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Şcoala comunistă
de Mihaela Mihăilescu   •  6 January 2014 •   Comentează

Fetiţe şi băieţei

Suntem şoimii patriei

Harnici şi ascultători

În grădina ţării flori.

Şcoală, muncă îndrăgim

Şi părinţii ni-i iubim

Învăţăm, ne pregătim

Ţării de folos să-i fim.

Ţie-ţi datorăm partid

Traiul liber, fericit

Spre-mpliniri şi viitor

Sub drapelul tricolor.

(Şoimii patriei)

Generaţiile mai tinere de astăzi nu îşi mai delectează copilăria cu texte că cel de mai sus. Eticheta care i s-ar

pune, imediat, unei astfel de poezii este aceea de “poezie comunistă”. Poate chiar lectură ei ar stârni râsul şi o
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mulţime de comentarii amuzante. E normal, dacă ne gândim că trăim în democraţie de douăzeci de ani, iar tot ce

ţine de perioada comunistă a început să fie uitat aproape cu desăvârşire. Astfel, nu ne putem imagina, în 2010, un

abecedar conţinând poezii despre partid, în condiţiile în care, de câţiva ani buni încoace, elevii învaţă după manuale

alternative, care le propun lecturi extrem de plăcute. Ne vine să credem sau nu, astfel de poezii se învăţau în

şcoala românească în perioada de dinaintea revoluţiei din 1989.

Atunci, abecedarul şi manualele erau unice. Conţinutul lor era gândit în aşa fel încât elevii, de la vârste fragede, să

se confrunte cu texte şi lecţii care depăşeau universul pur al copilăriei. Şcoala era instituţia potrivită pentru a

răspândi ideologia comunistă în rândurile populaţiei, pentru că ea te formează intelectual, spiritual, etic etc.

Ideologia comunistă îşi avea propriul ideal uman şi de aceea se acordă o atenţie deosebită sistemului educaţional.

Pornind de la idealul uman polivalent din Antichitate, comuniştii îşi propun crearea Omului nou, capabil de

performanţe excepţionale, de o dăruire totală în slujba colectivităţii (căci individualismul, asociat cu proprietatea

privată, era, în epoca, un păcat capital). El trebuie să îşi ocupe tot timpul liber cu activităţi obşteşti, este foarte

muncitor şi are realizări deosebite în toate domeniile. Pe scurt, o personalitate multilateral dezvoltată, care trebuie

să pună umărul la construirea viitorului ţării. Chiar şi în momentele de odihnă, mintea lui trebuie să fie activă, să

se pună în slujba ţării şi a partidului.

În Mitologia ştiinţifică a comunismului, Lucian Boia enumeră printre metodele transformării într-un om nou o

puternică integrare socială (fiinţă umană nu-şi putea împlini potenţialităţile decât în colectivitate), transparenţă vieţii

private, critică şi autocritica şi, nu în ultimul rând, studierea lucrărilor marxiste şi de propagandă. Individul este

pulverizat în “pastă amorfă a colectivităţii”[2], iar omul nou nu “poate fi decât doldora de calităţi, un Făt-Frumos” al

laboratorului serviciilor secrete şi al partidului.

Portretul omului nou, anunţat în Tezele din iulie 1971, trebuia conturat încă din clasele primare, astfel încât, la

terminarea studiilor, elevul să fie capabil să între direct în producţie, în rândurile muncitorilor din uzine sau în

unităţile agricole ale ţării.

Cum a fost posibil acest fenomen? Un prim pas a fost militarizarea învăţământului după modelul asiatic chino-

coreean. Elevii erau crescuţi într-o şcoala autoritară, pentru că, apoi, să facă parte din rândurile unei societăţi la fel

de autoritare. Încă de la o vârstă mică (şcoala începea obligatoriu la 6 ani), copiii sunt incluşi în diverse forme de

organizare social-politice (“Şoimii patriei”, pioneratul, UTC – Uniunea Tineretului Comunist, Partidul Comunist

Român). Că şi în armata (băieţii participau la orele de “Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei” – PTAP, iar

fetele erau şi ele obligate să efectueze şase luni de serviciu militar), elevii trebuiau să respecte raporturile

ierarhice existente în sistemul şcolar: pionerii erau împărţiţi în grupe, detaşamente şi unităţi, iar în momentul în

care se organiza un careu (elevii erau scoşi în curtea şcolii, aliniaţi în cea mai desăvârşită ordine), se dădeau

rapoarte militar-ierarhice, în sunet de fanfara, de la cel mai mic în grad până la director.

Din programul de înregimentare militară făcea parte şi uniformă, articol obligatoriu, fără de care nu erai primit în

şcoala. Prin uniformă se menţinea un climat de egalitate între elevi, căci nimeni nu trebuia să fie mai presus de

ceilalţi. Cămaşă albă din nailon, cu epoleţi, beretă albă cu un moţ la mijloc, cravată roşie cu inel de plastic şi

insignă de metal cu stema ţării erau accesoriile vestimentare ale oricărui băiat.

