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Legislația școlară de după 1868 impune ca învățătorii să aibă o pregătire profesio-
nală adecvată și condiționează angajarea pe un post de obținerea unei diplome de la o 
Preparandie. Este o măsură care va duce la o creștere a calității învățământului în șco-
lile din Transilvania, învățătorii fi ind din acest moment mai pregătiți în procesul edu-
cativ, dar nu a însemnat că din școală au dispărut învățătorii fără pregătire specializa-
tă, de altfel spre sfârșitul secolului al XIX-lea încă se afl au învățători de metodă veche 
sau, în cazuri mai rare, în unele școli, din lipsă de învățători, preoții ocupau acest post.

Pregătirea profesională a învățătorilor

Pentru a acoperi defi citul de învățători cu educație specializată, legea din 1868 a 
prevăzut înfi ințarea a 20 de preparandii de stat, pe întreg teritoriul Ungariei. Aici erau 
admiși băieții de 15 ani care aveau cunoștințe de Limbă maternă, Aritmetică, Geografi e 
și Istorie, în măsura în care acestea erau predate în cele patru clase inferioare ale gim-
naziilor ori în școlile reale sau cetățenești. Așadar, toți cei care doreau să se înscrie la 
seminariile pedagogice trebuiau să aducă dovada absolvirii primelor patru clase ale 
unui gimnaziu sau a unei școli cetățenești sau școli reale ori să dea un examen de ad-
mitere din cele patru materii enumerate mai sus.1 

Scopul școlilor preparandiale era de a perfecționa pe candidați în obiectele de în-
vățământ prescrise pentru școlile poporale triviale și normale prin învățare, exemple 
și deprindere, a le face cunoscute conducerea și disciplina amintitelor școli, precum 

1 Paul Brusanowski, op.cit., p. 218. Vezi și: Proiectul de lege AL38/1868, publicat în Magazinul 
Pedagogic, Năsăud, 1869, tom II, fasc. II, pp. 142-165.
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și metoda de urmat în ele; a-i deprinde în cânt; a-i deda la o purtare cuviincioasă, 
religioasă și morală și în fi ne a-le da candidaților ocaziunea să-și poată câștiga și alte 
cunoștințe folositoare.2 

Viitorii învățători se deprindeau, astfel, în preparandii, în purtarea cuviincioasă, re-
ligioasă și morală și își însușeau cunoștințele necesare în obiectele de învățământ pre-
scrise pentru școlile elementare. Pentru aceasta ei urmau cursurile seminariilor, care 
durau în general trei ani și la care erau predate următoarele materii: Cunoștințe de 
Religie și Morală; Pedagogie; Metodica predării; Geografi e și Istorie universală și a pa-
triei; Limba maternă; Limba maghiară; Limba germană; Științe naturale (în măsura în 
care puteau fi  folosite în agricultură și practicarea meseriilor); Agronomie, cu exerciții 
practice; Constituția patriei; Matematică și Geometrie; Cânt și Muzică, cu studiul viorii 
și al pianului; Caligrafi e și Desen; Gimnastică; Ore practice de predare la școli. În cadrul 
preparandiilor, anual trebuiau organizate examene. La cel mult doi ani după absolvirea 
preparandiilor, tinerii învățători erau obligați să participe la un examen general de „ca-
lifi care” (rigurosum), dat din mai multe materii, iar numai după obținerea unui rezultat 
satisfăcător la acest examen, absolvenții institutelor pedagogice primeau diploma de 
învățători, putând funcționa ca învățători în toate școlile populare elementare.3 

Elevii români din Transilvania care doreau să urmeze un curs preparandial aveau 
la dispoziție mai multe școli. Prima preparandie românească a fost înfi ințată la Arad, 
în 1815,4 iar a doua abia în 1848 la Oradea, cea greco-catolică. Încă din momentul în-
fi ințării, Astra a susținut activitatea desfășurată de profesorii Preparandiei arădene. 
Profesorii Preparandiei făceau parte dintre membrii fondatori ai Astrei și au stabilit o 
serie de legături cu personalități din România. Alexandru Gavra trimite în 1864–1865 
mai multe scrisori Ministerului Culturii de la București unde prezintă manuscrisele și 
cere ministrului publicarea lor. O scrisoare interesantă este cea din 8 noiembrie 1864 
trimisă de revizorul școlar Nicolae Florescu adresată lui Atanasie Șandor membru al 
Astrei arădene în care se amintește că au fost trimise societății 36 de cărți pentru bibli-
oteca Astrei. În 1853 a fost înfi ințată Preparandia ortodoxă de la Sibiu, cursurile aveau 
o durata de 1 an, până în 1861, după care durata acestora se extinde la 2 ani.5 

2 Virgil Șotropa și Dr. N. Drăganu, Istoria școalelor năsăudene, Năsăud 1913, p. 124. 
3 Paul Brusanowski, op.cit., p. 219.
4 La 9 februarie 1811 împăratul Francisc I a aprobat înfi ințarea a trei Preparandii, pentru cre-

dincioșii ortodocși: una la Arad, pentru români, una la Sînt Andrei, pentru sârbi și una la 
Pesta, pentru greci. Vezi: Iulia Vuia, Fragmente din istoricul pedagogicului ort.rom. din Arad, 
Panciova, 1887; Teodor Botiș, Istoria Școalei Normale (Preparandiei) și a Institutului Teologic 
Ortodox-Român din Arad, Arad: Editura Consistoriului, 1922; La 100 de ani. Discursul P. C. Sale 
păr. Prot. Roman Ciorogariu în Biserica și Școala, Arad, 1912, anul XXXVI, nr. 45; Doru Bogdan, 
Preparandia din Arad în conștiința cultural-istorică a epocii sale (1812-2012), Arad: Editura 
Nigredo, 2012; Anton Ilica, Istoricul preparandiei din Arad: de la Școala Regească Preparandială 
Gr. Neunită a Națiunei Române la Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” Arad: (1812-2012), Cluj 
Napoca: Casa Cărții de Știință, 2012.

5 În anul școlar 1853-1854 Andrei Șaguna a separat cursul clerical, care avea o durată de doi 
ani, de cursul pedagogic, cu o durată de un an. Totuși, din cauza lipsei de învățători, s-a 
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În perioada 1854-1857 a funcționat și la Hațeg o Preparandie. În 1859 s-a înfi ințat 
Preparandia din Năsăud,6 având cursurile de la început de 2 ani, după care, din 1869 ea 
s-a strămutat la Gherla. Centrul școlar de la Blaj a reușit să benefi cieze de o preparandie 
abia în 1865, având tot doi ani de studii. O preparandie românească a mai funcționat la 
Sighet, în perioada 1862-1869. Pentru admiterea la o școală preparandială, precum cea 
din Năsăud, elevii trebuiau să fi  absolvit cu succes bun 3, ori măcar 2 clase ale vreunei 
școli reale, eventual gimnaziu inferior să fi  împlinit vârsta de 16 ani, să dovedească pur-
tare morală bună, să fi e sănătoși și să nu aibă vreun defect fi zic care i-ar face inapt pen-
tru serviciul învățătoresc și să aibă cunoștințe în muzică și mai ales în cântare. Condițiile 
impuse de școală erau îndeplinite de foarte puțini candidați, motiv pentru care au fost 
acceptați și candidați care au absolvit numai patru clase normale sau care, supuși unui 
examen special, dovedeau cunoștințele necesare pentru admitere. Mai mult, din lipsă 
de învățători califi cați în școlile românești din Transilvania, la preparandia ortodoxă 
din Sibiu s-a hotărât în anul 1872 ca absolvenții de cursuri teologice, până la instituirea 
lor ca preoți, să fi e angajați ca învățători. Astfel, în anul școlar 1872/73 s-a introdus și 
în secția teologică obiectele de învățământ pedagogice. Acestea erau: gramatica lim-
bii române, Geografi a, Științele naturale și computul, iar din anul 1874/5 s-au adăugat: 
zootehnia agricolă, Pomologia, Plantologa. Problema numărului scăzut de învățători a 
fost discutată și la preparandia din Arad, aceasta fi ind considerată a fi  una din cauzele 
nivelului scăzut al învățământului românesc. În Institutul Pedagogic din Arad se afl au 
în 1870 numai 49 de elevi, iar în cele 303 comune ale diecezei mai erau nevoie de 160 de 
școli noi, pentru care erau necesari și mai mulți absolvenți.7

prevăzut ca la secția clericală să se predea și studii pedagogice. Vezi: Eusebiu R. Roșca, 
Monografi a institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian”, Sibiu: Tiparul tipografi ei 
Arhidiecezane, 1911; Vasile Popeangă, Mărturii privitoare la lupta românilor din părțile Aradului 
pentru păstrarea fi inței naționale prin educație și cultură, Arad, 1986, p. 158. Vezi, Anton Ilica, 
Istoricul preparandiei din Arad, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2012.

6 La 26 octombrie 1858 s-a decis deschiderea în Ardeal a trei preparandii: una pentru maghiari 
în Șimleul-Ciucului, pentru germani în Sibiu și pentru români în Năsăud. Preparandia din 
Năsăud și-a deschis cursurile ofi cial la 2 ianuarie 1859. Ca local de școală a fost desemnat la 
început fosta clădire a căpitanului de pe timpul granițelor. Mai târziu școala preparandială 
s-a mutat în clădirea care servea drept sediu maiorului. În această clădire a funcționat școala 
până la mutarea ei la Gherla. Vezi: Virgil Șotropa și dr. N. Drăganu, Istoria școalelor năsăude-
ne, Năsăud, 1913. 

7 Preparandia din Gherla și-a început activitatea la 15 octombrie 1869, fi ind mutată de la 
Năsăud, unde posibilitățile de întreținere a școlii au devenit tot mai difi cile. În primul an de 
activitate, preparandia avea două cursuri, trei profesori și 50 de elevi, iar cursul preparandial 
s-a ridicat la trei ani în 1878. De la început școala preparandială din Gherla s-a confrun-
tat cu mari difi cultăți deoarece mobilierul, celelalte obiecte de inventor, arhiva și bibliote-
ca au rămas la Năsăud. Vezi: Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, Preparandia Școala 
Normală de Învățători Școala Pedagogică de Băieți din Gherla (1869-1954), Târgu Lăpuș: Editura 
Galaxia Gutenberg, 2010; Vasile Popeangă, E. Găvănescu, V. Țîrcovnicu, Preparandia din 
Arad, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1964, p. 133; Eusebiu R. Roșca, Monografi a 
institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian”, Sibiu: Tiparul tipografi ei Arhidiecezane, 
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Odată admiși la o preparandie, elevii urmau cursuri generale de învățământ, în 
plus, încă de pe băncile preparandiei, ei trebuiau să facă practică școlară. La preparan-
dia din Sibiu, viitorii învățători erau pregătiți în diverse domenii, necesare activității 
lor. Diferitele materii predate aici au fost introduse în timp, pe tot parcursul secolului. 
Astfel, la începutul anului școlar 1853/54 erau predate religia, gramatica română, pe-
dagogia, metodica, geografi a, aritmetica, fi zica, economia, caligrafi a și cântările bise-
ricești și Tipic. În anul 1862 au fost introduse științele naturale, în 1873 s-au introdus 
pomologia și plantologia, în 1876 s-au introdus limba maghiară, constituția patriei, 
istoria universală și istoria patriei, în 1877 s-a introdus desenul și gimnastica, în 1882 
s-a introdus contabilitatea, în 1883 s-a introdus muzica vocal și instrumentală, în 1885 
s-a introdus instrucțiunea practică, în 1889 s-a introdus lucrul de mână, iar în 1895 s-a 
introdus chimia și istoria pedagogiei.8

La Preparandia din Gherla, în perioada 1869-1878, se studiau următoarele obiecte 
de învățământ: Religia și morala, Pedagogia și didactica generală, Metoda instrucți-
unii – teorie, Praxa, Limba română, Limba Germană, Limba maghiară, Matematica, 
Științele istorice (Geografi a, Istoria, Constituția patriei), Științele naturale (Istoria natu-
rală, Agronomia și grădinăritul), Artele frumoase (Cântul fi gural și muzica, Desenul, 
Caligrafi a), Cunoștințele rituale (Cântul bisericesc, Tipicul), Aplicarea, Gimnastica, 
Tractarea cu pruncii școlari, Pronunciarea și Propunerea.9 Pentru ca viitorii învățători 
să iasă de pe băncile Preparandiei și cu experiență în predare, nu doar cunoștințe te-
oretice, în programa școlară era inclusă și practica. Ea era efectuată la o școală de de-
prindere, o școală elementară din apropierea preparandiei. La Sibiu s-a luat decizia 
înfi ințării unei astfel de școli în 186510, pentru a da ocazie ascultătorilor de pedagogie 
nu numai de a vedea cum este de a se pune în lucrare teoria educațiunei și instrucțiunei, 
dar și de a se deprinde în arta aceea sub conducerea unui profesor.11 Se dorea astfel 

1911, p. 62; Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, Preparandia Școala Normală de Învățători 
Școala Pedagogică de Băieți din Gherla (1869-1954), Târgu Lăpuș: Editura Galaxia Gutenberg, 
2010, p. 17; 

8 Dr. Eusebiu R. Roșca, op.cit., pp. 62-63. 
9 Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, op.cit., p. 54.
10 Acest lucru nu a fost posibil în acest an, iar ideea a fost reluată de profesorul Ioan Popescu în 

1870. „Având în vedere necesitatea de o școală practică (normală) pe lângă institutul peda-
gogic arhidiecezan, în care ascultătorii de pedagogie să aibă ocaziune de a vedea cum se pun 
în lucrare principiile și regulele pedagogice-didactice; Având în vedere, că starea actuală a 
fondurilor arhidiecezane nu permite a se întemeia și susținea o asemenea școală din averea 
comună a arhidiecezei: Venerabilul Sinod să împuternicească pe Consistoriul arhidiecezan a 
escrie o colectă în întreaga arhidieceză pentru scopul arătat”. Eforturile de înfi ințare a unei 
școli au fost răsplătite abia în anul 1896, când, în locul unor edifi cii deteriorate, a fost ridica-
tă o clădire nouă. Prin această școală de aplicație s-a satisfăcut în măsură corespunzătoare 
practica elevilor în instrucțiune, iar pentru ca această școală să fi e un model pentru școlile 
elementare, a fost dotată cu bănci moderne și cu toate recuzitele școlare necesare. Vezi: Dr. 
Eusebiu R. Roșca, op.cit., p. 71.

