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I. INTRODUCERE 

 

Din dorinţa de a cunoaşte istoricul şcolii în care am educat cu toată 

dragostea generaţii de elevi timp de aproape două decenii şi la gândul că 

strădaniile şi frământările celor ce au muncit în această şcoală merită a fi 

cunoscute, am cercetat cu migală şi atenţie arhiva şcolii pentru anii 1842-

1965, precum şi alte lucrări privitoare la Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Ioan Cuza” din oraşul Fălticeni, pentru a întocmi monografia de faţă. 

Mărturisesc că munca depusă pentru întocmirea acestei lucrări nu a fost 

uşoară, dar satisfacţia ce am avut-o la terminarea ei, faţă de lucrurile 

interesante şi de învăţămintele desprinse, faţă de faptul că am putut stabili 

legătura dintre trecutul şi prezentul acestei instituţii însemnată prin 

vechimea ei, prin iluştrii săi fondatori ca şi prin activitatea cadrelor 

didactice, a fost cu adevărat o satisfacţie a împlinirii unui lucru folositor şi 

pasionant, deosebită de aceea a împlinirii unor lucruri obişnuite. 

Datele, consemnările, amintirile aşternute pe hârtie despre drumul 

parcurs de Şcoala Gimnazială Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza”, în cele peste 12 

decenii de existenţă nu au pretenţia decât să informeze pe cititori. 

Lucrarea este completată cu câteva consemnări făcute de scriitorul Nicu 

Gane, criticul literar Eugen Lovinescu, precum şi dramaturgul Horia 

Lovinescu, profesor emerit Vasile Ciurea, profesor fruntaş Aurel George 

Stino, studentul Grigore Ilisei şi alţii care şi-au legat anii frumoşi ai 

copilăriei, prin munca desfăşurată ca elevi, de această veche alma-mater. 

 

II. ISTORICUL ŞCOLII 

 

Deşi Fălticenii datează ca aşezare din secolul al XV-lea, primul 

document în care îi apare numele ca sat fiind un uric1 dat de Ştefan cel 

Mare în Suceava la data de 15 martie 1490, iar ca oraş din secolul al XVIII-

lea, primele şcoli aveau să ia fiinţă mai târziu peste ani şi ani, în prima 

jumătate a secolului al XIX-lea. 

Oamenii din popor nu ştiau carte, iar boierii cunoscători chiar a mai 

multor limbi străine: greaca, latina, franceza, aduceau pentru instrucţia şi 

educaţia fiilor lor, profesori străini sau guvernante pentru fete.  În părţile 

Fălticenilor  boierii care ţineau asemenea dascăli pentru a-şi învăţa copiii, 

primeau şi pe fiii altor oameni bogaţi. La câţiva ani de la înfiinţarea 

târgului, în 1781 s-a scris un act de vânzare. Scrisul specialiştilor care 

redactau acte între târgoveţi folosea un caracter de litere urâte, de 

începători, fără a mai vorbi de respectarea unor norme ortografice.  

                                                           
1
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Datorită dezvoltării meşteşugurilor şi comerţului, la începutul secolului 

al XIX-lea se simţea din ce în ce mai mult nevoia de învăţătură prin părţile 

locului. După o statistică din 1831, în Fălticeni erau 295 breslaşi, din care: 

croitori, blănari, căciulari, vopsitori, zidari, dogari, tâmplari, velniceri2, 

negustori de fier, casapi3, cârciumari, ş.a. 

Iarmarocul de la „Sfântul Ilie” era renumit încă din anul 1814 când a 

fost înfiinţat prin hrisovul dat de domnitorul Scarlat Calimah. 

În aceste împrejurări, circulara dată de în anul 1831 de către 

„Comitetul învăţăturilor publice” atrăgea atenţia asupra necesităţii şcolilor. 

Potrivit cartografiei şcolilor din Moldova întocmită în anul 1839, în Fălticeni 

funcţionau 4 şcoli particulare, aşa numite „pansioane”, după cum urmează:  

a) –şcoala lui G. Ştefan cu 20 de elevi, unde se preda nemţeşte, 

franţuzeşte şi aritmetica; 

b) –şcoala lui N. Daşchievici cu 24 de elevi, unde se preda nemţeşte 

şi moldoveneşte; 

c) –şcoala lui Ştefan Gafencu cu 6 elevi, în care se preda 

moldoveneşte; 

d) –şcoala lui I. Simionovici cu 4 elevi unde se preda „tip”. 

Aşadar, în cele 4 şcoli particulare, frecventau în total 54 de elevi şi cele 

mai populate din acea vreme erau cele în care se predau limbi străine. 

Amintim că şcoli particulare erau şi la sate, înfiinţate pe moşiile boierilor. 

În anul 1840 reprezentanţii boierilor, preoţilor şi negustorilor din 

Fălticeni intervin pentru înfiinţarea unei şcoli publice. „Departamentul  din 

lăuntru” trimite Isprăvniciei de Suceava o adresă prin care face cunoscut că 

s-a hotărât să se înfiinţeze o şcoală, punându-le totodată în vedere să aleagă 

locul necesar desfăşurării învăţământului. Urma să vină pentru a da 

îndrumările necesare şi a numi profesorul respectiv, Aga Gheorghe Asaki. 

Nu se ştie dacă referendarul şcolilor mai sus amintit a venit sau nu în 

Fălticeni. Primul profesor numit Gh. Nicolescu nu s-a prezentat la post şi în 

anul 1841 şcoala publică din Fălticeni încă nu funcţiona. 

În luna ianuarie 1842, în locul profesorului Nicolescu mutat în altă 

localitate, a fost numit ca profesor Neofit Scriban. Venise la Fălticeni de la 

mănăstirea Neamţ, unde fusese exilat de vodă Mihai Sturza drept pedeapsă 

pentru faptul că, în calitatea ce o avea de protosinghel, citea operele literare 

scrise de Voltaire şi cânta din vioară. Neofit Scriban era un om cu vederi 

progresiste, dornic să-şi îmbogăţească mereu cunoştinţele, iubitor de 

frumos. Ţinea înflăcărate lecţii de istorie şi cea mai mare mulţumire 

sufletească era când se afla în mijlocul şcolarilor săi. 

Cursurile şcolii s-au deschis, după unele documente la 2 februarie, 

după altele la 1 aprilie 1842, în casa lui Teodor Ceraski –casă care există şi 

astăzi în faţa uzinei electrice din Fălticeni, pe strada care poartă şi astăzi 

                                                           
2
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numele de strada „Şcoala Domnească”. Localul avea nevoie de reparaţii. 

Datorită faptului că târgoveţii erau săraci iar boierii, deşi aveau posibilităţi 

materiale, erau pătrunşi de dorinţa de a aduna cât mai mult pentru ei, au 

refuzat să-şi dea contribuţia bănească pentru acest scop, pretextând că 

„elevii cei mai mulţi sunt veniţi de pe afară”, adică din afara oraşului 

Fălticeni. 

Din studierea documentelor desprindem concluzia că instituț ia nu a 

fost înfiinţată datorită bunăvoinţei conducătorilor vremii, aprobarea a fost 

smulsă de către cei ce doreau să lumineze mintea copiilor lor. 

La sfârşitul anului 1843, şcoala la care funcţiona pe lângă Neofit 

Scriban şi supliantul A.Vicol, avea 32 de elevi în „clasul elementar”, 8 elevi 

în „clasul normal I” şi 9 elevi în „clasul normal II”.  

În anul 1843, Neofit Scriban pleacă din Fălticeni şi şcoala se închide 

până la 1 martie 1845, când reîncep cursurile cu profesorul Neculai 

Verdeanu, venit de la Târgu Frumos.  În acelaşi an la începutul lunii 

octombrie, este numit „supleant” Costîn Cocea care în anul 1859 a fost 

încadrat ca director al şcolii.  

Pentru instruirea personalului bisericesc, în oraşul Fălticeni s-a 

înfiinţat şi o şcoală catihetică în anul 1846, la care a venit în 1852, de la 

„fabrica de popi”, cel care avea să fie cel mai mare povestitor din literatura 

noastră, scriitorul Ion Creangă.  