În cazul fetelor, fustele-sarafan şi bentiţele albe de pe cap erau nelipsite. Îmi amintesc că în clasa a V-a, la prima

lecţie de istorie, profesorul (cunoscut drept foarte exigent şi sever) ne-a cerut (fetelor) să purtăm la ora lui o

cordeluţa albă pe cap. Parcă retrăiesc şi acum momentul în care a observat, într-o zi, că îmi lipseşte. Eram

îngrozită şi m-am simţit foarte prost că o uitasem acasă. La şase – şapte ani de la Revoluţie, sistemul încă

funcţiona, întrucât mentalitatea adulţilor nu se schimbase prea mult, iar noi, elevii, nu prea ştiam ce se întâmplase

înainte.
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Matricolă, o bucată de pânză pe care erau trecute şcoala la care era înscris elevul şi numărul de înmatriculare al

acestuia, şi carnetul de elev, erau semnele care indicau identitatea tânărului comunist în formare.

La începutul orelor, comandanţii de grupa ieşeau la raport, salutând cu mâna la tâmplă şi prezentau listele cu

elevii nedisciplinaţi, obicei care se practică şi în generaţia mea, în şcoala generală. Dar, spre deosebire de elevii

care au studiat în perioada comunistă, noi nu eram bătuţi cu linia la palmă, nici traşi de perciuni (deşi mai erau

unele învăţătoare care îşi permiteau asta). N-am cunoscut nici “castanele” servite în capul elevului cu monturile

degetelor – poate doar unii colegi care nu se pricepeau deloc la problemele de matematică.

Printre îndatoririle prescolarului comunist (în 1977 ia fiinţă organizaţia “Şoimii patriei”), obligat şi el să poarte un

costum special (pantaloni albaştri, cămaşă portocalie, cravată triunghiulară şi pălăriuţa albastră), se numărau

intonarea imnului “şoimilor patriei” şi a imnului de stat Tricolorul, atât la venire, cât şi la plecare. Pe lângă

cântecele şi poeziile specifice vârstei, “şoimii” erau învăţaţi să îşi dea viaţă pentru patrie şi pentru partid, întrucât

copilul aparţinea, înainte de orice, familiei patriei.

În gimnaziu se făcea de garda la drapel, iar elevul de serviciu verifică numerele matricole şi uniformele. Că şi în

cazul şoimilor, pionerii întonau imnul lor. Pioneria era întemeiată pe codul onoarei (“pe cuvânt de pioner”, “onoarea

detaşamentului”), dar se baza şi pe delaţiune, cultivată de la vârstele preşcolare. “Procentajul sesizabil de

turnători nu era mai mic la nivelul preşcolarilor şi al şcolarilor decât la cel al adulţilor”[4].

În liceu, elevii încercau tot felul de metode pentru a purta cât mai puţin matricolă (o prindeau cu scotch şi, cu

prima ocazie, o dădeau jos de pe braţ), îşi modificau pe ascuns uniformă (fetele îşi scurtau fustele) din dorinţa de

frondă şi de a dobândi o oarecare identitate, altă decât cea de masă, impusă de partid. Uniformă şcolară este şi

acum obligatorie, dar doar pentru clasele primare. Noi am avut uniformă şi în clasa a V-a: sacou roşu închis şi

pantaloni/fustă neagră, dar apoi am renunţat să o mai purtăm. La un moment dat, s-a pus problema uniformelor şi

în liceu, dar motivaţiile care stăteau la baza unei asemenea acţiunii erau altele: semn distinctiv al liceului,

apartenenţa elevilor la un colegiu de prestigiu etc. Nu am reuşit să ne mobilizăm suficient de mult pentru a ne

procura cele necesare unei uniforme, aşa că am renunţat. Ideea a rămas în picioare, iar liceenii de azi poartă un

semn distinctiv (o cămaşă de o anumită culoare, o eşarfă, o insignă etc.) pentru a marca apartenenţa lor la o

anumită instituţie de învăţământ.

“Carnetul de elev este oglinda activităţii şcolare şi a conduitei elevului. Calitatea de elev trebuie să se reflecte în

atitudinea perseverenţă şi entuziastă faţă de învăţătură şi muncă, în comportarea corectă şi demnă în şcoala şi

societate.”Cu aceste cuvinte se deschide Carnetul de elev (model 1976), un dreptunghi cartonat şi îmbrăcat în

pînză, de culoare dubioasă (gri sau vişiniu) şi format imposibil (prea mare că să între în buzunar, prea mic pentru

a stă printre caiete), pe coperta căruia trona stema Republicii Socialiste România.

Misterele şi confuziile educaţiei socialiste se prelungesc în acelaşi anonimat al coerciţiei psiho-pedagogice. De pe

aceeaşi pagină, elevul proaspăt vărat în uniformă şi aliniat în băncile şcolii mai află că “este dator” să aibă în

permanentă carnetul la el (inclusiv la ora de “educaţie fizică”), că “este obligat” să-l prezinte dirigintelui sau

directorului şcolii “ori de cîte ori i se cere” şi, culme a procesului comunist de supraveghere şi control, împins

tovărăşeşte dinspre spaţiul public spre cel privat, că “este dator” să-l arate părinţilor “pentru a lua cunoştinţă şi a

semna”. Că să nu existe vreun dubiu, vocea anonimă, dar pilduitoare, a educaţiei socialiste dublează “datoriile” cu

“sâncţiuni”, în bună tradiţie chino-coreeană a militarizării învăţămîntului: “Pierderea carnetului de elev atrage după

sine sâncţionarea elevului”.

