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Exigenţele şcolii româneşti în a doua 
jumătate a veacului al XIX-lea au fost 
legate de spiritul ştiinţific european al 
etatizării educaţiei. Statul modern a 
făcut un scop din dezvoltarea facultăţilor 
fizice, morale şi intelectuale, pentru ca 
acestea să fie puse în slujba prosperităţii 
individului şi a statului. Educaţiunea, ca 
artă de a creşte copiii, a devenit o misiune 
a şcolii, instituţie care a făcut o prioritate 
din formarea unor generaţii de copii şi 
tineri sănătoşi. Astfel, statul era dator “să 

îngrijească ca şcoala să nu vateme sănătatea şcolarilor.“ Binefacerile şcolii rurale şi 
urbane, primare şi secundare, trebuiau asigurate la tot poporul,dar mai ales copilului 
de ţăran care trebuia “luminat.“Şcolile rurale româneşti creau mai probleme, mai 
ales prin ritmul mai lent de aplicare a instrucţiunilor şi normelor moderne, fiind 
considerate mult mai înapoiate în drumul entuziast al şcolilor spre modernizare pe 
baze ştiinţifice.Tot în mediul rural erau localurile cele mai nepotrivite şi insalubre, 
din cauza sărăciei comunelor, dar şi a nepriceperii consiliilor comunale. Copii de 
ţărani parcurgeau drumuri lungi până la şcoală, ceea ce le punea în pericol sănătatea 
şi capacitatea de învăţare.1

1 Sfârşitul veacului al XIX-lea a coincis cu accentuarea preocupărilor pentru consecinţale 
medicale ale activităţii şcolare. Mediul şcolar era considerat, din punctul de vedere al 
igieniştilor şi pedagogilor, un focar de boli şcolare, precum bolile ochilor (miopia sau 
vederea scurtă şi ipermetropia), deformaţiunile coloanei vertebrale, bolile circulaţiei şi 
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Interesul statului nu era numai dezvoltarea prin şcoală a cunoaştinţelor şi 
asigurarea sănătăţii fizice, ci şi asigurarea forţei de muncă pentru economia 
naţională. Dar, pentru ca şcoala să formeze nu numai intelectul şi moralul, ci şi 
omul întreg, pedagogia avea trebuinţă de concursul higienei şi medicinei.Faţă de 
alte state europene, înaintate în cultură, România era rămasă în urmă în privinţa 
serviciilor medicale şcolare, de aceea se considera necesară intensificarea inspecţiei 
medicale şcolare. După modelul şcolilor germane, franceze, scandinave, ungureşti, 
ruseşti, se considera necesară consultarea cu scop preventiv a şcolarilor de căre 
medicii şcolilor. Între anii 1896-1900 au funcţionat doar doi medici speciali, care 
se ocupau de şcoala publică, dar numai în capitala Regatului. Tot în Bucureşti abia 
în 1901 s-a numit un medic al şcolilor publice, care să lucreze după instrucţiunile 
speciale fixate deja din 1895.2

Şcoala era un “mecanism complicat,“ care trebuia să progreseze cu metode 
ştiinţifice în faţa unor “influenţe vătămătoare,“ pe care le enumerau în teorie 
pedagogii, igieniştii, psihologii, psihiatrii şi fiziologii, din ţară şi din străinătate.
Toţi aceştia pretindeau că munca intelectuală intensă şi prelungită afecta pulsul, 
respiraţia, temperatura corporală şi forţa corporală.Folosind rezultatele metodei 
experimentale savanţii europeni ofereau soluţii şi metode pretinse ca fiind mai 
adecvate privind cantitatea şi calitatea muncii intelectuale în şcoli.Metodele de 
învăţământ ale vremii trebuiau să se conformeze legilor “evoluţiunii mintale,“ 
specifice fiecărei “etăţi a vieţii.“ Din 1893 Legea învăţământului primar şi normal 
primar (Take Ionescu) nu mai admitea şcolarizarea copiilor sub 7 ani împliniţi şi 
chiar la acestă etate era obligatorie menajarea memoriei. Regulamentele şcolare 
precizau că pentru elevii începători lecţiile nu puteau depăşi 25 de minute, trebuind 
să fie întrerupte de “mici recreaţiuni.“ O mare problemă a pedagogiei teoretice şi 
practice o constituiau însă copii slab dotaţi intelectual, despre care se afirma că 
îngreunau progresul claselor şcolare. Soluţia pentru aceştia era educaţia morală, 
pentru a se evita în viitor îngroşarea contingentului de “poporaţiuni a închisorilor 
şi a caselor de prostituţie.“ O altă recomandare faţă de copii cu inferioritate mintală 
era  neacceptarea lor în şcolile secundare, deşi se recunoştea inexistenţa în România 
a claselor speciale ca în Germania, Franţa, Anglia, Elveţia sau Danemarca.3

ale compoziţiei sângelui, bolile sistemului nervos (nervozitatea, durerea de cap, isteria, 
chorea, neurastenia etc.), bolile organelor vorbirii,bolile urechilor şi ale nasului, bolile 
infecţioase şi altele Dr. I.Felix, “Progresele igienei în cei din urmă ani. Conferinţă ţinută la 
22 septembrie 1903,“ în Asociaţiunea Română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor. 
Congresul şi Expoziţiunea din Bucureşti. Anul 1903. Bucureşti, Imprimeria Statului, 1908, 
p.767-769. Stelian Mândruţ, “Învăţământul comunal elementar din Transilvania între anii 
1867-1918, “în Crisia, 1989, 19, p. 265-287.

