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Despre [coal\ - spa]iu al `mplinirii fiin]ei

n memoria fiec\rei fiin]e [coala se contureaz\ drept spa]iul privilegiat al cunoa[terii, al descoperirii de sine, al devenirii sub semnul nelini[tii ontologice,
un spa]iu simbolic `n care se reg\sesc, `n amalgam, crâmpeie de emo]ii, reu[ite, `ncerc\ri, dificult\]i, dar mai ales chipuri de oameni [i momente unice.
~ntr-o rememorare subiectiv\ a ceea ce `nseamn\ educa]ia, primii ani de [coal\ r\mân, cu
siguran]\, emblematici. E perioada de care se
leag\ imaginea de neuitat a s\lii de clas\ `n care
p\[e[ti timid, cople[it de emo]ii [i curiozitate, o
lume de mit [i poveste, `mpietrit\ parc\ `ntr-un
timp etern, cu b\nci aliniate perfect, cu abecedare [i multe alte c\r]i a[teptând cumin]i s\ fie
r\sfoite [i parcurse de privirea [i inteligen]a
copilului. Aceste prime amintiri sunt mereu completate [i des\vâr[ite de figura luminoas\ a `nv\]\torului - fiin]a ce `ntruchipeaz\ modelul, mentorul, [lefuitorul de spirit [i de cuget, mereu `nv\luit\ de aura nostalgic\ a trecutului, de c\ldur\ [i
sensibilitate izvorâte din menirea [i predestinarea
unei profesii nobile... Este profesorul `nceputurilor noastre, cel c\ruia `i dator\m evolu]ia treptat\, prin joc, imagine, cifre [i poezie, pe un drum
anevoios spre abstrac]ii, [tiin]e [i cunoa[tere. Cu
har, cu migal\, `nv\]\torul contureaz\, `n timp,
profilul nostru identitar, deschizând drumuri,
intuind talente sau preocup\ri, oferind r\spunsuri
la `ntreb\ri rostite sau nerostite...
Ast\zi, {coala Primar\ „Carol I“ porne[te [i
ea pe un drum al ei, `ntr-o continuitate de tradi]ie [i valoare cu istoria Colegiului Na]ional
„Costache Negruzzi“ Ia[i, al\turi de care a fiin]at `ntr-o `ngem\nare valoric\ deplin\. Este
paradoxal un `nceput [i o continuare, o desprindere [i o vibra]ie comun\ sub semnul valorilor
haretiene, negruzziste ce d\inuie [i se permanentizeaz\ `n noi configur\ri de peste 120 de
ani. ~n aceast\ vecin\tate ilustr\, `ntr-o triad\ a
evolu]iei - {coala Carol I, Colegiul Negruzzi,
Universitatea „Al. I. Cuza“- se poate desena triunghiul perfect al devenirii prin educa]ie,
cunoa[tere, cultur\ ...
...[i drumul continu\, adunând laolalt\ al]i oameni, alte emo]ii, alte c\r]i, ecua]ii [i metafore, alte
momente cu semnifica]ii adânci, `n curgerea
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ne`ntrerupt\ a timpului. Anii de [coal\, având ca
repere emo]ia inocent\ de la `nceputul clasei preg\titoare [i tr\irea frenetic\, adolescentin\ de la
cursul festiv la final de liceu, ne modeleaz\, ne `mplinesc, conferind rosturi adânci devenirii noastre,
dup\ cum [coala `n sine ne propune modele de
via]\ [i de profesie, `n sensul `n care filosofia oriental\ sugereaz\ c\ „`nv\]\torii `]i deschid u[a, `ns\
tu `nsu]i trebuie s\ treci singur prin ea.“

Ia[i, septembrie 2016

Prof. Dr. Camelia Gavril\
Inspector {colar General al
Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i

Statornic partener pentru cre[terea
prestigiului academic al Ia[ului
coala „Carol I“ face parte din
zestrea educa]ional\ a Ia[ului,
având un parcurs istoric simultan cu cel al „fratelui mai mare“, Liceul Internat „Costache Negruzzi“. De-a lungul timpului, din aceast\
`mpletire spiritual\ au ap\rut fructele
performan]elor [colare unice `n Ia[i,
cele dou\ institu]ii de `nv\]\mânt având
un destin comun, cel al superlativelor
didactice.
Municipalitatea ie[ean\ [i-a f\cut o
datorie de onoare din a sus]ine existen]a
{colii „Carol I“, prin investi]ii menite a
reface [i moderniza infrastructura acestei prestigioase institu]ii de `nv\]\mânt
preuniversitar a Ia[ului. Contribu]ia
noastr\ la renovarea acestei [coli face
parte dintr-o strategie mai ampl\ ce
prive[te asigurarea de condi]ii propice
practic\rii unui act educa]ional de calitate `n sistemul de `nv\]\mânt ie[ean,
con[tien]i fiind de importan]a sa capital\ `n formarea [i dezvoltarea unei
comunit\]i definit\ prin temeinice aspira]ii spirituale.
Le mul]umesc profesorilor [i elevilor
{colii „Carol I“, dar [i Colegiului Na]ional „Costache Negruzzi“, pentru tot
ceea ce fac pentru cre[terea prestigiului
academic al Ia[ului, asigurându-i c\ vor
reg\si `n mine un statornic partener `n
concretizarea tuturor proiectelor orientate spre performan]a [colar\.
La mul]i ani, {coala „Carol I“!

{

Mihai Chirica
Primar al Municipiului Ia[i
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Restituiri identitare: {coala Primar\ „Carol I“

eptembrie 2016 are o semnifica]ie
aparte `n devenirea {colii Primare
„Carol I“. Este momentul `n care una
dintre cele mai vechi [coli din ora[ul
Ia[i `[i recap\t\ identitatea [i `[i continu\ firul
propriului destin. Este momentul din care [coala
porne[te un demers de redefinire a identit\]ii [i
de recuperare a tradi]iei, dar [i de reconfigurare
organiza]ional\ [i construc]ie valoric\ `n acord
cu imperativele [i provoc\rile prezentului.
~nceputurile {colii Primare „Carol I“ [i
evolu]ia ulterioar\ a acesteia marcheaz\ pagini
importante din istoria `nv\]\mântului primar [i
se constituie `n repere ale dezvolt\rii `nv\]\mântului românesc modern din Ia[i. Dac\ `nfiin]area
[colii este plasat\ mai devreme `n timp, `n contextul general al moderniz\rii societ\]ii române[ti din secolul al XIX-lea, organizarea acesteia `n localul construit `ntre 1895-1897 este
strâns legat\ de evolu]ia unor institu]ii emblematice pentru via]a cultural\ a ora[ului [i a ]\rii:
la 3 octombrie 1895 `[i deschidea por]ile Liceul
Internat din Ia[i, `n decembrie 1896 aveau loc
festivit\]ile de inaugurare a Teatrului Na]ional,
iar `n octombrie 1897 era inaugurat noul palat al
Universit\]ii din Ia[i. Era, precum se vede, o
perioad\ `n care `nv\]\mântul [i, `n general,
via]a cultural\ a ora[ului se bucurau de aten]ia
cuvenit\ din partea autorit\]ilor, care doreau ca
Ia[ul s\-[i men]in\ rangul de fost\ capital\. ~n
aceast\ atmosfer\ a fost finalizat\ cl\direa [colii,
c\reia, din ianuarie 1898, i s-a atribuit patronimul
Carol I, ca semn al recunoa[terii importan]ei pe
care regele Carol I a acordat-o dezvolt\rii `nv\]\mântului: „Acest popor [i aceast\ ]ar\ nu se
pot `nt\ri decât sprijinite pe un tineret care s\ se
preg\teasc\ cu deosebit\ `n\l]are sufleteasc\
pentru via]a de mâine“ (Carol I, 1895).
Destinul {colii Primare Carol I a fost dintru
`nceput legat de cel al Liceului Internat „Costache Negruzzi“ din Ia[i, atât `n perioadele `n care
au func]ionat separat, cât [i `n cele `n care {coala
Primar\ „Carol I“ a fost parte a Colegiului
Na]ional „Costache Negruzzi“. Astfel, aceast\
`ndelungat\ colaborare de peste un secol a creat o
comuniune de valori, de simboluri [i de tradi]ii
care au contribuit `n timp la [lefuirea de caractere, au f\urit destine [i au dat societ\]ii [i culturii

S
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române[ti mari personalit\]i. Faptul c\ {coala
Primar\ „Carol I“ se desprinde institu]ional de
Colegiul Na]ional „Costache Negruzzi“ nu `nseamn\ o separare, o `ntrerupere a istoriei comune a celor dou\ [coli, ci o etap\ `n care se recupereaz\ valori specifice, se reconstruiesc identit\]i [i se deschid noi oportunit\]i de colaborare.
Prof. Dr. Elvira Rotundu
Director al Colegiului Na]ional
„Costache Negruzzi“ Ia[i

Capitolul 2

File de istorie
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O `ncercare de reconstituire
a trecutului {colii Carol I
Prof. Dr. Eliza Ilie, Prof. Dr. Elvira Rotundu, Prof. Raluca Iarovoi

tendin]ele `nnoitoare venite din occident. ~n contextul
istoric al dezvolt\rii pe toate planurile ce a cuprins
Principatele dup\ Tratatul de la Adrianopol din 1829,
cu privire la educa]ia tinerei genera]ii [i-au f\cut
drum dou\ tendin]e: scoaterea [colilor primare de sub
tutela bisericilor, trecerea lor `n administra]ia statului,
precum [i organizarea `nv\]\mântului `n limba
na]ional\. Conform cu tendin]ele modernizatoare statutate de Regulamentele Organice, se organiza `n
debutul deceniului patru al secolului al XIX-lea cursul tuturor `nv\]\turilor `n limba român\, subliniindu-se cerin]a reglement\rii deosebitelor a[ez\mânturi de educa]ie. Cu alte cuvinte, Regulamentele f\ceau din [coal\ o institu]ie permanent\ de stat, spre
deosebire de perioada anterioar\, când ea reprezentase mai mult binefacere [i mil\ domneasc\.1 Prevederile referitoare la `nv\]\mânt sunt detaliate `n
Regulament de l’instruction publique en Moldavie,
redactat de Gheorghe Asachi `n martie 18322.
Regulamentul [colar a fost definitivat de Epitropia
~nv\]\turilor Publice [i aprobat de c\tre domnitorul
Mihail Sturza la 28 martie 1828. Acest act normativ,
de o importan]\ deosebit\ pentru evolu]ia [colilor
publice, fixa [i normele de func]ionare ale sistemului
de `nv\]\mânt organizat pe trei trepte: `ncep\tor, gimnazial [i academic. Acesta `nscria obliga]ia celor
patru clase `ncep\toare pentru cei care doreau s\ urmeze cursurile gimnaziale sau cei care vor s\ intre `n

nfiin]area [i func]ionarea Scolii Primare de
B\ie]i Carol I reprezint\ un moment de referin]\, nu numai pentru ora[ul Ia[i, ci pentru
`ntreaga evolu]ie a `nv\]\mântului românesc
din epoca modern\. Inten]iile generoase ale `ntemeietorilor acestei [coli vor prinde via]\ prin str\daniile
a genera]ii [i genera]ii de profesori [i elevi, `ntr-un
climat de factur\ sufleteasc\ deosebit\. De altfel,
ora[ul Ia[i, unul dintre cele mai importante centre de
educa]ie ale ]\rii, a fost beneficiarul unei aten]ii deosebite din partea oamenilor politici [i ale personalit\]ilor veacului al XIX-lea, preocupate de ridicarea
nivelului de instruc]ie al copiilor. Aici s-au realizat
experimente didactice al c\ror rezultat a recomandat
generalizarea lor, au pornit ini]iative care au dus la
cre[terea calit\]ii actului de instruc]ie [i s-au desf\[urat activit\]i ce pot fi integrate cu succes `n via]a
cultural\ [i intelectual\ a comunit\]ii.