Sistemul şcolar era alcătuit în aşa fel încât să-i monitorizeze pe elevi tot timpul. Se făceau ore şi sâmbătă, iar
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duminică elevii efectuau tot felul de sarcini “patriotice”: măturau frunze în parc, greblau, plantau puieţi, strângeau

gunoaie, culegeau plante medicinale (care se predau în ora de dirigenţie, împreună cu anumite cantităţi de

borcane şi de maculatură), cultivau flori, participau la concursuri artistice de creaţie, recitare de poezii, la cor, la

manifestaţii cu ocazia zilelor festive (1 Mai, 23 August) etc., etc.

Asociată atît reeducării staliniste a epocii Dej, cât şi disciplinării “umaniste” a erei Ceauşescu, militarizarea

învăţămîntului în anii ’70 şi ’80 apărea că o consecinţă ideologică şi metodologică firească a politizarii educaţiei. În

fond, organizată că o mini-armata naţională, uşor de instruit şi de manevrat, masă de pionieri înrolată obligatoriu

de la vîrstă de 6-7 ani în sistemul şcolar comunist trebuia să facă rapid şi eficient pasul înainte (“Tot înainte,

mîndri pionieri!”, sună refrenul unui vestit cîntec patriotic) către statutul de baza de cadre a PCR.

Portretul elevului socialist arată că un erotoman naţional, sociopat mioritic îndrăgostit lulea de ţară şi Partid (o

bigamie politică tolerată în comunism), care, în loc să înveţe carte, îşi consumă timpul în adoptarea de “atitudini”

şi “comportamente” (oricum pre-programate ideologic şi condiţionate politic) care să glorifice poporul, naţia şi

societatea. Pentru a-şi dovedi ataşamentul la cauza la care e împins să adere, el este dispus să “muncească” de

mic (în uzina sau la ateliere) şi să participe cu abnegaţie la “acţiuni patriotice” (cum ar fi “23 August” sau “Ziua

Republicii”).

Şi, ca şi când toate aceste activităţi nu ar fi fost suficiente, elevul mai avea şi alte sarcini: orele de atelier

efectuate în subsolul şcolilor sau în fabrici (opt ore pe săptămâna la strung sau la traforaj) şi participarea, alături

de armata, la strânsul recoltelor. Practică productivă s-a păstrat azi numai în învăţământul profesional şi tehnic,

dar este doar un prilej de distracţie şi de chiul, aşa cum se întâmplă şi în perioada comunistă în unele licee, unde

elevii stăteau de vorba cu maiştrii în loc să efectueze practică sau chiar consumau împreună, pe furiş, băuturi

alcoolice.

Programa şcolară era în aşa fel alcătuită, încât să ducă la manipularea şcolarilor. Manualele erau pline de texte

înduioşătoare despre activişti care acţionează în interesul cetăţenilor, ostaşi curajoşi, femei eroine, muncitori

deosebit de harnici etc., personaje exemplare pe care elevii trebuiau să le urmeze. Planul de învăţământ pleca de

la partid şi ajungea, prin miniştri, inspectori, subinspectori, directori şi profesori, în şcoala. Se organizau periodic

brigăzi care controlau activitatea şcolară, atât la o singură clasa, cât şi în toată unitatea de învăţământ (brigada

frontală).

Manualele – puntea dintre autorităţi şi tineri – erau gratuite pe toată durata studiilor (astăzi statul oferă manuale

numai până în clasa a X-a) şi erau publicate în tiraje enorme, fiind foarte răspândite în epoca.

E suficient să analizăm un text pentru a observă temele, limbajul şi stereotipiile politice ale manualelor

comuniste. În textul “La cumpărături” (cuprins în Abecedarul din 1986, citat la începutul lucrării), Gheorghiţă merge

cu tatăl sau (imaginea paternă apare frecvent în textele epocii pentru că întruchipează figura protectoare a

conducătorului suprem, părintele întregului popor) la cumpărături, la o alimentară aflată la o distanţă destul de

mare de casă (“aproape un kilometru”), pentru a achiziţiona unele alimente de baza (orez, zahăr, carne şi brânză),

în cantităţi destul de mari. Autorii manualului încearcă să creeze imaginea unei ţări bogate, dezvoltate şi

înfloritoare, dar realitatea era cu totul altă. Fragmentele din manual prezintă un decalaj evident între poveste şi

situaţia reală. Dincolo de scopurile pur didactice (învăţarea numeralelor, corespondenţă între sunetul [ghe] şi

grupul de litere “ghe/Ghe” etc.), indiciile din text trimit la situaţia vremii: magazinele erau puţine şi sărăcăcioase,

alimentele se găseau greu, iar oamenii îşi cumpărau, atunci când aveau ocazia, cantităţi mai mari.