La această şcoală au funcţionat ca dascăli Vasile Arhipescu, căruia i-a 

urmat Nicolae Conta, la care a învăţat Ion Creangă, Th. Lateş şi ultimul, 

Vasile Grigorescu. În anul 1859, elevii acestei şcoli trec cu tot cu profesor la 

vechea Şcoală Domnească, luând fiinţă în continuare Şcoala primară de 

băieţi Nr.1 din oraşul Fălticeni. 

Încă din anul 1845 se iau măsuri pentru îngrădirea învăţământului 

particular prin ordinul în care se arată că „nime este volnic a strânge şi a 

învăţa copiii în vreun ţinut unde s-au înfiinţat şcoală naţională, care 

chezăşueşte fericirea ţării”. 

Totuşi, în anul 1858 pentru fete existau şcoli particulare apărute mai 

târziu decât şcolile de băieţi. Este şi aceasta o amprentă a nedreptei 

inegalităţi dintre sexe promovată în vremurile bazate pe exploatare. În 

Fălticeni figura în acest an, pe lângă Şcoala primară de băieţi şi 

Pensionul de fete al doamnei Cocea. 

În anul 1859, din iniţiativa orăşenilor din Bacău, Roman, Fălticeni şi 

Galaţi, s-au înfiinţat cu concursul ministerului şcoli de fete. Amintim că la 

data de 31 octombrie 1859 a fost înfiinţată, cu dosarul nr.1320, „şcoala 

filială” cu două institutoare. 

Pentru a se putea înfiinţa, institutorul C. Cocea şi-a dat casele gratuit 

timp de 3 ani. Astfel s-au pus începuturile primei şcoli publice de fete sub 

numele de „şcoala filială”. Prima institutoare a fost Varvara Filipovici, prin 

căsătorie Nicolau. Fetele se înscriau şi la şcolile publice de băieţi, iar 

învăţătorilor care aveau în şcoli fete li se acordau un adaos la salariu. La 10 
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august 1860 se înfiinţează al III-lea post, iar la 1 septembrie 1864 se 

înfiinţează postul IV. 

Între anii 1872-1878 clasa a IV-a a funcţionat unită cu clasa a III-a. 

În anul 1859, anul înfiinţării şcolii, au fost înscrise 32 de eleve. Primele 

absolvente, în număr de 7 au ieşit în anul 1864. Numărul lor a crescut pe 

măsură ce numărul elevelor înscrise a sporit. După construirea noului local 

de şcoală, în anul 1900, clădirea a fost cedată Şcolii Primare de băieţi Nr.2 

Fălticeni. 

De la acea dată şi până în anul 1948 Şcoala Primară Nr.1 de fete a 

funcţionat alternativ cu Şcoala Primară Nr.1 de băieţi în localul de pe 

strada Sucevei, fiecare şcoală având buget separat şi conducere aparte. Prin 

noua organizare ce s-a dat şcolilor, aceasta a devenit şcoală mixtă în anul 

1948, funcţionând în forma aceasta până în prezent. 

În anul 1917, nu a funcţionat nicio şcoală în Fălticeni, acestea fiind 

ocupate de spitale, fiind perioada desfăşurării primului război mondial.  

În cursul celui de-al doilea război mondial, în luna martie 1944, şcoala a 

fost evacuată în fostul judeţ Câmpulung Muscel, din cauza apropierii 

frontului. Neavând mijloace suficiente de transport, s-au evacuat parte din 

matricole, registrele comitetului şcolar, ale cantinei, cooperativei şcolare şi 

250 de volume din biblioteca şcolii. La 12 martie 1945 s-a reîntors întreg 

corpul didactic cu personalul inspectoratului şcolar. La reîntoarcere, 

directoarea şcolii de fete, R. Băieşu, menţionează în cronica şcolii: „Este 

mare lipsă de bănci şi de materiale didactice”. 

Menţionăm că, între anii 1925-1926, a funcţionat pe lângă şcoala 

primară Nr.1 de băieţi, cursurile de ucenici. 

În istoria şcolii putem preciza că au existat patru perioade în ceea ce 

priveşte organizarea ei: 

a. De la înfiinţare 1842 până în 1851, a funcţionat ca şcoală publică 

cu durată de 3 ani –clasul elementar, clasul normal I şi clasul 

normal II; 

b. Din 1851 până în 1948, a funcţionat ca şcoală primară de 4 ani de 

băieţi şi şcoală primară de fete din 1859; 

c. După 1948, a funcţionat ca şcoală elementară mixtă de 7 ani, 

până în 1964; 

d. Din 1964 şi până în prezent funcţionează cu 8 clase ca şcoală de 

cultură generală obligatorie. 

Important de reţinut este faptul că Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni este cea mai veche şcoală 

primară publică din raion, fiind înfiinţată în 1842, după care i-au 

urmat în ordinea înfiinţării şcolile din: Rădăşeni, Bogdăneşti, Boroaia, 

Preuteşti, înfiinţate în anul 1858, Şcoala Nr.1 de fete înfiinţată în 1859, 

şcolile din  Lămăşeni, Drăguşeni, Dolhasca în 1864. În anul 1865 a luat 

fiinţă şcoala din Rotopăneşti. Acestea sunt primele 10 şcoli înfiinţate în 
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raionul Fălticeni. Celelalte şcoli din oraşul Fălticeni au fost înfiinţate după 

cum urmează: 

 Şcoala Primară Nr.2 de băieţi şi fete, în anul 1873; 

 Şcoala Primară Nr.3 Oprişeni, în anul 1868; 

 Şcoala Primară Nr.4 Şoldăneşti, în anul 1908. 

Dacă istoria şcolii noastre vorbeşte, referindu-se la începuturile 

activităţii ei, despre şcoala cu durata de 3 ani, astăzi în aceeaşi instituţie de 

învăţământ ca şi în toate şcolile de cultură generală de pe cuprinsul patriei, 

se desfăşoară învăţământul general şi obligatoriu de 8 ani. Progresele sunt 

remarcabile. Treptele pe care a urcat învăţământul în ultimele decenii sunt 

o urmare evidentă a politicii partidului clasei muncitoare din patria noastră 

de ridicarea continuă a nivelului cultural al poporului. 

Potrivit hotărârilor luate la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 

Român din iulie 1965, se pregătesc condiţii pentru mărirea duratei 

învăţământului obligatoriu, aceasta ca o necesitate cerută de dezvoltarea 

impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii, creşterii volumului de cunoştinţe ce trebuie 

însuşite de elevi. 

În prezent, răspunzând cerinţelor programului şi sarcinilor trasate de 

partid, Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” pregăteşte, prin colectivul de cadre 

didactice, oameni capabili să dea viaţă măreţelor obiective înscrise în 

planurile de dezvoltare a economiei şi culturii, oameni temeinic şi 

multilateral pregătiţi. 

 

III. NUMELE  ŞCOLII 

 

Întorcându-ne cu 124 de ani în urmă, în 1842, dată la care este 

înregistrat actul de naştere al şcolii, întâlnim numele de şcoală publică spre 

a o deosebi de şcolile particulare ce funcţionau, în partea locului până la 

acea dată. Pentru faptul că şcoala primară publică din oraşul Fălticeni a 

fost vizitată de către domnitorul Cuza Vodă în anii 1860 şi apoi în 1864, i s-

a atribuit numele de Şcoala primară de băieţi Nr.1 „Alexandru Ioan 

Cuza”, în anul 1900 când a început să funcţioneze în localul propriu, în care 

îşi desfăşoară activitatea şi astăzi. 

După Reforma Învăţământului din august 1948, în urma procesului de 

mixtare, Şcoala de băieţi Nr.1 şi Şcoala de fete Nr.1 se contopesc sub 

denumirea de Şcoala Elementară de 7 ani Nr. 1 Fălticeni. 

