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O importanță deosebită în școala românească din Transilvania a avut-o impunerea 
disciplinei la orele de curs. Deoarece într-o clasă se puteau afl a un număr mare de 
elevi, de diferite vârste, disciplina devenea esențială pentru desfășurarea instrucției 
în cele mai bune condiții. Responsabilitatea impunerii disciplinei în școală cădea în 
sarcina învățătorului, iar în epoca dualistă au existat multe dezbateri asupra moda-
lității instaurării acesteia. Pentru a putea impune disciplina în școală, pedagogia cere 
anumite calități de la învățător. El trebuia să fi e autoritar, să aibă răbdare, să posede 
un simț de ordine și iubirea de dreptate. În primul rând, scria „Școala și Familia”, în-
vățătorului nu trebuia să îi lipsească cele patru virtuții învățătorești cardinale. Precum 
cele patru puncte cardinale, învățătorimea cerea de la un aspirant al acestui post pa-
tru virtuții: „1. Privegherea neadormită, 2. Simțul de ordine, 3. Iubirea de dreptate și
4. Consecința”.1 Prezența acestor calități la un învățător erau de mare ajutor în insta-
urarea disciplinei. Mai înainte de toate însă învățătorul trebuia să reprezinte, pentru 
școlari, un model în acele virtuții pe care el își dorea ca elevii să le însușească: Este un 
adevăr constant că oamenii cred mai mult ochilor decât urechilor lor și un exemplu 
bun, un model perfect, deșteaptă zel energic, iar judecății îi dă legi mai înalte. De ace-
ea, învățătorul trebuie să fi e aceea ce voiește să devină copiii, el trebuie să facă aceea 
ce pretinde ca să încurajeze copii, el trebuie să premeargă copiilor cu exemple atunci 
când ei îl văd și când nu-l văd, când îl laud și nu-l aud, în scurt el trebuie să le fi e un 

1 „Disciplina școlară”, Școala și Familia, Brașov, anul III, nr. 10 și 11, 1/13 februarie–1/13 martie 
1889, p. 299
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prototip și un model în toate cele bune.2 De aceiași părere este și Nic. Simulescu, care 
susținea că un învățător trebuia să fi e un exemplu în fața elevilor pentru ca aceștia să 
fi e infl uențați de el: Prin urmare, nu este de ajuns ca învățătorul să spună elevilor săi 
ce au să facă sau cum să lucreze, ci el trebuie să servească ca model în toate acele vir-
tuții pe care dorește să și le însușească elevii.3 Astfel, pentru a reprezenta un exemplu 
bun, lucrurile învățătorului (pălăria, mantaua, bastonul, cărțile etc.), obiectele afl ate în 
îngrijirea sa (masa, scaunele, scrinele etc.), revistele de învățământ (mapele, globurile, 
icoanele, colecțiile de tot felul, creta, spongiul, linealurile etc.), trebuiau să-și aibă locul 
lor anumit. Revistele folosite la propunere, imediat după folosire, trebuiau curățate și 
apoi puse la locul lor. Autoritatea învățătorului era esențială în școală. În fața elevi-
lor, acesta trebuia să inspire ascultare, pentru ca elevii să urmărească în liniște lecția. 
Desfășurarea orelor în ordine trebuiau să izvorască de la învățător care, scria Ion Dariu 
la 1886, pentru a impune disciplină în clasă, trebuia să încorporez în personalitatea lui 
trei tipuri de autoritate: autoritatea legii, autoritatea în știință și autoritatea persona-
lă: Legea personifi cată însă pentru școală și mai ales pentru școlari este învățătorul. 
Copilul nu știe nimic despre legile țării, despre statute, regulative ș.a. Învățătorul este 
pentru copil legea cea mai însemnată și cea mai bine cunoscută lui „Așa a zis d-l în-
vățător”. Aceasta este legea cea mai înaltă pe care o cunoaște învățătorul și după care 
se orientează și trebuie să se orienteze el. Legea unui stat scutește, supraveghează și 
apără supușii săi, iar la caz de nesupunere îl pedepsește. Aceeași îndreptățire o are în-
vățătorul în școală. Și el scutește, supraveghează și apără pe supușii săi, iar cel ce nu se 
supune comandelor lui este pedepsit.4 Așa cum este învățătorul legea personifi cată în 
școală, consideră Ion Dariu, tot astfel este el și o autoritate mare pe tărâmul cunoștințe-
lor. „Domnul nostru a zis așa”, erau cuvintele des folosite de elevi atunci când careva 
nu vrea să creadă în ceea ce spune el: De aici reiese că învățătorul pentru copil este și 
trebuie să fi e totdeodată și adevărul personifi cat, știința neîndoioasă. Al treilea fel de 
autoritate, în viziunea lui Ion Dariu, era autoritatea personalității. Sub personalitatea 
învățătorului acesta înțelegea complexul sau suma tuturor însușirilor învățătorului, 
atât interne, cât și în manifestațiile sale exterioare: Copilul, crezând în autoritatea în-
vățătorului, caută a-și însuși toate însușirile și apucăturile ce le simte și le observă la 
învățătorul său; în modul acesta se formează și se consolidează în copil întreg chipul 
și asemănarea învățătorului său.5 Dacă pentru Ion Dariu învățătorul personifi că legea, 
V. Stan îl compară pe dascăl cu un monarh, al cărui imperiu se extinde între cei patru 
pereți ai școalei. Întocmai ca un monarh, învățătorul putea stăpâni în statul lui, prin 
bunătate, bunăvoință și blândețe sau prin teroare, asprime, strășnice pedepse, după 
cum era temperamentul lui: „Din punct de vedere didactic nu este indiferent de ce mij-
loace se folosește învățătorul, ca să fi e ordine în statul său, nu poate fi  desconsiderat 

