pe clase
situația se prezintă astfel: 9 elevi (clasa I), 10 elevi (clasa a II-a), 9 elevi (clasa a
III-a), 13 elevi (clasa a IV-a).
Din Darea de seamă prezentată la sfârșitul anului școlar 1963/1964, de
către directorul școlii Comănești, înv. Ion Bărbulescu, rezultă că din numărul de
44 elevi înscrişi, toţi au frecventat școala și au promovat, așa cum se prezintă în
tabelul de mai jos:
Indicatori

Cls. I Cls. II Cls. III Cls. IV Total

Procent de
promovabilitate

Număr elevi înscriși

10

10

12

12

44

100%

Nr. elevi rămași

10

10

12

12

44

100%

Nr. elevi promovați

10

10

12

12

44

100%

Nr. elevi repetenți

-

-

-

-

-

-

Învățător și director, Ion Bărbulescu

44

Arhiva școlii Bobicești - Registrul cu procese-verbale efectuate de inspectorii școlari la Șc.
Bobicești. (1893-1948)
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După ieșirea la pensie a domnului Ion Bărbulescu, a fost încadrată soția
domnului Valerică Bărbulescu, Maria Bărbulescu, pe postul al II-lea de
învățător.
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Școala Comănești
Dare de seamă asupra activității desfășurate în anul școlar 1973/1974
Printre obiectivele urmărite de Școala Comănești au fost:
I. Școlarizarea, ce a fost realizată în procent de 100%; grădinița de copii
a avut un număr de 25 de copii, fiind o grupă mixtă cu un singur educator, Toma
Măndița.
La clasele I-IV frecvența elevilor a fost de 100%.
Privind analiza rezultatelor la învățătură și purtare, situația se prezintă
astfel:
 Cls. I înscriși 10, promovați 9, repeteți 1.
 Cls. a II-a înscriși 7, promovați 7
 Clasa a III-a înscriși 11, promovați 11
 Clasa a IV-a înscriși 8, promovați 8
Total I-IV = 36 elevi, promovați 35, repetenți 1
Privind munca de perfecționare, putem afirma că în acest an școlar Toma
Măndița a obținut gradul definitiv. Munca de perfecționare a constituit o
problemă majoră, fiecare cadru didactic a căutat să fie bine pregătit științific și
metodic și să obțină rezultate bune la clasă. Personalul didactic de la Școala
Comănești în anul școlar 1973/1974 era format din educator Toma Măndița și
două posturi de învățător: Bărbulescu Maria și Bărbulescu Valerică, care era și
directorul Școlii. Fiind un bun gospodar, directorul școlii și cele două cadre
didactice au amenajat curtea și grădina școlii. Au fost plantați pomi fructiferi și
arbuști decorativi la școală, dar și elevii la ei acasă. Au fost strânse plante
medicinale și crescuți viermi de mătase, așa cum efectuau și elevii de la celelalte
școli din comună. 45
Director, Bărbulescu Valerică

45

Arhiva Școlii Bobicești - Dare de seamă a școlii Comănești, pag. 1-4, Anul școlar
1973/1974
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Școala Generală cu clasele I-IV
Comănești, comuna Bobicești Olt
Graficul săptămânal al orelor de meditație cu elevii
rămași în urmă la învățătură 1973/1974
La clasa I, învățător Bărbulescu Maria.
Marți și vineri, orele 15-16.
Pregătirea elevului, fiind unul singur, se face în localul școlii.
Director, V. Bărbulescu
Din fișa de încadrare a personalului didactic pe anul școlar 1988/1989,
întocmită de directorul coordonator al Școlii Generale nr. 1 Bobicești,
Bărbulescu Traian, reiese că la Școala Comănești funcționau cei doi soți
învățători Bărbulescu Valerică (titular, gradul I) și Bărbulescu Maria (titular,
gradul II).
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La Şcoala cu clasele I-IV Comănești, în anul școlar 2007-2008,
funcționau două clase de simultan cu un total de 20 de elevi (7 elevi la clasa I, 2
elevi la clasa a II-a, 8 elevi la clasa a III-a și 3 elevi la clasa a IV-a), cu două
posturi de învățător, ocupate de înv. Paraschiva Daniela, clasele I și a IV-a
simultan, și înv. Moraru Mihaela Corina - suplinitor, clasele a II-a și a III-a
simultan. Religia era predată la toate clasele prin cumul de preotul Mihăescu
Alin; Director coordonator al Școlii Comănești- prof. Mîinescu Cătălin.
În prezent, Școala Comănești cu clasele I-IV s-a desființat, ca urmare a
scăderii numărului de elevi. Aceștia sunt transportați în fiecare zi cu microbuzul
școlar la şcoala din Centrul Comunei, iar în acest an școlar 2017/2018 sunt duși
tot cu microbuzul la Școala Leotești, iar la școala de centru Bobicești au rămas
doar două clase gimnaziale și grădinița, cu o grupă combinată, condusă de d-na
educator Bătoi Marcela.46
Grădinița Comănești din Comuna Bobicești
Grădinița a funcționat din anul 1968 în incinta Școlii. Grădinița a avut un
singur post. In decursul anilor au funcționat ca educatoare: Mateescu Viorica,
Danciu Mariana, Toma Măndița (19 ani), Nicolaescu Margareta, Rădoi Niculina.
În anul școlar 2007-2008, conform fișei de încadrare, postul de educator de la
Grădinița Comănești era ocupat de doamna Batoi Marcela - detașată, având o
grupă combinată. În anul școlar 2014-2015, la Comănești, în locul fostei Școli IIV, funcționează o grupă mixtă de preșcolari, cu 14 copii înscriși, având ca
educator pe doamna Nițu Rodica.
Cei care au profesat la Şcoala Comănești în cea mai mare perioadă au
fost învătătorii Ion( Oană) Bărbulescu, Valerică Bărbulescu și soția lui, Maria
Bărbulescu, iar dintre educatoare, Toma Măndița.
V. ȘCOALA CU CLASELE I-IV CHINTEȘTI
Satul Chitești este unul din cele 8 sate ale comunei Bobicești, cu o
vechime de 500 de ani, atestat documentar. „Acest document este emis la 30
octombrie 1517, prin care domnitorul Țării Românești, Neagoe Basarab,
întărește Mănăstirii Govora o serie de sate, între care și Chinteștiul jumătate.” 47
Din punct de vedere administrativ, satul Chintești a făcut parte din Comuna
Bobicesti, județul Romanați, plasa Oltețul , cu reședința la Balș. În prezent satul
Chintești al comunei Bobicești face parte din județul Olt. „În Cartografia din
1831, Cătunului Chintești i se mai spunea și Bădoiești”, 48 iar în Marele
46

Arhiva școlii Bobicești.
D.R.H., vol. II, p. 310.
48
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolaescu-Locșor” - Craiova - Dicționarul
Istoric al Localităților din Județul Olt (A-P), autori Avram Cezar (coord) și colaboratorii Editura Alma, Craiova, 2009, p. 62.
47
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Dicționar Geografic (Lahovari) se menționa că acest sat se mai numește și
Govora. Acesta (Govora) este tot un Cătun ce face parte din satul Chintești.
Fiind o așezare atât de veche, înseamnă că și școala, ca instituție, a
funcționat de timpuriu; copiii învățau în case închiriate, așa cum este menționat
în Registrul de inspecții al revizorilor școlari la Școala Bobicești (1893-1948).
„Prin strădania învățătorului Marin Ionițoiu, în anul 1930, s-a construit un local
de școală cu o încăpere mare, servind sală de clasă și una mai mică, cancelarie.
Sala de clasă avea următoarele dimensiuni: lungime 9,50m, lățime 6,90m și
înălțime de 3,80m. Sala mai mică: lungime 4m, lățime 6,90 și înălțime aceeași ca
și sala de clasă. În fața ei era o mică sală.
Voi reda Schița școlii Chintești, găsită în documentele de arhivă.

49

Din cataloagele și matricolele existente în Arhiva Școlii Bobicești, unde
se află și arhiva Şcolii Chintești, putem să aflăm modul de desfășurare a
învățământului la Școala Chintești, Comuna Bobicești. Matricola nr. 1 din anul
școlar 1914-1915 are trecut la nr. 1 pe elevul Botea D. Nicolae, născut la data de
49

Arhiva Școlii Chintești ce se află depozitată la Școala de Centru Bobicești.
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21 decembrie 1901. Pe clase, situația se prezintă astfel: 30 elevi (clasa I), 4 elevi
(clasa a II-a), 3 elevi (clasa a III-a), 1 elev (clasa a IV-a), 2 elevi (clasa a V-a).
Total elevi: 40, diriginte Marin Ionițoiu.
Tot în matricola nr. 1 se găsesc trecuți și elevii din anul școlar 19151916, în număr de 34 elevi, din care 22 elevi (clasa I), 21 elevi (clasa a II-a), 7
elevi (clasa a III-a), 3 elevi (clasa a IV-a), 1 elev (clasa a V-a). Diriginte,
Nicolae Rădulescu.
În aceeași Matricolă nr. 1 sunt trecuți și elevii din anul școlar 1918-1919,
după cum urmează: 28 elevi clasa I, 10 elevi clasa a II-a, 13 elevi clasa a III-a, 4
elevi clasa a IV-a, 1 elev clasa a V-a, din care 9 elevi nu au frecventat cursurile.
Diriginte, Marin Ionițoiu.
În anul școlar 1920-1923 sunt înscriși în catalog 58 elevi, avându-l ca
învățător pe Marin Marinescu.
În anul școlar 1928-1929, la clasele I-IV erau înscriși 51elevi, iar la clasa
a V-a 4 elevi, având ca învățători pe Marin Ionițoiu și Marin Marinescu.50
Din catalogul claselor I-IV de la Şcoala Primară Chintești pe anul școlar
1929-1930, reiese următoarea situație: Clasa a IV-a - 9 elevi înscriși în catalog,
din care 6 elevi repetenți din cauza absențelor; Clasa a III-a - 6 elevi înscriși,
din care 1 elev repetent; Clasa a II-a - 10 elevi înscriși, din care 2 elevi
repetenți; Clasa I - 14 elevi înscriși, din care 6 elevi repetenți; Total înscriși 39
elevi, din care 15 elevi repetenți.
Numărul mare de repetenți se datorează nefrecventării şcolii.
Director, Marin Ionițoiu
În funcție de mediile obținute la sfârșitul anului școlar 1929/1930,
observăm că nu este nicio medie de 10.
Premii clasa a IV-a:Locul I: Fară I. Sofia, cu media generală de 9,44;
Locul II: Băltărețu M. Marin, cu media generală de 8,46; Locul III: Florescu N.
Gheorghița, cu media generală de 7,95
Clasa a III-a: Locul I: Coman D. Ștefan, cu media generală de 9,28;
Locul II: Ionițoiu M. Tatiana, cu media generală de 7,99 Locul III: Preda P.
Smaranda, cu media generală de 7,95
Clasa a II-a: Locul I: Ionițoiu M. Adrian, cu media generală de 9,48
Locul II: Lisandru N. Ion, cu media generală de 9,28; Locul III: Chiroiu I.
Gheorghe, cu media generală de 9,20
Clasa I: Locul I: Zaharia M. Mihaiu, cu media generală de 8,90; Locul
II: Constantinescu F. Gheorghița, cu media generală de 8,50; Locul III:
Delureanu V. Elena, cu media generală de 8,33

50

Arhiva Școlii Bobicești - din Arhiva Școlii Chinteși, depozitată la Șc. Bobicești.
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Urmează lista elevilor pe clase înscriși în anul școlar 1929/1930.
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La sfârșitul anului școlar 1947-1948, numărul elevilor rămași înscriși la
Şcoala Primară Chintești era de 60 elevi. La această școală funcționau doi
învățători, Anghel Alexandru, care era și director, și soția lui, Anghel Elena.
Numărul elevilor de la această unitate este redat în tabelul de mai jos, întocmit
de directorul de atunci, Anghel Alexandru.
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Clasa

Băieți Fete Total

Învățători

I

5

3

8

Anghel Elena

a II-a

2

3

5

Anghel Elena

a II-a

6

4

10

Anghel Elena

a IV-a

3

4

7

Anghel Elena

Total I-IV

16

14

30

a V-a

4

4

8

Anghel Alexandru

a VI-a

12

5

17

Anghel Alexandru

a VII-a

2

3

5

Anghel Alexandru

Total V-VII

18

12

30

Anghel Alexandru

Total general

34

26

60

Anghel Alexandru
Director, Alexandru Anghel

„Grădinița Chintești are 6 copii, dar nu are educator”, specifică directorul
școlii Anghel Alexandru. De la Şcoala Bobicești au fost trecuti la școala
Chintești Anghel Alexandru și Anghel Elena, și de la Chintești, învățătorul
Gîrlea Ion a fost trecut la Şcoala Bobicești. 51
Inspectoratul Școlar al Județului Romanați
Nr. 10606/ 3 ianuarie 1948
Către Școala primară din comuna Bobicești - Chintești,
Avem onoarea a vă face cunoscut că în interesul învățământului,
aprobăm următoarele schimbări de funcționare:
 Dl Anghel Alex - de la Școala Bobicești, va trece la Şcoala BobiceștiChintești.
 Dna Anghel Elena, Idem.
 Dl Ion Gîrlea, de la Școala Chintești, va trece să funcționeze la Şcoala
Bobicești.
 Dna Eugenia Gîrlea, de la Şcoala Fleștenoaga va trece să funcționeze la
Școala Bobicești.
Inspector Școlar șef,
Subinspector școlar,
N.Gh. Mihale
I. Borangic.
51

Paula Bănică, Adriana Buică, Elisabeta Luminița Vasile, Monografia comunei Bobicești,
cap. 7, Învățământ, Ed. Reprograph Craiova, 2015, p. 186.
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Recensământul analfabeților din satul Chintești între 16 și 40 de ani
Anul şcolar 1948-1949.
Nr.
crt

Numele și prenumele
analfabetului

Vârsta

1

Băltărețu Nicolae

36 ani

2

Botescu D. Maria

36

3

Fălută N. Tudora

37

4

Ciorapin Fl. Irina

32

5

Delureanu Gh. Ilinca

34

6

Ciorapin C. Elena

35

7

Prioteasa Fl. Maria

30

8

Vintilă P. Maria

39

9

Bogdan D. Maria

32

10

Florescu I. Ioana

37

11

Băltărescu M. Gheorghița

29

12

Băltărețu B. Elena

27

13

Mărgășanu T. Ioana

38
Director, Anghel
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Școala Elementară Chintești
Județul Romanați
Statistica înscrierii elevilor pentru anul școlar 1949/1950
CLASA52
Cls. I

Cls. a II-a

Cls. A III-a

Cls aIV-a

Total general

B F Total B F Total B F Total B F Total
2

4 6

2

4 6

5

1 6

5

4 9

27 elevi
Director,
Alexandru Anghel

1949-1950 Chintești
52

Arhiva Școlii Bobicești, dosar despre școala Chintești.
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1949-1950

1950-1951 Chintești

367

368

Chintești 1943

369

1949
370

1949

371

1950
372

373

Școala Elementară Chintești
Plan de școlarizare pe anul școlar 1950-1951
Școala

Nr.
Crt.

Elevi înscriși clasa

Nr.
claselor
I

1

Școala Mixtă
Chintești

4

II

III

IV

Total

B

F B F B F B F B

F

-

4 2 4 2 4 5 1 9 13

Total general 22 elevi în clasele I-IV.
Director, Anghel
Școala Elementară de 4 ani Chintești
Situația școlară a elevilor din cls. I-IV Chintești
Anul şcolar 1951-1952
Clasa
Nr. elevi înscriși la începutul anului I
8
Situație la sfârșitul anului școlar

II III IV Total I-IV
3 7 6 24

Promov. 7 2

6

6

21

Repet. 1

1

-

3

1

Director Anghel
Școala cu clasele I-IV Chintești
Situația școlară la sfârșitul anului școlar 1963/1964
Clasa
Înscriși
Frecvenți
Promovați Repetenți
B

F

T

B

F

T

B

F

T

I

1

2

3

1

2

3

1

2

3

a II-a

3

6

9

3

6

9

3

6

9

a III-a

3

4

7

3

4

7

3

4

7

a IV-a

5

2

7

5

2

7

5

2

7

Total I-IV 12 14 26 12 14 26 12 14 26
Notă: din totalul de 26 elevi înscriși în anul școlar 1963/1964 toți au frecventat
cursurile și au promovat clasa
Învățător Vladu Ana
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Arhiva Școlii Chintești
Situația școlară a elevilor de la Școala Chintești cu clasele I-IV la
sfârșitul anului școlar 1963/1964 se prezită astfel: 26 elevi înscriși, 12 băieți și
14 fete, toți promovați.
Învățător, doamna Vladu Ana
Situația școlară la sfârșitul anului 1969-1970 la Școala Chintești este
prezentată în tabelul de mai jos:
Indicatori
Elevi înscriși
Promovați
Repetenți
Clasa I
6 ani = 0
1
7 ani = 1
Clasa a II-a
2
2
Clasa a III-a
6
6
Clasa a IV-a
9
9
Total I-IV
18 elevi
18 elevi
Director, A. Vladu
Arhiva Școlii Chintești din Dările de seamnă din anii 1963-1964, 1969-1970.
Școala cu clasele I-IV Chintești

Situația școlară la sfârșitul anului școlar 1969-1970 (iunie)
Clasa

Indicatori

Numărul elevilor
rămași înscriși la
sfârșitul anului
școlar

Total

18

18

Clasa I

Copii de 6
ani
Copii de 7
ani

Clasa
a II a
Clasa
a III-a
Clasa
a IV-a

Situația școlară la sfârșitul anului
școlar 1969/1970

Amânați
-

Repetenți
1

-

Promovați
17
-

1

1

-

-

2

2

-

-

6

6

-

-

9

8

-

1

Director, M. Bărbulescu
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Școala mixtă cu clasele I-IV Chintești
Dare de seamnă statistică de stat. Începutul anului școlar 1971/1972
Nr. Claselor
Numărul elevilor înscriși
Total

Masculin

Feminin

4

19

16

3

Cls. I – 1

8

6

2

Cls. a II-a - 1

7

6

1

Cls. a III-a – 1

2

2

-

Cls. a IV-a – 1

2

2

1

Elevi înscriși în clasa I – 8 elevi: copii de 6 ani – 4 băieți 2 fete, copii de
7 ani și peste – 2 băieți.53
Întocmită 25 septembrie 1971
Director, Anișoara Vladu

Foto Anișoara Vladu, învățătoare, director
Situația școlară la sfârșitul anului școlar 1973-1974
Nr. Elevi
Promovați
Repetenți
Procent
înscriși
Clasa I
6
5
1
83%
Clasa a II a
7
6
1
86%
Clasa a III-a
7
7
100%
Clasa a IV-a
7
7
100%
Total I-IV
27
25
2
92%
14 iunie 1974
Clasa

Programul consultațiilor (meditații) cu elevii rămași în urmă la învățătură
de la Școala Clintești. Clasele I-IV, învățător Delureanu Alexandru:
53

Arhiva comunei Bobicești, Dare de seamă statistică 1971/1972 a școlii Chintești.
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 marți și vineri între orele 15-16
Pregătirea elevilor se va face în localul școlii.
Director,
Delureanu Alexandru54

54

Arhiva școlii Clintești, Dare de seamă pe anul școlar 1973/1974.

377

378

Școala cu clasele I-IV Chintești
Din anul școlar 1988/1989 Şcoala Chintești a rămas cu un singur post de
învățător ocupat de dna învățătoare Vladu Anișoara. La această unitate școlară
veneau și copiii din satul Govora. Odată cu trecerea anilor, numărul elevilor a
scăzut foarte mult la clasele primare, încât școala cu clasele I-IV Chintești s-a
închis. Elevii sunt transportați cu autobuzul școlii la Școala Generală Leotești,
comuna Bobicești.
VI. ȘCOALA PRIMARĂ MIXTĂ BECHET
1. Înființare (1840)- dezvoltare - consolidare
Bechetul a fost comună înființată prin legea administrativă din 31 martie
1864 și desființată prin Legea administrativ- teritorială a României din 1968. În
această perioadă, Comuna Bechet a făcut parte din județul Romanați, plasa
Oltețului. După 1968, Comuna Bechet s-a desființat, devenind sat, ce intră în
componența comunei Bobicești, județul Olt. „În satul Bechet, în anul 1898 se
găsea o școală înființată în anul 1840. Candidatul învățător Nicolae Popescu
primea 68 de lei leafă, contribuția a 34 de familii”.55 „Instituții în satul Bechet:
în 1912 se găseau: școala și biserica.”56 „În 1928 în comuna Bechet erau două
posturi de învățător ocupate de Ion Geambașu și Gheorghița Geambașu.” 57 „În
anul 1941, în comuna Bechet era școala și biserica.”58
La început, în satul Bechet nu exista un local propriu de școală; elevii
învățau carte în case particulare. Din documentele cercetate în Arhiva școlii
Bechet reiese că: „Localul școlii rurale mixte pe 4 ani din Comuna Bechet,
județul Romanați, Plasa Oltețul, construit cu două săli de clasă, o cancelarie și o
cameră anexă ce servea ca locuință a învățătorului, a fost construit în anul 1922,
prin grija învățătorului Ion Geambașu, ce deținea și funcția de director.59
Cele mai vechi documente găsite în arhiva școlii Bechet, depozitate la
Școala de Centru Bobicești sunt: registrele matricole, cataloage, registre de
prezență a cadrelor didactice, ce dovedesc istoricul învățământului din satul
Bechet, comuna Bobicești. Exemplu: Matricola nr. 1 cuprinde elevii înscriși în
clasele I-IV pe anii școlari 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909. În anul școlar
1906/1907 erau înscriși în clasa I 46 de elevi, iar în clasa a II-a 31 elevi. În anul
școlar 1907/1908 sunt înscriși în clasa I 22 elevi, iar în anul școlar 1908/1909
sunt trecuți în registrul matricol respectiv elevii claselor I-IV, după cum
55

ANO, Fond Suborcărmuirea Plășii Oltețul, Județ Romanați, dosar 2307/1840, f. 269.
Cezar Avram (coord) și colaboratorii, Dicționarul istoric al localităților din județul Olt, AF, Editura Alma-Craiova, 2009, f. 61.
57
Ricman N. Ștefan, Enescu Vasile, Iosif Fr., Constantin Paul, Monografia județului
Romanați, ILIZIBIL, Institutul de Arte Grafice Ramuri S.A., Craiova, 1928.
58
Arhiva Școlii Bechet.
59
Arhiva Școlii Bechet ce se află depozitată la Școala de centru -Bobicești.
56
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urmează: clasa a IV-a - 12 elevi, clasa a III-a - 27 elevi, clasa a II-a - 13 elevi și
în clasa I - 21 elevi.
Semnează, Diriginte Ilie Mihăescu.
Matricola nr. 2 cuprinde elevii înscriși în anii școlari 1909/1910,
1910/1911, 1911/1912, după cum urmează: În anul școlar 1909/1910 au fost
înscriși în registrul matricol un număr de 37 de elevi la cele 4 clase. Clasa I = 9
elevi, clasa a II-a= 8 elevi, clasa a III-a = 10 elevi, clasa a IV-a = 5 elevi și în
clasa a V-a = 4 elevi. Deci apare și clasa a V-a începând cu acest an școlar.
Diriginte, Moștenescu.
În anul școlar 1910/1911 sunt trecuți următorii elevi de la clasele I-IV,
astfel: clasa I = 14 elevi, din care 4 elevi sunt repetenți, clasa a II-a = 8 elevi
înscriși, din care 2 elevi repetenți, clasa a III-a = 8 elevi înscriși, toți promovați.
Clasa a IV-a = 10 elevi, din care un elev repetent, clasa a V-a = 11 elevi înscriși,
din care 5 repetenți.
Total I-V = 51 elevi.
Diriginte, Moștenescu
În anul școlar 1911/1912
Total număr de elevi la clasele I-V = 46 elevi, repartizați astfel:
 Clasa I - 13 elevi, din care 6 elevi repetenți.
 Clasa a II-a = 10 elevi, din care 2 elevi repetenți.
 Clasa a III-a = 6 elevi înscriși, din care 1 elev repetent.
 Clasa a IV-a = 8 elevi înscriși, din care 2 elevi repetenți.
 Clasa a V-a = 9 elevi, din care 3 elevi repetenți.
Total: 46 elevi.
Diriginte, Moștenescu.
În matricola nr. 3 sunt trecuți elevii din anul școlar 1919/1920, după
cum urmează: clasa a V-a = 2 elevi, clasa a IV-a = 2 elevi, clasa a III-a 16 elevi,
clasa a II-a 17 elevi, clasa I = 26 elevi. Cataloagele cele mai vechi găsite în
arhiva școlii Bechet datează din 1918/1919, unde sunt înscriși un număr de 68
elevi, repartizați în clasele I-V, având ca învățător pe Ilie R. Vasile.
În anul școlar 1920/1921 se găsesc înscriși în catalog elevii claselor V-I,
după cum urmează: clasa a V-a 5 elevi, clasa a IV-a 10 elevi, clasa a III-a 10
elevi, clasa a II-a 13 elevi, clasa I 34 elevi.
Semnează- învățător, Gheorghe Stănculescu
În anul școlar 1921/1922 sunt 42 de elevi, repartizați astfel: în clasa I = 8
elevi, în clasa a II-a = 19 elevi, în clasa a III-a = 4 elevi, în clasa a IV-a 5 elevi, în
clasa a V-a = 6 elevi. La clasele I-II-III, învățător și director în același timp Ion
Geambașu, iar la clasele a IV-a și a V-a, învățător doamna Elisabeta V. Băloiu.
Matricola nr. 4: sunt trecuți elevii din anul școlar 1922/1923, după cum
urmează. Clasa a V-a = 13 elevi, clasa a IV-a = 8 elevi, clasa a III-a - 8 elevi,
clasa a II-a = 6 elevi, clasa I = 16 elevi. În total 51 de elevi. La clasa a V-a sunt 6
repetenți, la 2 elevi din cei 6 repetenți se specifică „șters din registrul matricol
conform Art. 5 din Regulamentul Învățământului Primar.”
Diriginte, Gh. Popescu.
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Privind profesia părinților, la toți elevii din acest registru matricol este
notat agricultor. Notarea elevilor se făcea de la 10 la 1. Media 10 în acest an
școlar există doar la un singur elev, Stan M. Maria, ce ocupă locul I, iar locul II Stan F. Ilie, 8,46,locul III - Ionescu Traian, 8,00, Locul IV - Stănculescu Ioana,
cu medie generală 7,70.
Restul mediilor la clasa I sunt de 5, 6, 7, predomină media 6 datorită
mediilor mai ridicate la Desen și Cânt.
Matricola nr. 5 : sunt trecuți elevii din anul școlar 1924-1925.
o Clasa a V-a = 13 elevi înscriși, promovați 9 și 4 sunt repetenți. Pe
locul I cu media 8,14, iar locul II media generală 7,17.
 Clasa a IV-a = 12 elevi înscriși, din care promovați 10 și 2 elevi
repetenți.
 Clasa a III-a = 26 de elevi înscriși, promovați 16 și 10 repetenți
lipsă de la școală.
 Clasa a II-a = 10 elevi, promovați 8 și 2 elevi repetenți.
 Clasa I = 32 elevi înscriși, promovați 23 și 9 elevi repetenți.
Total înscriși I-V = 94 elevi, din care 67 elevi promovați și 27 elevi
repetenți.
Privind ordinea mediilor generale la clasa I se prezintă astfel:
 Locul I Vlaicu I. Marin, cu media generală 9, 90;
 Locul II Miu I. Constantin, cu media generală 8,20
 Locul III Ionescu Gh. Grigore, cu media generală 8,1 0
 Locul IV Vlaicu A Floarea, cu media generală 8,06
Din catalogul claselor III-IV, pe anul școlar 1925-1926 se prezintă
următoarea situație:
 Clasa a III-a - 11 elevi înscriși, 8 băieți, din care 4 promovați; 3
fete, din care 1 promovată.
 Clasa a IV-a = 12 elevi înscriși, 7 băieți, promovați 5; 5 fete,
promovate 3.
Învățător, Ion Petrache.
Catalogul claselor I-III din anul școlar 1926-1927, director Ion Petrache
și învățător, situația se prezintă astfel:
 Clasa I - înscriși 20 elevi, 11 băieți, promovați 6 și 5 repetenți; 9
fete, promovate 7 și 2 repetente.
 Clasa a III-a - 13 elevi înscriși, 11 băieți, din care 8 promovați și
3 repetenți; 8 fete, promovate 4 și repetente tot 4.
Total înscriși I-III = 38 elevi.
Director, Ion Petrache, 18 iunie 1927
Dacă analizăm situația celor două clase din anul școlar 1926/1927,
constatăm că nu sunt medii generale de 9 și 10.
Clasa I:
 Locul I, Ciorapin S. Teodor, cu media generală de 8,25.
 Locul II, Barbu F. Ilie, cu media generală 7,80
 Locul III, Iordache Ioana, cu media generală 7,66
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 Locul IV, Nițulescu Șt. Maria, cu media generală 7,50
Clasa a III-a
 Locul I, Marcu A. Marin, cu media generală 8,35
 Locul II, Mateiu I. Mircea, cu media generală 7,92
 Locul III, Miu N. Ion, cu media generală 7,72
 Locul IV, Miu C. Constantin, cu media generală 7,62
Registrul matricol din anul școlar 1929/1930
 Clasa I - 12 elevi, din care 3 repetenți
 Clasa a II-a - 12 elevi, din care 2 elevi repetenți
 Clasa a III-a - 9 elevi, din care 2 elevi repetenți
 Clasa a IV-a - 10 elevi, toți promovați
 Clasa a V-a - 18 elevi, din care 9 repetenți.
 În total I-V = 61 elevi înscriși.
Existau doi învățători, și anume Geambașu Ion, care era și director, și
Geambașu Gheorghița, soția acestuia.
Din registrul matricol nr. 10 pe anul școlar 1930/1931 reiese un număr
de 94 elevi (din care 48 elevi în clasele I-IV), repartizați după cum urmează:
clasa I = 16 elevi, clasa a II-a = 10 elevi, clasa a III-a = 12 elevi, clasa a IV-a = 9
elevi, clasa a V-a = 15 elevi, clasa a IV-a = 18 elevi, clasa a VII-a = 3 elevi. La
clasele V-VII un număr foarte mic au frecventat școala.
Registrul catalog din anul școlar 1931/1932 pentru clasele I-II, învățător
Maria Dincă, situația se prezintă astfel:
 Clasa I - 20 elevi înscriși, din care 8 elevi repetenți.
 Clasa a II-a = 18 elevi înscriși, din care 3 elevi repetenți.
 La clasele I și a II-a nu sunt medii generale de 9 și 10.
 Locul I - Smarandache Maria, cu media generală 8,94
 Locul II - Vladu Nicolae, cu media generală 7,78
 Clasa a II-a, locul I - Rusu C. Elena, cu media generală 8,91
 Locul II - Vasile I. Ștefan, cu media generală 8,04
 Locul III - Prună S. Ilie, cu media generală 7,62
Învățător, Dincă M.
Catalogul claselor III-IV, 1931/1932
 Clasa a III-a - 29 de elevi, 15 băieți din care 4 repetenți; 14 fete,
din care 5 repetente.
 Clasa a IV-a - 21 elevi înscriși, 11 băieți, din care 2 repetenți; 10
fete, din care 4 eleve repetente.
La școala primară mixtă Bechet, în catalogul claselor I și a III-a, în anul
școlar 1934/1935, având ca învățător pe doamna Gheorghița Geambașu, situația
se prezintă astfel:
Clasa I = 29 elevi înscriși la începutul anului școlar, din care 17 elevi
promovați și 12 elevi repetenți.
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Cea mai mare medie generală la clasa I era de 7,75 - eleva Miu Șt.
Nicolița (locul I), locul II - 7,56 - Florescu D. Ilie; locul III - 7,50 - Smarandache
N. Gheorghița; locul IV - 7,16 - Stanca C. Ioana.
Clasa a III-a = 17 elevi înscriși, din care 12 elevi promovați și 5 elevi
repetenți.
Total elevi I-III înscriși - 46, din care 29 promovați și 17 repetenți.
Ordinea mediilor la clasa a III-a:
 Locul I - 7,95, eleva Baloi D. Elena
 Locul II - 7,37, elevul Ghiță Șt. Gheorghe
 Locul III - 7,25, eleva Mătălan T. Elena
Învățător clasele I și III, Gheorghița Geambașu
Situația școlară la sfârșitul anului școlar 1940-1941, cls. a V-a
Șc. Bechet, Director I. Geambașu
Clasa

Indicatori

B

I

Elevi înscriși la începutul anului școlar

II

Frecvența elevilor

V

F Total

15 6

21

a) elevi cu frecvență foarte bună

1

-

1

b) elevi cu frecvență bună

-

-

-

c) elevi cu frecvență mulțumitoare

8

4

12

d) elevi cu frecvență rea

1

-

1

Total

15 6

21

III

Promovați

9

4

13

IV

Repetenți

6

1

7

-

-

-

b) repetenți datorită lipsei de frecvență

6

1

7

c) repetenți datorită altor cauze

-

-

-

a) din cauză că nu au întrunit media
cerută

Total

15 5

20

Învățător, Gheorghița Geambașu
Director, Ion Geambașu
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„În anul 1942, într-un proces-verbal încheiat cu ocazia inspecției la
școala Bobicești, sunt amintiți toți directorii de la școala din comună. La școala
Bechet era director la acea dată învățătorul Geambașu Ion, iar un alt post de
învățător era ocupat de învățător Geambașu Gheorghița.”60
Din catalogul de pe anul școlar 1940/1941 este trecută foaia de
observație pentru fiecare elev în care se precizează scopul întocmirii acesteia,
instrucțiunile ce prevăd modalitatea de întocmire și rubricile cu principalele
obiective completate pe trimestre.
Urmează catalogul clasei I și a III-a pe anul școlar 1944/1945 și
instrucțiunile de completare a acestuia.

60

Arhiva Școlii Bobicești - Registrul de procese verbale ale revizorilor școlari din perioada
1893-1948.
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Din catalogul 1944/1945, Bechetu
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An școlar 1944/1945
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Toate datele sunt extrase din catalogul claselor I și III.
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Anul școlar 1944-1945,
Școala primară mixtă,
Bechet

394

Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor
Catalogul 1944-1945
Învățător Eugenia Gârlea
Școala primară mixtă Bechetu, jud. Romanați, director M. Geambașu
Instrucțiuni din catalog
Note la frecvență
 Cei care nu au nicio absență - nota 10
 1-9 absențe nemotivate - nota 9
 10-15 absențe nemotivate - nota 8
 16-21 absențe nemotivate - nota 7
 22-27 absențe nemotivate - nota 6
 28-35 absențe nemotivate - nota 5
 Peste 35 absențe nemotivate - nota 4
 Cei care au nota 4 la frecvență rămân repetenți.
 Elevul care nu întrunește nota 5 la 3 obiecte rămâne repetent.
 Un elev, chiar dacă i se întrunește nota 5 la toate materiile,
poate rămâne repetent din cauza frecvenței.
 Media obținută la frecventare nu intră în media generală.
 Media generală se obține din adunarea tuturor mediilor și ceea
ce ne dă se împarte la numărul obiectelor de studii.
Anul școlar 1944/1945 Bechetu
Clasa I: Înscriși B = 7, F = 9, Total 16; Promovați B = 3, F = 5, Total = 8;
Repetenți B = 4, F = 4, Total = 8. Deci, din 16 elevi înscriși, la sfârșitul anului
școlar au promovat 8 și 8 elevi repetenți.
Clasa IV : Înscriși B = 7, F = 5, Total = 12 elevi;Promovați B = 5, F = 5, Total =
10 elevi;Repetenți B = 2, F = 0. Din totalul de 12 elevi au promovat 10 elevi și 2
elevi repetenți.
Învățător Eugenia Gârlea
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1945 Bechet
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2. 1948- 1989: De la marea „alfabetizare” la...marea ”restructurare”
Republica Populară Română
Ministerul învățământului public
Școala elementară din satul Bechet
Comuna Bobicești, Raionul Balș, Regiunea Oltenia-Craiova
Catalogul anului I și II
Alfabetizare
Anul școlar 1953-1954
Instrucțiunile date pentru folosirea acestui catalog sunt prezentate pe capitole.
Capitolul 1. „Denumirea obiectului” și „Activitatea didactică”.
La cursurile de alfabetizare erau doar două obiecte de învățământ: Limba
română și Aritmetica. Pentru Limba română se vor lăsa 6 pagini cu „denumirea
obiectului” și 6 pagini cu activitatea didactică. La fiecare lună se va completa
câte o pagină.
Rubrica „Data ședinței”; la fiecare ședință de alfabetizare se va nota
prezența și absența la cursuri a neștiutorilor de carte. Prezența se va nota cu litera
„p”, iar absența cu litera „a”.
Subiectul lecției predate. La fiecare lecție de curs se va nota lecția
predată și data.
La rubrica „observații”, organele de îndrumare și control (directorii și
inspectorii școlari) vor nota unele constatări făcute la curs, cu ocazia controlului
și vor semna.
Capitolul 2. Situația la învățătură și mutații.
Anul școlar de alfabetizări se împarte în două semestre, iar la sfârșitul
anului se dau examene de promovare și absolvire. La sate:
 Semestrul I începe la 1 noiembrie și se încheie la 20 ianuarie.
 Semestrul al II-lea începe la 21 ianuarie și se termină pe 20 martie.
 Examenul de promovare și absolvire se ține între 20-30 martie.
 Cunoștințele se notează la sfârșitul fiecărui semestru, cu notele de la 5 la 1.
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Alfabetizare, Catalog 1953/54, Bechet.
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Frecvența la cursuri a neștiutorilor de carte se stabilește după cum urmează:
 Adultul care din 10 ședințe frecventează 7 are o frecvență bună.
 Adultul care din 10 ședințe frecventează cel puțin 5 are o
frecvență slabă, iar cel care a frecventat mai puțin de 5 este
socotit fără frecvență.
Notarea în catalog se face numai cu cerneală, iar ștersături nu se admit.
Orice notare făcută în catalog să răspundă realității.
Orele de curs

Obiectele
învățământ

Centrul de
alfabetizare Nr.1
Școală

Limba română
Aritmetică

de Luni
Marți

Limba română
Aritmetică
Aritmetică
Limba română

Miercuri
Joi

Centrul de alfabetizare
Nr. 2 Cămin

Aritmetică
Limba română
Limba română
Aritmetică

Vineri
Sâmbătă Limba română
Aritmetică
Denumirea obiectului: Limba română

I) Numele și prenumele adultului
Alexe S. Tudora; Dumbravă I. Gheorghe; Florescu I. Ioana; Fierariu I.
Grigorie; Fierariu G. Vasilica; Ilie N. Maria; Jianu M. Dumitru; Manda Gr.
Nicolița; Mărtescu G. Ilinca; Prună N. Ana; Prună V.N. Paulina; Stana D.
Petria; Vasile N. Ilana; Voicu D. Niculina; Voicu D. Floarea; Văduva C. Ghiță;
Chintescu I. Ioana; Dincă S. Ioana; Fesan I. Dumitra; Florescu V. Rada;
Hîrcă I. Eufrusina; Marin I. Petria; Petrescu I.Z. El.; Prună I. Lina; Prună N.
Lina; Prună N. Nicolița; Truică N. Floarea; Voicu C. Paulina; Voicu G.
Constantin; Preda I. Maria.
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Ministerul învățământului,
Școala de 8 ani Bechet
Catalog
Anul școlar 1963/1964
 Clasa I = 13 elevi înscriși, din care 4 repetenți
 Clasa a II-a = 8 elevi înscriși, din care 3 repetenți
 Clasa a III-a = 26 elevi înscriși, din care 6 repetenți
 Clasa a IV-a = 24 elevi înscriși, din care 5 repetenți
Începând cu acest an școlar 1963/1964 se trece la învățământul
gimnazial de 8 clase.
Școala Generală nr. 3 Bechet, Comuna Bobicești-Olt
Anul școlar 1969/1970
Profesorii care predau la gimnaziu - cls. V-VIII
Ghiță Dumitru; Georgescu Cristina; Pătru Mariana; Dragomir
Leontina; Stoicescu Constantin; Popescu Maria
Director: Ghiță Dumitru
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Profesorii care au funcționat la Ciclul gimnazial în anul școlar 1970/1971
Bărbulescu Traian - limba română; Bărbulescu Nicoleta - istorie-geografie;
Pătru Mariana - limba franceză; Alexandru Anișoara – matematică; Neniu
(Cearapin) Constanța - biologie, agricultură.
Director: Ghiță Dumitru
Școala generală Bechet
Dare de seamă privind activitatea școlii în anul școlar 1973/1974
În ceea ce privește școlarizarea, școala noastră a asigurat frecvența atât a
preșcolarilor cât și a elevilor. În clădirea școlii a funcționat într-o clasă grădinița
cu 25 de copii înscriși - toți împreună cu un singur educator, Ghiță Cornelia.
Pe clase situația școlară se prezintă astfel:61
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

înscriși = 18 elevi
înscriși = 12 elevi
înscriși = 11 elevi
înscriși = 7 elevi

promovați 18
promovați 11
promovați 11
promovați 7

Total I-IV

= 48 elevi

= 47 elevi, 1 elev corigent, 98%

procent 100%
1 elev corigent
100%
100%

Clasa a V-a

8

8

100%

Clasa a VI-a

11

11

100%

Clasa a VII-a

8

8

100%

Clasa a VIII-a

11

11

100%

Total V-VIII

38

38

98%

Total I-VIII

86

85

98% 1 corigent

Cadrele didactice care au funcționat la școala Bechet au fost:
 Clasa I-III: învățător calificat Smarandache Dorina
 Clasa II-IV: învățător necalificat Radu Niculina, trimestrul I, iar din
trimestrul al II-lea a suplinit Dumitru Zoe, absolvent de liceu.
 Clasa a V-a = condusă de diriginte Bobonete Teodor, profesor de
istorie-geografie.
 Clasa a VI-a: Alexandru Ana, a predat matematică
 Clasa a VII-a: Patru Marusia
A fost întreținut în bune condiții lotul școlii cât și terenul luat de la
C.A.P. în acord global. Au fost organizate multe activități cu caracter practic.62
Director Dumitru Ghiță
61

Arhiva Școlii Bobicești - Dare de seamă în anul școlar 1973/1974, Bechet, p. 2.
Arhiva Școlii Bobicești - Dare de seamă asupra activității Școlii Bechet (p. 5) în anul
școlar 1973/1974.
62
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Școala generală Bechet
Dare de seamă privind activitatea școlii în anul școlar 1973/1974
Elevi
înscriși

Promovați

Corigenți

I

18

18 (100%)

-

II

12

11

1

III

11

11

-

IV

7

7

-

Total I-IV

48

47

1

V

8

8

-

-

VI

11

11

-

-

VII

8

8

-

-

VIII

11

11

-

-

Total V-VIII

38

38

-

-

Total VIII

86

85

1 -

-

Clasa

Repetenți

-

Director Ghiță Dumitru
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Școala generală cu clasele I-VIII Bechet
Anul școlar 1973/1974
Graficul săptămânal al orelor de pregătire cu elevii rămași în urmă la
învățătură63
Clasa

Ziua

Ora

II-a

Luni

14-15

VI-a

Miercuri

11:30-12:30

VII-a

Luni și
sâmbătă

11:30-12:30

Obiectul

Profesorul

Română,
matematică

Suplinitor, Dumitru Zoia

Fizică
Matematică

Alexandru Ana
Alexandru Ana

Notă: Pregătirea elevilor rămași în urmă la învățătură se efectuează prin
grija profesorilor diriginți ai claselor respective și sub conducerea profesorului
de specialitate care răspunde de eficiența pregătirii elevilor.
Directorul școlii, Dumitru Ghiță
Școala cu clasele IVIII Bechet a funcționat
sub această formă până la
1 septembrie 1976, când
ciclul gimnazial V-VIII se
desființează din cauza
scăderii numărului de elevi.
La Bechet a rămas Școala
cu clasele I-IV și grădinița.
Director - Ghiță Dumitru.
Elevii din ciclul gimnazial
V-VIII și-au continuat
studiul la Școala de centru Bobicești.
Începând cu anul
școlar 1976-1977 în comună au rămas două școli generale cu clasele I-VIII, la
Leotești și Bobicești. Din fișa de încadrare a personalului didactic pe anul școlar
1988/1989, la școala cu clasele I-IV Bechet, din comuna Bobicești, existau două
posturi de învățători ocupate de învățător Ungureanu Ștefan și învățător Ghiță
Dumitru (detașat ulterior la Școala nr. 5 din Balș).