Funcţionează cu această denumire până în anul 1959, când cu prilejul 

sărbătoririi centenarului Unirii, în temeiul Decretului Prezidiului Marii 

Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România, Ministerul 

Învăţământului şi Culturii  dispune prin ordinul nr.6 din ianuarie 1959, 
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semnat de ministrul Învăţământului şi Culturii, academicianul A. Joja, ca 

Şcoala Elementară de 7 ani din Fălticeni să poarte denumirea de Şcoala 

Elementară de 7 ani Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza”. Se revenea la vechea 

titulatură. În atribuirea numelui şcolii s-a ţinut seama de dorinţele 

pedagogilor, părinţilor, elevilor şi organelor locale, precum şi de tradiţiile 

culturale şi ştiinţifice existente în viaţa şcolii. 

Încheindu-se procesul de generalizare a învăţământului de 7 ani şi 

creându-se condiţii pentru trecerea la învăţământul general de 8 ani, din 

anul 1964 şcoala primeşte denumirea de Şcoala Generală de 8 ani 

„Alexandru Ioan Cuza”. În prezent, ca urmare a transformărilor 

petrecute în patria noastră, precum şi datorită cerinţelor etapei de 

dezvoltare a societăţii care impun trecerea în următorii ani la pregătirea 

condiţiilor pentru mărirea duratei învăţământului obligatoriu, titulatura 

nouă nu se referă la numărul de ani ai învăţământului obligatoriu. 

Numele Şcolii Generale Nr.1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni este 

sărbătorit în fiecare an, în ziua de 24 Ianuarie, atât de către elevi, cât şi de 

părinţii acestora şi de cadrele didactice, prin serbări bine pregătite. 

Amintim programul serbării dat în cinstea zilei de 24 Ianuarie 1959, 

sărbătoarea centenarului Unirii, cu care prilej s-a sărbătorit pentru prima 

dată, în anii puterii populare, numele şcolii: 

 

Partea I-a 

 Festivitatea atribuirii numelui şcolii. 

Partea a II-a 

 Hora Unirii…………………………………………...................................cor 

 Lui Cuza Vodă –recitare.……………...............................Puşcaşu Mircea 

 Măreţ pământ………………………………..……...….............................cor 

Cântec de slavă –recitare……………..…............................Abramovici R. 

Partidului…………………………………………....……..........................cor 

Am prins un cântec –recitare…………………...........................Maxim M. 

Sârba………………………………………………………...........................cor 

Hora lui Cuza Vodă –recitare…………..…..........................Zaharovici T. 

Cuza Vodă –recitare……………………..…............................Harşcovici I. 

Hora centenarului………………………………………............................cor 

Exerciţii gimnastice............................................... clasa a III-a şi a IV-a 

Tâlharul pedepsit –recitare………………….........................Popa Angela 

Muzică populară românească.................... executată de orchestra şcolii 

Steluţa……………………………............................dans clasele a VI-a A,B 
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Bucuria……………………………….......................dans clasele a V-a A, B 

Stele de mărimea întâia –recitare………………....................... Heinic M. 

Trandafirul………………………..........................dans clasele a VI-a A,B 

Moş Ion Roată şi Unirea……………………………........................scenetă. 

 

Festivitatea a avut loc sub conducerea tov. Ilioaia Constantin, 

directorul şcolii, cu concursul tuturor cadrelor didactice. 

Programul artistic bogat, ca şi toate acţiunile desfăşurate în cinstea 

acestei zile au dus la constatarea că aşa înţeleg elevii să cinstească trecutul 

şcolii lor. 

Numele pe care-l poartă şcoala, fiind numele unui iubitor de popor, de 

dreptate şi libertate, constituie un prilej în plus a educa tineretul în spiritul 

dragostei pentru înaintaşii progresişti ai poporului nostru şi al respectului 

pentru munca şi lupta acestora, contribuind la întărirea sentimentului 

patriotic al elevilor. 

 

IV. ROLUL ŞCOLII ÎN ÎNFĂPTUIREA UNIRII 

 

Prin activitatea desfăşurată de învăţătorii încadraţi la această şcoală, 

în prima jumătate şi la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al 

XIX-lea, pătrunşi de un fierbinte patriotism, stăpâniţi de idei progresiste –

Şcoala Generală Nr.1 din oraşul Fălticeni a avut un rol important în 

înfăptuirea actului Unirii. 

Demn de amintit este numele lui Neofit Scriban, fondatorul şi primul 

profesor al acestei şcoli, care a fost unul dintre înflăcăraţii unionişti ai 

vremii. Fiind un bun orator, a vorbit în anul 1857, pe câmpia Frumoasei de 

lângă Iaşi, despre Unire, în faţa a peste 40.000 de oameni. Ca deputat în 

Divanul ad-hoc, a ţinut înaintea solilor puterilor vremii o înflăcărată 

cuvântare. În casa sa de la via din Socola se ţineau scurte întruniri 

unioniste. Când propaganda în Moldova a fost bine organizată, profesorul 

Scriban a plecat la Bucureşti însoţit de nepotul său Romulus. De frica 

poliţiei purtau asupra lor ascunse la piele actele secrete ale Unirii. 

Într-un miez de noapte de vară au trecut Milcovul, apoi, urcându-se 

într-o căruţă, au pornit spre oraşul Bucureşti, unde au descins ca doi străini 

necunoscuţi. 

Aici ei luat legătura cu capii unionişti munteni, precum şi cu 

reprezentantul Franţei şi după o lună de propagandă s-au întors în 

Moldova. N. Scriban a scris şi a publicat două broşuri, „Unirea românilor” 

Neofit%20Scriban
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şi „Foloasele Unirii”, broşuri care au făcut zgomot în toată Europa, 

ţinându-se seama de ele şi în Congresul de la Paris. Lucrările amintite au 

fost tipărite în zeci de mii de exemplare şi s-au împărţit printre cadrele 

didactice stăpânite de aceeaşi dorinţă de a se înfăptui Unirea Principatelor. 

Stăpânit de o bucurie fără margini, a rostit la 24 ianuarie 1859 următoarele 

cuvinte: „Scumpă Românie, când fiii tăi te apărau cu armele, când o 

mulţime de alţi fii ai tăi erau batjocoriţi şi persecutaţi, când erau rătăcitori 

prin munţi şi păduri, când erau schingiuiţi, legaţi şi arestaţi, când mureau 

de supărare departe de tine în pământ străin, când cântau tristele tale doine 

pe tărâmuri străine, atunci aceşti bravi îţi împleteau cununa cea minunată. 

Onoare ţie şi onoare lor! Tineri şi bătrâni, cântaţi împreună, popoarele joacă 

Hora Unirii Române şi cu toţii strigaţi: Vivat România una şi autonomă că 

astăzi soarele a răsărit!” 

Discursurile ca şi faptele sale ni-l arată ca un neîntrecut patriot. 

Alături de această personalitate cu care şcoala noastră se mândreşte, a 

desfăşurat o bogată activitate în sprijinul mişcării unioniste şi Nicolae 

Verdeanu, fost director al şcolii. La întrunirile ce se ţineau în casele 

vornicului Alecu Forăscu, ca şi la cele organizate de tinerii vremii odată pe 

săptămână la Slatina, era un aprig propagandist. 

Fiind chemat la ispravnic4 a fost întrebat cine este de atrage oameni şi 

se adună cu alte persoane în consfătuiri. Întâi a fost ameninţat cu arestul, 

apoi a fost destituit din învăţământ la 1 aprilie 1857, pentru activitatea cu 

unioniştii înlocuit cu Costîn Cocea. Institutorul Verdeanu nu s-a lăsat 

învins. A protestat către baronul Talleyrand. La protestul său s-au asociat 

şi părinţii elevilor săi. Protestul a avut efect. Verdeanu şi-a reluat postul la 

data de 9 mai 1857, continuând mai aprig lupta pentru unire. După 

Înfăptuirea Unirii şi înscăunarea lui Alexandru Ioan Cuza s-au organizat 

anchete care au dat deplină satisfacţie patriotului Verdeanu. În urma unei 

inspecţii făcute de un delegat din minister la examene, i s-a trimis 

următoarea adresă: „…..Luându-se încredinţare despre zelul şi capacitatea 

ce aţi întrebuinţat în predarea metodică a lecţiilor precum şi în diriguirea 

aceste şcoli, departamentul cu plăcere vă exprimă din partea-i deplină 

mulţumire păstrându-şi dreptul a vă mijloci în timpul cuvenit răsplătirea 

garantată de aşezământul şcolar.” 

