
ION POPESCU-V()ITEŞTI 

~ ION ~A<;;~ANU 

In concepţia P.rpfesorull\i Popescu Voiţ~tl (Hl7th-...,..1944) 
educaţia reprezintă prefacerea o~ului cop~l ţr'l, oqml păr.P,at 
prirţ înzestrarea lui cu acele ca\ită,ţi <Jare definesp persqna,liţ~
ţea. După el, într-a fmqnulă lapi?~Tă, persq.niaMitat.00 în,şe;µn11ă 
caracter plus cultură generală: · · 

Atît în 9eea ce priveşt~ caracteru\, cit şi în ceea ce pri
veşte cultura generală înc~putul n form~az~ „cei şeţpte an{ qe 
acasă" ; pe temelţa pusă, aici construi~şte şcoala ca, p a doµa 
v~tr~ a educaţiei, şi soc'.etaitea ca medLu so~i,aJ carr-e finiseaz.ă ~n 
continuar~ personalitatea iridţvidului. E,ducaţia copilµlui îm:e
pe în cei şapte ani de acasă, aici dobînde.şte p. anumiţă expe
rienţă, practi9ă (:}atorită contactului nemijlociţ cu lucrurile,· 011 

viaţa socială şi cu activitatea productivă a omull\i ; aici „fa
mma p!legăteşte ogolI'UJl Şi îl SUip1I1aVeghează Încon1ţi'fl:1µJU, p,vţnd 
Cl\ precădere influenţă asupra calităţilor sufleteşti. Şcoala, da
că vrea să aibă succes în acţiunea ei, se va preocupa, să des
copere zestrea pe care copilul o aduce din ,;cei ~apţe ani cie 
acasă", şi să se sprijine pf' ea pentru construirea unui cara,cţ~r 
ferm cit şi pentru formarea unei culturi generale. 

„Şcoala însămînţează o~orul şi îi supraveghează încolţirea 
în cursul primar ; pliveşte, răsădeşte, altoieşte şi îngrijeşte 
buna dezvoltare în cursul mijlociu, iar în Cf'l superior si uni
versitar îi pregăteşte o rodnicie în cele mai bune condiţiuni. 
Şcoala are cu precădere influenţă asupra calităţilor intelec
tuale". 

Societatea, care primeşte în sinul ei pe noii cetăţeni, le 
dă ultimul modelaj, oţelindu-le şi desăvîrşindu-le, prin mun
că, caUtăţile sufleteştii şi initelectu1aJe, Cllasi[icindu.-i şi î-nc~
dinţîndu-le la fiecare însărcinări potrivite culturii cîştigate şi 
priceperii manifestate. 

Examinînd noţiunea de vatră părintească, în cpncepţia lia
vantuh1i I. Popesc-q Voiţeşti, putem de~coperi Cl\ W?l,lrinţă ele
Jl1entele componente : casa părintească şi familia, apoi grupµl 
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de joc şi uliţa copilăriei, satul (oraşul) şi comunitatea săteas
că (orăşenească) în toată complexitatea lor (mediul geografic, 
mediul social, cultural-politic, mentalitatea, obiceiurile, tradi
ţiile, cîntecele şi jocurile, portul şi ocupaţiile locuitorilor etc.). 

Din cauza aceasta copiii ţăranilor pînă la vîrsta de şcoală 
cunosc perfect de bine întreg vocabularul uzual, cunosc toa
te păsările, toţi arborii, toate animalele cu care puteau veni 
în contact, ei îşi dau seama perfect de tot ce înconjoară şi 
asta îi face să fie aşa de vioi, de isteţi şi cu încredere în ei 
şi în semenii lor. 