Analiza rolului negativ pe care l-au jucat, începînd cu anii ’70, preluarea şi aplicarea (deliberată sau inconştienţă)

la scară locală sau naţională a Drepturilor şi Îndatoririlor didactice prevăzute în Carnetul de elev poate fi un prim (şi

necesar) pas în intelegerea actualei componente psiho-sociale şi a actualelor preferinţe politice ale românilor.
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Dacă ne întrebăm astăzi, la 19 ani de la o “revoluţie anti-comunistă”, de ce societatea autohtonă este încă

impregnată de persoane şi sisteme de putere şi influenţă comuniste/securiste sau, încă mai grav, de ce se mai

păstrează în mentalul individual şi colectiv vechile reflexe totalitare ale fricii şi obedienţei faţă de autoritarismul,

centralismul şi dirijismul de tip socialist/ceauşist, unul din răspunsuri poate veni din lectură ultimului paragraf al

Carnetului de elev: “Bucurîndu-se de condiţiile minunate create de statul socialist, de drepturile pe care le are şi

îndeplinind cu conştiinciozitate îndatoririle ce-i revin, elevul va putea deveni un cetăţean de nădejde al patriei

noastre, Republica Socialistă România.” Partidul-Stat creează “condiţiile minunate” ale formării individuale; elevului

nu-i rămâne decît să le accepte în tăcere, din clasa I şi pînă la maturitate, în drumul sau ascultător spre cetăţenia

“de nădejde” a sclavagismului psihopolitic.

Imaginile care însoţesc fiecare text susţin ideea unei ţări fericite, că şi când totul ar fi un basm frumos. În cazul

textului nostru (“La cumpărături”), fotografia arată un părinte şi un copil fericiţi, care se plimbă printre rafturile

încărcate până la refuz ale unei alimentare. De fapt, imaginile (toalete impecabile, transportul în comun desfăşurat

în condiţii civilizate etc.) erau falsificate, pentru că adevărată stare de fapt a lucrurilor era altă: grupuri sanitare

infecte, mijloace de transport în comun insuficiente, neîncălzite şi foarte aglomerate etc.

Textele aveau valoare exemplară pentru a impune un comportament care să urmeze liniile dictate de partid.

Accentul se punea pe cultul muncitorului, pe colectivitate, pe mitul părintelui-educator politic, al eroului popular

educat în comunism, pe morală socialistă. Fragmentele din manual trebuiau să le insufle elevilor ideea de muncă,

de dreptate, de cinste, de pace etc. Şi pentru că lecţiile de la şcoala să fie şi mai eficiente, ele se completau cu

teme pentru acasă la fel de indoctrinante: ortografierea unor lozinci, învăţarea unor poezii patriotice, compuneri pe

teme eroice şi naţionale etc.

Abecedarul nu s-a schimbat prea mult nici în primii ani de după revoluţie, căci, în 1999, în clasa I, am învăţat

aceleaşi poezii cu tatăl macaragiu care urcă sus pe schele, până la stele, aceleaşi texte cu ghetuţele obosite de

atâta muncă. Nu e de mirare, căci autorii Abecedarului din 1986 sunt şi autorii unei ediţii din 1990. Diferenţe: lipsa

imaginilor ideologizate politic, a textelor despre cravată de pioner şi a imnului de stat, precum şi îndepărtarea

fotografiei dictatorului.

Lecturile recomandate pentru vacanţă erau aceleaşi: Cuore de Edmondo de Amicis, Recreaţia mare de Mircea

Sântimbreanu, Copilăria de Maxim Gorki etc. În manualul de clasa a V-a, acelaşi Prăvale-Baba, iar în clasa a VII-

a acelaşi Un om necăjit şi Mama ţară (dar fără explicaţii de genul: exploatarea copilului de ţăran sărac în regimul

burghezo-moşieresc), aceeaşi îmbinare armonioasă a formelor noastre de relief, la geografie, acelaşi 1907 al lui

Octav Băncilă, la istorie. Orele de informare politică în care se citeau din “Scânteia” ultimele realizări ale partidului

şi-au găsit un echivalent modern în orele de cultură civică din clasa a VII-a, în care profesoară ne citea drepturile

cetăţeanului. Prin clasa a V-a se mai practică încă învăţarea comentariilor literare pe de rost, metodă folosită şi de

unii elevi din comunism pentru a trece treaptă. Şcolarii nu erau încurajaţi să-şi dezvolte creativitatea, ci să

reproducă mecanic pagini întregi pentru a putea trece examenele.

Odată cu “industrializarea forţată a liceelor”[6] şi cu obligativitatea celor douăsprezece clase, admiterea la liceu se

făcea cu note aflate cu mult sub notă 5. Nimeni nu trebuia să fie lăsat repetent (în caz contrar i se cereau

explicaţii profesorului), toată lumea trebuia să fie şcolarizată.

Ne întrebăm, firesc, cum de acceptau cadrele didactice să conceapă şi să predea după astfel de manuale? Să nu

uităm că autori valoroşi (dau doar câteva exemple: Lucian Blaga, Tudor Arghezi etc.) au fost înlocuiţi cu scriitori

mediocri, gen A. Toma, care făceau o literatură pe placul partidului. Răspunsul este cât se poate de simplu: te

conformai politic pentru a putea supravieţui. Au existat, bineînţeles, şi excepţii de la regulă, profesori

necontaminati ideologic, care şi-au făcut într-adevăr meseria de dascăl.
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Printre metodele de modelare a spiritelor tinere şi de iniţiere comunistă se numărau şi revistele şi cenaclurile

vremii. Cele mai cunoscute reviste pentru elevi erau “Arici pogonici” (pentru preşcolari), “Luminiţa” (oferită gratuit la

început de an, odată cu manualele) şi “Cutezătorii” (revista pionerilor), editate de Comitetul Central al Uniunii

Tineretului Muncitor.