11 Dr. Eusebiu R. Roșca, op.cit., p. 71
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ca elevii să iasă de pe băncile Preparandiei cu experiență practică, pentru o tranziție 
mai ușoară de la institut la catedra unei școli. Astfel, fi ecare elev din cursul trei al 
Preparandiei, în ordine alfabetică, trebuia să predea în școala de aplicație. Aceștia ți-
neau prelegeri practice, în așa numitele ore de recesiune.12

Și la Preparandia din Năsăud a existat o școală de aplicație în care elevii își desfă-
șurau practica pedagogică. Aici, în anul I de studiu, timp de 4 ore pe săptămână, elevii 
preparandiei asistau la diferite clase ale școlii normale, ascultând metodul de predare. În 
al doilea an de studiu elevii desfășurau, tot 4 ore pe săptămână, lecții practice cu elevii 
școlii normale, asistați de învățătorul preparandial.13 Pentru Preparandia din Gherla 
școala de aplicație a fost școala confesională română din Candia-Gherlii, unde elevii 
învățau cum să facă un plan de lecții, cum să predea lecțiile la diferite clase și la dife-
rite obiecte de învățământ. La școala de aplicație din Gherla practica începea în cursul 
I și dura până la sfârșitul cursului al III-lea. Elevii din cursurile I și II asistau la lecțiile 
susținute de elevii cursului al III-lea, aceștia din urmă având obligația de a susține 3-4 
lecții practice pe săptămână. Lecțiile se desfășurau în prezența colegilor, a profesorului 
de pedagogie și metodică și a învățătorului școlii de aplicație.

Începând cu anul școlar 1893/1894 a fost introdusă o nouă procedură pentru ele-
vii școlii preparandiale. Fiecare elev al cursului al III-lea era dator a face un elaborat 
sistematic pe baza observațiilor psihologice făcute asupra a doi elevi din școala de 
aplicație. Cunoștințele însușite în cadrul aceste activități aveau menirea de a-i ajuta 
pe viitorii învățători în formarea caracterului copiilor care urmau a fi  încredințați în 
îngrijirea lor.14

Elev la Preparandia din Năsăud, Ignat Seni descrie desfășurarea cursurilor și mo-
dul de lucru de aici. Studiile principale pedagogice erau propuse liber, prin iubitul 
nostru profesor erudit Vasile Petri, care scria pe tablă lucrurile mai însemnate. Elevii 
le notau în clasă, iar acasă le scriau în caietul pentru studiul respectiv: La fi ecare obiect 
ni se arătau principiile mai special, care erau a se observa la predarea lui. Apoi apli-
carea acestor reguli la predarea materialului din fi ecare obiect de învățământ ni se 
arăta în practică de către învățătorii fostei școli normale cu 4 clase, cu care preparandia 
era în strânsă legătură. După ce asistau la prelegerile din clasă, elevii preparandiei 
trebuiau să pună în practică cele învățate la școala de aplicație. Aici elevii din ambele 
cursuri erau împărțiți în patru grupe și ascultau lecțiile în câte 4-6 ore, în decurs de o 
săptămână în fi ecare clasă. Toate întrebările și procedura învățământului erau notate 
într-un caiet, pe care la sfârșitul săptămânii îl controla învățătorul clasei respective. 
Acest grup asculta în săptămâna următoare la clasa a II-a și când termina cu clasa a 
IV-a, caietul era verifi cat de profesorul preparandial Vasile Petri.15

12 Ibidem, p. 72.
13 Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, op.cit., p. 23. 
14 Ibidem, p. 118.
15 Ignat Seni, „Cum se învăța odinioară. Amintiri din preparandia dela Năsăud”, în Sandu 

Manoliu, Icoana unei școli dintr-un colt de țară romînesc, Năsăud, 1929, p. 160.
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După terminarea anilor de studiu la Preparandie, pentru obținerea diplomei, ele-
vii trebuiau să susțină un examen de capacitate. De altfel, la fi ecare fi nal de an se ținea 
câte un examen, dar cel din ultimul an era mai strict. Examenul era ținut în fi ecare 
an, de regulă în lunile martie și octombrie, având probe scrise, orale și practice. Fără 
obținerea examenului de capacitate, elevul nu putea primi diploma de docente și nu se 
putea angaja la o școală. La Preparandia din Gherla examenele scrise durau 4-5 ore, 
iar candidații erau supravegheați de doi profesori, interzicându-li-se folosirea cărților 
sau consultarea cu alți candidați. Plicul sigilat de episcop, în care se afl a subiectul, era 
desfăcut în sala de examen, în prezența candidaților și a comisiei de examen. Astfel, 
la examenul din 29-30 august 1883, de la preparandia din Gherla, profesorii au pre-
gătit următoarele subiecte din pedagogie și matematică: Din Pedagogie s-a propus: 
Cum se va stârni și nutri atențiunea în pruncii școlari? Din Matematică: a) aritmetică: 
Cineva vinde 4 bărbimțe de brânză a 4 fl orini și 20 cruceri, kg cu 45 cruceri. Câți bani 
capătă? b) geometrie: Grădina școlii are forma unui oblângŭ în lungime de 135,5 m, 
iar în lățime de 45,6 m. Cât face suprafața?16 După 1888 la examen a fost introdusă și 
limba maghiară, obiect de studiu devenit obligatoriu în școlile elementare odată cu 
anul 1879. Astfel, la examenul din 1888 de la Preparandia din Gherla, au fost propuse 
următoarele subiecte: la pedagogie: să se delimiteze raportul învățătorului cu ceilalți 
factori ai școlii; la aritmetică: ce dobândă aduce capitalul de 745 de fl orini pe 42 de 
zile, alocat cu 8%; la geometrie: să se calculeze în iugăre-măsuri vechi, moșia unui 
om de 12,56 hectare; la maghiară: să se traducă din „Legendarul” lui Vasile Petri, 
piesa 92: „Vulpea și strugurii” și să realizeze o compunere liberă în limba maghiară: 
„Școala și curtea ei”.17

Examenul de capacitate diferea ca structură de la o preparandie la alta și de la o 
perioadă la alta. La Năsăud, la fi nele anului școlar 1860/61 examenul a fost susținut 
din următoarele materii: Pedagogie. Despre pricepere și concept (noțiune); reguli pen-
tru formarea conceptelor (noțiunilor) și a priceperii. Raportul între învățământ – di-
dactica și educațiunea – pedagogie. Cum putem conduce voia pruncilor la ascultare? 
Metodică:. Învățământul intuitiv, disertație. Să se propună sunetul și toate formele lui. 
Cum poate pregăti învățătorul o ortografi e bună românească la învățarea cititului? 
Stilistica: Planul și învățământul stilistic în școala poporală. Purcederea la propune-
rea obligamentelor. Cum are să se poarte învățătorul cu poporul, ca să placă, fără însă 
de a-și vătăma (jigni) chemarea? Disertație. Fizică: Să se ia fi zica în școala poporală? 
Motive; termometrul, o prelegere în clasa a 4-a. Istorie naturală: Principii didactice 
pentru istoria naturală. Purcederea la dezvoltarea conceptului „pasere”.18 

Examenul de capacitate de la Năsăud era mai divers și includea testarea cunoștin-
țelor din mai multe domenii. Sunt cuprinse aici și subiecte de metodică școlară, stilis-

16 Ibidem, p. 100; Ioan Câmpean, Mircea Damian Câmpean, op.cit., pp. 99, 102. 
17 Ibidem, p. 103. 
18 Virgil Șotropa, dr. N. Drăgan, op.cit., p. 127.
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tică, dar și din obiecte care erau predate în școala elementară, precum fi zica și istoria 
naturală, iar pentru ca elevii să se poată pregăti pentru examen li se oferea o vacanță 
de 15 zile. La aceste examene erau prezente persoane importante din lumea școla-
ră: Examenele fi nale se țineau în prezența întregului corp profesoral, mai totdeauna 
sub prezidiul inspectorului școlar diecezan. La unele din aceste examene participa 
și consilierul de școli gubernial, scria Ignat Seni despre examenele de fi nal, în urma 
cărora elevii erau declarați, în funcție de răspunsuri, califi cați ca învățători pentru 
școli normale, triviale, comunale sau numai învățători adjuncți. Cei care nu treceau 
examenul aveau șansa să îl repete după două luni sau un an, iar alții erau nevoiți să 
repete întreaga clasă.19

Institutele preparandiale au fost extrem de importante în creșterea calității învăță-
mântului din Transilvania, oferind elevilor trecuți prin aceste școli o pregătire speciali-
zată. Aici viitorii învățători acumulau cunoștințe de metodică, din matematică, istorie, 
fi zică etc., dar se punea un accent puternic pe creșterea lor morală, în spiritul creștin, 
o calitate pe care trebuia să o dețină orice învățător din școală. De asemenea, prepa-
randiile erau importante instituții românești, unde elevii erau educați într-un spirit 
național. „Mintea! Mărită nație Daco-românească. – Mintea! Când te vei lumina cu 
învățăturile, cu luminatele fapte bune, te vei uni, mai aleasă nație nu va fi  pe pământ 
înaintea ta”. Vorbele îi aparțin lui Dimitrie Țichindeal, directorul pedagogiei din Arad 
și arată interesul lor în promovarea și păstrarea culturii naționale.20

Dacă în Transilvania învățătorii erau pregătiți în institutele denumite Preparandii, 
învățătorii din Vechiul Regat aveau la dispoziție Școlile normale. Acestea au fost înfi -
ințate din 1866, an în care școlile din România erau într-un număr mic, iar dascălii erau 
insufi cienți numeric și cu o pregătire defi citară. Potrivit legii de aici școlile primare au 
fost împărțite în școli urbane și școli rurale, iar gradele didactice pentru ciclul primar 
erau institutori, pentru învățământul primar, și învățători, pentru cel rural. La școli-
le rurale se afl a un singur învățător pentru toate clasele (în număr de cinci), în timp 
ce școlile urbane aveau câte un institutor pentru fi ecare clasă (în număr de patru). Și 
pregătire profesională a membrilor corpului didactic primar era realizat în instituții 
diferite: pentru institutori erau școlile normale, iar pentru învățători școli normale de 
învățători. Înainte de anul 1866 a existat o singură școală normală pentru pregătirea 
învățătorilor, la Iași, care avea un număr redus de locuri. La venirea sa în România, 
Domnitorul Carol I a oferit 12.000 de galbeni pentru întemeierea unei școli normale a 
statului, la București. Prin Decretul Domnesc 1519, din 20 octombrie 1866, a fost înfi in-
țată o comisie sub conducerea lui Dimitrie Gusti, Ministrul Cultelor și al Instrucțiunii 
Publice, care avea datoria de a înfi ința un Institut pedagogic la București, destinat pre-
gătirii învățătorilor. Comisia era formată din Carol Davila, Constantin Esarcu, V.A. 