63

Arhiva Școlii Bobicești - Dare de seamă a școlii Bechet pentru anul școlar 1973/1974.
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3. Vremuri noi...restructurări noi
La Școala cu clasele I-IV din Bechet, în anul școlar 2007/2008
funcționau două clase de învățământ primar simultan cu un total de 21 de elevi
(7 elevi - clasa I, 4 elevi - clasa a II-a, 4 elevi - clasa a III-a, 6 elevi - clasa a IVa), cu doi învățători. La clasele
II-IV - învățător titular simultan - dna Vladu
Ana și la clasele I și a III-a - Paraschiva Bogdan, învățător suplinitor la simultan
(conform fișei de încadrare a personalului didactic întocmită de directorul
coordonator prof. Mîinescu Cătălin).
Pentru anul următor s-a întocmit proiectul privind planul de școlarizare.
Școala cu clasele I-IV Bechet , Comuna Bobicești
Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul primar și
gimnazial 2008-2009
Învățământ primar

Nr.
Clase

Învățământ
gimnazial

Total
elevi

Clasa
I

Clasa
a II-a

Clasa
a III-a

Clasa
a IV-a

NU

Existent
în
anul
școlar
2007/2008
Curs de zi

2

21

7

4

4

6

-

3. Propuneri
pentru
2008/2009

2

18

3

7

4

4

-

Director coordonator Mîinescu Cătălin
Din cauza scăderii numărului de elevi de la un an la altul, școala cu
clasele I-IV s-a închis. Elevii din satul Bechet sunt duși cu microbuzul școlii la
Școala de Centru Bobicești în anii 2010- 2016 iar în prezent, din cauza faptului
că la școala gimnazială Bobicești funcționează numai două clase de gimnaziu și
grădinița, toți elevii sunt transportați cu microbuzul școlii la Școala generală
Leotești din Comuna Bobicești.
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Cap. IX. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DIN SATELE
COMUNEI BOBICEȘTI
1. Grădinița cu Program Normal din Bobicești
În anul 1966, în centrul comunei Bobicești, în casa fostului boier
Bobicescu, în incinta clădirii Vinalcool, a funcționat prima grădiniță de copii. Pe
parcurs, grădinița s-a mutat în clădirea unde astăzi este banca. Din anul școlar
1973/1974, când a intrat în funcțiune noua școală, grădinița s-a mutat în localul
vechii școli.
La început, grădinița avea o singură grupă, alcătuită din copii de diferite
vârste. Exista un singur post de educatoare, ocupat de Costache Gina. După
transferul acesteia la Balș, au urmat educatoarele Nicolaescu Margareta,
Păunescu Constanța. Pe parcurs, când numărul de copii a crescut, s-au creat două
posturi, ocupate de educatoarele Dică Ileana și Bojin Rodica, ambele titulare pe
posturi, și au funcționat până la pensionare la Grădinița Bobicești. Pe lângă
grădinița de la Bobicești, în cadrul comunei s-au înființat grădinițe în satele
Chintești, Comănești, Bechet, unde funcționau școli cu clasele I-IV primare, iar
într-o sală de clasă a acestor școli funcționau și grădinițele. Exemplu: G.P.N /
Gradinita cu Orar Permanent Comănești / 1968 a luat ființă grădinița cu o
singură grupă de copii, având ca educatoare pe Toma Măndița, care a funcționat
peste 20 de ani la această grădiniță. A urmat mulți ani și educatoarea Rădoi
Niculina. 1968. La G.P.N. Bechet – grădinița cu 1 post de educatoare - funcționa
în cadrul școlii. Educatoarea- Ghiță Cornelia. După transferul acesteia a urmat
Mitrache Mihaela. Ambele au fost titulare.
Numărul de copii creștea de la an la an, astfel încât o grupă avea între 15
și 30 de copii. Ȋn anul școlar 1999/2000 , la Grădiniţele Chintești și Bechet erau
20 de copii, la G.P.N. Bobicești erau 31 de copii repartizați pe 2 grupe, mijlocie
și mare, iar la Comănești erau 20 de copii, o singură grupă. Începând cu anul
școlar 2006/2007, numărul copiilor înscriși începe să scadă.
Voi face comparație între anii școlari:
2003/2004
2006/2007
G.P.L. Bobicești
18 copii
12 copii
G.P.L. Bechet
18 copii
11 copii
G.P.L. Comănești
17 copii
13 copii
Și așa, în fiecare an, numărul preșcolarilor scade mereu ca urmare a
natalității din ce în ce mai mici, încât după anul școlar 2010/2011 se desființează
Școlile cu clasele I-IV Bechet, Chintești, Comănești, dar și grădinițele. Copiii
din aceste sate sunt aduși cu microbuzul la Școala Gimnazială Bobicești, școală
cu statut juridic, celelalte fiind structuri ale acesteia.
În acest an școlar, 2017/2018, în comuna Bobicești funcționează 2
grădinițe, fiecare având câte o grupă combinată. G.P.N. Bobicești, cu 20 de
copii, funcționează în școala Bobicești, unde se mai află cele două clase
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gimnaziale, a VI-a și a VIII-a. Educatoare este Bătoi Marcela. G.P.N. Leotești
funcționează în incinta vechii școli, care a fost recondiționată și modernizată.
Grupa se compune din 26 de copii de vârste diferite, iar profesor pentru
învățământ preșcolar este Clara Alina.
2. Grădinița cu Program Normal Leotești
La 1 septembrie 1967 a luat ființă Grădinița Leotești cu o singură grupă
de copii. Nefiind local, a funcționat la Mirila, în casa fostului boier Cornel
Stăncescu. Educatoare -Costache Margareta. În anul 1970, povestește fosta
educatoare, azi pensionară, „m-am mutat cu grupa la Leotești într-o casă
particulară la Sandu Mehedinți Odede. În locul meu la Mirila în acea casă
copiii din satul Mirila au format o grupă având ca educatoare pe Toma
Măndița, apoi Nicolaescu Margareta. Mărindu-se numărul lor, au venit și ei la
grădinița Leotești, unde s-a înființat al II-lea post în 1973, ocupat de
educatoarea Lisandru Ana (Nuța). Numărul copiilor era de 62, formându-se
două grupe, mijlocie și mare, conduse de educatoarele Costache Margareta și
Lisandru Ana, care au funcționat până la pensionare. Educatoarea Costache
Margareta a fost timp de 20 de ani și director de grădiniță.”
Numărul copiilor a crescut foarte mult, încât ajunsese la peste 120 ; după
cutremurul din 4 martie 1977 s-au creat încă 2 posturi, ocupate de Truică Sinela
și Ivan Pușa. În total, 4 posturi. Grădinița a funcționat în vechea școală unde se
află în prezent dispensarul uman, fiindcă intrase în funcție după cutremur noua
școală cu 8 clase. Dar treptat, după ani de zile, a început să scadă numărul
copiilor și s-au redus cele două posturi. Truică Sinela și Ivan Pușa, având
restrângere de activitate, s-au transferat la Balș. În prezent, la Leotești e o
singură grădiniță cu o grupă combinată, care funcționează în școala veche; după
cutremur a cunoscut mari avarii. Localul a fost complet renovat și modernizat,
conform noilor cerințe educaționale. A fost schimbat acoperișul, s-au făcut
departajări ale sălilor de clasă, s-au construit toalete interioare, tencuieli
interioare și exterioare, spațiu de joacă foarte bine amenajat în curtea grădiniței.
Acum există spații, dar nu mai sunt copii. Condițiile create sunt din cele mai
bune. Profesor pentru învățământ preşcolar Clara Alina are o grupă cu 26 de
copii de vârste diferite.
3. Grădinița cu Program Normal Comănești
Catalogul preșcolarilor găsit în Arhiva Școlii Comănești din anul școlar
1975/1976 cuprinde următoarele rubrici: numele și prenumele copilului înscris la
grădiniță, data nașterii, prenumele tatălui și ocupația acestuia și prenumele
mamei și ocupația. În total, un număr de 27 de copii au fost înscriși la grădinița
Comănești în anul școlar 1975/1976. Din cei 27 de copii, 10 erau băieți și 17
fete. Din aceștia, copiii de 6 ani erau 4 (1 băiat, 3 fete), de 5 ani erau 15 copii (7
băieți, 8 fete), de 4 ani era 1 (fată), de 3 ani erau 7 (2 băieți, 5 fete). Educatoare Toma Măndița. Acest catalog nu era special elaborat de Ministerul Educației și
Învățământului, ci era un registru în care învățătoarea avea trecuți copiii cu
datele de mai sus, apoi urma, în același registru, „Planificarea activităților
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instructiv-educative în grădinița de copii” în anul școlar 1975/1976 pe trimestre
și , defalcat, planul de activități instructiv-educative pe săptămâni.
Voi reda astfel de planificare din acest registru, cât și orarul activităților
comune la grupa mijlocie.
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În arhiva Școlii Comănești s-a găsit Catalogul Grăniței Comănești de
grupă mică și mare din anul școlar 1986/1987. Educatoare era Toma Măndița.
Rubricile din acest catalog cuprindeau: numele și prenumele copiilor, data
nașterii, rubricile cu absențele zilnice în lunile anului școlar. Copiii cuprinși în
acest catalog erau: Arnăutu Luminița Ionela, 27 iulie 1982, Băltărețu Daniela, 21
ianuarie 1983, Bărbulescu Cornel, 20 februarie 1984, Chivăran Daniela, 27
martie 1981, Chivăran Virginia, 27 mai 1982, Ciocănea Marian, 18 noiembrie
1980, Coman Dumitru, 27 februarie 1981, Constantin Marian Irinel, 27 iunie
1983, Florică Marian Bogdan, 14 septembrie 1981, Manea Alin Rafael, 14
aprilie 1983, Matușa Teodora, 22 februarie 1980, Matușa Constantina Steluța, 18
decembrie 1982, Murgășanu Doina Costinela, 27 octombrie 1981, Niculescu
Marinela, 19 noiembrie 1983, Olteanu Luminița, 10 august 1981, Stoica Mihaiță,
15 iunie 1982, Stoica M. Marius, 16 noiembrie 1982, Stoica Corina, 21 aprilie
1984, Trăistaru Dumitru, 27 iulie 1981, Trpistaru Alina Mădălina, 27 noiembrie
1982, Traicea Mihaela, 29 mai 1981, Traicea Daniela, 13 februarie 1982, Stanciu
Adrian, 25 decembrie 1981, Cărămizan Cristina Ionela, 28 decembrie 1983,
Calotă Georgeta, 16 mai 1981.
Total: 30 de copii.

414

4. Date generale despre grădinițe; școlarizarea copiilor, încadrarea
cu personal
Grădinița Chintești-Bechet, Comuna Bobicești
Învățământul preșcolar pe vârste în anul școlar 1997/1998
Unitatea
Vârsta
Total
Din care fete
G.P.N. Chintești De 3 ani
22
11
Bechet
3
2
De 4 ani
5
5
De 5 ani
6
1
De 6 ani și peste
8
3
Unitatea
G.P.N. Bobicești

Vârsta
De 3 ani

Total
Din care fete
31
13
5
2
De 4 ani
8
4
De 5 ani
9
4
De 6 ani și peste
9
3
Notă: Din cei 31 de copii, 16 sunt la grupa mijlocie și 15 la grupa mare.
G.P.N. Bobicești

Învățământul preșcolar. An școlar 1999/2000 (2 posturi)
Unitatea
Vârsta
Total
Din care
Nr. grupe
fete
G.P.N. Bobicești
30
14
2
De 3 ani
4
2
De 4 ani
12
4
De 5 ani
7
4
De 6 ani și peste
7
4
30 de preșcolari : 15 la grupa mare, 15 la grupa mijlocie
Unitatea

Vârsta

Total

De 3 ani
De 4 ani
De 5 ani
De 6 ani și peste

20
1
7
4
8

G.P.N. Comănești
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Din care
fete
9
1
2
3
3

Nr. grupe
1

Vârsta

Total

De 3 ani
De 4 ani
De 5 ani
De 6 ani și peste

15
2
2
4
7

Unitatea
G.P.N. Bechet

Din care
fete
4
1
3

Nr. grupe
1

Grădinițe cu program normal în anul școlar 1999/2000
Numărul de
Plan de
Grupă mare
Grupă
Grupă
grupe și felul
școlarizare
și grupa
combinată
combinată
acestora
înscriși
mijlocie
Comănești
Bechet
Bobicești
15+15
20
15
Total
30
20
15
Prezență
90%
90%
85%
medie
Număr cadre didactice (total)
2
1
1
Din care :
a) Titulari calificați
2
1
1
b) Suplinitori
Personal nedidactic total
1/2
1/4
1/4
Director, Delureanu M.
Încadrarea grădinițelor cu program normal din comuna Bobicești în
anul școlar 2000/2001
Grădinița
G.P.N.
G.P.N.
G.P.N.
G.P.N.

Satul
Bobicești
Leotești
Comănești
Bechet

Numele și prenumele educatorului
Dica Ileana și Bojin Rodica
Costache Margareta și Lisandru Ana
Rădoi Niculina
Mitrache Mihaela

Anul școlar 2000/2001
Învățământ
Învățământ primar
preprimar
/
53
102

Număr copii
elevi
Număr
norme
didactice

3

6
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Gimnazial
78
7

G.P.N. Bobicești 2000/2001
Raport statistic Sc. 1.1.
Învățământ preșcolar (preprimar – nivelul 0 ISCED) în anul școlar
2000/2001
Cap. I. Numărul grupelor de copii și al copiilor înscriși
Nr. copiilor Din țară
Din alte țări
înscriși
Vârste/grupe Nr.
Total Fete Total Fete Total Fete
grupelor
de copii
Total
1
20
8
20
8
Pe
3 ani
vârste 4 ani
8
2
8
2
5 ani
8
3
8
3
6 ani și peste
4
3
4
3
Pe
Mică
grupe Mijlocie
Mare, din
care:
Grupa
pregătitoare
Grupe
20
8
combinate
Grupă combinată : 20
G.P.N. Comănești
Raport statistic. Învățământ preșcolar (preprimar – nivelul 0)
ISCEP în anul școlar 2000/2001
Nr.
grupe Nr. copii înscriși
copii
Total
Din care fete
Total
1
18
9
Vârsta
3 ani
6
3
4 ani
1
1
5 ani
7
2
6 ani și peste
4
3
Grupe
Mică
Mijlocie
Mare, din care
Grupa pregătitoare
Combinată
1
18
9
Grupa combinată: 18 copii
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G.P.N. Chintești-Bechet
Raport statistic. Șc. 1.1. Învățământ preșcolar (preprimar – nivelul 0
ISCED)
Anul școlar 2000/2001
Nr.
grupe Nr. copii înscriși
copii
Total
Din care fete
Total
1
15
5
Vârsta
3 ani
3
1
4 ani
4
1
5 ani
4
3
6 ani și peste
4
Grupe
Mică
Mijlocie
Mare, din care
Grupa pregătitoare
Combinată
1
15
5
Grupa combinată: 15 copii

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grădinița Bobicești
Tabel nominal cu copiii ce vor fi înscriși în clasa I în anul școlar
2000/2001
Numele
și
prenumele Data nașterii
Domiciliul
copilului
Asprița
V.
Mihaela 8/11/1993
Bobicești
Florentina
Ionescu
F.
Alexandru 28/06/1993
Bobicești
Bogdan Marin
Nicolae F. Florin Cătălin
20/04/1993
Bobicești
Osiac C. Nicolița Felicia
24/11/1993
Bobicești
Radu S. Cristina Marinela
7/02/1993
Bobicești
Stancu A. Claudiu
30/11/1993
Bobicești
Stoica Gh. Florentina Alina
1/04/1993
Bobicești

În anul școlar 2000/2001 – înscriși în clasa I : 7 elevi
Grădinița Bechet – Copii înscriși în clasa I în anul școlar 2000/2001
Coandă Liliana; Dincă Rozalia; Marcu Ileana Veronica; Pătru Ionuț
Cosmin; Ștefan Petrișor; Truică Oana Eugenia; Păun Nicușor Mădălin;
Truică Răzvan Eugen
23.05.2000
Semnează: educ. Mitrache Mihaela
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Grădinița cu program normal Comănești
Tabel nominal cu copiii care vor fi înscriși în clasa I în anul școlar
2000/2001
Nr. crt. Numele și prenumele copilului Data nașterii
1.
Arnăutu Liviu Marian
2/09/1993
2.
Băltărețu Gabriel Cătălin
20/12/1992
3.
Calotă Mădălina Mihaela
17/11/1992
4.
Dabu Denis Iulian
12/04/1993
5.
Olteanu Anca Denisa
23/04/1993
6.
Roșu Mihai Sorin
2/07/1993
7.
Stoica George Alexandru
29/01/1993
8.
Văduva Mariana
7/06/1993
Educatoare: Rădoi Niculina
G.P.N. Bechet
An școlar 2001/2002. Tabel nominal cu elevii înscriși în clasa I
Nr. crt. Numele și prenumele copilului Data nașterii Domiciliul
1.
Miu Florin Cosmin
19/07/1994 Bechet
2.
Miu Ionuț Teodor
3/12/1994
Bechet
3.
Radu Nicolae Virgil
17/01/1994 Bechet
4.
Stanca Ionela Andreea
8/07/1994
Bechet
5.
Truică Gabriel Ionuț
14/05/1994 Bechet
Data: 22.01.2001
Educ. M. Mitrache
Sursa: Arhiva Școlilor Bobicești, Bechet, Comănești
G.P.N. Comănești
Elevii care vor merge în clasa I în anul școlar 2001/2002
1. Calotă Cristiana Niculina, 18/12/1993; Dragu Andreea Giorgiana,
28/01/1994;; Roșu Verginica Ștefania, 1/12/1993; Tănase Luigi
Constantin, 24/03/1994
Educatoare, Rădoi Niculina
G.P.N. Comănești
Elevii din învățământul preșcolar pe grupe în anul școlar 2001/2002
Grupa pregătitoare: 8; Grupa mare: 1; Grupa mijlocie: 5; Grupa mică: 8
Total: 22
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Tabel nominal cu copiii înscriși în învățământul preșcolar în anul
2001/2002
Grupa
Numele și prenumele
Data nașterii
Grupa pregătitoare 8
1. Badea Cătălin
27/04/1995
2. Chiroiu Marius Nicușor
14/09/1995
3. Circloavă Veronica Mariana 18/03/1995
4. Roșu Marian Cosmin
1/11/1995
5. Roșu Iulian Emil
5/06/1995
6. Roșiu Georgiana
24/12/1995
7. Olteanu Răzvan Ionuț
7/02/1995
8. Olteanu Ionuț
20/09/1995
Grupa mare 1
Băltărețu Lavinia Maria
31/08/1996
Grupa mijlocie 5
1. Calotă Traian Mădălin
2/06/1997
2. Roșiu Sebastian
12/12/1997
3. Marin Alina Elena
24/06/1997
4. Gheroghe Ana Maria
11/09/1997
5. Petrescu
Constantin 1/09/1997
Laurențiu
Grupa mică 8
1. Bogdan Gicu Florinel
3/04/1998
2. Pîrcălabioru Ecaterina
30/06/1998
3. Tănase Carmen
2/08/1998
4. Tutunea Andreea Mădălina
11/09/1998
5. Trăistaru Mircea Teodor
28/07/1998
6. Olteanu Marius
15/05/1998
7. Danciu Andrei Mădălin
16/05/1998
8. Gheorghe Ilie
15/11/1998
Total : 22
Educatoare: Rădoi Niculina
Grădinița Bobicești
Recensământ clasa I 2001/2006 – 6 copii
An școlar
Numele și prenumele copilului
Data nașterii
2001/2002
1. Statie Cristina Elena
4/05/1994
Clasa I
2. Roșiu Nicolae Mădălin
11/06/1994
3. Moarnă Claudia Ștefania
19/06/1994
4. Radu Ionela
23/08/1994
5. Osiac Silviu Mirel
16/11/1994
6. Niță Alexandru Marin
28/12/1994
2002/2003
1. Vladu Ionuț
13/01/1995
Clasa I
2. Duca Ionuț Mihai
11/05/1995
3. Moană Mădălina Florentina
17/06/1995
4. Roșiu Dorina Luiza
30/06/1995
5. Ștefana Daniel Constantin
4/07/1995
6. Oprea Georgiana Ionela
17/07/1995
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2003/2004

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Mircea Ilie Ionuț
Stan Rareș Marian
Papa Viorica Adriana
Niță Ovidiu Mihai
Iordache Paul Gabriel
Smarandache Loredana
Ștefana Georgiana
Vîlceanu Daniel Gabriel
Făluță Mădălin
Stoiculeasa Marinela
Vigu Marian
Stoica Bogdan Manuel
Vîlceanu Gabriela Corina
Făluță Oana
Șerban Nicoleta
Dică Andreea
Dincă Ramona
Nedelcu Daniela
Ionescu Ana maria
Oprea Marin
Dică Alexandra
Statie Ion
Vîlceanu Alexandru
Colarezu
Preda
Papa

12/09/1995
19/10/1995
20/12/1995
1/01/1996
13/02/1996
09/02/1996
12/05/1996
28/08/1996
16/04/1997
29/12/1997
19/11/1997
17/08/1997
18/08/1997
22/10/1998
18/02/1998
17/07/1998
21/05/1998
1/09/1998
7/02/1998
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001

Numărul preșcolarilor înscriși în clasa I. An școlar 2001/2002 –
Conform tabelelor din față anexate
Nr. crt. Unitatea
Nr. copii înscriși în cls. I 2001/2002
1.
G.P.N. Bobicești 6
2.
G.P.N. Comănești 4
3.
G.P.N. Bechet
5
Proiectul planului de școlarizare în învățământul preșcolar în anul
școlar 2003/2004
Existent 2002/2003
Propuneri 2003/2004
Unitatea
Nr. post
Nr.
Nr. copii Nr. post
Nr.
Nr. copii
educ.
Grupe
înscriși
educ.
Grupe
înscriși
G.P.N.
1
1
17
1
1
18
Bobicești
G.P.N. Bechet
1
1
15
1
1
18
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G.P.N.
Comănești
Total

1

1

18

1

1

17

3

3

50

3

3

53

Repartiția pe vârste. G.P.N. Bobicești – 17 copii - an școlar 2002/2003
Total
Fete
Vârste
17
11
De 3 ani
De 4 ani
3
3
De 5 ani
9
5
De 6 ani și peste
5
3
Repartiția pe vârste. G.P.N. Bechet – 15 copii – 6 fete - an școlar
2002/2003
Total
Fete
Vârste
15
6
De 3 ani
De 4 ani
5
3
De 5 ani
5
2
De 6 ani și peste
5
1
Repartiția pe vârste. G.P.N. Comănești – 18 copii - 9 fete - an școlar
2002/2003
Total
Fete
Vârste
18
9
De 3 ani
1
De 4 ani
7
2
De 5 ani
7
4
De 6 ani și peste
3
3
G.P.N. Bobicești
Evoluția efectivelor de copii de vârstă preșcolară – pe ani școlari
An școlar
Copii care vin în clasa I
Total copii grădiniță
2003/2004
9
18
2004/2005
10
16
2005/2006
5
16
2006/2007
6
12
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Grădinița Bechet – Comuna Bobicești
Evoluția efectivelor de copii de vârstă preșcolară în perioada (20032007)
Ani școlari
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

Copii născuți în anii
2000
1999
7
3
2001
2000
4
7
2002
2001
5
3
2003
2002
2
5

1998
5
1999
3
2000
6
2001
3

1997
3
1998
3
1999
3
2000
1

Total copii
18
17
17
11

În anul școlar 2003/2004 vor fi înscriși în clasa I 15 elevi, din care 10 de
7 ani și 5 de 6 ani. În anul școlar 2004-2005 vor fi încriși în clasa I 6 elevi, din
care 3 de 7 ani și 3 de 6 ani. În anul școlar 2005/2006 în clasa I vor fi inscrişi 6
elevi, 4 de 7 ani, 2 de 6 ani.
An școlar 2006/2007, din totalul de 11 preșcolari , vor fi inscrişi în clasa
I 7, din care 2 de 7 ani şi 5 de 6 ani.
Grădinița Chintești
Preșcolarii de la grădinița Chintești
2001/2002
2001/2002
2002/2003
7
8
8

2003/2004
8

Clasele I-IV Chintești
2001/2002
2002/2003
2
1
3
2
2
3
1
2
8
8

2003/2004
2
1
2
3
8

Grădinița Comănești – Comuna Bobicești
Grupa
2003/2004
2004/2005
2005/2006
Mică
9
8
0
Mijlocie
3
9
8
Mare
11
3
9
Total
23
20
17

2006/2007
5
8
13

Clasa
I
a II-a
a III-a
a IV-a
Total

2000/2001
3
2
1
1
7
Învățător, Ana Vladu
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Tabel nominal cu copiii care împlinesc vârsta de 7 ani la 1 septembrie 2003
Roșu Georgiana Gagriela, 24/12/1995; Băltărețu Lavinia Maria; Gavriluță Ana
Maria
Și copiii care împlinesc 6 ani la 1 septembrie 2003: Băltărețu Liliana; Calotă
Traian Mădălin; Gheorghe George; Stanciu Marius Marian
Grădinița Comănești
Tabel nominal cu copiii preșcolari în anul școlar 2003/2004
Roșu Sebastian; Gheorghe Ana Maria; Bogdan Gicu Florine; Pîrcălăbioru
Ecaterina; Tănase Constantin; Tutunea Andreea; Trăistaru Mircea; Danciu
Andrei; Preduț Mirela; Gheorghe Alexandru; Dragu Sebastian; Andrei
Camelia; Gheorghe Mădălin; Ciocănea Iulian; Gheorghe Ilie; Chiroiu Mihaela;
Roșu Marius; Mutu Alexandra; Ciucă Cosmin; Roșu Claudia; Cantea Ionuț;
Preduț Nicolae; Gheorghe Ionuț; Stanciu Marius
Grădinița Comănești – Recensământ
Nr. crt. Numele și prenumele
1993
1.
Roșu Verginica Ștefania
2.
Calotă Cristina Diana
1994
1.
Dragu Andrea Iuliana
2.
Tănase Luigi Constantin
1995
1.
Badea Cătălin
2.
Chinoiu Marius Nicușor
3.
Ciocloavă Veronica Mariana
4.
Roșu Marian Cosmin
5.
Roșu Emil
6.
Rosiu Georgiana Gabriela
7.
Olteanu Bogdan
1996
1.
Băltărețu Lavinia Maria
2.
Olteanu Ionuț
1997
1.
Băltărețu Iuliana
2.
Rosiu Sebastian
3.
Marin Alina Elena
4.
Gheorghe Ana Maria
5.
Calotă Traian Mădălin
6.
Petrescu Constantin Laurențiu
1998
7.
Bogdan Gicu Florinel
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Data nașterii
1/12/1993
18/12/1993
28/01/1994
24/03/1994
27/04/1995
14/09/1995
18/03/1995
01/11/1995
24/12/1995
14/09/1995
3/08/1996
14/04/1996
2/02/1997
12/12/1997
24/07/1997
4/08/1997
2/06/1997
1/09/1997
3/04/1998

Pârcălăbioru Caterina Mihaela
Tănase Carmen Marilena
Tutunea Andreea Mădălina
Trăistaru Dorinel
Gheorghe Ilie
1999
1.
Gheorghe Iulian Mădălin
2.
Andrei Camelia Georgiana
2000
1.
Chinoiu Mihaela Andreea
Educatoare: Rădoi Niculina
8.
9.
10.
11.
12.

30/06/1998
02/08/1998
11/09/1998
17/08/1998
15/11/1998
28/10/1999
13/09/1999
29/03/2000

Tabel nominal cu copiii de vârstă preșcolară. Sat Bechet – Bobicești
Nr.crt. Numele și prenumele Data nașterii Domiciliul
1.
Florescu Mădălin
21/11/1990 Bechet
2.
Năstăsie Iulia
24/01/1990 Bechet
3.
Truică Irina
26/04/1990 Bechet
4.
Truică Cătălin
26/09/1990 Bechet
5.
Pătru Florin
01/02/1991 Bechet
6.
Coandă Dorel
28/12/1990 Bechet
7.
Păun Florin
8/04/1991
Bechet
8.
Miu Marin
26/04/1991 Bechet
9.
Belenca Ionela
26/07/1991 Bechet
10.
Marin Viorel
3/05/1991
Bechet
11.
Marin Andreea Dorina 9/11/1999
Bechet
12.
Luță Felicia
1991
Bechet
13.
Marcu Mariana
28/09/1992 Bechet
14.
Truică Marius
06/02/1992 Bechet
15.
Radu Constantin
7/05/1992
Bechet
16.
Prună Florin
8/03/1990
Bechet
17.
Ciobanu Nicoleta
7/05/1992
Bechet
18.
Păun Marica
10/01/1991 Bechet
19.
Truică Tudorel
6/08/1992
Bechet
Grădinița Bechet
Copii încriși – 17, fete 6
3 ani: 5, 2 fete; 4 ani: 5, 2 fete; 5 ani: 7, 2 fete
Chintești
Înscriși: 15, fete 5
3 ani: 2, 1 fată; 4 ani: 2, 1 fată; 5 ani: 2, nicio fată; 6 ani: 8, 2 fete; 7 ani: 1, 1
fată
Total: 33, 11 fete
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Fișa de încadrare la învățământul preșcolar 2007/2008
G.P.N. (grădinița cu program normal) Bobicești
1. Rădoi Niculina, titular 1997
G.P.N. Leotești
1. Lisandru Ana, educatoare, titular
2. Delui G. Victoria, educatoare, suplinitor
G.P.N. Comănești
1. Băloiu D. Marcela, detașată
G.P.N. Bechet
1. Mitrache C. Mihaela, educator, titular 1974
Director, Cătălin Mîinescu
Școala cu clasele I-VIII Bobicești
Proiectul planului de școlarizare în învățământul preșcolar pentru
anul școlar 2008/2009
Nr
.
crt

Unitatea

1.

G.P.N.
Bobicești
G.P.N.
Leotești
G.P.N.
Comăneș
ti
G.P.N.
Bechet
Total

2.
3.

4.

Existent 2007/2008
Nr. Total nr. Total
post
grupe
nr.
educ preșcola copii
.
ri
înscri
și
1
1
23

Propuneri 2008/2009
Nr. Total nr. Total Nr. copii
post
grupe
nr.
pentru gr.
educ preșcola copii pregătitoa
.
ri
înscri
re
și
1
1
22
5

2

2

35

2

2

40

9

1

1

17

1

1

17

3

1

1

15

1

1

14

-

5

5

90

5

5
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93
17
Director, C. Mîinescu

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tabel nominal cu copiii înscriși în anul școlar 2007/2008 la grădiniță
G.P.N. Bobicești
Numele și prenumele
Numele și prenumele Numele și prenumele
copilului
tatălui
mamei
Dinu Andreea Maria
Dinu Cristian
Maronescu Clara
Maria
Dincă Marian
Dincă Viorel Ion
Dincă Eugenia
Iordache Dragoș
Iordache George
Iordache Tatiana
Marian
Cristian
Nuțu Liviu Marian
Nuțu Nicolae
Nițu Ioana Daniela
Papa Ștefan Mădălin
Popa Marian
Papa Ioana
Emanuel
Păun Dorel Mădălin
Păun Adrian
Calotă Georgeia
Duca Laura Florentina Duca Mircea Victor
Duca Maria
Sîncu Gabriel Dumitru Sincu Dumitru
Vladu Maria Cristina
Petria Dumitru
Petria Ilie
Vladu Victoria
Leonard
Brînaru Bogdan Fănel Brînaru Viorel
Vlaicu Cornelia
Claudia
Vlaicu Florentin
Vladu Nicu
Preda Ionela
Mădălin
Danciu Ionuț Daniel
Danciu Aurel
Preda Mirela Maria
Dobeanu Ionela
Dobreanu Cornel
Nedelcu Florina
Andreea
Alexandrina
Vasilescu Andreea
Vasilescu George
Vasilescu Mirela
Maria
Pompilia
Răducanu Florin
Răducanu Marin
Nuțică Angela
Gabriel
Tucă Alexandru
Tucă Mihai Sorinel
Tucă Gilda teodora
Cristian
Marinescu Mădălina
Marinescu Rodica
Iuliana
Daniela
Barbu Andrei Ștefan
Constantin Ion
Constantin Ecaterina
Barbu Andrei Ștefan
Barbu Marian
Preoteasa Veronica
Ciobănică Costel Ionel Ciobănică Constantin Ciobănică Ionica
Ciobănică Aurelian
Ciobănică Constantin Ciobănică Ionica
Lucian
Tucă Ștefan Gabriel
Tucă Constantin
Tucă Roberta
Făluță Ana Maria
Făluță Ilie Marian
Făluță Mihaela Nadia
1 post educatoare
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G.P.N. Leotești
Sc.1.1. Învățământul preșcolar (preprimar – nivelul 0 ISCED) în anul
școlar 2007/2008
Cap. I. Copii înscriși pe vârste și grupe de instruire
Nr. copii
Din alte
Nr.
Din țară
înscriși
țări
Vârste și grupe grupelor
de copii
Total Fete Total Fete Total Fete
Total
2
35
14
35
14
De 3 ani
4
1
4
1
De 4 ani
10
6
10
6
Vârste
De 6 ani
11
4
11
4
De 6 ani
De 7 ani
Gr. Mică
Gr. Mijlocie
1
18
7
Gr. mare din
1
17
7
care
Grupe
Gr.
pregătitoare
pentru școală
În continuare
Director, C. Mîinescu
Tabel nominal cu copiii înscriși la Grupa Mare Pregătitoare. G.P.N.
Leotești
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele și prenumele
copilului
Barbu Andreea
Ștefania
Barbu Gheorghe
Gabriel
Cojocariu Carmen

Numele și prenumele
tatălui
Barbu Ștefan

Cojocariu Cristian
Diaconu Emanuel
Mihai
Ivan Carmen Mădălina
Lăpadat Oana Maria
Matei Ionuț Sorin
Cojocaru Virgil
Munteanu Andreea

Cojocariu Nicolae
Diaconu Gheorghe

Diaconu Adela

Ivan Eugen
Lăpadat Tudor
Matei Georgică
Cojocaru Viorel
Munteanu George

Ivan Camelia Irina
Lăpadat Nicoleta
Matei Simona Gabi
Parlogea Liliana
Munteanu Niculina

Barbu Constantin
Cojocariu Dumitru
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Numele și prenumele
mamei
Barbu Nicoleta
Gabriela
Barbu Constantina
Calotă Irina
Florentina

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Diana
Mitrică Alex Albert
Mitrică Nelu
Mitrică Cristina
Nica Andrei Marian
Nica Constantin
Moraru Valentina
Arghir Liliana
Arghir Mitruța
Pascu Iliuță Mihai
Pascu Mirela
Tarca Florentina
Tarca Marius
Pascu Joița
Sucher Gheorghe
Sucher Cristian
Sucher Mariana
Cristian
Chirigi Geanina
Chirici Victor
Chirici Elena
Constantina
Total: 17 copii la grupa mare pregătitoare și 18 copii la grupa mijlocie.
Total: 35 de copii la G.P.N. Leotești cu 2 posturi de educatoare.
Tabel nominal cu copiii înscrii la grupa mijlocie – G.P.N. Leotești
Numele și prenumele
Numele și
Numele și prenumele
copilului
prenumele tatălui
mamei
Barbu Mioara Nicoleta
Barbu Constantin
Barbu Constantina
Barcan Isabela Andreea
Barcan Florin
Barcan Ana Maria
Badicescu Clara Roberta
Bădicescu Camelia
Capră Maria Isabela
Capră Gabriel
Zisu Elena
Cojocariu Cosmin
Cojocariu Petruța
Georgel
Cojocaru Mihai Leonard
Cojocaru Gheorghe Cojocaru Ileana
Cojocaru Octaviana
Cojocaru Doru
Cojocaru Angela
Elena
Chirici Teodor Vlăduț
Chirici Victor
Chirici Mihaela
Valentin
Arinela
Dumitru Valentin
Dumitru Valentin
Dumitru Elena
Fieraru Mihai Daniel
Fieraru Aurel
Balșanu lavinia
Laurențiu
Ivașcu Alin Gabriel
Ivașcu Petrișor
Cojocaru Eugenia
Lăpădat Marius Florin
Lăpădat Teodor
Lepădat Nicoleta
Moraru Alexandra
Moraru Florentin
Moraru Gabriela
Daniela
Nicola Dumitru Raul
Nicola Bogdan
Nicola Elena Simona
Florian
Panțucu Costin Cătălin
Panțucu Liviu
Panțucu Mihaela
Constantin
Popa Denis Florian
Decedat
Popa Niculina
Roșioru Maria Alexandra Roșioru Constantin Roșioru Maria Isabele
Tarcă Florentin Cristian
Tarca Marius
Pascu Joița
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tabel nominal cu copiii de vârstă preșcolară, sat Bechet, 2007/2008
Numele și prenumele Data nașterii
Prenumele
Prenumele
copilului
tatălui
mamei
Gheorghe Valentin
8/05/2001
Dumitru
Iulia
Ionuț
Drăgan Mihai
23/03/2002
Florentina
Alexandru
Marcu Gabriela
13/10/2002
Dumitru
Mariana
Emanuela
Niță Iulian Valentin
2/08/2002
Laurențiu
Teodora
Truică Gheorghe
14/06/2002
Ion
Mariana
Gheorghe Maria
28/2/2003
Dumitru
Iulia
Camelia
Ivan Camelia
8/11/2003
Eugen
Georgeta
Teodora
Ștefan Tania Daniela 25/06/2003
Ion
Stela
Truică Gabriela
30/01/2003
Gheorghe
Nicolița
Mariana
Văduva Teodora
28/03/2003
Marcel
Maria
Mihaela
Velea Ștefan Daniel
3/04/2003
Truică Carmen Silvia 3/01/2005
Gheorghe
Nicolița
Dincă Cristina Elena 5/04/2005
Ion
Daniela
Truică Adelina
17/07/2005
Gheorghe
Mariana
Liliana
Văduva Ion
Plecat

G.P.N. Bechet
Sc.1.1. Învățământul preșcolar (preprimar – nivelul 0 ISCED) în anul
școlar 2007/2008
Cap. I. Copiii înscriși pe vârste și grupe de instruire
Nr. copii
Din alte
Nr.
Din țară
înscriși
țări
Vârste și grupe grupelor
de copii
Total Fete Total Fete Total Fete
Total
1
15
10
15
10
De 3 ani
3
3
3
3
De 4 ani
6
5
6
5
Vârste
De 6 ani
4
1
4
1
De 6 ani
2
1
2
1
De 7 ani
Grupe
Gr. Mică
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Gr. Mijlocie
Gr. mare din
care
Gr.
pregătitoare
pentru școală
Continuare
1
Director, C. Mîinescu