~

Câteva aspecte privitoare la istoria
{colii Primare de B\ie]i nr. 2 Carol I
`n perioada 1843 – 1848
Modernizarea `nv\]\mântului românesc, cre[terea
num\rului [tiutorilor de carte a fost pentru capitala
Moldovei un imperativ `n acord cu tendin]a de dezvoltare a societ\]ii române[ti `n epoca modern\ [i cu
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b\ie]i nr. 1 nu se cunosc, dar se pare c\ alegerea amplasamentului [colii corespunde oarecum unei dezvolt\ri fire[ti a zonei [i cre[terii demografice urbane,
dar [i unei perioade de dezvoltare [i progres ce caracterizeaz\ mijlocul deceniului patru al veacului al XIXlea. Se pare c\ [coala urma s\ func]ioneze `ntr-o cas\
particular\, situat\, probabil `n preajma viitoarei biserici Toma Cozma, aceasta din urm\ construit\ `n 1947.
Din p\cate, aceast\ declarare a unor m\re]e planuri
nu s-a concretizat `n timp foarte scurt, pentru c\, spre
sf`r[itul deceniului, domnitorul se va situa pe pozi]ii
reac]ionare, atât `n ceea ce prive[te tendin]ele `nnoitoare, unele cu caracter revolu]ionar, venite din partea unei intelectualit\]i progresiste cât [i `ntr-o pozi]ie
de obedien]\ deplin\ fa]\ de puterea protectoare.
Acestea se vor reflecta [i `n evolu]ia `nv\]\mântului,
`n lipsa de interes pentru ciclurile sale superioare,
ceea e va duce, `n ultim\ instan]\, la desfiin]area
Academiei Mih\ilene9.
~ns\, cu privire la [colile primare, lucrurile se pun
[i mai greu `n mi[care. ~nv\]\tura din Principatul
Moldovei traversa greut\]i aproape insurmontabile
din cauza conflictelor ideologice, legate de a[ezarea
unui `nv\]\mânt pe baze na]ionale, ale celor de ordin
material legate de lipsa manualelor [i de formare a
profesorilor, de lipsa normelor academice legate de
preg\tirea limbii na]ionale, dar, mai ales, a faptului c\
„niciuna dintre [tiin]ele menite pentru luminarea [i
civilizarea unei na]ii nu se afl\ t\lm\cit\ `n limba
româneasc\“10. Dar se acord\ aten]ie `nv\]\turii `ncep\toare, de[i c\r]i elementare bine alc\tuite nu erau
decât trei sau patru.
~n 1845 Epitropia a luat `n discu]ie regulamentul
din 1843 `nc\ nepus `n practic\. {i astfel, a `nmul]it
[colile `ncep\toare, ad\ugindu-se `n Ia[i Scolile din
Terg[or, P\curari [i T\t\ra[i. ~n noiembrie 1845, doi
membri ai comisiei, Constantin Sturza [i Costache
Negruzzi fac inspec]ii pe la [colile primare [i arat\ c\
totul merge r\u: Unele [coli sunt a[ezate lâng\ cârcium\, [colari nu sunt de ajuns pentru c\ p\rin]ii nu
vor s\-[i dea copii la [coal\, c\ci epitropia nu a f\cut
cunoscut scopul `nfiin]\rii [colii; c\ lipsesc tip\riturile pentru `nv\]\tura mutual\ [i pl\cile de scris; c\
abecedarul lui Seulescu impus `nv\]\torilor cu un
pre] foarte mare, e r\u tip\rit [i de citit, c\ `nv\]\torii
sunt prost pl\ti]i. Cu privire la [coala din P\curari se
specifica c\ localul era impropriu, r\ul provenind din
lipsa de mijloace pentru a se cl\di unul mai mare, c\,
dac\ nu erau toate tablele lancastrice necesare [i
pl\cile, vina era a bugetului redus al [colilor.11
Se pare c\ [coala care face obiectul studiului nostru func]iona cu o singur\ clas\ pe toate cele patru
nivele. Primul `nv\]\tor al [colii, pe numele s\u Ion
Praja, apare `ntr-un alt raport al lui Asachi c\tre
Epitropia {coalelor din 1947 ce con]ine o list\ a
`nv\]\torilor forma]i la [coala româneasc\, `n limba
român\, fie la {coala Trei Ierarhi, fie la gimnaziul de
la Socola12. ~n dreptul numelui `nv\]\torului apare
vechimea de 4 ani, ceea ce corespunde cu data raportului Epitropiei c\tre domnitorul Mihail Sturza.
~n ceea ce prive[te metoda de baz\, `nc\ din anul
1826, Gheorghe Asachi propune [i i se admite introducerea `n [colile primare a metodei lancasteriene ce

„Clasul filosoficesc“, adic\ s\ parcurg\ cursurile
primei institu]ii de `nv\]\mânt superior din Moldova,
Academia Mih\ilean\. Anaforaua a fost completat\ [i
cu alte acte normative, cum ar fi cel din 28 martie
1828 care reglementa baza material\ [i statutul corpului profesoral.3 ~n acest context, o aten]ie special\
s-a acordat sistemului de [coli de la m\n\stirea Trei
Ierarhi, ce cuprindea, printre altele, o „[coal\ normal\“ sau „preparand\“ destinat\ preg\tirii noilor
dasc\li.4 Metoda principal\ `n aceast\ [coal\ este pedagogia lancasterian\5, propus\, spre a fi implementat\ de c\tre Gheorghe Asachi [i care cuprindea
citirea, scrierea [i cele patru opera]ii aritmetice.6
~n 1843, au fost aduse `mbun\t\]iri majore sistemului de `nv\]\mânt public din Moldova la [colile
de toate gradele. Un rol important a avut vizita consulului prusac Neugenbauer, important factor de
reform\ al [colilor, reprezentant natural al [colii germane. Sfaturile lui au avut o pondere `nsemnat\ `n
Divanul domnitorului Sturza. Acesta porunce[te
Epitropiei {coalelor realizarea cât mai grabnic\ a
unui regulament bazat pe noile principii care s\ intre
`n vigoare `ncepând cu anul scolastic viitor.
Epitropia {coalelor la data respectiv\ era compus\
din C. Mavrocordat, N. {u]u [i Lupu Bal[ oameni
cunoscu]i pentru pozi]ia lor conservatoare cu privire
la accesul c\tre `nv\]\tur\ al categoriilor nenobiliare
(s\ nu uit\m c\ vor mai trece dou\zeci de ani pân\ la
desfiin]area oficial\ a clasei boiere[ti prin Conven]ia
de la Paris din 1858). ~n anii urm\tori, evolu]ia
`nv\]\mântului din Moldova va fi influen]at\ de conflictul dintre Epitropie [i Sfatul Academic. Acesta din
urm\, avându-l `n frunte pe Gh. Asachi, elabora `n
mod repetat rapoarte profund negative institu]iei oficiale care, conform Regulamentului Organic, avea ca
sarcin\ administrarea pu]inelor a[ez\minte destinate
`nv\]\turii publice din Principatul Moldovei. Sfatul
Academic scotea `n eviden]\ piedicile pe care câ]iva
boieri speria]i c\ prin luminarea mojicimei `[i pierd
privilegiile, [i care erau departe de a incuvin]a un sistem de `nv\]\tur\ public\ care ind\inuie cu tote acele
cuno[tin]e pe acei avu]i ca [i pe cei s\raci.7 De altfel,
chiar `n epoc\, `nv\]\mântul particular din pensioane
`nfiin]ate [i guvernate de dasc\li str\ini concura cu
putere `nv\]\mântul public, iar familiile cu dare de
mân\ `[i trimiteau odraslele la studiu `n str\in\tate.
Cu toate acestea, la 16 decembrie 1843 Secretariatul de stat al Moldovei cerea Epitropiei un raport
despre situa]ia `nv\]\mântului public. Epitropia cere
l\muriri de la Sfatul Academic apoi `ntocme[te un
raport datat la 29 decembrie acela[i an `n care se specific\: Num\rul total al elevilor din Moldova este de
1639 din care 120 sunt interni [i se ]in `n Institutul
Academiei [i Vasiliana pe cheltuiala statului [i 10
fete tinere ce se cresc la Institutul Academiei cu
asemenea orânduial\. {i pentru ca s\ se pót\ m\ri [i
clasele colegiale, Epitropia se `ndeletnice[te cu
`ntocmirea a trei clase primare, adec\ `n T\t\ra[i,
T=rgu[or [i P\curari. Aceste scóle se vor deschide
`ndat\ dupe serb\torile Pa[tilor.8
S\ `n]elegem, a[adar, c\ {coala de b\ie]i din
P\curari a fost una dintre primele [coli primare `nfiin]ate `n capitala Moldovei. Alte am\nunte legate de
`nfiin]area [colii din P\curari, viitoarea {coal\ de
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~n 1860, Ministerul Instructiunii condus de M.
Kog\lniceanu hot\r\[te `nfiin]area a `nc\ trei [coli primare `n Ia[i pe lâng\ cele 5 existente, una `n dosul
Academiei, una `n Târgul Cucului, una pe Podul Ro[u
num\rând peste 300 de elevi. Func]iona fiecare cu câte
dou\ clase primare [i cu câte doi profesori români, 2
evrei, 1 german [i un profesor de religiune ebraic\.
Erau instrui]i copii de 7-13 ani.
~nv\]\mântul primar urban a `nregistrat un progres
`n 1860, când s-au alocat la un num\r `nsemnat de
[coli primare câte trei institutori `n loc de unul care
nu putea s\ ]in\ de unul singur 3 sau 4 clase. Din p\cate, V. A. Urechia nu ne mai ofer\ [i lista personalului didactic, a[a c\ nu putem stabili o continuitate `n
ceea ce prive[te [coala primar\ de b\ie]i din P\curari.
~n 1862, ministrul Alexandru Odobescu elaboreaz\
pentru [colile primare prima program\ [colar\.16 De
asemenea, este reformat corpul profesoral, cerânduse ca to]i aspiran]ii la posturi pentru [colile primare s\
fie absolven]i ai celor patru clase gimnaziale inferioare cel pu]in, iar institutorii deja afla]i pe posturi s\
fie scuti]i de aceast\ condi]iie. Acolo unde sunt mai
mul]i aspiran]i pe post, s\ se dea concurs. Programa
[colar\ ca [i condi]ile de mai sus erau comune pentru
ambele principate, ceea ce reprezin]\ un exemplu de
creare a unui `nv\]\mânt unitar pe teritotriul `ntregii
Românii. De altfel, Legea Instruc]iunii a domnitorului Alexandru Ioan Cuza17 stabile[te `n mod definitiv
obligativitatea `nv\]\mântului primar de 4 clase, fiind
stabilit [i cuantumul amenzilor pentru familiile care
nu respect\ legea. Corpul didactic era `mp\r]it `n
`nv\]\tori pentru [colile primare s\te[ti, institutori
pentru [colile primare urbane, profesori secundari [i
universitari. ~n conformitate cu noua lege, statul face
un efort bugetar pentru `ntemeierea [colilor rurale,
dar [i a celor urbane, primele func]ionând cu un
`nv\]\tor, iar cele de la ora[e cu doi `nv\]\tori, acest
lucru fiind, dup\ cum observa I. Popescu Teiu[an,
singura deosebire pe care legea din 1864 o face `ntre
[colile de la sat [i cele de la ora[18.
~nv\]\mântul urban ia avânt de la sine, odat\ cu
dezvoltrea ora[ului. Un loc special `l mai ocup\ [colile confesionale [i ale minorit\]ilor. Se men]ine
func]ionarea `nv\]\mântului pe sexe cu programe
[colare diferite, dar se acord\ aten]ie [i `nv\]\mântului pentru fete, dovad\ stând numeroasele pensioane.
~n aceast\ privin]\, rezultatele cele mai importante se
`nregistreaz\ tot `n Moldova.19 Cât prive[te sistemul
obiectelor de studiu, acestea erau citirea [i scrierea,
catehismul, no]iuni de gramatic\, aritmetic\ elementar\ (cele patru opera]ii [i sistemul m\sur\torilor),
no]iuni de geografie, de istoria patriei, de drept administrativ, no]iuni de igien\. Dup\ cum se vede, cu
excep]ia no]iunilor de drept administrativ, care
urm\reau s\-i `nve]e pe copii câteva no]iuni legate de
institu]iile `nfiin]ate `n urma Unirii, restul materiilor
erau acelea[i ca `n perioada anterioar\.20
Instaurarea monarhiei constitu]ionale [i venirea la
putere a principelui str\in `n persoana lui Carol I de
Hohenzollern urmeaz\ dezvolt\rii politice fire[ti a
statului român. Cu toate acestea, mi[carea separatist\
de la Ia[i din 1866 demonstreaz\ faptul c\ o parte din
societatea urban\ local\ era nemul]umit\ de aten]ia
din ce `n ce mai slab\ acordat\ ora[ului Ia[i [i a rolu-