19 Ignat Seni, op.cit., p. 161.
20 La 100 de ani. Discursul P. C. Sale păr. Prot. Roman Ciorogariu”, Biserica și Școala, Arad, 

1912, anul XXXVI, nr. 45, p. 3.
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Urechia, Gr. Ștefanescu și A.T. Laurian. O a doua școală normală pentru pregătirea 
cadrelor didactice a fost inaugurată la 30 noiembrie 1867, purtând numele Carol I.21

Pentru organizarea studiilor și conducerea didactică a Institutului Pedagogic au 
fost desemnați Ion C. Massim, Ion Ionescu de la Brad, C. Stănescu, Constantin Esarcu, 
I. Beiu, I. Cartu, I. Popovici, G. Eustațiu, Dr. Negura, B. Ștefanescu, Moceanu și 
Arhimandritul Iosif Naniescu, iar primul director a fost George Radu Melidon, care a 
păstrat funcția în perioada 1868-1881. Societatea pentru Învățătura Poporului Român22 s-a 
implicat și ea în efortul statului pentru instruirea învățătorilor. Într-o dare de seamă 
făcută de C. Esarcu la adunarea generală a Societății din decembrie 1869, era susținu-
tă înfi ințarea unei școli normale private, care avea ca scop formarea de învățători cu 
cunoștințele, aptitudinile și înalta moralitate, necesare pentru răspândirea instrucți-
ei și educației în comunele rurale. În urma acestor eforturi, la 13 decembrie 1870, s-a 
deschis prima școală normală particulară. Primul director a fost I. Badilescu, între anii 
1870-1873, acestuia urmându-i Șt. C. Mihăilescu, până la 12 noiembrie 1877, când își 
dă demisia. La 13 noiembrie 1877 a fost numit ca director Barbu Constantinescu, care 
a rămas în funcție până pe 10 iunie 1888. La solicitarea acestuia, Institutul Pedagogic 
a devenit de patru ani, de asemenea, a crescut numărul materiilor predate, precum 
și cele al elevilor interni. Rezultatele institutului au primit recunoaștere publică prin 
calitatea învățătorilor și a elevilor pregătiți aici, iar în martie 1881, institutul primește 
recunoașterea caracterului de școală publică.23

Angajarea învățătorilor

După terminarea studiilor preparandiale, pentru învățător urma angajarea la o 
școală. Acest proces a fost reglementat de legea din 1868, însă înainte de pactul du-
alist legislația era destul de ambiguă și lăsa loc de interpretări. În prima jumătate a 
secolului al XIX-lea școala trebuia să aleagă cel mai califi cat candidat pentru postul 
de învățător, dar pentru comunele sărace se făceau excepții. Pentru angajarea unui 
învățător, comitetul parohial dintr-o comună era dator să anunțe public existența unui 
post vacant, după care, candidații care se prezentau la concurs erau votați de către 
ofi cialitățile comunei. Numele candidatului cu cele mai multe voturi era comunicat 
inspectorului districtual pentru obținerea decretului de numire. Locurile vacante erau 

21 Florin Diac, O istorie a învățământului românesc modern, vol. I: Secolul XVII-1944, București: 
Editura Oscar Print, 2004, pp. 209-211; Ilie Popescu Teiușan, Contribuții la studiul legislației 
școlare românești. Legea instrucției publice din 1864, București: Editura Didactică și Pedagogică, 
1963, pp. 57-67.

22 Societatea a avut ca scop promovarea educației gratuite și obligatorie în toate provinciile 
românești. Ea a fost înfi ințată în 8 noiembrie 1866 și și-a propus organizarea în diferite orașe 
ale țării de cursuri, prin care să se combată analfabetismul, a dorit înfi ințarea de biblioteci 
publice și școli normale pentru pregătire învățătorilor rurali. Vezi: Mihaela Miroiu, Ideologii 
politice actuale. Semnifi cații, evoluții și impact, Iași: Editura Polirom, 2016. 

23 Gh. Dumitrașcu, Din istoricul Asociației generale a învățătorilor din România, vol. I, București: 
Tipografi a Cooperativa „Școala Poporului”, 1940, pp. 30-40.
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făcute publice prin două modalități: publicarea anunțurilor în presă sau trimiterea de 
circulare. Odată ales un învățător era trimis un contract către Mitropolie în care erau 
detaliate obligațiile și drepturile celor două părți. Un astfel de contract a fost semnat 
pe 25 octombrie 1866, de locuitorii din Săbad, „care s-au adunat la casa onoratului 
domn notar Ioane Cismașiu, unde învățătorul Alesandru Săbădeanu, din Săbad, scau-
nul Mureșului, a dovedit un certifi cat autentic de la comisiunea scolastecă esaminato-
rie din Blaș, adică a dovedit că a absolvit cursul preparandial din Blaj: ne-am convins 
cu toții cum că domnia sa, menționatul tânăr fu esaminat din obiectele de învățământ 
destinate pentru școlalele elementare populare și ca atare dechiarat din partea măritei 
comisiuni esaminatorie deajuns califi cat spre a fi  docente. Din aceste temeiuri comuna 
bisericească g.c. din Săbad s-a învoit cu domnia sa ca să-i fi e învățător și prin aceasta 
așează pre anumitul domn Alesandru Săbădeanu de docente stabil la școala greco-ca-
tolică a Săbadului. Învățătorul a fost angajat numai după ce a dovedit că are diplomă 
de la un institut preparandial, condiție pe care nu o îndeplineau toți învățătorii din 
școlile românești de la mijlocul secolului al XIX-lea. Prin acest contract s-a stabilit și 
salariul învățătorului, de 80 fl orini pe an, plătit în două rate, bani care veneau de la 
popor și care se aduna prin judele comunal.”24

După anul 1868, legislația reglementează mai exact aspectul angajării unui învă-
țător în școala elementară. Legea școlară emisă de ministrul Joseph Eötvös introduce 
obligativitatea obținerii unei diplome de la o școală preparandială pentru a putea fi  
angajat pe postul de învățător. Aceștia erau aleși de către scaunul scolastic comunal 
prin votare, iar rezultatul trebuia trimis consiliului scolastic comitatens pentru apro-
bare. Anunțul pentru un loc vacant la o școală se făcea prin presă sau prin circula-
re. Un exemplu în acest sens este anunțul pentru ocuparea postului de învățător din 
Borosineu, jud. Arad, publicat în revista Biserica și Școala: „Pentru defi nitiva deplini-
re a postului învățătoresc de la școala I-a gr.-or.rom. din Borosineu, diecesa și colțul 
Aradului, cu termen de alegere pe 2/14 Aprilie a.o. […] doritorii de a ocupa acest post 
au a documenta că posedă testimoniu preparandial de cualifi cațiune și examen din 
limba maghiară, precum și testimoniu despre aceea, că au absolbit clase gimnaziale. 
Recursele astfel instruite și adresate comitetului parochial sunt a se trimite subscrisu-
lui inspector școlar până la 30. Martie a. c. st. v. în Borosineu (Borosjenő) având recu-
renții până la termenul indicat a se prezenta în biserica din loc pentru a-și arăta dexte-
ritatea în cântările bisericești și tipicu. Anunțul publicat în presă îi informa pe doritori 
de faptul că postul din localitate era vacant. Candidații la postul de învățător trebuiau 
să îndeplinească câteva condiții, să facă dovada deținerii unei diplome de absolvire a 
unei preparandii, dar erau chemați și la biserică pentru a-și arăta calitățile în cântările 
bisericești și tipic. Odată ales învățătorul, se semna un contract prin care erau stabilite 
toate obligațiile și drepturile comune, precum și a docentului. Scaunul scolastic din 

24 N.R. Ianoș, op.cit., p. 489; „Contract prin care satul Săbed își angajează un învățător”, 
în Simion Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de școală 1850-1867, Cluj: Editura 
Echinox, 1994, p. 221. 
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satul Bagău, din județul Alba, a întocmit un astfel de contract în 1873, după ce l-au ales 
pe Basiliu Muntean ca învățător: Prin carele subscrișii facem cunoscut tuturor cărora 
se cuvine a ști, cum că în 26 october. 1873 având trebuință de docente, am togmit de 
atare pe Basiliu Muntean, ca să ne învețe pruncii de ambele secsele, în tot tempul pre-
scris de lege și din toate obiectele aceiași lege recerute.” Prin acest contract, comuna 
se angaja să îi ofere, ca salariu, câte 1 fl orin pe an de la fi ecare gospodărie care avea 
copii cu vârstele cuprinse între 6-12 ani, obligați de a merge la școală, precum și de la 
gospodăriile cu copii de 12-15 ani, obligați să urmeze școala de repetiție. Cei care nu 
aveau copii de școală, erau obligați a contribui doar cu 40 de cruceri. Plata se făcea prin 
scaunul scolastic în două rate, în 25 ianuarie jumătate, iar restul în data de 25 mai.25

Învățătorii aleși erau angajați pe viață, iar din ofi ciul lor puteau fi  demiși prin jude-
cata consiliului scolastic numai pentru lene, excese morale sau pentru crimă politică. 
Potrivit articolului 141 al legii, odată angajați pe un post, învățătorii nu mai aveau voie 
să ocupe un alt ofi ciu, cu câteva excepții. Învățătorul putea fi  reprezentant în dietă, în 
comitatele orășenești, comunale și bisericești, precum și membrul al juriului. În plus, 
acele afaceri care puteau fi  terminate pe loc și care se puteau efectua în afara orelor de 
instrucțiune le putea urma doar cu aprobarea superiorității școlare.26 Următoarele legi, 
emise spre sfârșitul secolului al XIX-lea, acordă statului un control tot mai puternic 
în procesul de angajare al învățătorilor. Guvernul de la Budapesta a crescut salariul 
minim al învățătorului, iar acele școli care nu respectau noile dispoziții aveau două 
opțiuni: cereau un autor de la stat, cedând astfel o parte din controlul asupra școlii 
sau riscau să fi e închise cu totul. Astfel, în sensul dispozițiilor cuprinse în art. 11, 14 și 
16, art. XXVI din 1893, în cazul în care ajutorul de stat dat pentru întregirea salariului 
învățătoresc de la școala comunală ori confesională trecea peste 120 cor. sau dacă suma 
dată la întregirea salariului luată împreună cu suma dată la întregirea cvincvenalu-
lul atingea valoarea de 180 cor., angajarea respectivului învățător era condiționată de 
aprobarea ministrului de Culte și Instrucțiune. Angajarea acestor învățători la școlile 
confesionale aveau loc prin alegere, eventual prin denumire, după modalitățile afl ate 
în vigoare; se cerea însă, ca diploma învățătorului, documentele despre serviciu, actul 
de dotațiune și protocolul despre procedura în regulă, urmată la instituire, respectiv 
documentele, care adeveresc aceasta, în termen de o lună de la ziua hotărârii în cauza 

25 De asemenea, în informare candidații erau anunțați și de salariul pe care urmau să îl pri-
mească. Acesta consta în: 1.) Bani gata 300 fl . 2.) Pentru conferințele învățătorești 10 fl . 3.) Pentru 
cripturistica școlară 6 fl . 4.) 10 or. de lemne din care se va încălzi și școala. 5.) Cuartir în natură, 
pentru cuartoratul școlii se îngrijește comuna; Contract prin care satul Băgău își angajează un învă-
țător al școlii sale confesionale, stabilindu-i remunerația și îndatoriile, în Simion Retegan, Sate și 
școli românești din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875), Cluj Napoca: Editura 
Dacia, 1994, pp. 191-192; Anunț publicat în Biserica și Școala, Arad, 19/31 martie 1889, anul 
XIII, nr. 12, p. 96.