2 Pentru a prelua cât mai devreme educarea copiilor statul “obliga pe părinţi ca să trimită 
copii lor la şcoala primară în etate fragedă, când corpul nu este încă dezvoltat.“ Dr. I.Felix, 
op. cit., p. 738, 777-779.

3 Ibidem, p. 748-749, 751. Gabriela Bodea, “Tradiţie şi modernism în învăţământul 
românesc,“în Studia oeconomica, 1999, 44, nr. 2, p. 81-91. Gabriel Bădărău, “Şcoala 
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Administraţiile şcolare au trebuit să ţină cont în practică de câteva aspecte care 
afectau activitatea şcolară: localul şi instalaţiile şcolare nepotrivite, mobilierul rău 
construit şi deficitar aşezat, aglomerarea în camere strâmte, aerul stricat, praful, 
iluminarea şi încălzirea vicioasă, literele prea mici şi prea îndesate ale cărţilor 
(manualelor), şederea nepotrivită la cetire, la scriere, la lucrul de mână, apropierea 
prea mare de ochi a cărţii, hârtiei, obiectelor de lucru, metoda rea a învăţământului, 
schimbarea pripită a obiceiurilor, disciplina aspră, frica copilului de pedeapsă, 
atenţia prelungită, învăţătura nepotrivită cu capacitatea mintală a copiilor, fără 
alternarea raţională a materiei didactice şi a orelor de clasă, teme prea multe de 
scris, lucrări numeroase de făcut acasă, care trăgeau după ele reducerea timpului 
necesar de somn, prezenţa în şcoli a unor şcolari sau învăţători bolnavi de boli 
contagioase etc.4 Dintre toate aceste incoveniente, la fel de defavorabile şcolilor 
româneşti, situaţia metodelor de învăţământ devenise o urgenţă în ultimele decenii 
ale veacului al XIX-lea. Receptivitatea faţă de cercetările pedagogiei şi patologiei 
şcolare recomanda atenţia la aspectele care afectau capacitatea fizică şi mintală a 
copiilor: munca intelectuală precoce, prelungită, nepotrivită cu etatea şcolarilor sau 
programele şcolare încărcate de materii care duceau la “surmenaj intelectual.“Şcoala 
românească era racordată la curentul pozitivist pedagogic şi medical al timpului, 
care considera că oboseala vătămătoare însemna alterarea sistemului nervors, 
îngreunarea cugetării, a raţiunii, ca urmare a unor reacţii chimice cerebrale. Fiziologii 
se străduiau şi ei să avertizeze despre efectele nefaste ale oboselii, înţeleasă ca o 
secătuire de energie, care putea deveni fatală. Pentru a se evita “supraîncărcarea 
sistemului nervos,“aşa cum pretindeau cercetătorii străini şi români timpului, 
era absolut necesar repausul şi dozarea lecţiilor, care nu trebuiau să depăşească 
în şcolile primare o jumătate de oră. Efectele patologice imediate erau, aşa cum 
demonstraseră experimental unii cercetători ca Baginsky şi Netolitzky, slăbirea 
organismului, lipsa apetitului, pierderea rumenelii din obraji, a voiciunii, a plăcerii 
de a lucra, de a se juca şi deranjarea somnului. Perturbarea nutriţională în timpul 
unei activităţi şcolare devenea gravă, ca urmare a scăderii substanţelor chimice, 
precum “materiile albuminoase“ din organism. Astfel, şcolarul devenea leneş, distras, 
somnoros, apatic, suferea de sângerări în nas, dureri de cap şi palpitaţii. Munca lui 
devenea superficială, pentru că slăbirea organismului era descurajatoare.Toate aceste 
reacţii nu trebuiau însă să provină neapărat de la calitatea şi cantitatea materiei de 
învăţământ, de la metoda şi  personalitatea învăţătorului, ele mai puteau avea şi alte 
cauze: locuinţa insalubră, hrana insuficientă, culcarea la oră târzie, predispoziţii 
patologice moştenite, lecţiile suplimentare, precum cele de limbi străine şi muzică, 
participarea la sindrofii, consumarea unor băuturi şi altele.5 

românească şi absorbţia modelelor la începutul epocii moderne,“ în Cultură şi Societate, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 185-204.

4 Dr. I.Felix, op. cit., p. 739. Paul Grigoriu, “Tradiţie şi inovaţie în şcoala românească din 
secolul al XIX-lea,“ în Revista de pedagogie, 1988, 37, nr. 7, p. 58-60.