Cei şapte ani de acasă acţionează permanent şi multilate
ral asupna oopi1lllil.ui, 1nsoţindu-l îndeaproape înainte de şooa
lă şi în perioada şcolară de la început pînă la sfîrşit şi chiar 
cînd ajunge autonom în cadrul societăţii. „Nu trebuie prea 
mult spirit de observaţie şi nici cine ştie ce cunoştinţe spe
ciale pentru ca să vezi, după vorbă, după ţinută, după felul 
cum atacă chestiunile sau dă răspunsurile dacă o persoană oa
recare are sau nu pe cei şapte ani de acasă. Căci dacă lipsa 
unei educaţiuni de mai tîrziu fie generală, fie specială, se mai 
poate ascunde prin surogate de natură intelectuală, ca învă
ţarea pe de rost a unor „fraze clişeu" şi spuse la timpul opor
tun, frumos şi bine; sau prin acte de voinţă, cum ar fi de pil-1 
dă impunerea voită a unei anumite atitudini sau a unei anu
mite ţinute, care dă o deosebită prestanţă, etc. ; lipsa celor 
şapte ani de acasă nu se poate ascunde niciodată, căci lipsa 
tnfluenţei educative a mamei şi fomiHiei 1n aceşti primi anii ai 
copilăriei nu poate fi înlocuită mai tîrziu de nimeni şi prin 
nimic. 

„Familia, fie din nepricepere, fie din uşurinţa cu care ju
decă menirea ei educativă, nu şi-a luat niciodată rolul său în 
serios, lăsînd în marea majoritate a cazurilor toată sarcina pe 
şcoală ... Tot aşa şi societatea găseşte că-i mai uşor să dea vina 
pe şcoală, decît pe nepăsarea vinovată cu care se lasă să fie 
condusă de către nepricepuţi ridicaţi la dregătorii importan
te, nu graţie meritelor ori destoiniciei deosebite, ci unor in~ 
fluenţe cu totul străine de rolul ce li s-a încredinţat". 

E drept că nici şcoala n-a putut da întotdeauna rezulta
tele aşteptate şi aceasta se datoreşte în primul rînd „defecte
lor inerente situaţiunii noastre cu privire la învăţămînt în ge
neral şi anume faptului că ne găsim pe acest teren abia tre
cuţi de peri10ada de începătoll'.i în primă fază de ceroetaire a ce
lei mai bune căi de urmat şi mai potrivită cu firea noastră". 
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Vţţia qe căpetenie ce se poate aduce însă şcolii este că n-a ob
servat la ţiţnp că şi familia şi societatea lasă toată sarcina a
~'Qpra ei, ~a, ~stfel să caute a înlătura de la început relele pro
ven}te cUn lipsa influenţei acestor factori, suplinindu-i pe cit 
posibil pe amîndoi, printr-o activitate care să vizeze deocam
qată mai rnult o educaţie sănătoasă a tineretului, influenţînd 
a.l'itfel direcţ şi asupra familiei şi asupra societăţii, făcîndu-le 
ca cel puţin în viitor să devie conştienţi de rolul lor. 

In general rolul de căpetenie al învăţămîntului constă în
~ă în asigurnr.ea unui program cultural-educativ real prin şco
lile de toate categoriile, care însă să s'ltisfacă îndestulător şi 
nevoile socţale, prin pregătirea de muncitori harnici, cinstiţi 
şi pricepuţi, pentru toate ramurile de activitate de care ţara 
are nevoie. 

Ca învăţămîntul să-şi poată atinge acest scop trebuie să 
aibă bţnie organizate două caitiegorii de şcoli : une~e cu caT1acler 
„educativ cultural general'' în care tineretul pe lingă cunoş
tinţele solide de cultură generală, să primească şi o educaţie 
aleasă, şi altele cu „caracter de specializare''. 

