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Structura tezei 

 

Evoluţia învăţământului românesc din ţinutul Năsăud în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea a urmat, în linii mari, traiectoria învăţământului transilvănean din aceeaşi perioadă. 

Deşi deţineau un statut privilegiat în ansamblul reţelei şcolare româneşti, şcolile năsăudene nu 

au fost valorificate ca sistem individualizat, ci ca parte a istoriei locale, în contextul 

reconstituirii trecutului ţinutului grăniceresc. Ca produs al militarizării graniţei, şcolilor li s-a 

conferit statutul „grăniceresc”, conservat ca element definitoriu al evoluţiei acestora atât în 

timpul, cât mai ales după desfiinţarea regimentului. 

„Şcolile grănicereşti năsăudene” reprezintă astfel o sintagmă ce defineşte elementele 

componente ale reţelei şcolare de pe teritoriul fostului regiment II românesc de graniţă cu 

centrul la Năsăud. Sistemul de învăţământ local cuprindea: şcolile triviale, şcolile primare 

naţionale din cele 44 de comune foste grănicereşti, Şcoala normală şi Gimnaziul din Năsăud, 

a căror tratare individuală sau sistemică s-a regăsit parţial, tangenţial şi fragmentar în 

cuprinsul unor lucrări sau studii de specialitate. Conturarea unei imagini veridice asupra 

fenomenului şcolar din zona năsăudeană necesită îmbinarea diferitelor părţi componente ale 

acestuia, într-o dimensiune factologica, compactă şi integratoare. 

Prin reconstituirea evoluţiei sistemului de învăţământ din această zonă s-a avut în 

vedere crearea unei alte dimensiuni a fenomenului şcolar, prin recuperarea documentară şi 

interpretativă a componentelor sale definitorii. Ca mijloc reconstitutiv, baza cercetării au 

reprezentat-o sursele documentare inventariate din fondurile arhivistice locale, cu precadere 

cele şcolare si confesionale. Aceste crâmpeie ale trecutului au fost redate, folosind mai multe 

categorii de izvoare documentare: circulare, statistici, corespondenţă, memorialistică- 
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varietatea surselor-oferind deopotrivă posibilităţi de interpretare variate, îndeosebi a acelor 

aspecte mai puţin exploatate în istoriografia problemei: dinamica şcolară, instrucţia, viaţa 

cotidiană a elevilor etc. 

O contribuţie importantă în cercetare a avut-o presa centrală şi regională de 

specialitate periodicele apărute de-a lungul acestei perioade, dar şi ulterior. De asemenea, 

lucrările generale şi cele speciale aparţinând istoriografiei vechi şi recente- au permis crearea 

unei imagini de ansamblu asupra evoluţiei istorice în general şi a sistemului de învăţământ în 

special din fosta zonă grănicerească. 

Plecând de la premisa că istoria înseamnă cunoaştere prin documente, am utilizat cu 

precădere metoda cercetării clasice, respectiv analiza şi critica documentului, pe care am 

corelat-o cu noile procedee ale investigaţiei istorice: metoda comparativă, cantitativ-calitativă 

(respectiv analiza demografică), observaţia longitudinală etc. Acestea au permis reconstituirea 

faptică a fenomenului şcolar intr-o dimensiune integratoare, sistemică. 

Pentru crearea unui tablou veridic al învăţământului românesc din ţinutul grăniceresc 

am avut în vedere asamblarea sistemică a diferitelor componente ale şcolii, mai puţin 

exploatate în istoriografia locală şi naţională dedicată acestei problematici. În capitolul I au 

fost redate premisele normativ-legislative ale organizării vieţii şcolare în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, urmărind totodată materializarea acestora în 

planul realităţii şcolare concrete. Ca mijloc reconstitutiv am uzitat circularele şcolare 

episcopale şi vicariale, ce reliefează atitudinea, reacţia bisericii faţă de politica statală, 

îndeosebi în perioada dualistă când procesul de modernizare instituţională a sistemului de 

învăţământ s-a realizat concomitent cu menţinerea specificităţii şi individualităţii sale în 

limitele autonomiei confesionale. 

Completarea cadrului extern al derulării procesului de învăţământ s-a realizat in 

capitolul II cu prezentarea structurilor administrative ale şcolilor, cu precădere a organismelor 

de inspecţie şi control pe linia monitorizării şi evaluării activităţii instructiv-educative din 

zonă. În acest sens au fost redate interdependenţa dintre factorii decizionali locali şi centrali, 

atribuţiile, şi modalităţile de exercitare a acestora în practica educaţională. 

Capitolul III a vizat reconstituirea dinamicii realităţii şcolare de pe teritoriul fostului 

regiment, prin valorificarea unor surse documentare inedite, oferite de fondurile arhivistice 

locale. Identificarea, prelucrarea şi interpretarea diverselor categorii de date statistice s-a 

realizat cu ajutorul indicatorilor statistici şcolari, ce au permis descrierea fenomenelor de 

abandon şi absenteism şolar la nivelul unor entităţi şcolare reprezentative, în diferite segmente 

temporale. Analiza respectivelor valori a permis realizarea unor studii de caz, cu impact 
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relevator asupra creionării stării reale a şcolilor şi a evoluţiei acestora în contextul realităţilor 

social-economice, politice şi mentale locale. 