15

10

Efectivele de elevi care vor primi lapte și corn în anul școlar 2007/2008
G.P.N. Leotești : 35; G.P.N. Bobicești : 23; G.P.N. Comănești : 17; G.P.N.
Bechet : 15
Total : 90
Școala cu clasele I-VIII Leotești : 51
Școala cu clasele I-VIII Bobicești : 31
Școala cu clasele I-IV Comănești : 20
Școala cu clasele I-IV Bechet : 21
Total : 123
Total învățământ preșcolar : 90 de elevi
Total ȋnvățământ primar = 123 de elevi
Total : 213
Director, prof. Cătălin Mîinescu
Încadrarea grădinițelor cu program normal cu educatoare, în anul
școlar 2008/2009
G.P.N
Leotești
Lisandru Ana
Negoiță Geanina Niculina
Untaru Alina 2009/2010
Comănești Rădoi Niculina
Bechet
Mitrache Mihaela
Bobicești
Băloiu D. Marcela
La grădinița cu program normal la Comănești a funcționat o grupă de
preșcolari combinată în perioada 2013/2015, având ca educatoare pe Nițu Elena
Rodica. Apoi s-a închis, iar copiii sunt aduși cu microbuzul școlii la G.P.N.
Bobicești.
În anul școlar 2017/2018, în toată comuna Bobicești funcționează numai
2 grădinițe cu program normal, cu copii de toate vârstele. La școala gimnazială
Bobicești funcţionează o grupă combinată, formată din 20 de preșcolari, condusă
de educatoarea Băloiu Marcela, titulară. A II-a grădiniță cu program normal
funcționează la Leotești, în vechiul local de școală, care a fost renovat și
modernizat. Este o singură grupă (clasă) combinată de preșcolari, în număr de
26, condusă de profesor pentru învățământul preșcolar Cara Alina – titulară.
Numărul de preșcolari și elevi scade de la an la an la nivelul comunei
Bobicești.
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PARTEA A III-A
Cap. XII. EVOCĂRI PRIVIND INVĂȚĂMANTUL DIN
COMUNA BOBICEȘTI
1. Cinste și recunoștință dascălilor mei!
Marin Manolescu, profesor universitar doctor,
Universitatea din București
Scriu aceste rânduri încărcate de emoție cu gândul la dascălii mei din
Bobicești, unde am învățat primele opt clase, care „m-au făcut OM MARE”!
Dedic aceste pagini unor „oameni”, unor „dascăli” care s-au dovedit ctitori de
conștiințe și de caractere!
Am făcut primele patru clase la Școala din Comănești, iar clasele V-VIII
la Școala din Bobicești. Am avut șansa să fiu „învățat” de mari dascăli, chiar
dacă cele două școli erau la țară. Nu știu cum erau școlile de oraș pe vremea
aceea, dar eu am simțit că dascălii mei erau de ispravă!
DOMNU' VALERICĂ
Este vorba de domnul învățător Valerică Bărbulescu, pe care toată lumea
îl cunoștea cu numele de „Dom' Valerică”. Așa i se spunea. Este cel care mi-a
pus creionul în mână. La propriu! Lucra la simultan, clasa I cu clasa a III-a și
apoi clasa a II-a cu clasa a IV-a. În paralel, lucra Domnu' Oană (Oană
Bărbulescu, cel care a fost o viață învățător, venit în sat de undeva din
Transilvania, unde fusese repartizat după terminarea Școlii Normale din Caracal
și de numele căruia se leagă construcția școlii din Comănești și dezvoltarea ei ca
instituție, până la pensionarea acestuia și venirea domnului Valerică).
Domnu' Valerică era tânăr învățător, nu știu dacă mai lucrase la altă
școală până să vină la Școala din Comănești. Era pasionat de ceea ce făcea, atât
la clasă, cât și în ceea ce privea alte genuri de activități: culturale, sportive,
gospodărești etc. Lucra cu toți elevii la fel, fără nici un fel de diferențiere. Era
foarte gospodar și priceput. Școala era bine întreținută, era prosperă. În grădina
școlii erau brazi, pomi fructiferi. Însuși Domnul Valerică altoia acei pomi
fructiferi pe portaltoi sălbatic. De fapt, ne trimitea primăvara în Lunca Oltețului
să luam puieți de cireș sălbatic (mahaleb), pe care apoi îi altoia. Ne-a învățat și
pe noi, elevii, să altoim pomi. Astăzi, am în gospodăria personală, mulți pomi
fructiferi altoiți de mine, în funcție de preferințe. Am convingerea că mă aprecia
ca elev. De altfel, am luat premiul I în toți cei patru ani! De Sfântul Petru, când
se făcea „trecerea clasei”, mă anunța să-mi fac CORONIȚA.
Voi prezenta trei situații în care am simțit mai puternic faptul că mă
aprecia.
Ipostaza I
Cred că eram în clasa a III-a, când a primit în clasă un musafir. Mi-am
dat seama că era un prieten, discutau foarte apropiat. Noi vorbeam în liniște, ne
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simțeam bine, făceam glume etc. Deodată, m-a strigat să merg în față, la catedră.
M-am dus... Mi-a zis să aduc și caietul de „vocabular”. L-am luat, l-au verificat...
era în regulă. Îmi făcusem tema. M-a pus apoi, să spun poezia... am spus-o... (o
știam...)... apoi, mi-a pus câteva întrebări din aritmetică... am știut să răspund și
la aceste întrebări... Apoi, mi-a zis să trec în bancă... și au continuat discuția. De
data asta, am înțeles că discutau despre mine...
Ipostaza II
Colectivizarea agriculturii a fost o perioadă foarte agitată pentru satul
nostru, pentru părinții noștri. Domnu' Valerică, ca de altfel toți învățătorii satelor,
a trebuit să ducă muncă de lămurire cu sătenii, pentru „a se trece” la
„COLECTIV”. Era o sarcină primită de la județ, probabil, sau de la organele
superioare.
În iarna anului 1961-1962, mai spre februarie, Domnu' Valerică venea pe
la părinții copiilor pentru a discuta cu ei și a-i convinge să se treacă la colectiv.
Când venea la tatăl meu, Ion Manolescu, dialogul, moromețian în esența lui,
avea, invariabil, cam același scenariu.
,, - Să trăiești, nea Ioane! Ce mai faci?
- Bine, cu iarna asta...
- Te-ai mai gândit?
- La ce, domn' învățător?
- Păi, cu colectivul ăsta... Să semnezi cererea...
- M-am mai gândit...
- Și...?
- E greu , dom' Valerică... Cum să dau eu averea mea statului? Pentru ce?
- Mă, nea Ioane... O să fie bine pentru copiii dumitale...
- De ce, dom' învățător?
- Păi, o să plece să învețe carte...
- Păi, dacă Statul îmi ia averea, eu cu ce o să-i întrețin?
- O să muncești la Colectiv și o să-i întreții, o să le fie bine...
- Bine, mă mai gândesc... O fi mai bine, domnu' învățător, cu Colectivul
ăsta?
- De..., mă, nea Ioane! Cine știe?”
Și o dădeau pe politică.
A doua zi, scenariul se repeta...
Până la urmă, inevitabilul s-a produs: tatăl meu a semnat cererea, nu avea
încotro, ca de altfel toți cetățenii comunei, cu foarte mici excepții.
De fapt, taică-meu avea dreptate, era tânăr, în putere, era destul de
înstărit, având în vedere faptul că l-a prins intrarea în Colectiv cu două perechi
de boi, două căruțe, pământ arabil, vii, pădure etc.
Ipostaza III
Imediat după Revoluția din 1989, am reluat legăturile cu Dom' Valerică.
Îl vizitam la casa din Comănești, i-am cunoscut soția, copiii, gospodăria. Mi-a
povestit, cu ocazia unei vizite, că a scris un ABECEDAR și c-ar vrea să-l
publice. Mi l-a și arătat. M-a impresionat foarte tare! Am hotărât împreună să
mergem la Ministerul Învățământului să discutăm, să vedem ce se poate face. A
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venit la București, l-am primit la gară, l-am luat la mine acasă, unde a rămas
peste noapte. Era pasionat de găsirea unor modalități, mai eficiente, de a-i învăța
pe copii carte. Am discutat până noaptea târziu, despre toate ... Mi-a citit și
câteva povestiri personale, pe care dorea să le publice. Nu mai știu dacă le-a
publicat sau nu, dar ar fi meritat.
A doua zi, ne-am dus la Minister la unul dintre cei mai buni autori de
ABECEDARE din România, Vasile Molan, cu care, de altfel, colaboram în
activitatea mea profesională. Discuția a fost încurajatoare. Nu mai știu ce s-a mai
întâmplat cu acel ABECEDAR, cert este însă, că începuse concurența acerbă în
ceea ce privește piața manualelor, în România.
Școala din Bobicești (clasele V-VIII)
Am urmat cursurile claselor V-VIII la Bobicești, între anii 1962- 1966.
Și aici, am avut parte de o galerie de mari profesori, pe care îi simțeam, cu ochii
mei de preadolescent, ca fiind o echipă. Mi-au predat Mircea Nicolaescu, la
fizică (era și director); Constanța Păunescu, la Română, care mi-a fost și
dirigintă; Larisa Niculescu, la matematică; Anghel Alexandru, la geografie și
istorie; Gârlea Ion, la franceză și rusă și educație fizică; Gârlea Eugenia, la
agricultură.
Toți erau oameni respectabili, exemple de conduită morală și care-și
făceau bine meseria. De la fiecare am învățat câte ceva de care îmi aduc aminte
cu multă plăcere. De la domnul Mircea Nicolaescu am învățat, spre exemplu, pe
lângă planuri înclinate, pârghii, scripeți, forța de frecare etc., cum se schimbă
siguranța de la contoarul electric, cât și cum să fie lița care se introducea în
bușon (tocmai se electrificaseră satele noastre); de la doamna Păunescu am
învățat, printre multe alte lucruri interesante, să iubesc lectura, să scriu și să
vorbesc corect, fără dezacorduri; domnul Anghel Alexandru m-a determinat să
învăț toate capitalele țărilor, de pe toate continentele (le visez și acum!); de la
domnul și doamna Gârlea am învățat ce înseamnă să fii gospodar la tine acasă
(mi-a rămas în memorie via din curtea casei, care avea numai soi de viță
tămâioasă neagră; toamna răspândea un miros amețitor); de la domnul Gârlea am
învățat, de asemenea, ce înseamnă dedicația față de școala unde lucrezi. Am în
vedere faptul că, prin anul 1964-1965, prin grija domnului Gârlea s-a terasat
curtea din spatele școlii noastre. Fiecare elev, în lunile de primăvară, avea
obligația să aducă una – două brazde de iarbă verde, după puteri, pe care domnul
Gârlea le așeza cu mâinile lui, pe fiecare, unde îi era locul. Apoi noi, elevii, luam
apă cu găleata de la cișmeaua din curtea școlii și udam acele brazde. Era o mare
plăcere să ieșim în pauze, să ne jucăm pe acele terase și să facem sport; de la
doamna Larisa Niculescu am învățat rigoarea, perseverența și temeinicia
studiului la matematică. De altfel, la Liceul din Balș am mers la secția reală,
intrând la liceu fără meditații, de nici un fel, nici la Română, nici la Matematică.
Cinste lor! Și recunoștință!
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2. In memoriam! ,,Masa de duminică” - Mentorul și Monitorul
Marin Manolescu, profesor universitar doctor,
Universitatea din București
În perioada interbelică, ideile lui Spiru Haret privind rolul școlilor sătești
și al învățătorilor în progresul satului românesc erau foarte prezente în viața
școlii. Era o idee susținută foarte puternic de oamenii școlii, deopotrivă
teoreticieni și practicieni. Referitor la această temă, marele pedagog Stanciu
Stoian, profesor universitar la Universitatea din București, milita în mai multe
lucrări ale sale din perioada interbelică ( Curente noi în pedagogia
contemporană, din problemele localismului, Sociologia și pedagogia satului)
pentru modernizarea satului, ...” care trebuie să beneficieze de toate cuceririle
științei și tehnicii celei mai avansate - un sat curățat de obscurantism și
misticism” (Stanciu Stoian, Pedagogia română modernă și contemporană, București, EDP, 1976, pag. 233). Și, mai departe, marele pedagog
afirmă: ”Calea pe care ... satul se poate ridica - calea educativă - este accesul
egal la învățătură, pentru fiii sătenilor, - un sistem de învățământ nou, care să
garanteze acest lucru... Prin astfel de mijloace se poate ridică nivelul cultural al
satelor și se poate crea tot un mediu propice, pentru continuarea acțiunii
educative a școlii sătești dincolo de zidurile ei, în mediul sătesc”.
Vom prezenta, în continuare, un pasaj memorialistic reținut din
discuțiile personale din copilărie, cu o persoană care, în perioada interbelică,
avea calitatea de elev al școlii primare. Mesajul pe care mi l-a transmis era
încărcat profund de ideile promovării meritocrației școlare. Despre ce este
vorba?
În perioada interbelică, în clasele primare se punea mare accent pe
depistarea, recunoașterea și chiar recompensarea talentelor. Elevii cu
performanțe/merite școlare deosebite erau identificați și stimulați să se afirme în
continuare, în viața socială, prin studii profesionale adecvate și ulterior să
,,evadeze”, să adopte, cum am precizat mai înainte, așa zisă ,,traiectorie de
transfug”.
TATĂL MEU, ION MANOLESCU, pentru că despre el este vorba, era
considerat de către învățătorul său, domnul OANĂ BĂRBULESCU, un copil cu
dragoste de carte și de școală. Stă mărturie, în acest sens, faptul că în catalogul
pe anul școlar 1934-1935, care se afla în arhiva Școlii Comănești, în dreptul
tatălui meu, Ion Manolescu, la rubrica „Indicațiuni pentru profesiunea pentru
care elevul ar fi apt” scrie ,,Bun cărturar”. Un alt semn important de apreciere
este faptul că în ultimii doi ani de școală primară „Domnu' Oană” l-a numit
monitor.
Zestrea ereditară deosebită a tatălui meu era dublată de o susținere
materială de nivel mediu, de o poziție socială de mijloc. Rezultatele remarcabile
la învățătură confirmau zestrea genetică superioară. A avut și șansa de a
beneficia de măiestria pedagogică a învățătorului său, domnul Oană
Bărbulescu, care era și director al Școlii din Satul Comănești ce aparținea, ca și
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astăzi de fapt, de Comuna Bobicești. În consecință, ca semn de recunoaștere a
,,meritelor școlare” ale tatălui meu, periodic era invitat duminică la masă, la
domnu' învățător, la Domnu' OANĂ , așa cum era cunoscut! Și așa a rămas în
conștiința concetățenilor noștri, care au trecut prin ,,mâinile” lui. Nu știu dacă
această invitare periodică a elevilor talentați era o reglementare legală care era
stabilită în așa fel încât asemenea elevi, cu merite școlare deosebite să fie
invitați la ,,domnu' învățător acasă” sau era o inițiativă personală, de curtoazie,
de recunoaștere publică a unor merite școlare de excepție! Așa am aflat, spre
exemplu, din aceste discuții, că Domnu' Oană a fost primul cetățean al satului
Comănești (sau poate al comunei Bobicești?) care avea RADIO... Și, în raport
cu această problemă, Domnu' Oană nu era ,,zgârcit”. Punea aparatul de radio în
copacii din împrejurimile casei, dat la maxim, pentru a permite și vecinilor să
aibă acces la ceea ce se întâmplă în plan național și internațional. Memoria mă
obligă să spun că, în curtea casei domnului Oană Bărbulescu, copacii în care era
agățat aparatul de radio erau pini foarte înalți și brazi superbi, care, din fericire,
se găsesc/mențin și astăzi prin grija celor doi fii ai domnului Oană, Ovidiu și
Traian! Amândoi au continuat tradiția familiei, au dus mai departe, la alte
niveluri, superioare, ceea ce a început tatăl lor. Ovidiu s-a afirmat ca dascăl de
elită și director la Craiova, la Școala Normală Ștefan Velovan, iar Traian ca
dascăl și director la Școala Bobicești și în alte funcții onorabile în mass-media,
mai concret în televiziune.
Profesia de dascăl dezvoltată cu cinste de domnul Oană în satul
Comănești a fost preluată și dusă mai departe și de nepotul său de
frate, DOMNUL VALERICĂ BĂRBULESCU, cel care ,,m-a învățat carte”, cu
același devotament ca și unchiul său.
Am mai reținut din discuții cu tatăl meu și mi-a rămas în repertoriul
memorialistic un mesaj foarte important cu privire la starea școlii, în general, dar
mai cu seamă a școlii din Satul Comănești, Comuna Bobicești - Olt. Aceleași
probleme identificate pentru acea vreme la nivel național: absenteism foarte
ridicat, dificultăți majore în realizarea școlarizării obligatorii a tuturor copiilor de
vârstă școlară, îndeosebi a fetelor, lipsa rechizitelor, a manualelor, asigurarea
lemnelor de foc pe timp de iarnă, deplasarea copiilor pe distanțe mari de acasă la
școală și invers, implicarea elevilor la treburile gospodărești și la muncile
câmpului etc.
Aceasta era, de fapt situația la nivel național.
3. Obiectivul meu a fost elevul, să-l învăț, să-l educ!
Paula Bănică, profesor de istorie,
director al Școlii Leotești (1970-1972; 1976- 1980)
Născută la 21 martie 1946, în comuna Pârșcoveni, județul Olt, din
părinții Constantin Ciucă (muncitor C.F.R., Piatra Olt), Elena, casnică. Am
absolvit șapte clase în comuna natală, iar la sfârșitul clasei a VII-a, în 1960, am
fost admisă la Liceul Teoretic Balș, pe care l-am absolvit în 1964. După liceu am
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urmat, între anii 1964-1967 cursurile la zi ale Institutului Pedagogic de 3 ani
Craiova, Facultatea de Istorie-Geografie. După examenul de stat în 1967, am fost
repartizată la Școala Generală Olari, din comuna Pârșcoveni, profesor titular pe
catedra de istorie-geografie. Între ani 1973-1976, am deținut și funcția de
director la aceeași școală. Ulterior, am urmat Facultatea de Istorie-Filozofie în
cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, licențiată în 1978. Mi-am dat
toate gradele didactice în învățământ, inclusiv gradul didactic I la specializarea
Istorie.
Prin căsătorie, în anul 1968, cu Dumitru Bănică, din satul MirilaBobicești, am devenit cetățeană a acestei comune.
Menționez că timp de 40 de ani de activitate în învățământ nu am reușit
niciodată să obțin transfer în comuna Bobicești, deoarece cele două posturi de
istorie-geografie de la Școala Generală Leotești și Școala Generală Bobicești
erau ocupate de profesori titulari. În asemenea situații, am fost nevoită să fac
naveta pe o distanță de 12 km, de la locuința din Mirila până la Școala Generală
Olari, în condiții foarte grele, din lipsă de mijloace de transport. Totuși, am
obținut din partea Inspectoratului Școlar Olt, de trei ori detașarea în interesul
învățământului în comuna Bobicești, după cum urmează:
 1970-1973 – la Școala Generală Leotești, director de școală doi ani (19701972);
 1976-1980 – director la Școala Generală Leotești, perioadă în care se
construia noul local de școală;
 2001-2003 – profesor istorie-geografie la Școala Generală Bobicești,
detașată în interesul învățământului de la Colegiul Național „Ioniță Asan”
Caracal, unde eram titulară.
În restul de timp, am funcționat ca profesor de istorie detașat la Liceul
Agricol Balș, în perioada 1980-1990, iar din 1990-2001 profesor de istorie titular
prin transfer la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș.
La 1 septembrie 2003 m-am pensionat la limita de vârstă. La pensie am
continuat munca de cercetare împreună cu cele două fiice, Bănică Adriana,
profesor geografie la Colegiul Tehnic din Balș și Vasile Elisabeta Luminița,
profesor istorie la Liceul Teoretic „Petre Pandrea”, Balș. Am elaborat împreună
cele două monografii: Monografia orașului Balș, 2013, monografia comunei
Bobicești, 2015.
Este greu să descriu în doar câteva pagini toată activitatea de dascăl, de
40 de ani, timp în care am parcurs cele două etape istorice, înainte de 1990 și
după.
Jumătate din activitate am avut-o la cele două unități școlare sătești:
Școala Generală Olari și Școlile Generale Leotești și Bobicești, cealaltă jumătate
am fost profesor de istorie la Liceul Agricol din Balș și Liceul Teoretic „Petre
Pandrea” – Balș. Aceste precizări îmi dau posibilitatea să fac comparație între
munca dascălului de la sat și cea de la oraș. Indiferent de etapa istorică parcursă
sau de mediul în care mi-am desfășurat activitatea, obiectivul meu a fost același,
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de a-mi face cât mai bine datoria la clasă cu elevul, să-l învăț, să-l educ, spre a
obține rezultate bune.
Până în 1990 munca de dascăl a fost foarte grea, mai ales la sat, unde
eram antrenați în toate acțiunile comunei. Transferurile erau blocate, iar dascălul
trebuia să fie mereu prezent în comunitate, fiind mereu tras la răspundere în orice
moment de secretarul de partid pe comună, care deținea în același timp și funcția
de primar, de regulă persoane adesea fără studii medii.
Munca culturală la sate era obligatorie, dar și frumoasă, ea presupunea
ore în șir de pregătire, deoarece o Școală generală avea puține cadre didactice, și
atunci ele trebuiau să participe la toate genurile de activități artistice: grup vocal,
cor, brigăzi artistice, montaje literare, dansuri populare. Din lipsă de tineri,
cadrele didactice erau cele care cântau și jucau pe scenele căminelor culturale,
unde se întreceau cu alte formații artistice din alte comune. Atunci când reușeam
să ne calificăm pentru faza județeană, bucuria era imensă, încât uitam de tot
efortul depus. O acțiune amplă s-a desfășurat în cadrul Festivalului „Cântarea
României”, selecția fiind făcută de Adrian Păunescu. De asemenea am participat
cu formații artistice la „Antena Satelor”.
În anii în care am fost detașată la Școlile din Bobicești, fiind director de
două ori la Școala Generală Leotești, m-am implicat în obținerea de rezultate
bune la învățătură ale elevilor, împreună cu colectivul de cadre didactice din
unitatea respectivă. Ca director al Școlii Generale Leotești pot afirma că
Inspectoratul Școlar Olt, la sfârșitul fiecărui an școlar, făcea bilanțul la învățătură
cât și reușita absolvenților de clasa a VIII-a și de fiecare dată unitatea noastră de
învățământ era evidențiată. Profesorii școlii țineau ore de pregătire cu elevii de
clasa a VIII-a la limba română și matematică, obiecte de examen la admitere.
Am avut în vedere consolidarea bazei materiale a școlii, material didactic pentru
fiecare obiect de învățământ, cât și aprovizionare cu combustibil (lemne și
cărbuni) pentru iarnă.
Greutatea cea mare consta în încheierea de contracte între școală și
C.A.P. Leotești sau cu I.A.S. Piatra Olt, care avea mult teren Agricol în comuna
noastră. Practica agricolă, în special cea de toamnă, era o povară grea atât pentru
elevi, cât și pentru cadrele didactice, care stăteau pe câmp până se strângea toată
recolta. Uneori se intra la clasă la începutul lunii noiembrie, și atunci profesorii
trebuiau să reușească să parcurgă materia prevăzută de programa școlară. Cu
toate aceste greutăți, elevii învățau, cei de la sat să scape de munca
împovărătoare și, de ce să nu spunem drept, de colectiv. Au fost întreceri între
elevii cei mai buni din fiecare clasă, participarea lor la olimpiadele școlare, unde
mulți obțineau rezultate foarte bune. În perioada 1976-1980, cât am fost
directoare la Școala Leotești s-a construit noul local de școala. Fiind numită a
doua oară director la Școala Leotești, încă nu se terminase construirea localului.
Apoi am continuat cu tencuirea lui în exterior și construirea atelierului școală.
Greutăți au existat în asigurarea forței de muncă, de către locuitorii satelor
Mirila, Leotești Belgun. Majoritatea sătenilor erau angajați la IOB Balș, lucrau
în ture iar acasă îi aștepta acordul global cu CAP Leotești. Cu greu făceau față
chemărilor școlii. De multe ori împreună cu cadrele didactice și elevii suplineam
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noi munca acestora până veneau de la serviciu. Cu toate aceste greutăți eram
mândri de construirea noului local modern de școală, cu 8 săli de clasă,
laboratoare, cabinete în Satul Leotești.
În perioada cât am funcționat în comuna Bobicești, am colaborat cu
directorul coordonator, învățătorul Mircea Nicolaescu, un model de dascăl,
intrat în conștiința multor generații de absolvenți ai Școlii Bobicești. Nu a fost o
activitate la nivel de comună la care dânsul să nu fie prezent. A doua parte a
detașării mele, ca director la Școala Generală Leotești, am avut ca director
coordonator pe domnul profesor Bărbulescu Traian.
Ca profesoară pensionară pot afirma cu tărie că rezultatele la învățătură
au fost bune, pentru că a existat permanent o stabilitate a dascălilor și a
familiilor. Copiii nu erau abandonați, iar colaborarea cu părinții era permanentă.
4. Mircea Nicolaescu - un om calculat, corect până la capăt,
autoritar și în aparență dur!
Nicolaescu Violeta,
Economist, fiică
Îmi aduc aminte cu drag de anii copilăriei și primul lucru care îmi vine în
minte e imaginea părinților mei, Elena și Mircea Nicolaescu. Am fost la părinți
două fete, Doina, cea dintâi, frumoasă, deșteaptă, și foarte fină și manierată, și
eu, Violeta, cea de pe urmă, un pic mai băiețoasă, poate în ideea de a compensa
dorința tatălui meu de a avea un băiat!
Tatăl meu, crescut în familie cu frați, toți intelectuali, în vremuri în care
rigorile școlii și ale societății te formau ca om serios, cu respect pentru semeni,
comunitate și școală, a terminat la Craiova Școala Normală, urmându-și visul de
a deveni dascăl. A urmat războiul unde, având grad de ofițer, a plecat însoțit de
mulți fii ai satului, pe mulți dintre ei pierzându-i! Acest lucru l-a transformat
fundamental, în ultimii ani ai vieții dedicându-se veteranilor cărora le-a recuperat
livretele militare și pe care i-a ajutat să-și redobândească micile pensii pe care
statul le oferea ca modică compensație pentru anii de război. Poate și asta l-a
transformat într-un om calculat, corect până la capăt, autoritar și în aparență dur!
Asta era imaginea publică... pentru familie era un om cu suflet de aur, iubitor de
copii și un exemplu în comună.
Întorcându-mă în 1961, anul în care, în Bobicești nu era grădiniță.
Aveam 6 ani și într-o zi cu soare, neavând unde să mă lase, tatăl meu m-a luat cu
el la școală. Eram așa de mândră! Mergeam cu domnul învățător! Tot drumul ma rugat să fiu cuminte și ascultătoare, să stau în ultima bancă și să nu deranjez
ora – avea inspecție școlară. Bineînțeles că promisiunea mea a durat 10 minute.
Nerealizând importanța momentului, în timpul lecției deschise, cel mai
entuziasmat elev care încerca să răspundă la întrebări și flutura mâna pe sus
bineînțeles că eram eu. La un moment dat, în ciuda faptului că tatăl meu mă
ignora și încerca să-și ducă ora la bun sfârșit, domnul inspector, care nu realizase
faptul că eu nu eram elevă în clasă, chiar i-a atras atenția tatălui meu că e
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important să mă pună și pe mine să răspund. A trebuit să recunoască faptul că
sunt fiica lui și că sunt pe post de spectator, lucru care a stârnit amuzamentul
inspectorului.
Au trecut anii, a parcurs toate gradele profesionale, a ajuns director de
școală. Dar nu asta a fost cea mai mare realizare a lui. Se considera mândru de
foștii lui elevi, care ani de-a rândul îi treceau pragul, mai ales în anii de după
pensionare și îi spuneau că au ajuns doctori, ingineri, avocați și chiar generali, și
asta și datorită faptului că el, învățătorul strict, dur uneori, a fost primul lor
formator ca oameni, le-a descifrat taina scrisului și cititului și le-a arătat că doar
școala le poate deschide orizonturile vieții dincolo de marginea satului.
Stătea pe veranda casei cu foștii elevi și îi surprindea reamintindu-și
numele de la catalog, în ordinea alfabetică, a generații întregi. Avea o memorie
fantastică. S-a pensionat în anul 1978, an în care a venit pe lume și prima lui
nepoată, Dalina. A luat-o sub aripa lui de la câteva luni. Îi citea zi lumină tot ce-i
cădea în mână, de la ziare, reviste, până la abecedar. Nu mică i-a fost mirarea
când nepoata de 3 ani a venit să-i spună că știe să citească. Mirat, a lăsat-o să ia
abecedarul, a deschis la pagina cu celebra lecție cu Ana are mere, pe care Dalina
aparent a citit-o pe nerăsuflate. În primă instanță a rămas fără cuvinte... după
care, cu experiența de dascăl în spate, a pus-o să citească pe sărite. Bineînțeles că
nu știa, în schimb memorase abecedarul, de atâtea ori îl citise bunicul!
Scriind aceste rânduri, mă năpădesc amintirile, în fața ochilor îmi vin
secvențe ca într-un film cu diapozitive și că pe ecran în rolul principal rămâne
imaginea unui bărbat frumos, de o prestanță indiscutabilă, la catedră, în spatele
unei socotitori de lemn, pe care mândră îl pot numi tata – Mircea Nicolaescu.
5. Învățătorul Mircea Nicolaescu - un model de dascăl, intrat în
conștiința multor generații de absolvenți ai Școlii Bobicești
Evocări din surse diverse
,,Dl Mircea Nicolăescu, învățător definitiv... Din partea colegului Mircea
Nicolăescu, tânăr și cu un elan de neîntrecut în pregătire, priceput și harnic de
muncă, atât pe ogorul școalei cât și al activității în legătură cu școala și
culturalizarea maselor din popor, nu pot decât să-i aduc mulțumiri, laudă și să-l
dau ca model și exemplu față de colegii membri ai corpului didactic... și să-l
notez cu ,,Foarte bine” (Proces-verbal de inspecție din 12 martie 1948).
„Cu aceeași ocazie a fost inspectat d-l Mircea Nicolăescu. Am rămas
adânc impresionat de rezultatele strălucite în povestiri și analize gramaticale. Am
văzut și lucrările la compunere cât se poate de bine reușite. Interogați din istorie,
geografie, științele naturale, anatomie-igienă, am primit răspunsuri pline de
claritate și precizie” (Proces Verbal de inspecție, 1948).
„În perioada cât am funcționat în Comuna Bobicești, am colaborat cu
directorul coordonator, învățătorul Mircea Nicolaescu, un model de dascăl,
442