2 Ibidem, p. 300
3 Nic. Simulescu, „Ordinea în școală”, Vatra Școlară, Sibiu, anul I, nr. 1, 1907, p. 43
4 I. Dariu, „Autoritatea învățătorului în școală”, Convorbiri pedagogice, Panciova, anul I, 1886.
5 Ibidem.
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felul cum își disciplinează supușii și îi ține în ascultare, nici căile, pe cari dobândește 
și susține autoritatea atât de indispensabila în lucrarea sa. Fără autoritate, ascultare, 
disciplină și ordine, lucrarea educativă a învățătorului este imposibilă, pentru ca dela 
început este compromisă și condamnată să rămână stearpă”.6

Autoritatea învățătorului era crucială în demersul educativ pentru că asigura o in-
fl uență morală puternică, impunea ascultare și supunere de bună voie. Fără autoritate, 
viața învățătorului era un lanț nesfârșit de suferințe, de dezgust și uneori chiar umiliri. 
Lipsa de autoritate îl constrânge pe învățător să înlocuiască relațiile dintre el și elevi, 
bazate pe stimă și respect, cu o adevărată stare de război și să domnească prin teroare 
și groază. Autoritatea însă nu putea exista fără iubire, față de elevi și față de școală, 
mai scria V. Stan.7 Această iubire nu exista din motive de înrudire, de prietenie sau de 
frumusețe, ci ea pleacă dintr-un adânc respect pentru fi ința omenească: „Este în mare 
rătăcire învățătorul, care în lucrarea sa educativă se ocupă cu preferință de elevii cu fi -
zionomii frumoase, iar pe cei disgrațiați în această privință nu-i prea bagă în samă. Un 
învățător, care își afl ă elevii urâți, grosolani, neinteligenți, însuși se acuză de sărăcie 
spirituală și de incapabilitate”.8 Impunerea disciplinei în școală se putea realiza și prin 
iubire. Un învățător era necesar să exprime iubire necondiționată față de elevii săi, dar 
și față de postul său, față de poporul său și față de Dumnezeu. Fără dragoste și cel mai 
harnic învățător – niciodată nu va fi  și adevărat educator. Astfel, responsabilitatea în-
vățătorului trebuia extinsă și la nivel emoțional – afectiv. Cu cât un copil primește mai 
puțină dragoste în casa părintească cu atât mai multă dragoste trebuie să-l întâmpine 
învățătorul în școală, sugerează „Școala și Familia”, făcând din învățător un substitut 
pentru părinți: „Dacă învățătorul posedă în inima sa dragoste adevărată, nefățărită, 
sinceră, răbdătoare, amicabilă, serioasă și durabilă – atunci nare lipsă a spune copiilor 
că el îi iubește… Unde însă lipsește dragostea, acolo ofi ciul de învățător este un post 
amar și trist”.9