Demn de menţionat este faptul că, cadrele didactice mai sus amintite 

au îmbrăţişat cu entuziasm marea idee a Unirii în împrejurări când 

biruinţa nu era sigură, ţinând seama că erau destui potrivnici, atât în 

                                                           
4
 Dregător însărcinat cu conducerea unui județ sau a unui ținut 
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interiorul cât şi în afara ţării care se manifestau împotriva înfăptuirii 

acestui act istoric. 

Ca reprezentanţi progresişti ai şcolii erau gata să facă orice pentru 

realizarea acestui măreţ ideal, convinşi că înfăptuirea Unirii constituia 

prima piatră aşezată la temelia statului român. 

Oameni clarvăzători, destoinici luminători, au propagat ideile unioniste 

în rândul elevilor, prin lecţiile ce le predau ca şi în rândul cetăţenilor 

vârstnici. Aşa se explică că „Hora Unirii”, pe versurile poetului Vasile 

Alecsandri, era cântată la toate răspântiile meleagurilor fălticenene, de 

vârstnici şi de copii. 

Cunoscutul scriitor Nicu Gane, fost elev al Şcolii Domneşti din 

Fălticeni, a scris în amintirile sale din anii 1849-1891 „Cine a trăit în acea 

perioadă de prodigioasă mişcare naţională şi i-a văzut roadele, poate zice că 

a trăit două vieţi”. 

Au trecut peste 107 ani de la înfăptuirea istoricului act. În compunerea 

cu titlul „24 Ianuarie, ziua şcolii noastre”, dată elevilor clasei a IV-a, elevul 

P.C. a scris: „…bunicul bunicului meu a făcut parte din divanurile ad-hoc şi 

a fost luptător pentru Unire”. 

Bunicii bunicilor nepoţilor de astăzi au luptat pentru Unire, iar ei 

învaţă într-o şcoală frumoasă în holul căreia străjuieşte, pe tablou în 

mărime naturală, chipul primului domnitor al Principatelor Unite şi sunt 

mândri de aceasta. 

 

V. LOCALUL ŞCOLII 

 

Drumeţul care cutreieră centrul oraşului Fălticeni şi se îndreaptă apoi 

spre strada Sucevei, va trece prin dreptul clădirii cu numărul 80 în care 

funcţionează Şcoala Gimnazială  „Alexandru Ioan Cuza” din anul 1900. 

Construcţia înălţată din cărămidă are caracteristicile localurilor de 

şcoli ridicate în prima jumătate a secolului în care trăim. I s-a pus piatra 

fundamentală în aprilie 1899 şi a fost inaugurată la data de 1 septembrie 

1900. 

Până la această dată şcoala a funcţionat în clădiri modeste:  

-pe strada Şcoala Domnească în casele Teodor Ceraschi, vis-a-vis de 

uzina electrică până în anul 1845; 

-în casele I. Filipovici din colţul livezii, aflate în faţa Tribunalului, până 

în anul 1846; 

-în casa E. Focşăneanu unde a fost librărie, până în anul 1854; 
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-în casele postelnicului5 Matei Gane din strada Sucevei –casele unde se 

află astăzi Grădiniţa Nr.1; 

- în 1858 se mută în casele stolnicului6 Iordache Radu din strada Boian; 

Şcoala s-a mutat din loc în loc până în 1862 când s-a cumpărat local 

propriu, în strada Ion Creangă, local ocupat în prezent de Grădiniţa 

Specială de surdo-muţi. Aici a funcţionat până la 1 septembrie 1900 când s-

a inaugurat localul propriu în care funcţionează astăzi, clădit de comună 

după un plan tip. 

Pe lângă cele 4 săli de clasă a căror dimensiuni sunt de 11,50m 

lungime, 7m lăţime şi 4,50m înălţime, s-au amenajat în acelaşi scop, holul 

de la intrarea din faţă precum şi două din camerele locuinţei din curte, 

construită iniţial pentru directorul şcolii. Astfel că şcoala funcţionează în 

prezent cu 7 săli de clasă. În dreapta şi în stânga sălii mari în care elevii îşi 

petrec recreaţia pe timp nefavorabil, sunt cele două cancelarii: una a 

cadrelor didactice, cealaltă a directorului. Spaţiul fiind insuficient pentru 

populaţia şcolară ce a sporit an de an, două clase funcţionează în localul 

Liceului Nr.1. 

Din lipsă de spaţiu, şcoala nu are o sală specială pentru laborator. 

Pentru păstrarea materialului didactic existent s-a construit în anul 1958 

câte un perete despărţitor pe o distanţă de 4m în lungime şi 2,5m lăţime, 

din scânduri şi geamuri de sticlă, în spatele căruia sunt depozitate 

materiale de istorie, geografie, materialele folosite la obiectele ştiinţe 

naturale, fizică, chimie, matematică, lb.română. 

Clădirea este înconjurată de o curte plantată cu arbori şi pomi fructiferi 

în suprafaţă de 1.200de m.p. 

În faţă are o grădină cu flori şi este străjuită de câţiva brazi falnici. 

Spre sud se învecinează cu clădirea Sfatului Popular al oraşului 

Fălticeni, spre nord cu strada Sucevei, spre apus cu o locuinţă proprietatea 

statului, iar spre răsărit cu o locuinţă particulară. 

Nu departe de localul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, poţi 

contempla opera de modernizare a oraşului Fălticeni, noul cartier de 

blocuri, în care cetăţenii, noii locatari, şi-au înscris copiii la această şcoală 

cu convingerea că vor fi pregătiţi la nivelul cerinţelor societăţii socialiste. 

În prezent, harnicii constructori înalţă în vecinătatea şcolii, spre strada 

Nicu Gane, clădirea unui modern complex meşteşugăresc. 

                                                           
5
  șeful cancelariei de afaceri externe 

6
   dregător care purta grija mesei domnești, fiind șeful bucătarilor, al pescarilor și al grădinarilor. ♦Șef bucătar boieresc 
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După cum se vede, noul domină împrejurimile vechiului edificiu de 

cultură. 

 

VI. BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII 

 

Până în anul 1900, şcoala a funcţionat în localuri modeste, având 

condiţii necorespunzătoare pentru buna desfăşurare a învăţământului. 

În general, şcolile primare existente la sfârşitul secolului al XIX-lea 

întâmpinau dificultăţi din partea forurilor judeţene, atât în privinţa 

localului, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea bazei lor materiale. 

Acest lucru se desprinde şi din constatările făcute de delegatul 

ministerului care a participat la examene în anul 1854. După ce aduce laude 

institutorului N. Verdeanu spune despre casa  în care se afla şcoala: 

„…starea părţii materiale am găsit-o nesuferită, atât întru aceea ce atinge 

îngustimea încăperilor, lipsa de comoditate cerută de a răspunde la scopul 

acestui aşezământ, ca elevii să aibă spaţiu, unde trebuie a-şi recita lecţiile, 

mai înainte de orele prelecţiei, dar totodată ea este o locuinţă nesănătoasă 

aşezată cu partea cea luminoasă despre o uliţă plină de necurăţenie”. 

Deseori directorul şcolii, N.Verdeanu, reclama că nu are cele necesare 

bunei desfăşurări a învăţământului: „om de slujbă, lemne, lumină, 

ceasornic, dulap, scaune, cretă, cerneală, hârtie, răşină, mături, cofe, căni, 

ciubăr, topor, cleşte, vătrar, ş.a. „ Mai cerea Epitropiei cărţi: „abecedare, 

geografii, tăbliţe cu alfabet, exemplare pentru limba latină, hărţi, etc”, 

În anuarul general al Ș colii Primare de fete pe anul 1863, la pagina 

144, găsim că această şcoală avea zestrea ce urmează: zece bănci din care 

una stricată, trei mese, două mese mici, un scaun, o condică pentru 

expediţie, o pecete a şcolii, două cofe, o cană pentru apă şi o mătură. 