avea ca scop `nv\]area citirii, scrisului [i opera]iile
celor patru elementare specii aritmetice.
~n 1849, venirea pe tronul Moldovei a lui Grigore
Ghica aduce cu sine desfiin]area Epitropiei ~nv\]\turilor Publice [i alipirea lor la departamentul Vornicia
averilor biserice[ti [i a `nv\]\turilor publice. La 1
ianuarie 1851 acela[i domnitor promulg\ noul
a[ez\mânt [colar13, intitulat A[ez\mântul pentru reorganizarea `nv\]\turilor publice [i elaborat de o
comisie din care f\ceau parte nume ilustre, precum V.
Alecsandri sau M. Kog\lniceanu, dar ocupa]ia
musc\leasc\ (ruseasc\) datorat\ R\zboiului Crimeii
`mpiedic\ desf\[urarea normal\ a `nv\]\mântului.
Abia `n 1859, `ntr-o statistic\ dintr-un memoriu pentru starea [colilor publice trimis C\im\c\miei pe
lâng\ Anaforaua Sesiei apare lista de profesori ai
[colilor primare din capital\, din nou cu profesorul
Ioan Praja la [coala din P\curari. La acela[i an, conform raportului, num\rul elevilor [colariza]i `n [colile
primare de b\ie]i este de 3363, dar raportul nu specific\ repartizarea acestora pe cele cinci (mai apare
[coala din S\r\rie) [coli primare de b\ie]i din Ia[i14.
La rectificare bugetar\ din 1859, [colile primare
din Ia[i nu au primit nimic, guvernul alocând bani
pentru `nfiin]area [colilor noi. De altfel, un deficit de
436.000 lei la exerci]iul bugetar al anului 1858 l\sat
a fi recuperat `n anul urm\tor a adus [colile la ce mai
sever\ criz\ material\ de pân\ atunci. Profesorii nu
primiser\ salariile la `nceputul anului 1859 pe 6 sau
8, multe [coli erau p\r\site [i unele duceau lips\ de
personal. Este posibil ca [i [coala primar\ de b\ie]i
din P\curari s\-[i fi `ntrerupt activitatea. Lucrurile se
vor `ndrepta `n prima jum\tate a anului 1860, sub
ministrul A. }iriakiu, `n timp ce postul de director al
Ministerului Instruc]iunii publice din Moldova a fost
ocupat de V. A. Urechia. Acesta elaboreaz\ instruc]iuni cu privire la predarea diferitelor materii `n [colile primare [i un `nceput de program\, `nfiin]eaz\
mai multe [coli primare, aloc\ suma de 60.000 de lei
pentru tip\rirea c\r]ilor scolastice, [i reglementa
situa]ia [colilor primare `n raport cu prim\riile. Totu[i, prima preocupare a guvernului de la Ia[i de sub
domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost `mbun\t\]irea
cuno[tin]elor `nv\]\torilor. De aceea, pentru preg\tirea lor se acord\ o aten]ie special\ [colii normale de
la Trei Ierarhi (preparand\) cu profesori eminen]i precum B.P. Ha[deu pentru partea literar\ [i Gr. Cob\lcescu pentru partea [tiin]ific\.
~n statistica din anul 1859 a [colilor din Moldova
`ntocmit\ de V. A. Urechia, {coala primar\ din
P\curari figura cu un num\r de 76 de elevi pe anul
1855 [i niciun absolvent, 53 de elevi `n 1856, 66 elevi
`n 1857 [i 1858 [i 107 `n 185915. Neexisten]a niciunui
absolvent care s\ urmeze ciclul gimnazial ridic\
`ntreb\ri asupra procentului de abandon [colar sau
asupra faptului c\ la jum\tatea secolului al XIX-lea
majoritatea românilor considerau c\ sistemul de patru
clase primare cu no]iunile de baz\ de scris, citit,
socotit era suficient pentru des\vâr[irea social\ [i pentru a se practica o meserie. Mai trebuie ad\ugat faptul
c\ organizarea [colii primare f\cea abstrac]ie de vârst\.
Tot I. Bogdan scrie c\, `n timp ce unii b\ie]i abia se
puteau ridica la `n\l]imea b\ncilor, altora le ie[ea barba.
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Noua Lege a ~nv\]\mântului Primar din 1896,
cunoscut\ `n istoriografie drept Legea Haret este
legat\ mai mult de numele lui Petru Poni, fiind promulgat\ `n timpul mandatului s\u de ministru al Instruc]iunii. Dar ea a fost aplicat\ cu rigurozitate `n
timpul mandatului de ministru al Cultelor [i ~nv\]\mântului de c\tre Spiru Haret `n timpul guvern\rii
conservatoare dintre anii 1896 - 1900. Aceast\ lege
confer\ un caracter unitar `nv\]\mântului de pe cuprinsul Vechiului Regat. ~n primul rând, legea haretian\ a eliminat diferen]ele dintre [colile urbane [i cele
rurale, proclamând existen]a unei [coli primare identice la sat [i la ora[ [i punea salarizarea `ntregului
corp profesoral `n sarcina statului.24 Odat\ cu `nl\turarea diviz\rii [colilor `n urbane [i rurale [i Scoala
Urban\ de B\ie]i din P\curari `[i pierde denumirea [i
statutul de [coal\ urban\. ~n schimb, `n legea din
1896 se men]ineau diferen]ele legate de durata studiilor, la sate rezervându-se `n continuare 5 ani, iar la
ora[ 4. De asemenea, se puneau bazele `nv\]\mântului supraprimar.
De aplicarea Legii Spiru Haret se leag\ construc]ia
noilor l\ca[uri de [coal\ dup\ un plan arhitectural
unic. Conform Legii ~nv\]\mântului Primar, sarcina
construirii unor noi localuri de [coal\ avea s\ cad\ `n
sarcina Casei {coalelor. Prin decretul lege din 27 ianuarie 1898, Ministrul Cultelor [i Instruc]iunii Publice Spiru Haret a probat construc]ia `n ora[ul Ia[i a 10
noi localuri de [coli primare, printre care [i a actualei
cl\diri din str. Toma Cozma. Cl\direa actual\ a [colii,
o mândrie a Ia[ului a fost construit\ `n 1898 din
c\r\mid\ pe funda]ie de piatr\ acoperit\ cu tabl\. Nu
se [tie `nc\ cum a ajuns prim\ria `n posesia terenului
( spre exemplu [coala Petru Poni a fost construit\ `n
1896 pe un teren cump\rat de la Maria Xenopol `n
cartierul P\curari.) Toate [colile au parter [i etaj cu
variante `n func]ie de amplasament pe diferite