26 „Proiectul de lege în obiectul instrucțiunei publice din școlile poporale primit în ședințe-
le casei deputaților ținute în 19. și în următoarele zile a lunii noiembrie 1868”, Magazinul 
Pedagogic, Năsăud, tomul III, anul 1869, p. 163.
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angajării (învățătorului), să se trimită ministrului de Culte și Instrucțiune spre aproba-
re. Interferența statului în procesul de angajarea a unui învățător la o școală confesi-
onală românească avea anumite consecințe. De exemplu, dacă se alegea un învățător, 
respectiv se recomanda, spre aprobare ministrului, o persoană pe care ministrul, din 
motive bazate pe lege ori din considerațiuni de stat (de exemplu: lipsa califi cației, lipsa 
cunoștințelor de limbă maghiară, delicte disciplinare ori fapte contrară statului etc.) o 
refuza, școala era obligată,în termen de cel mult 30 zile, să aleagă un alt învățător. În 
cazul în care cererea ministrului pentru o nouă alegere de învățător și raportul despre 
alegere ar fi  rămas fără rezultat, ori dacă noua propunere din aceleași motive ar fi  dus 
și a doua oară la refuz, atunci ministrul de Culte și Instrucțiune însuși denumea învă-
țătorul, fără consensul susținătorulul de școală.27

Alături de aceste dispoziții intruzive în școala confesională, învățătorul avea și o 
serie de drepturi care, odată angajat, îi aduceau o oarecare siguranță profesională. 
Învățătorii erau aleși pe viață, ei putând fi  demiși din funcție doar pentru nerespec-
tarea îndatoririlor de serviciu, în urma afi șării unui comportament imoral sau pentru 
înfăptuirea unor acțiuni cu caracter penal, dispoziții de care locuitorii satului Cășeiu, 
din județul Cluj, s-au folosit pentru a-și demite învățătorul. Iosif Vaida era acuzat că se 
ocupă cu alte afaceri decât cele din școală, dar și pentru comportament imoral: de cât-
va timp încoace nu au corespuns statutului și chemări sale de învățător, tot amestecân-
du-să mai de multe ori în afacerile comunale, precum scrierea de contracte și subscri-
erea partidelor în nefi ința lor de față. Acestea sunt o parte din acuzațiile care i se aduc 
învățătorului care, deși legea îi interzicea acest lucru, avea alte ocupații care îi ocupau 
din timpul de școală. El era acuzat și de un comportament dur față de elevi: iară în 
școală folosindu-se de o conduită dură, contrară demnității unui învățător, precum 
dictarea pedepsei de 6 săptămâni la măturat pentru un prunc, precum și alte defecte, 
care cu astă ocaziune, nu voim a le enumera, și-au atras disprețul și ura întregii noas-
tre comune. În aceste condiții locuitorii din Cășeiu cer strămutarea învățătorului și de-
mararea concursului pentru alegerea altuia. Și sătenii din Muncel se folosesc de lipsa 
de conduită morală pentru a cere Consistoriului păstrarea învățătorului lor Georgiu 
Andreica, în detrimental fostului învățător Zaharia Costea care venise în sat cu decret 
de învățător după ce în prealabil protopopul îl acceptase pe învățătorul propus de să-
teni. Nemulțumiți fi ind de fostul lor învățător Zaharia Costea, sătenii au expus în mai 
multe circulare motivele pentru care nu îl doresc în școală. Învățătorul era acuzat că 
nu are voce, iar în biserică el cântă ca și orbii în târg, nopțile și le petrece pe la jocurile 

27 Dr. Szabó Mihály (traducere de Eugen Zaslo), Drepturile și datoriile învățătorilor gr.cat. și gr. 
orientali confesionali de la școalele poporale elementare, superioare și civile: Pentru elevii și eleve-
le de la preparandii și de la cursurile pentru asile de copii; pentru senate școlare (scaune școlare, 
eforii) confesionale; pentru preoți, direcțiuni școlare, autorități bisericești, susțiitori de școle; pentru 
inspectorate confesionale diecesane și pentru antistii comunale. Pe temeiul legilor, regulamentelor, 
ordinațiunilor, instrucțiunilor, hotărârilor și decisiunilor principiare, Arad: Tipografi a „Tribuna 
Poporului”, 1901, pp. 30-31. 
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și șezătorile cele necuviincioase, unde, spun tinerii, au făcut toate necuviințele, a cânta 
cu pruncii în biserică nici un poate, nici nu știe și nu-i nici cu diligență în privința în-
vățăturii. Enumerând astfel de motive sătenii cer demiterea învățătorului și păstrarea 
actualului lor dascăl.28

Localitățile care nu aveau motive întemeiate pentru a cere mutarea învățătoru-
lui, apelau la modalități care ocoleau legea, angajând învățătorii cu contracte tempo-
rare, de pe un an pe altul. Învățătorii ortodocși și cei greco-catolici nu putea fi  stră-
mutați fără un motiv întemeiat. Cu toate acestea, școlile confesionale românești din 
Transilvania au găsit o modalitate de a ocoli aceste dispoziții angajând învățătorii cu 
contracte temporare, de pe un an pe altul. Această situație a ajuns și la ministrul de 
Culte și Instrucțiune care a emis mai multe circulare cerând autorităților bisericești, 
ca prin infl uența sa, să sisteze astfel de practici. „Din rapoarte ofi cioase, sosite din mai 
multe părți, mi s’a vestit că mai multe din comunele bisericești gr. cath. și gr. orient. 
îndeplinesc posturile de învățător prin contracte încheiate an de an cu indivizi angajați 
pentru salar mai mic, fără a lua în seamă califi cațiunea acelora. În sensul art. XXXVIII, 
din 1868, alese pot fi  în funcțiunea de învățător numai astfel de persoane, cari cores-
pund cerințelor cuprinse în §. 133; iar conform §-ului 138, învățățorii se aleg pe viață 
și din ofi ciul lor pot fi  amovați numai în urma neglijenței grele a transgresiunii morale 
sau pentru crime civile, și anume învățătorii confesionali pot să se amoveze numai în 
urma unei sentințe motivate, aduse pe temeiul legii sau statutului confesional in vi-
goare prin autoritățile competente bisericești.”29 

Deoarece autoritățile bisericești nu au luat măsurile necesare pentru rezolvarea 
acestei situații, la 13 iulie 1885, ministrul emite o nouă circulară adresată autorităților 
competente bisericești: „Din nou s-au repețit cazurile, că în contra disposițiilor mele, 
cuprinse în ordinațiunile din 13 Ianuarie 1880, Nr. 32.225/1878 și a ord. din 17 Iulie 
1882, Nr. 13.645, învățătorii confesionali gr. cat. fără de a fi  comis negligență grea, 
esces contra moralității publice, ori crimă ordinară în sensul §-ului 138 din articolul 
XXXVIII/1868, au fost amovațî din ofi ciul lor fără motive. Pentru evitarea unor aseme-
nea cazuri pe viitor și pentru validitarea dreptului neștirbit de supremă inspecțiune, 
hotărîrile aduse în cause disciplinare față de învățătorii gr. cat. (și gr. or.), întru-cât 
sentința s’ar statori la perderea ofi ciului, sunt a mi-se sușterne dimpreună cu toate ac-
tele privitoare la afacere spre revisiune. Acei învățători, cari vor fi  amovați din stațiu-
nile lor fără de aprobarea mea, vor fi  repuși în stațiuni prin autoritățile administrative, 
căci o asemenea amovare e fără valoare.” În urma acestei circulare, ministrul dă ordin 
ca învățătorii să nu mai poată fi  demiși fără aprobarea lui, pentru a opri fenomenul 
angajărilor cu contract temporar. Potrivit legii învățătorii puteau fi  angajați cu contract 
temporar numai pentru un an după care aceștia trebuie puși în postul lor ca învățători 
defi nitivi, iar dacă învățătorul se muta la altă școală nu mai putea fi  angajat cu contrat 

28 Ibidem; Simion Retegan, În umbra clopotnițelor. Școlile confesionale greco-catolice din dieceza 
Gherlei între 1875-1885, Cluj Napoca: Editura Argonaut, 2008, pp. 4, 186.

29 Dr. Szabó Mihály (traducere de Eugen Zaslo), op.cit., p. 43. 
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temporar, acesta fi ind valabil doar la prima angajare. Astfel, interimatul învățătorului 
nu putea fi  extins pe mai mult de un an și nici după ce un învățător care se muta la 
altă școală, după ce și-a făcut interimatul de un an, nu mai putea fi  angajat din nou ca 
interimar.30

Învățătorul putea fi  demis defi nitiv, pentru diverse abateri, enunțate și mai sus, 
iar în această procedură erau implicate mai multe instituții. Dacă asupra unui învă-
țător, fi e el și interimar, planau acuzații care puteau duce la demiterea lui, preotul, ca 
director școlar, era dator a face o trimitere către protopopul districtual. Acesta trimi-
tea cazul protopretorului și împreună stabileau ziua judecării cazului. Cercetarea era 
făcută de protopop, alături de protopretor, iar în orașele libere regești era însărcinat 
pentru acest lucru un senator din senatul orășenesc care reprezenta atât autoritatea 
civilă, cât și pe cea bisericească. În ziua judecării cazului erau ascultate părțile intere-
sate și martorii, întocmindu-se un protocol care era transmis apoi către superioritatea 
școlară confesională (Consistoriul). De aici, actele și protocolul, la care se adăugau și 
observațiile consistoriului, erau trimise către cancelaria aulică. Dacă învățătorul făcea 
cazul unei fapte criminale, directorul școlar trebuia să facă trimitere către protopop, 
iar acesta, prin consistoriul guvernului face trimitere către tribunalul criminal, care 
începea mai departe cercetarea disciplinară pentru suspendarea defi nitivă a învățăto-
rului. Învățătorii mai puteau face cazul unei urmăriri penale și puteau ajunge chiar la 
închisoare pentru folosirea cărților și revistelor interzise de Guvern. Comisia adminis-
trativă era datoare a confi sca fără amânare cărțile și revistele de învățământ oprite de 
guvernul țării. Folosirea acestora reprezenta o infracțiune penală, care după împreju-
rări putea fi  pedepsită cu amendă în bani până la 600 de coroane, eventual cu închisoa-
re până la 3 luni sau relativ la învățător și cu pierderea ofi ciului. Comisia administra-
tivă preda cauza tribunalului regesc pentru urmărirea cauzei prin procedura penală 
prescrisă. Totodată ea putea suspenda învățătorul de la ofi ciu și benefi ciu.31 

Angajarea învățătorilor pe post nu respecta întotdeauna legislația afl ată în vigoare, 
iar satele căutau diverse modalități de a angaja în școală învățători pe bani cât mai 
puțini, indiferent de califi cările pedagogice pe care le aveau, iar în anumite situații, 
din cauza sărăciei, sătenii îi propuneau ca învățători pe cantorii din sat sau chiar pe 
preoți. Existau și multe cazuri când găseau un învățător care accepta mai puțini bani 
și căutau diverse motive pentru a demonstra că actualul învățător nu este bun pentru 
școală. Locuitorii din Câțcău cer Consistoriului schimbarea învățătorului și alegerea 
unui nou dascăl, deoarece învățătorul ales acum a mai fost la ei și nu a făcut progres 
cu elevii: „Devenind Câțcăul vacant, ba cu ceva s-au îmbunătățit leafa, cu adaugere ca 
să ne căpătăm învățător abil. Unde am ajuns ș ace am venit! Tocmai pe Vasiliu Vajda 
din Glod, care înainte de 2 ani trecuți au fost la noi și-l cunoaștem, care prin mai multe 
dojene, de diriginte școlar local a fost silit a se mulțumi, a nu i se întinde proces; și azi 

30 Ibidem, p. 44.
31 Ibidem, pp. 47-48. 
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într-a 26/9 a.c., iară fuse ales, cu o băutură de vinars, fără a fi  dat concurs după lege. 
Cu tot dreptul l-au ales, fără a fi  vorba de celea trecute sau de înfl orirea școalei, fără e 
vorba ca a fi re cum am fost mai înainte […] Sătenii din Câțcău acuză modul în care a 
fost adus din nou vechiul învățător, ales cu o băutură de vinars, fără a se ține concurs, 
după cum prevedea legea, acuzându-l pe învățător că nu a făcut progres cu pruncii, în 
sf. Biserică niciodată n-au zis nici Doamne îndură-te spre noi, nici barem Rugăciunea 
Domnului; credem că nu știe. Sătenii cer îndepărtarea învățătorului și publicarea unui 
nou concurs”.32 

Un alt caz în care legea nu este respectată a fost în satul Fizeșu Gherlei care, în 1878, 
propun angajarea pe postul de învățător a cantorului din sat: „Fiind în mai multe rân-
duri provocat și rugat, atât din partea senatului scolastic, cât și din partea întreg popo-
rului ca, pe lângă ofi ciul cantoral să primesc și ofi ciul de învățător, deoarece poporul 
nostru din Fizeșiu se afl ă în cea mai mare parte într-o stare foarte miseră; școala e ru-
inată până acolo încât a se repara nu se mai poate; timpul, de acum înainte e de iarnă, 
din nou școala a edifi ce până în primăvară nu pot, fără să roagă ca pruncii de școală 
să-i primesc în casele cantorale și să le fi u de învățător până în primăvară, căci la pri-
măvară se vor năzui sau strădui din toate puterile și-și vor edifi ce școală”.33 Cantorul 
din sat, la cererea sătenilor, face apel către autoritatea bisericească să îl accepte ca în-
vățător și să îi învețe pe copii în casa lui deoarece școala se afl a într-o stare mizeră. Tot 
din cauza sărăciei anumite comunități nu reușeau să înfi ințeze o școală și să angajeze 
un învățător, dar din dorința de a-și trimite copii la școală propuneau diverse compro-
misuri. Astfel, sătenii din Răchișul Român cer în anul 1887 Consistoriului metropoli-
tan să le trimită un preot stabil care să se ocupe și de școală. Sărăcia este motivul care 
îi împinge pe săteni la o astfel de măsură: „Adevărat că noi nu avem edifi ciu propriu 
de școală, nici nu am condus învățător pentru pruncii noștrii, din causă că, neavînd 
fond pentru acest scop și fi ind poporul nostru mic, stătător numai din 28 fumuri, afară 
de aceea sărman, așa încât numai 5 economi sunt prevăzuți cu animale trăgătoare și 
cu instrumente economice așa zicând de potere, ne-au fost peste potință a satisface 
legilor școlare din anul 1868.”34 Soluția găsită de săteni este angajarea unui preot care 
să se ocupe și de instrucția școlară: Cu toate acestea, noi încă dorim din toată anima și 
voim ca pruncii noștrii să capete instrucțiune atît în principiele s-tei noastre religiuni, 
cît și în elementele învățămîntului civil, pre basă confesională și națională și suntem de 
opiniune că acestă a noastră dorință s-ar putea realisa dacă preaven. Ordinariat metro-
politan s-ar îndura a ne rîndui un preot stabil, sub condițiune ca să ne învețe și pruncii 
în tempul prescris de lege. Pentru munca pedagogică a preotului sătenii erau pregătiți 
a-i oferi bani, precum și clacă suplimentară. Angajarea preoților pe postul de învățător 
nu era însă prea bine privit de autoritățile de la Budapesta. Preoții, numai în caz ex-

32 Simion Retegan, În umbra clopotnițelor. Școlile confesionale greco-catolice din dieceza Gherlei între 
1875-1885, p. 311.