La început, această şcoală era subvenţionată de Comitetul Şcolar cu 

730 de lei vechi anual pentru întreţinere. Personalul didactic era retribuit 

de stat cu câte 300 de lei vechi pe lună trimiș i direct de la Minister, 

trimestrial, în galbeni zimţiţi. 

Din cele relatate mai sus se desprinde faptul că preocuparea organelor 

conducătoare competente din acea vreme pentru asigurarea bazei materiale 

a şcolii era insuficientă. 

Cerinţele şcolii erau acoperite în unele cazuri din fondurile donate de 

anumite persoane. În 1899 a primit donaţia de 300 de lei  dată de 

institutoarea Safta Apostoleanu, formând un fond care-i purta numele. 
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Astăzi, prin grija partidului şi guvernului, este asigurată baza 

materială a tuturor şcolilor, creându-se astfel condiţii pentru desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ la un nivel ridicat, corespunzător cerinţelor 

de astăzi. 

Mobilierul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” este nou în 

majoritatea sălilor de clasă. Tablele sunt duble, fapt ce înlesneşte scrierea 

schemelor complete, a desenelor şi explicaţiilor necesare, a rezolvării 

problemelor şi efectuării exerciţiilor care cer un spaţiu mai mare. Băncile de 

tip nou, dulapurile de acelaşi fel din fiecare clasă, lozincile scrise pe sticlă şi 

încadrate în rame aurii, suporturile de flori vopsite în aceeaşi culoare, dau o 

înfăţişare plăcută interiorului şcolii. 

Şcoala este dotată cu un bogat material didactic, folosit în predarea 

lecţiilor, ca: hărţi, tablouri istorice, planşe pentru limba română şi 

matematică, aparat pentru fizică şi chimie, piese împăiate şi preparate 

pentru ştiinţele naturii, mingi, beţe pentru ştafetă, trambulină elastică, 

greutăţi, schiuri pentru educaţia fizică. Preocupate de sporirea eficienţei 

lecţiilor, cadrele didactice folosesc la lecţii discurile7 şi diascopurile8, iar în 

scopul realizării educaţiei comuniste întrebuinţează televizorul şi aparatul 

de radio. 

Din inventarul şcolii pe anul 1965, se desprinde că materialul didactic 

existent în şcoală, este evaluat după evidenţele contabile la suma de 

8.133,20 lei. 

Biblioteca şcolii pune la dispoziţia cititorilor un număr de 1.615 volume, 

dintre care: 1.481 cărţi literare, 70 cărţi pedagogice, 22 cărţi ştiinţifice, 8 

reviste şi buletine, însumând valoarea de 10.000 lei. 

Faţă de cele 300 de volume existente în anul 1947, deci înainte de 

reforma învăţământului, numărul cărţilor a sporit de peste 5 ori. Pentru a-

şi exercita rolul instructiv-educativ, biblioteca este îndrumată cu 

competenţă de învăţători şi profesorii de limba română. 

Unii elevi au fost îndrumaţi să prezinte recenzii în faţa cititorilor colegi 

spre a le dezvolta gustul pentru lectură. Cărţile citite îi ajută să cunoască 

nu numai trecutul de luptă al popoarelor şi realizările prezentului, dar îi 

câştigă mai ales prin măiestria lor artistică, prin limba frumoasă şi bogată. 

În anul 1851, D.G.Hosnaş, revizorul departamentului din lăuntru, a 

donat şcolii din Fălticeni, suma de 350 de lei pentru cumpărarea de cărţi la 

elevii săraci. Aşa era acum în urmă cu peste un veac. 

                                                           
7
 suport de redare a înregistrărilor, în special al muzicii 

8
 aparat care servește la proiecția diapozitivelor 
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În anii luminoşi ai puterii populare, începând cu anul 1961, prin grija 

partidului pentru asigurarea unor condiţii materiale din ce în ce mai bune 

pentru studiu, li s-a dat în dar elevilor şcolii noastre, ca şi tuturor elevilor 

de pe întinsul patriei, în clasele I-VII, manuale gratuite. În anul şcolar 

1964-1965 au primit manuale gratuite şi elevii claselor a VIII-a, iar în anul 

1965-1966 s-a aplicat hotărârea partidului luată la Congresul al IX-lea, de a 

se acorda gratuitatea manualelor tuturor elevilor înscrişi în clasele I-XII, 

act de cultură ce situează patria noastră printre ţările înaintate din lume. 

Valoarea manualelor gratuite s-a ridicat la suma de aproximativ 20.000 lei 

anual. 

Cifrele consemnate în bugetul şcolii reflectă grija deosebită ce se acordă 

în patria noastră îmbunătăţirii bazei materiale a şcolii în vederea asigurării 

unor condiţii optime desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

Bugetul şcolii pe anul financiar 1965, prevedea asigurarea unor condiţii 

optime desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

  370.000 lei contribuţii asupra salariilor; 

  33.500 lei cheltuieli de gospodărie; 

  100 lei delegaţii, deplasări; 

  17.850 lei cheltuieli şcolare; 

  850 lei procurări cărţi bibliotecă; 

  1.500 lei premii şcolare; 

TOTAL: 450.800 lei.  

An de an deschidem şcoala în condiţii din ce în ce mai bune. Putem 

afirma că Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni are toate 

caracteristicile unei instituţii de învăţământ de cultură generală la nivelul 

anilor noştri. 

 

VII. PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV ÎN TRECUT ŞI ASTĂZI 

 

În ce priveşte conţinutul învăţământului predat în această şcoală 

putem vorbi de două perioade mari: înainte şi după reforma învăţământului 

din 1948. 

Care erau obiectele de învăţământ din şcoala primară în primii ani de 

activitate? În clasul elementar: citirea, memorizaţii din abecedar şi istoria 

sfântă, exerciţii de numărare, adunare şi substragere, scrierea pe placă şi 

hârtie. În clasul normal I: gramatica până la pronume, istoria sfântă până 

un anumit capitol, aritmetica, geografia, caligrafia. În clasul normal II: 
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până la sintaxă, catihizul, legiuirile, geografia-Asia şi Africa, istoria sfântă-

anumite capitole, aritmetica –fracţiile şi caligrafia. 

Care era metoda folosită în acea vreme cu aproape o sută douăzeci şi 

cinci de ani în urmă? 

Ca şi în toate ţările, în învăţământul nostru primar a predominat până 

la legea din 1864, metoda Lancaster folosită în predarea scrierii şi citirii. În 

cele trei săli de prelegeri se aflau: secţia „Lancastru”, secţia „Norma mică”/I/ 

şi secţia „Norma mare” /a II-a/. Fiecare secţie avea două sau mai multe 

bănci, după cum se simţea nevoie.  

Prima bancă din „Lancastru” era a începătorilor. Ea avea un uluc plin 

cu nisip în faţă, în care elevii scriau litere cu degetul, iar cu ajutorul unui 

îndreptar asemănător cu o scândurică lată netezeau nisipul. Pe perete, în 

faţa elevilor, se găsea o tablă neagră pe care monitorul scria litera pe care o 

preda. De obicei, acesta dădea comanda pentru începerea scrierii, cu o vargă 

cu care bătea în podea sau tablă, spunându-le: „Luaţi seama, scrieţi slova  

a”. După ce litera era scrisă în nisip, urma controlul monitorului care trecea 

din şcolar în şcolar, arătând greşelile. Folosind „îndreptarul” potriveau din 

nou nisipul şi elevul era obligat să scrie litera din nou, până reuşea s-o 

construiască corect. Monitorul trecea la altă literă numai atunci când toţi 

elevii de sub ordinele sale ştiau să scrie o literă bine. Şcolarii lucrau în lada 

de nisip până ce terminau să scrie alfabetul, după care treceau în banca a 

doua, la plăci şi silabisire. 

Cei ce începeau să citească, erau trecuţi în camera a doua, „norma 

mică”, iar pe măsura înaintării lor erau promovaţi în „norma mare”. Fiecare 

bancă îşi avea monitorul ei care se recruta dintre şcolarii din „norma mare” 

ce scriau pe hârtie. Profesorii ascultau zilnic monitorii, le explicau şi le 

predau lecţii noi, iar aceştia la rândul lor, ascultau pe subalternii lor. Din 

când în când, profesorul asculta şi din ceilalţi elevi, spre a se încredinţa de 

nu cumva monitorii fac favoruri, ispitiţi de darurile ce li se ofereau. Banca 

începătorilor era permanent deschisă, înscrierile putându-se face oricând. 