Ordinea în școală

Ordinea în școală era o condiție necesară pentru desfășurarea corespunzătoare a 
orelor de clasă. Învățătorul avea datoria de a observa ordinea cerută în mișcare, vorbi-
re, în folosirea timpului de instrucțiune, purtarea cuviincioasă în școală și în afara ei. 
Nu era de ajuns ca dascălul să țină orele de instrucțiune regulat, să predea materialul 
propus făcându-i pe elevi să arate, la rândul lor, că și-au însușit multe cunoștințe din 
cele predate, ci pentru ca școala să aibă o acțiune binefăcătoare se cerea o bună ordine 
în ceea ce privește viața școlară. Disciplina sau ordinea școlară se arăta când toate lu-
crurile erau făcute la timpul lor, când obiectele din școală se afl au pururea la locul lor, 

6 V. Stan, „Învățătorul în școală”, Vatra școlară, Sibiu, anul I, nr. 8, 1907, p. 231.
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 232.
9 „Disciplina școlară”, Școala și Familia, Brașov, an III, nr. 10 și 11, 1/13 februarie-1/13 martie 

1889, p. 301.
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afara de timpul, când erau întrebuințate. Fără ordine activitatea din școală ar suferi 
multe conturbări, împiedicări și întreruperi și s-ar pierde atât timp prețios încât prin 
aceasta realizarea scopurilor școalei ar putea fi  întârziate în mod simțitor. De aseme-
nea, un accent important se pune pe păstrarea curățeniei, nu doar din punct de vedere 
sanitar, ci și pentru disciplinarea copiilor. Învățătorul este un exemplu pentru elevi 
astfel că și casa sa, adiacentă școlii, trebuie să se prezinte exemplar. Acesta trebuia să 
se îngrijească de locuința sa, edifi ciile sale economice și curtea să fi e întotdeauna cu-
rată, să îngrijească sala de învățământ, să aerisească înainte și după lecții. Impunerea 
autorității și instaurarea disciplinei în clasă necesita evitarea anumitor greșeli din par-
tea învățătorului, greșeli evidențiate în cartea lui James L. Huges și tradusă în română 
de Vasile Goldiș. Conforma acestuia, era greșit din partea învățătorului neglijarea așa 
numitelor lucruri mici, în care erau incluse: inspecția în curte, retragerea de la jocurile 
copiilor, atingerea copiilor cu mâna pentru a sta drepți, pedepsirea prea aspră a greșe-
lilor mici, întârzierea la școală, neglijarea aspectului exterior. De asemenea, era greșit 
pentru un învățător să stea jos în timpul orelor, dacă pedepsea atunci când admonițiu-
nea era de ajuns, dacă nu îi atenționa la timp pe acei părinți ai căror copii se poartă rău, 
dacă în conversațiile cu părinții se arată mânios, dacă se ceartă cu părintele supărat în 
fața clasei. Învățătorul greșea dacă înjura, dacă nu era liniștit, dacă nu arăta destulă 
voiciune și însufl ețire, dacă se purta rece și formalist.10 Potrivit lui James L. Huges, 
învățătorul trebuia să înțeleagă că, pentru a-i învăța pe elevi, era indispensabil ca în 
clasă să domnească o singură persoană și că acest drept lui i se cuvenea: Dacă în clasă 
nu e ordine, nu va fi  nici rezultat. Armata, în care nu există disciplina cuvenită, este 
o adunătură dezorganizată, impotentă și pusă la discrețiunea și grația dușmanului. 
Dacă în școală nu este ordine atunci cel puțin jumătate din munca învățătorului este 
zădarnică, parte fi indcă școlarii nu sunt atenți, parte fi indcă învățătorul este silit a se 
ocupa necontenit de limitarea disciplinei în marginile suportabile.11