În epoca stalinistă fiinţă “Cravată roşie” (1953), care s-a numit iniţial “Licurici”. Un loc important în aceste publicaţii

îl ocupau figurile unor mari personalităţi – Lenin şi Stalin – a căror copilărie brava trebuia să constituie un model

pentru cei mici. Pagini întregi erau dedicate faptelor eroice ale copiilor sovietici, pioneri de frunte, oameni noi în

devenire, plini de curaj şi de spirit de sacrificiu. Copiii lumii comuniste erau îndemnaţi spre cultul muncii şi al

progresului, spre înlocuirea zânelor şi a Feţilor-Frumoşi cu eroii clasei muncitoare. În perioada ceauşistă, revistele

pentru copii cuprindeau texte despre activitatea pionerilor, poezii omagiale, patriotice sau despre partid.

În privinţa cenaclurilor literare, celebre erau “Flacăra”, sub îndrumarea lui Adrian Păunescu, şi “Săgetătorul”,

coordonat de Tudor Opriş. Activitatea lor avea acelaşi scop: omagierea partidului şi a conducătorului, elogierea

bogăţiilor ţării etc.

Sistemului educaţional din epoca lui Nicolae Ceauşescu nu i s-au putut tăia aşa de uşor tentaculele. Urmele lui s-

au păstrat şi după încetarea oficială a sistemului, pentru că, informal, învăţământul funcţiona cam în acelaşi mod.

Fenomenul e de înţeles, având în vedere faptul că, după un asemenea eveniment (Revoluţia), nimeni nu ştia cum

să procedeze şi ce metode noi să aplice în domeniul educaţiei.

Fac parte din generaţia de tranziţie, care s-a luptat opt ani cu vechiul sistem. Abia în liceu s-a impus ceva cu

desăvârşire nou. Aş putea afirmă că sunt unul dintre reprezentanţii idealului uman de tip omul de tranziţie, în

vremuri de tranziţie. Am fost prima generaţie care a dat examenul de capacitate, o formă nouă de examinare la

vremea aceea (1999) şi care a studiat după manuale alternative în liceu (1999 – 2003).

Trecerile acestea de la un sistem la altul nu ne-au afectat prea tare pentru că, tineri fiind, maleabili, ne-am adaptat

noilor cerinţe cu uşurinţă. Schimbările au avut consecinţe mai grave în rândul celor cu câteva generaţii mai mari

decât noi, pentru că îmi amintesc că, în 2005, la un seminar de literatură, profesorul ne-a spus următoarea

întâmplare: întrebat de tatăl sau de ce scrie numai poezii despre moarte, el i-a răspuns că o parte din vină o

poartă şi manualele şcolare comuniste înţesate de combine, tractoare, hidrocentrale etc., de eroi care îşi dădeau

viaţă pentru patrie, de copii fără copilărie, exploataţi de capitalişti etc. Rămâne de văzut ce alte urme a lăsat

vechiul sistem de învăţământ.

DREPTURILE PIONIERILOR:

* să participe la întrega activitate a grupei, detaşamentului şi unităţii din care fac parte;

* să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Organizaţiei Pionierilor;

* să participe la forumurile pioniereşti şi la conferinţele Organizaţiei Pionierilor;

* să facă propuneri pentru îmbunătăţirea muncii pioniereşti, să-şi exprime

părerea cu privire la întreagă activitate;

* să participe la activitatea cercurilor, cluburilor şi formaţiilor, la concursuri şi

expoziţii;

* pionierul care obţine rezultate bune la învăţătură, în activitatea pionierească sau
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fapte demne de laudă este recompensat prin:

a) evidenţierea în faţă detaşamentului şi unităţii;

b) fotografierea lângă drapelul unităţii şi înscrierea numelui sau în cartea de onoare a

unităţii de pionieri;

c) acordarea de distincţii pioniereşti.

ÎNDATORIRILE PIONIERULUI DIN CLASELE ÎI – IV:

* să-şi iubească patria şi să se pregătească să o slujească cu devotament;

* să invatecu sârguinţă şi să fie un bun prieten al cărţii;

* să participe cu interes şi dragoste la activitatea grupei şi detaşamentului;

* să-şi respecte cuvântul dat;

* să fie cuminte, îngrijit şi ordonat;

* să spună adevărul;

* să iubească natură, să participe la înfrumuseţarea casei în care locuieşte, a clasei şi a şcolii;

* să fie un bun prieten, să-i invate pe alţii să facă numai lucruri bune şi să înveţe şi el de la ei;

* să fie respectuos faţă de vârstnici şi faţă de cei din jur, să-şi iubească părinţii şi învăţătorii;

* să aibă încredere în forţele sale şi ale tovarăşilor săi.