Promovările ca şi retrogradările dintr-o secţie în alta se făceau în orice timp 

al anului. 

În zilele noastre elevii folosesc tocul şi peniţa după primele două 

săptămâni de şcoală în care timp au exersat cu creionul componentele 

literelor prin mijlocirea cărora îşi vor însuşi adevărurile despre natură şi 

societate, tezaurul de cultură al omenirii. Potrivit noii programe, îşi 

însuşesc deprinderea de a scrie literele după regulile scrierii rapide, cu 

începere din clasa a II-a. 
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În 1848, prin ordinul nr.83 din 19 mai, se cere să se introducă în şcoala 

primară din Fălticeni, limba latină. După 1860 se introduce şi în această 

şcoală scrierea cu litere latine, ca urmare a circularei nr.1152 din Monitorul 

Oficial nr.283 din 27 septembrie 1860, care prevedea: „în vederea trebuinţei 

de uniformitate în scrierea cu litere latine, în şcolile publice din ţară, nu 

mai puţin şi pentru a înlesni copiilor începători cumpărarea celor dintâi 

pagini de abecedar, se publică că s-a tipărit pentru şcoli alfabetul în pagini 

despărţite. Fiecare costă micul preţ de 4 parale, încât prezintă şi înlesnirea 

de a şi le procura şi şcolarii cei mai săraci, care învăţându-şi lecţiile pe 

asemenea pagini separate, vor avea şi avantajul de a nu strica în câteva zile 

o carte întreagă.” 

Datorită legii şcolare din 1864, învăţământul primar face progrese. Deşi 

prin lege devenise obligatoriu, nefiind şcoli suficiente, învăţători şi nici cărţi 

pe măsura nevoilor, cea mai mare parte a poporului a rămas tot fără ştiinţă 

de carte. 

Metoda Bell-Lancaster a fost desfiinţată, din anul 1865 introducându-

se în predarea citirii, metoda silabisirii. Copilul învaţă întâi alfabetul cu 

numele fiecărei litere, apoi trece la silabisirea vorbelor monosilabice şi 

treptat, treptat la silabisirea celor polisilabice, astfel: a…ce=ac; a…re=ar; 

a…pe…a=apa; (a…re=ar, ce…u…le=cul)=arcul; După exerciţii de aproape 

un an se trece la citirea curentă. 

Care erau manualele şcolare folosite în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, după 1870, în şcolile primare? Abecedarul de Gh.Petrini; Modele de 

Gh. Ştefănescu; Aritmetica de B. Ştirbei; Gramatica de N. G. Măcărescu; 

Geografia de A.Cîrjanu; Lectura de Barbu Ştefănescu; Catehismul de V. 

Cîţulescu; Istoria română de V. A.Ureche şi Igiena de I. C. Lerescu. 

În primii ani de la înfiinţarea şcolii, aprecierea cunoştinţelor se făcea în 

cataloage, folosindu-se calificativele: prima eminenţie, secunda eminenţie, 

terţia eminenţie, etc. La Filiala Arhivelor Statului din oraşul Fălticeni se 

găseşte primul catalog folosit în şcoala noastră, cu litere slavone, datând din 

anul 1842, conţinând 28 de file în care sunt cuprinşi elevii tuturor claselor 

existente atunci. Acest document este scris cu litere de mână.  

Începând din iunie 1848, toate şcolile au fost închise din cauza holerei. 

Deşi directorul Şcolii Primare din Fălticeni, Neculai Verdeanu, a raportat 

că: „În poliţia respectivă nu s-a raportat niciun caz de holeră”, totuşi se 

conformează ordinului. După redeschiderea cursurilor, la data de 8 

septembrie 1848, notarea în cataloage se face prin: „foarte bine”, „bine”, 

„mulţumitor”, „rău” şi „absent”, folosindu-se prescurtările respective: fb., b., 
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m., r., abs. Sistemul de notare 1-10 s-a folosit în majoritatea anilor, 

exceptând scurta perioadă a anilor: 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 

1955/1956, când s-a practicat sistemul de notare 1-5, care nu a dat 

posibilitatea unei juste aprecieri a cunoştinţelor, fapt ce a determinat să se 

revină la clasicul sistem de notare 1-10. 

De la înfiinţare până la 1890, orele de clasă erau programate atât iarna, 

cât şi  vara, între orele 8-11 şi 14-16. În anul 1894 apar orarele tip pentru 

şcolile urbane, precum şi pentru şcolile din mediul rural. Până la mixtarea 

învăţământului, programul Şcolii Primare de băieţi şi fete s-a desfăşurat 

alternativ pe jumătăţi de zile. Până în anul 1864, clasele V-VIII au 

funcţionat în orele de dimineaţă, iar clasele I-IV au funcţionat în orele de 

după-masă. De la această dată, potrivit ordinului Ministerului 

Învăţământului, elevii claselor mici frecventează dimineaţa, pe baza unor 

premize ştiinţifice studiate de cadrele competente. 

Prin profilul pe care l-a avut şcoala noastră, a fost transformată cu 

adevărat într-un mic centru de cercetare pedagogică. Multe cadre didactice 

din raion şi-au desfăşurat practica pedagogică în această instituţie, atât din 

promoţiile vechi, cât şi din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în 

prezent. În condica de procese-verbale ale comisiilor pedagogice din anul 

1914, inspectorul general al învăţământului primar şi normal, consemna la 

3 noiembrie hotărârea ca elevii Şcolii Normale din Fălticeni să desfăşoare 

practica pedagogică la Şcoala Primară Nr.1 din localitate, sub conducerea 

profesorului Virgil Tempeanu – specialitatea pedagogie şi a institutorilor 

şcolii. În anii regimului democrat popular, cât timp a funcţionat şcoala 

pedagogică de fete în Fălticeni, 1949-1950, Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” a 

devenit din nou şcoală de aplicaţie. Din raportul trimis de către direcţia 

şcolii secţiei de învăţământ, desprindem: „… numai în cursul pătrarului I 

1951, tovarăşii învăţători au ţinut 32 lecţii model, iar elevele 87 lecţii de 

probă”. În plus ele au efectuat practica de o săptămână la clasa I. În 

general, lecţiile, se arată în raport, sunt temeinic pregătite de către eleve şi 

serios îndrumate de tovarăşii profesori metodişti şi de tovarăşii învăţători. 

În anul şcolar 1952-1953, elevele anului II au ţinut până la vacanţa de 

iarnă câte 3 lecţii săptămânal iar cele din anul IV câte 4 lecţii săptămânal. 

Pentru a se deprinde cu întreaga activitate instructiv-educativă din şcoală 

ele continuă două săptămâni între 9-21.III.1953, făcând, prin rotaţie, de 

serviciu în şcoală. La 1.IV.1953 au început lecţiile pentru diplomă. 

Practica pedagogică desfăşurată în şcoala noastră, spre deosebire de 

celelalte şcoli generale din localitate, a adus un serios aport la ridicarea 
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calităţii învăţământului, întrucât atât lecţiile model, cât şi cele de probă au 

fost pregătite după o prealabilă şi temeinică studiere a metodicilor şi altor 

materiale din literatura de specialitate. 