5 Termeni precu surmenaj intelectual sau suprasurmenaj mental fuseseră deja lansaţi de 
o serie de savanţi ai timpului, precum G.S. Lagneau, H. Spencer, A. Mosso, Axel Key, H. 
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Interesele pedagogiei şcolare erau legate de o bună desfăşurare a activităţii în 
şcoli, de aceea se recomandau recreaţiile dintre lecţii, respectarea duratei acestora 
şi a numărului de ore zilnice, proporţionarea adecvată a temelor şcolare, astfel 
încât ele să nu ocupe prea multe ore. Metoda Sikorski cerea ca dictările să nu fie 
făcute decât la primele ore de dimineaţă, pentru că la amiază greşelile erau mult 
mai frecvente din cauza oboselii şcolarilor. O altă metodă, de măsurare a obosealii 
şcolarului era cea extensiometrică, adică aplicată cu ajutorul compasului. Cu cît 
vârfurile compasului erau mai depărtate, cu atât se considera că şcolarul îşi pierdea 
sensibilitatea tactilă, ca simptom al oboselii. De asemenea, “provizia de rezistenţă“ 
în privinţa memoriei şcolarilor cerea ca dificultatea lecţiilor să fie mai mare în 
primele zile ale săptămânii, respectiv luni şi marţi şi mai lejere spre sfârşitul acesteia. 
Sâmbăta era considerată ziua cu rezultatele cele mai slabe, “agerimea intelectuală“ 
trebuind recuperată duminica.6  

Osteneala şcolarilor era considerată vătămătoare, datorită “excesului muncii 
intelectuale,“ determinat de folosirea cărţilor. În anul 1891, la un congres didactic 
ţinut la Iaşi, s-a considerat că învăţarea din cărţi era inferioară dobândirii de 
cunoştinţe direct de la învăţător. Ca urmare, manualele de aritmetică, geometrie, 
gramatică “trebuiesc pentru învăţător, nu însă pentru şcolari. În loc de carte fiecare 
elev are un caieţel, în care se trece noua cunoştinţă dobândită în mod euristic în 
clasă, împreună cu un exemplu tipic.“ Tot în 1891 I.I.Gabrielescu (autor al unui 
Curs de pedagogie) a recomandat învăţătorilor “să facă instrucţiunea atrăgătoare, să 
nu încordeze atenţiunea copiilor peste măsură, să dea recreaţiuni în care copii să 
petreacă şi să câştige forţele pierdute.“ Lecţiile trebuiau învăţate, mai ales la şcoală, 
activitatea de acasă trebuind să fie mai puţin încărcată. În anul 1893 pedagogul 
P.Dulfu sfătuia, la rândul său, pe învăţători să nu treacă repede de la o idee la alta, 
pentru că mintea elevilor nu putea pricepe temeinic o idee decât după un oarecare 
timp. Acelaşi pedagog recomanda să nu se dea şcolarilor dintr-o dată o cantitate 
mare de cunoştinţe, motivul fiind osteneala minţii şi trupului şcolarilor.7 

Dezvoltarea armonioasă a corpului din punct de vedere fizic şi intelectual 
reprezentase un model de succes în numeroase ţări europene, precum Prusia, Franţa, 

Griesbach şi alţii, care s-au ocupat de patologia didactică. Dr. I.Felix, op. cit., p. 746-747. 
Ana Gabriela Negulescu, “Criterii şi valori ştiinţifice în elaborarea manualelor şcolare 
(1877-1917),“ în Revista de Pedagogie, 1985, 34, nr.12, p. 57-60.

6 Meticulozitatea psihologiei şcolare mergea atât de curajos în căutarea metodelor de 
depistare a oboselii şcolare, încât reflexele trebuiau măsurate în degete cu cilindru de 
fier, în greutate de 3-4 kg. Folosirea ergografului fusese experimentată la Iaşi de G. Socor 
şi C. Brăileanu, care deveniseră experţi şi în folosirea dinamometrului, care măsura 
comparativ munca fizică şi pe cea intelectuală. Rezultatul experimentului lor a fost că 
munca intelectuală putea genera o oboseală mai mare decât cea fizică. Dr. I.Felix, op. cit., 
p. 749-751. 

7 Ibidem. Gheorghe Iutiş, “Problema manualelor şcolare. Aspecte legislative (1864-1948),“ 
în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “A. I.Cuza,“ 2004, 50, p. 151-164. 
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Anglia, unde mişcarea fizică prin sporturi şi jocuri şcolare câştigase teren. Exerciţiile 
fizice, gimnastica, jocurile gimnastice au fost declarate obligatorii în şcolile primare 
româneşti în ultimul deceniu al veacului al XIX-lea (Legea asupra învăţământului 
primar şi normal primar din 1896), scriindu-se chiar manuale în acest scop, precum 
“Educaţia fizică“ (1894) a lui Dimitrie Ionescu. Pentru “educaţiune fizică“ nu se 
puteau depăşi totuşi 2 ore săptămânal, de aceea jocurile şcolare trebuiau organizate 
în afara programei de cursuri. Totuşi Ministerului Cultelor şi a Instrucţiunii Publice 
a introdus încă din 1 aprilie 1899 întrebuinţarea deasă a jocurilor, iar programa 
analitică din 1902 a şi precizat diversitatea jocurilor şcolare: aruncarea mingii cu 
piciorul sau cu pumnul, “buşita în cerc,“oina sau hrina şi altele. La 10 mai 1898 
Ministerul a instituit concursuri anuale de oină pentru toţi elevii din şcolile primare, 
normale şi secundare, iar de la 1 februarie 1899 s-au reglementat concursurile de 
oină dintre diferitele şcoli.8 