ÎNDATORIRILE PIONIERULUI DIN CLASELE V – VIII:

* Îndatorirea supremă a pionierului este aceea de a iubi cu ardoare patria socialista, punând mai presus de orice

interesele ţării; eşti gata oricând să-ţi aduci întreagă contribuţie la apărarea ei, cinsteşte trecutul ei glorios,

tradiţiile de lupta ale poporului nostru, ale clasei muncitoare;

* să-şi exprime prin fapte dragostea nemărginită şi ataşamentul profund faţă de Partidul Comunist Român;

* să înveţe cu sârguinţă şi să fie un prieten statornic al cărţii;

* să iubească şi să respecte muncă, participând activ la acţiunile de muncă patriotică, să apare şi să păstreze cu

grijă avutul obştesc, să cinstească pe cei care făuresc bunurile materiale şi spirituale ale ţării;

* în întreagă activitate de învăţătură, muncă şi pregătire practică productivă, pionierul să dovedească interes şi

pasiune, năzuinţa de a obţine o calitate cât mai înalta a muncii sale, să-şi cultive aptitudinile şi talentele,

manifestând întotdeauna iniţiativa, spiritul creator şi novator, cutezanţa; să dovedească prin fapte ataşamentul faţă

de organizaţie, manifestând iniţiativa şi răspundere în îndeplinirea sarcinilor pioniereşti să participle activ la viaţă

grupei, detaşamentului şi unităţii;

* fii disciplinat şi ordonat, atât la şcoala, cât şi în afară ei, îngrijeşte-te permanent de menţinerea sănătăţii şi

călirea ta fizică;

* fii cinstit, modest şi drept, spune adevărul şi lupta pentru triumful acestuia;

* fii curajos şi demn, ai încredere în forţele tale şi ale tovarăşilor tăi, fii un bun coleg şi prieten; lupta hotărât

împotriva lipsurilor, pentru sporirea neîntreruptă a onoarei şi prestigiului colectivului din care faci parte;
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* iubeşte-ţi, respectă-ţi şi ajută-ţi părinţii;

* stimează-ţi învăţătorii şi profesorii, respectă pe cei mai în vârstă şi ai grijă de cei mici.

Pionerii, trebuiau să fie îmbrace un costum alcătuit din:

-şnurul roşu

-emblemă de pe mânecă uniformei

-cravată roşie

- decoraţia de pionier de frunte

-cordeluţa de zi de zi

- cureaua de zi cu zi

Extrasul acordării distincţiei pioniereşti ” Prieten al pompierilor ” se acordă pionierilor care :

- sunt membri ai cercurilor ” Prietenii pompierilor ” ;

- au obţinut la toate categoriile de pregătire calificativul ” Foarte bine ” şi s- au calificat la etapă pe localitate a

concursului.

MARŞUL PIONIERILOR

versuri: Corneliu Vadim Tudor

muzică: George Grigoriu

Noi suntem vestorii primăverii,

Prezenţi întotdeauna la apel

Azi patria îşi cheamă pionierii:

Încolonarea grabnic sub drapel!

Deschidem ochii mari asupra vieţii,

Azi învăţăm, muncim şi ne jucăm

Dar mâine, în puterea tinereţii

Noi patria vom şti s-o înălţăm!

Frumoasă e la noi copilăria,

Trăim un vis de aur în Carpaţi

Partidul, Ceauşescu, România

Ne sunt părinţii buni şi minunaţi!

Refren:

Patriei să-i dăm onorul
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Şi-un salut pionieresc

Purpura şi tricolorul

În cravate se-mpletesc.

Iată marşul bucuriei

Şi al recunoştinţei vii

Pionierii României

Sunt cei mai fericiţi copii!

Interviuri

Cu toţii am fost cândva elevi… unii dintre noi incă mai sunt. Oare cei care sunt acum elevi nu se întreabă cum au

fost părinţii lor la şcoala? Gasiţi pe această pagină o serie de interviuri care cuprind părerile elevilor din perioada

comunistă, dar şi câteva comparţii între învăţământul de atunci şi cel de azi. La final aveţi un mic text intitulat

„Amintiri”. Citiţi-l! Veţi vedea lumea comunistă prin ochii unui copil de 12 ani.

Interviul 1:

1. Cum a fost în prima zi de scoala? Primul sentiment pe care l-ati avut atunci când ati pasit prima data

pe portile scolii?

Prima zi de scoala a fost frumoasa si plina de emotii, o zi deosebita a carei amintire se va pastra mereu vie.

2. Care era modul de studiu al elevilor? Ce rol avea biblioteca în viata lor?

Temele ni le faceam acasa, iar cartile aveau un rol însemnat în viata noastra. Majoritatea citeam, ne împrumutam

cartile, discutam despre subiectele acestora si era o adevarata placere pentru noi. O faceam fara sa fim obligati

de cineva.

3. Cum vi se pareau metodele de predare ale profesorilor? Dar metodele de notare?

Indiferent de vremuri, profesorii cu vocatie au predat si au notat corect, iar eu, personal, de profesori de acestia

am avut parte.

4. Ce activitati extrascolare se organizau în timpul anului? Ati participat la acestea?

Cercuri la diferite discipline scolare, vizite la muzee, excursii, vizionari de spectacole. Da, am participat.

5. Ati putea sa-mi spuneti cateva pareri despre învatamântul de atunci?

Lucrurile erau mult mai clare. Profesorii stiau ce trebuie sa predea, elevii stiau ce trebuie sa învete. Schimbarile

nu erau atât de dese si de bulversante. În consecinta, rezultatele erau vizibile.

Interviul 2:

1. Ati avut vreo disciplina preferata? Daca da, de ce ati ales acea disciplina? Profesorul de la acea

disciplina a avut vreun rol?