În vederea ridicării nivelului pregătirii elevilor la toate obiectele de 

învăţământ, de la data de 15.09.1961, s-a introdus noul sistem de predare 

pe obiecte, începând din clasa a III-a, şcoala noastră devenind singura 

şcoală experimentală din raion, alături de alte peste 200 de pe cuprinsul 

ţării. În anul 1962/1963 s-a extins şi la clasele I şi a II-a, iar în anul şcolar 

1965/1966 s-a revenit la predarea pe obiecte numai în clasele a III-a şi a IV-

a. Experimentarea noului sistem de predare a pus în faţa cadrelor didactice, 

învăţători şi profesori, sarcini sporite pe linia îmbunătăţirii necontenite a 

metodelor de predare. Ideea că un nivel ridicat de predare nu se poate 

asigura de un învăţător encicloped, susţinută şi dezbătută de unii pedagogi 

şi la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, a fost 

reluată în condiţii noi în regimul democrat popular. Rezultatele sunt net 

superioare datorită faptului că toate obiectele se predau de la nivelul 

specialistului, elementul de variaţie introdus prin intrarea la ore a mai 

multor cadre, trezeşte interesul pentru învăţătură şi face să dispară pragul 

dintre prima etapă a şcolarităţii şi cea a claselor V-VIII. Din punct de 

vedere educativ, orele de dirigenţie bine organizate duc la rezultatele 

scontate. 

Ţinând seama de specificul Şcolii „Alexandru Ioan Cuza”, la care au 

frecventat, pe lângă copiii de naţionalitate română, mulţi copii aparţinând 

altor naţionalităţi, în special evrei şi greci, s-au înfiinţat secţiile de predare 

a învăţământului în limbile materne idiş şi greacă. În prezent funcţionează 

numai secţia de limba greacă. Am avut un prilej în plus de a împleti 

educaţia în spiritul patriotismului cu educaţia în spiritul frăţiei între 

popoare şi solidarităţii cu copiii şi cu oamenii muncii din toate ţările. 

Educaţia comunistă presupune dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii elevilor. Lecţiile de lucru manual şi activităţile practice 

cuprind largi posibilităţi de educare a elevilor în spiritul dragostei de 

muncă. 

Menţionăm că în anul 1873 Şcoala Primară de fete a fost medaliată 

pentru lucru de mână la expoziţia din Viena cu medalia de bronz. În anul 

1938-1939, sub conducerea învăţătoarei Lucreţia Nemţeanu, s-a organizat o 

expoziţie cu obiecte lucrate de elevele şcolii: feţe de masă mari şi mici, 

şerveţele, carpete, feţe de pernă şi altele, din vânzarea cărora s-a încasat 

suma de 20.000 lei. 
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În prezent şcoala dispune de un atelier dotat cu utilajul necesar, în care 

se desfăşoară orele de îndeletniciri practice, în cadrul cărora elevii, potrivit 

vârstei lor, se deprind cu mânuirea diferitelor unelte pentru confecţionarea 

din hârtie, carton, plastilină, pânză, lână, paie, lemn sau metal. A devenit o 

tradiţie în şcoală să se organizeze la fiecare sfârşit de an, expoziţii cu 

cusături, bluze, fuste, ca şi obiecte artistice lucrate la traforaj: etajere, 

funduri, cuiere, dălţi, etc. 

În activitatea didactică ne-am călăuzit tot mai mult după principiul 

însuşirii conştiente şi temeinice a cunoştinţelor de către elevi şi a 

participării lor active la lecţii folosind metode şi procedee variate, legând 

teoria cu practica, îndrumând cu atenţie munca independentă a elevilor. 

Pregătirea din timp a materialului didactic, buna organizare a timpului în 

cadrul pregătirii, respectarea principiilor de învăţământ, ca şi realizarea 

laturii educative, au determinat realizarea unor lecţii dense, sporind 

eficienţa lor. 

Pentru a pune bazele unei dezvoltări cât mai armonioase a elevilor am 

împletit sarcinile instructive cu cele educative. 

Realizările înfăptuite în munca educativă se pot evalua mai greu în 

procente, dar rezultatele se pot urmări în fiecare serie de elevi care păşesc 

pe drumul indicat din primii ani de şcoală. Am adoptat ipoteza optimistă 

faţă de copii descoperind ce e mai bun, dezvoltându-le calităţile. În munca 

de îndreptare a trăsăturilor negative ne-am sprijinit pe elementul pozitiv 

din copii – latura esenţială a tratării individuale. Astfel s-a procedat în 

cazurile elevilor Pulpă Florin care, atras prea timpuriu de box, refuza să 

vină la şcoală, elevii Vologa, Sopon, Mantu care părăseau deseori orele de 

clasă. 

În cadrul lecţiilor s-au realizat legături intime între învăţători şi elevi, 

un schimb necontenit nu numai de idei, ci şi de stări emotive care creează 

terenul atât de necesar educaţiei. 

Tematica orelor de dirigenţie – în prezent organizate la clasele        III-

VIII, a cuprins probleme izvorâte din cercul de preocupări al fiecărui 

colectiv de elevi, în concordanţă cu sarcinile educaţiei comuniste. Educarea 

colectivului clasei în ansamblu şi a tuturor membrilor săi s-a realizat printr-

o muncă competentă, sistematică şi perseverentă cu o finalitate determinată 

de cerinţele obiective ale societăţii noastre.  

Clasicii marxismului K. Marx şi Fr.Engels au arătat că viitorul 

omenirii depinde în întregime de educaţia noilor generaţii.  
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Ţinând seama că trebuie să formăm viitori cetăţeni ai societăţii, 

întreaga muncă educativă am desfăşurat-o în pas cu viaţa. 

În măsura în care dirigintele a continuat  şi aprofundat munca 

educativă desfăşurată de fiecare învăţător sau profesor  şi a constituit un 

sfătuitor intim al elevilor, un supraveghetor înţelept prevenind greşelile, a 

obţinut rezultate bune. 

A vorbi de cunoştinţele temeinice ce ne-am străduit să le transmitem 

elevilor şcolii noastre, de deprinderile şi convingerile pe care ne-am 

preocupat să le formăm, înseamnă a vorbi negreşit de o muncă neobosită, 

plină de iniţiativă şi pasiune din partea cadrelor didactice, aceasta cu atât 

mai mult cu cât ne aflăm într-o perioadă deosebit de importantă în 

desfăşurarea istorică a societăţii patriei noastre. 

 

VIII. MUNCA METODICĂ DIN ŞCOALĂ 

 

Alături de organizarea procesului de învăţământ şi de conţinutul 

învăţământului, metodele de predare au o deosebită importanţă. 

Pornind de la principiul că esenţialul în munca instructiv- educativă nu 

este metoda întrebuinţată, ci felul cum este ea aplicată, nu ne-am mulţumit 

cu cunoaşterea metodelor şi procedeelor de muncă, ci am dezbătut în cadrul 

consiliilor pedagogice, comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice probleme 

legate de aplicarea acestora în lumina pedagogiei moderne, ţinând seama de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. 

Preocupări în această direcţie au existat încă din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Exemplificăm câteva teme puse în discuţia aşa 

numitelor conferinţe săptămânale ale corpului didactic din anii 1897-1898, 

1899: „Despre inteligenţă” – material prezentat de L. S. Ionescu; „Geţii şi 

Dacii, originea lor” –de S. Pavleanu; „Defectele morale ale elevilor şi 

mijloacele de a le combate” –de I. Niculescu Radu. 

După Reforma învăţământului munca metodică din şcoală s-a 

desfăşurat la un nivel mai ridicat. 

În cadrul Consiliilor pedagogice – organul permanent de conducere al 

şcolii, s-a discutat planul general de muncă al şcolii, s-a realizat un fructuos 

schimb de experienţă în diferite domenii ale muncii didactice, s-au făcut 

aprecieri cu privire la modul cum membrii Consiliului pedagogic şi-au 

îndeplinit sarcinile trasate. A intrat în obişnuinţa colectivului nostru ca în 

cadrul acestor şedinţe să se analizeze, la sfârşit de trimestru şi de an şcolar, 
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rezultatele propriei noastre activităţi, lucru ce a sporit capacitatea de 

perfecţionare a muncii. 

Câteva de exemple de teme puse în discuţie în etape corespunzătoare 

anului şcolar care şi-au adus contribuţia la ridicarea măiestriei noastre 

pedagogice: 

▪Prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură a elevilor; 

▪Noua ortografie ce trebuie respectată în scris; 

▪Metode folosite pentru evitarea supraîncărcării elevilor; 

▪Rolul mediului, eredităţii şi al educaţiei; 

▪Front comun în vederea dezvoltării exprimării orale şi scrise ale 

elevilor; 

▪Dezvoltarea gândirii elevilor în cadrul lecţiei; 

▪Fixarea cunoştinţelor, mijloc de aprofundare a cunoştinţelor; 

▪Elementul actual în cadrul lecţiilor ş.a. 