Învățătorul avea datoria de a-i învăța pe copii cum să intre în școală și să salute, 
cum să-și așeze hainele dispensabile și recuzitele de învățământ, cum să intre și să iasă 
din bancă, cum să stea în bancă, cum să se însinuie la răspuns, cum să se scoale și să 
stea la răspuns, cum să răspundă, cum să-și scoată recuzitele din bancă și cum să le 
pună iarăși la loc, cum să iasă din școală: Intrând elevul în școală se închină învățăto-
rului și salută zicând „Bună dimineața” ori „bună ziua” după timp. Pentru pălării și 
mantale trebuie neapărat să se afl e în fi ecare școală un cuier, cu atâtea cuie, câți școlari 
sunt. După ce a salutat, elevul se duce la cuier și își pune pălăria (căciula) și mantaua 
în cuiul desemnat de către învățător. Își scoate apoi cărțile și recuzitele din strajă, pune 
straja jos pe podelă sub cuiul cu hainele, iar cu cărțile etc se duce la loc. „În bancă șco-
lari șed drept ori răzimându-se reternativ cu spatele de banca din derept, exceptând 
timpul când școlarii sunt ținuți a scrie ori desena. Plecarea capului și îndoirea spinării 

10 James L. Huges, Greșelile învățătorilor, traducere de Vasile Goldiș, Brașov, Editura Librăriei 
Ciurcu, 1894, pp. 37-67.

11 Ibidem, pp. 37-38.
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înainte, precum și apropierea pieptului de bancă sunt interzise. Mâinile se țin încruci-
șate peste piept ori așezate pe bancă, având degetele încleștate. Vorba este a împiedica 
ca școlarii să nu se joace cu mâinile, nici să le ascundă sub bancă. Însinuarea la răspuns 
se face cu mâna dreaptă, având cotul lipit de corp și ținând în sus numai brațul anteri-
or, dimpreună cu cele două degete de lângă degetul cel gros; celelalte trei degete sunt 
îndoite în palmă. Oprit este: a se scula, a gesticula cu mâna în aer, a zice „eu domnule 
învățător” etc. Chemat a răspunde școlarul se scoală iute și ușor și răspunde stând 
mare; are corpul întins, fruntea înălțată, mâinile crucișate peste piept, ochii țintiți la 
învățător; răspunde tare, fără a zbiera, rar, fără a întinde sau repeta vorbele; respică 
cu precizie fi ecare sunet, fi ecare silabă și fi ecare vorbă, întonează corect toată propo-
ziția, intercalând totdeauna întrebarea învățătorului în răspuns. Ieșirea din școală se 
întâmplă bancă de bancă sub privirea învățătorului după ce mai întâi școlarii și-au 
luat hainele și și-au pus cărțile etc. în straiță. Mai este un lucru la care școlarii trebuie 
disciplinați cu toată rigoarea, înțelegem zicerea în chior a rugăciunei înainte și după 
școală. Sunt tare rari învățătorii care știu să-și învețe elevii a zice rugăciunile cu pietate 
și intonare fi rească; în cele mai multe școli rugăciunile se recită așa fals, încât îți este 
greață a le asculta”.12

La o școală, mai ales unde învățătorul se schimbă de câteva ori, pentru a nu ajun-
ge un joc al întâmplări, era nevoie de disciplină strictă, considera „Școala și Familia”. 
Numai prin această ordine era posibil a susține unitatea și creșterea, fără care o școală 
nu poate exista și nu poate produce nimic. Ordinea era a indispensabilă în școală și 
sunt propuse modalități pentru păstrarea ei înainte de începerea prelegerii, în timpul 
prelegerii, în timpul pauzelor și după încheierea prelegerii. 

Recompensele școlare

Pentru menținerea disciplinei în școală învățătorul avea la dispoziție două abor-
dări: cea a recompenselor și cea a pedepselor. Recompensele școlare aveau rolul de 
a contribui la întărirea pornirilor bune în elev, determinându-l să-și împlinească și 
pe viitor datoriile sale. Ele trebuiau întrebuințate, însă, numai în cazuri excepționale, 
când celelalte mijloace ale educației nu au fost deajuns pentru a-l determina pe elev să 
evite comportamentul nociv, scrie Ion Dariu.13 Recompensele au fost împărțite în două 
categorii: recompense naturale și recompense artifi ciale sau arbitrare. Astfel, încrede-
rea unui învățător într-un elev era considerată a fi  o recompensă naturală. Aceasta 
este oferită pentru că elevul a spus întotdeauna adevărul și a fost sincer. În schimb, 
este o disposițiune arbitrară, dacă hărnicia continuă a elevului era recompensată prin-
tr-o libertate mai mare decât la ceilalți sau prin jucării, prin cărți etc.14 Recompensele 
naturale erau de preferat în fața celor arbitrare deoarece se considera că acestea din 