intrat în conștiința multor generații de absolvenți ai Școlii Bobicești. Nu a fost
o activitate la nivel de comună la care dânsul să nu fie prezent”(Paula Bănică,
profesor, director al Școlii Leotești, 1970-1972; 1976-1980).
„Domnul Mircea Nicolăescu, profesor de fizică, fost director al școlii
generale din Bobicești, un om care și-a asumat pentru o perioada limitată de timp
rolul de ,,tată educator” în relația cu noi, elevii. Lecțiile de fizică erau în egală
măsură lecții de viață, iar această asociere le făcea pe amândouă mai ușor de
înțeles și de asimilat (Georgica Mitrache, elev al Școlii Bobicești, arhitect).
,,Referitor la starea învățământului din perioada anilor 1959-1963, când
eu eram elev în clasele V-VII, acesta se contura destul de substanțial. Mai întâi,
este vorba de „Titanii” școlii din Bobicești. În fruntea plutonului se afla
„veteranul” satului, Mircea Nicolăescu, învățător cu reputație, alături de care se
afla și doamna Lenuța, soția acestuia. În ordine cronologică s-au aflat ,,tata
Lică”, de la Chintești, în persoana dlui Anghel Alexandru, tot învățător de elită.
Amândoi – Anghel și Mircea, s-au succedat, pe rând, la conducerea școlii...”
(Constantin Manolescu, elev al Școlii Bobicești, profesor).
6. Ion (Oană) Bărbulescu (Tata Oană): tânărul învățător a construit
împreună cu sătenii o clădire modernă pentru școală în Comănești
Ovidiu Bărbulescu,
profesor la Școala Normală ,,Stefan Velovan” din Craiova,
Director adjunct (1985-2002)
Ion (Oană) Bărbulescu (Tata Oană) a fost învățător și directorul Școlii
cu clasele I-IV satul Comănești, comuna Bobicești. În satul Comănești din
comuna Bobicești în vara anului 1924 s-a cumpărat o casă veche de către
comuna Bobicești pentru școală. Din toamna aceluiași an, primul învățător al
Școlii Comănești a fost Zvelcu Ion, basarabean de origine, care a funcționat până
în 1930.
Tatăl meu, învățătorul Bărbulescu Ion (Oană) s-a născut la 1 ianuarie
1905 în satul Comănești, comuna Bobicești, județul Romanați. A absolvit Școala
Normală de învățători din Caracal și în anul 1923 a fost repartizat lângă Moisei,
comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș, unde a stat 7 ani. Vorbea,
până la adânci bătrâneți, foarte frumos despre acea perioadă, despre elevi și
despre oamenii locului, unde după pensionare a ținut să revină, pentru câteva
zile, în această mirifică zonă. Aici a avut inițiativa și împreună cu sătenii a
construit o școală. Scriitorul Croitoru M. Grigore, în cartea sa, „La granița de
nord”, consemnează într-o discuție cu un reprezentativ localnic: „Duminică voi
fi la poarta pichetului. Să nu faci cumva să nu vii, că te bat, oltenașule. A mai
fost la noi un oltean, era învățător, dar îți povestesc eu despre el mai multe. A
construit școală în sat... îl chema tot Ion, Ion Bărbulescu, și era tot dintr-un sat de
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pe Olteț, Bobicești.” Foștii elevi ai învățătorului Oană Bărbulescu își amintesc cu
plăcere de anii de școală, cu drag și recunoștință față de dascălul lor.
Scriitorul Bucur M. Dumitru, inginer de profesie, în noiembrie 1968 îi
scrie din Brașov o emoționantă scrisoare:
„S-au împlinit în această toamnă 29 de ani de când, copil fiind, am pășit
pentru întâia vară pragul acelei odăi mici, scunde, ce se numea școala primară
din Comănești.
Toamna aceea, a anului 1939, a fost o toamnă de aur, blândă, caldă,
lungă, țin minte că în fața școlii, chiar lângă streașină, era un păr. Frunzele
părului atunci erau rotunde și galbene ca niște bănuți de aramă. Și noi, copiii,
de după păr, din dosul gardului aproape dărăpănat, scrutam drumul în sus să-l
vedem pe domnul Oană că vine la școală!
Au trecut mulți ani de-atunci, domnule învățător; s-au schimbat multe;
poate că nici părul și nici duzii din curtea fostei școli nu mai sunt. Dar au rămas
amintirile, și amintirile sunt minunate.
Nu știu alții cum ar judeca, dar după mine, în ordinea firească a
oamenilor care îți lasă cele mai puternice amintiri, după părinții naturali vine,
indiscutabil, învățătorul, Omul care-ți deschide pentru întâia oară taina
slovelor.
Ei bine, domnule învățător, pentru toate amintirile bune și frumoase, în
virtutea acelui plus de frumusețe spirituală pe care fiecare elev l-a împrumutat
de la dascălul său, fie-mi îngăduit și să nu vă fie cu supărare ca această carte –
o monografie despre oamenii de la țară – să v-o închin dumneavoastră, cu toată
stima și cu tot deplinul meu respect pe care le nutresc față de fostul meu
învățător”.
Și eu îmi amintesc cu plăcere de anii de școală când, în clasele primare,
l-am avut învățător, la Școala nouă din satul Comănești, pe tatăl meu, învățătorul
Oană Bărbulescu.
După ce a revenit din Maramureș ca învățător și director de școală în
Comănești, tânărul învățător împreună cu sătenii au hotărât să construiască o
clădire modernă pentru școală, sprijiniți fiind și de inginerul Marin Marinescu de
la Ocolul Silvic, care a dat pentru școală terenul pe care s-a construit clădirea și
parcul școlii, fapt ce justifică vecinătatea celor două unități: Ocolul Silvic și
Școala cu clasele I-IV Comănești.
Clădirea a fost dat în folosință în anul 1940. Noul local al școlii a fost
construit de zidarul Tîrnaru. Este compus din două săli de clasă, o scenă mare
pentru festivități, cancelarie și spațiu pentru arhivă, un pridvor cu marchiză în
partea de sud și 3 intrări/ieșiri din care 2 intrări/ieșiri se făceau pe un coridor
lung cât lungimea școlii – în partea de nord, Au fost plantați puieți de brad,
plante decorative și multe flori încât curtea școlii arăta ca un frumos parc, la
întreținerea căruia domnul învățător, împreună cu părinții și elevii participau cu
grijă și mult entuziasm, concretizat în muncă, care s-a menținut generație după
generație.
După ieșirea la pensie, noul învățător și director al Școlii Comănești,
domnul Valerică Bărbulescu, vărul meu, a continuat cu multă grijă și dăruire
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aceste frumoase preocupări. Îmi amintesc că peste ani, în vacanța din timpul
studiilor liceale, a studiilor universitare, ne întâlneam în parcul școlii în partea de
sud și pe terenul din partea de nord la întreceri de volei sau fotbal și aveam mare
grijă de zonele unde tronau încă verdeața și frumoasele flori.
Îmi amintesc de Mielu – Dumitru Emilian, care a fost coregraf la Casa
de cultură Balș, apoi continuându-și studiile universitare la Timișoara, unde a
activat ca maestru coregraf la Ansamblul Folcloric „Doina Banatului”, fiind apoi
recunoscut ca un coregraf de excepție la nivel național.
Stoica Iulian, doctor în științe economice, o lungă perioadă director la
Secția de Gospodărie pe regiunea Oltenia.
Mișu Cârstoiu, absolvent a trei facultăți, cel care la I.O.B. din Balș a
ocupat diferite posturi de conducere, cât și cea de director general. A fost și
director comercial la Centrala Industrială de Vagoane și Material Rulant din
București, după care a lucrat în domeniul privat, unde activează și în prezent.
Inginerul Agronom Pătru Ion, cu rezultate remarcabile în domeniu și un
om cu suflet mare.
Manolescu Constantin, profesor și director la Casa de Cultură și Casa
Tineretului din Balș.
Florea Gheorghe – absolvent al Liceului Pedagogic „Ștefan Velovan”
din Craiova (fostul meu elev), apoi al Facultății de Drept, fost judecător la Înalta
Curte de Justiție și Casație București, astăzi avocat la Craiova.
Marin Manolescu – profesor universitar, doctor în științele educației, un
intelectual care face cinste învățământului din zona noastră, a Olteniei, și la nivel
național. Din 2000 până în prezent a funcționat în învățământul superior ca
lector, conferențiar, profesor universitar doctor, deținând diferite funcții
didactice, academice și administrative. A fost șeful Serviciului Formare a
cadrelor didactice în Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală
Educație Continuă, Formarea și Perfecționarea Cadrelor Didactice din
învățământul preuniversitar. Este autor și coautor a numeroase cărți și articole de
practică pedagogică, formare inițială și continuă a studenților și a cadrelor
didactice din învățământul primar și preșcolar, expert ARACIS. Am participat
împreună la diferite activități în domeniul învățământului, la Consfătuirile
zonale, la nivelul țării, ale Liceelor Pedagogice și Colegiilor Naționale
Pedagogice desfășurate la Arad, Galați, Craiova, Iași etc.
Învățătorul Oană Bărbulescu se bucura nespus de realizările elevilor și
de comportarea responsabilă a acestora în societate și familie, de legăturile
neîntrerupte pe care aceștia le dețineau cu școala și satul de unde plecaseră. În
timpul stagiului militar i s-au acordat grade militare, ajungând la funcția de
ofițer în rezervă al Armatei Române. A participat activ la luptele din perioada
celui De-Al Doilea Război Mondial, iar în luptele crâncene de la Oarba de Mureș
a fost rănit. A fost distins cu diferite distincții și medalii.
Eu fiind născut în 1940 și dânsul fiind în armată în timpul războiului, ai
mei, în familie, îmi spuneau „lasă, Ovidiule, că o să vină și tata Oană”... De
atunci eu i-am spus Tata Oană, și toți ceilalți, până astăzi, la fel.
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7. Învățătorul Oană Bărbulescu - discipol al marelui pedagog Ștefan
Velovan
Ovidiu Bărbulescu,
profesor la Școala Normala “Stefan Velovan”din Craiova,
Director adjunct (1985-2002)
Responsabilitatea lui “Tata Oană”, dragostea față de profesia de dascăl,
preocupările și rezultatele majore de ordin metodic m-au făcut ca după
absolvirea studiilor universitare, la repartizarea în învățământ la nivelul țării, la
București, să aleg repartiția pentru Școala Normală de Învățători „Ștefan
Velovan” din Craiova, unde am funcționat până la pensionare, timp de 45 de ani.
În perioada 1985-2002 am avut și responsabilitatea de director adjunct și apoi
director al acestei școli centenare, înființată la 1 octombrie 1870 cu sprijinul
determinant al lui Gheorghe Chițu, cel care și-a petrecut o bună parte din viață
la moșia sa din satul Mirila, comuna Bobicești, unde de altfel a și decedat, pe 27
octombrie 1897, declarată „zi de doliu național”, corpul său neînsuflețit fiind
condus cu mare alai de la Mirila-Bobicești la Craiova, unde a fost înmormântat.
Multe cadre didactice s-au format ca dascăli în decursul vremii la Școala
Normală „Ștefan Velovan” sau Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”
din Craiova, cum s-a numit ulterior.
În toamna anului 1896, Ștefan Velovan se transferă ca profesor de
pedagogie de la Școala Normală din Câmpulung Muscel, la Școala Normală de
Băieți din Craiova, unde va profesa timp de 30 de ani. La Craiova, primul lucru
pe care îl face înființează „Școala de Aplicație” în 1897. El nu concepea o școală
normală fără o școală de aplicație. Profesorul Velovan s-a bucurat de o mare
autoritate în fața elevilor săi, atât prin cultura sa filosofică, logică și psihologică,
cât și prin tactul pedagogic de care a dat dovadă. În 1926, la pensionarea
eminentului profesor Ștefan Velovan, Ministerul Instrucțiunii Publice București
aprobă cererea Prefectului Județului Dolj ca Școala Normală de Învățători din
Craiova să poarte pe viitor numele de Școala Normală de Învățători „Ștefan
Velovan”.
Tatăl meu, învățătorul Oană Bărbulescu, îmi spunea că prin scrierile și
activitatea sa pedagogică, Ștefan Velovan fixează un plan de lecție psihologizant,
mai simplu, în care învățătorul se poate mișca mai liber, cu personalitatea și
individualitatea lui. Acest plan cuprinzând trei mari etape: claritatea,
sistematizarea și aplicarea. Învățătorul este „idealul și modelul elevilor săi”,
obișnuia să spună Velovan. Are stil un învățător care, fiind prin natura sa făcut
să gesticuleze, caută ca gestul său să se armonizeze cu gândul exprimat. Are stil
un învățător care de la natură vorbește rar, dacă vorbirea sa nu însăilează
pleonasme, ci fiecare cuvânt este plin de idei.
În metodica specială, profesorul Velovan s-a călăuzit după două lucruri:
teoria treptelor formale și de principiul: vorbirea, scrierea și citirea, n-au drept de
existență decât cu condiția să exprime idei. Practica pedagogică în condițiile
predării simultane la două clase și predarea simultană la patru clase ar trebui
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reluate în pregătirea viitorilor învățători, fiindcă s-a dovedit a fi eficientă în
special pentru pregătirea și formarea elevilor. Multe generații de elevi de la
școlile din comuna Bobicești au fost bine pregătiți în aceste condiții, printre care
și noi.
La școala cu clasele I-IV din satul Comănești au desfășurat astfel
activitatea didactică, în condițiile predării simultane la două clase, învățătorii
Bărbulescu Valerică și Bărbulescu Maria. Și mai recent, în anul școlar 20072008, funcționau două clase de simultan, cu un total de 20 elevi (7 elevi clasa I,
2 elevi clasa a II-a, 8 elevi clasa a III-a, 3 elevi clasa a IV-a) și erau două posturi
de învățător, ocupate de înv. Daniela Paraschiv, titular, și înv. Moraru Mihaela
Corina, suplinitor. La ora actuală, Școala de la Comănești și alte școli din
comuna Bobicești sau Morunglav etc. nu mai funcționează, și această situație se
pare că este în toată țara!
8. Învățătorul Oană Bărbulescu ieșea din școală prin pridvorul cu
marchiză, ... „domnul nostru” privea lumea de sus!
Manolescu Constantin, profesor de Limba și literatura română,
Director Școala Găvănești,
director Casa de Cultură a Tineretului din Balș (1986- 1989)
... Am fost dat la școală la vârsta de 7 ani, în toamna lui 1955. Materialul
de față conține destăinuiri pornite din dorința de a cunoaște pe comăneșteni, prin
prisma învățătorului lor - Oană Bărbulescu - și a discipolilor săi, între anii 19401965, de la „primul și până la ultimul descălecat al său” în circumscripția școlară
Comănești, de la Andrei Dide și până dincolo de „plopi”, înspre Morunglav.
Am identificat un număr impresionant de consăteni care au învățat, mai
mult sau mai puțin, carte cu distinsul dascăl. Știu asta deoarece tatăl nostru,
Manolescu Șt. Ion, a fost numit monitor doi - trei ani de zile la Școala Primară
din Comănești. Mai știu că mulți tineri au făcut instrucție la „premilitară” sub
comanda ofițerului în rezervă, a celui care a fost „magistrul” Oană Bărbulescu.
În cele ce urmează voi încerca să denumesc (să definesc) pe fiecare „școler” în
parte, amintind numele tuturor acelora care au trecut pragul școlii, indiferent ceau fost ei: frați, verișori, cumnați (în devenire) și, de ce nu, prieteni ori soț și
soție mai târziu.
Așadar, aș putea să dezvălui care au fost protagoniștii luminați la minte
de „Domnu’ Trandafir” de Bobicești. Analogic vorbind, „Dl. Busuioc” al lui
Sadoveanu dădea elevilor săi pere din curtea școlii, în fiecare toamnă, la început
de an școlar, iar „Dl nostru” ne dădea căpșune, pe rând, fiecărei clase, în lunile
mai-iunie, și tot în aceeași perioadă ne ducea pe toți pe deasupra ocolului silvic
să mâncăm fragi de pădure. Frumos, nu?! Revenind asupra primilor ani de
școală, mă simt dator cu câteva explicații privind localul de școală, nou, care a
fost ridicat cu ajutorul oamenilor din cătun, dirijați de către un anume zidar,
Petre Târnaru, mare meseriaș al vremii. Terenul a fost donat de către „mărimile”
Ocoalelor silvice, fapt ce justifică buna vecinătate a celor două unități distincte:
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pepiniera Ocolului silvic și Școala Primară cu clasele I-IV Comănești.
Construcția școlii are o configurație aparte: o sală mare de clasă în care existau
bănci de lemn masiv, o scenă înaltă, cu cortină, pentru serbările școlare, ceea ce
alte școli nu aveau, plus o cancelarie bine ticluită, fiind utilizată și în loc de
Arhivă.
Învățătorul Oană Bărbulescu ieșea din școală prin pridvorul cu marchiză,
frumos rânduit de meșterul zidar Petre Târnaru. Cu alte cuvinte, „domnul nostru”
privea lumea de sus, grație ingeniozității acestuia. Corp comun cu sala de clasă,
clădirea a fost prevăzută cu un coridor pe unde școlarii intrau și ieșeau din școală
și tot acolo se aflau, într-un colț, gălețile cu apă de băut și materialele de
curățenie ale omului de serviciu. În zilele cu sărbători religioase, „Domnul”
primea colivă și împărțituri de la comăneștencele evlavioase și până să plece
acasă își chema prietenii de suflet să-i cinstească. Este vorba de fiul « coanei
moașa », Dorel Dumitru, din neamul lui Labă, și de Traicea Șt. Marin ... Domnul
Oană mai lua în calcul încă doi elevi, mai mari decât noi ca vârstă, dar în aceeași
clasă, din motive de situație școlară. Este vorba de Dorel Mătușa, poreclit
„Turman”, vecin de gard cu Domnul Oană, și de Olteanu Gheorghe din Plopi.
Unitatea școlară era încălzită cu lemne și cărbuni „ouă”, din cocs, ce ardeau întrun godin din fontă. Omul de serviciu (îngrijitorul) Roșu Constantin, pe care
lumea l-a cunoscut de nea Costică Țuțoaie, era un om ager, conștiincios și bun
gospodar. Când iernile erau grele, cu ger de crăpau pietrele, Dl Oană făcea apel
și la părinții elevilor mai înstăriți. Întotdeauna aceștia răspundeau „prezent”, ca
la armată, pentru binele în general al școlii.
Referitor la starea învățământului din perioada anilor 1959-1963, când eu
eram elev în clasele V-VII, acesta se contura destul de substanțial. Mai întâi, este
vorba de „Titanii” școlii din Bobicești. În fruntea plutonului se afla „veteranul”
satului, Mircea Nicolăescu, învățător cu reputație, alături de care se afla și
doamna Lenuța, soția acestuia. În ordine cronologică s-au aflat ,,tata Lică”, de la
Chintești, în persoana dlui Anghel Alexandru, tot învățător de elită. Amândoi –
Anghel și Mircea, s-au succedat, pe rând, la conducerea școlii, așa cum impunea
regimul. În această perioadă, școala din Bobicești a fost „înzestrată” cu două
profesoare, de limba română și de matematică, care au dominat, toată viața până
la pensie, munca cu cartea. Amândouă trăiesc și s-au bucurat de bune rezultate în
educația școlară, timp de 35-40 de ani. Este vorba de Păunescu Constanța și
despre Niculescu Larisa, din Piatra-Olt. În această ordine de idei, limba rusă a
fost predată de soții basarabeni Gârlea Eugenia și Gârlea Ion, alternativ, plus că
cel din urmă preda și educația fizică. Distinsa doamnă Gârlea Eugenia a predat
cei mai mulți ani tot ce ținea de botanică, agricultură, zoologia și anatomia
omului. Mai târziu, în învățământul bobiceștean, a apărut și „biologul” Ion
Niculescu... Populația școlară a comunei Bobicești a fost numeroasă, din care s-a
selectat „spuma” pe diferite planuri.
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9. Ne simțim mereu tineri când e vorba de școală!
Georgică Mitrache, arhitect,
Prof. Univ. Dr., decan, Institutul de arhitectură „Ion Mincu” București,
Început de drum. Școala din Comănești
Soarele cernut de brazi se așeza pe fețele și mâinile noastre mici, pe
băncile de lemn ce păstrau urmele seriilor anterioare de copii și pe tabla neagră,
și transforma sala de clasa într-un loc care era numai al nostru, al copiilor. Pe
învățător, Valerică Bărbulescu, un om bine legat, cu părul negru, tăiat scurt,
îmbrăcat cu cămașă albă și costum de culoare închisă, l-am perceput atunci ca
pe acea parte a școlii care interacționa cu noi și ne vorbea despre diverse lucruri;
uneori mai liniștit, de cele mai multe ori, ni se părea aspru. La scurt timp după
începutul școlii, pe nesimțite, a devenit, într-un fel nedeclarat, prietenul nostru
mai mare, de la care veneau răspunsurile, gândurile, exemplele și sfaturile exact
atunci când aveam nevoie de ele, ba uneori puțin mai devreme, de parcă ar fi
știut, și, anticipând, ne-ar fi pregătit pentru ce urma să se întâmple. Mai târziu
ne-am dat seama că chiar așa era, ne pregătea pentru momentele care aveau să
vină. Atunci am început să înțeleg, la o scară foarte mică, ceea ce avea să devină,
în timp, piatra de temelie a înțelegerii sensului educației – componentă
fundamentală a perenității și identității socio-culturale a comunităților și
indivizilor, investiția în viitorul generațiilor următoare.
Patru ani am învățat la școala din Comănești. ,,Domnul învățător
Valerică” a fost tot timpul alături de noi. Știu că o singură dată l-a înlocuit
cineva pentru câteva zile. Îmi amintesc, în schimb, pasaje întregi din orele de
aritmetică, istorie, caligrafie, citire și scriere sau geografie. Ne ajuta de fiecare
dată la ,,lucrul manual” când ne încurcam în foile de porumb din care împleteam
preșuri. Cele mai bune erau păstrate la școală și așezate în fața ușilor de intrare
în sălile de clasa în semn de apreciere pentru cei care le făcuseră. Aspru, în
aparență, tot timpul l-am simțit alături, atât în momentele vesele și relaxate din
curtea școlii, în timpul orelor de educație fizică, cât și în zilele grele în care
murdăream hârtia la caligrafie sau nu înțelegeam pe de-a-ntregul exercițiile și
problemele la aritmetică. Pe parcursul pregătirilor serbărilor de sfârșit de an,
când fiecare elev trebuia să prezinte ceva pe scenă, în fața părinților,
învățătorilor, rudelor, colegilor, nu mai era ,,învățătorul” nostru, era ,,colegul
mai mare” care ne ajuta să construim un spectacol care să impresioneze
auditoriul. Eu îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine, îi sunt profund
recunoscător și cred ca toți cei care i-au fost elevi, o fac.
Școala nouă din Bobicești,
Mai târziu, la Bobicești am fost primii elevi care se mutau în sediul cel
nou al școlii, eram norocoșii care se bucurau de noua clădire cu o curte foarte
mare, teren nou de sport, platou de adunare unde se puteau strânge toți copiii și
un spațiu pe care vom fi plantat pomi fructiferi în anii următori.
Noua școală era foarte luminoasă, sălile de clasă erau generoase,
coridorul larg, mobilierul și tablele de scris noi, laborator de fizică și chimie,
449

accesorii pentru sport,etc. Toate acestea, pentru noi, însemnau foarte mult.
Dincolo de confort, ne-au indus sentimentul responsabilității față de ce făceam
sau ce ar fi trebuit să facem, față de învățătură. Știam că există un loc nou
dedicat școlii, și primii beneficiari eram noi.
Pentru noi toți, profesori și elevi, părea un nou început. Eram cu toții
entuziaști. Sub coordonarea profesorului Ion Niculescu, elevii au plantat pomi
fructiferi pe terenul din fața școlii și mai târziu au turnat beton pe aleea
principală de acces din stradă spre intrarea elevilor. Pe pereții coridorului
principal au apărut expoziții cu desenele noastre, în clase - panouri tematice
ilustrate, tablouri, mese de șah și multe altele.
Profesorii,
Până în clasa a VIII a, diriginta noastră a fost doamna Nicoleta
Bărbulescu, profesor de istorie și geografie, cel mai tânăr cadru didactic din
școală în momentul respectiv. O făptură fragilă și fermă în egală măsură (atribute
pe care le-am conștientizat mai târziu) care a reușit să ne transmită, fără să
promoveze și să declare direct și explicit, poate, cel mai important lucru din
ciclul gimnazial: respectul față de școală. De fapt, un pedagog deosebit, care,
deși nu era localnic, a reușit să se apropie cu distincție și căldură de comunitatea
noastră și să stabilească justa măsură în relația părinți – elevi - școală, astfel
încât copiii să fie de fiecare dată cei dintâi beneficiari ai acesteia.
Doamna Larisa Niculescu, profesor de matematică, era expresia umană
a disciplinei pe care o preda, materializată prin precizie, capacitate de analiză și
sinteză, ordine, rațiune, logică, atribute pe care încerca să ni le transmită și nouă
și care, pentru unii dintre noi, vor fi devenit elemente structurante ale evoluției și
construcției personale.
Doamna Olga Gîrlea, profesor de limba și literatura romană, este cea de
la care am înțeles încărcătura identitară, istorică, națională și culturală a ,,limbii
române” care, iată, nu mai era doar un instrument de comunicare sau chiar mai
puțin, o disciplină din planul de învățământ.
Domnul Mircea Nicolaescu, profesor de fizică, fost director al școlii
generale din Bobicești, un om care și-a asumat pentru o perioada limitată de timp
rolul de ,,tată educator” în relația cu noi, elevii. Lecțiile de fizică erau în egală
măsură lecții de viață, iar această asociere le făcea pe amândouă mai ușor de
înțeles și de asimilat.
Domnul Traian Bărbulescu, directorul școlii, intelectual de largă
deschidere socio-culturală, cu rădăcini într-o veche familie de dascăli, a reușit să
folosească momentul inaugurării noii clădiri ca oportunitate în scopul redefinirii
imaginii școlii, a relației elevilor cu aceasta și cu spațiul cultural din afara ei.
Excursiile în țară, vizitele organizate la Teatrul Național, muzee și galerii de
artă din Craiova nu mai erau percepute ca evenimente deosebite. Semnificativ
este faptul că același om, ,,domnul Traian” cum îi spuneam noi, copiii, directorul
școlii, își făcea timp să joace fotbal pe terenul din curtea școlii ca simplu jucător
într-una din echipele de elevi. Pentru noi acest lucru însemna foarte mult,
directorul nu era o entitate distantă, intangibilă, greu de definit, ci un om care
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putea fi în egală măsură director, responsabil de problemele școlii și partener de
joc într-o echipă care avea propriile reguli, altele decât cele instituționale din
școală, iar asta nu-i știrbea cu nimic respectul sau autoritatea, dimpotrivă, îl
făcea mai uman și mai apropiat elevilor.
În relația cu școala, timpul pare că stă în loc; elevii au mereu aceeași
vârstă, privind dinspre profesori, iar pentru foștii elevi, imaginea profesorilor e
mereu aceeași, cea din vremea școlii. Doar atunci când ne vedem, după ani, ne
dăm seama că timpul nu se oprește pentru nimeni, iar imaginea pe care o avem
unii despre alții ne face pe toți să ne simțim mereu tineri când e vorba de școală.
Privind în urmă, dar cu gândul la viitor, încerc un sentiment de bucurie, mândrie
și optimism. Dascălilor de atunci le mulțumesc pentru că au știut să ne facă să
înțelegem lumea din jurul nostru, ne-au învățat să gândim și ne-au insuflat
bucuria de a explora și proba. Iar dacă școala păstrează spiritul pozitiv din tot
acel trecut, viitorul nu poate fi decât mai bun.
10. Am făcut din școală un loc sănătos, cu rezultate foarte bune!
Marin Lucenia, profesor de matematică,
Director, Școala Leotești, (1981-1990)
Am poposit în Satul Leotești ca dascăl - profesor de matematică, în anul
1973. Pornind de la importanța matematicii în învățământul de toate gradele, pe
tot parcursul anilor cât am predat la această școală am încercat ca predarea și
consolidarea noțiunilor teoretice să fie sprijinite pe numeroase exerciții și
probleme bine alese și adecvate diverselor nivele de cunoștințe și tehnicitate ale
elevilor. Pentru elevii care au simțit atracția pentru matematică, am simțit nevoia
de a le încerca forțele prin probleme mai dificile, mai surprinzătoare.
Mulți elevi ai Școlii Leotești au continuat studiile liceale la licee ca:
liceul sanitar, liceul pedagogic, liceul militar și liceele din orașul Balș, unde
elevii erau printre cei mai buni. Într-adevăr, în pregătirea elevilor, școala a simțit
implicarea părinților care își doreau ca elevii să meargă acolo unde ei își doreau,
dar era și un merit al fiecărui elev. An de an, elevii participau la concursurile cu
temă la nivelul comunei sau orașului. Având în vedere că tot colectivul de cadre
didactice era implicat în pregătirea și educarea elevilor, colaborarea continuă cu
familiile elevilor, pot spune că Școala din Leotești a fost văzută ca fiind o școală
cu rezultate foarte bune în toate activitățile instructiv-educative desfășurate.
În perioada 1981-1990 am fost numită director la această școală. În acest
timp am avut în vedere să creez un loc sănătos, spațios, pentru desfășurarea
activităților educative. Am avut în vedere organizarea curții școlii cu un teren
agricol necesar desfășurării orelor de agricultură, un teren de sport și construirea
și amenajarea unei săli de sport. Tot în această perioadă, am insistat pentru a
menține ordinea și curățenia atât în curtea școlii, cât și în interior. S-a turnat
asfalt în curtea școlii, iar cu ajutorul Inspectoratului Școlar Olt s-a investit în
schimbarea tocăriei școlii, placarea holului (parter+etaj), recondiționarea sălilor
de clasă. Am avut în vedere dotarea cu material didactic a tuturor cabinetelor
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școlare care pot spune că au fost funcționale. Am căutat să fiu un bun coleg, un
om de echipă, să fiu preocupată de bunul mers al învățământului din cadrul
unității școlare.
Sigur că, în prezent ne întâlnim cu foștii elevi, care ne mulțumesc pentru
tot ce-am investit în ei, dar și noi ne bucurăm de cum s-a finalizat activitatea
noastră.
11. Valerică Bărbulescu - un învățător, un soț și un tată minunat
Bărbulescu Marioara,
Învățătoare, Școala Comănești
Rândurile ce urmează sunt scrise de Soția Domnului Valerică, Marioara
Bărbulescu. Născut la 1 ianuarie 1935 în comuna Bârza – Balș, tata Gheorghe,
mama Smaranda; decedat la 26 ianuarie 2015. Școala primară a făcut-o în satul
Comănești. Din clasa a V-a, a urmat cursurile „Școlii Normale” de la Craiova, pe
care a absolvit-o în anul 1953. După terminarea școlii, a fost numit ca învățător
la școala nr. 1 din comuna Oboga între 1 septembrie 1953 și 1 septembrie 1954.
1 septembrie 1954 – 1 septembrie 1958, la Școala elementară Leotești; 1
septembrie 1958 – până la 1 septembrie 1997, la Școala cu clasele I-IV
Comănești
A funcționat la această școală, unde a fost și director timp de 39 de ani.
A obținut toate gradele didactice: definitivat, gradul II, gradul I. A ținut lecții în
cadrul Comisiilor metodice și Cercurilor pedagogice. A participat la toate
acțiunile desfășurate în comună. A publicat în Revista de pedagogie. Lucrarea de
gradul I a fost proiectul unui nou „Abecedar”, pe care voia să-l tipărească.:
„Demersuri metodice folosite pentru prevenirea rămânerii în urmă în însușirea
citirii.” I-au trecut prin mână zeci de generații, care mai târziu i-au mulțumit,
având un respect deosebit. A fost un învățător, un soț și un tată minunat. Are doi
fii, Sorin și Dragoș. Sorin lucrează în cadrul armatei, ca maistru militar, iar
Dragoș ca inginer agronom.
Dragoș a urmat clasele I-IV la Școala Comănești, avându-l ca învățător
pe tatăl său, Bărbulescu Valerică. Clasele V-VIII la Liceul nr. 2 Balș. A urmat
apoi Liceul pedagogic din Câmpulung Muscel. A absolvit în anul 1988 când a
fost numit ca învățător la Școala cu clasele I-VIII Bobicești. A funcționat la
Școala Bobicești până în anul 2009. A obținut toate gradele didactice, definitivat,
gradul II și gradul I. A urmat cursurile Facultății de Agronomie din Craiova. Are
masteratul și doctoratul în curs. Lucrează ca inginer agronom.
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12. Stănculescu Gheorghe - a dat totul cu dragoste, abnegație și
responsabilitate civică
Bălșanu Ion,
economist, director SC BALSCOM. SA
Domnul Stănculescu Gheorghe, de profesie învățător, a absolvit Școala
Normală de învățători din Craiova și a fost repartizat la Leotești, unde a primit
din partea Primăriei „linie de casă” pe ulița principală. Și-a făcut casă și a rămas
definitiv să îndrume, educe, și să învețe elevii din comunitatea care l-a adoptat și
căreia i-a dat totul cu dragoste, abnegație și responsabilitate civică.
În anul 1960, la Leotești, s-a înființat Școala Generală de 7 ani, până
atunci funcționau două școli de patru clase la Mirila și la Leotești, elevii care
urmau gimnaziul se deplasau la Balș sau la Bobicești.
Printre dascălii care predau la Leotești la noua „universitate” s-au
numărat: Roșu Florea – limba română și istorie, Surugiu Larisa – matematică,
Pîrvu Milita – matematică, Ivan Nicolița – cunoștințe agricole, Fîrtat Filofteia –
biologie, Stanciu Ion – sport, educație fizică, Stănculescu Gheorghe – muzică,
învățător de profesie, fiind singurul specialist care putea să predea muzica,
deoarece școala normală de învățători îl înarma cu o educație și cultură muzicală
solidă. Dl Stănculescu Gheorghe s-a aplecat cu abnegație, seriozitate și respect
asupra noii profesii, reușind să insufle pasiunea pentru muzică elevilor, care până
atunci cântau după ureche. A organizat cor cu elevii claselor V-VII pe patru voci
și afirma cu tărie și responsabilitate că a câștigat toate manifestațiile cultural
artistice interșcolare în perioada 1960-1965 la secția cor.
Domnul profesor de muzică ne-a insuflat ideea că „muzica” este tot ce ne
înconjoară, cerul, pomii, iarba, apele când curg la vale, ploaia, zăpada, o
simfonie pe care omul o digeră, dându-i o stare de bine, ce-i înnobilează
sufletul”. Corul școlii pe care profesorul nostru l-a închegat cu elevii din ciclul
gimnazial avea și rol educativ, muzical, pentru că la căminul cultural în fiecare
lună, într-o duminică, se organizau manifestări artistice în centrul atenției fiind
corul. Ca răsplată pentru frecventarea corului am căpătat o anumită educație
muzicală și afinitate pentru muzica cultă. Împreună cu prietenul meu Mehedințu
Petre și alți colegi de la clasele mai mari – Vijulie Dumitru, Ionescu Nicolae,
Chitez Ion, Staicu Elena, Mehedințu Ioana, Cojocaru Ilie, Nițu Petre și alții,
interpretam piese muzicale pe patru voci de o frumusețe neegalată, sub bagheta
omului de spirit și rafinament sufletesc, domnul Stănculescu Gheorghe. O parte
din colegii mei, cu care m-am întâlnit după foarte mulți ani, depănând amintiri,
au afirmat că frumusețea muzicii „în general” au descoperit-o în sufletele și
inimile lor după ce domnul profesor de muzică ne-a obligat la acest fel de hrană
spirituală, neplăcută la început, ulterior devenind „ceva” imposibil de ignorat în
crearea unei stări sufletești care să ne dea credință, speranță și iubire.
Evocând pe cei doi dascăli, Popescu Maria și Stănculescu Gheorghe, ce
au slujit învățarea, învățământul, perfecționarea și școala în general, se cuvine să
le mulțumim pentru elevii pe care i-au îndrumat, și să le atribuim ceea ce Miron
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Costin afirma „iubite cititorule, nu iaste alta și mai frumoasă și mai de folos, în
toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților”, sau ceea ce marele poet național
Mihai Eminescu spune despre Shakespeare „Tu ne-ai deschis a ochilor lumină,
ne-ai învățat lumea s-o iubim”. Pentru tot ce ne-a oferit în procesul de învățare a
muzicii, domnului Stănculescu Gheorghe, „Oda bucuriei”.
Cu prețuire și înaltă considerație,
Bălșeanu Ion
13. Învățătoarea Maria Popescu - o adevărată mamă, soră și
prietenă. De la călimări vărsate, mâzgăleli, la premiul întâi cu
coroniță
Bălșanu Ion,
economist, director SC BALSCOM. SA
Se spune de foarte multă lume în spațiul public, că societatea nu ar fi
putut să evolueze dacă omul, în general, nu ar fi avut o sete permanentă de
cunoaștere. Această calitate a ființei umane, cunoașterea, nu ar fi posibilă dacă în
decursul evoluției nu ar fi existat procesul de învățare, din generație în generație,
pentru transmiterea spre viitor a valorilor spirituale, morale, de îndemânare și
pricepere, ce duc la desăvârșirea omului. Genialul savant Albert Einstein,
autorul teoriei relativității, spunea referitor la învățământ și educație: „Scopul
educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească
independent și care, în același timp, să vadă în slujirea societății realizarea
supremă a vieții lor.
Plecând de la acest deziderat, am ajuns la concluzia că am o vârstă când
pot să fac un bilanț al vieții, sau să trag linie și să adun, cum se spune în popor…
Dacă am realizat ceva, mult, puțin, din punct de vedere profesional, moral,
spiritual, nu aș putea să cuantific o notă pe care să mi-o acord pe o scară de la 1
la 10, preferând să las pe alți consăteni, neamuri apropiate, prieteni și colegi de
slujbă din locurile pe unde am hălăduit în această viață, să aprecieze. Din
discuțiile cu ei și cu foștii mei dascăli de la clasa întâi și până la cursurile
universitare, fără falsă modestie, am tras concluzia că „sinceritatea,
profesionalismul și exigența lor mi-ar fi acordat nota 6.80-7.00”. Considerând-o
o notă de trecere cu posibilitatea de perfecționare a propriei personalități, printrun proces de învățare și actualizare permanentă, socotesc că este necesară
evocarea a doi dintre dascălii de la Școala Generală Leotești, ce au avut un rol
esențial în a-mi insufla pasiunea pentru învățare și cunoaștere.
Doamna învățătoare Popescu Maria. Domnul învățător Stănculescu
Gheorghe, profesor de muzică pentru clasa a V-a – a VII-a.
În anul 1956, după Sfântă Mărie – 15 august, într-o zi de neuitat, când
toți copiii de pe ulița mea Caimaci, acum Str. Răsăritului (asfaltată, cu rigole de
scurgere a apei, poduri pentru fiecare poartă și canalizare, evoluția își spune
cuvântul), jucam fotbalul într-un loc numit „poiana”, m-a chemat în toiul jocului
bunica mea, spunându-mi că cei de la școală „au venit să mă înscrie în clasa
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întâi”. Era un grup format din patru persoane, condus de doamna învățătoare
Maria Popescu, ce forma prima clasă dintre cei născuți în anul 1949, ulterior
colegii mei. Nu știu să explic ce sentiment mă încerca, dar știu că nu am dormit
trei nopți de emoție, teamă sau un extaz greu de explicat. Față de mama, bunica
și un verișor (Barău Marin, zis Rincuș, elev în clasa a VI-a la Balș), cea care
avea să-mi fie la 15 septembrie învățătoare, a făcut cu toți un instructaj ce avea
să stea la baza activității mele de elev. Instructajul consta într-un mod de
comportament pe perioada școlii, caiete pentru scris, primele liniuțe și bastoane
tip I, creioane, cerneală și toc se foloseau pe partea a doua, a abecedarului, în
trimestrul II, după vacanța de iarnă), șorț albastru cu guler alb, tuns zero,
ghiozdan, penar și teniși (nu se permitea intrarea în clasă desculț, dușumelele
erau „vopsite” cu motorină). Pe 15 septembrie am avut o bucurie mare când
învățătoarea noastră a strigat catalogul. Primul meu coleg de bancă, Mehedințu
Petre, cu care am legat o prietenie ce nu s-a fisurat nici azi (el locuind în
Timișoara, inginer de profesie, practicând sportul numit „fotbal”, la care se
pricep toți, ajungând căpitanul echipei POLI Timișoara și jucând de 15 ani în
echipa națională a României).
De la învățătoarea noastră am deprins primele reguli de comportament în
școală și în societate, corectitudinea, cinstea, exemplul personal, dragostea față
de frumos și punerea adevărului pe primul plan în tot ceea ce facem. S-a trecut
apoi la învățarea executării primelor linii și bastoane și a cifrei 1 cu creion și
gumă de șters, până ajungeam pe foaia cealaltă. Cu tact și răbdare, dna Popescu
Maria, la începutul trimestrului al doilea, a început munca de sisif, începerea
scrierii cu toc și cerneală. Un spectacol deosebit: călimări vărsate, mâinile
noastre erau albastre, mâzgăleli, un adevărat supliciu pentru elevi, care nu aveau
știința folosirii acestor ustensile în procesul de învățare. După două, trei lecții de
învățare a scrisului cu tocul, am dat un fel de test, și stând în prima bancă cu
prietenul meu Mehedințu, am întrebat-o pe distinsa noastră învățătoare dacă mai
rămânem în clasă ca să exersăm scrierea cu tocul. Dânsa, o femeie foarte
frumoasă, distinsă, cu o blândețe și o îngăduință ce nu o aveau multe persoane
„învățate”, ne-a spus mie și lui Mehedințu: Nu este rău cum ați scris, dar mai
este mult până la bine, și ne-a dat voie în recreație, ceilalți colegi ai noștri
suportând „perfecționarea” în continuare.
De la domnia sa, am învățat că o poezie se înțelege bine în funcție de
modul cum reacționează inima la fondul și tema ei și să nu încărcăm memoria cu
ceea ce nu ne place, fiind foarte greu de digerat, lucru care m-a făcut să înțeleg
mai târziu importanța hranei spirituale pe care am pus-o tot timpul pe primul loc.
După ce am trecut cu bine testul scrierii cu toc, peniță și cerneală, ne-a creat
dorința de a face compuneri după dictare, scrierea caligrafică și ortografică și cu
semne de punctuație de mare importanță pentru mine la desăvârșirea
personalității. Cu mare plăcere îmi aduc aminte de primele lecții de muzică, de
desen și lucru manual, care erau un spectacol greu de egalat în zilele noastre și
numai priceperea și stăpânirea artei de a preda și a se face înțeleasă a doamnei
învățătoare făcea posibilă o atmosferă propice îndrăgită de toți elevii care
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progresau pe zi ce trece, spre bucuria și satisfacția părinților noștri și a
învățătoarei noastre.
Era o adevărată mamă, soră și prietenă pentru noi, elevii și părinții noștri,
care primeau informații lunar despre evoluția noastră în procesul de învățare.
După clasa I, pe perioada 15.06-29.06, când se făcea serbarea de sfârșit de an,
practic se numărau bobocii în plină vară, aveam o perioadă de practică pentru a
ne deprinde cu anumite activități necesare mai târziu, culegeam plante
medicinale, de la mușețel, coada șoricelului, pătlagină, soc, și terminând cu
strângerea spicelor de grâu. Pentru modul cum am dus la bun sfârșit anul întâi de
,,student la litere mici”, eu și colegul meu Mehedințu, am promovat în clasa a
doua acordându-ni-se premiul întâi cu diplomă de merit și ca recompensă cele
mai frumoase două coroane împletite din florile primei luni de vară, cu un
amestec de miresme de natură divină.
Ar fi multe de spus despre modul cum doamna învățătoare Popescu
Maria punea toată priceperea și dragostea pentru profesie și pentru formarea
unor elev cu personalitate și atitudine sănătoasă față de profesie și oameni. Dacă
ar fi să caracterizez modul cum doamna Popescu Maria a modelat și educat
elevii care i-au trecut prin mână, i-aș dedica următoarele cuvinte: „Tot ce a făcut
îndrumând, pregătind și educând elevii pentru lumea de mâine ce are nevoie
pentru existență și evoluție, de credință morală și memorie și nu de cinism,
minciună și lașitate, elemente ce nu ar trebui să ocupe nici o mică parte din viața
noastră, a făcut cu credință și dragoste pentru elevii săi și comunitatea din care a
făcut parte și a slujit-o cu cinste. Subsemnatul făcându-se purtător de cuvânt al
celor care i-au fost elevi i-a întors recunoștință și respectul prin gândurile
exprimate de mai sus.
Din locul unde se află probabil că ne privește cu mândrie și admirație, iar
noi, cei care am cunoscut-o și foștii ei elevi, ii trimitem un zâmbet de aducere
aminte și o lacrimă de dor.
Doamnei învățătoare Popescu Maria, cu dragoste și înaltă considerație!
Bălșeanu Ion
14. M-am călit în diverse adăposturi, în văgăunile din apropiere,
atunci când apăreau noi bombardamente.
Ion Cârstoiu, Director General,
Întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș (1981- 1985)
Vă redau câte ceva din amintirile legate de perioada1949-1953,când eu
am urmat cursurile claselor I-IV, la Școala din satul Comănești. Fiu de țăran,
născut în perioada celui de al doilea război mondial, m-am călit, împreună cu
consătenii, în diversele adăposturi, în văgăunile din apropiere, atunci când
apăreau noi bombardamente. Tatăl meu era pe front,eu fiind numai cu mama.
Am petrecut vremuri grele,cu seceta și plecări după cereale în alte zone ale țării,
cu un trai la limita existenței.
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A venit anul 1949, când cu pași neîncrezători, m-am prezentat la școala
din sat, unde mă aștepta singurul și binecunoscutul învățător, Oană Bărbulescu.
Nu tu clasa "0", ca în prezent... nu tu ajutor din partea părinților, dânșii fiind
absolvenți a 4 clase elementare. Aveam însă, în spate, dorința și impulsul tatălui
meu, care dorea să învăț și să ajung cineva în viață, oricum mai mult decât
părinții. La școală, învățam 2 clase dimineața și 2 după-amiaza,cu același
învățător. Erau zile când ni se spunea: „lucrați mai departe, de aici până aici”,
fără explicații sau stăteam în clasă sub supravegherea unui elev din clasa cea mai
mare și învățam 1+3 si 2+4.
Acasă, tata mă întreba dacă mi-am făcut temele și când vedea
mâzgălituri, îmi rupea pagina și scriam din nou. Aceste neajunsuri nu mi-au
afectat prea mult pregătirea. Dorința de a învăța și impulsul tatălui dezvăluiau
noi energii. Așa erau toți copiii din sat, copii ce mai târziu au plecat mai departe,
pentru a urma clasele V-VII sau liceu si facultăți. Cu mulți dintre ei, m-am
întâlnit la Întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș ,unde mai târziu, pentru o
perioada am fost Director General. Erau oameni de nădejde, formați în condiții
grele, dar oameni! Perioada Școlii elementare și chiar în vacanțele din clasele
sau anii de facultate de mai târziu, însemna participarea mea, la muncile agricole
ale familiei. Lipsurile materiale erau mari, condițiile de muncă grele, toate aceste
momente au contribuit din plin la formarea mea ca om. Se adeverește că, nevoia
te împinge de la spate, munca și învățătura te înnobilează, și astfel faci pasul
înainte.
15. ,,Să fii mândru de satul în care ai terminat primele clase!”
Mihai Ovidiu Coman, economist
ADUCERI AMINTE…
… Aduceri aminte, aduceri aminte...
Ce purificare mai mare există decât un telefon primit de la un prieten,
care te roagă să-i fii alături sufletește la un proiect nobil, editarea unei
MONOGRAFII a învățământului din comuna natală. Chiar dacă fizic vremurile
ne-au dezrădăcinat pe o parte din noi, fiecare om de pe pământ are o țară de
baștină, în care se află o localitate, un cătun, căruia i se spune “NATAL”. Este
satul copilăriei! E cel mai frumos și cel mai bogat din lume. Eu, zic, precum zic
toți, s-a întâmplat să fie, cu adevărat, cel mai… din lume.
Sunt fericit că am reușit să transmit fiului meu, încă din fragedă
copilărie, acest sentiment, reflectat în poezia publicată în cartea sa – Prieten Drag
,,floarea de tei să-ți fie cel mai frumos epitaf”: D-ului profesor Ovidiu
Bărbulescu, cu ocazia Expoziției personale de pictură ,,Martisor Filisan Ed. IV
– 2001“
Dragă Maestre,
Știți cu ce se aseamănă tablourile dumneavoastră?!
Cu poveștile copilăriei tatălui meu,
Cu dealurile Bobiceștiului,
457