Legătura între şcoala cu car2cter „cultural educativ ge
neral" şi cele cu „caracter de specializare" trebuie făcută ast
fel ca să fie iieduse fa minim posib:•l cazuiri11e de ,,gir-ieşiţi în ca
rieră"; ca să fi.e înlătunate definiitiv, priofes•01ruJ I.P. V1CJ1iteşti 
pI"opunie următo31I1el-e două ipri.nri1pii : 

- Lărgirea la maximum posibil a surselor de alimenta
re pentru toate şcolile cu caracter de specializare ; 

- Legătura dintre şcolile educativ-culturale r,enerale şi 
cele de specializare să fie astfel făcută, încît elevul să nu fie 
silit a-şi alege o spedalitate la o vîrstă cînd el nu-şi poate da 
seama de înclinările şi a,ptitudini1° sale. 

Ţinînd cont de aoeste dot1ă principii, I.P. Voiteşti propu
ne necesare următoarele modificări cu caracter fundamental, 
atît pentru învăţămîntul primar cît şi pentru cel secundar : 

I. Pentru cursul primar, la şcolile cu caracter „cultural
educativ gene~a.J", pe·nitru bt·.nul meTs al aoestora· .air t.r.e-
bui create locuri încăpătoare încît „obligativitatea învăţămîn
tuJui să poată fi efectiv adusă la îndeplinire", dotarea şcolilor 
cu material didactic necesar, introducerea în programul cursu
lui primar a orelor speciale de educaţie precum şi introduce
rea orelor de noţiuni de gospodărie în ultimul an. 

II. Referitor la şcolile cu caracter de specializar~ din me
dîul :rural, ara.tă nec:esară înfiinţarea „după necesWHile regio-
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nale a.teliiere de : rotărie, dogfu..ie, ţesăr!Jor-ie, COJooăirie, cismărie, 
împletituri etc.", acestea fiind organizate astfel ca ele să se 
poată susţine singure. În legătură cu învăţămîntul primar ur
ban „se vor preda şcoli de meserii inferioare de toate catego
riile necesare vieţii orăşeneşti şi şcoli profesionale". 

Pentru cursul secundar prevedea unificarea cursului se
cundar- de bază, astfel ca el să servească drept stm"Să de a.ili
mentare pentru toate şcolile secundare şi superioare cu carac
ter de specializare. Acest curs secundar inferior va fi de 6 ani, 
obligatoriu pentru toţi elevii, unde pe lîngă o cultură genera
lă integrală solidă se va căpăta şi o educaţie aleasă. 

Şcoala va elibera diferenţiat certificate şi diplome tuturor 
ce vor absolvi ultimul an, certificate pentru absolvenţii cu „su
ficient" şi „bine", iar diplome pentru cei cu „foarte bine" şi 
cu „distincţie". Atît diplomele cît şi certificatele (afară de li
ceele unde înscrierea va fi admisă numai pentru absolvenţii 
cu diplomă) vor da dreptul să urmeze şcoli secundare cu ca
racter de specializare : şcoli normale, şcoli de meserii superi
oare, şcoli comerciale, şcoli de agricultură medie, şcoli sani
tare etc. 

Liceele vor avea numai doi ani de studiu, iar programele 
lor vor cuprinde, materia cursului superior de liceu „dezvol
tată însă în vederea pregătirii tineretului pentru universităţi 
sau şcoli tehnice superioare. Liceele clasice (modern, vechi) 
şi reale (matematici, fizico-chimice, naturale) vor elibera di
plome de bacalaureat cu care absolvenţii se vor putea înscrie 
la Universităţi, la şcoli tehnice superioare şi la şcoli superioa
re de specializare, cu caracter universitar (agricultură, silvi
cultură etc.). 

Avantajul principal al şcolii secundare unice este că lăr
gind la maximum sursa de alimentare pentru toate şcolile se
cundare îl forţează pe elev să-şi aleagă o carieră la o vîrstă 
cuprinsă între 16-18 ani, cînd el poate să-şi dea bine seama 
de înclinările şi aptitudinile lui, reducînd la minimum cazu
rile de greşiţi în carieră. 

Prin acest curs unic vor dispare diferenţele prea mari de 
cultură generală dintre tinerii ieşiţi din diferite şcoli de spe
cializare şi s-ar stăvili în mod natural afluenţa de tineri îm
pinşi la Universitate cu sau fără aptitudinile intelectuale ne
cesare. 