lui secundar din ce `n ce mai vizibil al acestuia `n
viitorul politic al României.21 Viitorul monarh a avut
totu[i sus]inerea ie[enilor, a[a cum o demonstraz\ [i
rezultatele plebiscitului de la Ia[i: 952 de voturi au
fost acordate pentru sus]inerea `ntron\rii lui Carol [i
numai 6 contra. Personalit\]ile politice ale Ia[ului cer
compensa]ii pentru pierderea statutului de capital\,
printre care m\sura ca toate [colile din Ia[i s\ fie date
`n c\utarea comunei, dimpreun\ cu averile lor ca s\
se poate `ntrebuin]a aceste averi pentru [coli.22 Este
ceea ce `n]elegem ast\zi prin administra]ie local\. De
multe ori, `ns\, aceast\ descentralizare func]iona defectuos deoarece Legea `nv\]\mântului din 1864 cu
modific\rile ulterioare transfera pe seama bugetelor
locale toate obliga]iile ce ]in de buna func]ionare a
[colilor f\r\ a se specifica [i sursele de finan]are pe
care ace[tia trebuiau s\ le g\seasc\.
Noului ministru al Cultelor [i Instruc]iunii, liberalul radical C. A. Rosetti, ca [i urma[ilor s\i `n
func]ie, D. Gusti, Al. Cre]escu [i Petre P. Carp le-au
fost trimise rapoarte despre starea [colilor [i a num\rului de elevi.23 Majoritatea acestor rapoarte priveau
starea cl\dirilor de [coal\, mici, lipsite de lumin\ [i
neaerisite, salariile mici [i lipsite de regularitate ale
`nv\]\torilor, lipsa manualelor etc.
Ministrul liberal G. Cantilli s-a aplecat cu prec\dere asupra instruc]iunii primare, implicându-se `n
procurarea materialelor didactice, `n rambursarea
banilor atribui]i servitorilor `n avizarea normelor
Regulamentului de ordine [i disciplin\ pentru [colile
urbane primare de ambe sexe din 11 iunie 1879. S-au
f\cut eforturi `n definitivarea structurii anului [colar,
ceremonia deschiderii [colilor, administrarea elevilor,
datoriile institutorilor [i directorilor de [coli, penalit\]ile [i recompensele pentru elevi, desf\[urarea examenelor din ciclul primar, premierea [colarilor [i promovarea lor `ntr-o clas\ superioar\.
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suprafe]e. Lâng\ cl\direa [colii era construit\ locuin]a
directorului din acelea[i materiale. Cele zece [coli
purtau aceea[i marc\ arhitectural\, redat\ cu fidelitate, inclusiv `n ceea ce prive[te simbolurile heraldice
de pe fa]ade, ceea ce i-a f\cut pe speciali[ti s\ le numeasc\ [coli de tip Spiru Haret. Aceste [coli construite cu seriozitate [i ambi]ie corespundeau cerin]elor
popula]iei [colare, marea majoritate a cl\dirilor
existând [i ast\zi. Dup\ o statistic\ publicat\ de N. A.
Bogdan [i reluat\ de Gh. Iacob, se pare c\ la `nceputul secolului XX func]ionau deja `n Ia[i 10 [coli
primare de b\ie]i: 1-Trei Ierarhi, 2-Carol I, 3-Cuza
Vod\, 4-Vasile Conta, 5-Vasile Alecsandri, 6- Costache Negri, 7-Gheorghe Asachi, 8-Vasile Adamachi,
9-Mihail Kog\lniceanu, 10-Principele Ferdinand.25
Cu toate aceastea, Ia[ul avea un num\r foarte mare de
analfabe]i, chiar mai mare decât media pe ]ar\.26
~ncepând din anul 1898, `n baza decretului regal
din 27 ianuarie 1898 {colii Primare de b\ie]i no. 2 din
P\curari i se atribue patronimul Carol I, [coala primind astfel denumirea de {coala de b\ie]i no.2 Carol
I. Schimbarea denumirii [colii [i c\patarea unui
patron spiritual `n numele primului rege al României
poate fi pus\ `n leg\tur\ cu vizita la Ia[i a regelui din
1883, vizit\ prilejuit\ de dezvelirea statuii lui {tefan
cel Mare [i care a constituit unul din evenimentele cu
semnifica]ie major\ pentru istoria Ia[ului. Programul
festivit\]ilor a `nceput pe 3 iunie, odat\ cu sosirea la
Ia[i a lui Carol care, dup\ primirea oficial\ de la gar\,
a plecat la Mitropolie, fiind primit pe str\zi de elevii [colilor din ora[, de garda civic\ [i de armat\27.
~nc\ din 1881, `ntr-un discurs sus]inut cu ocazia
serb\rii de premiere, Majestatea sa Carol I `[i exprima
convingerea c\ „prin schimbare de metod\, adic\ de[teptând puterea intelectual\ [i capacitatea de a judeca
a [colarilor, se poate ob]ine un important rezultat
fiindc\ numai prin exerci]iul memoriei se sl\besc
celelalte facult\]i, care se cer s\ fie dezvoltate `n mod
armonios [i se uit\ mai târziu ce s-a `nv\]at cu mult\
osteneal\. ~nv\]\tura astfel variat\ pentru pre[colari va
fi o ra]ionare [tiin]ific\ [i va ascu]i mintea fiec\ruia.“28
Discursul preciza practic `n linii mari idealul
educa]ional al veacului `n acord cu nevoile societ\]ii.

cat legea obligativit\]ii. Toate rapoartele din perioada
1864 – 1896 consemneaz\ faptul c\ [colile func]ioneaz\ `n localuri improprii, majoritatea case particulare pentru care comunele pl\teau chirie, multe fiind
mici, prost luminate [i neaerisite. Aceasta reprezint\
„una din cauzele cele mai `nsemnate care `mpiedic\
orice progres `n `nv\]\mântul nostru primar“ spunea
ministrul instruc]iunii la 1897. Ele reflectau o realitate `ntrist\toare a `nv\]\mântului românesc ce se
manifesta `n mod acut [i anume lipsa unor localuri
adecvate desf\[ur\rii activit\]ii didactice, orice efort
de ameliorare a st\rii acesteia fiind inutil, „pân\ când
nu vom avea localuri bune, s\n\toase [i `ndestul\toare pentru a `nv\]a `n ele copiii.“30
{i, `ntr-adev\r, primele documente legate de {coala
de b\ie]i din P\curari reflect\ `ntocmai aceast\ situa]ie. Cel mai vechi document de arhiv\ redactat `n
[coal\ r\mâne un proces verbal de inspec]ie [colar\
din 1894. Trebuie spus din capul locului c\ fondul de
arhiv\ al [colii s-a p\strat par]ial, deoarece majoritatea documentelor au fost pierdute `n anii refugiului
din 1944 – 1945. Aici denumirea oficial\ a [colii era
deja {coala Primar\ de B\e]i nr. 2 Carol I, ceea ce
`nseamn\ c\ [coala purta deja acest nume `naintea
intr\rii `n vigoare a decretului lege din 27 ianuarie
1898, decret men]ionat de unii cercet\tori ca fiind cel
care a dat patronimul [colii.31 ~n virtutea faptului c\
acest document reprezint\ cel mai vechi act emis `n
[coal\, ne permitem s\-l red\m `n intregime.

Istoria {colii Primare de B\ie]i
`ntre 1897 – 1914

Raport de insec]ie [colar\ {coala de
B\ie]i no. 1 12 februarie 1894, ora 9–11,
inspector Chiri]\

~n mod fericit, registrul inspectiilor [colare efectuate la [coala Carol, corespunz\tor dosarului nr. 567 de
la Arhivele Statului Ia[i debuteaz\ `n anul imediat
urm\tor aplic\rii Legii asupra `nv\]\mântului primar
[i normal primar din 1896. ~n consecin]\, via]a [i
activitatea {colii Primare nr. 2 de B\ie]i se va
desf\[ura `n cadrul normativ fixat de aceast\ lege cu
toate statutele ce ]in de aceasta,29 cel pu]in pân\ la
apari]ia noii legi a `nv\]\mântului primar din 1924.
O alt\ ini]iativ\ legislativ\ apar]inând aceluia[i
ministru [i enun]at\ `n 1891 a fost Legea pentru facerea cl\dirilor de [coal\ primar\ [i `nfiin]area Casei
{coalelor, prin care se `ncerca acoperirea lipsurilor
localurilor [colare. Penuria de spa]ii [i imobile destinate unei desf\[ur\ri adecvate instruc]iei `n `nv\]\mânt a fost principala cauz\ pentru care nu s-a apli-

Starea localului: foarte rea
Starea [i sistema mobilierului [colar: veche [i
rea
Scoala sub raportul cur\]eniei: se ]ine curat prin
clase
{colari prezen]i pe clase:
Clasa I: 42
Clasa a II a: 34
Clasa a III-a: 32
Clasa a IV- a: 19
Total 127
Spa]iul s\lilor `n raport cu num\rul [colarilor:
este insuficient
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Cum se ]ine apa de b\ut: `n putin\ cu capac
S-a dat combustibil la timp [i suficient: cald prin
clase, potrivit
{colarii fac exerci]ii corporale [i cânt\ri: Da. ~n
fiecare clase institutorii fac aparte cânt\ri [i exerci]ii
corporale. O dat\ pe s\pt\mân\ `n general sub conducerea domnului institutor Ionescu.
Ce `nf\]i[are de s\n\tate prezint\ [colarii: bun\.
Ordine [i discilin\ `n toate clasele. Atitudinea cuvincioas\ [i pl\cut\ a elevilor, cur\]enia lor, totul
demonstreaz\ str\duin]ele ce se pun de domnii institutori pentru a-[i face bine datoria.
Starea arhivei: `n regul\
Condica de prezen]\ [i frecventarea: `n regul\
Cum se ]ine matricola [colar\: s\ se cumpere
matricol\ nou\
~nv\]\mântul: Domnii `nv\]\tori prezen]i la posturi
Am asistat la clasa I la Chestiunea calculului de
memorie [i scris. Elevii r\spund cu mult\ pricepere.
Metodul `ntrebuin]at de domnul institutor resectiv `n
punerea chestiunilor la elevi nu las\ nimic de dorit.
~n clasa a doua, lec]iunea se face bine de majoritatea clasei. Elevii mai slabi la citire trebuiesc corecta]i mai deseori.
~n clasa a IV-a, scrierea dup\ dictare corect\,
gradul de dezvoltare al elevilor la gramatic\ st\ `n
raport cu timpul conform programului.
Observa]ii generale...... ~n general [coala merge
bine sub toate raporturile, spiritul de colegialitate
`ntre institutor [i `ndemnul lor la munc\ este exemplu.32
Din arhiva [colii reiese c\ institu]ia care face
obiectul cercet\rii noastre s-a numit, cel pu]in pân\
1896, {coala Primar\ de B\ie]i nr 1. Denumirea
aceasta a avut-o, credem noi, `nc\ de la `nfiin]are,
deoarece prima [coal\ primar\ de la Trei Ierarhi,
`nfiin]at\ prin decret domnesc `n 1828, viitoarea
[coal\ Gh. Asachi se numea {coal\ Preparand\33.
Odat\ cu organizarea `nv\]\mântului, dup\ 1896,
{coala Gheorghe Asachi a devenit {coala Primar\ de
b\ie]i nr. 1, celelalte urmând numerotarea `n ordinea
vechimii sau al plasamentului. ~n 1897, odat\ cu mutarea `n noua cl\dire, [coala a purtat denumirea
{coala primar\ de b\ieti nr. 2 Carol I. Se pare c\
schimbarea denumirii [colii este legat\ de construc]ia
noii cl\diri, cel mai probabil `n anul 1897, deoarece
`n rapoartele de inspec]ie de dup\ 1897 localul [colii
apare ca nou [i `nc\p\tor. Faptul c\ nu este vorba de
`nfiin]area unei noi [coli, ci doar de schimbarea l\ca[ului `n care [coala `[i desf\[ura activitatea o
dovede[te continuitatea din procesul verbal de
inspec]ie [colar\. Astfel, `n raportul din 1894 se scrie
c\ s-au f\cut reara]ii localului, probabil vechiul local.
Totu[i, s\lile de clas\ sunt men]ionate ca fiind mici [i
insuficiente34. Apoi, `n 1895, de[i sunt men]ionate
repara]iile [i fondurile alocate, spa]iul [colii e declarat insuficient.35 ~n procesul verbal din februarie
1912, se men]ioneaz\ c\ noua cl\dire de [oal\ are
deja 15 ani, deci a fost `nfiin]at\ la 1897 sau 1898. Se
pare c\ tot atunci a fost construit\ [i cl\direa de la
Casa Directorului. Noua cl\dire a fost construit\ prin
ordin al prim\riei, [colii cedându-i-se o suprafa]\ de
3.953 metri p\tra]i pe care erau amplasate un corp de