Pe care le descrie mereu.
Știți ce-mi sugerează tablourile dumneavoastră?!
Un poet exilat la Tomis,
Susurul Oltețului
Ce se scurge ca timpul pe furiș.
Știți ce-mi evocă tablourile dumneavoastră?!
Dragostea și respectul de părinți,
Școala dintre brazi,
Primii noștri dascăli dragi.
Vă mulțumesc, Maestre!
Claudiu Mihai Coman (Filiași – 2001)
Am căutat pe internet date despre prof. univ. dr. Marin Manolescu și pe
lângă cărțile și lucrările publicate am găsit, doar, câteva date... Câtă modestie și
câtă generozitate!
Vă mulțumesc, domnule profesor! Telefonul dumneavoastră m-a trimis
în lumea copilăriei.
De fapt, desțelenit fizic de vremuri, am rămas sufletește bine înrădăcinat
în plaiurile natale prin relațiile cu rudele și prietenii dragi, prin frumoasele
amintiri din acele vremuri.
… Aduceri aminte, aduceri aminte…
Cu îndreptățită mândrie subliniez starea de spirit ce a guvernat societatea
locurilor natale ale acelor vremuri. Deși colectivizarea a rupt sufletele țăranilor,
speranța în învățătură a copiilor a devenit o prioritate, prin exemple demne de
urmat. Numai pe mahalaua noastră existau numeroase exemple. Iulian Stoica –
nea Ulina - student fiind, mergea cu vaca de lanț și cărțile sub braț, Ana lui
Sorici, și ea studentă, citea toată ziulica sub mărul din fața casei și se ridica din
când în când să pună apă și să dea mâncare la gâște, Mariana Stănică (Pătru)
studentă și ea, zilnic mă vizita în vacanță (eram prin clasa VII-a) și mă întreba ce
am mai citit, cum comentez și ce părere am de fiecare persoană.
Dar cea mai importanta persoană ce a contribuit la formarea mea ca om a
fost domnul învățător Valerica Bărbulescu. Întotdeauna am găsit în
sensibilitatea, măreția sufletului său, împăcarea cu sine însușii. Școala dintre
Brazi, și modesta bibliotecă a școlii au dezvoltat prin contribuția domnului
învățător dragostea de cărți folositoare pentru cultura minții și inimii. La
terminarea clasei a III-a, am luat de la biblioteca școlii un ,,ceaslov” legat în
coperți groase -FRATII JDERI- toate volumele într-o singură carte. Tatăl meu,
după ce a văzut-o și a aflat că este din bibliografia pe timpul verii (o minciună
nevinovată a mea) l-a întrebat pe domnul învățător dacă este adevărat. Cu
zâmbetul dânsului larg, domnul învățător a zis:
- Nea Ioane, mintea copilului este ca o fântână. Cu cât scoți mai multă
apă din ea, cu atât apa este mai limpede. Lasă copilul să citească ce vrea.
De mare ajutor în viață au fost și sfaturile practice de lucru manual, de
altoire a pomilor, de întreținere a pomilor și legumelor din grădina școlii. Când
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am terminat clasa a IV-a domnul învățător m-a luat de mână în micuța cancelarie
și mi-a zis:
- Ești un băiat cuminte și prea modest și timid. Ridică capul și să fi
mândru de satul în care ai terminat primele clase. Legenda spune că numele
satului Comănești vine de la un strămoș al tău, Barbu Coman, pandur al lui
Tudor, care după înăbușirea revoluției s-a refugiat în aceste păduri, și-a adus apoi
și frații și rudele, au întemeiat gospodării. Legenda spune că cișmeaua a fost
construită de el și neamurile lui. A avut două fete pe care le-a căsătorit cu flăcăi
din satele vecine și așa au apărut și neamul Vintileștilor și neamul Tutuneștilor.
Când o să fi mai mare te aștept să mergem împreună la cișmea și să
depănăm amintiri.
Anii au trecut și am fost contactat de unul dintre fii domniei sale că este
la Spitalului Clinic de Urgență Craiova cu domnul învățător. Am alergat într-un
sufle și după consultație, în așteptarea rezultatului consultului domnul învățător a
zâmbit și cu tristețe în glas mi-a spus pe un ton glumeț:
- A venit muntele la Mahomed, au trecut anii și nu am ajuns la cișmea.
Recunoștință veșnică, domnule învățător!
Nu m-am simțit jenat când am plâns la căpătâiul persoanei căreia îi
datoram un nemărginit respect! Am avut fericita șansă ca în clasele V- VIII să
am la limba română și matematică două profesore de excepție , doamna
profesoara Păunescu, care mi-a fost și dirigintă și doamna profesoară Larisa
Niculescu., și ca director domnul profesor Mircea Niculescu, ale căror
,,învățături” au fost suficiente pentru admiterea cu brio la liceu, fără meditații sau
alte ,,ajutoare”. Anii au trecut și viața ne-a purtat pașii pe cărări nebănuite, dar
legătura sufletească cu plaiurile natale s-a datorat familiei surorii mele (Dabu
Maria – Dorina, nea Georgică, Viorel, Nicoleta – Fonti), familia nașilor mei
(Alexandru Ovidiu-Mihai, Anișoara, Claudia Mihaela ), familiei unchiului meu
(Mitrache Alexandru, tanti Pușica, Severică, Gheorghe –Puiu), dar și datorită
unor colegi și prieteni ale căror contacte, deși rare, au renăscut amintirile
copilăriei (Marin Manolescu, Dica Profira, părintele Delureanu, Florea
Gheorghe, Ovidiu Bărbulescu, Traian Bărbulescu, generalul Tudor Ciarapin,
Alexandru Ciarapin, Lucian Zaharia… s.a.)
Cu fiecare zi ce trece numărul prietenilor ce ne privesc dintre stele este
mai mare decât a celor ce mai trăiesc, fizic sau sufletește, pe meleagurile natale
ale Bobiceștiului.
Va mulțumesc, domnule prof. univ. dr. Marin Manolescu, pentru
fericita ocazie oferită, de a retrăi clipele copilăriei, vă admir și vă felicit pentru
generosul proiect.
(Craiova - 23.mai 2018 )
Coman Mihai Ovidiu
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16. M-a adoptat „familia” din Școala Bobicești!
Cătălin Mîinescu, Profesor de matematică,
director coordonator al Școlii Bobicești (2001- 2009)
... nu știu dacă aș putea vorbi despre mine, despre viața mea, despre
meseria mea, fără a începe cu Școala Bobicești... Ar fi incompletă povestea și,
mai mult, n-ar fi înțelese mult prea multe lucruri, sursa, cauzele, entuziasmul...
Totul a început în 1998, când m-am prezentat la postul câștigat prin
concurs. Veneam după patru ani de predat în oraș, iar continuarea activității ”la
țară” nu reprezenta pentru mine o perspectivă îmbucurătoare... Eram speriat,
agitat, stânjenit... Dar, așa cum era de așteptat, toate temerile mi s-au spulberat
imediat cum am descoperit ”familia din Școala Bobicești” – o familie care m-a
adoptat instantaneu, ca și când nu atunci veneam pentru prima dată, ci eram
acolo de mult. Astfel, am cunoscut oameni deosebiți: profesorii, copiii, părinții
copiilor – o comunitate mică, frumoasă, cu mult bun simț, cu multă puritate, cu
entuziasm și dorință de implicare. Optsprezece ani i-am petrecut aici, bucurându-mă
în fiecare zi de meseria mea pe care mi-o făceam cu drag.
În 2001, am devenit directorul școlii și, timp de opt ani, am rămas
director, încercând, evident cu ajutorul minunaților mei colegi, să fac ”treabă
bună”, să nu dezamăgesc, să rămân o amintire plăcută... Dacă am reușit sau nu,
apreciază cei care m-au cunoscut acolo... Mă bucură mult faptul că, au fost cel
puțin câteva lucruri dintre cele făcute de mine, care au însemnat ceva pentru acea
comunitate: în primul rând, faptul că, în 2007 am câștigat proiectul pe care l-am
depus la Corpul Păcii (organizație guvernamentală a Statelor Unite) prin care,
timp de doi ani, un american a venit în Bobicești și a predat limba și cultura
americană copiilor de aici. Timp de doi ani, copiii din Bobicești au trăit alături
de un vorbitor nativ de limba engleză de la care au învățat o grămadă de lucruri.
Amanda Jung – așa se numește americanul ”nostru” – a însemnat un lucru
absolut minunat în viața noastră. Deși foarte tânără, cu toții am învățat de la ea
despre America, despre limba engleză și despre viață, în general. Mai mult decât
atât, bucuria că, în acel an, 2007, Școala Bobicești a câștigat acest concurs fiind
una dintre cele 40 de școli din România care câștiga concursul în fiecare an (asta
după multe verificări și evaluări pe care le-am trecut cu brio!).
17. Centrul de Documentare și Informare (C.D.I.) - proiect îndrăzneț
al Școlii Bobicești
Cătălin Mîinescu, Profesor de matematică,
director coordonator (2001- 2009)
În al doilea rând, vreau să vorbesc despre Centrul de Documentare și
Informare (C.D.I.) din cadrul școlii, un alt proiect îndrăzneț și destul de nou la
vremea respectivă, pe care l-am înființat cu sprijinul Primăriei și al ,,prietenilor”
școlii (l-aș numi aici pe domnul arhitect Severică Mitrache). Din 2001, Școala
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Bobicești este în baza de date a Ministerului Educației cu C.D.I., devenind a
zecea școală din județ cu această dotare. Primul cerc pedagogic al C.D.I.-urilor
din județul Olt s-a desfășurat aici, la cererea noastră, reușind să impresioneze pe
participanți (profesori din județ, directori de școli, reprezentanți ai
inspectoratului școlar și ai Casei Corpului Didactic Olt) prin dotarea remarcabilă
și în conformitate cu legislația specifică, prin activitățile desfășurate în acea zi,
prin proiectele pe care le realizasem și cele propuse, prin calitatea corpului
profesoral din școală. Nu în ultimul rând, vorbim despre ,,Revista noastră”,
revista școlii care, la concursul județean de reviste școlare din 2006 a reușit să
obțină mențiune (în condițiile acordării unui singur premiu I, unui singur premiu
al II-lea și niciun premiu al III-lea!). În anul următor, obținem locul al doilea la
același concurs. Cu ce am reușit să determinăm juriul județean să ne acorde
aceste distincții? Cu calitatea materialelor publicate, cu rubricația diversificată și
adaptată, cu o realizare în întregime prin forțe și mijloace proprii –
tehnoredactată de noi, în școală, multiplicată alb-negru la copiatorul școlii,
capsată și lipită ,,cu mâinile noastre”.
Am reușit să păstrăm și să întreținem tot ce am primit de la cei de
dinaintea noastră, învățându-i pe copii să își respecte părinții, profesorii, școala
și munca, de orice fel ar fi ea!
Cam atât despre mine (deja prea mult!). Deși nu mai predau aici de doi
ani, îmi amintesc, cu profundă emoție, de viața mea de la Bobicești! Și le
mulțumesc tuturor celor de acolo! Mulțumesc, Bobicești!
18. CDI BOBICEȘTI – biblioteca modernă a Școlii Bobicești
Mateescu Daniela, Profesor documentarist, Școala Bobicești
Profesia mea de baza este inginer (am absolvit în 1992 Facultatea de
Electrotehnică din Craiova), ceea ce mi-a prins bine în CDI. Deoarece, din punct
de vedere industrial, Balşul nu mai avea oportunități, am fost nevoită să fac o
conversie profesională: cursuri postuniversitare de specializare pentru profesori
documentariști. O profesie de viitor, speram eu, prin 2009. Am intrat în
învățământul preuniversitar în urma unui concurs de titularizare în 2011, imediat
după absolvirea acestui curs postuniversitar din București (în cadrul Facultății de
Litere, secția Științele Comunicării).
CDI Bobicești, unde funcționez din septembrie 2011 este unul din cele
27 de Centre de Documentare și Informare din județul Olt. Un scurt istoric al
CDI-urilor ar fi că, acestea ca idee, provin din sistemul de învățământ francez. În
Franța, înainte de 1958, în şcolile franceze existau cabinete specializate,
“biblioteci de clasă pentru elevi” (de care răspundeau profesorii de limba și
literatură franceză), dar şi biblioteci (cu documente de specialitate) pentru
profesori, deservite de către bibliotecari. Oficializarea serviciului de
documentare şi informare prin fuzionarea bibliotecii şi a serviciului de
documentare propriu-zis şi adăugarea unei noi secţii - documentaţia şcolară şi
profesională, aveau să se realizeze în anii 1966-1967. Începând cu 1969, în
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Franţa a fost pusă în practică o politică de dezvoltare a serviciilor de
documentare şi informare, devenite în 1973 Centre de Documentare şi Informare
(CDI). Astăzi fiecare unitate şcolară din învăţământul secundar francez este
dotată cu un CDI. Experienţa franceză în acest domeniu avea să fie cunoscută în
România graţie unui proiect franco-român, proiectul bilateral “Éducation à
l’information en milieu rural défavorisé”, adică „Educaţia pentru informaţie în
mediul rural defavorizat”. În toamna anului 1998 MEN, a elaborat “Programul
de relansare a învățământului rural” aprobat de Guvernul României în ianuarie
1999. Programul s-a realizat cu finanțare guvernamentală pe baza unui împrumut
la Banca Mondială. Acest proiect implementa CDI-uri în școli din 5 județe pilot
(Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Maramureș și Sibiu) nominalizate de
Ministerul Educației Naționale. Județul Olt face parte din seria a II-a de județe
(Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, Bacău şi Suceava) în care se vor
înființa CDI-uri, CDI Bobicești fiind printre primele înființate în județ.
Centrul de Documentare și Informare Bobicești a fost înființat sub
directoratul domnului profesor Mîinescu Cătălin în urma unui amplu proiect cu
CCD-ul Olt, prin 2007 - 2008. Pentru că eu, personal, am avut și am o colaborare
bună cu dl. profesor Mîinescu Cătălin și consider că dânsul este de fapt
„părintele creator” care a contribuit cel mai mult la înființarea CDI-ului la Școala
Gimnazială Bobicești, i-am luat un interviu pe această temă:
Mateescu Daniela: Cum v-a venit ideea înființării unui CDI la Școala
Gimnazială Bobicești?
Miinescu Cătălin: Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș, cu care am
avut mereu multiple și rodnice legături, aveau deja un astfel de Centru. Mi-a
plăcut ideea și am anunțat Casa Corpului Didactic Olt că vrem să înființăm și noi
la școala din Bobicești. Astfel, din 2002, figurăm în baza de date a ministerului
cu C. D. I. Imediat am început să facem proiectul și, cu ajutorul Primăriei și al
prietenului nostru și al școlii, domnul arhitect Severică Mitrache, am amenajat
localul. Puțin mai târziu, cu finanțare de la minister, l-am dotat cu mobilier,
aparatură și cu un fond de carte. Între timp, fondul de carte a fost îmbunătățit,
din donații ale corpului profesoral al școlii, ale familiei Bobicescu și printr-un
program UNESCO.
A urmat participarea mea și a altor colegi ai mei de atunci, Dragoș
Bărbulescu și Paraschiva Daniela, la cursuri de specialitate organizate la Casa
Corpului Didactic Olt cu formatori naționali.
Mateescu Daniela: Având în vedere că sunteți de fapt „nașul de botez”
al CDI -ului Bobicești ce rol credeți că are acesta în școală?
Miinescu Cătălin: În străinătate, încă de câteva zeci de ani, nu există
școală fără C.D.I. Am fost fascinat de exemplele de bună practică ale multor
școli (chiar din mediul rural), în special din zona Sibiului care dovedeau că, pur
și simplu, acest centru este inima școlii.
Mateescu Daniela: Dar în comunitate?
Miinescu Cătălin: Școala face parte din comunitate și nu poate există în
afara ei. Astfel, putem spune, că C.D.I.-ul este al comunității ca și biblioteca
publică sau ca oricare altă instituție.
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Mateescu Daniela: Cum credeți că ar trebui îmbunătățită activitatea în
CDI, astfel încât indicele de frecvența, de lectură, de atragere a elevilor către
documentare/ informare, către cărți, către cultură, să crească?
Miinescu Cătălin: Un rol foarte important îl are, indiscutabil, profesorul
documentarist. Sigur că acesta nu își poate îndeplini sarcinile și activitatea fără
ajutorul corpului profesoral al școlii. O dotare corespunzătoare influențează și ea,
în mare măsură atragerea ”clienților”. Și, nu în ultimul rând, susținerea, sub
diverse aspecte a factorilor de decizie de la nivelul comunității locale, regionale,
centrale.
Mateescu Daniela: Viitorul bibliotecilor din școală pare a fi sumbru. Eu,
personal, aș transforma toate bibliotecile școlare în Cabinete de Informare și
Documentare, aș ține pasul cu tehnologia, investind în mijloacele de învățământ,
dar și în formarea personalului care lucrează în acestea. Dumneavoastră cum
credeți că va fi viitorul CDI -urilor și al bibliotecilor școlare?
Miinescu Cătălin: Având în vedere evoluția exponențială a științei și a
tehnologiei, mă tem că, destul de curând, cartea tipărită va cădea în desuet, sau
va dispărea treptat, așa cum, de exemplu au dispărut banda magnetică de
magnetofon sau filmul fotografic. Sigur că asta nu înseamnă neapărat un lucru
negativ, cu condiția ca oamenii să valorifice la maximum și într-un mod
constructiv noile tehnologii. Așadar, urmează, după părerea mea, o schimbare a
”suportului” informației și, în aceste condiții, imensa noastră sarcină este să
continuăm să alimentăm ”setea de cunoaștere” a generațiilor care vin.
Mateescu Daniela: Centrul de documentare și informare este un centru
de resurse pluridisciplinare care pune la îndemâna elevilor, cadrelor didactice și
a comunității informații pe diferite suporturi tipărite sau electronice (cărți,
reviste, pliante, CDD-uri, DVD-uri, calculatoare conectate la Internet). Centrul
de documentare și informare este o alternativă modernă, directă și funcțională
care îl pune pe elev într-o nouă postură de învățare, este o alternativă
metodologică a pedagogiei moderne ce se constituie într-o fereastră deschisă
spre lume.
Astfel, Centrul de Documentare și Informare Bobicești nu este doar un
instrument didactic, ci o pedagogie activă, eficientă, modernă, care face din elev
un actor și un creator al propriei sale activități de învățare, prin documentare și
informare. Situat în Școala Gimnazială Bobicești (sediul din strada Bobicești, nr.
50) este înființat pe locul unui laborator de fizică-chimie cu dependințele anexă
(vechile depozite de materiale de fizică, respectiv de chimie). CDI-ul Bobicești
este format dintr-o sala mare de clasa cu dimensiunile de aproximativ 6 pe 12
m și cele două depozite alăturate de 2 pe 4 m și , respectiv, 2 pe 5 m, folosite
drept cabinet de lucru individual, respectiv spațiu de lectură “loisir”. Fondul de
carte este de 1569 de volume. Clasificarea și ordonarea la raft s-a făcut conform
“Margaretei documentare”, echivalentă cu CZU și compatibilă cu clasificarea
zecimală a lui Melvil Dewey. Urmează să organizez și să inventariez fondul de
carte al CDI-ului, datorită preluării și integrării fondului documentar al
bibliotecii de la Școala Leoteşti (de aproximativ 3500 volume). Având în vedere
scăderea continuă a numărului de copii și, deci, implicit a populației școlare,
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începând cu anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială Bobicești își va pierde
titulatura de centru școală cu personalitate juridică și va deveni structură cu
grădiniță a Școlii Gimnaziale Leoteşti care, la rândul ei, se va transformă în
centru școală cu personalitate juridică. Astfel, din “inima instituţiei şcolare”,
CDI-ul va fi marginalizat, ignorat și exclus din orizontul elevilor, rămânând la
Școala Bobicești cu grădinița. Ce proiecție sumbră și ce perspectivă dezolantă
pentru elevii din Leotești (fără atlase, fără albume, fără cărțile de căpătai din
bibliografia școlară, fără activități extracurriculare și fără “poarta reală spre
cunoaștere”), iar CDI-ul va rămâne fără copiii de învățământ primar și gimnazial
(care este de fapt publicul țintă = adică, beneficiarii direcți). Să nu uităm că
Școala Leoteşti se află la o distanță considerabilă (cca 2,5 km) de Școala
Bobicești, iar transportul elevilor se face cu microbuzele școlare. În plus, Școala
Leoteşti nu mai are bibliotecă.
Înaintea mea, în CDI Bobicești, au lucrat alte două persoane, nefiind
calificate, și anume: Statie Nicoleta (1 an) și Cercel Georgela (2 ani). De când
am venit în școală, din 2011, am personalizat CDI-ul Bobicești cu multe
materiale lucrate cu elevii sau doar de mine (afișe, colaje, pliante, felicitări,
mărțișoare, etc.). Numărul de volume era de 1275. Prin donații personale
(aproximativ 300), donații ale unor cadre didactice iubitoare de carte (aproximativ
50), prin absorbția Bibliotecii de la Școala Leoteşti, am mărit numărul de volume
la peste 5100. Din 2011 nu s-a mai investit şi nu s-a mai achiziționat nimic în CDI
Bobicești. Dimpotrivă, părți din mobilier au fost luate la secretariat și la Cabinetul
directorului. O parte din mijloacele de învățământ s-au deteriorat (difuzoarele,
căștile audio - pe care le-am înlocuit din achiziții personale), altele au fost luate
(camera video, aparatul foto, laptop-ul) ori sunt degradate/depășite fizic
(calculatorul, imprimanta). Niciodată nu mi s-au dat bani pentru consumabile. De
câteva ori mi s-au dat coli, țiple, ori mi-a fost cumpărat și încărcat un toner la
imprimantă. Investiţia mea personală în CDI este peste 10000 lei (începând cu
toamna lui 2011 până în primăvara lui 2018) și constă în: coli albe, coli colorate,
coli cartonate colorate, markere, creioane colorate, carioci, tonere, CD-uri, DVDuri, stikuri de memorie, lipici, foarfeci pentru model margine, capsator, perforator,
rigle, agrafe birou, bolduri, acuarele, pensule, cablu-prelungitoare, hard calculator,
ba chiar mi-am adus și 2 laptop-uri ....
Consider că am avut și am o bună colaborare cu echipa pedagogică
printre care amintesc: Delureanu Manuela, Vasile Daniela, Vacarus Fița,
Mîinescu Cătălin, Nițu Florentina, Nistorescu Doina, Mînca Daniela, Ţăpurin
Marius, Bălașa Marius, Francu Steliana, Rotaru Zinovia, Pîrvu Viorica, Vladu
Ana, Baloiu Marcela, Cara Alina, Grămăticu Cristina, Ion-Sanda Gabriela,
Militaru Raluca (mii de scuze, dacă am uitat pe cineva), cât și cu celelalte cadre
auxiliare sau nedidactice. Câțiva dintre bunii mei profesori-colegi s-au pensionat
ori s-au transferat la alte școli. De asemenea, colaborările mea cu autoritățile
locale (Cabinetele Medicale, Bisericile din satele Bobicești și Leotesti, Poliția
Rurală, Primăria, Căminul Cultural, Biblioteca Comunală) cu care am încheiat
parteneriate și protocoale de colaborare, au fost fructuoase și în beneficiul
elevilor. Alți parteneri în educație și formare ai CDI-ului Bobicești sunt:
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Inspectoratul Școlar Județean Olt, Casa Corpului Didactic Olt, Inspectoratul
Școlar Județean Dolj, Inspectoratul Județean de Pompieri “Matei Basarab” Olt,
Inspectoratul Județean de Poliție Olt, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia
Aman” Dolj, Muzeul Județean Olt, Muzeul Județean Dolj (Secțiile Științe,
Istorie, Etnografie, Artă), Casa Băniei, Muzeul Județean Vâlcea, Teatrul
Național “Marin Sorescu” Craiova, Teatrul de copii “Colibri” din Craiova,
Teatrul “Ariel” din Râmnicu Vâlcea, Grădina Botanică “Alexandru Buia” din
Craiova, ş.a. Alți colaboratori de nădejde ai CDI-ului Bobicești sunt: Asociația
Culturală “Mâine”, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Olt, Clubul copiilor și elevilor Balş, Clubul copiilor și elevilor “Andrei Baran”
din Slatina, Asociația Interactive Education Balş, Bibioteca Orășenească “Petre
Pandrea” Balş, Asociația Centrul pentru Tineret, Inițiativă și Voluntariat
(A.C.T.I.V.) Balş, etc.
Activitatea mea la CDI Bobicești a constat în numeroase activități
extracurriculare, concursuri, excursii, serbări școlare ş.a.) Printre premiile
câștigate amintesc: Locul I la Concursul Interjudețean de Teatru pentru Copii
“Micii Artiști pe Scenă” Vulpeni cu piesa “Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în
2013; Locul III la Concursul Interjudețean de Teatru pentru Copii “Micii Artiști
pe Scenă” Vulpeni cu piesa “Profesorul de Franceză”, în 2014; Locul II la
“Atelierele de Teatru” cu monologul “Pescărușul” de A.P.Cehov, în 2014;
Locul III la “Atelierele de Teatru” cu monologul “Madam Desagă” de Lorena
Lupu, în 2014; Locul II la “Atelierele de Teatru” cu monologul “N-ai pe cineva”
de Dan Mihăescu și Grigore Pop, în 2015; Locul III la Concursul Interjudețean
de Teatru pentru Copii “Micii Artiști pe Scenă” Vulpeni cu piesa “Soacra cu trei
nurori” de Ion Creangă, în 2016; Mențiune la “Atelierele de Teatru” cu piesa
“Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă, în 2016; Locul III la “Atelierele de
Teatru” cu monologul “Enigma” de Marin Sorescu, în 2016; Locul II la “Cu
viața mea apar viața”, în 2016; Mențiune la Concursul Interjudețean de Teatru
pentru Copii “Micii Artiști pe Scenă” Vulpeni cu piesa “Pygmalion” de G.B.
Shaw, în 2017; Mențiune la “Atelierele de Teatru” cu piesa “Pygmalion” de G.B.
Shaw, în 2017; Locul II la “Atelierele de Teatru” cu monologul “Chirița” de
Vasile Alecsandri, în 2017; Locul III la “Atelierele de Teatru” cu monologul
“Soțul păcălit” de Moliere, în 2017; Locul I la “Cu viața mea apar viața”, în
2017; Locul II la “Prietenii pompierilor”, în 2017; Locul II la “Educație rutieră –
educație pentru viață”, în 2017; Locul II la “Cu viața mea apar viața”, în 2018;
Locul II la “Prietenii pompierilor”, în 2018; Locul I la “Educație rutieră –
educație pentru viață”, în 2018.
Aportul meu în formarea educativă și culturală a elevilor școlii a fost și
este destul de mare. Drept dovadă (să-mi fie iertată lipsa de modestie) simt
aprecierea - stima pe care mi-o poartă părinții, generațiile de copii și cetățenii
comunei Bobicești. Îmi doresc ca zestrea mea profesională să folosească
beneficiarilor direcți ai CDI-ului Bobicești (elevi, cadre didactice), cât și
beneficiarilor indirecți (părinți, comunitate locală). CDI nu este doar o biblioteca
modernă (copiii de astăzi nu mai citesc ca cei de odinioară), ci un cabinetlaborator care poate călăuzi formabilii către noile cerințe ale vieții moderne.
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Învățământul preuniversitar a rămas în mare parte tradițional, dar CDI-ul
aduce noul și “pregătește copiii pentru viitorul lor”, după cum cerea și preconiza
marea pedagogă Maria Montessori. Vreau ca CDI-ul Bobicești să nu dispară, ci
să se găsească spațiu și bunăvoință pentru a fi transferat - mutat la Școala
Leotești, să continue să existe ca “inimă” a școlii … să fie în continuare un
spaţiu educațional pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor şi specificului
şcolii rurale, cu mijloace de documentare şi informare moderne, cu aparatură şi
echipamente care să-i permită exploatarea eficientă. Ce este un CDI fără copii,
fără beneficiari?
19. Am beneficiat de un colectiv didactic omogen și bine pregătit
profesional
Dragomir Florel, Profesor de educație fizică,
Director al școlilor Leotesti și Bobicesti ( sept 1988-1990)
Născut la data de 1 octombrie 1946 în satul Leotești, comuna Bobicești,
județul Olt. Clasele primare le-am urmat la Școala Primară din satul Leotești,
comuna Bobicești, județul Olt, iar clasele I-VII le-am urmat la Școala cu clasele
I-VIII și Colegiul „Carol I” Craiova. Liceul l-am făcut la Școala Medie Balș.
După terminarea liceului, am dat examen în anul 1964 la Facultatea de Educație
Fizică și Sport, Timișoara, pe care am absolvit-o în anul 1967.
Am fost profesor la școlile: Liceul Osica de Sus, Școala Generală nr. 1
Balș, Liceul I.O.B. Balș, Școala generală Brănet și din 1979 am fost profesor la
școlile din comună. Din anul 1980 până în anul 1985 am fost director al
Căminului cultural Bobicești. În această perioadă am organizat o serie de
evenimente culturale, aducând pe scenă nume mari din folclorul românesc. Am
reușit să construiesc prima centrală pe lemne pentru încălzirea căminului. Din
1985 am fost profesor la Școala cu clasele I-VIII Leotești și din septembrie 1989
am fost numit director la Școala cu clasele I-VIII Bobicești, unde am reușit, ca
manager, să asigur prin dotarea tuturor cabinetelor școlare o bază materială
pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ.
Am betonat fațada școlii, pentru ca elevii, în pauze, să poată să se
recreeze într-un mod plăcut. La revoluție mi-am dat demisia și am revenit la
Școala Leotești și la 1 septembrie 1990 am fost numit director la Școala cu
clasele I-VIII Leotești. Încă de la numire am fost conștient de importanța funcției
fiind numit și în satul meu natal și am căutat de la început să creez un colectiv de
cadre didactice foarte bun, omogen, care să-și îndeplinească sarcinile
profesionale la un nivel ridicat. Am sprijinit cadrele didactice pentru amenajarea
tuturor cabinetelor și laboratoarelor, iar orele s-au desfășurat în condiții foarte
bune. Din anul 1992 am trecut la placarea integrală a școlii cu panel: săli, holuri,
laboratoare, cabinete și sala de sport. Acțiunea s-a încheiat într-un timp record de
6 luni, după care am sprijinit amenajarea laboratorului de fizică-chimie. Am
săpat o fântână și, cu ajutorul unui hidrofor, am introdus apă potabilă în școală,
apă necesară în special la laboratorul de fizică-chimie. Sala de sport construită
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din fonduri proprii în anul 1990 a fost panelată și s-a pus tartan pe jos, sala care
crea elevilor confort la orele de educație fizică pe timp de iarnă. Cu fonduri
proprii s-a construit prin betonare-asfaltare un teren de handbal pentru buna
desfășurare a orelor de educație fizică. S-a reușit și construirea unui portic de
gimnastică.
Beneficiind de un colectiv didactic omogen și bine pregătit profesional și
de o bază didactică bună, rezultatele s-au văzut foarte repede: rezultate foarte
bune la examenul de admitere în licee și școli profesionale, ajungându-se să
luăm mai tot timpul anilor locurile fruntașe pe zona Balș. La olimpiade, școala
noastră mergea permanent să obțină rezultate bune și foarte bune. Ca profesor de
educație fizică și sport, în această perioadă, și cu ajutorul bazei sportive create,
am reușit performanțe bune și foarte bune la concursurile sportive, și în special
la mini-fotbal, fotbal, handbal și atletism. Fac mențiunea că perioada mea la
conducerea unității școlare a fost 1 septembrie 1990 – 28 februarie 1998 și 1
septembrie 2001 – august 2006.
20. Lucrez împreună cu echipa pedagogică din Bobicești!
Dumitru Anton, Școala Gimnazială Bobicești ,
director, (2017- prezent)
Mă numesc Dumitru Anton, sunt profesor de educație fizică și sport, am
28 de ani vechime și gradul I. Sunt născut în comuna Baldovinești, județul Olt.
Din vara anului 2017 sunt directorul Școlii Gimnaziale Bobicești. În urma
concursului național desfășurat în iunie-iulie 2018, conform OM.
5080/31.08.2016, cu completările OM 3044/ 06.01.2017, examen pe care l-am
promovat cu succes. În legătură cu activitatea mea, doresc să menționez că sunt
titular la Colegiul Tehnic Balș (fostul Grup Școlar I.O.B.) și în perioada 20092012 am fost director la S.A.M. Balș.
Prin activitatea mea, ca director, la Școala Gimnazială Bobicești,
împreună cu echipa pedagogică, ne preocupăm să devenim una din școlile de
prestigiu din zona Balș, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală
pentru eficiența activității instructiv-educative, culturale, asigurarea condițiilor
materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor
tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite de performanță și pentru ancorarea
școlii în comunitatea locală și județeană.
În prezent, titulatura oficială a școlii este Școala Gimnazială Bobicești,
instituție publică de învățământ cu personalitate juridică, ce are în subordine:
- Școala gimnazială Bobicești, ce include G.P.N. Bobicești (o clasă
combinată cu preșcolari de la 3 la 6 ani) și două clase de învățământ
gimnazial (a VI-a și a VIII-a), Centrul de Documentare și Informare
Bobicești;
- Structurile: G.P.N. Leotești (o clasă combinată cu preșcolari de la 3 la 6
ani), Școala Gimnazială Leotești, care cuprinde câte o clasă de
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învățământ primar (clasele P-IV), și câte una de învățământ gimnazial
(clasele V-VIII).
Adresa școlii este Școala PJ este situată în comuna Bobicești, strada
Bobicești nr. 50, județul Olt, urmând ca în anul școlar viitor, 2018/2019, să se
schimbe denumirea în Școala Gimnazială Leotești cu personalitate juridică, cu
adresa comuna Bobicești, strada Leotești, nr. 75, județul Olt. Schimbarea se face
datorită populației școlare aflate în continuă scădere, o realitate crudă a
demografiei românești.
Planul de școlarizare
Este stabilit în concordanță cu politica de natalitate de la nivelul comunei
Bobicești, cu populația preșcolară cuprinsă în învățământul preșcolar, cu nevoile
părinților care sunt angajați în diverse domenii din comerț, industrie din orașele
învecinate (Balș, Slatina, Craiova), fie ca agricultori, ocupându-se de terenul și
gospodăria personală. O mare parte din părinții preșcolarilor și elevii Școlii
Gimnaziale Bobicești sunt nevoiți să lucreze în străinătate pentru a-și câștiga
pâinea.
O analiză a planului de școlarizare din ultimii ani a scos în evidență o
scădere dramatică a numărului de elevi.
Forma de învățământ
Anul școlar
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Gimnaziu
117
115
108
102
99
Școala primară

121

123

102

101

88

În anul școlar 2017/2018 sunt instituiți și educați elevi proveniți din
comună, repartizați în 5 clase la ciclul primar și în 6 clase la ciclul gimnazial. În
anul școlar 2016/2017 au fost instituiți și educați elevi proveniți din comună,
repartizați în 6 clase la ciclul primar și 8 clase la ciclul gimnazial. Rata
abandonului școlar: 0%. Ponderea elevilor cu rezultate bune și foarte bune: 59%.
Viitorul pentru orice școală înseamnă echiparea tinerilor noștri cu un
portofoliu de însușiri care să-i facă competitivi ca indivizi, indiferent de situațiile
în care societatea îi pune. Procentul absolvenților din vara 2017 se regăsește
astfel:
- în învățământul liceal, la licee de elită aprox. 35%
- în învățământul liceal, la licee industriale, aprox. 45%
- în învățământul profesional, aprox. 20%
- în școlile vocaționale – 0%
Cadre didactice: Școala are în încadrare 25 de cadre didactice, dintre
care 21 titulare și 4 sunt suplinitori calificați. Din cele 25 de cadre didactice, 14
cadre didactice au gradul didactic I, 8 au gradul didactic II, 3 cadre didactice au
gradul definitiv.
Personal didactic auxiliar: Este format dintr-un secretar (0,5 normă) și
un administrator financiar (0,33 norma).
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Personal nedidactic: Activitatea de administrație este asigurată de 3
îngrijitori – curățenie și 2 muncitori care sunt și șoferi pe microbuzele școlii.
Aceste microbuze sunt puse la dispoziția școlii pentru deplasarea elevilor din
satele Govora, Chintești și Bechet. Din anul școlar 2015/2016 s-a pus la
dispoziția primăriei Bobicești de către M.E.C.S. cu repartiție prin I.Ș.J. Olt și
C.J. Olt un al doilea microbuz școlar. De aceea, s-a creat un al doilea post de
șofer/muncitor.
Resurse materiale: Activitatea de instruire și educare se desfășoară în
două locații recent renovate și modernizate, din 11 săli de clasă, 2 laboratoare de
informatică, 2 cabinete limba și literatura română-limbi moderne, 1 cabinet
fizică/chimie, 1 cabinet științe naturale, 2 terenuri de sport, 2 spații lapte/corn,
cancelarie, cabinet director, un centru de documentare și informare. Școala este
prevăzută cu apă curentă de la puțuri forate, fose septice, încălzire centrală
(școala gimnazială Bobicești și structura Leotești = primar + gimnazial), iluminat
natural și artificial. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar
procesul de predare, învățare se desfășoară prin folosirea unui bogat material
didactic, 25 de calculatoare, 2 copiatoare, videoproiectoare, ecrane proiecție,
flip-chart, 2 imprimante.
Resurse financiare: Activitatea financiar-contabilă, la Școala
Gimnazială Bobicești, s-a desfășurat conform bugetelor de venituri și cheltuieli
întocmite separat, pe surse, de finanțare, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobate de ISJ Olt și Primăria Bobicești.
21. Buchetul de flori l-am dat, din greșeală, omului de serviciu, în loc
să i-l dau domnului învățător!
Dumitru Dumitru, Bechet, Colonel în rezervă
Comandantul Politiei Balș
Nu știu alții cum sunt, dar acum, când sunt pus să povestesc despre
primii 8 ani de școală, ani care corespund cu etapa cea mai frumoasă de viață a
mea, copilăria, mă copleșește. Gândul că urmează să scriem, inevitabil, și despre
persoane – colegi și dascăli – care nu mai sunt, mă cutremură. Cu atât mai mult
această situație mă face să filosofez prea mult asupra ireversibilității timpului,
considerând că este suficient să citez formularea din limba latină fugit
irreparabile tempus.
Iată-mă, așadar, pe 15 august 1959, pășind de pe podețul drumului pe o
portiță înțepenită în poziția deschis, în curtea școlii din Bechet. Veneam după
ultima săptămână fără griji petrecută acasă, în alai de fluiere și flașnete pe care le
achiziționasem de la bâlciul anual din Balș, care are loc, veșnic, în ziua de 8
septembrie. Eram îmbrăcat într-un costum albastru de școlar, cu o haină ce de
închidea în nasturi până la bărbie, ca o tunică militară, iar în spate purtam un
ghizdan de carton, în care mama îmi pusese un caiet de scriere, un caiet de
aritmetică, o călimară de cerneală și un penar de lemn, mai bătrân decât mine ca
vârstă, pentru că îi servise și pe câțiva veri de-ai mei. În el puteai pune doar un
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toc cu peniță și cel mult două creioane. În brațe duceam un buchet de flori pe
care urma să-l transmit domnului învățător, gest pe care l-au făcut imediat cum
am pătruns în holul școlii, dar buchetul l-am transmis din greșeală lui nea Miu
Gică, omul de serviciu, pentru că eu nu-l cunoșteam nici pe acesta, dar nici pe
învățător.
În două din colțurile claselor respective se aflau construite câte o sobă de
teracotă, care, oricâte lemne ai fi băgat în ele iarna, prea multă căldură nu
simțeam în sală.
Aici am început instrucția școlară pe sistemul învățământului simultan:
clasa a III-a cu clasa I și clasa a IV-a cu clasa a II-a. Din prima zi am fost însoțit
de mama verișoarelor mele, Maria Jianu și Elena Vlaicu, mai mari cu 2 ani decât
mine, cu care plecam la școală și tot cu ele veneam de la școală. Numai în clasă
stăteam separat de ele, pentru că ele erau în clasa a III-a. Primii dascăli pe care iam întâlnit și care, timp de 8 ani, aveau să-mi fie mamă și tată, au fost soții
Constanța și Marin Păunescu. Domnul învățător ne-a luat pe noi, cei din clasa I,
iar doamna pe cei din clasa a II-a. Ei sunt responsabili pentru soarta multor
generații de copii din Bechet. Tot în primul an am avut și un monitor, respectiv
pe Bogeanu Ioana, o consăteană din clasa a III-a care, până la apariția domnului
învățător, dimineața, ne făcea inspecția: păr, unghii, urechi, mâini etc., apoi
verifica temele date acasă. Din când în când ne mai arăta câte un caiet cu scrisul
frumos și, pentru că unii copii nu erau atenți și șușoteau, brusc, trântea câte o
riglă în bancă și striga tare „liniște!” Când venea domnul învățător la școală ea îi
spunea ce făcusem, ce ne pusese să lucrăm, apoi treceam direct la disciplinele
planificate în programul orar, la care dam răspunsuri oral și în scris la tablă, apoi
dascălul ne da tema pentru acasă. O jumătate din oră o rezerva colegilor mai
mari. Și în timp ce învățătorul lucra cu aceștia, noi scriam, calculam, lucram.
În clasa I, dl învățător ne punea notele direct pe manualele de aritmetică,
abecedar, ori pe caietele cu teme. În anul 1962 am fost făcuți pionieri după
următorul ritual. A fost scos drapelul pionieresc de o gardă compusă din trei
pionieri, iar alți trei copii și pionieri cântau marșuri pionierești la două trompete
și o tobă. Clasa era adunată în careu și fiecare copil, când era nominalizat, ieșea
în față la Drapel, depunea jurământul, apoi primea cravata roșie de pionier. Urma
o serbare cu cântece pionierești, poezii și jocuri și melodii cântate, recitate și
jucate de tinerii pionieri. În anul 1966 am fost făcuți uteciști. În luna în care
împlineam 14 ani mergeam la Primărie la Bobicești unde primeam carnetele de
uteciști. Atunci am avut ceva probleme cu părinții care nu erau de acord să „întru
în politică”. Trecuseră săracii, nu cu mult timp înainte, printr-o experiență
traumatizantă și ei și părinții lor din cauza „politicii”. Când s-a încheiat
colectivizarea, spre sfârșitul lui martie 1962, într-o sală de clasă a avut loc
Adunarea generală a sătenilor celor două sate de constituire a Fermei de cultură
mare Bechet din care ??? GAC „6 ???” Bobicești. La sfârșit, domnul învățător a
dat un spectacol cu un taraf local căruia i-a pus pe loc, numele „Rândunica”.
Primul dascăl din sat
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Dacă primul dascăl al școlii din Bechet a fost un anume Geambașu;
făcând un arc peste ani, primul dascăl din sat a fost prof. Ghiță Dumitru. A venit
la școală prin anii 1964-1965 ca profesor de matematică, iar după scurt timp –
circa 2 ani – a ajuns și director al școlii. A fost un băiat cuminte, harnic și
priceput. La scurt timp după ce s-a căsătorit s-a mutat la Balș, transferându-se la
Școala nr. 1 Balș, de unde a ieșit la pensie. A fost un tip modest, echilibrat, și
care și-a văzut întotdeauna de treaba lui. Rămâne în istoria învățământului din
Bechet ca primul dascăl băștinaș și, până în prezent, singurul.
1. Dom’vățător Păunescu Marin
Timp de 4 ani, la ciclul primar, l-am avut ca învățător pe domnul
Păunescu Marin. Dumnealui mi-a pus tocul în mână, m-a învățat să scriu, să
citesc și să calculez, și tot dumnealui îi datorez evoluția viitoare în viață. Era un
tip longilin cu părul negru, pieptănat peste cap. Că era vreme bună sau rea făcea,
aproape zilnic, naveta Bobicești-Bechet, alături de credincioasa sa soție, și
dumneaei învățătoare, apoi profesoară, Constanța Păunescu. Ca dascăl, era un
om priceput la toate și mai ales la muzică. Aproape zilnic îl vedea că purta într-o
mână o geantă mare maro, iar în cealaltă cutia sa cu vioara. A înființat, în sat, și
un taraf de lăutari compus din Conghea, la vioară, Chirasă - țambal, Petrescu,
vasluianul, la armonică și Moș Vasile – contrabas. Nu se prea omora cu sportul,
dar nu era numai dânsul în situația asta. Aproape toți dascălii noștri nu agreau
această disciplină și, aidoma părinților noștri, credeau că sportul este apanajul
oamenilor fără căpătâi, adică fără un rost în viață. Era un tip onest, generos, te
lăuda la toată lumea dacă făceai o faptă bună, dar și exigent, iar uneori se supăra
rău pe copiii leneși și indolenți, devenind chiar furios. Atunci, șuvițe din frizură i
se lăsau pe față și, grăbit, și le dădea cu mâna peste cap. Erau semne rele pentru
împricinații care-i cădeau victime imediat furiei sale. Niciodată nu a considerat
că misiunea sa s-a terminat odată cu terminarea orei la clasă. Cunoștea aproape
pe toată lumea din sat, chiar și după porecle, pentru că mulți îi fuseseră elevi sau
părinți de elevi, iar cu ocazia recensămintelor îi cunoștea și cât sunt de
gospodari. Deși avea o astfel de trecere, de la nimeni nu a pretins niciun capăt de
ață și nu a acceptat niciun folos.
Ora de muzică se desfășura după un anume tipic: scotea vioara, apoi
arcușul pe care, după ce-l regla, îi „coafa părul” cu sacâz. Acorda vioara și apoi
începea să cânte solfegiile din cartea de muzică. Relua cântecul cu câte un viers
și ne cerea și nouă să lălăim după vioară. Cel mai fericit era domnul învățător
când mergea cu noi undeva. Era în fruntea noastră și îl simțeam cum își îndrepta
corpul și își umfla pieptul de bucurie. Avea și hobby-uri mai aparte, precum
vânătoarea, iar unele povești cu isprăvi ale dânsului în acest domeniu erau
savuroase. Iarna venea la școală cu pușca agățată de umăr pentru că la Delureni
odată s-a întâlnit cu lupul, care abia s-a înduplecat să plece din calea dumnealui.
Și ca să vedem și noi cât de priceput era la vânătoare, l-am rugat
într-una din
zile să meargă cu noi la cimitir, că acolo erau patru salcâmi mari cu ciori. La
terminarea orelor a mers cu noi, a armat pușca, s-a deplasat tiptil pe lângă gard și
de sub un salcâm a tras două focuri cu care a ucis două ciori și a sluțit mai multe,
471

dar au scăpat zburând. A fost dascălul format la o școală activă, priceput la toate.
Cu el te culcai în gând și te sculai tot cu el în gând, apoi la școală, tot cu el
lucrai. Înțelesese că părinții ne trimiseseră la școală să ne facă oameni, și el
niciodată nu s-a dezis de la acest îndemn.
2. Doamna profesor Constanța Păunescu
Din câte știu, doamna a plecat din Morunglav și s-a stabilit în Bobicești,
în urma căsătoriei cu dl Păunescu Marin. Împreună formau un cuplu perfect de
dascăli. Dacă dl învățător era un tip expansiv și uneori mai repezit, doamna a
fost mai echilibrată, preocupată mai mult de familie, casă, și apoi de viitorul său.
A fost alături de soțul său manifestând o tenacitate ieșită din comun, gândiți-vă,
numai, să faci naveta zilnic Bobicești-Bechet foarte mulți ani, indiferent că este
ploaie, zăpadă sau căldură. Întreb – câți ar mai face-o azi? Și pentru dânsa timpul
de lucru nu se limita la programul orar al școlii. A fost sufletul unor formații
artistice premiate la Cântarea României. Multe generații de locuitori din
Bobicești și satele aparținătoare îi sunt datoare și nu vor reuși vreodată să-i fie
suficient de recunoscătoare pentru eforturile depuse de această doamnă.
Locuitorii Bechetului, indiferent de vârstă, când o vedeau, se ridicau în picioare
și o salutau cu „Sărut mâna, doamnă!” Îmi este foarte greu, la 50 de ani de la
absolvirea școlii să găsesc cuvintele prin care să-mi exprim recunoștința față de
doamna profesoară, de teamă că atitudinea mea să nu fie altfel etichetată decât de
bună credință.
Această familie ar merita și să dea numele drumului principal din
Bechet, pentru ca atunci când oamenii vor trece pe acel drum, să-și aducă aminte
că din familia lor cândva, cineva, a fost elevul acestor dascăli.
Sărut mâna, doamnă!
3. Stanciu Ion
Fiindcă doamna învățătoare Constanța Păunescu a avut două concedii de
maternitate, în perioada respectivă a venit să o suplinească un băiat tânăr, elegant
și simpatic. Am aflat că este din Mirila, iar cu dumnealui vor face ore colegii mei
mai mici. Mi-a rămas în memorie prima sa apariție: un tip brunet, îmbrăcat întrun sacou roșu cu pantaloni negri și încălțat în pantofi negri cu toc, ținută care nu
se asorta defel cu nămolul de pe dealurile Delurenilor și Vâlceaua Bușii.
Peste ani, când l-am revăzut pe dl Stanciu Ion, l-am recunoscut de
departe după mers și după sacou – semăna cu cântărețul Boby Solo. A ajuns o
personalitate a vieții culturale bălșene, un martor viu al unor întâlniri cu diferite
personalități culturale ale țării, care nu vrea să îmbătrânească cu niciun chip. Un
prieten, director de bancă, mi se confesa cu privire la viitorul culturii în Balș
după Stanciu Ion: „Dacă ăsta se pensionează, casa de cultură din Balș se
închide!”