Realităţile şcolare româneşti începuseră să se adapteze la aceste cerinţe moderne 
ştiinţifice. Regulamentul de ordine şi disciplină pentru şcoalele primare urbane de 
ambe sexe şi pentru şcolile primare rurale de ambe sexe precizase până în 1903 
fixarea duratei claselor la 5 ore pe zi, afară de lecţiunile de muzică vocală, adăogată 
la aceste 5 ore. Cântatul devenea şi un fel de gimnastică a aparatului respirator, 
pentru asigurarea unei dicţii frumoase a şcolarului În Regatul României învăţătura 
de muzică vocală era obligatorie pentru şcolile primare şi secundare de ambele sexe, 
mai ales cele de pe Domeniul Coroanei. Un rezultat important al învăţării muzicii 
şi cîntatului a fost înfiinţarea corurilor din şcolile urbane şi rurale. Recomandările 
ştiinţifice ale vremii cereau să nu se abuzeze de efort la cântat, pentru a nu se 
afecta “respiraţiunea“ şi “inspiraţiunea“ elevilor.9 Depăşirea efortului elevilor era 
declarată abuz, de aceea reglementările ministeriale au devenit tot mai precise în 
acest sens. Legea asupra învăţământului primar şi normal primar din 1893 precizase, 
de asemenea, că în nici o şcoală primară elevii nu puteau fi ţinuţi la şcoală mai mult 
de 3 ½ în primii doi ani, de 4 ½ în ceilalţi ani de studiu. În afara acestor ore se puteau 
face exerciţii de gimnastică, lucrări manuale şi aplicaţii practice de grădinărie. 
Lucrul manual în şcolile primare rurale data în Regat din 1898, cele mai multe 
ateliere fiind pe Domeniile Coroanei. La sate numărul orelor de lucru manual pe 
săptămână erau de 3 ore, faţă de numai două ore în şcolile urbane. Motivele ţineau 
de cultivarea unor obiceiuri sănătoase în mediul rural, precum purtarea pălăriilor 
de paie la muncile câmpului.10 

8 Oina sau hrina era un “joc războinic“ la care luau parte 16-24 jucători, împătţiţi în două 
tabere rivale. Jocul se desfăşura pe un teren de cca 100 metri lungime şi 80 lăţime, cu o 
minge şi o bucată de lemn dreptunghiulară de 50-70 centimetri lungime şi cu capătul 
rotund la partea unde trebuia apucată. Dr. I.Felix, op. cit., p. 761-764.

9  Ibidem, p. 751, 765-767.

10 Ibidem.
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Interdicţii şi pedepse şcolare 

Un aspect, care nu putea fi neglijat în şcolile româneşti era disciplina şi higiena 
şcolară, care se referea, nu numai la curăţenie, aerisirea încăperilor, ci şi la ţinuta 
şcolarilor. Igiena şcolară ştiinţifică interzicea purtarea de către eleve a corsetelor, 
veşmintelor şi a încălţămintei prea strâmte, precum pantaloni, fuste, camisoni, 
pieptare, gulere înguste, pentru că stânjeneau activitatea şcolarilor. Corsetul avea 
acele întăriri din os sau lemn care micşorau capacitatea toracelui, a pântecelui, 
ceea ce stânjenea funcţionarea adecvată a organelor interne. Argumentele eliminării 
corsetului era de natură ştiinţifică, fiind foarte bine cunoscute explicaţiile unor 
cercetători străini, precum A. Paré, G. von Bunge, L. Burgerstein, F. Bulin ş.a., care 
au propus cât mai multe inovaţii vestimentare. Şi la noi au existat preocupări pentru 
higiena şcolară şi a veşmintelor, începând cu A. Fetu, autor al unei lucrări cu titlul 
“Proiect de organizarea poliţiei sanitare,“ publicată la Iaşi în 1863. Interzicerea 
corsetului în şcolile publice şi private datează din anii 1897 şi 1899, dar invocarea 
dezavantajelor acestuia arăta că nu se instalase o disciplină deplină în acest sens. 
Lepădarea corsetuluinu se putea face, decât “după reforma radicală a îmbrăcămintelor 
femeieşti.“11

Lipsa disciplinei şcolare, adică perturbarea activităţilor şcolare a impus câteva 
pedepse specifice. Numai că anumite pedepse şcolare au fost considerate nepotrivite 
pentru că provocau, direct sau indirect, vătămarea sănătăţii elevilor. Aplicarea 
pedepselor cerea prudenţă şi reflectare prealabilă. Dintre toate pedepsele cele 
corporale, precum loviturile în cap sau peste urechi au fost considerate cele mai 
periculoase, pentru că puteau provoca leziuni fizice, dar şi boli nervoase. În familie 
pedepsele corporale trebuiau să fie rare şi doar până la vârsta de 7 ani. Se considera 
că în ţările române, ca şi în alte ţări europene, bătaia cu “varga groasă“ a rămas ca 
“o piatră unghiulară“ de educare a copiilor. Pedeapsa corporală a fost interzisă în 
toate şcolile prin regulamente de ordine şi disciplină,dar cu toate prescripţiunile care 
interziceau pedeapsa prin lovire a şcolarilor, mulţi pedagogi, credeau că bătaia era 
necesară. Ea trebuia aplicată mai ales în familiile unde educaţia fusese neglijată. De 
altfel, nici pedagogia modernă de la începutul veacului nu o eliminase, considerând-o 
“indispensabilă“ ca remediu pentru câteva situaţii:rezistenţă, minciună, maltratare 
de animale, leziuni intenţionate, stricare de arbori sau de plantaţii. În locul aplicării 
bătăii se recomanda înfiinţarea de şcoli speciale de corecţie. O pedeapsă folosită în 
caz de abateri disciplinare a şcolarilor era şederea în piciore, vreme de 10 sau 15 
minute sau reţinerea şcolarului pedepsit la şcoală.12

11 Tot în interesul modernizării higienei au scris D. Gerota, Efectele şi dezavantagiile purtării 
corsetului, Bucureşti, 1899, E. Kaminski, Îmbrăcămintea femeii, Bucureşti, 1902. Dr. 
I.Felix, op. cit., p. 758-759.