cl\dire parter [i etaj `n zid\rie de c\r\mid\, funda]ie
de piatr\ [i acoperi[ de tabl\, locuin]a directorului,
parter [i pivni]\, din acelea[i materiale ca [i [coala, `n
total 29 de `nc\peri folosite de [coal\ [i direc]ie. Cl\dirile erau `nc\lzite cu sobe de teracot\36. Construc]ia
celor dou\ cl\diri a fost finalizat\ un an mai târziu
când s-a f\cut inaugurarea. Alt proces-verbal din
1903 men]iona „local propriu construit `n vederea cerin]elor [colii, are nevoie de repara]ii, altminteri `n
bun\ stare [i bine `ntre]inut“, iar cel din 1904
„cl\direa proprie are nevoie de repara]ii, v\ruit“.
Construirea noului l\ca[ de [coal\ apar]ine celei
de-a doua etape de construc]ie a [colilor haretiene,
prima având loc `n 1894 [i soldându-se cu construirea
{colii de B\ie]i nr. 4 „Vasile Conta“, sau a [colii din
strada Lasc\r Catargi. ~n etapa a doua, s-a decis
construc]ia Scolii de B\ie]i nr. 3 „Cuza Vod\“ de pe
strada Vasile Lupu, a [colii Nicori]\ de pe strada Eternitatea, a [colii „Otilia Cazimir“, [i a [colii de fete „Alexandru Lambrior“ de pe strada S\r\rie, cl\dire unde
func]ioneaz\ ast\zi Clubul Sportiv Unirea. ~n aceast\
cl\dire [coala avea s\ func]ioneze pân\ `n 1916 .
Se pare c\ noua cl\dire era una din mândriile
administra]iei ie[ene [i f\cea parte integrant\ din eforturile de sistematizare a zonei.
De altfel, zona Muntenimii reprezentând partea
vestic\ a colinei [i viitorul cartier P\curari, va
reprezenta o zon\ predilect\ pentru construirea unor
l\ca[uri destinate educa]iei. Prin ordine speciale ale
prim\riei, p\mânturile vor fi transformate `n domenii
de utilitate public\. Chiar peste drum se construie[te
`n 1890 un nou local destinat Institutului de Fete cu
150 de locuri. Cl\direa, deosebit de aspectoas\ a fost
ridicat\ pe locul fostelor case apar]inând poetului
Costache Conachi, ast\zi constituind corpul D al Universit\]ii Alexandru Ioan Cuza. ~n 1893, acest institut
s-a numit ulterior {coala Normal\ de Fete, local ce
avea `n interior [i o [coal\ primar\ de aplica]ie37.
De asemenea, `n 1898, prim\ria cump\r\ un teren
apar]inând Mariei Xenopol `n cartierul P\curari pe
care va amplasa Scoala Primar\ de Fete no.3 Petru
Poni. Din nefericire, aceast\ cl\dire construit\, se
pare tot `n stil arhitectural de tip Spiru Haret, a fost
distrus\ `n totalitate `n timpul celui de-al doilea
r\zboi mondial.38
Tot `n vecin\tate, `n 1895 `[i deschidea por]ile
Liceul Internat. Admiterea `n liceu avea s\ se fac\
dintre absolven]ii de [coal\ primar\ pe baza unui examen.....39. dup\ unele opinii `ns\[i [coala Carol a fost
gândit\ ca pepinier\ de elevi externi – cei cu domiciliul `n Ia[i – ai Liceului Costache Negruzzi, institu]ie
care [i-a `nceput activitatea pe 5 octombrie 1895.
~n noua cl\dire, [coala primar\ Carol I urma s\
func]ioneze `n program de diminea]\ cu patru clase.
Se pare c\ articolul din legea din 1864 care prevedea
ca obligativitatea `nv\]\mântului primar s\ fie de trei
clase nu a func]ionat niciodat\ practic pentru [colile
urbane.40 La absolvirea celor 4 clase primare urma s\
se dea examen de admitere. Spre exemplu, la examenul de admitere din 1910 au fost `nscri[i la examen 53 de elevi din care prezen]i 47.
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Corpul de elevi
Din num\rul total de elevi, rezult\ o medie pe clas\
de 32 pân\ la 56 de elevi. Ace[tia proveneau din
familiile ce locuiau pe str\zile m\rgina[e, dar mul]i
proveneau din mediul rural din familiile mai cu dare
de mân\ care `n]elegeau avantajele urm\rii unei [coli
urbane pentru odraslele lor. ~n ceea ce prive[te
num\rul de elevi dintr-o clas\, legea din 1864 statuta
ca num\rul acestora s\ fie de 50 `n mediul urban, `n
1891 num\rul acestora crescând la 60, fapt ce greva
asupra calit\]i instruc]iei, dar contribuia la cre[terea
num\rului celor instrui]i41. Se pare c\ decizia de a m\ri
num\rul elevilor dintr-o clas\ era o compensa]ie a faptului c\ dificult\]ile financiare ale statului nu permiteau construirea unui num\r suficient de localuri.

Frecven]a elevilor nu iese din tiparele unei [coli
obi[nuite. Totu[i, unele rapoarte men]ioneaz\ ca [i
cauz\ a frecven]ei mai slabe „molimele“, probabil
bolile copil\riei. ~n lipsa unor institu]ii sanitare arondate [colilor, tot institutorii aveau s\ monitorizeze
starea de s\n\tate a elevilor [i s\ predea cursuri elementare de igien\. Dintre absolven]i, procentul de
promovabilitate este destul de mic pentru o [coal\
primar\, iar num\rul repeten]ilor destul de mare. Pe
baza examenului de absolvire se f\cea admiterea `n
`nv\]\mântul secundar la care se ad\ugau calificative
minu]ioase `n ceea ce prive[te frecventarea [i
purtarea. De altfel, un anun] din 30 iulie 1895 preciza
c\, pentru ocuparea locurilor de bursieri ce sunt
vacante la Liceul Internat din Ia[i, „materiile concursului sunt obiectele de studiu ale claselor inferioare
celor `n care candidatul voie[te a fi admis“42

repetate rânduri, revizori [colari. Unii institutori au
func]ionat - din varii motive, perioade scurte de timp,
al]ii au lucrat ani `n [ir, legându-[i `ntreaga carier\ de
destinul [colii. Mul]i erau absolven]i ai {colilor
Superioare [i ai {colilor Normale Superioare.
Cel mai vechi director al [colii este din 1894 Nicolae Ionescu. Din p\cate, distrugerea arhivei
[colii nu ne permite s\ reconstituim cariera acestui
dasc\l, dar se pare c\ de `nceputul activit\]ii sale
didactice se leag\ etapele timpurii ale [colii. ~n 1895,
`n locul domnului Ionescu, numit revizor [colar, este
men]ionat\ ca `nv\]\toare suplinitoare Eliza Ioanovici. De altfel, Ionescu va semna [i rapoartele
urm\toare de inspec]ie la {coala de B\ie]i Carol I.
Din 1896 este men]ionat la clasa a IV–a ca [i diriginte al [colii d-nul Lasc\r M\t\saru, care va de]ine
aceast\ func]ie pân\ `n 1904. ~n 1911, noul director
este Constantin Andriescu, iar fostul director Lasc\r
M\t\saru va ocupa [i el func]ia de revizor [colar. A[a
se explic\, poate, rapoartele de inspec]ie la {coala de
B\ie]i, `n mare parte favorabile [i laudative, ce vor
merge pân\ `n 1918. Lista personalului angajat la
1894 este urm\toarea:
D-l Constantin Zaharia
D-l Ionescu suplinit de Ema Chiri]\
D-l Constantin Andriescu.
D-l Lasc\r M\t\saru
Dup\ 1911, dup\ numirea lui Lasc\r M\t\saru `n
func]ia de revizor [colar, el semneaz\ rapoartele de
inspec]ie pân\ `n 1914, când figureaz\ din nou ca
`nv\]\tor [i director al [colii.

Personalul didactic
Pân\ la elaborarea legii din 1894 care cuprindea
fixarea minimului obligatoriu de studii pentru corpul
profesoral, majoritatea institutorilor ie[eni erau
absolven]i ai {colii Normale din Ia[i. Ea oferea viitorilor `nv\]\tori o educa]ie comparabil\ cu cea secundar\, `ntregit\ `ns\ cu informa]ii pedagogice, de
economie politic\ [i drept, agronomie, igien\, medicin\ [i religie. Absolven]ilor de gimnaziu care doreau
s\ activeze `n `nv\]\mântul secundar le erau rezervate
ca institu]ii de formare {colile Normale Superioare
ata[ate facult\]ilor din cele dou\ centre universitare.
Se pare c\ {coala Primar\ de B\ie]i Carol I era una
din cele mai importante la nivelul Ia[ului, deoarece
din rândul personalului didactic s-au recrutat, `n
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accentuarea rolurilor metodelor active de predare,
constituirea unui corp didactic capabil s\ se adapteze
rapid nout\]ilor din domeniu [i-au g\sit aplicarea la
nivelul institu]iei [colare pe care o studiem.