472

22. Tata, când el credea că dorm, îmi spunea că mă face ofițer, și
ofițer m-a făcut!
Petre Nițu, fostul Comandant al Jandarmeriei Drăgășani,
în prezent colonel în rezervă
Evocări din primii ani de școală
„De-aș fi un Ion Creangă sau un Sadoveanu („Domnul Trandafir”) aș
descrie frumos anii de școală primară, așa cum, de altfel, au fost.” Mi se spunea
Petrică al lui nea Nelu, magazionerul de la C.A.P., om cu puțină carte (nici acum
nu știu câți ani de școală a avut), dar de o inteligență nativă uimitoare… A fost
capabil să gestioneze bine averea unui colectiv, de fapt a oamenilor - membri
cooperatori. De mama… doar atât: a fost cea mai bună mamă din lume. Și acum
îl aud pe tata, când el credea că dorm, că îmi spunea că mă face ofițer, și ofițer
m-a făcut. Greu îmi explic de ce i-a plăcut lui atât de mult armata, când a trecut
prin atâtea pericole în război și în prizonierat (total șapte ani).
… Și am început drumul spre cariera râvnită de tata și însușită,
mecanicist, de mine. Clasa întâi am început-o în actualul Cămin Cultural. Să fii
fost în jur de 25 de copii… Stăteam în bănci de câte 7-8 locuri. Dacă trebuia să
ieși la tablă, treceai peste alți copii, fete și băieți. Primul dascăl care ne-a instruit
și ne-a învățat citirea, scrierea și socotirea a fost Doamna Învățătoare Popescu
Maria. Am scris cu litere mari pentru că merită. Fiică de preot, la 45-50 de ani,
frumoasă, de o ținută didactică elegantă, impunătoare, autoritară. Nu-mi aduc
aminte să ne fi aplicat corecții (bătaie). Se preocupa de noi, ne creștea și învăța
frumos. Era o întrecere între noi, care citește mai bine și mai repede, care
socotește la aritmetică mai corect și mai rapid.
Mi-aduc aminte de Medințu George (de fapt Petre), zis și Pașalega al lui
nea Sandu al lui Gică Odede, de Ion Bălșeanu, Matei Severică, Staicu Elena,
Pană Ana, Bălan Florea, Pătru Maria, Cojocaru Tabita, Nica Maria și alții cu
care eram prinși în această competiție. Bagajul de cuvinte al oricăruia dintre
elevii acestei doamne învățătoare este insuficient pentru a-i realiza profilul
moral, uman și didactic. Părerea mea... Aș vrea să fie în viață, iar dacă s-a înălțat
la Domnul, îl rog pe acesta s-o aibă în pază.
***
Trecură anii… Ne-a încredințat gimnaziului… Se schimbă situația. Alți
profesori (de data asta), alte materii, alte cerințe, alte… alte… În clasele
următoare, V-VII, ne-a fost diriginte domnul profesor Roșu Florea, un cadru
didactic de excepție din toate punctele de vedere. Făcea naveta la Balș (unde
locuia) cu motoreta sa Simson, dar la cursuri era atât de punctual, încât puteai săți potrivești ceasul la ora exactă. O spun și acum, după foarte mulți ani, că
profesori ca ai noștri, în aceste clase, mai rar… Dna Pârvu Maria - matematică,
Fârtat Filofteia - geografie, istorie, Larisa Surigiu - limba rusă. Nu trebuie uitat
nici dl Ciobanu, directorul școlii, nici dl Stănculescu (parcă și Gheorghe) cu
muzica și ale sale ansambluri corale, pe 3 și 4 voci, cu care mergeam la
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concursuri între școlile comunei, la Bobicești. Erau adevărate sărbători, nu
numai concursuri.
Educația fizică era pusă la loc de cinste. Ne scoteau profesorii, în poiană,
la Brădișteanca și făceam gimnastică, alergări, jocuri sportive (furatul căciulii)
ș.a. În curtea școlii era un tecar înalt, bătrân… În jurul lui făceam cerc, învățam
și jucam dansuri populare („Joacă, joacă băiete, / Nu te uita după fete…”),
Rustemul, Galaonul, sârbe, jocuri de doi. De o frecvență sporită era jocul cu
cureaua. Ne băteam singuri, nu era nevoie de profesor… Ne așeza în cerc, fatăbăiat, la lungimea brațelor, cu mâinile la spate. Unul dintre noi, numit, lua o
curea și alerga ușor pe la spatele nostru. La un moment dat (când și cui vrea el) îi
punea cureaua în mâinile unuia. Următorul după cel care a primit cureaua trebuia
să fugă roată, să nu-l prindă cel cu cureaua. Dacă era ajuns din urmă, primea la
curele până ajungea la locul lui. Mai târziu am realizat de ce ne puneau
profesorii la acest joc, să ne batem unul pe altul cu cureaua: pentru dezvoltarea
atenției, a vigilenței, a vitezei și a condiției fizice. Să ne fii văzut cum mergeam
cu capul, privirea ca pe rulmenți după cel cu cureaua.
Și multe, multe altele… Și frumoase, necesare pentru viitorul nostru.
***
Și acum una pe negativ… În timpurile acelea, câteodată se mai atingeau
copiii. Iată! Eu mă găseam în spatele școlii, pe buza șanțului care venea dinspre
țața Smaranda, în grădina căreia, pe șanț, se aflau multe sălcii, din cele cu coaja
galbenă, flexibile. Două fete, le știu și acum, au trecut prin fața mea și, fără să
gândesc, le-am zis o prostie. Apoi, liniște și pace (vorba ceea, dinaintea furtunii).
La sfârșitul orelor, la prânz, s-a anunțat adunarea generală a organizației de
pionieri. Eu eram președinte de detașament, George Mehedinți - de unitate, iar
doamna profesoară Fârtat Filofteia - instructoare.
Ne-am adunat în clasa din dreapta intrării în școală. Nimeni n-a știut, n-a
bănuit nimic. Intră instructoarea… i se dă raportul… Anunță: adunare fără ordine
de zi pentru dezbaterea unor probleme de organizație. Mă numește pe mine să
merg în spatele școlii să fac două arătătoare (pentru hartă) din răchită, de la țața
Smaranda. Am revenit cu ele, bucuros că făcusem două arătătoare frumoase,
drepte, potrivit de groase. Le predau și pornesc să iau loc în bancă. „Nu, nu, nu !
Tu Lițule, stai aici. ”Mi-a cerut să spun, în fața tuturor, ce le-am zis celor două
fete. Bineînțeles că nu am reprodus exact, dar am recunoscut și mi-am cerut
iertare.
„- Ține palma”, și jap cu arătătorul meu. „- Și cealaltă”, și… și… când o
palmă, când alta.
Și să vă spun că dădea cu sete. Mă mai punea să-i pup mâna, aia cu care
dădea. Mi-a umflat bine palmele. Câteva zile am avut scrisul stâlcit, urât,
denaturat.
„- Mai faci?”
Cu lacrimi în ochi și multă durere în palme i-am spus că nu mai fac. Și
adunarea s-a terminat. Să spun părinților? Nu… Riscam s-o încasez și de la tata.
Ei, de atunci am început să respect, să prețuiesc femeia. Așa că, femeia nu
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trebuie jignită, nici atât bătută, ci iubită la cote maxime. Pe doamna instructoare
am iertat-o, dar n-am uitat-o. Am aflat că s-a stins din viață. Dumnezeu s-o ierte!
23. Am pregătit generații de elevi de care sunt mândră!
Păunescu Constanța , prof. limba română,
pensionară, 38 de ani vechime în învățământ
1. În 1958, când am venit eu în Bobicești, funcționa Școala Generală
Bobicești cu clasele I-VII, având cadre didactice pe Nicolaescu Mircea și
Nicolaescu Elena, înv., I-IV.La gimnaziu, prof. de limba română – Cioșirescu
Mioara, Popescu Matilda – prof. matematică, Gîrlea Eugenia, învățător, preda
științele naturii și agricultura, Anghel Alexandru, învățător, preda istoria și
geografia, Gîrlea Ion, învățător, preda limba franceză și educație fizică. Pentru că
nu erau profesori calificați, la clasele de gimnaziu predau învățătorii.
2. Școala Bechet, la început cu clasele I-IV, cu 2 posturi, la care preda
Păunescu Marin, soțul meu, și eu, Păunescu Constanța.
3. Școala Chintești, cu un post învățător, Anghel Elena.
4. Școala Comănești, cu două posturi, Bărbulescu Ion și Bărbulescu
Valerică. După ieșirea la pensie a învățătorului Bărbulescu Ion a fost numită
Bărbulescu Maria.
5. Școala Mirila, cu 1 post învățător.
6. La școala Leotești nu cunosc situația.
În vara anului 1960, profesorul de limba română a plecat și atunci Secția
de Învățământ Raionul Balș m-a numit pe mine profesor de limba română la
Școala Bobicești și dirigintă la clasa a VII-a. În același an în locul profesorului
de matematică a venit dna Surugiu Larisa, absolventă de liceu, care s-a calificat
ulterior. Prin căsătorie cu dl Niculescu Ion și-a stabilit locuința în Bobicești.
Ceilalți dascăli și-au continuat activitatea. Prin plecarea mea și a soțului meu de
la Școala Bechet a fost numit învățător și director de școală Ghiță Dumitru, iar
Ghiță Cornelia educatoare. Odată cu înființarea gimnaziului la Bechet, și-au
făcut ucenicia profesorii: Dragomir Leontina, Dragomir Florel, Bărbulescu
Traian, Bărbulescu Nicleta, Pătru Mariana, Neniu Constanța, prin căsătorie
Cearapin. După 13 ani de activitate ca profesor de limba română, am fost
înlocuită în 1974 de soția învățătorului Gîrlea Ion, deși absolvisem IP3
București, dar nu luasem examenul de stat. Din ambiție, în 1975 am dat examen
de admitere la Universitatea din Craiova, iar în 1980 am terminat cei 5 ani de
facultate cu licență. Din 1974-1978 am fost pe post de educatoare, iar 1978-1980
învățătoare, în locul învățătorului Mircea Nicolaescu, la pensie, iar din 1980 am
revenit la gimnaziu la Școala Bobicești pe ore de limba română și limba rusă.
În toată cariera mea de profesor am depus o muncă susținută pregătind
generații de elevi de care sunt mândră și în prezent, când își amintesc cu
mândrie de anii de școală de la Bobicești. În perioada 1972-1990 (18 ani) am
avut și calitatea de bibliotecară la biblioteca comunală, primind indemnizație. Pe
lângă ore, eram obligați să participăm la căminul cultural pentru pregătirea
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formațiilor de grup vocal, montaj literar, brigada artistică, teatru, dansuri
populare, și când nu găseam tineri, participam efectiv în formații. Noi, cadrele
didactice, pregăteam formațiile, și tot noi ne urcam pe scenele căminelor
culturale cu ocazia diferitelor concursuri.
Am să vă povestesc o întâmplare din activitatea culturală. Reușisem să
pregătesc un grup vocal care se calificase până la județ și trebuia să particip la
Cântarea României unde selecția o făcea Adrian Păunescu. Am fost chemați la
județ în ziua preselecției, unde am stat până noaptea târziu să ne vină rândul. În
prima zi am fost testați de Victor Socaciu, care a ales două melodii pe care să le
prezentăm în fața lui Adrian Păunescu, dar să facem rost de un acompaniament.
Directorul Căminului Cultural, Dragomir Florel, a făcut rost de la Morunglav de
un țambal care trebuia să cânte 3 măsuri, după care eu, ca șef al grupului vocal,
trebuia să dau tonul. Când am intrat pe scenă, toți cu ochii pe mine, iar eu cu
ochii la instrumentist. Acesta n-a respectat înțelegerea și tot trăncănea mereu.
Atunci neștiind ce se întâmplă, am dat tonul, însă fetele din grupul vocal,
emoționate,
n-au început toate odată cântecul. Văzând situația, Adrian
Păunescu ne-a dat imediat jos de pe scenă, iar noi, rușinate după 2-3 zile pierdute
pe la Slatina, am plecat la mașina C.A.P-ului pentru a veni acasă. Pe drum,
șoferul ne-a mărturisit faptul că el asistase la discuția dintre directorul Căminului
Dragomir care-i oferise țambalistului 200 de lei înainte de a intra în scenă, iar el
voia 400 de lei, pe care directorul nu i-a dat și el i-a spus șoferului „Lasă ca să
vezi că-mi bat joc de ei”, și așa a și făcut.
Vă dați seama că tot timpul pe drum amărâte, dar și noaptea nu am putut
dormi, deoarece, pe lângă faptul că ne-a dat jos de pe scenă, ne-a atribuit Adrian
Păunescu și unele cuvinte jignitoare. Sunt multe lucruri de relatat din cariera de
dascăl, mai ales practica agricolă prelungită, care de multe ori cu greu recuperai
materia. Cu toate acestea, generații de elevi învățau carte, se concurau între ei la
clasă, la olimpiadele școlare, concursuri școlare etc.
24. Treziți-vă..., grăbiți-vă că pleacă “frontul”!
Vasile Elisabeta Luminița (Bănică)
Prof. Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș
M-am născut la 18 iunie 1969 în satul Mirila, comuna Bobicești, fiind
fiica lui Dumitru și a Paulei Bănică. Eu și sora mea mai mica, Adriana, am
crescut la bunicii după mamă, în comuna Pîrșcoveni, pentru că acolo lucra
mama. Grădinița și clasa I le-am urmat la Școala generală Pîrșcoveni. În anul
școlar 1976/1977, m-am transferat la Școala generală Leotești, la clasa doamnei
învățătoare Chirea Dorina, un dascăl de excepție, care s-a implicat foarte mult în
pregătirea elevilor. Îmi amintesc și astăzi de anii de școală, dar și de sfârșitul
anului școlar, când ne urcam pe scena improvizată din curtea școlii, iar doamna
învățătoare ne anunța în ordinea mediilor să ne luăm premiile (diplome și cărți).
Începând cu anul școlar 1979/1980, am urmat cursurile gimnaziale la
Școala Leotești, având profesori bine pregătiți profesional: Chitez Aurelia,
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diriginte, Bănică Paula, director, Călărașu Tania, fizică-chimie, Cojocariu
Niculina, biologie, Delureanu Aneta, limba și literatura română, Dragomir
Leontina, limba rusă, Dragomir Florel, educație fizică și sport, Marin Lucenia,
matematică, Minculescu Stela, limba franceză, Stochici Mihai, istorie-geografie.
Am să vă relatez câteva amintiri din anii de școală. Fiind elevi foarte
mulți în satele Mirila, Leotești, Belgun, deplasarea spre școala Leotești se făcea
„cu coloana” (elevii mergeau grupați). Această coloană a fost înființată de
domnul profesor Stochici Mihai, care răspundea de circulația elevilor,
funcționând timp de aproape 25 de ani aici în comună. Noi, elevii din satul
Mirila, ne adunam „la pod”, la intersecția ulițelor laterale Stăncescu și Stamate,
așteptând colegii care veneau pe strada principală și veneam „în coloană” spre
școală. Din rândul elevilor mai mari, de clasa a VIII-a, erau desemnați câțiva
băieți care aveau palete vopsite cu roșu și scris cu alb STOP pentru mașini, ca
acestea să oprească în momentul în care traversam strada. Plecarea „coloanei”
către școală era la oră fixă, ca la tren, ora 7.20. Dacă din anumite motive un elev
întârzia și nu prindea coloana, acesta era adus la școală de către părinți sau frații
mai mari.
De aceea și astăzi parcă aud cuvintele tatei care ne zicea „Hai, treziți-vă
și îmbrăcați-vă repede pentru școală, că pleacă frontul”. Atunci ne trezeam și ne
pregăteam pentru școală. Mai târziu, am plecat din sat la liceu și apoi la
facultate. În prezent sunt profesor de istorie la Liceul Teoretic „Petre Pandrea”
din Balș.
25. Dascăli apropiați de elevi, cu răbdare și cu mult tact pedagogic
Buică Adriana (Bănică),
profesor la Colegiul Tehnic Balș
M-am născut la 28 august 1971 în satul Mirila, comuna Bobicești, fiind
fiica lui Dumitru și a Paulei Bănică. Datorită faptului că mama mea, Bănică
Paula, funcționa ca profesor titular de istorie-geografie la Școala Generală Olari,
comuna Pârscoveni, eu și sora mea mai mare, Luminița, am crescut în casa
bunicilor după mamă, în comuna Pârscoveni, până la grupa mare, apoi am venit
acasă, la Mirila, în 1976, când mama a fost detașată ca director la Școala
Generală Leotești, comuna Bobicești.
Am avut educatoare la grupa mare de la grădiniță pe doamna Costache
Margareta. În anul școlar 1977/1978 am fost înscrisă în clasa I la Școala
Generală Leotești, având ca învățător pe domnul Delureanu Alexandru, aspru la
vorbă, dar un dascăl apropiat de elevi, cu răbdare și mult tact pedagogic, așa cum
erau de fapt toți dascălii formați la Școala Pedagogică (Normală) din Craiova.
Am fost o elevă foarte bună la învățătură, ocupând locul I la sfârșitul fiecărui an
școlar. Îmi amintesc că eram o clasă numeroasă, cu peste 25 de elevi. Dintre
colegi, îi evoc aici pe Marinescu Niculina, Bălan Liliana etc.
Am urmat clasa a V-a în anul școlar 1981/1982, având ca diriginte pe
doamna profesoară Dragomir Leontina, iar ca profesori pe Delureanu Aneta,
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limba română, Chitez Aura, limba franceză, Marin Lucenia, matematică,
Cojocaru Niculina, biologie, Stochici Mihai, istorie-geografie, Dragomir Florel,
educație fizică. Din clasa a VI-a am urmat cursurile gimnaziale la Școala
Generală nr. 4 Balș, deoarece ambii părinți lucrau în Balș. Având ca model pe
mama mea, am urmat Liceul teoretic din Balș, apoi Facultatea de Geografie de la
Universitatea de Vest din Timișoara. În prezent, sunt profesoară de geografie la
Colegiul Tehnic din Balș.
Împreună cu mama mea, Bănică Paula, și sora mea, Vasile Luminița,
profesoară de istorie la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș, am elaborat
Monografia orașului Balș, 2013, monografia comunei Bobicești, 2015.
26. Hristos S-a numit „Învățătorul”, una din slujirile Lui este cea
învățătorească !
Preot paroh Șerban Constantin-Cosmin,
Parohia Leotești
Legătura dintre școală și biserică
Biserica și școala sunt două instituții atât de apropiate ca funcție, încât
este imposibil să slujești în Biserica și să faci abstracție de școală și invers, să
faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de Biserică. Aceasta, dacă
înțelegi și îți însușești rostul lor. Motivul fundamental pentru care Biserica și
școala se presupun reciproc este faptul că amândouă au în vedere omul: Biserica
se ocupă de mântuirea omului, iar școala, de instruirea lui. Dar, nu există
mântuire fără cunoaștere și cunoaștere fără instruire. Mântuirea este un proces
lung, care se desfășoară în timpul existentei pământești a omului și înseamnă
ridicarea omului „la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui
Hristos” (Efes. 4, 13). De aceea, Cel ce a întemeiat Biserica, Mântuitorul Hristos
S-a numit „Învățătorul”, una din slujirile Lui este cea învățătorească, iar una din
primele misiuni date apostolilor arată că una din funcțiile Bisericii va fi aceea de
a învăța: „Mergând, învățați toate neamurile...” (Matei 28, 19).
Din epistolele pastorale ale Sfântului Apostol Pavel se știe că episcopii
puși de el, că Timotei și Tit, aveau puterea de a învăța, precum și obligația de a fi
atenți la ceea ce învățau alții, deci, de a supraveghea învățătura în comunitate,
pentru a putea „să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei
potrivnici” (Tit 1, 9). Împreună cu harul și credința, din episcop în episcop, s-a
transmis dreapta învățătură, iar cel care „este chemat să judece în fața efortului
de gândire și de acțiune ale credincioșilor, pentru a păstra curat depozitul
tradiției”, este episcopul. Dar tot Sfântul Apostol Pavel precizează că în Biserica
primară erau trei harisme principale: „Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi
apostoli, al doilea prooroci, al treilea învățători...” (I Cor. 12, 28). Învățătorul era
cel care instruia mai îndeaproape în cele ale credinței și moralei creștine, purtător
al cunoștinței și al înțelepciunii.
Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare și formare a
caracterului și personalității copiilor și tinerilor. Din acest motiv, educația ar
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trebui să fie prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește progresul
spiritual şi bunăstarea materială a poporului. Din nefericire, educația este şi ea
afectată de criza spirituală şi morală din societatea românească. Lipsă de valori
perene, de repere credibile şi de motivații solide din societatea şi școala
românească a atins cote alarmante. Se pare că acumularea de valori intelectuale
este tot mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, încât astăzi nu mai
valorează mult o cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă. Iar dictonul „Cine are
carte are parte” nu mai este valabil, deoarece oamenii bine pregătiți sunt prea
puţin plătiți. Prin urmare, acum „Cine are carte pleacă departe”, adică în
străinătate.
Pe de altă parte, abandonul şcolar, destrămarea familiilor, sărăcia,
şomajul, plecarea părinţilor la muncă în străinătate, delincvența şi violența
juvenilă, nesiguranța zilei, incertitudinea viitorului se constituie în tot atâtea
cauze ale crizei educației în școală şi în familie. Pentru a opri această degradare
spirituală şi socială sunt imperativ necesare măsuri legislative şi sociale, dar şi o
înnoire spirituală a mentalităţii şi o cultură a valorilor morale, după cum ne
învaţă Sfântul Apostol Pavel când zice: „Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă
schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce
este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12, 2).
În dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă este esenţială
cultivarea unei legături statornice şi a unei cooperări rodnice între Biserică,
Familie şi Şcoală, precum şi valorificarea contribuţiilor specifice acestora. În
contextul actual, marcat de tendinţe ideologice individualiste şi secularizante,
care erodează valorile consacrate ale familiei tradiţionale, este cu atât mai
necesară această conlucrare benefică între instituţii fundamentale. Mai precis, în
societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate
care orientează copiii, adolescenţii şi tinerii spre senzaţionalul artificial şi
profitul material, este esenţială cultivarea unei educaţii credibile axată pe
luminile călăuzitoare ale vieţii, atât la nivel personal, cât şi la nivel comunitar.
Aceste lumini sunt: credinţa în Dumnezeu şi valoarea unică şi eternă a persoanei
umane, creată după chipul lui Dumnezeu - izvorul vieţii veşnice, iubirea
generoasă a omului ca bază a comuniunii umane în familie şi în societate,
cultivarea creativităţii pentru îmbogăţirea tezaurului peren al umanităţii şi
cultivarea responsabilităţii pentru natură ca dar al lui Dumnezeu oferit
generaţiilor umane prezente şi viitoare.
Noi considerăm că, prin educaţia religioasă este evidenţiată complementaritatea dintre spiritualitate şi ştiinţă, dintre credinţă şi cultură, reliefându-se şi
dimensiunea formativă a acesteia, nu doar informativă. Educaţia religioasă oferă
un orizont spiritual cuprinzător sau integrator, un liant care relaţionează şi
integrează cunoştinţele de la celelalte discipline, spre a forma împreună un reper
spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în comuniune de iubire şi
coresponsabilitate pentru binele comun. Omul secularizat a pierdut practica
rugăciunii ca izvor de bucurie şi de iubire statornică în familie, în prietenie şi în
societate. El se hrănește adesea cu iluzia că sufletul omului poate fi umplut cu
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lucruri materiale limitate şi cu senzaţii efemere, sufocând astfel dorinţa acestuia
de viaţă şi iubire eternă.
De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe părinţi zicând: „Învațăţi copilul să nu pună preţ nici pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe
viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înţelept.”.1 Acelaşi Sfânt
Părinte spune că rostul vieţii pământeşti trecătoare este acela de a ne pregăti
pentru viața cerească netrecătoare: „Ce câştig avem de pe urma vieții acesteia
dacă nu ne folosim de ea că să o câştigăm pe cea viitoare?” Credința în
Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Şcoala şi
Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă
deosebire între valori eterne şi valori efemere şi le formează personalitatea,
învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni,
recunoștința față de generațiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent și de
viitor.
Predarea religiei în școală are valenţe educaționale profunde, prin rolul ei
formativ în viaţa copiilor şi a tinerilor, demonstrat și de studiile educaţionale şi
sociologice în domeniu. Ora de religie contribuie la reducerea efectelor negative
ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele
viabile de bunătate, sfinţenie şi convieţuire umană.4. Pentru Biserică şi
Societate, Familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor.
Influenţa familiei este mult mai importantă decât decizia unui aparat
instituţional, birocratic şi impersonal. Familia creştină reprezintă spaţiul intim
cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii
filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de iubire şi comuniune în familie duce la
înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la violenţă domestică,
la divorţ, care au efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism
şi la alte rele.
De aceea, Biserica Ortodoxă Română, prin proiectele sale „Hristos
împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, doreşte să refacă legătura copiilor cu
parohia, cu o comunitate vie, mărturisitoare şi rugătoare, care preţuieşte Familia
şi Şcoala. Prin aceste proiecte, Biserica noastră se străduieşte să-i integreze pe
copii în comunităţi care se întemeiază pe cultura iubirii fraterne şi a solidarităţii
practice. În mod special, Biserica este preocupată de prevenirea abandonului
şcolar în familiile sărace sau în familiile în care părinţii sunt plecaţi la muncă în
străinătate. În faţa crizei economice actuale cu efecte negative pentru Familie şi
Şcoală, Biserica îi cheamă pe părinţi, învăţători şi profesori la o conlucrare
permanentă, în spiritul comuniunii fraterne şi al solidarităţii practice, ca educaţia
copiilor să devină o preocupare comună majoră. Prin parteneriatele dintre
parohie şi şcoală, parohiile sunt chemate să ajute cât mai mult copiii săraci să
înveţe carte, pentru viaţă, unind credinţa cu ştiinţa şi cuvântul înţelept cu fapta
cea bună.
În contextul înscrierii elevilor la ora de religie, am avut bucuria să
constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică şi Şcoală pentru susţinerea
unei educaţii integrale şi benefice pentru viaţă. Promovarea educaţiei religioase,
care include deopotrivă formarea de repere spirituale pentru viaţă şi a unei
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culturi religioase, constituie un act de mărturisire a identităţii profunde a
sufletului familiei româneşti şi a Tradiţiei învăţământului românesc. În cadrul
demersului referitor la înscrierea elevilor la ora de religie şi al dezbaterilor
generate cu această ocazie, am apreciat manifestarea conştiinţei misionare şi
mărturisitoare a părinţilor şi a multor intelectuali români credincioşi. În acest
fel, a fost valorificată vocaţia Bisericii de a uni în coresponsabilitate şi cooperare
persoane de profesii şi talente diferite, pentru binele poporului român.
În decursul anilor şi Parohia Leoteşti s-a implicat în educaţia morală şi
spirituală a elevilor prin predarea orei de religie de către preot, prin parteneriate
biserică - şcoală-grădiniţă. În urma colaborării dintre şcoală şi biserică, elevii
împreună cu cadrele didactice au participat la slujbele religioase (cu prilejul
hramului, a sărbătorilor pascale etc.). În perioada sărbătorilor de iarnă s-a
organizat concert de colinde. În ultima perioadă, Biserica a răspuns la nevoile
copiilor sărmani şi prin anumite campanii (ex. Ajută şi tu un școlar) au fost
sprijiniți. Din primele veacuri şi până în prezent Biserica s-a implicat în educaţia
morală şi spirituală a tinerilor și a fost alături de şcoală.
27. Am reușit să educăm promoții întregi de elevi cu care ne
mândrim!
Chitez Aurelia, profesor de biologie (pensionară)
Este foarte greu să descriu în câteva zeci de rânduri aproape o viață de
om, care să cuprindă mai mult cariera profesională. Este greu pentru că trebuie
să fac trimitere la amintiri din școala „comunistă” care pentru mine a fost
exagerată atât cât am fost elevă, dar și mai târziu ca dascăl, care am trecut și prin
acea perioadă. Spun aceste lucruri pentru a exemplifica că regulile stricte,
exagerate, pe care eram obligați să le respectăm atât ca elevi, dar și ca dascăli (în
cazul meu). Așa gândeam atunci, dar acum, dacă fac o comparație între acel
sistem „comunist” și cel actual, fac o reevaluare și accept că acel sistem care a
scos acei oameni adevărați din punct de vedere profesional, dar mai ales moral.
Cum să nu spun acest lucru dacă mă refer strict la persoana mea? Am
terminat liceul acum aproximativ 50 de ani. Menționez că am făcut și școala
generală și liceul în aceeași localitate - respectiv Piatra Olt. Am făcut parte din
prima generație de liceu înființat ad-hoc în comuna Piatra Olt (era comună
atunci). Toți colegii de la școala generală cu care am dat examenul de admitere
la licee din vecinătate (Slatina, Balș) am fost înscriși în aceste prime clase de
liceu teoretic. Foștii profesori, de la școala generală, au predat în continuare la
această clasă de liceu nou înființată. Îmi dau seama că acești domni profesori își
continuau studiile la facultate fără frecvență. Aici vreau să ajung și să apreciez
faptul că nu știu câtă calificare profesională aveau în acel moment, dau au reușit
să scoată din mâinile lor o promoție de elevi în care aproximativ 80-90% au
intrat la facultate și școli tehnice. Subliniez faptul că, niciunul nu a făcut
pregătire suplimentară, ci cunoștințele predate la orele din clasă. Nu pot să nu
evidențiez prof. univ. Trică Ion (a intrat primul și a absolvit șef de promoție la
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U.M.F. București). În prezent, este șef de secție la Spitalul Floreasca și profesor
universitar. Și mulți alții care îndurau frigul și ploile și veneau pe jos de la câțiva
kilometri cu dorința fermă de a învăța carte. Deși nu am învățat la școala
Bobicești, dar am vrut să insist pe această perioadă din viața mea, pentru că văd
ce discriminare se face între învățământul de la țară și cel urban, bineînțeles în
favoarea celui urban. Acest lucru mă mâhnește pentru că este totul fals.
Prin cariera mea de profesor m-am stabilit la țară (așa mi-am dorit, să
locuiesc la țară, dar să-mi creez niște condiții urbane - baie, încălzire centrală).
Am trăit în acei ani ai comunismului când se exagera cu practica agricolă
(stăteam cu elevii pe câmp până se termina recolta de strâns - porumb, struguri,
legume). Uneori intram la clasă în noiembrie, încât cu greu puteam parcurge
materia conform programei școlar. Apoi, se punea accentul foarte mult pe
învățământul politic. Noi, cei din județul Olt, eram și mai mult stresați de faptul
că în ultimii ani ai comunismului, la noi era Inspector general Bărbulescu Elena
(sora lui Nicolae Ceaușescu). Nu pot să nu-mi imaginez cum acea doamnă venea
ad-hoc prin școli, intra la clase, punea întrebări stupide elevilor, mai ales din
acelea politice. Au fost momente foarte stresante și pentru elevi, dar și pentru
noi, profesorii.
Dar cu toate greutățile, am reușit să educăm promoții întregi de elevi cu
care ne mândrim. Avem elevi realizați profesional - medici, judecători, avocați,
profesori, ingineri etc. Nu exagerez, dar cel puțin în satul Leotești din comuna
Bobicești la cel puțin 5-6 case există câte un intelectual bine încadrat în
societate. Este foarte plăcut pentru mine pentru că acum la pensie mă întâlnesc
cu foști elevi care să-mi mulțumească că am contribuit și eu la realizarea lor.
Este adevărat că eram cunoscută ca un profesor sever în școală, dar eram și
foarte aproape de elevi (în sensul că am ajutat elevii cu posibilități materiale
precare, cu hăinuțe, bani, ba chiar îmi aduc aminte de o fetiță căreia îi aduceam
un pachet micuț cu pâine, unt, dulceață etc.).
Eram aproape de elevi și prin activitățile culturale la care participam cu
elevii. Erau concursuri de brigăzi, coruri, piese de teatru. Eram acea persoană
care participa din plăcere la aceste activități. Din foarte multele evenimente
petrecute cu elevii la aceste concursuri, trebuie să menționez cel mai hazliu
moment din cariera mea de „îndrumător”. Câștigasem fazele locale la concursul
de brigăzi artistice și am ajuns la faza finală pe județul Olt. Evenimentul a avut
loc la Teatrul Național din Caracal. Parcă văd și acum sala plină, jurați și noi
elevii și profesorii cu emoțiile la extrem.
Scenariul brigăzii era al meu personal, mă mândream că am ajuns până
aici cu copiii mei. Dar, într-un episod al brigăzii (care de fapt era și cel mai
hazliu) solicitasem unui elev micuț care juca rolul unui copil răsfățat de mama
lui să se manifeste ca atare: să bată mingea, să țipe, să facă tumbe, dar cel mai
tare era că trebuia să scoată limba la mama lui când aceasta îi solicitase ceva.
Acest lucru bănuiesc că a deranjat pe stimabilii jurați pentru că atunci când în
sală se râdea, se aplauda, cineva din jurați strigă „Stop”. Toată sala a încremenit,
elevii pe scenă, la fel, noi la fel. Acești domni s-au simțit jigniți de
comportamentul micului ghiduș. Ne-au descalificat pe loc. M-a durut foarte
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mult, pentru munca depusă cu acești minunați copii, și am plecat cu un gust amar
despre acești jurați îngustați de acele așa-zise principii morale comuniste. Am
ținut să precizez acest eveniment din perioada comunistă, dar au fost și multe
altele care ne-au marcat viața de atunci. Dar cu toate aceste greutăți suportate de
noi, cadre didactice dar și de elevi, pot spune că în calitate de cadru didactic și
părinte care și-a crescut și educat propriii copiii aici în acest sat sunt deplin
satisfăcută. Propria mea fiică a terminat școala generală aici în satul Leotești, a
fost șefă de promoție la Liceul Teoretic din Balș, olimpică pe țară la limba
franceză, șefă de promoție la Universitatea Brașov, secția limbi străine, doctorat
la Universitatea din Fraiburg (Germania), burse la Universitatea din Oxford și
Siena (Italia). Astăzi este profesor la Universitatea din Timișoara.
Dar nu numai fiica mea, ci și mulți alți copii care au învățat la sat s-au
realizat. Îmi pare foarte rău când văd astăzi cum a decăzut calitatea
învățământului românesc. Mulți dintre elevi, după gimnaziu, nu mai continuă.
Greutățile de la țară îi determină să abandoneze școala. Cu toate acestea, mă
bucur însă că din punct de vedere moral, tinerii noștri mai au o brumă de respect
și bună cuviință.
28. Școala noastră - de la elev la profesor
Hârcă (Vâlcea) Florentina, absolventă a Facultății de Mecanică din
Craiova,
profesor-inginer la Colegiul Tehnic Balș
Născută în anul 1961 ca primul copil al familiei Hîrcă Gheorghe și Hîrcă
Florentina, eu, Florentina Hîrcă, am început școala în 1968. Clasele I-VII le-am
parcurs la Școala generală Leotești din comuna Bobicești, județul Olt. În toamna
anului 1968 am început clasa I, la clasa învățătoarei Vijulie Stela. Odată cu
începerea cursurilor, totul se schimbase: clasa, colegii, joaca dispăruse, deși eram
aproape aceiași copii de la grădiniță. Dar, de data aceasta făceam lucruri
serioase, „învățam carte”.
În clasa I, învățătoarea noastră (că așa îi spuneam) Vijulie Stela a fost
cea care a avut răbdarea să ne descifreze tainele abecedarului și aritmeticii. Eram
20 de elevi, adunați din două sate, Leotești și Belgun, care vedeau în învățătoarea
noastră întreg universul. Fiică a satului, învățătoarea Stela ne cunoștea foarte
bine pe noi, elevii, dar și familiile noastre cu care avea o relație strânsă de
comunicare permanentă. În clasa a II-a am avut ca învățătoare pe doamna
Mariana Nițoiu, în clasa a III-a pe domnul Cojocaru Dumitru, iar în clasa a IV-a
pe doamna Bănică Paula.
Când am început clasa a V-a, colectivul clasei a devenit mai numeros,
deoarece ni s-au alăturat și elevii din satul vecin Mirila (acolo nu exista școală
decât pentru învățământul primar). Eram 30 de elevi, nu mai aveam învățătoare,
aveam profesori la fiecare obiect de studiu, iar de grijă ne purta doamna dirigintă
Bălan Olimpia, profesoară de biologie. Din clasa a VI-a până la terminarea clasei
a VIII-a, am avut-o ca dirigintă pe doamna Cojocaru Niculina, profesoară de
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chimie, biologie și agricultură. Profesorii, de cunoștințele cărora m-am bucurat și
am beneficiat, au fost: limba română: Spoială Corneliu, matematică: Ionuță
Victoria, Marin Lucenia; limba franceză: Borțoi Violeta; istorie și geografie:
Stochici Mihai; biologie, chimie și agricultură: Cojocaru Niculina. În școală, pe
lângă activitățile obișnuite de predare – învățare – evaluare se desfășurau și
diferite acțiuni culturale și extrașcolare.
În cadrul școlii se desfășurau activități de autogospodărire, curățenie și
igienizarea spațiilor de fiecare colectiv de elevi, întreținerea și înfrumusețarea
curții școlii unde primăvara plantam flori și arbori. Școala noastră deținea o
suprafață de teren, așa numitul lot al școlii, unde erau plantate diferite legume și
cereale, în special porumb, și de care noi, elevii, în cadrul orelor de agricultură,
aveam grijă – săpam, udam, recoltam. În timpul anului școlar, primăvara,
doamna profesoară de biologie, Cojocaru Niculina, procura ouă de viermi de
mătase pe care îi creșteam, și apoi școala le valorifica gogoșile de mătase. Pentru
creșterea și îngrijirea gândacilor de mătase se aranja într-o clasă (în spatele
clasei) un spațiu corespunzător unde aceștia se dezvoltau. Pentru creșterea lor
erau necesare frunze de dud, cu care aceștia se hrăneau.
Fiecare clasă, de la elevi de clasa a V-a până la cei de clasa a VIII-a erau
obligați să formeze grupe de elevi care în fiecare zi să aducă frunze proaspete de
dud pentru hrănirea viermilor de mătase. Pentru formarea gogoșilor de mătase
trebuia să le asigurăm viermilor crengi mari de stejar aduse de la Pădurea
Sarului. Primăvara participam la împădurire, plantând salcâmi și nuci pe
dealurile din jurul satului. La terminarea școlii, în iunie, se colecta maculatură,
sticle și borcane, pe care școala le valorifica obținând fonduri necesare pentru
desfășurarea diferitelor activități și premierea elevilor. O altă acțiune care se
derula în cadrul școlii era aceea de colectare a plantelor medicinale. Fiecare elev
trebuia să aducă la școală un kilogram de plante medicinale (mușețel, coada
șoricelului, sunătoare și flori de tei). Toamna, noi elevii claselor V-VIII,
mergeam la munci agricole timp de două săptămâni, cules de porumb sau scos
de sfeclă furajeră, sau sfeclă de zahăr. Această activitate era obligatorie și nu se
desfășura la inițiativa școlii, făcea parte din planul de învățământ al ministerului.
Activitățile culturale și recreative care se desfășurau: concursuri de
recitări, piese de teatru, activități sportive, toate organizate între clase și
organizații de pionieri. Elevii merituoși cu rezultate bune la învățătură, începând
din clasa a II-a, erau primiți în Organizația de pionieri. Fiecare clasă avea o
organizație de pionieri – un detașament de pionieri condus de un comandant de
pionieri. La nivelul școlii, dintre pionieri era ales un comandant de unitate de
pionieri. În cadrul acestei organizații se desfășurau activități lunare de premiere
la diferite concursuri, de votare a diferitelor acțiuni care urmau să se deruleze, de
criticare și mustrare a elevilor indisciplinați și cu rezultate scăzute la învățătură.
Eu, în cadrul organizației clasei, am fost aleasă de colegii mei comandant de
detașament și apoi comandant de unitate în cadrul școlii.
La sfârșitul clasei a VI-a și pe parcursul clasei a VIII-a am participat la
construirea noii clădiri a școlii, începând cu anul 1974. Cum ajutam noi elevii la
construcție? Căram cărămidă la etaj, pe un plan înclinat construit din lemn,
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umpleam gălețile cu mortar pe care le ridicau muncitorii cu scripeții acolo unde
aveau nevoie. Toate activitățile desfășurate în timpul acelor șapte ani de școală la
Școala Generală Leotești au fost activități utile, care ne-au format ca oameni, cu
deprinderi și priceperi, cu respect față de semeni și mai ales cu o cultură generală
temeinică drept dovadă fiind colegii de școală care au ajuns în toate colțurile
școlii oameni respectați și apreciați. Cunoștințele acumulate în timpul școlii mau determinat să merg mai departe și să parcurg cursurile Facultății de Mecanică
din Craiova.
După absolvire, am lucrat ca inginer în Întreprinderea de Osii și Boghiuri
Balș timp de 6 ani, iar din anul 1994 pașii mi s-au îndreptat către școală, unde
sunt profesor-inginer la Colegiul Tehnic Balș. Față de școala parcursă de mine,
cea a elevilor mei prezintă mai multe oportunități, mai multe posibilități de
informare, de activități de recreere, de afirmare. Deși condițiile de desfășurare a
activităților, fie de instruire, fie de recreere, sunt mult mai bune acum, din
punctul meu de vedere nu sunt accesibile tuturor copiilor, nu sunt egale pentru
copii din mediul urban cu cei din mediul rural. Libertatea și democrația au fost
înțelese greșit din multe puncte de vedere. Astfel, lipsa unei uniforme școlare a
făcut să se adâncească diferența dintre posibilitățile materiale ale elevilor, axarea
în procesul de învățământ foarte mult pe tehnica avansată (calculator, internet,
tablă inteligentă) a făcut din elev un utilizator de instrumente inteligente, nu un
creator, a dispărut respectul față de cadrul didactic și față de școală, lipsa
locurilor de muncă i-a transformat pe elevi la absolvire în migranți. Cu toate
acestea, acolo unde școala este considerată o prioritate atât de autorități, de
profesori și de elevi, ea rămâne viitorul fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc mult profesorilor și învățătorilor mei care, cu ceea ce m-au
învățat, mi-au asigurat un viitor, un bagaj de cunoștințe de care sunt mândră în
orice moment al vieții.
29. O comună ce înflorește odată cu copiii săi
Cara Alina, profesor învățământ preșcolar
În toamna anului 2009, pășeam cu oarecare teamă pragul Școlii cu
clasele I-VIII din Bobicești, localitate care se întinde pe malul stâng al râului
Olteț, de-a lungul drumului județean Balș-Morunglav, pe o distanță de 12 km.
Urma să lucrez ca profesor pentru învățământul preșcolar la G.P.N. Leotești.
Multe din temerile pe care le aveam cu privire la noul meu loc de muncă au
dispărut, în momentul în care am început să cunosc colectivul de cadre didactice,
dar în mod special, atunci când i-am cunoscut pe micuții mei elevi – preșcolarii și, implicit, pe părinții acestora. Eram născută pentru a deveni creativă, făceam
parte de, altfel, dintr-o familie de cadre didactice și probabil că avem materialul
genetic necesar procesului de creație.
„Ce departe se află împărăția copiilor! Ei au bogăția a tot ceea ce încă nu
posedă, bogăția minunilor unui posibil. A imagina nu este pentru ei doar primă
plăcere, reprezintă și semnul libertății lor, e elanul lor vital”, spunea Paul
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Hazard, polemizând cu adulții neînțelegători ai universului specific copilului.
Cunoșteam lumea mirifică a copiilor și le-am dat aripi să zboare în depărtări, leam clădit palate de azur în grădini fermecate și i-am învățat să se joace. Astfel,
au învățat să vorbească corect, să se poarte frumos, să fie respectuoși, să ceară,
dar și să ofere. Localul grădiniței s-a luminat în același timp cu zâmbetele lor, cu
împlinirea sufletească a părinților care au făcut pași alături de ei, de noi!
Sentimentul de siguranță, încredere și acceptare au fost cultivate permanent de
factorii implicați în educarea micilor vlăstare (autoritățile locale, părinți).
30. Am educat multe generații de copii preșcolari!
Margareta (Chitez) Costache, educatoare
M-am născut la 19.09.1947 în comuna Bobicești, sat Belgun, din părinții
Ion și Ana Chitez, de profesie agricultori. Clasele I-IV le-am urmat în satul
Leotești, comuna Bobicești, având ca învățător pe Bărbulescu Valerică. Apoi am
urmat cursurile gimnaziale V-VII la Școala generală din comuna Bobicești,
având ca diriginte pe Gârlea Ion, iar ca profesori pe Gârlea Eugenia, Păun
Gabriela, Surugiu Larisa și alții. Am urmat apoi, cursurile Liceului Teoretic din
orașul Balș, pe care le-am absolvit în anul 1966, având ca diriginți pe profesorul
Simion Marin și apoi pe Surugiu Eugen.
După absolvirea liceului Teoretic, m-am angajat ca educatoare în anul
1967, urmând să mă specializez în această meserie prin a urma cursurile
Institutului pedagogic de 2 ani din București, cursuri pe care le-am absolvit în
anul 1969. După terminarea acestor cursuri, am primit repartiție pe același post
pe care activam deja, adică Grădinița de copii din satul Leotești, grădiniță ce a
luat ființă odată cu angajarea mea pe postul de educatoare. Am activat la această
unitate timp de 38 de ani și trei luni, iar o perioadă de 20 de ani am deținut
funcția de director. În toți acești ani am învățat și educat tot atâtea generații de
copii preșcolari.
De asemenea, am deținut și funcția de președinte al Organizației „Șoimii
patriei” pe comună. Pot să vă spun că nu a fost deloc o meserie ușoară, dar
printr-o muncă susținută am reușit să obțin rezultate din cele mai bune, fapt ce a
făcut să primesc și titlul de „Educatoare evidențiată”, titlul ce mi s-a atribuit în
ședința de ziua învățătorului ce o sărbătoream în fiecare an la 30 iunie. Munca
tuturor cadrelor didactice în regimul comunist era destul de grea, deoarece de
multe ori trebuia să participăm la foarte multe activități în afara programului de
la clasă, ședințe de învățământ politic, muncă culturală, cât și foarte multe
situații referitoare la activitatea unității, tot felul de caiete cu planuri de lecții,
caiete de învățământ politic, caiete cu activități în aria unității. De cele mai multe
ori, ca să ne menținem postul, eram obligați să facem contracte de porci, altfel ne
trimiteau acasă. Eram obligați să prestăm ore de muncă culturală, de pregătire
pentru a participa la festivalul „Cântarea României”.
Am mers odată la acest festival la care asista poetul Adrian Păunescu.
Erau foarte multe echipe și până să ne vină nouă rândul, se făcuse ora 24
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noaptea. Fiind epuizați de timpul pierdut o zi întreagă, când am urcat pe scenă
am început să cântăm aiurea, încât Adrian Păunescu a început să țipe la noi:
,,Jos, jos de pe scenă”. Ne-am făcut de râs. Când trebuia să completăm anumite
situații referitoare la unitate, mergeam în afara orelor de curs și de multe ori
plecam de la școala coordonatoare de la Bobicești și la ora 22 noaptea. Eram eu,
directoarea grădiniței, și doamna Bănică Paula, directoarea școlii, și mergeam 4
km pe jos și să trecem prin Pădurea Dolia, nemaiputând de frică și uitându-ne în
toate părțile să vedem dacă nu vine cineva după noi.
Mergeam la muncă patriotică cu elevii de la școală la diferite munci
agricole. Dar după atâtea greutăți am reușit să ajung cu bine la anii pensionării
din anul 2005.
31. Și în mediul rural există elevi capabili de performanțe
superioare!
Delureanu Manuela Mioara, Profesor,
director al Școlii Gimnaziale Bobicești (2010/2011),
specializare: limba română - limba franceză
În anul școlar 2010-2011 am îndeplinit funcția de director al Școlii
Gimnaziale Bobicești, enumerând 319 elevi preșcolari și școlari și dispunea de
următoarele structuri: G.P.N. Leotești, Școala Leotești, G.P.N. Bobicești, G.P.N.
Comănești, Școala Comănești. Școala Bechet s-a închis în acel an. Fiecare școală
era dotată corespunzător, la școala Bobicești avem și un centru de documentare
pentru activități multiple. Fiind învățământ de zi, anul acela am funcționat în
două schimburi și din lipsă de spațiu. Școlile sunt modernizate din anul 2006
până în prezent. În mandatul meu alături de primăria Bobicești am amenajat
spațiul de lapte și corn, am amenajat cabinetul directorului.
În anul școlar 2010-2011 erau 28 de cadre angajate, toate calificate. În
ceea ce privește activitatea didactică, aceasta s-a desfășurat în bune condiții
pentru elevii noștri, care s-au implicat foarte mult, s-au organizat excursii
tematice în județul Olt, dar și în alte județe ale țării, au participat la șezători
literare, zona noastră fiind foarte bogată în tradiții și obiceiuri, s-au inițiat
proiecte educative dedicate unor evenimente deosebite, de exemplu: Sărbătorile
Pascale au adus în școala noastră iubitori de tradiții, copiii au încondeiat ouă în
mod ecologic, au adus obiecte vechi, aparținând bunicilor lor, reprezentanți ai
Muzeului Județean Olt au venit la Bobicești și ne-au apreciat foarte mult. Ne-am
propus să continuăm acest proiect și anul următor. Am organizat proiecte pe
teme ecologice, „Let’s Do It, Romania”, am plantat pomi, am organizat acțiuni
de colectare și sortare a gunoiului. Am punctat zilele importante, Ziua limbilor
moderne, Ziua armatei române, sărbătorile de iarnă, Dragobetele, Ziua
internațională a femeii, Ziua francofoniei, Ziua mediului, 9 mai – ziua Europei, 1
Iunie – ziua copilului, Concursul de Astronomie „Între Pământ și cer”, publicare
de probleme în revista de fizică și chimie. S-au realizat acțiuni de orientare
școlară de către diriginți, au fost consiliați, inclusiv de către un psiholog cu care
487