12 La Londra existau şcoli de corecţie, ca un fel de internate plutitoare, aflate pe un vas pe 
Tamisa, Truant Schools. Ibidem, p. 752-753.
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Educaţiunea fetelor

Formarea unei naţiuni viguroase, morale şi sănătoase a fost argumentul acordării 
unui rol tot mai serios educării fetelor, din oraşe şi sate, mai ales în ultimul deceniu 
şi jumătate al veacului al XIX-lea. De altfel, pedagogii şi higieniştii din toate ţările 
europene manifestau un interes aparte pentru o mai bună educare a fetelor.Acestea 
trebuiau pregătite temeinic pentru menirea de educatoare ale copiilor, de aceea aveau 
nevoie de o serie de cunoştinţe de pedagogie în acest sens. O asemenea instruire de 
pedagogie, mai ales froebeliană, o puteau oferi şcolile secundare. Legea instrucţiunii 
româneşti din anul 1899 a stabilit obligativitatea învăţătutii pedagogiei în şcolile 
secundare de fete.13 

Întinderea instrucţiunii secundare şi profesionale a fetelor a făcut progrese la 
oraşe, dar mai puţin în comunele rurale. Statisticile ministeriale pe anii 1899-1900 
au arătat că existau în Regatul român şcoli urbane şi rurale, de fete sau mixte, care 
favorizau instrucţia şi educaţia fetelor. Procentul de şcolarizare a fetelor în sate era 
destul de mic, de 14,4 %. Din totalul de 324 005 fete, doar 46 615 s-au înscris în 1900 la 
şcoală, procentul fiind destul de mic, la fel şi promovabilitatea acestora. Frecventarea 
slabă a şcolilor de către fetele din mediul rural se datora şi lipsei spaţiului în şcolile 
rurale. Ca urmare, ca să suplinească frecventarea şcolilor Ministerul Instrucţiunii 
şi al Cultelor a recomandat învăţătoarelor şi învăţătorilor rurali să ţină şezători cu 
fetele şi femeile de la sate şi comune. Asemenea şezători rurale fuseseră organizate 
de către învăţătoare şi soţiile învăţătorilor, pentru ca femeile satului să le dea fetelor 
sfaturi legate de ţesut, cusut, igienă sau întreţinerea gospodăriei. Într-un mod analog 
lucrau cercurile şi societăţile culturale,cele economice organizate din anul 1897, mai 
întâi în satele de pe Domeniul Coroanei. Apoi,la îndemnul ministrului Spiru Haret 
s-au organizat asemenea cercuri şi societăţi culturale în toate judeţele, la conferinţele 
lor fiind invitate fete şi femei.14 În oraşe din totalul de 50 924 fete s-au înscris în 
şcoala publică doar 28 756 fete, dintre care au promovat 17 000. La universităţile 
româneşti numărul fetelor înscrise în 1900 era de 490, respectiv 322 româce la 
Universitatea din Bucureşti,cele mai multe, 167, la Litere şi 134 la Universitatea 
din Iaşi, tot la Litere fiind înscrise 89 fete. Numărul fetelor care frecventau şcolile 
şi universităţile era considerat “suficient,“ nefiind de dorit creşterea lui. Motivul 
îngrijorării era periclitarea “clădirii sociale“ româneşti, distrugerea familiei în 
cercurile culte ale poporaţiunii orăşeneşti. Idealul educaţiunii fetelor nu se referea 
la studiile universitare, ci la cea din şcolile mai puţin pretenţioase, care cultivau 
cunoştinţe practice ale gospodăriei.Educaţiunea trebuia să facă şi la noi din femeie 
agentul principal al civilizaţiunei, prin urmare şi al igienei în familie, în casă,... în 

13 Ibidem, p. 758. vezi Nichita Adăniloaie, Învăţătorii luminători ai satelor (1848-1919), 
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale “D. Bolintineanu,“, 2002. Gabriela Cristea, Reforma 
învăţământului. O perspectivă istorică, (1864-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, 2001. Dumitru Muster, “Contribuţii la afirmarea pedagogiei româneşti,“ în 
Revista de Pedagogie, Bucureşti, 1990, 39, nr. 10, p. 84-90.