Arondate [colii erau diverse comitete [i institu]ii.
Astfel, afl\m c\ din anul 1904 `n cadrul [colii func]iona [i o cantin\ [colar\ al c\rei casier este Constantin
Andriescu. Banii necesari func]ion\rii cantinei proveneau de la familiile copiilor, iar pentru cei s\raci se
f\cea subscrip]ie public\. Din condica de procese verbale pe anii 1888 – 1889, reiese c\ `n cadrul [colii
func]iona o Cas\ de Economii. Inspectoratul, prin
inspectorul C. Vulc\nescu, a verificat registrele [colii
Casei [i a constatat c\ s-au g\sit frac]iuni de lei care
nu au fost `napoiate depun\torilor, din cauz\ c\ elevii
au p\r\sit [coala `nainte de termen. Sumele r\mase
urmau s\ se depun\ la Agen]ia Financiar\ pe numele
Casei {coalelor, suma total\ era de 5 lei [i 10 bani,
primindu-se `n schimb chitan]ele corespunz\toare.
Activitatea extra[colar\ este `ns\ mai s\rac\.
Aceasta se limiteaz\ la desf\[urarea serb\rilor [colare
unde se fac coruri frumoase pe una sau mai multe voci
[i se dau serb\ri [colare43. Lucrul manual [i activit\]ile
practice aproape c\ lipseau din activit\]ile [colare. De
asemenea, se efectueaz\ schimburi de experien]\. ~n
1914, o activitate extra[colar\ se desf\[oar\ de c\tre
domnii `nv\]\tori ai [colii, reprezentând activit\]i
comune cu elevii ce vin de la {coala nr. 5 de B\ie]i.44
Se observ\ c\ dificult\]ile generale ale dezvolt\rii
`nv\]\mântului public românesc din acea perioad\
afectau f\r\ doar [i poate func]ionarea `n bune
condi]ii a {colii Primare de B\ie]i [i ele reflectau
posibilit\]ile reale ale ]\rii `n `ncercarea de a anula
deficien]ele sistemului. Cu toate acestea, câteva din
dezideratele na]ionale din timpul domniei lui Carol I,
deziderate precum respectarea obligativit\]ii
`nv\]\mântului primar, `nmul]irea [colilor pentru a se
permite accesul la educa]ie, construirea [i adaptarea
a[ez\mintelor [colare, adaptarea programelor la
cerin]ele societ\]ii [i opiniilor educative ale epocii,

{coala Carol I `n timpul Primului
R\zboi Mondial
~n timul r\zboiului, [coala sufer\ mai multe fluctua]ii de personal, mul]i `nv\]\tori sunt deta[a]i `n
mediul rural, dar clasele sunt acoperite `n totalitate.
Din 1914, apar fluctua]ii de personal pentru c\ `i vom
g\si pe Vasile Agapi la clasa a III-a, pe Natalia
Zaharia la clasa a II-a [i pe d-na Eliza Vasilescu la
clasa a IV-a. Alte nume noi vor ap\rea pe durata
r\zboiului. ~n anul 1917, dup\ o `ntrerupere a cursurilor pentru o perioad\, [coala s-a mutat `n localul
{colii de Fete Petru Poni din P\curari. Mul]i elevi au
p\r\sit cursurile, iar `nv\]\torii nu [i-au primit salariile cu lunile. Iat\ ce scria `n raportul s\u Lasc\r M\t\saru, cu privire la starea [colii `n anii 1918:
Ast\zi, 24 noiembrie 1918, `n orele de diminea]\
am inspectat {coala de B\ie]i no. 2 Ia[i care-[ ]ine
cursurile `n localul {coalei de Fete no.3 Petru Poni
din cauz\ c\ localul [coalei este ocupat de Serviciul
de subzisten]a al Ministerului de R\zboi. Am inspectat clasa I la institutorul titular M. Atanasie Ilarion
care, fiind deta[at la scoala rural\ a Academiei Române din ]inutul C\lm\]ui, face lec]ie doamna
Constan]a pola.. care este din comuna S\b\oani jude]ul Buz\u [i este deta[at\ aici.45
Cursurile Scolii de B\ie]i Carol I se ]ineau `n cursul dimine]ii, iar cel al [colii de fete `n cursul dup\amiezii.
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Se pare c\ dup\ mutarea capitalei la Ia[i, {coala
Carol a suferit, ca de altfel multe dintre cl\dirile publice ale Ia[ului, o schimbare de destina]ie. Ea a servit
ini]ial ca local destinat aprovizion\rii, fiind subordonat\ Serviciului de Subzisten]\ al Ministerului de
R\zboi, apoi, `n vara anului 1918, a servit ca [i cl\dire
de ad\postire a repatria]ilor din Rusia, fiind `n subordinea Marelui Stat Major al Rusiei. Se pare c\ noua
destina]ie a cl\dirii a fost legat\ cumva de cea a
Liceului Internat [i el transformat `n spital aflat sub
patronajul Crucii Ro[ii.46 Localul Liceului Negruzzi a
fost preluat de Comenduirea Pie]ii Ia[i, pentru a fi
transformat `n hotel militar destinat celor repatria]i din
Rusia, unde plecaser\ `n timpul r\zboiului. {coala
Carol a fost, dup\ unele opinii, chiar loc de deten]ie al
unor prizonieri, sau fo[ti prizoniei ru[i care nu au avut
niciun respect pentru starea localului. ~n Raportul din
1919, acela[i M\t\saru surprindea dramatismul acestui r\zboi [i cortegiul de suferin]e pe care acesta l-a
impus asupra popula]iei civile a Ia[ului:
Localul [coalei e propriu. Pe timpul r\zboiului a
servit ca popot\ a ofi]erilor ru[i de la Marele lor
Cartier General (?). Mai t`rziu a fost ocupat de serviciul de subzisten]\ a Ministerului de R\zboi. Din
aceast\ cauz\ [i `n special din cauza ru[ilor localul este
cu totul murdar [i d\râmat [i are nevoie de mari repara]ii. ~n prezent, [coala func]ioneaz\ `n localul de
fete no. 2 Petru Poni. {i mobilierul [colar a suferit mult
`n timpul r\zboiului, stând `n ploaie afar\ s-a deteriorat. Mai `nainte de r\zboiu, atât [coala cât [i sistema
mobilierului nu l\sa nimica de dorit (...) localul [colii
de fete no.3 Petru Poni unde func]ioneaz\ ast\zi
aceast\ [coal\ fiind [i el deteriorat de ru[i `n timpul
r\zboiului e greu a-l `ntre]ine curat a[a cum se cade la
o [coal\. La aceasta se mai adaug\ [i imposibilitatea
de a g\si doritori donatori? (probabil, voluntari care s\
asigure mâna de lucru pentru repararea localului n.a.)
Scolari prezen]i pe clase:cl I 61elevi, Cl. II 58
elevi, Cl.III 34 elevi, Cls IV 42 elevi, Total 195 elevi
`nscri[i
S-a dat combustibil la timp [i suficient.. nu din
aceast\ cauz\ cursurile au suferit mult scoala a fost
`nchis\ de la .... pana la.....

Perioada interbelic\
(1918 – 1939)
Numeroase procese verbale din perioada interbelic\ atest\ grija pentru buna `ntre]inere a [colii, pentru
dezvoltarea bazei materiale, `mbun\t\]irea condi]iilor
de studiu al elevilor. De cele mai multe ori, sumele
alocate [colii de c\tre inspectorat erau insuficiente [i
mereu se `nregistrau solicit\ri pentru repara]ii, tencuieli, `ntre]inerea podelelor, dar [i extinderi. La
raportul de inspec]ie din 1920, `l g\sim ca director pe
d-l M\t\saru care ne specific\ faptul c\ [coala e deocamdat\ bine `ntre]inut\, dovad\ c\ stric\ciunile provocate de anii r\zboiului au fost remediate. {coala
revine `n vechiul local pe care inspectorul `l g\se[te
curat [i aerisit. Totodat\ func]ioneaz\ cu o autoritate
destul de mare Comitetul {colar, care administraz\
fondurile provenite din dona]ii [i din finan]\ri
extra[colare. ~n 1927, contul Comitetului {colar
cuprindea suma de 25 630,38 lei cu cheltuielile aferente pentru care s-au elibarat chitan]e.
Plata personalului didactic r\mânea `n continuare
`n sarcina Ministerului Instruc]iunii, dar `ntre]inerea
[colilor era asumat\ `n totalitate de Prim\rie. ~n
comunele urbane aceast\ `ntre]inere se f\cea prin perceperea a cel mult dou\ zecimi din bugetul comunei.
Cantina [colar\ a continuat s\ func]ioneze dup\
cum o dovedesc registrele de coresponde]\ ale [colii
din 1940 -1948. Acolo luau zilnic o mas\ cald\ cel
pu]in 30 de elevi (52 de copii `n 1944) [i se pare c\
func]ionarea acesteia era legat\ de servicii de asisten]\ scocial\, fiind destinat\ copiilor s\raci. Cantina
era sus]inut\ de c\tre Consiliul de Patronaj local [i
func]iona din banii strân[i de `nv\]\torii [colii. Tot

Ce `nf\]\[are de s\n\tate prezin]\ [colarii
Las\ mult de dorit atât fizic cât [i sub raportul
cur\]eniei. Lipsa de alimente, de `mbr\c\minte [i
`nc\l]\minte, lipsa s\punurilor s-a c..... ca starea
general\ a tinerilor......am recomandat d-lor institutori s\ dea o aten]ie aprte cur\]eniei [colarilor. ~n
fiecare diminea]\ s\ fie imlica]i. E vorba de dep..re
Am asistat câte pu]in prin toate clasele. Evident c\
din cauza `mprejur\rilor `n care se lucreaz\, progresul
realizat nu e satisf\c\tor. Domnii institutori pe cât le st\
`n putin]\ lucreaz\ cu st\ruin]\. Am speran]a c\ pân\ la
finele anului [colar multe din actualele sc\deri constatate se vor `nl\tura.
Ast\zi 19 februarie 1919
Refacerea cl\dirii [i a `ntregului inventar a fost posibil\ cu ajutorul sumelor acordate de minister, o contribu]ie `nsemnat\ fiind f\cut\ [i prin intermediul Comitetului {colar, institu]ii `nfiin]ate dup\ decretul –lege,
publicat `n Monitorul oficial din 24 iulie 1919, cu largi
atribu]ii privind bunul mers al [colilor, `ntre]inerea [i
construc]ia localurilor, dotarea cu material didactic etc.47
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Personalul didactic