12 „Disciplinarea școlarilor”, în Școala practică, Năsăud, tom III, nr. 6-7, 1884, pp. 161-164.
13 Ion Dariu, Recompensele și pedepsele în școla poporală, Brașov: Tipografi a A. Mureșianu, 1900, 

p. 6
14 Ibidem, p. 7.
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urmă nu produc efecte durabile și bune și în același timp, nu se pot executa cu destulă 
îndemânare. Recompensele arbitrare erau nepotrivite pentru că elevul, ca să le pri-
mească cât mai des, putea apela la viclenie, prefăcătorie și înșelătorie, căutând în fața 
învățătorului a da dovezi de sentimente curate și de acțiuni bune, ascunzându-le în 
schimb pe cele rele, cărora le dă curs liber îndată ce nu se mai afl ă sub supravegherea 
educatorului.15 

Efectul negativ pe care recompensele l-ar fi  putut avea a dus la apariția unui cu-
rent pedagogic opus: „Din părerile acestor pedagogi și ale altora mulți se vede, că cu 
hotărâre nu se pronunță nici unul pentru recompense și în special pentru premii, ci 
mai cu toți sunt cu cea mai mare rezervă și pe lângă mult scrupul și precauțiune, ca nu 
cumva prin ele, voind a face bine, mai mult să stricăm. Ba alții știind, că și educatorii 
sunt oameni și rămân totdeauna oameni în raporturile stricăcioase de azi ale culturii 
sociale și ușor pot greși în aplicarea recompenselor, de aceea s-au pronunțat în contra 
lor. Aplicarea recompenselor era susținută totuși mai ales în cazul elevilor săraci unde: 
interesul de a face binele din îndemn propriu nu e destul de bine desvoltat și, ca să-l 
poată îndemna pe copil la muncă pe calea binelui, trebuie să recurgi și la mijloace din 
afară, care însă scad în raport indirect cu măsura, în care se desvoltă în elev interesul 
de a face bine din îndemn propriu”.16 

Recompensele trebuiau aplicate cât mai rar deoarece în felul acesta ele aveau un 
efect chiar mai mare decât atunci când se apela mai des la ele. La aplicarea lor însă, 
învățătorul nu trebuia să piardă din vedere câteva reguli17:

Recompensele să se întrebuințeze numai acolo unde celelalte mijloace ale educației 
nu ajung și prin urmare nu pot infl uența de ajuns asupra voinței elevului. Numai sâr-
guința și stăruința continuă a elevului merită și pot fi  luate în considerare la remunera-
țiune Unde se ivește necesitatea de a remunera pe cineva să se urmeze o gradație anu-
mită, începând întâi cu cele mai mici și mai neînsemnate și apoi gradat până la acelea 
care produc o impresie mai mare în elev. Recompensele naturale premerg celor artifi -
ciale și unde ajung cele naturale, nu se întrebuințează cele artifi ciale. „Recompensele 
să se aplice cu cruțare. Ele trebuie să fi e numai un îndemn spre bine. Acest îndemn 
însă i-l primește elevul sârguincios chiar din aprobarea sau complacerea învățătorului. 
Recompensele înainte de toate să fi e urmări naturale ale acțiunilor bune sau cel puțin 
să se apropie de acelea. Recompensele să se împartă cu cea mai strictă imparțialitate și 
în măsură înțeleaptă. Remunerațiile, pe cât e posibil, să fi e mai mult de natură morală 
decât fi zică, adică mai mult să căutăm prin ele a infl uența asupra sentimentului de 
onoare al elevului decât de a-i procura plăceri. Remunerații în formă de promisiuni se 
dau în cazuri foarte rari și pentru lucrări deplin terminate și nu ca scop, pentru împli-
nirea datoriei, ci ca încurajare. La alegerea recompenselor de asemenea educatorul să 
fi e cu mare băgare de seamă având în vedere efectul mai mare sau mai mic al impresi-