14  Dr. I.Felix, op. cit., p. 755-756.
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toată întinderea ei, să cunoască condiţiile igienei casei, a acţiunii bolilor infecţioase 
asupra locuinţei, a igienei hranei, a valorii nutritive a diferitelor alimente în raport 
cu costul lor, toată igiena copilului, tot ce constituie economia casnică şi traiul 
sănătos al familiei.“15

Unul dintre cele mai apreciate roluri ale femeii era cel din agricultură. Asta 
cu atât mai mult cu cât România era o ţară agricolă, de agricultură depinzând 
însăşi propăşirea ei. Legea asupra învăţământului profesional din martie 1899 
a prescris înfiinţarea de şcoli elementare de agricultură şi de gospodărie rurală. 
Astfel, articolul 7 din această Lege se preciza că “pentru fete se vor înfiinţa şcoli 
elementare de gospodărie rurală, în cari să se deprindă cu practica gospodăriei 
ţărăneşti, cu utilizarea productelor, cu îngrijirea vitelor. Aceste şcoli vor fi sau nu 
de sine stătătoare sau alăturate pe lângă o şcoală elementară de agricultură sau 
pe lângă o şcoală primară de fete.“16 La noi însă antrenarea femeii în activităţile 
productive şi în modelarea moravurilor naţionale lăsa de dorit.Mai mult, la fel ca în 
alte ţări europene, în loc să se ocupe de familie, de copii, de casă, femeile trebuiau 
să se angajeze, pentru a procura pâine. Asta şi pentru că multe dintre fete şi femei 
nu se puteau mărita, unele neavând zestrea cerută de bărbaţi sau pur şi simplu 
unii bărbaţi nu recunoşteau datoria de a-şi întreţine familia prin propria muncă. 
Cu cât femeia devenea mai cultă, cu atât devenea mai capabilă să-şi îndeplineacă 
misiunea de soţie, de muncă, de gospodină. Pe de altă parte cultivarea prin şcoală 
a fetelor trebuia să ţină cont, că din punct de vedere ştiinţific se aprecia că femeia 
nu ar avea capacităţi fizice şi nici intelectuale, ca să o facă să reziste la şederea 
prelungită în şcolile de toate gradele. Fiind în “evoluţiune,“ corpul femeii putea fi 
afectat de efortul fizic şi intelectual, ceea ce ducea la slăbiciune şi boli nervoase, 
precum isterie sau neurastenie. “Femeia afetată de boli de nervi este o fiinţă inutilă, 
ea suferă şi face pe alţii să sufere, ea rămâne incapabilă a procrea copii sănătoşi.“17

Pentru fete educaţia legată de economia casnică trebuia învăţată din manualele 
şcolilor secundare, fiind necesară atât aspectul teoretic, cât şi practic. Dar cele mai 
adecvate pentru fete erau şcolile de menaj, înfiinţate treptat în ultimul  deceniu al 
veacului al XIX-lea, după modelul occidental. Prima şcoală de menaj din România a 
fost la azilul “Elena Doamna,“ reglementată din 1898, dar exista şi o bucătărie-şcoală 
la şcoala profesională de fete “Protopopul Tudor“ din Bucureşti. Tot în capitală a 
fost înfiinţată în 1902, de către Ministerul Instrucţiunii Publice o şcoală de menaj, 
pe strada Labirint. Această nouă şcoală dispunea de trei secţiuni:bucătărie, spălat 
şi călcat, respectiv croitorie şi rufărie. Pe lângă aceste îndeletniciri practice elevele 
şcolii învăţau calculul, igiena etc. Şcoli de gospodărie private au fost înfiinţate 
şi în mediul rural, precum cea a Principesei Bibescu. În 1903 epitropia bisericii 

15 Ibidem.

16 Ibidem, p. 757. Constantin Ungureanu, “Învăţământul primar din România, Transilvania, 
Bucovina şi Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, “în Revista 
istorică, Bucureşti, 2006, 17, nr. 5-6, p. 109-130.

17 Dr. I.Felix, op. cit., p. 754-755.
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Madona- Dudu din Craiova a înfiinţat o şcoală de menaj şi tot în acelaşi an Principesa 
României a înfiinţat la Iaşi o şcoală de menaj.18 Învăţarea menajului şi a bucătăriei 
se putea face, mai ales de către fetele de ţărani şi în cadrul cantinelor şcolare. Acolo 
aceste fete puteu învăţa să gătească gustos, variat şi cu cheltuială mică. Astfel, se 
putea “îndrepta hrana mizerabilă a majorităţii ţăranilor.“ Pentru fetele sărace sau 
cele cu părinţi cu dare de mână, din mediul rural sau urban exista şansa învăţării 
unor meserii “corespunzătoare aspiraţiunilor lor în şcoli profesionale .“Instituirea 
acestor şcoli nu datează de mult, atât în străinătate cât şi la noi, scria dr. I Felix, iar 
legea care a permis înfiinţarea acestor şcoli, adică Legea învăţământului profesional, 
a fost adoptată în martie 1899. Ca urmare a aplicării ei în anul 1900 au fost înfiinţate 
în România 19 şcoli profesionale de stat pentru fete.19 