33 Ibidem, p. 184.
34 Ibidem, p. 94.
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cepțional, puteau fi  învățători. În această privință ministrul a avisat toate autoritățile 
superioare bisericești prin ordin. Nr. 32.661 — 1889 din 17 Ianuarie 1890: „S’au repetat 
multe cazuri, ca stațiunile învețătorești confesionale, în contra disposițiilor precisate 
în art. XXXVIII, din 1868, să îmbine cu ofi ciile preoțești și în urmare preoții trebue să 
îndeplinească serviciul învățătorului, cu toate că califi cația cerută pentru învățători nu 
o au, ba încă pentru ofi ciile preoțești ce au a îndeplini îngreunează și supravegherea 
controlătoare a autorităților școlare. Pentru a pune odată capet acestor stări arbitrare, 
declar, că îmbinarea ofi ciului învețătoresc cu cel preoțesc peste tot, nu o permit. Drept 
aceea, cu stimă rog superioritatea bisericească, ca intru cât ar obveni astfel de cazuri 
la școalele confesionale de sub autoritatea ce o represinți, să binevoești a îngriji, ca 
ofi ciul dublu să se despartă, iar în stațiunile învețătorești să se institue învățători ca-
lifi cați. Fiind însă că pot obveni astfel de cazuri locale extraordinare, cari motivează 
împreunarea ofi ciului învețătoresc cu cel preoțesc, sunt aplicat din cas in cas, pe lângă 
suștinere prealabilă, a încuviința îmbinarea ofi ciului învețătoresc cu ofi ciul preoțesc, 
respectiv, ca ofi ciul învețătoresc să-l poată suplini interimal și preoți necalifi cați pentru 
cariera învețătorească.” Autoritatea bisericească este somată să despartă cele două ofi -
cii și să angajeze în școală doar învățători califi cați.35

Angajarea pe un post de învățător a avut, după 1868, dispoziții clare care trebuiau 
respectate de școală. Comunitățile însă, din cauza sărăciei sau a altor motive de natură 
personală, au căutat modalități prin care să ocolească legea fi e pentru a oferi un salariu 
mai mic învățătorului, fi e pentru a putea destitui un dascăl care nu le mai convenea. 

Perfecționarea didactică. Conferințele și Reuniunile învățătorești

După ce au obținut o diplomă de la Preparandie și un post de învățător într-o școa-
lă elementară, învățătorilor le era cerut să nu își oprească efortul de perfecționare di-
dactică. Li se cerea continuarea studiilor în domenii de interes pentru ei, atât pe cont 
propriu cât și în grup organizat, cu ajutorul conferințelor. În perioada dualistă s-a in-
sistat ca învățătorul să își continue dezvoltarea profesională, precum și cea culturală: 
„Învățătorul cu minte și conștiincios va privi cele învățate în anii săi de pregătire nu-
mai ca pe niște baze ale edifi ciului cunoștințelor chiemării sale pe viitor, căci el trebuie 
să știe că întreaga viață a noastră este numai o școală, că nici un om, măcar de ajunge 
în etatea lui Metusalu, nu poate învăța niciodată de ajuns și de aceea nicicând nu-și 
poate termina cultura pentru chemarea sa”.36 Învățătorul nu trebuia astfel să se opreas-
că din acumularea cunoștințelor după terminarea anilor de studiu, ci erau încurajați să 
își continue dezvoltarea întreaga lor viață. Nu toți învățătorii erau dispuși să urmeze 
indicațiile oferite de pedagogia din perioadă, iar acest lucru a fost evidențiat de Foaia 
Scolastică, care aduce o critică acelei categorii de învățători care „sciu de ajunsu”: „La ce 
să-și mai fremente dară capul ticsit cu suma tuturor cunoștintelor. La ce să conferească 

35 Ibidem, p. 52.
36 „Ce să facă învățătorul ca să înainteze în cultura proprie”, Amicul Școalei, Sibiu, 1860, anul I, 

nr. 1, p. 47.
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și să converseze cu alți colegi, că aceia tot în preparandia aceea, sau într-alta asemenea 
au învățat. Aceasta – după opinia lor – ar fi  de prisos. Călătoriile și conferințele costă 
pierdere de timp, osteneală și ceva pierdere de timp. Este o critică adusă învățătorilor 
care din diverse motive au încetat să-și mai îmbunătățească starea culturală o dată ce 
au părăsit băncile preparandiei. Prima urmare naturală este, ca învățătorii, ce cugetă 
astfel, se retrag, fug de cealaltă lume, evită pe toți care, ce nu sunt întru toate de aceiași 
părere cu dânșii. A doua urmare este că devin peste măsură închipuiți și unilaterali 
[…] a treia urmare este și mai gravă [..] în jurul acestor idei preavute sau preconcepute 
se înalță ca și niște muri chinezești și-i rețin de la orice progres”.37 Învățătorii care nu 
își continuau studiul, odată afl ați în post, riscau să se izoleze și să piardă contactul cu 
lumea intelectuală. De altfel, învățătorii au fost criticați și la conferințe și la reuniuni 
unde, deși erau prezenți într-un număr mare, nu participau activ la aceste întruniri, iar 
nivelul lor intelectual lăsa de dorit.38

Conferințele învățătorești

Alături de studiul individual, pentru perfecționarea didactică învățătorul avea la 
dispoziție conferințele învățătorești, aici fi ind dezbătute diverse subiecte pe tema șco-
lii și a învățătorului. Conferințele au apărut încă înainte de 1870, în plenul acestora 
desfășurându-se o analiză asupra situației procesului de instrucție pe ansamblul pro-
topopiatului, se identifi cau problemele care împiedicau buna desfășurare a actului di-
dactic, se căutau soluțiile optime de îmbunătățire a activității școlilor și învățătorilor și 
se popularizau ideile și metodele noi de predare a disciplinelor de învățământ. Presa 
pedagogică a vremii subliniază, la rândul ei, importanța organizării conferințelor dăs-
călești: Un mijloc însemnat pentru cultivarea învățătorilor, prosperarea și înaintarea 
sigură a școlilor poporale sunt așa-numitele conferințe de învățători. Acestea sunt 
adunări sau asociațiuni de învățători, care la anumite timpuri se adună la un loc, sub 
conducerea unui individ prevăzut cu calități, atât practice, cât și teoretice, necesare în 
sfera instrucțiunii.39

După 1868, obiectivul principal al conferințelor învățătorești a rămas acela de a 
contribui la perfecționarea metodică a dascălilor școlilor elementare și la deschi-
derea orizontului lor cultural prin dezbaterea unor chestiuni științifi ce și culturale. 
„Considerând, că în școala de azi învățătorul nu poate da poporului său decât o mică 
parte din acea cultură pe care i-ar putea-o împărtăși într’o școală care ar ținea cont de 

37 „Casa țăranului român”, Biserica și Școala, Arad, 22 martie/3 aprilie 1881, anul V, nr. 12,
p. 89. 

38 „Ce să facă învățătorul sa nu scadă și să înainteze în cultură”, Foaia Scolastică, anul IV, nr. 14, 
Blaj, 1876.

39 Amicul Școalei, nr. 9, 1862, p. 72; Ciprian Rigman, „Conferințe învățătorești în dieceza gre-
co-catolică de Gherla de la mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868)”, Terra Sebus. Acta 
Musei Sabesiensis, 6, 2014, pp. 399-415, [online] htt ps://www.cclbsebes.ro/docs/Sebus_6_
2014/18_CRigman.pdf, accesat în 2 ianuarie 2018.
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trebuințele reale ale vieții, măsura de a impune învățătorilor și o activitate extrașcola-
ră, nu e lipsită de sigur de o mare importanță”, sublinia un articol din Tribuna arădea-
nă din 1910. Conferințele învățătorești „sânt un fel de examen, pe care îl fac învățăto-
rii noștri, spre a dovedi prin el, că școalele noastre, răsplătesc după așteptare jertfele 
aduse. Examenul acesta au să-i dea cu prilejul conferinților, toți câți au vre-o legătură 
directă cu școala, începând delà Consistorul arhidiecezan și până la cel din urmă în-
vățător, căci poporul, care plătește și care vede în școală locul unde i-se înzestrează 
mintea și inima cu cele trebuitoare pentru viața aceasta. Scopul conferințelor era deș-
teptarea interesului învățătorimei pentru literatura pedagogică.” Cu alte cuvinte, învă-
țătorimea trebuia să cunoască cel puțin temele mai însemnate ale literaturii pedagogi-
ce românești. De asemenea, învățătorii erau cointeresați, ca prin taxe, să contribuie la 
înfi ințarea unor biblioteci pedagogice: „Conferințele învățătorești vor avea să scoată 
la iveală atât părțile bune cât și părțile rele ale școalei noastre, deopotrivă, înlesnind 
prin aceasta luarea de măsuri, cari să înlăture cu desăvârșire răul”. Necesitatea lor, în 
contextul progresului pedagogic al învățătorului, a fost evidențiată de Amicul Școalei, 
încă înainte de instituirea lor în învățământul românesc din Transilvania: „Nu se poate 
nega, că unii, ba mulți învățători de aceea nu înaintează, ba chiar scapătă în cultura lor 
și se cufundă în un mecanism sec, pentru că ei nu examinează lucrările sale, nici iau 
seama la alții ca cum lucră, cum proced și ce rezultat au ostenele lor, nici se nevoiesc ei 
înșiși și apoi așa rămân fără speranță, fără un proviant necesar pentru activitatea lor”. 
Rolul conferințelor era de a se realiza un schimb de idei între învățători, de a învăța 
de la unu la altul despre metode noi de lucru. Ele au fost descrise de Amicul Școalei 
ca „niște adunări sau asociațiuni de învățători care la anumite timpuri se adună la 
un loc sub conducerea unui individ prevăzut cu calitățile atât practice cât și teoretice 
necesare în sfera instrucțiunii spre a se informa despre cunoștințele ce și le-au câștigat 
fi ecare, despre părerile, observațiunile și experiențele relative la obiectele esențiale de 
învățământ în școlile poporale”. Apelul organizării unor astfel de conferințe, răspân-
dit de Amicul Școalei, și-a găsit răspunsul un an mai târziu când, în Transilvania, au 
fost organizate primele adunări de învățători la inițiativa lui Șaguna.40 

La 17 septembrie 1862, Șaguna a emis o circulară protopopilor prin care își anunța 
intenția de a introduce conferințele învățătorești, prima conferință având loc în anul 
1863. Pentru a fi xa modalitatea de desfășurare a acestor conferințe, Șaguna emite o 
instrucțiune specială care cuprindea 15 paragrafe și în care era prezentat programul 
zilnic. Astfel, conferința trebuia să înceapă cu o cuvântare a comisarului școlar, având 
ca temă principală misiunea și scopul conferinței. În după-amiaza primei zile avea loc 
examinarea învățătorilor din Instrucțiunea emisă în anul 1862, după care urma exersa-
rea Cântărilor bisericești și citirea din Ceaslov. În cea de-a doua zi trebuia pus în discu-
ție Abecedarul lui Zaharia Boiu și să se răspundă la câteva întrebări: a) unde s-a introdus 