Da am avut discipline preferate: geografia si franceza. În ambele cazuri profesorii au avut un rol important. Chiar si

acum dupa atâtia ani îl consider pe profesorul meu de franceza „Dascalul model”.

2. Care era modul de studiu al elevilor? Ce rol avea biblioteca în viata lor?

Despre modul de studiu… ne luam notite, si citeam din carte si caiet. Îmi amintesc ca laboratoarele (fizica,

chimie, etc.) erau foarte bine dotate. Pentru mine biblioteca a avut un rol foarte important… era singurul mod de a

iesi din cotidian, si în plus aveai nevoie sa citesti pentru limba romana.
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3. Ce activitati extrascolare se organizau în timpul anului? Ati participat la acestea?

Din punctul acesta de vedere se organizau foarte multe activitati cum ar fi vizite la muzee, la teatru unde aveam

chiar abonament, faceam munca voluntara, intram în diferite parteneriate cu alte institutii, participam la paradele

de 1 Mai si 23 August.

4. Ati putea sa-mi spuneti câteva cuvinte despre învatamântul de atunci?

As putea caracteriza învatamântul de atunci prin 3 cuvinte: seriozitate, respct si rezultate pe masura.

Interviul 3:

1. Ati avut vreo disciplina preferata? Daca da, de ce ati ales acea disciplina? Profesorul de la acea

disciplina a avut vreun rol?

În general mi-au placut c-am toate disciplinele, însa înclinatie am avut mai mult în partea reala,în special

matematica. Din partea profesorului,m-a atras pe lînga faptul ca era bun profesionist si felul sau de a fi si de a se

comporta cu elevii.

2. Cum vi se pareau metodele de predare ale profesorilor? Dar metodele de notare?

Dupa cum se stie, se învata carte. Nu ca acum nu s-ar învata, dar învatamântul românesc nu mai are aceleasi

valente. Profesorii erau foarte metodisti iar sistemul de notare mi s-a parut foarte bun.

3. Care era relatia dintre dumeavoastra si profesori? Dar relatia parinti-profesori?

Relatia profesor-elev era una serioasa. Elevului nu i se dadea atâta „mâna libera”, el stia sa-si respecte profesorul

si chiar trebuie sa stiti ca respectul era reciproc. În ceea ce priveste relatia profesor-parinti, aceasta exista doar

din prisma elevului si a scolii.

4. Ce activitati extrascolare se organizau în timpul anului? Ati participat la acestea?

Ca si activitati extrascolare va pot spune ca am participat la cercul de desen si de dans, cercuri care functionau în

cadrul „Casei pionierilor”.

5. Ati putea sa faceti o comparatie între învatamântul de atunci si cel de astazi?

Nu stiu daca sunt eu în masura sa fac o comparatie între învatamântul de atunci si învatamântul de azi, dar din

câte vad si aud chiar si prin intermediul massmediei, mi se pare ca învatamântul românesc a cam decazut .Este

drept ca am avut si în trecut si înca avem si acum vârfurile noastre în ceea ce priveste performantele.Ramâne însa

valabila zicala”Padure fara uscaturi nu se poate”.

Interviul 4:

1. Care era modul de studiu al elevilor? Ce rol avea biblioteca în viata lor?

Învatam de luni pana sâmbata inclusiv. În clasele 1-8 stiam ca trebuie sa ne facem temele pana la ora 20 ca dupa

aceea se lua lumina. Mergeam la scoala toti pâna la 13-14 dupa care mergeam cu parintii la câmp, la prasit, la

cules toamna, ajungeam acasa când se întuneca si într-o ora ne apucam si ne faceam toate temele. Asa ca mine

faceau toti copii din sat. Nu aveam timp de carti si de citit prea mult de regula sarbatorile si noaptea la lumina

lampii ca lumina era luata. De abia cand am ajuns la liceu am vazut ce înseamna un program de studiu, aveam la

capatul palierului un meditator unde fiecare aveam o masa, pedagogul ne lasa usa DESCHISA SI DE LA ORA

16.00 LA 20.00 trebuia sa învatam. La ora 20 mergeam la masa, iar la 20.30 camera care era de seviciu facea

sector. La 22 se dadea stingerea si în camera nu aveai voie sa aprinzi lumina, de aceea de la 22 la 24, 1,2

mergeai în meditator si citeai. Luam o carte la pranz când plecam de la scoala si daca nu o duceam a doua zi
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urmatoarea sigur o duceam. Nu aveam televizor, nu aveam calculator, nu aveam voie la discoteca ci doar la seri

culturale cu chitara si putin dans organizate de catre pedagog. Orice abatere era grav pedepsita, erai trezit la ora

5.00 si te punea sa iesi cu cazrmamentul la scuturat: ( patura, cearsaf, saltea) sau în pijamale trebuia sa faci o

ora înviorare în condiitiile în care era camin mixt si treceau fete si baietii la masa!!!!!!!!!