Cantinele şcolare şi coloniile de vacanţă

Un aspect semnificativ al modernităţii şcolare a veacului al XIX-lea a fost 
obligativitatea frecventării şcolii primare, de către copii din toate categoriile societăţii 
româneşti.Numai că şcolarizarea a presupus şi asigurarea unor condiţii de hrană 
şi higienă, necesare asigurării creşterii normale a copiilor. Pentru a oferi elevilor 
hrană la amiază s-au înfiinţat cantinele şcolare, prin care se scuteau şcolarii de 
drumuri lungi până acasă, pentru servirea dejunului sau a mesei de amiază.La 
noi, cantinele şcolare au fost introduse de către Ministerul Instrucţiunii Publice 
încă din anul 1898. Inspectorii învăţământului primar, revizorii şcolari, învăţătorii 
aveau sarcina să stăruiască, mai ales pe lângă primăriile comunelor, în vederea 
organizării cât mai grabnice a cantinelor şcolare, cantine de zi, dar şi de noapte. De 
asemenea, se impunea organizarea unor internate, care să adăpostească pe copii din 
cătunele sau aşezările îndepărtate de localul şcolilor. În vederea organizării unor 
asemenea internate se puteau închiria case adecvate, iar fondurile pentru întreţinerea 
cantinelor şi internatelor puteau fi solicitate de la cei cu dare de mână. Administrarea 
şi privegherea cantinei şi a dormitorului şcolarilor aparţineau învăţătorului, iar 
şcolarii aflaţi în situaţiile de nu ajunge la şcoală din cauza drumului anevoios puteau 
rămâne de luni până sâmbătă în internate. Acolo primeau mâncare de la cantină. 
Sâmbătă seara şcolarii erau duşi la casele lor cu carul, la familiile lor. Şi la oraşe 
înfiinţarea cantinelor şcolare nu a întârzâiat, mai ales că la stăruinţa Casei şcoalelor, 
a corpului didactic şi a unor proprietari darnici s-au strâns bani pentru organizarea 
unui număr de cantine, insuficiente pentru demografia şcolară. Statisticile pe anii 
1901-1902 au arătat că în toată ţara funcţionau 241 de cantine şcolare, dintre care 
180 de zi şi 61 cu dormitoare pentru noapte, la un număr total de 8 457 de copii.20 

18 Ibidem, p. 757.

19 Ibidem. Ecaterina Bagdazar, “Din trecutul învăţământului românesc de fete. Începuturile 
ştiinţei de carte a femeii în societatea românească,“ în Forum, 1991, 33, nr. 7-8, p. 99-105, 
nr. 9-10, p. 103-109. 

20 În anul 1903 s-a înfiinţat câte o cantină şcolară, pe lângă şcolile elementare de meserii şi 
de agricultură. A.D. Sinişteanu, Memoriul şi Statistica adunată de Casa şcoalelor. Memoriu 
asupra mersului cantinelor şcolare în Bucureşti, Bucureşti, 1900. Dr. I.Felix, op. cit., p. 780. 
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Acţiunea cantinelor şcolare, dedicată mai ales şcolarilor nevoiaşi a fost completată 
de înfiinţarea coloniilor de vacanţă la munte şi la mare. Acestea se înscriau în aceeaşi 
politică şcolară modernizatoare, care presupunea asigurarea sănătăţii, higienei şi 
disciplinei şcolare. În lumea occidentală iniţiativa înfiinţării coloniilor de vacanţă a 
aparţinut preotului protestant Bion, care în 1876 apelase la caritatea privată, pentru 
a trimite la ţară în timpul vacanţelor pe elevii obosiţi sau bolnăvicioşi din Zürich. 
La noi acest model a fost folosit de către doctorul Davila, în calitatea de efor al 
spitalelor şi administrator al azilului “Elena-Doamna.“ Din iniţiativa acestuia cu un 
deceniu înaintea lui Bion, se proceda la trimiterea la odihnă, mai ales la mânăstiri 
din munţi a unor şcolăriţe din azilul amintit. Ca loc de colonie se mai alegeau şi 
case ţărăneşti, dar pentru şederea copiilor se foloseau bucătărese şi spălătorese 
plătite să asigure hrană şi curăţenie, sub supravegherea institutorilor. Coloniile de 
vacanţă la munte şi la mare au fost destinate şcolarilor obosiţi, slabi sau săraci, în 
vederea unei întremări fizice şi intelectuale. Obiectul lor de activitate era odihna, 
cura de aer curat, exerciţii corporale, hrană bună, curăţenie şi veselie. Primarii, 
proprietarii şi preoţii din localităţile în care se organizau coloniile de vacanţă erau 
invitaţi să asigure şcolarilor confort şi distracţie adecvată vârstei lor. O şedere în 
coloniile şcolare de vacanţă putea ţine una sau două săptămâni. Pentru a se vedea 
progesele fizice şi intelectuale făcute de copiii care frecventau coloniile de vacanţă 
exista recomandarea ştiinţifică să se cântărească greutatea lor corporală şi starea 
emoţională.21

 Cel mai important loc utilizat drept colonie de vacanţă pentru cca 100 de 
elevi bursieri săraci, depistaţi drept debili sau anemici, a fost o aşezare de munte, 
Predealul, mai precis localul Sanatoriului. Iniţiativa organizării la Predeal a unei 
colonii de vacanţă a aparţinut Ministerului Cultelor şi a Instrucţiunii Publice. Acelaşi 
Minister introdusese din anul 1899 în programele şcolilor secundare de toate gradele, 
de băieţi sau de fete, preumblări, excursii lunare pentru odihna şi relaxarea elevilor. 
Colonii de vacanţă au fost organizate şi de către societăţile de binfacere, precum 
“Sprijinul,“de pe lângă Asociaţiia femeilor române, care s-a ocupat cu prioritate de 
copii debili din şcolile primare.22 