40 „Conferințele de învățători”, Amicul Școalei, Sibiu, 1862, anul III, nr. 9, p. 67; „Conferințele de 
învățători”, Amicul Școalei, Sibiu, 1862, anul III, nr. 10, p. 77; Ciprian Rigman, op.cit., pp. 399-
415; Conferințele învățătorești din arhidieceză”, Tribuna, Arad, an XIV, nr. 214, 1910, pp. 1-3. 
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acest manual și cu ce succes?; b) ce alte lucrări de citire au mai fost folosite cu elevii?;
c) care greutăți mai dese se observă la citirea literelor?; d) ce observații pot face în-
vățătorii referitor la acest manual?; e) ce greutăți apar mai des în tratarea celorlalte 
materii?; g) la care obiecte atenția copiilor devenea mai încordată? După masa celei 
de-a doua zi era rezervată comisarilor școlari care trebuiau să îi chestioneze pe fi ecare 
învățător în parte cu privire la organizarea școlilor. Comisarii puneau întrebări des-
pre durata cursurilor; manualele folosite; frecvența școlară; comportamentul copiilor 
la școală și frecvența la biserică; motivele absențelor de la școală; metodele considerate 
necesare pentru a face cât mai atractivă școala atât pentru copii, cât și pentru părinți. 
În cea de-a treia zi și ultima, comisarii continuau discutarea problemelor generale ale 
școlilor și ale procesului de învățământ. Conferințele se încheiau la sfârșitul celei de-a 
treia zile, printr-o nouă cuvântare a comisarilor școlari, în care aceștia trebuiau să tragă 
concluziile asupra celor discutate și să adreseze dascălilor noi îndemnuri și sfaturi.41

În luna august 1864 au loc noi conferințe învățătorești, ținute la Sibiu: „Atât învă-
țătorii ortodocși cât și cei greco-catolici țin conferințe cam în aceiași perioadă: Tocma 
în zilele acestea suntem norocoși a vedea în cetatea noastră conferințe peste confe-
rințe. Sibiul bâjgâie de învățători. […] La câteva zile după aceea urma conferința în-
vățătorilor înșiși din ținutul Sibiului (înțelege a învățătorilor greco-orientali) și peste 
puțin începe conferința învățătorilor greco-catolici din tractul Sibiului sub prezidul 
preveneratului d. protopop V. Rusu. Conferința învățătorească ortodoxă a început la 
17 august cam pe la 8 ¼ ore înainte de amiază. Aceasta a fost deschisă de părinte-
le protopop I. Hanea care a vorbit despre drepturile individului intelectual. A urmat 
comisarul N. Soiu, care a vorbit despre însemnătatea școlii și a conferințelor învățăto-
rești. După amiază conferința a continuat cu provocarea învățătorilor în a spune cum 
au cugetat la prima întrebare, dezvoltarea în copil a puterilor trupești: ne luând nime 
cuvântul se scoală d. învet. și direct în Rășinari N. Mihălțianu și esune mediele potri-
vite pentru dezvoltarea corporală, împărțindu-le în două specii; a) naturali 1. Aerul,
2. Nutrimentul, 3. Îmbrăcămintea, 4. Curățenia și 5. Mișcarea cu gimnastica și în urmă 
odihna, b) artifi cioase: 1. Stăpânirea de la patimi, 2. Cultivarea organelor simțurilor și 
la 3. cultivarea organelor vorbirii. Urmează apoi o dezbatere între mai mulți învăță-
tori pe acest subiect. În următoarea zi conferința a continuat cu discutarea organizării 
școlare. S-a vorbit despre cum ar fi  trebuit primiți copiii care vin pentru prima dată la 
școală, când ar trebui să înceapă învățătorul să se ocupe de scris și citit, după care a 
urmat o dezbatere detaliată despre cum să se predea scrisul: În privința observării la 
scris să se facă copii cunoscuți cu lungimea și grosimea liniilor. Să se conducă copii a 
face cu mâna în aer linile ușoare și apăsate. Să se provoace a le face apoi pe tablă. La 
deal numai atinsă tabla, la vale apăsat spre a putea face linii groase.”42 La fi nalul con-

41 Despre desfășurarea conferințelor învățătorești vezi și: „Conferințe învățătorești”, Școala 
Română, Sibiu, 1876, anul I, nr. 30, pp. 239-240; „Din conferințe învățătorești”, Școala Română, 
Sibiu, 1876, anul I, nr. 39, pp. 311-312; Paul Brusanovski, op.cit., vol. I, pp. 145-146.

42 „Conferințele de învățători” în Amicul Școalei, Sibiu, 1864, anul V, nr. 19, pp. 195-198; 
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ferinței învățătorii s-au declarat mulțumiți de cele realizate la adunare și au propus să 
se întâlnească mai des în astfel de împrejurări. Conferința s-a încheiat cu o cuvântare a 
comisarului N. Soiu: „Arătând bucuria ce simte pentru concordia și zelul ce domnește 
între învățători, totodată își exprimă și părerea de rău asupra purtării unuia dintre 
învățători, carele, nu se știe din ce cauză, lovit fi ind poate la ambițiunea ce-i e scrisă 
în față, nu numai că a ținut aceste conferințe nedemne de a lua și el parte și a-și arăta 
cunoștințele câștigate în sfera sa în timpul de mai mulți ani, ba ce e mai mult, își alese 
ospetăria, locul conferințelor sale calomniând pe învățători și nehărnicia lor în genere, 
precum și absurditatea acestor conferințe”.43

Mai departe „a adus o mulțumire neobositului nostru arhipastoriu, Șaguna, pen-
tru efortul pe care îl depunea în luminarea națiunii, la a cărui rostire de nume sala 
a răsunat cu un întreit să trăiască. În fi nal comisarul a mulțumit diferiților oameni 
care s-au ocupat de organizarea conferinței, precum și tuturor ascultătorilor care au 
luat parte la aceste conferințe, mulțumirile fi ind repetate de vivate. Apoi, cântându-se 
dosologia, merseră cu toții în biserică ca să aducă mulțumita și părintelui ceresc prin 
rugăciunea de seară și asa se împrăștiară, ca după promisiune să se vadă mai mulți în 
conferințe.”44 Conferințele au fost organizate pe protopopiate, într-o localitate stabilită 
de comun acord de către învățători. Ele erau conduse de protopopul respectiv și de 
un comisar școlar, care era numit de consistoriu, dintre învățătorii cei mai destoinici 
din eparhie. Învățătorii aveau posibilitatea să-și exprime punctele de vedere perso-
nale, dar trebuiau să se mărginească numai la afacerile școlare, la teoria și practica 
științelor pedagogiei. În cuvântările lor nu aveau voie să se sloboadă în politică. La 
conferințele învățătorești asistau preoți, avocați, negustori, învățători, pensionari, pro-
fesori, studenți, preparanzi, fapt ce refl ectă deschiderea școlii spre comunitate, precum 
și implicarea intelectualității locale, în problemele educative. Învățătorii participanți 
la conferințe, erau cazați la săteni, fapt de care se îngrijeau protopopul, preoții și învă-
țătorii locali. La început, învățătorii suportau din propriul lor salariu toate cheltuielile 
provocate de participarea la conferințe (transport, masă).45

În ciuda promisiunilor făcute la aceste prime conferințe, adunările nu s-au desfă-
șurat regulat și în toate locurile, dar acolo unde protopopul își lua în serios menirea 
de inspector școlar districtual, ele au fost mai dese. Astfel, după primele conferințe 
din anii 1863 și 1864 nu s-au mai ținut conferințe peste tot până în anul 1874: În anii 
următori n-au mai funcționat conferințele, până în anul 1874, iar în anul următor au 
fost înlocuite cu cursurile supletorice, cari apoi s-au ținut și în 1876 și 1877. În anul 1879 

„Conferințele de învățători”, Amicul Școalei, Sibiu, 1864, anul V, nr. 18, pp. 185-188; 
„Conferințele de învățători”, Amicul Școalei, Sibiu, 1864, anul V, nr. 17, p. 177.

43 „Conferințele de învățători”, Amicul Școalei, Sibiu, 1864, anul V, nr. 20, pp. 214-217. 
44 Ibidem.
45 Instrucțiune pentru conferințele învățătorilor de la școalele confesionale greco-ortodoxe române din 

Dieceza Aradului, pe anul 1888, Arad, 1888; Idem, pe anul 1889, Arad, 1889; Florin Zamfi r, 
Școala și societatea românească din comitatul Timiș, între anii 1867-1900, Timișoara: Editura 
Marineasa, 2009, pp. 203-211.
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iarăși s-au introdus conferințele. Prin anul 1880 învățătorii din unele cercuri conferen-
țiare se constituiesc în reuniuni. O circulară trimisă către inspectorii de școli din dis-
trictul Oradei anunță un număr de conferințe care trebuiau ținute în următorul an în 
mai multe locații. O conferință urma să aibă loc la Oradea Mare, la care erau așteptați 
învățătorii din Oradea Mare, Lunca, Velenția, Telegdu, Pestisiu, Beznea. Altă confe-
rință urma să aibă loc în Gurbediu, lângă Tinca, la care erau așteptați învățătorii din 
Cefa, Tulca, Tinca, Ursadu, Ucurisiu, Veliu. Iar a treia conferință urma să aibă loc în 
Beinsiu, la care erau așteptați învățătorii din Popmezeu, Rabagani, Beinsiu, Buntesci, 
Rieni, Vascou. La aceste conferințe erau obligați a participa toți învățătorii defi nitivi, 
intermediari și suplinitori.46

Pentru organizarea efi cientă a acestor conferințe a fost trimis și un program de-
taliat pe zile. Astfel, în prima zi, „conferința începea cu chiamarea Duchului santu, 
după cum era mai comod, fi e în biserică după tipicul usitat, fi e în localitatea conferin-
ței prin intonarea imnului Imperate cerescu, după care urma o cuvântare a președin-
teului comisar”. La aceste conferințe trebuiau puse în dezbatere mai multe subiecte: 
„Care ar fi  căile și mijloacele în general, de a se edifi ca școli noi acolo, unde nu sunt, 
și a se transforma cele ce nu corespund cerințelor legale; anume: din ce material ar fi  
de a se construi școala după diferitele împrejurări așia, ca spesele să fi e cât se poate 
mai puține, dar totuși edifi ciul să fi e destul de solid; apoi: ce trebuie observat la clă-
direa edifi cielor școlare ca acelea să fi e destul de spațioase, vederoase, svânte și apte 
pentru renoirea aerului?; Ce au învățătorii de a face, ca învățăceii să fi e separați în 
școală, partea bărbătească de cea femeiască: ca școala să fi e prevăzută cu recusitele 
necesare, anume: cu scaune lungi (bănci), cu masă, tablă, mape, globuri, fi guri din 
istoria naturală, instrumente de comput și altele?; Care sunt măsurile cele mai practi-
cabile spre a se mijloci, ca toți pruncii de ambele secsuri în etate dela 6, până la 12 ani 
să umble regulat la școală; cum s-ar putea mai bine și mai pe sigur ține în evidență 
toți pruncii obligați la școală; cum s-ar putea aplica mai cu scop măsurile coactive 
prescrise în lege și ce ar fi  de a se face cu gloabele de bani? etc.” Conferințele învă-
țătorești au fost reorganizate după anul 1900 de Mitropolitul Ioan Mețianu. Acesta a 
reorganizat protopopiatele în 18 cercuri, față de 11 cum era înainte, făcând mai facilă 
participarea învățătorilor la conferințe, centrele cercuale fi ind mai aproape de ei. De 
asemenea, Mitropolitul a propus ca aceste conferințe să fi e ținute în luna aprilie când 
„toți învățătorii sunt la posturile lor” (adică după ocuparea posturilor provizorii sau 
tolerate, fapt care se prelungea uneori până în decembrie). Un raport din anul 1902 
relevă faptul că noile reguli impuse au fost respectate, astfel, în anul școlar 1900/1901, 
conferințele au avut loc în zilele de 5,6 și 7 aprilie 1901. Totuși, schimbările nu au 
avut rezultatul sperat. Participarea la conferințe a fost peste tot sub nivelul așteptă-

46 Ananie Boldor, „Foloasele întrunirilor învățătorești, dizertație citită la conferința tractuală a 
învățătorilor din protopopiatul Branului la 14 decembrie 1912” și publicată în Vatra Școlară, 
Sibiu, 1913, anul VI, nr. 2; „Circulariu cătră inspectorii de șcóle din districtulu Oradanu”, 
Lumina, Arad, 1872, anul I, nr. 5. 
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rilor, lipsind mai ales învățătorii necalifi cați. Învățătorii care din neglijență au absen-
tat, au fost pedepsiți prin amenzi în bani. Au mai fost și cazuri de absențe datorate 
comitetelor parohiale care nu asigurau învățătorilor plata diurnelor și a costurilor de 
transport.47