2. Ce activitati extrascolare se organizau în timpul anului? Ati participat la acestea?

Seri culturale, concursuri de literatura, de recitari, eram înscrisi la cor si participam la tot felul de concursuri locale

si nationale, eram în trupa de dans sportiv si dans popular. Chiar la concursul „ Tinere condeier” am avut publicate

cateva poiezii în ziarul local, dar a aflat tata si mi-a scos poezia si scrisul pe nas, ca din asta nu se câstiga bani,

artistii mor de foame…

3. Ati putea sa faceti o comparatie între învatamântul de atunci si cel de astazi?

Ma uit în manuale socata si vad numai poze de parca am fi un neam fara minte sa nu spun altceva. Materiile sunt

încâlcite, nu se ia manualul la rând faci o lectie de la pagina 20 si urmatoarea este la pagina 110 si tot asa. Este

stufos fara sa ofere calitate, fara suparare. Este bulversant în special pentru parinti si pentru imposibilitatea de ati

putea corecta copilul. Se lucreaza putin din culegeri, se dezvolta foarte putin abilitatea de gândire a elevului.

Interviul 5:

1. Care erau relatiile elev-profesor în scolile gimnaziale?

Relatiile profesori-elevi si elevi-profesori erau strict “profesionale”, profesorii prezentând o oarecare raceala fata de

elevi.

2. Exista în scoli o tinuta obligatorie impusa de catre directiune? Daca da, cum arata aceasta?

Eram obligati sa purtam uniforma, aceasta era alcatuita din: sarafan, dresuri albe, camasa, pamblica, legitimatie

si numar matricol.

3. Cum erau priviti cei ce terminau liceul cu medii mari si reuseau la facultate?

Cei ce reuseau la facultate erau priviti cu alti ochi am putea spune, reprezentau un exemplu de urmat pentru

generatiile ce vor urma.

Interviul 6:

1. Care erau conditiile obligatorii ca un elev sa fie admis la orele de curs în scoala primara?

Una dintre conditii este ca elevul sa aibe vârsta optima pentru a începe cursurile. Alte conditii ar fi sa fie sanatosi

si sa vorbeasca corect. Daca nu îndeplinea una din aceste conditii copilul era trimis la o scoala ajutatoare.

2. In ce fel de activitati educationale puteau sa se implice elevii ca sa scoata în evidenta prestigiul

scolii?

Pentru a scoate in evidenta prestigiul scolii elevii aduceau maculatura (ziare, carti sau caiete vechi) care se

predau la kilogram, colectau sticle si borcane care apoi se vindeau la centrele de achizitie, plantau puieti în

padure sau faceau curatenie în parc cu dirigintele lor.

3. Cum erau priviti cei ce terminau liceul cu medii mari si reuseau la facultate?

Cei ce terminau liceul cu medii mari si reuseau la facultate aveau ocazia de a se angaja oriunde si de a fi cei mai

buni într-un anumit domeniu.
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Amintiri:

Aveam 12 ani in 1989. Asa ca mai tin minte diverse chestii din perioada comunista. Multi dintre cei mai tineri nu

pot intelege randurile urmatoare. Insa e bine sa ne mai amintim.

Cateva din chestiile pe care mi le mai amintesc ar fi:

- Inelul de la cravata, lucrul care se pierdea cel mai usor. Sau pe care ti-l luau colegii mai “glumeti”. Si ce urat

statea cravata legata cu nod.

- Cravata rosie de pionier. Poate ca era incomoda, dar era rau fara ea. Cand faceai ceva rau la scoala iti luau

cravata. Daca vedeai pe vreunul fara cravata, era clar ca facuse ceva, ca era recalcitrant.

- Bomboanele cubaneze, cele mai bune bomboane, dar foarte greu de gasit.

- Bananele cumparate de verzi si coapte pe sifonier.

- Fuga la alimentara.

Păreri ale oamenilor despre şcoala din perioada comunistă:

- Invătămantul este condus de neaveniti , pusi politic, pentru că cei care devin profesori azi sunt niste inculti,

profesori de nota 2, fară har, nu mai predau nimic in clase ca sa le ceri meditatii, manualele sunt scrise de

incompetenti , niste adevarate catastrofe si antinationale, parca facute sa distruga generatiile tinere si sa ne

stearga ca neam, legi in conduita scolara nu exista, pe motiv ca asa este democratic. Urmarea, producerea unor

indivizi-animale, cum scrie aici cineva, guvernati doar de instincte primare, neslefuite si tinute in frau de o

educatie.

- este absurd sa compram invatamantul inainte de 89 cu cel de acum, pur si simplu ce este acum in scoli este o

uriasa bataie de joc, copii invata din niste manuale aberante, nu mai exista pic de disciplina, este haotic totul,

inainte se facea carte in adevaratul sens al cuvantului, iar cei carora nu le placea cartea macar deveneau oameni

asa cum trebuie, cu respect si toate celelalte caracteristici ale unui om, nu animale cum se produc acum.

- Nu stiu ce predati, unde si cum, dar habar nu aveti ce inseamna scoala. Vorbiti in sabloane, fara a sti ce a fost

scoala inainte de 1989 si nici ce este ea acum. Strangerea borcanelor nu este o inventie sovietica, bolsevica, cum

credeti si o blamati, ci americana, venita imediat dupa al doilea razboi mondial, in perioada de criza. Scoala nu te

invata sa devii ideolog, activist sau luptator PCR, ca multi au ajuns si asa ceva, e adevarat, asa cum multi au

ajuns si astazi, desi nu se mai predau teme politice ca inainte de 1989.
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