Ion Popescu Voiteşti consideră că triajul profesorilor ar 
prezenta un interes deosebit, alegînd pentru licee pe cei mai 
capabili „cu doctorat în prima linie" care evidenţiindu-se prin 
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lucrări originale de vafoare, ar servi la nevoie, ca sursă de a
limentare pentru universităţi. Consideră că din puncţ de VE;
dere economic printr-o astfel de organizare s-a,r obţine r.ezul
tate mai puţin costisitoare deoarece numărul liceelor rămîne 
foarte redus faţă de şcolile unice şi cele de specializare. 

Referitor la conducerea şcolii Ion Popescu Voiteşti susţi
nea că trebuie dată numai profesorilor capabili de astfel de în
sărcinare. Directorul trebuie înainte de toate să cunoască pe 
profesori din punct de vedere al calităţilor lor didactice, spre 
a putea utiliza pe fiecare cu maximum de folos. El trebuie să 
aibă ore la clasă, pentru a cunoaşte elevii, mai puţine însă ; 
dar trebuie să supravegheze mersul şcolii nu numai ca disci
plină, ci efectiv să-şi dea seama şi de felul cum se achită pro
fesorii de rolul lor cultural şi educativ. Pentru aceasta direc
torul are nevoie de mult tact şi multă pricepere, spre a nu-şi 
atrage ura unora dintre colegi, care dintr-o mîndrie rău în
ţeleasă se vor simţi jigniţi printr-o astfel de supraveghere. 

Ion Popescu Voiteşti s-a distins printr-o activitate crea
toare în învăţămînt şi în ştiinţă. Mare animator în şcoală şi 
în familia geologilor, el a fost şi un mare spirit organizator. 
A organizat Institutul de geologie şi paleontologie al Univer
sităţii din Cluj, a întemeiat la aceeaşi universitate revist::i mu
zeului geolo.'5ic mineralogic, în scopul răspîndirii ştiinţei româ
neşti la noi şi peste hotare. Conştient de importanţa şcolii ca 
factor de cultură şi de rolul profesorului în viaţa spirituală a 
ţării el nu a precupeţit nici un efort oentru îndeplinirea aces
tor ţeluri. 

„De 2ctivitatea de învăţămînt a profesorului Voiteşti vor 
mărturisi mereu şi scrierile lui didactice „Elemente de geo
logie" este cea mai bună şi cea mai completă carte de Peolo
gie elementară în limba română. „Elemente d"' paleontologie" 
partea I nevertebrate a fost ~i este primul îndreptar paleon
tolo~ic mai complet la noi. Introducere la cursul de i;reologie, 
geologia cărbunilor naturali şi geologia zăcămintelor de sare, 
sînt lecţii de neîntrecute sinteze asupra celor mai importante 
zăcăminte sedimentare, ţinute la şcoala politehnică Timişoara 
(1930), iar cursul ele agrogeologie (1933-1934) cuprinde cele 
mai clare şi mai luminoase expuneri ale noţiunilor de agro
geologie". 

Pasionat de ştiinţă şi îndrăgostit de şcoală, a stăpînit arta 
de a trata cunoştinţele sale clar şi metodic, simplu şi lo.cr,ic, di
namic şi însufleţit. Lecţiile sale au format marea operă didac-

423 



Hcă, gtnd.irea pedagogică întipărită în mintea numeroaselor ge
neraţii de tineri. Ideile pedagogice ale profesorului Ion Popescu 
Voiteşti sînt actuale şi astăzi : educaţie permanentă; politehni
zarea învăţămîntului pe toate treptele ; învăţărnînt unic - re
ferire specială la muzeu. T.otodată se încadrează în efortul de 
legare a învăţămîntului de cercetare şi producţie, este un pre
cursor al învăţămîntului actual. 
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