O nouă reorganizare a conferințelor a avut loc în anul 1909, în urma căreia au apă-
rut două tipuri de adunări: conferințe tractuale și conferințe cercuale. Conferințele 
tractuale aveau loc la începutul fi ecărui an școlar. Protopopul, în calitate de comisar, 
deschidea conferința. Acestea aveau doar caracter didactic și analizau problemele sta-
bilite și aprobate de Consistoriu, cu un an înainte, iar protopopul participa la lucrări în 
calitate de comisar consistorial și închidea lucrările. Conferințele cercuale se organizau 
o dată la trei ani. Arhidieceza era împărțită în cercuri mai mari, în funcție de numărul 
de învățători și de căile de comunicație. Aceste conferințe erau conduse de comisari 
consistoriali, numiți de Consistoriu. Aici se discutau întâi problemele de la conferințe-
le tractuale, apoi probleme puse de Consistoriu în dezbatere. Pentru conferințele cer-
cuale învățătorii primeau bani de drum și diurnă din partea protopopiatului.48

Reuniunile învățătorești

În același timp cu conferințele învățătorești în Transilvania a apărut o nouă formă 
de organizarea a întrunirilor învățătorești. Legea XXXVIII din 1868 și Statutul organic 
al Bisericii ortodoxe, prevedeau înfi ințarea unor asociații, care să sprijine perfecționa-
rea învățătorilor și ridicarea calității actului educativ. Ele au dat o bază legală consti-
tuirii de asociații învățătorești, care au contribuit la creșterea coeziunii și a conștiinței 
de breaslă, ale acestei categorii profesionale. Reuniunile au fost înfi ințate în mai multe 
localități din Arhidieceză. Toți învățătorii școlilor populare inferioare și superioare, 
precum și ai școlilor cetățenești, care aparțineau de un cerc, au fost grupați în corpuri 
învățătorești, iar fi ecare corp învățătoresc cercual trebuia să se întrunească de două ori 
pe an în conferință.49 

Reuniunile învățătorești prezentau o sferă de activitate mai largă decât cea a con-
ferințelor, însă acest lucru însemna că acestor pretenții nu le puteau face față mulți 
învățători. Fiind considerate superioare conferințelor, în anul 1882, prevederile cu pri-
vire la funcționarea acestora au fost stabilite în „Normativul pentru școlile poporale 
din arhidieceza ortodoxă-română a Transilvaniei”. În raportul consistoriului din 1881 
scria: „din rapoartele, cari au intrat, s-a observat cu părere de rău, că în acelea cercuri 
de conferențe, unde învățătorii nu s-au constituit în reuniuni, așa de puțini învăță-
tori s-au adunat încât nu s-au ținut conferențe, cu atât mai puțin au rezolvat temele 
date. Din contră, unde există reuniuni, au convenit învățătorii în număr mai mare și 

47 Ibidem; Paul Brusanovski, op.cit., vol. II, p. 117.
48 Ibidem, p. 122. 
49 I. Velcean, Almanahul învățătorului român pe anul școlar 1898-1899, Reșița Montană-Caransebeș: 

Editura Autorului, 1898, p. 105; Fl. Zamfi r, op.cit., pp. 211-227; Paul Brusanovski, op.cit., vol. 
II, p. 108.
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au pășit mai sistematic la rezolvarea problemelor date.” Iar, în raportul din 1882 scria: 
„de la reuniuni se sperează rezultate mai îmbucurătoare ca dela conferențe”. Potrivit 
normativului, toți învățătorii școlilor poporale dintr-un cerc care cuprindea mai multe 
protopopiate, formau o Reuniune învățătorească. În cadrul acesteia învățătorii, fi e ei 
defi nitivi, fi e provizorii, erau membrii ordininari, fi ind obligați să participe la adunări-
le generale. Adunările erau organizate în fi ecare an, iar aici erau tratate teme de interes 
general școlar. Comunele parohiale erau obligate să asigure învățătorilor cheltuielile 
de călătorie și diurne, în valoare de cel puțin 50 cruceri. Absentarea nemotivată era 
pedepsită cu o amendă de 5 fl ., sumă care intra în fondul Reuniunii.50

În anul 1883 conferințele învățătorești au fost comasate cu reuniunile, rămâ-
nând a funcționa doar acestea din urmă. În raportul consistoriului din 1883 scria: 
„Constatându-se din experiențele anilor trecuți, că în urma greutăților materiale nu e 
posibil a susținea și conferințele prescrise de Statutul organic și reuniunile (corporați-
unile pretinse de legea regnicolară pentru școalele poporale & 147 art. de lege XXXVIII 
din 1868), consistorul a afl at de bine a contopi ambele în una și aceiași instituțiune. 
Spre scopul acesta a împărțit dar arhidieceza în 11 cercuri și a dispus, ca învățătorii să 
formeze o corporațiune (reuniune) învățătorească spre organizarea căreia s-a exmis 
proiectu de statute alăturate.”51 Arhidieceza a fost împărțită în 11 districte (cercuri) 
de învățământ, iar învățătorii din fi ecare district formau o corporațiune (reuniune), 
urmând ca aceste reuniuni învățătorești să se convoace anual, în perioada 9-15 august. 
Participarea la reuniuni a fost medie, în anul 1883 au fost prezenți 50,6% din învăță-
tori (din 883 învățători participaseră 447). În anul 1884, participarea era cam în aceeași 
proporție (din 859 învățători, se prezentaseră 436). În anul 1885, Matei Voileanu, în 
calitate de referent școlar, prezenta o situație și mai slabă în privința desfășurării aces-
tora. Adunările generale anuale (după cum era stabilit în statutele acestor reuniuni), 
ori nu avuseseră loc ori se desfășuraseră la date care nu erau anunțate Consistoriului 
în prealabil. În anul 1898, deputatul Dr. Vasile Bologa a propus abandonarea sistemu-
lui reuniunilor și revenirea la conferințele învățătorești, organizate în baza „Statutului 
Organic”, iar reuniunile să se desfășoare pe lângă aceste conferințe.52

În data de 10 septembrie 1882, la Arad a avut loc reuniunea învățătorilor din aceas-
tă dieceză, la care au participat 100 de învățători. Principalele teme dezbătute la con-
ferință au fost: clasifi carea stațiunilor învățătorești și cum să se reguleze funcțiunea de 
coisari sau inspectori didactici din corpul învățătoreasc, pentru a inspecta și controla 
mersul învățământului primar. În privința clasifi cării stațiunilor învățătorești s-a ajuns 
la următoarea concluzie: „Stațiunile învățătorești cu salar sub 300 fl . v.a. rămân necla-
sifi cate, iar salarile învățătorești constau: din dotațiunea în bani, naturalie și pământ 
din păușale, diurne pentru conferințe și alte accidenție. […] Stațiunile învățătorești cu 

50 Ananie Boldor, op.cit., pp. 70, 111.
51 Ibidem, p. 69.
52 Ibidem, pp. 112-116.
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un salar de minimum 300 fl . v.a. se clasifi că în categoria (clasa) a III-a. Stațiunile învă-
țătorești cu salar minimum de 600 fl . v.a. se clasifi că în categoria a II. Stațiunile învă-
țătorești cu salar minimum de 800 fl . se clasifi că în categoria I. Pentru ca învățătorii să 
poată dobândi o califi cațiune trebuincioasă statutului lor, la reuniune s-a hotărât că 
trebuie ca cursul preparandial să se ridice la 4 ani, elevii primiți să aibă 4 clase gimna-
ziale, reale sau civile, la institutul preparandial să se înfi ințeze o școală de model, iar 
examenele de califi care învățătorească să se facă nu numai în mod teoretic, ci și practic, 
în școala de model.”53

La Făgăraș între anii 1870-1880 au loc mai multe reuniuni învățătorești. Dascălii 
din jurul Făgărașului veneau cu merinde în straițe, pe mai multe zile, și se încvartirau 
mulți dintre ei și în comuna Galați lângă Făgăraș. Erau toți îmbrăcați românește, și cei 
mai bătrâni purtau plete (păr lung retezat).54 Deoarece dascălii prezenți la aceste con-
ferințe erau slab pregătiți și luau cuvântul prea puțin, cei care se excelau prin activita-
te primeau premii de la Consistoriu. Existau și învățători care se distingeau la aceste 
conferințe, cum a fost cazul învățătorului Braniște din Beclean care era mult admirat 
de colegii lui și care a ținut și o predică în biserica română gr.-or. din Făgăraș, despre 
care multă vreme poporul credincios a tot amintit, lăudându-l. Rolul benefi c pentru 
învățători al acestor conferințe s-a văzut atunci când s-au introdus în școală sistemul 
de măsurare metric. Deoarece dascălii nu l-au înțeles de la început această temă a fost 
pusă pe ordinea de zi a unei conferințe, iar învățătorul din Beclean, Ioan Ludu, înțele-
gându-le mai bine le propovăduia colegilor săi.55

Pentru perfecționarea didactică conferințele și reuniunile au reprezentat un mare 
ajutor. Aici aveau posibilitatea de a face un schimb de idei, de a-și îmbunătăți metode-
le de predare sau de a fi  în legătură cu noile curente pedagogice. Chiar dacă învățătorii 
au mers la aceste întâlniri, ei au fost criticați în perioadă pentru slaba lor pregătire și 
pentru participarea pasivă în dezbaterile care aveau loc la conferințe. Despre soarta 
școlii primare și a învățătorimii s-au ocupat și alte reuniuni, mai ales cele ale femeilor 
române. Deși au avut un caracter preponderent fi lantropic, asociațiile de femei, cea 
mai veche fi ind cea din Brașov, înfi ințată în 1850, au perseverat în întemeierea de școli 
primare, pentru fete și pentru primirea la școlile elementare a fetelor sărace sau orfane. 
Reuniunea Femeilor Române din Brașov, condusă multă vreme de Maria Baiulescu, a 
militat pentru organizarea unor școli de fete cu internat, pentru școlarizarea fetelor în 
Preparandiile transilvane, pentru a deveni învățătoare. Statutul acestora nu era diferit 
de cel al învățătorilor. Numărul învățătoarelor este greu de estimat, dar reprezenta 
un procent destul de redus din totalul de învățători, de vreme ce în școlile de fete se 
afl au un număr mic de eleve, la care desfășurau lecțiile nu atât femei-învățători, cât 

53 „Reuniunea învățătorilor din diecesa Aradului”, Școala Practică, Năsăud, 1882, anul I, nr. 7, 
pp. 220-222

54 Nicolau Aron, Monografi a bisericilor, școalelor și reuniunilor române din Făgăraș, Făgăraș: 
Tiparul Tipografi ei Jer. Preda, 1913, p. 106.

55 Ibidem.



206

bărbați-învățători. Doar unele din școlile de fete la cererea comunităților și din motive 
morale, cereau explicit ca la catedră să fi e o femeie învățător.56

Ca și în Transilvania și în România au existat societăți și asociații profesionale orga-
nizate la nivelul corpului didactic. Corpul didactic a creat o societate profesionale a ca-
drelor de toate categoriile. Aceasta s-a înfi ințat în 1878, numindu-se Societatea Corpului 
Didactic de toate gradele din România, o organizație pornită de sus și care avea menirea 
să îi adune laolaltă și pe cei din treptele ciclurilor inferioare de învățământ. Societatea 
a urmărit strângerea relațiilor de colegialitate, prin dezvoltarea și întărirea solidarității 
dintre toți membrii corpului didactic, precum și răspândirea și îmbunătățirea instruc-
țiunii în toate direcțiile și susținerea drepturilor membrilor săi. Pentru îndeplinirea 
obiectivului societății a fost înfi ințat un fond cu care urmau să se asigure și asistența 
membrilor în caz de trebuință. Ca mijloace de realizare a acțiunilor intenționate, soci-
etatea a propus o gamă largă de activități ce puteau fi  exprimate prin intermediul stu-
diilor, disertațiilor, conferințelor, cursurilor pentru adulți, congreselor și publicațiilor. 
Primii președinți ai societății au fost profesorii universitari C. Bozianu, Boerescu, A. 
Orăscu, însă cel mai important președinte a fost C.C. Dobrescu Prahova. Congresele 
societății au fost ținute în diferite orașe ale țării, la ele participând numeroase personali-
tăți din domeniu, la cel din Iași din anul 1885 a asistat și Ion Creangă, de profesie învă-
țător. Toate congresele Societății Corpului Didactic de toate gradele din România au fost 
organizate fără aprobarea organelor ministeriale, acest lucru aducând o independență 
de acțiune a cadrelor didactice și un climat favorabil pentru exprimarea unor păreri 
critice la adresa factorilor decizionali. Disensiunile din rândul membrilor și preocupă-
rile specifi ce fi ecărui cadru didactic de diferite grade au dus la crearea unor organizații 
profesionale pentru fi ecare categorie în parte. La numai trei ani de la desfășurarea pri-
mului Congres al Societății a fost constituită Societatea Institutorilor și Institutoarelor din 
București (martie 1887), mai întâi cu un scop de asistență mutuală, pentru cazuri de 
boală și moarte, după care a îmbrățișat și un scop cultural prin înfi ințarea unei biblio-
teci și a unei reviste proprii ca organ de publicitate. Un rol deosebit pentru mobilizarea 
și perfecționarea institutorilor de la orașe l-a avut și Școala normală specială pentru 
pregătirea acestora, strălucit organizată din 1886 de către ministrul Instrucțiunii D.A. 
Sturdza și a secretarului general al acestui departament, Spiru Haret.57

Au existat în această perioadă și câteva tentative, bine gândite de unii învățători, 
de creare a unei societăți care să cuprindă învățătorii din România. O astfel de ini-

56 Protocoalele reuniunilor au fost publicate și în revistele pedagogice. Vezi: Adunarea gene-
rală a Reuniunei Mariane în Școala Practică, Năsăud, 1885, tomul III, pp. 65-79, 253-255, 282-
286, 312-318; Maria Nicolau, Compt public al Fondului Reuniunii Femeilor Române spre ajutorul 
creșterii fetițelor orfane și actele acesteia, Brașov, 1853; vezi și „Primii ani de organizație și creș-
tere a „Reuniunii Femeilor Române din Brașov” (1850-1855)”, Carpați, anul VI, nr. 339, din 8 
septembrie 1926. 