`nv\]\torii aveau sarcina supravegherii copiilor `n
timpul mesei.
Casa de economii [i-a continuat activitatea,
rapoartele specificând c\ aceasta e bine condus\, dar
`n perioada 1927 – 1928 [i-a `ntrerupt func]ionarea.
De asemenea, activitatea de secretariat era efectuat\
de institutori, unii dintre ace[tia fiind desemna]i special `n acest sens.
~n schimb, `ncepând cu 1926, documentele spun c\
[coala are un `nceput de bibliotec\ [colar\. Rapoartele
ulterioar\ nu precizeaz\ dac\ aceast\ ini]iativ\ a domnului director s-a dovedit a fi durabil\ dar „D-l M\t\saru
`mpreun\ cu ceilal]i membri ai comitetului [colar se vor
str\dui s\ m\reasc\ num\rul c\r]ilor bibliotecii `i vor
deprinde pe elevi a citi c\r]ile aflate [i `i vor obi[nui a[i face, individual ori colectiv, abonamente la reviste [i
fabrica]iuni pentru copii.“48 Biblioteca con]inea 368 de
volume de literatur\ [i 84 de reviste `n 1942, dar, spun
rapoartele, nu prea era frecventat\. O parte din fondul
bibliotecii era repartizat `n s\lile de clas\ conform cu
trebuin]ele `nv\]\torilor. Materialul didactic era depozitat corect, partea de expunere con]inea [i un col] al
eroilor, o sal\ de festivit\]i, iar unele rapoarte men]ioneaz\ [i un col] farmaceutic [i un muzeu [colar.
De asemenea, func]iona din 4 februarie 1936
cooperativa [colar\ Viitorul prin statutele aprobate de
Federala Ia[i, fiind `nfiin]at\ de c\tre V. Niculiu. ~ntre
anii 1936 – 1937 cooperativa a realizat un beneficiu
de 10.832 lei [i din care au `mp\r]it ajutoare `n suma
de 9576 lei, toate `n beneficiul [colarilor. Societatea
func]iona `n 1940 sub conducerea altui `nv\]\tor, V.
Jirughi]\. Totu[i, registrele contabile nu erau puse la
punct, lucru ce reiese din rapoartele de inspec]ie
[colar\ pe 1936.
Pe `ntreg parcursul perioadei interbelice [coala a
fost un model de cur\]enie [i bun\ `ntre]inere. De altfel, aproape toate rapoartele Inspectoratului men]ioneaz\ acest lucru, descrierea fiind impresionant\ [i
dep\[ind formul\rile stereotipe ale rapoartelor [colare:
{coala e un local vechiu cu s\li spa]ioase [i bine
aerisite. Ceea ce `ncânt\ sufletul este irepro[abila
cur\]enie [i deosebitul spirit de ordine care te
`ntâmpin\ `ndat\ ce ai p\[it pragul [colii de b\ie]i Carol I `n albul str\lucitor al pere]ilor proasp\t vopsi]i `n
oglinda cimentului de pe culoare, `n transparen]a imaculat\ a geamurilor `n chipul nu prea des `ntâlnit `n [colile noastre `n care sunt `mpodobite s\lile de clas\ cu
produsul naiv al mâinilor micu]ilor elevi dând acestor
s\li un aer de calm [i prietenie `n toate aceste
am\nunte ghice[ti o pasiune al celui ce conduce institu]ia una de frumos [i spiritul ordonat.49
Gr\dina [i curtea [colii erau cultivate de institutori
`mpreun\ cu elevii `n desf\[urarea unor activit\]i
practice de gr\din\rit.
~n anul 1936, `n cadrul [colii func]iona societatea
de ajutor {colarul milos, ce ajuta elevii mai nevoia[i
cu c\r]i [i rechizite [colare. Aceast\ societate a contribuit la crearea unei minibilioteci `n sala de clas\.
Societatea func]iona separat de Comitetul {colar [i se
`ncadreaz\ cumva `n spiritul vremii (`n rapoartele de
activitate ale fiec\rui cadru didactic se reg\se[te
activitatea din cadrul unui comitet sau al unei societ\]i) denotând o implicare a factorilor sociali [i a
sim]ului civic ce era cultivat la micii [colari.

Personalul fluctueaz\ mai intens decât `n perioada
precedent\ [i este men]ionat ca având diverse grade
de calificare (institutor cu titlu provizoriu, institutor
definitiv, iar dup\ 1930 apar gradele didactice, I [i II
apoi gradul superior). Toate gradele se parcurgeau `n
func]ie de vechime `n urma inspec]iilor [colare dac\
candidatul nu a avut pedepse.50 Astfel, `n raportul pe
anul 1920 avem urm\torul personal: Natalia Mitru,
Constan]a Palade `n locul d-lui Ilarion, Lasc\r
M\t\saru,Toma Zaharia
De men]ionat c\ Lasc\r M\t\saru este, din datele
noastre, institutorul cu cea mai longeviv\ activitate,
el func]ion=nd din 1896, adic\ dinaintea construirii
noului l\ca[ de [coal\. ~n 1926 personalul era
urm\torul: Elena Jufescu, Ana M\t\saru, pensionar\
rechemat\ `n activitate, Natalia Cojocaru, Lasc\r
M\t\sau, director.
~n 1927, Lasc\r M\t\saru este rechemat `n func]ia
de inspector [colar. ~n locul domniei sale `l g\sim la
28 mai 1935 `n postul de director pe Aristide Mor]un.
~n 1938, g\sim ca director pe Gh. Mironescu, dar `n
al doilea raport din acela[i an 1938 era deja alt director `n persoana lui V. Niculiu. ~n 1939, d-l Rolea este
noul director, iar din 1943, Gh. Bosnea, acesta din
urm\ având un mandat mai indelungat, pân\ `n 1948.
Fluctua]ia de personal de la sfâr[itul perioadei interbelice poate fi pus\, fie `n leg\tur\ cu ascensiunea
Mi[c\rii Legionare, fie `n leg\tur\ cu schimb\rile de
regim politic legate de instaurarea dictaturii regale. ~n
condi]iile ascensiunii extremismului de dreapta, [colile puteau fi considerate puncte strategice ale aparatului de propagand\. Spre exemplu, era obligatorie
dup\ 1938 func]ionarea `nv\]\torilor `n cadrul organiza]iei Straja }\rii, iar registrul de coresponden]\ al
[colii din anul 1940 con]ine o informa]ie despre solicitarea inspectoratului de a se raporta dac\ `n [coal\ se
afl\ copii de evrei51.
La 1938 lista personalului didactic era: Bosnea
Gheorghe, Niculiu Vasile, Ilarion Atanasie, Uglea
Vasile, Mironescu Gheorghe, Dabija Constantin, Constantineanu Neculai, Jerghi]\ Vasile, Liteanu Elena,
Buga Gheorghe, Filipescu Natalia, Minea Titus.
Cât prive[te calificarea profesional\ a cadrelor
didactice, aceasta este mai elaborat\ odat\ cu noua
legisla]ie interbelic\. Se ]in `n [coal\ inspec]ii pentru
ob]inerea gradelor didactice [i a definitivatului. ~n
ceea ce prive[te func]ionarea {colii Carol ca [coal\ de
aplica]ie, lucrurile nu sunt pe deplin l\murite. Mul]i
dintre `nv\]\torii [colii sunt men]iona]i ca ]inând
lec]ii model `n cadrul {colii Normale Superioare `n
fa]a studen]ilor, dar nu avem vreo dovad\ c\ aceste
lec]ii erau desf\[urate `n localul [colii [i cu elevii
institu]iei pe care o studiem.
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Corpul de elevi
Extinderea ora[ului `n anii dezvolt\rii interbelice
aduce cu sine o cre[tere a num\rului de elevi. Din aceast\ cauz\ se alege solu]ia `nv\]\rii `n dou\ schimburi.

~n 1923, [coala func]iona cu 8 posturi [i 4 s\li de
clas\, a[a cum specific\ rapoartele, pe jum\t\]i de
zile. Sunt clase ordinare [i clase divizionare cu rol pe
jum\tate de zi. Este interesant\ atitudinea dezaprobatoare a Revizoratului [colar fa]\ de solu]ia
`nv\]\rii `n dou\ schimburi. Se pare c\ existen]a
claselor divizionare [i a programului de patru ore era
considerat\ ca un fapt ce afecta profund calitatea
actului educa]ional. De altfel, activitatea [colar\ `n
prima jum\tate a secolului XX era completat\ de o
serie de activit\]i practice sau de simpla prezen]\ `ntrun cadru educa]ional organizat, cadru ce se deosebea
enorm fa]\ de cel de familie. Majoritatea p\rin]ilor
copiilor ce frecventau [coala erau analfabe]i, astfel
explicându-se diferen]ele majore dintre situa]iile [colare ale elevilor ce proveneau din familiile de meseria[i [i cele ale elevilor ce proveneau din familii de
intelectuali.
Cât prive[te situa]ia social\ a p\rin]ilor care [i-au
`nscris elevii la {coala Nr. 2 Carol I, aceasta reiese din
foile matricole ale elevilor, dosar nr 2/1942 – 1943:
func]ionari, meseria[i, muncitori, lucr\tori CFR, subofi]eri, cizmari, casnici dar [i ingineri (cei mai buni
elevi) func]ionari publici, medici maiori, invalizi de
r\zboi. O parte erau din familii monoparentale deoarece
este `nscris\ mama `n acte sau adopta]i (cu tutore).
Peste 90% erau români ortodoc[i. V\rsta varia de la 7
ani `mplini]i [i se putea prelungi `n cazuri excep]ionale
pân\ la 12 – 13 ani. Mul]i din cei `nscri[i, cam 20% erau
repeten]i, `n special din familiile de muncitori. De
men]ionat c\ elevii care frecventau [coala nu erau
numai din circumscrip]ie, dintre elevi, mul]i venind din
Mogo[e[ti, Vaslui, Chi[in\u, Stolniceni Pr\jescu, jud
Baia, Soroca, Deleni, F\lciu, Roman, R\d\u]i,
Boto[ani, Ploie[ti Prahova, Bude[ti, L\pu[na. Aceast\
diversitate a domiciliilor p\rin]ilor are mai multe explica]ii: pe de o parte, prestigiul [colii f\cea ca mul]i s\teni
din comunele din jur mai cu dare de mân\ s\-[i dea
copii, `nc\ din [coala primar\ la ora[, pe de alt\ parte ea
reflect\ fenomenul concentr\rii popula]iei `n zonele
urbane mai importante.

