
2014 - anul TRIBUNA (XXII)
Studiul fundamentat pe care D.P.Barcianu il prezinta in Tribuna (1885) prezinta istoria problemei
cercetate. Barcianu precizeaza ca inceputurile "lucrului de mana" le gasim la parintele educatiei moderne,
cehul Jan Amos Komenski, cunoscut si sub numele de Comenius, cel care a elaborat 27 de principii
didactice, cel mai important fiind principiul institutiei: "Viata e o scoala" : "Primele amintiri despre
lucrul de mana ca ocupatiune folositoare pentru copii acasa si in scoala, le aflam la vestitul pedagog al
secolului XVII Amos Comenius. In opul seu "Didactica magna" vorbind despre maiestria ce copilul are
sa-si insuseasca in scoala, zice "Maiestria recere trei lucruri: 1) un model sau o idee, care reprezinta forma
exterioara, pe care maiestrul o privesce si incearca a o reproduce intocmi; 2) materia, careia sa se dee
forma modelului; 3) uneltele, cu ajutorul carora sa se faca reproducerea. Instructiunea in maiestrie - fiind
date uneltele, materia si modelul - cere 1) o buna intrebuintare a modelului, a materiei, a uneltelor; 2)
conducere abila si 3) deprinderi repetite." Acelasi Amos Comenius intr-un alt capitol intitulat sugestiv
"Informatorul etatii copilariei" scrie: "Copiii sa se deprinda si cu lucrul si cu continua ocupatiune, fie
lucrul serios sau si numai jocuri potrivite, ca astfel sa feriti de uratul, ce resulta din lipsa de ocupatiune.
Ear� copiii mai in varsta, sa cunoasca dintre meserii pe cele mai de capetenie, fie pentru a nu ramane in
prea mare necunoscinta asupra celor ce se petrec in viata omeneasca, fie ca sa se cunoasca mai usor
aplicarea fiecaruia pentru o anumita specialitate" . Astfel, Tribuna acum 130 de ani, isi lega numele de
Comenius. Nu trebuie uitat faptul ca in Cehia si Slovacia data de nastere a lui Comenius - 28 martie - este
Ziua profesorilor, iar in cinstea acestuia, Uniunea Europeana a numit prima componenta a Programului de
Invatare pe tot parcursul vietii.
  
  Barcianu il citeaza si pe renumitul J.J. Rousseau si opera acestuia "Despre educatiune" sau "Emile" :
"notiunile cari le castigam prin ocupatiunea cu obiecte si prin dexteritati, sunt mult mai clare, decat cele
dobandite numai prin comunicatiunea altora, facuta prin graiu.(...) De aceea considerand conditiunea de
meserias ca cea mai putin atirnatoare de noroc sau de alti oameni, recomand cu tot dinadinsul ca Emil,
elevul seu ideal, sa invete o meserie, ca astfel sa castige un rang (...) care totdeauna ii va fi spre cinste." 
  
  In nr. 55 din 9/21 martie 1855 sunt amintite invataturile filantropului I.B. Basedow ce a intemeiat "un
institut de crescere copii in varsta dela 6-18 ani" in Dessau, acesta sustinand ca fiecare copil trebuie ca
intre 10 si 16 ani: "sa se instrueze si conduca a se prepara pentru varsta barbateasca, sa invete a folosi
instrumentele faurilor, lemnarilor, mesarilor, strugarilor,rotarilor, gradinarilor, de cari avem trebuinta la
savarsirea cu inlesnire a lucrurilor de casa." In lucrarea intitulata sugestiv "Cartea furnicei sau indreptar
pentru o rationala educatie a educatorilor" se prezinta finalitatea lucrului: "Confectionarea, mai la inceput
de tot felul de jucarii, mai in urma de unelte si aparate folositoare, este o afacere atat de trebuincioasa si
placuta, incat pare a fi pentru ori-ce institut de crescere o conditie indispensabila. Prin lucrul de mana se
statisface impulsul firesc al copiilor spre activitate si se pune stavila tuturor pacatelor, ce resulta din
innabusirea acestui impuls; se face copiilor placere prin astfel de exercitii, putandu-se apropia de tinta ce
doresc; se exercita o multime de puteri. Spiritul, care prin modul obicinuit de instructiune se dreseaza a
lucra dupa model straine, reinvie, face conceptiuni proprii si inventa si noua mijloace pentru executarea
lor. Ochiul se exercita a cuprinde intinderile si a da fie-carei parti proportiile convenabile; muschii
manilor se exercita atat de variat, incat sunt in stare in cele mai diferite intamplari ale vietii a-si ajuta
insisi, fara a cauta scapare in ajutorul altora.(...) Opozitia ce se face acestui metod, provine de acolo ca,
cei mai multi educatori insisi nu au invetat lucrul de mana si pentru aceea se incearca a discredita si a face
ridicol lucrul de mana in scoala." 
  
  Barcianu il prezinta pe Pestalozzi "parintele metodului intuitiv si campionul erei noua a pedagogiei"
citand din lucrarea "Cum isi invata Gertruda copiii?" : "Dexteritatile de cari omul are trebuinta, pentru ca
prin posesiunea lor sa ajunga la multumire interna cu sine-insusi, nu se reduc, nu se marginesc numai la
putinele specialitati ale invatamantului (...) Omule, fiinta sensuala, tu care ai trebuinta de toate si poftesci
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toate, trebue sa si scii si sa si cugeti, daca voesci a-ti realisa dorintele si a satisface trebuintele tale, dar
tocmai pentru satisfacerea lor, trebuie sa si muncesci. (...) Pentru a executa ceva trebue in ori-ce cas sa
faci, sa lucri, pentru a sci ceva e adese de ajuns sa fii pasiv, sa auzi si sa vezi." (va urma)
  
  
  
  Marius HALMAGHI
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