școala noastră a colaborat foarte bine. Am adaptat oferta școlară în funcție de
nevoile educaționale, respectiv C.D.Ș. pentru informatică, deoarece școala este
dotată cu laboratoare de informatică. În urma Evaluării Naționale,
promovabilitatea a fost foarte bună, o singură notă sub 5. În urma repartizării
computerizate, toți elevii au fost admiși în licee, ceea ce ne demonstrează că
efortul nostru a meritat, și astfel comunitatea să capete cât mai multă încredere în
posibilitățile noastre de performanță. La sfârșitul anului școlar 2010-2011 nu am
avut repetenți, iar în ceea ce privește absențele, nu am avut cazuri deosebite.
Mediile generale s-au înregistrat între 5 și 10. Am avut un elev cu media
generală 10.
Elevii au participat la olimpiade școlare. Elena Smarandache Loredana
din clasa a VIII-a a obținut 102 p. la faza județeană de limba română, Miu Letiția
a ocupat locul 20 la olimpiada de cros desfășurată la Baia Mara, două eleve, Dică
Andra și Vasilescu Bianca au participat la olimpiada de biologie, au participat la
concursuri de desen „Crăciunul prin ochi de copil”, unde a obținut locuri
fruntașe, Cangurul Lingvist, Cangurul în lumea poveștilor. Trupa de teatru a
școlii a obținut locul I la concursul de teatru „Mici artiști pe scenă” de la
Vulpeni, premiul I pentru cea mai bună costumație, cel mai bun actor, cea mai
bună actriță la clasele primare, am avut rezultate deosebite cu elevi isteți la
„Micul matematician”, „Ortografie și comunicare” cu 96 p.
Chiar și în mediul rural există preocuparea comunității de a recompensa
elevii capabili de performanță, astfel că la sfârșitul anului școlar primăria
Bobicești i-a premiat cu biciclete și câte o carte la premierea finală. Ca director,
am colaborat foarte bine atât cu cadrele didactice, cât și cu personalul auxiliar,
existând o colaborare permanentă, am supravegheat munca desfășurată, pentru
că un director nu stă numai în birou, ci trebuie să se afle în mijlocul oamenilor,
elevilor, să-i coordoneze, să ia cele mai bune decizii. Climatul de muncă a fost
bun. Am efectuat ore de asistență la clase, am fost consultată în orice problemă.
Colaborarea cu alte școli a existat prin parteneriate încheiate, prin activitățile
comune desfășurate am colaborat cu Liceul Teoretic, ca centru de comunicare în
Evaluarea Națională. Am încheiat parteneriate cu școli din județul nostru, dar și
cu un liceu din Nisporeni, Republica Moldova. Am colaborat permanent cu ISJ
Olt, am răspuns prompt situațiilor cerute la timp, le-am întocmit corect, am
solicitat ajutorul când a fost necesar și am fost ajutată cu toate informațiile
necesare. Mă bucur că am găsit înțelegere, mai ales că a fost primul an. Am
învățat foarte mult în acest an școlar, am văzut care îmi sunt posibilitățile reale
de muncă, am cunoscut oameni de la care am avut mult de învățat.
Părinții au avut un rol important în viața școlii, ei fac parte din Consiliul
de administrație al școlii, am organizat periodic ședințe cu părinții, lectorate,
consiliul reprezentativ al părinților a avut multe puncte de vedere. Aceștia și-au
exprimat mulțumirea la adresa cadrelor didactice. A existat o colaborare
permanentă între școală și reprezentanții comunității locale. Ne-au sprijinit în tot
ce am întreprins, este bine un ajutor reciproc, astfel că lucrurile merg bine și
bineînțeles contează și faptul că școala are un director capabil, dornic de muncă
și de rezultate, care provine din comunitatea lor.
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32. Am avut profesori foarte buni de la care am învățat numai
lucruri bune!
Lisandru Ana, fostă Dinu
M-am născut la 17.12.1951, în satul Mirila, comuna Bobicești, județul
Olt. Am urmat cursurile școlii primare din satul Mirila. La început am învățat în
clădirea (conacul) fostului boier Cornel Stăncescu, apoi, după construirea unei
școli, am continuat acolo la simultan. Am avut ca învățători pe Stanciu Ion și
Costache Niculina. Mi-amintesc cum într-o primăvară, după topirea zăpezii, în
curtea școlii se formase o băltoacă. Într-o pauză, noi, copiii, ne-am luat cu joaca
și am început să ne alergăm, nemaiținând cont pe unde treceam. Și prin apă, și pe
lângă, până când ne-am făcut leoarcă la picioare. Mustea apa din încălțările
noastre. Când am intrat în clasă și ne-a văzut tovarășa învățătoare, a rupt o
nuielușă dintr-un pom și ne-a luat la rând cu nuielușa la ambele mâini și ne-a
bătut până ni s-au umflat palmele. De-atunci, niciodată nu am mai intrat în apă
sau să ne ducem la școală cu încălțările ude. Era o învățătoare foarte bună și
exigentă.
Cursurile gimnaziale le-am făcut în satul Leotești, având ca profesori de
română pe Ionescu Aurelian și matematică Pîrvu Maria, profesori foarte buni de
la care am învățat numai lucruri bune. Mi-amintesc și acum și nu știu cum am
rezistat iernilor geroase în sălile de clasă foarte mari, pardosite cu scândură și
date cu motorină. În colțul clasei, aproape de ușă, era câte o sobă de teracotă
încălzită cu lemne. Stăteam îmbrăcați în paltoane în clasă, și noi, și profesorii. Și
cu toate astea noi învățam, ne făceam conștiincios temele, ne respectam
profesorii, părinții și restul oamenilor. Niciodată n-am judecat părinții pentru
neajunsurile noastre, sau profesorii pentru pedepsele sau notele primite. Deciziile
lor erau legi pentru noi. Mi-au fost modele de urmat în viața mea de mai târziu.
Părinții mei au fost oameni simpli, tatăl croitor și mama a lucrat la C.A.P. După
colectivizare, tata s-a angajat la C.F.R. Piatra Olt ca acar. Îi plăcea mult să cânte
și cânta frumos la muzicuță. De la el am moștenit glasul și dragostea pentru
cântec.
După terminarea gimnaziului, m-am înscris la Liceul Pedagogic din
Craiova, secția educatoare. Am reușit și anul I l-am făcut acolo. Eram două
clase, A și B. În anul II cele două clase au fost transferate la Turnu Severin, unde
s-a înființat Liceu Pedagogic. Deci următorii 4 ani i-am făcut acolo, până în anul
1971. Plecarea mea la Severin m-a afectat mult, am început să simt dorul de
casă, de colegele mele de generală, de sat, de valea copilăriei, încât am început
să compun.
Am să trec aici numai două strofe din prima mea poezie:
La casa din sătucul meu
Afară plouă și-i târziu
Cu valea lui frumoasă,
Și noaptea-ncet se lasă.
La salcia de la goldan
Eu o ascult din dormitor
Și
umbra ei cea deasă.
Și mă gândesc acasă.
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În toți acești ani am avut profesori foarte buni și amintesc câțiva dintre
ei: muzică – Breazu Virgil, matematică – Mateescu Gheorghe, profesoara de
lucru manual Manu, desen și istoria artei – Dobre, acordeon – Popescu și alții, pe
care nu mi-i mai amintesc după atâția ani. Aici am învățat ce înseamnă munca,
disciplina, respectul, ordinea, și, ce e mai important, dragostea pentru cei mici.
La prima lecție practică pe care am ținut-o la grădinița din oraș,
profesorul de matematică, pentru că el ne era profesor și de metodica predării
activităților matematice în grădiniță, mi-a spus că am stofă de educatoare, m-a
apreciat și mi-a dat 10. Asta m-a stimulat foarte mult, m-a făcut să muncesc mai
mult. În 1971 am terminat și am fost repartizată la Grădinița nr. 4 Balș. După doi
ani, m-am căsătorit în sat și m-am transferat la Grădinița cu program normal
Leotești, comuna Bobicești. Am doi copii, Liviu și Florentina. Liviu a făcut Liceul
militar la Breaza și Academia militară la Sibiu, și acum este ofițer la o unitate
militară din Pitești. Florentina a făcut liceul de informatică din Balș, Politehnica și
Universitatea București, secția Aplicații matematice în engleză. Este în Malta, la o
mare companie de soft. De când m-am transferat în satul meu, am avut șansa să
lucrez cu copiii sătenilor mei pe care-i cunoșteam. Ne întâlneam la ședințele cu
părinții și colaboram. Am fost ajutată atât pe plan gospodăresc în unitate, cât și în
desfășurarea procesului de învățământ. Mi-amintesc cu plăcere de serbările
organizate cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, 1 Iunie, Moș Crăciun, de sfârșit de
an școlar. Cu grupele mai mari aveam grup vocal și formație de dansuri populare,
unde copilașii veneau îmbrăcați în costume populare. Mi-a plăcut mult muzica, așa
că le-am insuflat și lor dragostea pentru muzică și tradiții populare. Mă bucur că
am avut șansa să fiu educatoare în această comună, condusă de un bun primar,
Chitez Ilie, care a ajutat mult învățământul din comună în general. Avem toate
condițiile posibile: apă curentă, canalizare, gaze. Un bun gospodar în fruntea unor
oameni deosebiți și deschiși la nou.
Anii au trecut, viața își urmează cursul, ei, copiii, au plecat pe drumul
lor, iar eu am rămas singură să trăiesc din amintiri. Acum îmi alin dorul de ei, cu
cântecul. Compun versuri și le pun pe muzică. Le înregistrez pe telefon să le las
ca amintire. Mi-aș dori mult să le înregistrez cu o orchestră, dar nu pot să mai
umblu pe drumuri. Nu pot să plec nici la copii, pentru că aici am toate condițiile
și tot confortul. Nu pot să mă despart de iarba verde din curte, de cireșul și nucul
de lângă casă, de apa rece din fântână.
Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să retrăiesc momentele plăcute
din copilăria, adolescența și din viața mea, și că aceste rânduri vor rămâne scrise
undeva peste ani. Poate vreun strănepot va dori să afle lucruri despre bunicuța lui
și răsfoind această carte se va bucura. Vă mulțumesc că mi-ați răscolit amintirile
și m-ați făcut să lăcrimez. Chiar dacă vremurile au fost grele, ne-au format ca
oameni.
Între cer și-ntre pământ,
Eu cunosc doar un cuvânt
Ce trebuie spus și-n somn:
Omule, să rămâi „om”.
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33. Sunt mândru că am învățat carte la Școala Leotești !
Grigore Viorel, inginer la „Distribuție energie Oltenia”,
Locația din Slatina-Olt
Născut la 17 ianuarie 1974, în satul Belgun, comuna Bobicești.
Copilăria, anii de grădiniță și școală i-am petrecut în satul natal.
La grădiniță am avut educatoare pe doamna Costache Margareta. Clasele
primare I-IV le-am făcut la Școala generală cu clasele I-VIII Leotești, învățător
Roșu Marin. La gimnaziu am avut profesori de elită, bine pregătiți profesional,
care au depus suflet în pregătirea și educarea noastră ca elevi. Diriginte și
profesor de limba română - Delureanu Aneta, matematică, prof. Marin Lucenia,
istorie-geografie prof. Stochici Mihai, chimie și biologie, prof. Cojocaru
Niculina, fizică cls. a VI-a, Chitez Aurelia și cls. VII-VIII Călărașu Constanța,
limba franceză – Minculescu Sevastiana, limba rusă – prof. Dragomir Leontina
și ed. fizică prof. Dragomir Florel.
Orele de agricultură se desfășurau pe lotul școlii, care era bine
compartimentat pe culturi și soiuri, unde noi elevii lucram sub îndrumarea prof.
Cojocaru Niculina. Îmi aduc aminte că noi elevi veneam la școală cu coloana,
deoarece eram foarte mulți. Dintre elevii mai mari erau numiți responsabili care
aveau în mână palete, pentru a ne feri de accidente. Responsabil cu circulația,
dintre profesori, era Stochici Mihai, care de fapt a înființat și coloana elevilor
care se deplasau din satele vecine pe șosea până la școală. Eu mai am o soră, mai
mare, care a învățat carte tot la Școala Leotești și în prezent este asistent
farmacie în București. Un frate mai mic, subinginer, locuiește în sat, iar grădinița
și școala le-a făcut la Școala Leotești. În satul Leotești am părinții și rudele la
care merg frecvent, deoarece eu locuiesc foarte aproape de orașul Balș.
Sunt mândru că am învățat carte la Școala Leotești unde dascălii mei sau străduit să ne învețe carte și educe în spiritul moralei creștine. Cu respect și
recunoștință pentru dascălii mei și pentru toți concetățenii.
34. Spiridon Dorina - un dascăl desăvârșit, un model de femeie, o
mamă deosebită
Simona Iuliana Ciucă, învățătoare
„Vreau ca tu să mă moștenești, vreau să ajungi învățătoare!”
Acest îndemn mi-a marcat cariera! În anul 1971, o doamnă frumoasă și
elegantă profesor de limba română și un învățător, amândoi copii de țărani din
comuna Bobicești, județul Olt, aduceau pe lume o copilă într-un sătuc al acestei
comune, numit Chintești. Era fiica proaspetei familii Delureanu, Alexandru și Aneta,
care luase ființă în anul 1964, dascăli în satele comunei Bobicești, județul Olt.
De mică, copilă, mama îmi spunea mereu „vreau să-ți alegi meseria de
dascăl, mai bine zis de învățător”. Timpul a trecut și am ajuns la vârsta de 7 ani,
am făcut primii pași în Școala Gimnazială Bobicești, în satul Leotești, județul
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Olt, moment în care am întâlnit un dascăl desăvârșit, un model de femeie, o
mamă deosebită, o învățătoare care mi-a marcat întreaga carieră de la început
până în prezent, și anume Spiridon Dorina. Din primul moment în care am
pătruns în clasa doamnei învățător Spiridon Dorina, aceasta m-a îndrumat spre
meseria de învățător, motivându-mă într-un fel de nerefuzat, spunându-mi
aproape de fiecare dată în discuțiile mele cu domnia sa că: „vreau ca tu să mă
moștenești, vreau să ajungi învățătoare”. În acel moment, copil fiind, nu realizam
semnificația acestor cuvinte, venite de la o persoană pe care o prețuiam la fel ca
pe părinții mei. Însă printr-un joc al sorții, care de fiecare dată determina anumite
destine, la care se adaugă și faptul că, așa cum am arătat mai sus, provin dintr-o
familie alcătuită dintr-o profesoară de limba română (care a plecat dintre noi prea
devreme, zic eu) și un învățător, aceste cuvinte s-au adeverit, motiv pentru care
eu sunt foarte mândră.
Cei doi părinți au reușit să-mi insufle dragoste față de meseria de dascăl,
de învățător, acea meserie care i-a conferit tatălui meu, Delureanu Alexandru,
satisfacții greu de măsurat în cuvinte, învățător vreme de 42 de ani în comuna
Bobicești, în satele din Chintești și Leotești. Această satisfacție este ușor de
observat din simplul fapt al contactului cu oamenii, cu tinerii din sat, al modului
de salut și de respect al acestora către el. Același lucru mi s-a întâmplat și mie,
am ajuns la vârsta când foștii mei elevi, acum oameni în toată firea, mă opresc pe
stradă și îmi aduc aminte că am fost dascălul lor, și, de ce nu, am contribuit
alături de părinți la formarea lor ca oameni. Încerc și acum, ca și atunci, când
eram învățătoarea lor, să-mi apropii mințindu-mă pe mine că sunt încă aceeași
persoană care în anul 1993 a început cariera de dascăl în comuna Bobicești. Îmi
revin repede, uitându-mă la familia mea. E totuși un sentiment pe care unui
dascăl nu i-l poate lua nimeni, și nici nu poate fi comparat sau dobândit de alte
categorii profesionale.
Așa cum am mai spus mai sus, am avut norocul ca în anul 1993 să ajung
dascăl al Școlii Gimnaziale Bobicești la 01 septembrie. Am profesat începând cu
această dată până în prezent, meseria cea mai grea, spun eu, „dar cu cele mai
mari satisfacții”, meseria de învățător. Am studiat liceul, am făcut școala postliceală din Craiova de învățători-educatori din cadrul Liceului Pedagogic
Craiova, avându-l ca director pe marele pictor și profesor de desen Ovidiu
Bărbulescu, un om extraordinar, provenit din aceeași comună Bobicești, cu
rădăcini adânci din comuna învecinată, Morunglav, căruia îi port un respect greu
de exprimat în cuvinte.
Mi-am continuat studiile la Universitatea din Craiova, urmând cursurile
facultății de geografie-engleză, urmând în cadrul aceleiași facultăți și un curs de
master, cu tema „Valorificarea și protecția resurselor naturale”. Mă mândresc cu
ceea ce am realizat în plan profesional, dar cel mai mult mă mândresc cu ce am
realizat în plan profesional. Dar cel mai mult mă mândresc cu activitatea de 25
de ani la catedră, activitate în care pot spune că am educat câteva generații de
copii care acum sunt oameni ai societății. În plan familial, sunt căsătorită din
anul 2008 și am un copil – care și el învață la școala Bobicești. În anul 2012 am
avut șansa și onoarea de a fi numită în funcția de director la Școlii Gimnaziale
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Bobicești. În cei 4 ani am avut o activitate intensă și largă de manager al acestei
instituții, caracterizată prin porțile deschise către lucrurile bine făcute, realizate
împreună cu elevii claselor I-VIII și grădiniță.
Acest lucru s-a concretizat în concursurile școlare finalizate cu premii
obținute de elevii școlii Bobicești, concursuri extrașcolare cum ar fi cele obținute
la atelierele de teatru, unde copiii școlii Bobicești au obținut de patru ori marele
premiu la nivelul județului Olt, fiind răsplătită astfel munca acestora, a
profesorilor îndrumători, și, de ce nu, și susținerea mea în calitate de director al
Școlii Gimnaziale Bobicești. În toate aceste demersuri, am fost susținută de către
primarul comunei Bobicești, domnul Ilie Chitez, care ne-a asigurat sprijinul
material în obținerea acestor rezultate. În cei 4 ani și ceva în care am condus
destinele școlii Bobicești, pot spune că am obținut rezultate bune la examenele
de evaluare națională, privind clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, și alte concursuri
cum ar fi cele de ecologie – „Plantarea unui pom”, realizat în parteneriat cu
consiliul județean Olt.
În prezent am revenit la „prima mea iubire”, fiind învățător al aceleiași
școli Bobicești, având în grijă elevii din clasa a II-a. Sunt mulțumită de elevii
mei, de părinții acestora, realizând punți de legătură care nu se pot crea decât
între oameni care provin din aceeași comunitate, care împart probleme de zi cu
zi. Legat de acest ultim aspect, atât faptul că locuiesc în această comunitate de 47
de ani și sunt foarte încântată de ceea ce s-a realizat, atât pentru școală cât și
pentru comună. Din anul 2008 ocup și funcția de consilier local al comunei
Bobicești, un lucru benefic, spun eu, pentru școala Bobicești, sunt cadru didactic
al școlii Bobicești și locuitor al comunei Bobicești, prin urmare cunosc bine
nevoile membrilor celor două entități, încercând să rezolv și să armonizez pe cât
îmi stă în putință nevoile celor două entități.
Închei prin a spune că îmi iubesc meseria de dascăl, încerc să realizez tot
ceea ce îmi propun să fac cu simțul răspunderii, îmi iubesc elevii pe care timp de
4-5 ani îi educ cum cred mai bine, mă joc cu ei în fiecare zi, dar cel mai
important – îi învăț să fie oameni. Încerc să fiu o a doua mamă pentru ei, chiar și
pentru 4 ore pe zi. Așa am fost educată.
Pentru Aneta, mama mea, îngerul meu cu un destin special.
Simona Iuliana Ciucă.
35. Școala –„cuib” al valorii umane, dascălul – „făclie” a minții și
Sufletului
Francu Steliana, prof. înv. primar
A fi dascăl este o profesie, dar, mai ales, o oportunitate de a te înălța și a
oferi. Și eu, Francu Steliana, mă înscriu în rândul „misionarilor” care dăruiesc
lumina, modelează și conturează personalități. Timp de 27 de ani am primit
vlăstare cu care am lucrat, am creat, care m-au încununat cu inocența, inteligența
și individualitatea fiecăruia dintre ei, îndeplinind rolul de învățătoare. Paralel cu
munca de la catedră, am desfășurat pentru o perioadă scurtă și activitatea de
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director al Școlii Gimnaziale Bobicești. Sunt două laturi care se împletesc în
mare măsură (învățător-director), însă se accentuează și criterii specifice, care
implică muncă de organizare și coordonare, devotament, inițiativă.
Am promovat în rândul colegilor atitudinea deschisă, franchețea,
profesionalismul, empatia, trăsături indispensabile unui om care educă. S-au
desfășurat proiecte școlare și extrașcolare ce au dat plus valoare activității
didactice: concursuri pe discipline, festivaluri de teatru, parteneriate cu școli din
județ și din alte județe, certificate cu diplome ale elevilor noștri. Consider că
fiecare etapă din viața mea se dascăl m-a amprentat pozitiv, m-a îmbogățit, iar
oamenilor cu care am format echipa le voi purta mereu recunoștință și respect.
36. Satele Comunei Bobicești au fost traversate frecvent de marele
voievod al întregului neam românesc, Mihai Viteazul
Dragomir Leontina, profesoara de istorie - geografie,
directoare 2001-2002
M-am născut pe 27 noiembrie 1945 în satul Comănești, comuna
Bobicești, județul Olt. Sunt fiică de meseriaș, tatăl meu a fost tâmplar, absolvent
al Școlii Profesionale de Arte și Meserii din orașul Balș, iar mama, casnică, cu 6
clase elementare. Au fost posesori a 3 hectare de pământ.
Ciclul primar l-am urmat în satul natal, Comănești, pe cel gimnazial în
Bobicești, iar școala medie în orașul Balș. Am continuat studiile la Institutul
Pedagogic de 3 ani Craiova, Facultatea de Istorie-Geografie, apoi Universitatea
din București, Facultatea de Istorie-Filozofie. După ce am funcționat ca
profesoară suplinitoare în mai multe localități ca Bârza - Brănet, Iancu Jianu,
Școala generală nr. 1 Balș și Liceul Industrial nr. 1 Balș, m-am titularizat în
Leotești pe catedra de istorie-geografie, unde locuiesc cu familia. În anul 20012002 am fost directoare interimară, iar în 2003 am ieșit la pensie.
Ca profesoară în comuna natală ai o sarcină dublă: odată cu volumul de
cunoștințe prevăzute în programa școlară de specialitate, trebuie să integrezi și
elemente de istorie locală, acolo unde se pretează. Pe lângă formarea noțiunilor
istorice, a convingerilor morale, a sentimentelor patriotice de respect și
recunoștință față de trecutul de luptă al poporului, trebuie să formezi și
sentimente de dragoste față de locurile natale, față de trecutul mai îndepărtat de
pe aceste meleaguri, și chiar față de prezent.
Ce poate fi mai important pentru un profesor ca atunci când vezi elevii
tăi că ascultă cu multă atenție informații despre localitatea lor natală. Din studiul
arhivei școlii le-am transmis elevilor anul înființării acestei unități de
învățământ, și anume 1882-1883, adică astăzi are o vechime de peste 130 de ani
de funcționare continuă. Din arhivele județului Olt am aflat adevăratul istoric că
de 500 de ani sunt atestate documentar: satul Leotești, 1517, satul Mirila, 1518,
satul Chintești, 1517 și satul Bobicești, 1641, iar celelalte sate s-au înființat mai
recent. Tot din arhive am aflat că satele acestei comune au fost traversate
frecvent de marele voievod al întregului neam românesc, Mihai Viteazul (1593494