Una dintre componentele esenţiale ale sistemului educaţional a reprezentat-o şi în 

această perioadă instrucţia şcolară, pentru redarea căreia au fost evidenţiate caracteristicile 

procesului de învăţământ pe diferite niveluri structurale: elementar, elementar superior 

(Şcoala normală) şi gimnazial (liceal). Capitolul IV a avut la bază reconstituirea principalelor 

coordonate ale învăţării, prin delimitarea formelor de organizare, descrierea conţinuturilor 

teoretice şi a strategiilor didactice utilizate, reliefând totodată impactul educaţiei asupra 

dezvoltării personalităţii individului. 

Plecînd de la premisa că eficienţa actului educaţional depinde în mare măsură de 

artizanii săi, am inclus în aria noastră de crecetare şi problematica personalului didactic din 

şcolile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor. 

Astfel, capitolul VI a urmărit reconstituirea profilului dascălilor năsăudeni, prin prisma 

activităţii lor profesionale, atât în cadrul organizat al şcolii, cât şi în afara acestuia. Pe baza 

relaţionării cu ceilalţi factori implicaţi în procesul instructiv-educativ au fost evidenţiate 

ipostazele dascălului în societate şi percepţia colectivă asupra rolului acestuia în cadrul 

comunităţii. Evoluţia statutului personalului didactic a fost analizată printr-o raportare 

constantă la cadrul nomic, reglementativ, ce definea exigenţele legislative ale vremii privind 

calificarea, salarizarea sau mobilitatea dascălilor în contexte temporale diferite. 

Capitolul VII a vizat evidenţierea unor aspecte privind infrastructura şcolară, urmărind 

funcţionalitatea edificiilor şi a spaţiilor educative, baza didactico-materială şi mijloacele 

(resursele materiale ale procesului instructiv-educativ). În acest cadru organizaţional extern s-

au înscris aprecierile generale şi contextuale privind evoluţia cantitativă şi calitativă a şcolilor 

din zona grănicerească în perioada studiată. 

Pentru completarea imaginii şcolii din graniţa năsăudeană au fost reconstituite şi unele 

aspecte din viaţa extraşcolară şi cotidiană a elevilor de la institutele năsăudene, îndeosebi a 

celor care frecventau cursurile Gimnaziului din localitate. În capitolul VIII, am evidenţiat 

unele crâmpeie ale vieţii de elev derulate în afara zidurilor şcolii, prin valorificarea 

dimensiunii istoriei trăite ce a întregit tabloul realist al şcolilor năsăudene în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. 

Conturarea unei imagini de ansamblu a sistemului şcolar din graniţa năsăudeană s-a 

realizat dintr-o perspectivă ce menţinea linia factologică, dar corela succesiunea 

evenimentelor cu realităţile contextuale ale vremii (legislative, demografice, social-economice 

etc). 
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Materialul edit şi inedit ce a stat la baza acestui demers reconstitutiv întăreşte 

convingerea că învăţământul năsăudean a cunoscut un proces de individualizare în ansamblul 

reţelei şcolare din Transilvania atât prin dimensiunea cantitativă, cât şi prin calitatea actului 

educaţional, ale cărui valenţe apreciative au depăşit cadrul teritorial al ţinutului militarizat. 

Statutul privilegiat al şcolilor s-a fundamentat pe unele premise, identificate în contextul 

politic al militarizării ce a favorizat apariţia primelor institute educative în zonă şi a generat 

mutaţii semnificative la nivelul mentalului colectiv. Statutul şi mentalitatea de grănicer, 

alături de exitenţa unor mijloace materiale sustenabile au reprezentat coordonate existentiale 

ale devenirii istorice atît în timpul, cât mai ales după desfiinţarea graniţei. O altă premisă a 

constat în crearea şi valorificarea pe tărîm şcolar a unui suport material sustenabil ce a permis 

funcţionarea institutelor educative la standardele şi exigenţele timpului. 

Percepută drept mijlocul esenţial de inserţie socială şi participare activă a tinerilor în 

viaţa comunităţii, şcoala a îndeplinit în epoca modernă un rol definitoriu în procesul 

permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Din această perspectivă, educaţia a dobândit 

valenţe noi, reprezentând un liant între capitalul cultural ereditar şi identitatea particulară a 

individului. Pe aceste coordonate s-au înscris în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

eforturile constante ale autorităţilor şcolare de a asigura un cadru extern şi intern optim 

derulării procesului de învăţământ în toate structurile sale ierarhice. Educaţia elementară a 

reprezentat în acest interval de timp corolarul procesului de învăţământ din şcoala 

românească. Ea s-a fundamentat pe materializarea unor deziderate comune ale individului şi 

ale societăţii, promovate constant de politicile educaţionale ale factorilor decidenţi şcolari. 

Instruirea primară a fost completată ulterior cu noi dimensiuni ale cunoaşterii, valorizate, prin 

prisma inserţiei socio-profesionale a membrilor comunităţii. 

Acest fapt s-a manifestat în contexte politice variate, urmând linia cadrului legislativ, 

reglementativ impus de trăsăturile proprii diferitelor tipuri de regim. Astfel de particularităţi 

au imprimat educaţiei coordonate proprii, identificate în elementele constitutive ale procesului 

de învăţământ: scopul şi dezideratele generale sau specifice, principiile, conţinuturile, formele 

de activitate sau planurile generale şi tematice ale învăţării. Evoluţia acestora a imprimat 

şcolilor năsăudene individualizări specifice de-a lungul acestei perioade, manifestate la 

nivelul fiecărei trepte de instruire în parte şi identificate în derularea secvenţială a actului 

învăţării. Educaţia a susţinut astfel perenitatea unor valori culturale ce au imprimat şcolilor 

grănicereşti particularitate şi individualism în ansamblul reţelei şcolare transilvane. 