15 Ibidem.
16 Ibidem, p 10.
17 Ibidem, pp. 12-16.
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ei ce au să-l producă asupra elevului, precum și individualitatea, etatea și purtarea lui 
din trecut. Recompensele să se aplice mai cu seamă în stadiul de jos al dezvoltării mo-
rale, când adică nu este destul de dezvoltat în elev interesul de a face bine din îndemn 
propriu și nu știe a-și afl a mulțumirea în împlinirea datorie sale; după aceea pe încetul 
să caute a se desbăra de ele. Ca premii să nu se dea școlarului decât lucruri folositoare 
lui și admise de pedagogie. La distribuirea premiilor să fi m cu cea mai mare economie 
căci premiul nu i se dă copilului ca un fel de plată pentru munca prestată, ci ca un mic 
semn de aducere aminte pentru că s-a purtat bine. Premiile le statorește directorul șco-
lar în înțelegere cu învățătorii de la aceiași școală și cu epitropia. Distribuirea premiilor 
o face însuși comisarul care a presidat examenul acelei școli. Persoane străine nu au 
dreptul să-și premieze ei înșiși copii în școală sau să mărească premiul celui de premi-
at fără consimțământul respectivei direcțiuni școlare”. E consult, ca din când în când 
învățătorul să remunereze clasa întreagă, de exemplu, când toți elevii au fost cu toții 
liniștiți în clasă au dat cu toții răspunsuri bune sau și-au făcut toți temele date. 

Pedepsele școlare

Un învățător iubitor, stăpân pe sine și care își impune autoritatea putea întâlni to-
tuși și situații în care era nevoit să se folosească de un mijloc disciplinar mai drastic, 
pedeapsa. În aplicarea pedepselor învățătorul urma exemplul natural, care pedepsește 
cu o constanță absolută de câteori îi desconsiderăm legile. Scopul pedepsei era văzut 
ca îndreptarea elevului greșit, iar folosirea ei era justifi cată de câte ori era nevoie pen-
tru înfrânarea poftelor, aplicărilor rele, ori pornirilor stricăcioase. Fiind o durere apli-
cată, ea avea efectele psihologice și morale ale durerii, provoacă în sufl etul elevului 
deprimare: „Dar fi indcă nu operează decât după ce fapta rea a fost săvârșită, ceea ce 
încercăm a produce în sufl etul elevului prin întrebuințarea ei, este frica de pedeapsă în 
viitor. Această frică disciplinează voința elevului, îi moderează și înfrânează pasiunile, 
îl face să fi e prevăzător și să țină piept impulsiunilor momentane”.18 Pedepsele au fost 
împărțite în două categorii: pedepse naturale și pedepse voluntare. Primele erau acele 
urmări naturale, inseparabile de faptele făcute, la care învățătorul vroia doar să-i facă 
atenți pe elevi și să-i aducă să înțeleagă că pedepsele stau în strânsă legătură cu fap-
tele și sunt urmări naturale ale lor. Pedepsele voluntare erau acelea care nu stăteau în 
legătură neseparabilă cu faptele. Ca pedepse voluntare se puteau întrebuința în școa-
lă următoarele, scrie Ion Dariu: „O căutătură serioasă; o desconsiderațiune; trecerea 
cu vederea pentru moment la citi sau examinare; scrierea inițialelor numelui pe tabla 
școlii; înfruntări sau dojeniri; amenințări mai serioase; eschiderea de la vreo petrecere; 
depunerea elevului dintr-un serviciu ce i-a fost încredințat; pierderea locului, întrucât 
permit cerințele higienice și izolarea; înștiințarea părinților sau tutorilor despre purta-
rea elevului printr-un bilet, nu însă prin făptuitor, nici prin conșcolarii lui; înfruntarea 
în prezența superiorilor; reținerea mai lungă în școală; înscrierea în ziar; degradarea 

18 Ibidem, p. 43.
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pe câteva ore în o clasă mai inferioară; în ceasuri mai grave, pedepse corporale și când 
toate celelalte pedepse întrebuințate treptat nu vor fi  folosit nimica, chiar și eschiderea 
cu totul din școală”.19 Atunci când pedepsea un elev, învățătorul trebuia să ia în con-
siderare câteva lucruri: vârsta școlarului, sexul, temperamentul, gradul de cultură și 
starea sănătății lui. Pedeapsa trebuie să corespundă cu vina, atât după fi re cât și după 
mărime. Foarte important era ca învățătorul să țină cont ca „pedeapsa să nu aibă nimi-
ca dejositor în ea”. Îngenunchiatul ca pedeapsă nu era o soluție bună. Câteva reguli de 
care trebuia să țină cont învățătorul atunci când pedepsea un elev erau următoarele:

„Pedepsele să se aplice cu cea mai mare economie începând de la cele mai mici 
și mai neînsemnate și continuând în mod gradat până la cele mai mari și mai grele 
Pedeapsa să se facă cu oarecare cermonie și cu gravitatea recerută. Să nu se pedepseas-
că lucruri care nu atârnă de voința copilului și care prin urmare nu se pot considera ca 
vină. Înainte de a pedepsi învățătorul să prejudece bine efectul ce-l va produce aceea 
abătându-l totdeauna pe copil de la credința aceea de a face ce e bine nu de frica pe-
depsii, ci pentru că e bine să facă așa. Orice pedeapsă să poarte pe ea timbrul iubirii 
serioase din partea celui ce o aplică. Să se aplice cu dreptate, echitate și fără vreo pati-
mă în conformitate cu vina comisă Totdeauna să se ia în considerare individualitatea 
aceluia care merită pedeapsa. Să se ia în considerare până la ce grad pricepe vinovatul 
gravitatea vinei sale Pedeapsa corporală să se aplice așa ca să nu sufere simțul de pu-
dicitate al copilului. La aplicarea pedepsei corporale, dacă cel ce se pedepsește este 
mai înaintat în dezvoltarea morală se împreună și unele mustrări prin care să se po-
tențeze în el și mai mult pudoarea și căința sau părerea de rău. Copilul după primirea 
pedepsei să primească iar cinstea în care a fost. Nici o pedeapsă să nu se aplice cu mâ-
nie sau în moment de iritație căci în cazul acesta pedeapsa nu e destul de justifi cabilă 
și poate mai mult să strice”.20

Învățătorilor le erau recomandate și câteva mijloace de prevenire a pedepselor:
„Religiunea și respectiv partea morală a ei cu nenumăratele exemple din Istoria 

biblică a vechiului și noului Testament, împreună cu un număr considerabil de întâm-
plări ce se desfășoară mai în fi ecare zi dinaintea ochilor noștri. Legile școlare care se 
citesc totdeauna la începutul anului școlar înaintea școlarilor, pe lângă unele explicări, 
spre a putea fi  înțelese și de copii mai puțin pricepuți care se păzesc apoi cu strictețe. 
Niciodată să nu se însărcineze elevul cu prea mult material, în contra principiului: Non 
multa, ed multum și pe urmă dacă nu-ș poate rumega, așa zicând, să fi e pedepsit pe ne-
drept. Autoritatea învățătorului încă se numără între mijloace preventive pedepselor 
și încă între cele mai dintâi. Unde vei vedea multe pedepse în școală n-ai să acuzi tot 
lenea, reticența, comiterea de fapte rele și altele din partea școlarilor, cât ai să observi 
lipsa de autoritate împreună cu lipsa de metod corespunzător și de cunoștințele cele 
mai esențiale pedagogice-didactice. Legătura intimă între școală și familie era impor-
tantă. E neapărat de lipsă ca lucrarea învățătorului asupra dezvoltării și cultivării co-

19 Ibidem, p. 44.
20 Ibidem, pp. 46-47.
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pilului să meargă mână în mână cu a părinților copiilor, nu spre a urma totdeauna 
pe a acestora, ci spre a ține seamă de ea și spre a câștiga și pe părinți pentru lucrarea 
învățătorului”.21

Pedepsirea corporală cu nuiaua nu trebuia aplicată niciodată de către învățător 
singur fără consiliul celorlalți învățători, eventual al directorului școlar. Și așa, era re-
comandat ca aceasta să se întâmple foarte rar și cu mare băgare de seamă. Imaginea 
față de pedepsirea corporală se schimbă la începutul secolului al XX-lea. Învățătoarea 
Ersilia Cadariu încearcă să răspundă la întrebarea, dacă este necesară și conducătoare 
la scop pedeapsa corporală ca mijloc al educațiunii în școala poporală? Răspunsul la 
această întrebare, în viziunea ei, este un categoric nu. Un învățător care are în vedere 
scopul școlii își putea procura mijloace mai moderate de disciplinare, el considera că, 
trebuia să facă tot posibilul ca pedepsele corporale să fi e superfl ue în școala sa, ba mai 
mult, va încerca să le elimine cu totul. Întreaga sarcină, privind eliminarea pedepselor 
corporale, cade pe învățător, în viziunea ei, deoarece elevii sunt „fi ințe nedesvoltate și 
care necesită îngrijire foarte mare. Este foarte greșit a pune în comparație pe astfel de 
fi ințe debile cu oamenii maturi, în general, cu societatea omenească. Aceste creaturi 
care nu sunt capabile spre a deosebi binele de rău chiar, mintea lor nu este dezvoltată, 
decât abia acum este în dezvoltare și de aici rezultă că nu putem afi rma aceasta, ne 
rămâne numai atât, a da pedepselor o direcțiune mai moderată și pe cele corporale cât 
se poate evitate”.22 Învățătorul trebuia astfel să fi e punctual când venea vorba de înce-
perea cursurilor pentru a nu le da ocazia elevilor să comită fapte rele.23