57 Mocanu Alina Ștefania (Bruja), op.cit., pp. 1-2; Gligor Oniță, Organizațiile profesionale ale cadre-
lor didactice din România: 1865-1944, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970, p. 18. 
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țiativă i-a aparținut lui Vasile Iftimescu din Soveja-Putnei, care în 1890, în cadrul 
unui congres desfășurat la Brăila, a prezentat statutele primei societăți a învățători-
lor, intitulată Societatea de Ajutorare mutuală a corpului didactic primar rural din Regatul 
României. Aceste încercări de unifi care a învățătorilor într-o singură societate au fost 
reluate din 1897 exprimate în parcurgerea unor etape care au fost concretizate cu înfi -
ințarea unei reviste cu caracter general, numită Școala viitoare și organizarea primu-
lui congres pur învățătoresc (decembrie 1898, Ploiești). La acest congres s-au discutat 
o serie de chestiuni care propuneau unifi carea școlilor normale, funcționarea opti-
mă a școlilor complementare de adulți și a cantinelor școlare, s-au discutat statutele 
Societății Învățătorilor din România, societate carea avea ca scop întărirea sentimentu-
lui solidarității între învățătorii din toată țara, răspândirea culturii la sate, ajutorarea 
membrilor învățământului rural și a urmașilor lor în caz de nenorocire. În anul 1899 
Societatea institutorilor din București s-a transformat în Societatea institutorilor și insti-
tutoarelor din România. Noua asociație, sprijinită de Spiru Haret, a urmărit realizarea 
unității spirituale între membrii corpului didactic primar de la orașe, lărgirea cercului 
de cunoștințe didactice și pedagogice în vederea perfecționării lor profesionale, întă-
rirea principiului solidarității între membrii societății în vederea susținerii, apărării și 
îmbunătățirii situației lor morale și materiale etc. Activitatea acestei societății a con-
tribuit la dezvoltarea calitativă a învățământului primar din mediul urban, mijloacele 
folosite fi ind conferințele și dizertațiile, înfi ințarea de biblioteci speciale, intervenții 
către autoritățile școlare pentru apărarea drepturilor profesionale, înfi ințarea unei 
case de asistență și asigurare, susținerea școlilor complementare și de adulți, excursii, 
reprezentanții teatrale, susținerea casei cantinelor din București, ajutorarea elevilor 
săraci. Întrunirile Societății au avut loc sub forma cercurilor și șezătorilor culturale, 
a adunărilor și a ședințelor populare, a congreselor. Astfel, la cercul cultural erau 
dezbătute chestiuni de ordin cultural, didactic sau social, la șezători erau prezentate 
conferințe sau lecturi cu aceeași temă tratată la cerc, iar la ședințele populare se aveau 
în vedere popularizarea cunoștințelor în rândul populației. Tensiunile dintre cele 
două categorii didactice s-au amplifi cat în cursul anului 1901 pe fondul propunerii 
unor lideri școlari de fuzionare a Revistei Învățătorilor și Învățătoarelor cu Noua Revistă 
Pedagogică. Argumentul în acest sens a fost acela că două reviste pentru învățământul 
primar reprezentau prea mult pentru o țară mică, iar scriitorii erau prea puțini. O 
delegație a liderilor a fost primită la minister de Spiru Haret, acesta declarându-se 
încântat de mișcarea stârnită în învățământ de grupul din jurul Revistei Învățătorilor 
care a dat naștere unui curent sănătos și rodnic, mai durabil chiar în efecte, decât un 
curent ce pleca de sus. Mișcările corpului învățătoresc au stagnat în urma răscoalelor 
țărănești, dar au revenit la normal după anul 1910. După această dată, pentru o mai 
bună informare în legătură cu politica educațională promovată în Occident, au fost 
organizate deplasările în străinătate pentru realizarea unui schimb de experiență. Tot 
în cursul anului 1910 a apărut un nou organ de îndrumare profesională, politică și 
socială a învățătorilor Vremea nouă, cu o modalitate de abordare a chestiunilor ușor 
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polemică, în paginile revistei fi ind criticată atât activitatea liderilor Asociației cât și o 
serie de personalități politice, printre care și Spiru Haret.58

Congresele și conferințele generale ale cadrelor didactice din România au constituit 
momente importante pentru învățământul românesc, care fi e că au fost sprijinite de 
minister, fi e că au adoptat rezoluții și hotărâri care nu au fost pe placul organelor șco-
lare ale vremii, au demonstrat o stare de spirit a corpului didactic primar îndreptată 
în permanență spre îmbunătățirea calității actului educațional românesc. Organizațiile 
profesionale ale corpului didactic primar au corespuns unei stări de fapt existente, 
precum și nevoii ca fi ecare grupare să-și rezolve problemele separat, o singură aso-
ciație a institutorilor și învățătorilor nefi ind încă posibilă. Chiar și în aceste condiții, 
învățătorii și institutorii s-au bucurat, în demersurile lor separate, de toată încrederea 
și considerația lui Spiru Haret, exprimate prin sprijinirea celor mai multe dintre iniția-
tivele care urmăreau gruparea intereselor social-profesionale a dascălilor primari sub 
forma societăților și asociațiilor.

58 Ibidem, pp. 3-4, 5-8. 
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Învățătorimea românească din Transilvania în perioada 1868-1918 

Rezumat: Legislația școlară, de după 1868, impunea ca învățătorii să aibă o pregătire profesională 
adecvată. Angajarea lor a fost condiționată de obținerea unei diplome de Preparandie. Profesionalizarea 
învățătorilor a avut ca scop creșterea calității învățământului în școlile din Transilvania. Pînă la Marea 
Unire s-au păstrat în școli și învățătorii fără pregătire specializată, din cauza defi citului de cadre didactice 
din Transilvania, mai ales în mediul rural. Învățători care absolveau Preparandiile își însușeau cunoștin-
țele, necesare diferitelor discipline de învățământ, erau învățați să respecte atribuțiile școlare și să aibă 
o purtare morală. Prima Preparandie românească a fost înfi ințată la Arad, în 1815, iar a doua, în 1848, 
la Oradea. În 1859 s-a înfi ințat Preparandia din Năsăud, având cursurile de 2 ani, după care, din 1869 
ea s-a mutat la Gherla. Blajul a reușit să benefi cieze de o Preparandie, cu 2 ani de studii, abia în 1865. 
O preparandie românească a mai funcționat la Sighet, în perioada 1862-1869. 

La Preparandii se studiau următoarele obiecte de învățământ: Religia și morala, Pedagogia și di-
dactica generală, Metoda instrucțiunii – teorie, Praxa, Limba română, Limba Germană, Limba maghiară, 
Matematica, Științele istorice (Geografi a, Istoria, Constituția patriei), Științele naturale (Istoria naturală, 
Agronomia și grădinăritul), Artele frumoase (Cântul fi gural și muzica, Desenul, Caligrafi a), Cunoștințele 
rituale (Cântul bisericesc, Tipicul), Gimnastica etc. După terminarea anilor de studiu la Preparandie, 
pentru obținerea diplomei, elevii trebuiau să susțină un examen de capacitate. Angajarea învățătorilor, 
pe post, nu respecta întotdeauna legislația afl ată în vigoare, iar satele căutau diverse modalități de a 
angaja în școală învățători pe bani cât mai puțini, indiferent de califi cările pedagogice, pe care le aveau, 
iar în anumite situații, din cauza sărăciei, sătenii îi propuneau ca învățători pe cantorii din sat sau chiar 
pe preoți.

După ce au obținut o diplomă de la Preparandie și un post de învățător într-o școală, învățătorilor 
le era recomandată o continuă perfecționare didactică. Un mijloc de adaptare la noile cerințe pedago-
gice erau conferințe învățătorilor. În același timp cu conferințele învățătorești în Transilvania a apărut 
o nouă formă de organizarea a întrunirilor învățătorești. Dacă în Transilvania învățătorii erau pregătiți 
în institutele denumite Preparandii, învățătorii din Vechiul Regat aveau la dispoziție Școlile normale.

Cuvinte cheie: învățători, pregătire profesională, Preparandie, conferințele învățătorilor, reuniunile 
învățătorilor.

Les enseignants roumains de Transylvanie entre 1868-1918

Résumé : La législation scolaire postérieure à 1868 exigeait que les enseignants aient une forma-
tion professionnelle adéquate. Leur emploi était conditionnel à l’obtention d’un diplôme de Préparation. 
Professionnalisation des enseignants visant à améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles 
de Transylvanie. Jusqu’à la Grande Union, les écoles et les enseignants sans formation spécialisée 
étaient préservés en raison du manque d’enseignants en Transylvanie, en particulier dans les zones 
rurales. Les enseignants qui ont obtenu leur diplôme des Préparations ont acquis les connaissances 
requises pour les différentes matières de l’éducation, ont appris à respecter les attributions des écoles 
et à faire preuve d’un engagement moral. La première Préparation roumaine a été mise en place à 
Arad en 1815 et la seconde en 1848 à Oradea. La Préparation de Nasăud est fondée en 1859, après 
deux ans, puis en 1869, elle s’installe à Gherla. Au Blaj, a été mis en place une Préparation, avec deux 
années d’études, seulement en 1865. Une Préparation roumaine existait à Sighet de 1862 à 1869. Les 
matières suivantes ont été étudiées à l’école de préparation: Religion et Moralité, Pédagogie générale 
et Didactique, Méthode d’instruction – Théorie, Pratique, Roumain, Allemand, Hongrois, Mathématiques, 
Sciences historiques (Géographie, Histoire, Histoire naturelle, agronomie et jardinage), beaux arts 
(chant et musique, dessin, calligraphie), connaissances rituelles (tente d’église, typique), gymnastique, 
etc. Après avoir terminé les années d’études à préparation les étudiants devaient réussir un examen 
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de capacité pour obtenir leur diplôme. L’emploi de professeurs sur le tas n’est pas toujours conforme 
à la législation en vigueur, et les villages ont cherché des moyens d’embaucher des enseignants, pour 
le moins d’argent possible, quelles que soient les qualifi cations pédagogiques, qu’ils avaient et dans 
certaines situations, à cause de la pauvreté, les villageois l’avaient proposée comme enseignants aux 
chanteurs du village ou même aux prêtres.

Après avoir obtenu un diplôme de Préparation et un poste d’enseignant dans une école, il a été 
conseillé aux enseignants de développer en permanence l’enseignement. Les conférences d’enseignants 
étaient un moyen de s’adapter aux nouvelles exigences pédagogiques. Parallèlement aux conférences 
d’enseignement transylvaniennes, une nouvelle forme d’organisation des assemblées d’enseignement 
a vu le jour.

Si, en Transylvanie, les professeurs étaient formés dans les instituts appelés Préparations, les 
professeurs de l’Ancien Empire disposaient des écoles normales.

Mots-clés : enseignants, formation professionnelle, Préparation, conférences d’enseignants, réu-
nions d’enseignants.

 