Toate acţiunile de organizare şcolară, sub forma cantinelor şi a coloniilor de 
vacanţă erau înscrise într-o amplă acţiune de higienă şi disciplinare naţională, care 
trebuia dezvoltată neîntrerupt sub supraveghere ministerială.Şcolile naţionale, 
publice şi private, erau considerate pepiniere de formare a vlăstarelor naţiunii, de 
aceea educaţia naţională, aşezată pe cele mai noi exigenţe pedagogice, presupunea nu 
numai învăţătură, ci în egală măsură sănătate şi disciplină. Toţi fii naţiunii române 

21 Ibidem, p. 760-761.

22 Francezii inventaseră coloniile volante, care însemnau excursii pe timp de o zi în diferite 
locuri pitoreşri. La noi acţiunile cantinelor şcolare şi a coloniilor de vacanţă au fost 
completate cu acţiuni caritabile ale societăţilor de într-ajutorare. Astfel, Societatea 
“Ajutorul elevilor săraci“ din Bucureşti avea menirea să încurajeze donaţiile pentru 
sprijinirea şcolarilor săraci, cu îmbrăcăminte şi încălţăminte. mai ales pe cei din mediul 
rural. Ibidem.
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trebuiau să posede noţiuni elementare despre trebuinţele fizice ale corpului omenesc 
şi despre bolile izvorâte din neîndeplinirea acestor trebuinţe.“Numai şcoala va învinge 
apatia ţăranului faţă de măsurile prescrise pentru limitarea şi stârpirea epidemiilor şi 
epizootiilor, numai învăţătura de igienă va convinge pe ţărănci, că copilul ei, ca şi vita 
ei, trebuie să fie crescut şi îngrijit într-un alt mod de cât cum se creşte şi se îngrijeşte 
astăzi.“23Această devalorizare a obiceiurilor şi prejudecăţilor legate de higienă şi 
gospodărire a ţăranilor, care formau majoritatea locuitorilor Regatului, trebuie 
înţeleasă prin politica modernizatoare uniformizantă a Statului în privinţa alinierii 
la standardele ştiinţifice europene.Tot ce ţinea de obiceiuri, multe dintre ele fiind 
bune, nu mai contau, trebuiau înlocuite cu prescipţiile din legile inspirate de celelalte 
state “culte.“ Noile obiceiuri şi moravuri moderne presupuneau modelul curăţeniei 
corporale, a vestimentaţiei şi încălţămintei ordonate şi curăţate, inclusiv prezenţa 
batistei în buzunar, aşa cum se preda la cursurile de igienă în şcolile secundare. 
Şcoala a devenit un intermediar cultural util şi eficace de remodelare a moravurilor 
în spirit occidental, vechile obiceiuri de higienă şi disciplină şcolară fiind considerate 
superstiţioase şi ineficiente în calea maladiilor şi a mortalităţii sociale. 

Sfârşitul veacului al XIX-lea a stat sub semnul rectificării metodologice a educaţiei 
şi instrucţiunii publice, pentru că vechile metode au dus la “greşita consideraţiune 
a lucrurilor“ din cursul vieţii omeneşti şi implicit la adevărate nenorociri practice. 
Printre motivele enumerate se afla aşa-numita eroare a obiectismului sau a 
momentismului, care trebuia degrabă înlocuită cu consecutismul. Reforma psiho-
pedagogică a vizat înlocuirea memorării pe din afară a cunoştinţelor, trebuind 
îndrumarea elevilor spre probleme, despre logica lucrurilor şi a fenomenelor. 
Cunoaşterea dobândită în şcoală s-a înscris în marea “datorie raţională“ întru ajutorul 
naţiunii, care trebuia să tindă, prin fiecare membru al său, spre fericire, definită 
ca tranziţiune ascendentă, preferabilă tranziţiunii descendente, adică nefericirii 
sau stagnaţiunii.24 Greutăţile din viaţa şcolară, la toate nivelurile proveneau de la 
greşeli metodice de întocmire a manualelor, începând cu Abecedarul. De aceea, 
se impuneau modificări în înţelegerea psihologiei raţionaliste, a formării ideilor, 
emoţiilor sau sentimentelor, considerate nişte jocuri psihologice, procese, necesităţi, 
întâmplări ţesute în conştiinţă. Instructorii, învăţătorii trebuie să ţină seama că 
elevii au “de lucrat“cu mintea când li se spune ceva la clasă. Pentru ca învăţătorii 
să aibă succes cunoştinţele trebuiau comunicate clar, auzibil, rar,cu pauze între 
enunţuri, pentru ca activitatea celebrală şi mintală a auditorilor să fie optimă.25 
Până la sfârşitul veacului al XIX-lea tentaţia psiho-pedagogică pozitivistă nu a putut 
disloca vechea metodologie şcolară, deşi modernitatea metodologică a însemnat o 
mare predispoziţie spre noutăţile ştiinţifice. 

23 Ibidem, p. 781.

24 Ioan Pop Florantin, “O reformă metodologică fundamentală,“ în Asociaţiunea Română 
pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor. Congresul şi Expoziţiunea din Bucureşti. Anul 
1903. Bucureşti, Imprimeria Statului, 1908, p. 1525-1527.

25 Ibidem, 1531-1534.