1601) în drum spre mănăstirea Călui. Tradiția populară spune că a dat lupte cu
turcii pe aceste locuri.
Venind de la Padeș pe traseul Tg. Jiu – Țânțăreni – Slatina – București,
pandurii conduși de Tudor Vladimirescu în 1821 au trecut și prin satul Mirila.
Armate ale marilor împărați ai lumii: rusă și turcă s-au confruntat pe aceste
locuri în 1848 când turcii se retrăgeau spre Caracal. Dacă la aceste evenimente
istorice mai adăugăm eroii din localitate, care au căzut în Războiul pentru
Întregirea Neamului (1916-1918), printre care se numără și bunicul meu,
Olteanu R. Mihai, și care sunt trecute pe monumentul din Bobicești. Alți
concetățeni au căzut în Al Doilea Război Mondial, alții au venit răniți sau
nerăniți, devenind veterani. Aici aș vrea să adaug și pe tatăl meu – Vintilă M.
Petre, care a luptat dincolo de Prut, pe teritoriul fostei U.R.S.S., de unde s-a
întors rănit, iar după vindecare nu s-a mai întors pe front.
Stările sufletești ale tuturor sunt evidente. N-au lipsit nici aspecte din
lupta pentru dreptate socială. O plăcuță de marmură de pe zidul fostei grădinițe
amintește de sângerosul an 1907 al țăranilor din satele comunei care cereau
pământ. Sunt doar câteva evenimente foarte importante, dar care nu ne ajută să
reconstituim îndepărtatul trecut al comunei.
37. Profesorii mei m-au ajutat să înțeleg că alegerea profesiei nu este
o decizie ușoară, că de ea depinde viitorul nostru
Nițu (Cotoi) Gheorghița, profesor limba și literatura română,
limba și literatura franceză
M-am născut la 24 august 1955 în satul Leotești, comuna Bobicești, fiind
fiica lui Marin (muncitor la „Electroputere Craiova”, apoi maistru la I.O.B Balș)
și a Elenei (a lucrat la C.A.P).
Școala primară am făcut-o în satul natal, având-o ca învățătoare pe dna
Popescu Maria, care era foarte apropiată de elevi, considerându-ne ca și copiii
săi. De atunci am început să îndrăgesc munca pe care o făcea învățătoarea mea.
Tot la școala Leotești am urmat și cursurile gimnaziale, unde am avut parte de
profesori bine pregătiți profesional, dar și oameni minunați care au avut un rol
important în alegerea profesiei mele. Printre aceștia i-aș numi pe domnii
profesori Stochici Mihai, profesor de istorie, care mi-a fost și diriginte, Spoială
Corneliu, profesor de limba română, și mai ales doamna Delureanu Aneta,
profesor de limba franceză. I-am admirat foarte mult pentru felul cum se purtau
cu elevii, cum își făceau datoria la clasă, cum luau catalogul sub braț și intrau în
sala de curs. Dumnealor m-au ajutat să înțeleg că alegerea profesiei nu este o
decizie ușoară, pentru că de ea depinde cariera noastră. Încă din clasa a V-a am
îndrăgit limba română și limba franceză și mi-am propus să studiez mai mult la
aceste obiecte. Modelul meu a fost doamna profesor Delureanu Aneta, care m-a
atras foarte mult prin comportamentul său, prin blândețea cu care ne vorbea, dar
și prin modestie. Doamna mi-a fost „a doua mamă”, îndrumându-mi pașii spre
ceea ce urma să fac, să-mi îndeplinesc visul din copilărie.
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Pentru că îmi doream să ajung dascăl, să lucrez cu copiii, am decis să
urmez cursurile Liceului de cultură generală Balș, secția umanistă. De-a lungul
celor patru ani de liceu am aprofundat studierea obiectelor limba română și limba
franceză, ceea ce a făcut ca domnul diriginte și profesor de limba română, Crețan
Ilariu, să mă îndrume să merg la facultate. Am dat examen la Universitatea din
Craiova, Facultatea de Filologie, specializarea limba și literatura română și limba
și literatura franceză.
În anul 1976 am început să lucrez în învățământ ca profesor suplinitor de
limba franceză la școlile Leotești și Bobicești, dar și învățătoare la școlile cu
clasele I-IV Chintești, Bechet și Mirila, unde am lucrat la simultan. În acest timp,
de mare ajutor mi-a fost domnul învățător Anghel Teodor (Școala Mirila), care
avea vechime în învățământ și multă experiență și mi-a împărtășit și mie multe
taine din munca pe care o făcea. În anul 1978 m-am căsătorit cu Nițu Ilarie,
economist la Administrația Financiară Balș și am hotărât să locuim în satul meu
natal. Fiul nostru este tot economist la Administrația Financiară Balș și locuiește
alături de noi. Începând din anul 1990 am devenit profesor titular pe catedra de
limba franceză la Școala cu clasele I-VIII Leotești, unde am avut onoarea să
lucrez alături de doamna profesor Delureanu Aneta, profesor de limba română,
cea care fusese modelul meu în alegerea profesiei.
Ca profesor de limba franceză am organizat diverse activități menite să-i
facă pe elevi să descopere frumusețea limbii franceze, care este soră cu limba
română, având același caracter latin. În fiecare an în luna martie am sărbătorit
Ziua francofoniei. Elevii au prezentat de fiecare dată mici scenete, au recitat
poezii, au fredonat cântece, au întocmit referate dedicate francofoniei, au realizat
portofolii. S-au remarcat în mod deosebit elevii: Drăgănoi Alexandru, Botescu
Maria, Cojocariu Alexandra, Pătru Alexandra Constantina, Tudosie Claudia,
Barcan Dănuț, Irimia Ionuț Cătălin, Istodor George Cătălin, Dumitra Alexandra,
Ionescu Gabriela, Pătru Marian, Cojocaru Cosmin, Ducă Ana Maria, Tunaru
Sabin Marian, Gogorici Georgiana Hermina.
După pensionarea doamnei Delureanu Aneta mi s-a completat catedra de
limba franceză cu limba română clasa a V-a. Cu elevii clasei a V-a am participat
la Concursul național de limba română – etapa locală. Aceiași elevi care s-au
remarcat la activitățile desfășurate în limba franceză au obținut și la acest
concurs un punctaj destul de bun (între 70-90p). Între anii 2006-2008, când
director era domnul Mîinescu Cătălin, am fost profesor coordonator și consilier
educativ la Școala Leotești. În această calitate am participat și am organizat mai
multe activități cu elevii, cum ar fi: Proiectul de parteneriat educațional „Mai
aproape de bătrâni” – folclorul românesc; Proiectul educațional „Modelarea
caracterului elevilor prin activități extracuriculare”; Proiectul educațional
„Caravana prieteniei”.
În cadrul Concursului de teatru pentru copii „Micii artiști pe scenă”,
secțiunea gimnaziu, trupa de teatru a școlii noastre a obținut premiul I pentru
piesa „O serbare în familie”, iar elevul Drăgănoiu Alexandru a primit premiul
„Cel mai bun actor”. Tot în această perioadă am participat la Programul de
formare continuă „Program de dezvoltare profesională pe baza activității proprii
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desfășurate în școală” și la cursul de formare și dezvoltare profesională
„Părintele – partenerul școlii”, unde s-a pus accent pe relația părinte-copil și pe
rolul familiei în dezvoltarea personalității copilului. În anul 2012
m-am
pensionat anticipat, pentru a mă ocupa de cei doi nepoței, deoarece nora mea,
profesor de matematică la Școala Leotești, a trebuit să înceapă activitatea după
terminarea perioadei de îngrijire a copiilor.
38. Am făcut naveta de la Craiova la Școala Leotești timp de 23 de
ani
Stochici Mihai , profesor de istorie-geografie, pensionar
Elevii învățau carte, se concurau între ei și aveau un respect deosebit față
de dascăli și de oamenii din sat! Iată o concluzie pe care am desprins-o după
munca de dascăl la Leotești!
M-am născut la 13 septembrie 1945, în Craiova, Județul Dolj. Părinții –
Ion, aviator, și mama casnică. Cele șapte clase le-am absolvit la Școala Mixtă nr.
3 Constanța, deoarece tata acolo avea serviciul. Între anii 1961-1963 am absolvit
cursurile Liceului „Frații Buzești” din Craiova, iar între anii 1963-1966 am fost
student la Institutul Pedagogic de 3 ani Craiova, Facultatea de Istorie-Geografie.
În urma examenului de stat din vara anului 1966, am fost repartizat la Școala
generală Leotești din comuna Bobicești, ca profesor titular pe catedra de istoriegeografie. Am funcționat la această școală din anul 1966 până la 30 august 1990,
când în urma concursului pe bază de acte am obținut transferul la Școala nr. 37
Mihai Eminescu din Craiova, unde am funcționat până la pensionare la limita de
vârstă.
Încă de la începutul carierei mele de profesor, am căutat să impun
disciplina și respectul din partea elevilor. Am făcut parte dintr-un colectiv de
cadre didactice tinere, unde domnea spiritul de muncă și respect reciproc. Ca
director la Școala generală Leotești în anul școlar 1968/1969, am urmărit
calitatea sistemului de învățământ, de participare și la activitățile extrașcolare,
mai ales cele sportive și culturale, și de participare activă la practica agricolă.
Am făcut naveta de la Craiova la Școala Leotești timp de 23 de ani în condiții
foarte grele, și anume plecam cu trenul din Craiova dimineața la 8, ajungeam în
gara Balș de unde luam bicicleta până la Școala Leotești. La ora 10 eram în
școală, deși orele începeau la 12. Plecam seara cu trenul de 18.30 din gara Balș
spre Craiova, sau cu trenul de 20.30 când erau activități în școală sau la nivel de
comună (activitate culturală).
Am fost nevoit să fac naveta datorită organelor de Miliție din Comună
care, conform legii în vigoare, trebuia să am domiciliul în comună, adică acolo
unde aveam serviciul. Pentru educația extrașcolară am fost numit responsabil cu
circulația rutieră, organizam patrulele școlare și asigurarea securității elevilor,
am înființat coloana elevilor care veneau din satele Mirila și Belgun la Școala
Leotești. Elevii se deplasau încolonați până la școală și invers. Din rândul lor
erau elevi care asigurau traversarea drumului spre locuință din coloană. Cu toate
497

greutățile din acea perioadă grea, elevii învățau carte, se concurau între ei și
aveau un respect deosebit față de dascăli și de oamenii din sat. Între timp am
continuat studiile la Universitatea București, Fac. Istorie, am gr. I.
39. Marcele, mai trăiești?
Staicu Marcel, Inginer
Sunt vorbele care îmi răsună în memorie, rostite de mama mea către
mine când într-un moment nefast al existenței mele eram căzut în fântâna din
fața casei părintești, ajuns aici printr-o întâmplare care putea să-mi pună capăt
existenței.
Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 10 noiembrie 1972, elev
fiind în clasa a IV-a la Șc.Gen. Leotești și având ca învățătoare pe doamna prof.
Bănică Paula. Această zi a debutat oarecum diferit, parcă prevestea ceva, întrucât
între cei trei frați care eram s-a iscat un mic scandal copilăresc, mama noastră
fiind nevoită să ne liniștească cu bățul. Deci după acest eveniment, „muma”
noastră ne-a îmbiat cu nelipsitul ceai fierbinte dumicat cu pâine și eu am plecat
voios spre școală. Fiind în acea zi elev de serviciu pe clasă, aveam de dus la
școală fața de masă care se punea pe catedra dnei învățătoare. Am luat
ghiozdanul, am pus fața de masă pe mână și am ieșit din curte pe poarta de lângă
fântână. Am mers până la poarta celeilalte bunici, când mi-am dat seama că am
uitat mingea de fotbal. Atunci am lăsat ghiozdanul pe scaunul de la drum și cu
fața de masă pe mână m-am întors să iau mingea. Am intrat în curte pe poartă.
Trebuie să menționez că lângă poartă erau un pârleaz pe care intrau vecinii
pentru a lua apă. Fântâna care este la 2 metri de gard era una cu gura scundă,
cam la 50 cm de la pământ (după eveniment, tatăl meu a înălțat-o), are 1,5 m
diametru și o adâncime cam de 20 m până la apă și probabil 7-8 metri de apă.
Deci fântâna fiind joasă, eu, în săritură, puneam un picior pe colac, celălalt pe
pârleaz și ieșeam repede pe uliță, ocolind astfel poarta. Acest lucru îl făceam de
foarte multe ori când „nu aveam chef să ies pe poartă”, deși mulți vecini îmi
spuneau că odată și odată voi cădea în fântână. Acum am urmat acest traseu, am
pus un picior pe colac, celălalt pe care trebuia să îl pun pe pârleaz, l-am pus în
gol. Pe moment nu am realizat decât că m-am trezit într-o apă rece, cu o față de
masă ca o parașută în jurul meu și deasupra cu un tunel de piatră care se termina
cu o lumină foarte puternică. Atunci mi-am dat seama că eu căzusem în fântână
și înotând încercam să mă mențin deasupra apei. Sora mea Ciza, care în acel
moment era pe scările casei, a dat alarma. „Mamă, a căzut Nenea în fântână!!”
Maică-mea a început să strige după ajutor pentru salvarea mea. În scurt timp,
mobilizarea a fost gata, doi oameni au sărit imediat în ajutor, unchiul meu Nicu
Staicu și Titi Bătăgui, care întâmplător era pe stradă. Pe lângă ei, mama mea și
mulți alții. Eu, din fântână, vedeam la capătul tunelului o mulțime de busturi.
„Marcele, mai trăiești?” întreba mama mea întruna. „Da, mama, sunt teafăr!!”
Începe operațiunea de salvare. Se întocmesc rapid planuri, să fiu scos cu
o frânghie, întrucât lanțurile și gălețile fântânii sunt cam uzate. Într-un final se ia
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hotărârea să fiu scos cu o găleată. M-au întrebat dacă sunt gata, le-am răspuns că
pot să mă scoată. Găleata din apă era scufundată câțiva metri, eu m-am agățat cu
mâinile de lanțul de fier. Am dat semnal că pot să înceapă ridicarea. Undeva la
jumătatea fântânii mi-au înghețat mâinile pe lanț și mi-am dat drumul încet pe
lanț în jos spre cealaltă găleată, care era la câțiva metri deasupra. Apoi, până
când am ajuns cu picioarele în găleată. Acum a fost un moment de panică și
hărmălaie deasupra, s-a crezut că am căzut din nou. Eu când m-am văzut cu
picioarele în găleată, eram oarecum mai destins, nemaifiind nevoit să mă mențin
în echilibru pe lanț. Le-am comunicat să continue ridicarea, lucru care s-a
realizat până deasupra colacului fântânii, când am fost preluat în brațe de unul
din salvatori, unchiul meu, Nicu Staicu, și apoi de mama mea, la care m-am
adresat altfel: „Iartă-mă, mămicuța mea, că nu am nimic!” Scăpasem de moarte,
eram în viață. Am intrat apoi în casă, cu hainele șiroind de apă. Lume multă în
fața gospodăriei. „A căzut Marcel al lui Florică a lui Ciună, a căzut în fântână!!”
Era zvonul care circula în sat de la un capăt la celălalt. Mai mult, făcându-se
aluzie la momentul când mi-am dat drumul în jos, pe lanț, „A căzut și a doua
oară, de la jumătatea fântânii!”
Aici încheiem o întâmplare din care am scăpat teafăr cu ajutorul lui
Dumnezeu care în căderea mea în hău m-a ajutat să nu mă lovesc de vreo găleată
sau de tuburile fântânii. Nivelul apei a fost destul de ridicat încât a atenuat șocul
căderii, fără să-mi fracturez ceva. Evenimentul s-a petrecut între orele 7.30-8.30,
astfel că la ora 9, a doua oră de curs, m-am prezentat la școală, unde mă așteptau
toți colegii și doamna învățătoare. Lipsisem prima oră, singura absență la ciclul
primar. Toți copiii m-au înconjurat și m-au îmbrățișat pentru că revenisem la ei.
La fel și doamna învățătoare, profesorii și directorul.
Ora care începea era de istorie. Trebuie să amintesc că dna prof. Paula
Bănică, învățătoarea noastră din acel moment, era profesoară de istorie și
geografie, și mi-a cultivat cu multă pricepere dragostea față de cele două materii
și încă de atunci sunt pasionat de aceste domenii și de tot ce înseamnă patriotism,
faptele tuturor înaintașilor, fie ei oameni simpli, de la începutul existenței
noastre, a românilor, până în prezent. Deci la ora de istorie, la care asista
directorul școlii, Minel Roșu, am fost ascultat. La lecție aveam Mircea cel
Bătrân. Îndrăgostit fiind de istorie, am răspuns foarte bine și am fost notat cu 10.
Au urmat celelalte ore la care, la fel, am fost ascultat și am obținut note la fel de
bune, rezultând că evenimentul nu m-a afectat psihic sau altfel.
După orele de școală, acasă eram așteptat de tatăl meu și multe rude.
Vestea ajunsese la I.O.B. Balș, peste tot în comună. Eu eram o „mică vedetă
locală” și pentru un timp întâmplarea mi-a marcat existența, chiar și student fiind
sau în cariera de inginer. În primul rând la școală a dispărut fotografia de la
„Panoul fruntașilor” și în schimb a apărut un articol la gazeta „Semafor” la
rubrica „Nu faceți ca ei!”, articol însoțit de o caricatură care mă reprezenta cu
fața de masă, mingea de fotbal în dezechilibru deasupra unei fântâni. Mi-a fost
scăzută nota la purtare!!
De-acum numele meu era (chiar și acum) „Marcel a lu Florică a lu Ciună
care a căzut în fântână!!”. Oriunde mergeam se strângeau oamenii în jurul meu,
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fie ei vârstnici sau tineri, să le povestesc această întâmplare care oarecum mi-a
marcat existența. Oricând trec pe lângă fântână parcă retrăiesc acele momente cu
oarecare emoții.
Inginer Staicu Marcel
40. Nu aveam role, nici telefon mobil, în schimb aveam respect
deosebit pentru învățători și profesori!
Lidia Ioana Nicolae, fostă Stoica,
grefier în cadrul judecătoriei Balș
Sunt născută în anul 1968 și crescută în comuna Bobicești, sat Belgun,
județul Olt. Copilăria și adolescența le-am petrecut în satul natal din comuna
Bobicești, acolo unde am trăit cele mai frumoase clipe. Copilăria trăită cu visuri
și bucurii bazate pe jucării simple, în care mă puteam lupta cu zmeul cel rău și
credeam că sunt prietenă cu Harap-Alb și Ileana Cosânzeana. Am crescut cu
povețele părinților și bunicilor, într-o lume în care nu existau jocuri pe
calculator, dar pierdeam ore în șir pe ulițele satului jucând „Rațele și vânătorii”,
„Flori, fete sau băieți” și câte și mai câte, care mă trimiteau seara la culcare fără
să-mi mai doresc să mănânc. În după-amiezile toride citeam „Colț Alb”, „La
Medeleni”, „Cireșarii”, „Prinț și cerșetor”, „Coliba unchiului Tom” și alte cărți
potrivite cu vârsta de atunci. În perioada anilor 1975-1983 am urmat cursurile
Școlii Generale Leotești unde am descoperit dragostea pentru învățătură, cu
dascăli minunați și dăruiți meseriei, care mi-au îndrumat primii pași spre
realizările de mai târziu. Nu aveam role, nici telefon mobil, în schimb aveam
respect deosebit pentru învățători și profesori.
Primii pași în ale învățăturii mi-au fost călăuziți de învățătorul Chirea
Dorina, un dascăl de excepție, un om minunat, apropiat de elevi, și pe cât de
exigent, pe atât de prietenos. Cu deosebită plăcere îmi amintesc de diriginte,
Marin Lucenia, profesor de matematică, extrem de exigent, dar extrem de bine
pregătit și bine intenționat, un dascăl dedicat întru totul profesiei. Îmi vin în
minte profesorii: Delureanu Aneta, Stochici Mihai, Bănică Paula, Cojocaru
Niculina, care niciodată nu au lipsit de la ore, și au avut tactică pedagogică de a
stăpâni bine acea clasă numeroasă, cât două clase de azi. Datorită lor am câștigat
personalitate, m-am îmbogățit sufletește, am reușit în viață și pot spune cu
încredere că tot ce-am învățat în școală mi-a fost util cândva și la ceva.
Pe drept cuvânt „omul școlii” poate fi numit profesorul de limba
română Aneta Delureanu, care a slujit cu onoare la catedra școlii din Leotești
până la pensionare. Acest dascăl mi-a dezvoltat gustul pentru frumusețea limbii
și literaturii noastre, mi-a pus cartea de lectură în mână și m-a ajutat să fac o
deosebit de interesantă excursie în lumea operelor literare create de clasicii noștri
și de clasicii literaturii universale.
Le mulțumesc dascălilor pentru priceperea, răbdarea și dăruirea cu care
m-au orientat în viață, dându-mi vaste cunoștințe, cât și fantezie, îndrăzneală și
curaj.
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La capitolul colegi, mi-aduc aminte de toți dintre aceștia, dar de o
singură colegă mă leagă o prietenie adevărată, care a dăinuit peste ani și sper să
dăinuie în timp. Bănică Elisabeta Luminița, azi Vasile, elevă premiantă, care la
rândul ei este un dascăl de excepție, profesor de istorie, dar și un om minunat.
Sunt mândră că am fost elevă a școlii generale Leotești, locul unde am fost
educată și îndrumată pentru îndeplinirea aspirațiilor profesionale și pentru
desăvârșirea mea ca om în societate. Sunt căsătorită cu Florin Nicolae, și el
născut și crescut în satul Belgun din comuna Bobicești, jandarm de profesie.
Avem un băiat, Nicolae Mihai Adrian, agent de poliție, și el crescut în același sat
ca și noi, părinții.
41. A fi învățătoare - o fereastră deschisă spre suflet, o meserie, un
Destin
Învățătoare Bărbulescu Marioara, Comănești
O taină, o fereastră deschisă spre suflet, o vibrație de sunet a viorii, o
mișcare mângâietoare a mâinii, un zâmbet, o lacrimă, o pagină albă, „o, i, ei” sau
poate o respirație precipitată, un gând bun, o floare, o meserie, un destin. Și ce
poate fi mai minunat decât să citești în ochii copiilor bucuria unei reușite? Ce
poate fi mai minunat decât să luminezi mințile copiilor?
Și totuși... Pe cât de minunat, pe atât de greu. Pregătirea de specialitate,
pregătirea metodică, tact, măiestrie pedagogică, răbdare, încredere, zbucium,
neliniști, căutări, intervenții. Iată cum arată un adevărat învățător! Visul meu de
copil a fost împlinit. Un vis frumos, pe care în viață, l-am trăit cu adevărat.
Născută la 2 mai 1940, în comuna Bâhiciu, jud. Olt, tata – Petre, mama –
Eugenia. Școala primară am făcut-o în comuna Bâhiciu, unde am făcut și clasele
V-VIII. Am absolvit liceul „Ioniță Asan” din Caracal în anul 1957.
În anii 1960-1962 am funcționat ca învățătoare suplinitoare în comuna
Chioara, raionul Fetești, în mijlocul Bărăganului. În anul 1962-1963 am
funcționat ca înv. suplinitoare în Comănești. Frunzaru, raionul Drăgănești-Olt. În
anul 1963-1964 am fost bibliotecară în comuna Bohiciu. Între anii 1964-1966 a
urmat Institutul pedagogic de 2 ani pentru învățători, la Craiova. În anul 1966 am
fost repartizată la Școala cu clasele I-VIII Comănești. Gropșani, raionul Balș.
Am funcționat până în anul 1967 în luna decembrie, când m-am
căsătorit cu domnul învățător Bărbulescu Valerică din comuna Bobicești.
Între anii 1968-1971 am fost la Școala cu clasele I-IV Chintești. Între
anii 1971-1990 la Școala cu clasele I-IV Comănești. Între anii 1990-1994 la
Școala Bobicești. Între 1994-1997 la Școala Comănești, când am ieșit la pensie.
În timpul activității, am obținut toate gradele didactice: definitivat, gradul II,
gradul I. Am ținut lecții deschise la comisiile metodice și cercurile pedagogice,
am participat la activitățile culturale și sociale din comună.
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42. „O să te faci mare și la școală vei învăța și vei primi răspunsuri
la toate De Ce-urile!”
Marin Danciu, pădurar, Ocolul Silvic Balș
Înainte să fiu eu, a trebuit să existe părinții mei, Marin și Tanța lui
Drândeș. Casa le-am umplut-o cu bucurie începând cu data de 15 iunie 1961, în
casa părintească din satul Bobicești, comuna Bobicești, pe atunci raionul Balș,
regiunea Oltenia. După un stagiu în troacă, în care toți copiii îl efectuau până la
plecarea de-a bușilea, și apoi copăcel, am început să merg, să vorbesc, să cânt și
apoi să pun tot felul de întrebări... De ce este ziuă? De ce este noapte? De ce
plouă? De ce ninge? De ce este vară? De ce este iarnă? La toate acestea tata îmi
răspundea: „o să te faci mare și la școală vei învăța și vei primi răspunsurile la
toate de ce-urile” Cu nerăbdare am așteptat să vină prima zi de școală. Dar până
atunci toți copiii erau amăgiți cu cel mai plăcut eveniment care avea să fie atunci
„Bâlciul” de Sfânta Maria încă din 8 septembrie, care se ține și acum în orașul
Balș, la care se adunau oameni din toate comunele ce veneau la bâlci cu căruțe
trase de cai ai căror zurgălăi se auzeau în toată această zi de toamnă, începând de
dimineață și până seara târziu când drumul înapoi către case era parcă mai lung
și mai trist. Bucuria de a merge la bâlci era atunci tata care lucra la fabrica „Jiul”
din Balș, lua salariul și îmi cumpăra uniforma de școală, ghiozdanul din carton,
caiete, creioane colorate, plastilină, tocul și călimara cu cerneală, socotitoarea,
bețișoarele și alfabetul.
Prima zi de școală avea să ne adune la școala veche de lângă biserică, 21
de copii, care mai de care mai curioși și ispitiți de pozele din abecedarul care nea fost oferit a-i cunoaște tainele, iar pentru ca nouă copiilor să ne fie ușor,
doamna învățătoare Gârlea Eugenia, cu răbdare, calm, cu mult profesionalism,
ne-a pus la fiecare creionul în mânuța firavă, tocul cu peniță, creioanele colorate
și plastilina. Răbdarea doamnei învățătoare a dat roade, am început să facem
bastonașe, apoi primele litere și primele cifre. Așa am ajuns ca până la Crăciun
să învățăm să citim, să numărăm, să socotim unu plus unu. La „dezvoltarea
vorbirii”, dna învățătoare ne ruga să povestim întâmplări sau povești pe care ???
și părinții noștri ni le spuneau seara înainte de culcare. Doamna învățătoare avea
să se ??? iar în clasa a III-a, am continuat cu doamna învățătoare Mariana
Nițescu, fiica lui nea Lisandru Cîrloganu, iar clasa a IV-a am continuat-o cu dna
învățătoare Nicolăescu Margareta.
În primii ani de școală s-a distins la desen în mod special Păunescu
Georgel, care a desenat un vânător cu pușca la spate, iar domnul director de
atunci, Mircea Nicolaescu, i-a prezis o carieră în arte plastice, lucru care, de
altfel, s-a și întâmplat, din clasa a V-a mergând la un liceu de specialitate în
orașul Craiova. Pe parcursul primilor ani de școală colegii care nu au pus destul
de multă sârguință au trebuit să rămână încă un an să repete cele pe care nu
reușiseră să le dobândească.
Clasa a V-a ne-a adus colegi noi din satul Comănești și din satele Govora
și Chintești. Noutatea în clasa a V-a a fost că pentru fiecare disciplină aveam de
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acum câte un profesor. La matematică, doamna prof. Niculescu Larisa, la
română, doamna prof. Gârlea Olguța, la franceză, doamna prof. Pătru Maria, la
biologie, domnul prof. Niculescu Ion, la fizică, domnul director Mircea
Nicolaescu, la muzică-desen, doamna prof. Păunescu Constanța. Iar doamna
dirigintă Bărbulescu ne-a predat istoria și geografia.
În cei patru ani ce au urmat până în clasa a VIII-a, aveam mereu
răspunsurile la toate de ce-urile de le puneam tatei, am descoperit de ce plouă, de
ce ninge, de ce este rouă dimineața pe iarbă, de ce este zi și noapte, de ce este
primăvară, vară, toamnă, iarnă. La finele clasei a VIII-a aveam să ne decidem
unde vom merge mai departe, ce meserie și aptitudini ne-au fost descoperite și
dezvoltate. Corpul didactic al școlii generale condus din 1974 de dl director
Traian Bărbulescu avea să fie unul recunoscut în județ și apoi în afară prin buna
pregătire pe care o aveau elevii. Din clasa din care am făcut parte 9 elevi la
școlile de la liceele unde au mers erau cei mai buni din clasă.
43. Am făcut de toate la Bobicești: educatoare, învățătoare,
profesoară...
Nicolaescu Maria (Margareta)
M-am născut la 16 noiembrie 1941 în comuna Morunglav. Părinții
Constantin Vasilescu (agent sanitar) și Anica, mama, casnică.
Cele șapte clase le-am absolvit în comuna natală, Morunglav. Am urmat
Liceul „Frații Buzești” din Craiova, pe care l-am absolvit în 1960. După liceu mam angajat ca bibliotecară în Bobicești, apoi educatoare la grădinița din
Bobicești. Deoarece nu exista local propriu, grădinița funcționa într-o cameră de
la Vinalcol. Între timp am urmat Institutul pedagogic de 3 ani Craiova,
Facultatea de Filologie la fără frecvență. În anul 1974 am dat definitivatul,
acordat de M.E.J.
În comună am ocupat funcția de educatoare, fiind titulară pe post,
deoarece catedra de limba română era ocupată de alte persoane titulare. Am fost
educatoare la grădinița din satul Mirila 1970-1972, care funcționa într-o încăpere
din conacul lui Cornel Stăncescu. Apoi am ocupat funcția de director de cămin
cultural Bobicești, desfășurând o bogată activitate artistică.
În anul 1976 am fost transferată în interesul serviciului la Comitetul
Județean de partid Olt, al P.C.R, răspunzând ca secretar cu propaganda la
Comitetul Comunal de partid Bobicești, coordonând întreaga activitate de
propagandă până la revoluție – 22 decembrie 1989. După această dată, până la 1
septembrie 1990, am activat ca învățătoare la Școala Bechet. De la 1 septembrie
1990 până la 30 august 1997 am lucrat ca educatoare titulară la grădinița
Comănești. La 1 septembrie 1997 propusă pentru pensionare la cererea mea. În
prezent, pensionară. Am doi băieți, căsătoriți, ingineri în Cluj Napoca unde și
locuiesc.
Nicolaescu Margareta
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44. Fiecare elev avea nuiaua lui!
Cotoi Antonie din satul Mirila, Comuna Bobicești,
în vârstă de 82 de ani, născut la 03 aprilie 1936
Am urmat clasele primare I-IV la Școala elementară Leotești. Primele
două clase, I și a II-a, le-am învățat cu distinsul învățător Antonescu Gheorghe
(Gică învățătoru', cum îl cunoșteau sătenii). Clasele a III-a și a IV-a - cu
învățătorul Stănculescu George, care avea domiciliul în Mirila, la două case
depărtare de casa mea. Dintre colegi, îmi amintesc de Hircă Gheorghe (Friț) și de
Păun Dumitru (Mitru lui Pitache), cel mai năzdrăvan din clasă.
Mai toți copiii eram săraci și timpul ni-l petreceam cu vitele la păscut pe
miriștii, porumbiștii, deci timp de învățat nu prea aveam. În momentul când nu
știam, mai ales la aritmetică, luam bătaie cu nuiaua. Îmi amintesc bine că, în
spatele școlii erau gutui. Pe fiecare din elevi, domnul Gică învățătorul, ne punea
să aducem câte o nuia din gutui pe care o recunoșteam fiecare. În momentul în
care nu știam citi sau socoti la aritmetică ne trimetea să aducem fiecare nuiaua
lui și ne dădea la palmă. Dacă încercam să retragem palma, atunci situația se
îngreuna și primeam atâtea nuiele până palma se roșea și rămâneau dungile de la
nuia pe palmă.
Acasă, nu îndrăzneam să spun, deoarece părinții tot pe noi ne certau.
Domnul învățător Stănculescu Gheorghe avea altă metodă când nu știam. Ne
lua de perciuni sau după ceafă și ne ridica în sus. Sau la ora de muzică, dacă nu
știam cântarea, ne dădea cu diapazonul în cap. Drept să spun, îmi era tare frică
de el să nu mă spună părinților, de aceea evitam să mă joc la poartă cu copiii. Nu
aveam ghiozdan, ci o traistă făcută de mama cu băieri lungi, încât traista grea, cu
cărți, mă bătea mereu la picioare. Privitor la îmbrăcăminte, aveam un suman
făcut din dimie neagră, căciulă iarna, iar în picioare, opinci din șorici de porc.
Atât am învățat, doar patru clase primare.
Mirila, 27 ianuarie 2018
45. Ne punea la colț, chiar pe coji de nucă!
Feraru Petre (Petrică al lui Goace), Mirila
Născut la 20 decembrie 1930, în satul Mirila, comuna Bobicești (88 de
ani). Am învățat șase clase la școala Leotești. Clasele I-IV le-am învățat cu
Stoenescu Ștefan, care venea de la Balș unde stătea, cu șareta până la școală.
Clasele a V-a și a VI-a cu învățătorul Antonescu Gheorghe (Gică). Când nu
știam, ni se aplicau metode diferite. De exemplu, domnul învățător Stoenescu
ne punea să ne aplecăm cu burta pe bancă și ne trăgea cu nuiaua de gutui la
spate, iar domnul Gică învățătorul ne punea să ridicăm haina până la cot și cu
nuiaua ne atingea în lungul palmei până la cot. Atunci când nu eram cuminți, ne
alergam prin clasă, ne luam la trântă . Ne punea la colț uneori, chiar pe coji de
nucă. De multe ori, de frică, lipseam de la școală, pe motiv că am avut treabă
acasă, spuneam eu.
Mirila, 27 ianuarie 2018
504

46. Mama mă trimitea cu animalele să le pasc.
Nițu Anastasia, Mirila
Născută la 4 august 1941 în satul Mirila, părinții mei se numeau Nițu
Grigore și Nițu Florica. Clasele I-IV le-am făcut la Mirila, în conacul lui Cornel
Stăncescu, mare boier al satului.
Toate clasele învățam împreună cu învățătorul Stănculescu Gheorghe,
care era rău cu noi, deoarece nu știam carte. Acasă, mama mă punea la treburi
gospodărești sau mă trimitea cu animalele să le pasc. Dintre colegi îmi amintesc
de Ghioghina Cornel, Dicu Teodora, Chirea Ion, Dogaru Manu, Pârvu Ioana,
Staicu Florea și Cotoi Florea.
Mirila, 27 ianuarie 2018
47. Mă cățăram în dud și cântam ,,CUCU!”
Coadă Ion, Mirila,
localnic, satul Mirila, comuna Bobicești
Clasele I-IV le-am învățat la Mirila, în una din camerele de la conacul
boierului Cornel Stăncescu. Nu exista local propriu pentru școală în satul Mirila,
la acea dată. Se învăța la simultan cu învățătorul Stănculescu Gheorghe. Dintre
colegi, îmi amintesc pe Matei Dumitru, Capră Constantin, Andrei Otru, Smătrea
Elena, Cojocaru Angela, Smătrea Toma, Smătrea Gheorghe etc.
Eu mă număram printre elevii de nivel mediu, deoarece nu aveam timpul
necesar de învățat, având în vedere că părinții mei, agricultori, plugari, aveau
patru-cinci animale pe care trebuia să le îngrijesc. Printre elevii buni, se număra
Cojocaru Angela. Eram și zburdalnic. Îmi plăcea în timpul pauzelor, primăvara,
să ies primul din clasă, să fug primul la dudul de lângă conac, să mă cațăr în el și
să cânt „cucu.” Colegii mei se năpusteau să iasă repede din clasă, să asculte
cucul cântând. În momentul când ei se apropiau de copac, eu nu mai cântam și
coboram din el, spunând că am vrut să prind pasărea ce cânta (cucul). Clădirea în
care învățam se deteriorase și prin tavan curgea apă de la ploaie sau primăvara,
din topirea gheții, încât băncile se udau. Domnul învățător Stănculescu, ca să
determine pe părinții noștri să vină și să repare acoperișul clădirii a cărei tablă se
învechise, ne așeza tocmai acolo unde umezeala era mai mare pentru a merge
acasă uzi pe haine și părinții să vadă în ce condiții învățăm carte și să repare
acoperișul.
Mirila, 27 ianuarie 2018
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48. Timp de 40 de ani am fost profesoară de limba franceză
Pătru Maria, profesoară pensionară
M-am născut la 20 august 1948 în Comuna Bobicești, Județul Romanați.
Numele meu de familie era Stănica. Am urmat școala primară în satul Comănești
între anii 1955- 1959, avându-l ca învățător pe domnul Gârlea Ion, un dascăl
bine pregătit și foarte apropiat de copii. Școala Generală am urmat-o la Bobicești
în perioada 1959- 1962, iar liceul Teoretic la Balș (1962- 1966). După absolvirea
liceului m-am înscris la Facultatea de Filologie secția Limba și literatura română
și limba și literatura franceză la cursuri fără frecvență în perioada 1967-1973. Mam încadrat la început ca profesor suplinitor de limba franceză la Școala
Generală Bechet (1966-1974) iar din anul 1974 am devenit profesor titular la
catedra de limba franceză la școala Generală Bobicești.
Timp de 40 de ani am fost profesor de limba franceză cu completare
uneori cu ore de limba română. Pe parcursul activității am obținut toate gradele
didactice, înainte de 1989. În cadrul activității didactice am încercat în primul
rând să mă pregătesc bine pentru a mă face înțeleasă de elevi și să obțin rezultate
bune. Am cooperat permanent cu cadrele didactice , fiind apreciată și stimată de
colegi. Fiind elevă a Școlii Bobicești, apoi cadru didactic, alături de foștii mei
dascăli am căutat ca prin prestația mea să mă ridic la nivelul celor care m-au
învățat și instruit. Am avut elevi minunați și colegi de nivel înalt cu care mă
mândresc. Acum sunt pensionară și timpul liber mi-l petrec scriind poezii.
49. Am ascuns opincile în mărăcini, în Dolie, și am plecat desculț la
școală. Un vecin... mi-a luat opincile...
Ilie Răsboi, localnic, Mirila
Prin harul bunului Dumnezeu am venit și eu, Ilie RĂSBOI, în lumea asta
pământeană (în anul 1948, luna octombrie), o fărâmă de copilaș într-un sat
oltenesc, Leotești, din părinții Ion și Floarea, oameni cinstiți și harnici ca și alți
săteni dar într-o perioadă de timp cu multe frământări politice și sociale ce au
urmat după război.
Îmi aduc aminte cu drag de anii copilăriei, mai puțin cei până la cinci
ani, amintiri pe care le am de la frații mei mai mari: Mihai Florea și Dumitru.
După cei cinci ani am început să percep singur evenimentele copilăriei
închegând prietenii cu alți copii mai mici sau mai mari decât mine. Mergând cu
oile și vitele la pășunat inventam tot felul de jocuri: țurca, la ogoi, capra, tragere
cu arcul cu săgeți făcute din bețe de cânepă. Uneori uitând de animale care intrau
în recolte paznicul de câmp (pândarul) ne lua animalele la OBOR iar părinții
trebuiau să plătească 5 lei pentru fiecare animal ca să-l scoată după care urma să
luăm o zdravănă chelfăneală de la ei când veneau acasă.
Într-una din zile a adus tata pământ galben să repare soba iar eu
împreună cu nedespărțiții mei prieteni din copilărie: Florin (al lui Bugaie) și
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Nicu verișorul meu, ne îndeamnă necuratul și ne ducem la preotul satului, Popa
Gheorghe care era vecinul nostru să tăiem lăstarii de la dud și să facem nuielușe;
puneam câte o mână de pământ galben în vârful nuielușei, o presam bine cu
mâna și ne luam la întrecere - care dă cu ghiuleaua peste casa popii. Operația a
reușit de câteva ori dar am nimerit și în geamurile de la casa preotului făcându-le
bucățele. Paguba a fost suportată de părinți, bineînțeles iar noi am luat o păruială
zdravănă.
Apropiindu-se vârsta de 7 ani, în anul 1955, am început școala sub
îndrumarea învățătorului, domnul GÎRLEA – un om isteț dar aspru cu noi însă și
noi făceam multe năzbâtii. Ne loveam cu buretele de șters tabla, aruncam cu
buretele pe pereți în tablourile care reprezentau conducătorii politici din acea
perioadă. Fiind refugiat din Basarabia, domnul învățător ne pedepsea aspru
pentru aceste fapte, fiindu-i teamă să nu-i găsească tablourile murdare vreo
inspecție inopinată. Pedeapsa era statul la colț, în genunchi pe coji de nucă sau
pe boabe de porumb, chemarea părinților la școală iar acasă urma o altă pedeapsă
de la părinți.
Domnul GÎRLEA, învățătorul nostru era un gospodar desăvârșit, clasa
era plină de flori, săptămânal se dădea cu motorină pe podea iar în clasă se intra
numai cu cipici. Această operație de îngrijire a clasei se făcea de către femeia de
serviciu împreună cu grupa de serviciu, conform graficului făcut de către domnul
învățător GÎRLEA.
După terminarea celor patru clase primare am urmat clasa a cincea în
comuna Bobicești, având ca diriginte pe doamna GÎRLEA, un dascăl desăvârșit
cu suflet părintesc. Îmi aduc aminte că într-una din zile mergând la școală la
Bobicești aveam ca încălțăminte niște opinci de cauciuc, legate cu sfoară de
picioare fiindcă erau mari, opinci procurate de tata de la nea Mielache (Pasageru)
cizmarul satului care era prietenul lui tata.
Mă îndeamnă necuratul și punctul Dolie le ascund în niște mărăcini și
plec desculț la școală, însă fiind prin zonă un vecin care m-a văzut mi-a luat
opincile din mărăcini și i le-a dat lui tata. Ducându-mă desculț la școală doamna
diriginte GÎRLEA când m-a văzut cu piciorușele goale a rugat o colegă de clasă
care era mai înstărită și mi-a adus o pereche de pantofi în stare bună și-o pereche
de ciorapi. Această colegă se numea Babinschi Puiu.
Și aici în clasa a V-a am închegat prietenii cu colegii mei de clasă
precum Șerban Stan, Cearapin, Vicențiu iar cea mai de durată prietenie a fost și
este și astăzi cu Manolescu Costel. Am mai făcut și aici unele năzdrăvănii
precum plecatul (chiulitul) de la orele de muzică ale domnului învățător
Stănculescu Gheorghe pentru că nu știam să cânt pe notele muzicale. Mă
refugiam prin zăvoiul din spatele școlii împreună cu colegul meu Victor Duca și
alții din zonă mâncând gherghine. Ieșeam prin grădina lui Victor în stradă când
treceau copii de la școală și mergeam și noi acasă. Domnul învățător Stănculescu
a venit la tata și i-a zis “Mă, Niță să știi că o să-ți las copilul corigent la muzică”.
Tata știind că nu pot să pricep muzica l-a rugat pe domnul învățător să mă ierte,
să nu mă lase corigent, i-a dat o funie de usturoi și așa am trecut clasa la muzică
în acel an.
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50. Anghel Alexandru – învățător refugiat după Dictatul de la Viena
(1940)
(Din lucrarea Drama învățătorilor refugiați în județele Olt și Romanați,
de Ion Tilvănoiu & alții)
În timpul Regelui Carol al II-lea, în anul 1940 România a fost
dezmembrată; din trupul ei s-au luat teritorii importante: Basarabia și nordul
Bucovinei în iunie 1940 sunt luate de Rusia Sovietică, Ardealul de Nord este luat
de Ungaria la 30 august 1940, iar Cadrilaterul este luat de Bulgaria în septembrie
1940. Acesta a fost Dictatul de la Viena.
În aceste împrejurări tragice preoții, învățătorii, reprezentanții
administrației și populația de rând din zonele ocupate au fost obligați să se
refugieze pentru a nu fi deportați sau umiliți de stăpânirea străină. Învățătorii au
avut mult de suferit, au trecut prin clipe grele.
Mulți învățătorii refugiați au ajuns în Județele Olt și Romanați. Printre
aceștia se află și învățătorul Anghel Alexandru, venit în Comuna Bobicești.
„Anghel Alexandru – învățător definitiv din anul 1938, a funcționat la școala din
Satul Seidali (Comuna Fândâcli), Județul Caliacra. Era căsătorit cu Elena
Anghel, tot învățătoare, născută în Comuna Bobicești, Județul Romanați. În
cererea din 7 septembrie 1940 solicita să lucreze ca învățător la una din
următoarele școli: Bobicești, Județul Romanați, unde soția sa, Elena Anghel avea
proprietate; Comănești; Morunglav; Leotești, Balș, toate localitățile făcând parte
din Județul Romanați. A fost repartizat la Școala din Comuna Bârza, Județul
Romanați (din lucrarea Drama învățătorilor refugiați în județele Olt și
Romanați, de Ion Tilvănoiu & alții, 1940, Editura Hoffman, 2016, pag. 10).
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PA R T E A a I V- a
I M A G I N I ... FĂ R Ă C U V I N T E
ȘC O A L A B O B IC E ȘT I

1.
1 . Ș c o a la G im n az i al ă B o bi ce ș t i
(d a tă în f ol os i n ț ă î n a n u l 1 9 7 3)

2.

2 . P ă r in te le
D u m itr u B o b ic e s c u ,
c tit or u l Ș c ol ii v e c h i
(1 a p r il ie 18 8 5 )

3.
3 . P la ca m em or ia lă, Ș co ala
ve ch e - 188 5
(,,Ș C O A L A C O M U N I B O B I C E Ș T I F O N D AT Ă D E P R E O T U
D . BO B I C ES C U L A 18 85 AP R I L I E 1 .
Î N M EM O R I A F IU L U I S Ă U ,
I O A N D . BO B I C E S C U )
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