Recrutarea elevilor se f\cea pe baza `nscrierilor.
Autorit\]ile elaboreaz\ recenzarea familiilor care au
copii de vârst\ [colar\, raportul din 1923 octombrie 18
specificând c\ `n eviden]a [colar\ a acestui centru
[colar sunt 548 de familii dintre care cam 25% ar ave
[i cu un num\r de 438 de b\ie]i la [coal\.52 Recens\mântul dovede[te c\ Scoala nr. 2 de B\ie]i avea arondat\ aceea[i circumscrip]ie ca [i [coala de fete Petru
Poni, cele dou\ `nstitu]ii colaborând `n completarea
documentelor [i a listelor cu elevi. Elevii `nscri[i dup\
recens\mânt au fost aviza]i [i s-au elaborat avize de
chemare pentru cei care `ndeplinesc vârsta corespunz\toare venirii la [coal\. S-au `ntocmit, de asemenea,
dovezi de urm\rire, pentru c\ `n multe cazuri chem\rile
au ajuns târziu, ceea ce a dat prilej la unele amân\ri,
de[i elevii aveau vârsta de [coal\. Mai mul]i elevii erau
amâna]i de c\tre familii ca fiind declara]i nedezvolta]i,
iar `n cazurile de abandon [colar se f\cea re`nscrierea.
Astfel: „disp\ru]ii din anul precedent au fost re`nscri[i
astfel `ncât [colarizarea s-a evectuat aproape `n totalitate“.
Cât prive[te starea elevilor, rapoartele men]ioneaz\
c\ ace[tia erau cura]i, vioi, disciplina]i [i foarte bine
preg\ti]i sub raport intelelctual.53

Activitatea didactic\
Legea ~nv\]\mântului Primar din 1924 aduce
modific\ri importante statutului [colilor primare54.
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Astfel, pentru elevii care nu doresc s\ urmeze liceul
sau `nv\]\mântul secundar s-a dat posibilitatea cre\rii
a dou\ clase primare complementare, a V-a [i a VI-a.
~ns\, `n ceea ce prive[te Scoala Carol, din lips\ de
spa]iu, elevii care doreasc s\ continue cu clasele a Va [i a VI- a complementare sunt dirija]i `n alt local. ~n
1942 [coala func]iona cu 7 clase primare `n dou\
schimburi: 36 de elevi la clasa a V-a [i 24 de elevi `n
clasa a VI-a,[i chiar 29 de elevi `n clasa a VII-a.55
Clasele primare complementare, nesoldându-se cu
examene de finalizare, erau, totu[i neglijate, uneori
func]ionau `n regim simultan, sau cu `nv\]\tori ce nu
erau definitivi pe post. ~n 1943 era men]ionat\ lipsa
unui atelier pentru preg\tirea practic\ a celor din
clasele primare complementare.
De men]ionat c\ abia raportul din 1 februarie 1927
reglementeaz\ regimul de 60 de minute prima or\ [i
50 de minute de la a doua or\ [i 10 minute pauz\.
Unul dintre pu]inele repro[uri aduse personalului
didactic din {coala Carol erau legate de nerespectarea
acord\rii pauzelor, [i excesul de activitate intelectual\
`n dauna lucrului manual. ~n general, metodele abordate variau `n func]ie de clas\. Exersarea cititului se
f\cea prin citirea model de c\tre `nv\]\tor, urma apoi
lectura elevilor mai buni [i apoi cititul de c\tre cei
considera]i mediocri. Se insist\ pe lectura activ\ `n
dauna cititului mecanic deoarece, dup\ fiecare lec]ie
sunt explicate cuvintele noi. Con]inuturile lec]iilor
aveau un puternic caracter practic: Cum se face
cur\]enie `n Olanda (clasa a IV-a, 1944), sau La ce
folose[te z\pada (clasa a II-a, 1947). Citirea era completat\ de disciplina Memorizare unde elevii `nv\]au
pe de rost cântece [i poezii, apreciindu-se de c\tre
inspectori dic]ia, vioiciunea, prezen]a de spirit.
Cuno[tin]ele de istorie [i geografie erau complexe [i
se insista pe istoria na]ional\ (Petru Rare[, Vasile Lupu, Sobieski [i pl\ie[ii erau unele din teme).
Activit\]ile extra[colare se `nmul]esc fa]\ de
perioada anterioar\. La 7 mai 1927 se desf\[oar\ o
serbare [colar\ dedicat\ zilei de 9 Mai, `n care se
s\rb\torea prin tradi]ie ob]inerea independen]ei de
stat a României. Serbarea [colar\ s-a organizat de
c\tre corpul didactic sub forma unei [ez\tori culturale, `nso]it\ de momente artistice la care au participat
[i oficialit\]i `n persoana d-lui colonel Manolache,
comisar regal56. ~n alt raport se men]ioneaz\ c\ activitatea extra[colar\ a membrilor Corpului didactic de
la aceast\ [coal\ s-a m\rginit `n ]inerea a [apte conferin]e [i a serb\rilor [colare. ~n general, [coala era
implicat\ `n activit\]ile comunitare prin organizarea
unor momente artistice `n prezen]a p\rin]ilor sau ai
membrilor comunit\]ii, `n organizarea unor ac]iuni
caritabile pntru sus]inerea elevilor f\r\ posibilit\]i, `n
ac]iuni de donare a obiectelor de `mbr\c\minte, `nc\l]\minte sau a rechizitelor vechi pentru cei nevoia[i.
Astfel de ac]iuni tind s\ se permanentizeze, un exemplu fiind func]ionarea societ\]ii {colarul milos. ~ns\,
odat\ cu intrarea României `n r\zboi, organizarea de
subscrip]ii publice [i dona]ii devin sarcini de serviciu
pentru `nv\]\tori, desemna]i a sus]ine efortul de
r\zboi al ]\rii.

Pentru combaterea analfabetismului, majoritatea
`nv\]\torilor au organizat cursuri pentru adul]i. Dup\
`nceperea r\zboiului se `nfiin]eaz\ un subcentru pentru educarea celor mobiliza]i. Acest tip de [coal\ a
func]ionat se pare [i `n cadrul [colii Carol, dup\ cum
men]ioneaz\ procesul verbal de la inspec]ia din 4
martie 1944. Acest subcentru cuprindea 42 de extra[colari ce `nv\]au despre disciplina muncii, elaborau
rerefate despre „Armata de uscat“ sau „Rolul femeilor române `n sus]inerea efortului de r\zboi“
(sic!) sub coordonarea `nv\]\torilor [i `nv\]au cântecele patriotice recomandate oficial. Activitatea din
timpul r\zboiului este considerat\ ca activitate profesional\: registrele de inventar ale institu]iilor, fi[ele
de evacuare, recens\mintele, dar mai ales activit\]ile
de colect\ public\, rechizi]ii [i `mp\r]irea bunurilor la
cei nevoia[i.
~n 1944, `n condi]iile apropierii frontului de spa]iul
românesc, dat\ fiind ofensiva armatelor ruse[ti, se
prevedeau bombardamentele asupra ora[ului Ia[i. Ca
[i `n cazul Liceului Costache Negruzzi, Comandamentul Central ia decizia mut\rii [colii `n refugiu la
Râmnicu S\rat. Refugiul a presupus mutarea personalului didactic, a unui nump\r de elevi [i a familiilor
acestora care au `nso]it convoiul de refugiu, mutarea
materialelor didactice transportabile [i a arhivei.
Pe data de 1 aprilie 1945, {coala nr. 2 de B\ie]i se
`ntoarce din evacuare. Directorul [colii, inv\]\torul
Gh. Bosnea, g\se[te localul avariat grav, fiind
nefunc]ional, din care cauz\ pu]inele cursuri se ]in `n
localul [colii nr. 6 de b\ie]i din Ia[i. ~n toamna
aceluia[i an 1945, [coala revine `n vechiul l\ca[, dar
orele se desf\[oar\ `n locuin]a directorului, amenajat\
`n grab\. Activitatea [colii este par]ial reluat\,
func]iona alternativ s\pt\mânal cu cele 4 clase. Din
lips\ de spa]iu, elevii din circumscrip]ie care nu au
mai `nc\put au fost repartiza]i spre alte unit\]i [colare.
Pentru repara]iile localului de [coal\ s-au primit
6.750.000 lei de la Prim\rie, Casa {coalelor [i Ministerul Educa]iei, dar fondurile s-au dovedit a fi total
insuficiente. ~ntr-o prim\ faz\, s-a reamanajat gr\dina
[colii [i gardul. {coala nu posed\ material didactic
decât foarte pu]in, dar mobilierul a fost `mprumutat
cu forme legale de la alte institu]ii. Cantina cu 40 de
por]ii a continuat s\ func]ioneze.
Personalul didactic `n 1945 este:
Gh. Bosnea - director, mobilizat `n 1943 [i l\sat la
vatr\ `n 1944
Maria Marinescu conduce clasa I cu 30 de elevi
Constantin Dabija clasa II-a cu 46 de elevi, concentrat [i el `n timpul r\zboiului.
Natalia Filipescu clasa a III-a cu 28 de elevi
C. Suceveanu, clasa a IV-a – 26 de elevi
~n 1947, [coala func]iona `nc\ `n locuin]a directorului unde s-au amenajat dou\ s\li de clas\ (clasele
I [i a II-a), o cancelarie, plus dou\ camere pentru
director, `ntrucât cl\direa proprie este distrus\ `n timpul r\zboiului. Prin st\ruin]a d-lui director Gh.
Bosnea, s-a `nceput refacerea localului propriu cu
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bani de la Ministerul Educa]iei de unde s-a `ncasat
suma de 250.000.000 lei. {coala avea 10 posturi din
care func]ionau numai patru din lipsa s\lilor de clas\,
ceilal]i `nv\]\tori sunt deta[a]i „cu diferite
`ns\rcin\ri“ date de inspectoratul [colar.
~n anii urm\tori, {coala Carol avea s\ sufere toate
avatarurile perioadei de tranzi]ie spre instaurarea
regimului comunist, pân\ la reforma `nv\]\mântului
din 1948.

~ncheiere
~n concluzie, evolu]ia {colii Primare de B\ie]i nr. 2
Carol I aduce `n prim plan evolu]ia `nv\]\mântului
primar din ora[ul Ia[i, corelat\ cu realit\]ile instruc]iei
elementare din prima jum\tate a secolului al XX-lea.
Aceast\ evolu]ie nu poate face abstrac]ie de legisla]ia
[i politica [colar\ a monarhiei constitu]ionale interbelice a instruc]iunii ministerului sau a manualelor, dar
reflect\ totodat\ o atmosfer\ intern\ caracterizat\ de o
activitate laborioas\ a cadrelor didactice [i de o efervescen]\ a vie]ii [colare `n sine.
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