Aplicarea pedepselor, de către învățător, era considerată un lucru neplăcut, pentru 
ambele părți, deoarece dascălul, când le aplica, o făcea din mânie, iar elevul putea 
crede că totul rezultă numai din răzbunare, căci el nu este capabil să cugete scopul cel 
urmărește învățătorul prin pedeapsă. 

21 Ersilia Cadariu, „Chestiunea pedepselor corporale în școala poporală”, Reuniunea învățători-
lor români, Arad, anul 2, nr. 4, 1905.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Disciplina în școala confesională românească din Transilvania
în perioada dualistă (1867-1918)

Rezumat: Pentru învățătorul din școala românească din Transilvania disciplina școlară era impor-
tantă și se afl a în sarcina învățătorului. Pentru a putea impune disciplina în școală, pedagogia cere 
anumite calități de la învățător. El trebuia să fi e autoritar, să aibă răbdare, să fi e un susținător al ordinii 
și disciplinei, mai ales pe timpul activităților didactice. Elevul trebuia educat să aibă fi e prezent, zilnic, 
la școală, să păstreze liniștea la clasă, să execute toate cerințele învățătorului, să păstreze cu grijă 
materialele școlare (caiete, manuale etc.), să salute respectuos. Pentru menținerea disciplinei în școală 
învățătorul avea la dispoziție două abordări: cea a recompenselor și cea a pedepselor. Recompensele 
școlare aveau rolul de a contribui la întărirea comportamentelor adecvate ale școlarilor, determinându-i 
să împlinească corect activitățile școlare. Pedepsirea elevilor nu trebuia să fi e aspră și înjositoare. Nu 
era recomandată pedeapsa corporală, decât în cazuri grave. Dar, și atunci era preferată exmatricula-
rea din școală. Atitudinea învățătorilor față de elevi trebuia să încurajeze buna desfășurare a lecțiilor, 
prin folosirea unor metode pedagogice modernizate. Noua pedagogie a pus accentul pe stimularea 
elevilor în respectarea disciplinei și ordinii școlare. Disciplina școlară devenea, un suport al disciplinei 
și armoniei sociale.

Cuvinte cheie: Transilvania, dualism austro-ungar, școală, învățători, elevi, disciplină școlară.

Discipline in the Romanian Confessional School in Transylvania
during the dualism period (1867-1918)

Abstract: For the teacher in the Transylvanian Romanian school, the school discipline was important 
and was its responsibility. In order to impose discipline in school, the pedagogy requires certain quali-
ties from the teacher. He had to be authoritarian, have patience, be a supporter of order and discipline, 
especially during his teaching activities. The student had to be educated to have daily presence at 
school, to keep quiet in class, to fulfi ll all the requirements of the teacher, to keep the school materials 
(notebooks, books, etc.), to speak respectfully. To maintain discipline in school, the teacher had two ap-
proaches: reward and punishment. School rewards have been designed to help strengthen the school›s 
appropriate behaviors, leading them to do their schoolwork properly. The punishment of the students 
was not to be harsh and humiliating. Body punishment was not recommended, except in serious cases. 
But, even then, the expulsion from school was preferred. Teachers’ attitude towards students should 
encourage the good course development, through the use of modernized pedagogical methods. The 
new pedagogy emphasized the stimulation of students by respecting discipline and school order. School 
discipline became a supporter of discipline and social harmony.

Keywords: Transylvania, Austro-Hungarian dualism, school, teachers, students, school discipline.
 