Dacă în cadrul Consiliilor pedagogice s-au dezbătut cu bune rezultate 

probleme principale ale muncii instructiv-educative, în comisiile metodice 

cu învăţătorii, cu profesorii care predau ştiinţele umaniste sau cu diriginţii 

s-au dezbătut probleme legate de diferite aspecte ale predării obiectelor sau 

realizării educaţiei comuniste ca: Folosirea materialului intuitiv la lecţiile 

de istorie şi geografie la clasele a III-a şi a IV-a , Munca independentă 

desfăşurată în cadrul orelor de matematică, Metode şi procedee folosite în 

cadrul orelor de expunere compunere, Excursiile-mijloc important de 

îmbogăţire a cunoştinţelor, Folosirea mijloacelor audio-vizuale la lecţiile de 

limba română, Organizarea colectivului de elevi, Formarea noţiunilor 

morale la elevi în cadrul orelor de dirigenţie, Educaţia ideologică-politică a 

elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, ş.a. 

Odată cu referatele prezentate au fost planificate şi lecţii deschise, în 

aşa fel ca ele să demonstreze folosirea şi eficienţa anumitor metode şi 

procedee. 

Comisiile metodice din şcoală au controlat periodic cunoştinţele elevilor 

prin teme sondaj date cu aceleaşi subiecte pentru clasele paralele şi au 

organizat cu elevii diferite concursuri:  

-pe teme de limba română: „Un scris corect şi frumos” cu elevii claselor 

I-IV în luna mai 1961, „Mama” în luna martie 1961;  

-pe teme de geografie: „Să ne cunoaştem regiunea” cu elevii claselor a 

III-a A şi B în anul 1962, „Apele patriei” cu elevii claselor a IV-a A şi B;  

-pe teme de istorie: „Lupta poporului român dusă în trecut pentru 

independenţa şi libertatea patriei” cu elevii claselor a IV-a A şi B în anul 
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1965. Concursurile de desen au stimulat pe micii desenatori cu înclinaţii în 

această direcţie. 

Atât înainte cât şi după reforma învăţământului din 1948, majoritatea 

cercurilor pedagogice, centrul Fălticeni ca şi consfătuirile cu cadrele 

didactice de la clasele I-IV pe secţii s-au desfăşurat în şcoala noastră. Prin 

adresa nr.63 din 12.II.1946 se aduce la cunoştinţa conducerii şcolii planul 

după care avea să se desfăşoare activitatea cercului cultural 

Fălticeni/denumirea veche. 

Între orele 8-13:  

-lecţie de scris-citit, propunătoare Elvira Bălan Nemţeanu, critic 

principal Natalia Cosmovici Onofriescu; 

-lecţie de aritmetică la clasa I, propunătoare Minodora Onciu, critic 

principal Lucreţia Florea; 

- lecţie de ştiinţe naturale la clasa a III-a, „Forţa vaporilor”, 

propunătoare Valeria Iordăchescu, critic principal Eugenia Balcik; 

-  lecţie de gramatică la clasa a IV-a „Aşezarea complementului în 

propoziţie”, propunătoare Maria Gherasim, critic principal Gheorghe Balcik;  

- recenzia unei cărţi, înv.Eugenia Zotta. 

După orele 15 a avut loc conferinţa „George Coşbuc” expusă de 

Florentina Huşanu, după care a urmat serbarea şcolară cu recitări, dansuri, 

coruri şi piesa de teatru „Ziua florilor”. 

Prin reorganizarea acestor activităţi, după reforma învăţământului, au 

primit denumirea de cercuri pedagogice şi s-au desfăşurat pe clase şi 

specialităţi, lunar şi apoi trimestrial. Iată planificarea şedinţei cercului 

pedagogic centrul Fălticeni cu toate cadrele didactice care au predat la clasa 

a IV-a de la data de 23 decembrie 1965: 

- Informare metodico-pedagogică prezentată de tovarăşa învăţătoare 

Lucreţia Popa; 

- Referat: „Metode şi procedee folosite pentru cultivarea exprimării 

orale şi scrise a elevilor din clasa pe care o conduc în cadrul lecţiilor de 

gramatică şi expunere-compunere”, susţinut de tov. înv. Diaconescu Violeta; 

Lecţia practică de compunere ţinută cu elevii şcolii „Al. I. Cuza” din 

clasa a IV-a. O experimentală cu subiectul „Realizări înfăptuite în anii de 

democraţie populară în regiunea Suceava”, în cadrul căreia s-au folosit 

mijloace audio-vizuale de tov. înv. Păştioiu Natalia. Pe marginea 

materialelor prezentate s-au purtat discuţii, realizându-se un preţios 

schimb de experienţă. 
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O expresie a rezultatelor muncii metodice desfăşurate de cadrele 

didactice o reprezintă şi lucrările expuse la colţul metodic: albume 

geografice şi cu figuri de scriitori, desene, teme notate cu 10, obiecte 

confecţionate la orele de lucrări practice. Exponatele din mica expoziţie 

permanentă cu caracter pedagogic are şi scopul de a populariza şi stimula 

pe cei mai buni elevi. 

La baza formelor de muncă metodică colectivă în scopul ridicării 

calităţii învăţământului a stat munca metodică individuală concretizată în 

studierea programelor şi metodicilor, a presei de specialitate. 

Munca metodică din şcoală este de un real folos pentru că angajează 

toate cadrele didactice atât în studierea propriei lor experienţe, cât şi a 

experienţei înaintate a pedagogilor fruntaşi din ţara nostră şi a celor din 

alte ţări. 

 

IX. ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE CU ELEVII 

 

În concordanţă cu sarcinile educaţiei comuniste s-au desfăşurat în 

şcoala noastră activităţi cultural-educative de conţinut, activităţi care şi-au 

adus din plin contribuţia la adâncirea cunoştinţelor căpătate în orele de 

clasă, la cultivarea patriotismului socialist, la întărirea deprinderilor 

formate, la dezvoltarea multilaterală a personalităţii elevilor. Conţinutul 

variat al acestor activităţi este concretizat prin: serbări şcolare cu prilejul 

cinstirii unor evenimente din şcoală sau cu prilejul sărbătorilor socialiste; 

concursuri şcolare; întâlniri cu oamenii muncii; convorbiri politice; vizionări 

de filme în colectiv; excursii şcolare. După 23 august 1944, aceste 

manifestări au avut un conţinut nou. 

Amintim că înainte de această dată, la 30.III.1912 s-a sărbătorit cu 

deosebită solemnitate împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea şcolii, 

organizată de Comitetul din care făceau parte institutorii pensionari: Vasile 

Grigorescu, Ioan Săvel, Ioan Stino, precum şi An. Spiridonescu, directorul 

gimnaziului, Elena Dimitrovici-directoarea Şcolii de fete, Serafim Ionescu, 

directorul Şcolii de băieţi din localitate. Primul a fost ales preşedinte, ca cel 

mai în vârstă, iar ultimul secretar. La această sărbătoare popularizată în 

ziarele şi revistele şcolii din timp, au participat foşti elevi şi institutori, 

precum şi invitaţi.  

La sosirea acestora în gară, cu acelaşi tren, s-a format un lung şir de 

50-60 de trăsuri  în capul căruia fâlfâia drapelul purtat de 3 învăţători care 

stăteau în picioare.  
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Localul şcolii era înconjurat cu ghirlande de brad, steguleţe, iar la 

poartă era un mic arc de triumf. În sala mare era portretul în culori, în 

mărime naturală al domnitorului „Al. I. Cuza” şi tablourile foştilor 

întemeietori şi directori ai şcolii: Gh. Asachi, Neculai Scriban, C. Cocea, C. 

Vidrighin, I. Niculescu Radu ş.a. înconjurate cu ghirlande de flori şi 

steaguri.  

În sala teatrului, la fiecare dintre stâlpii despărţitori ai lojelor era câte 

un tablou al primului institutor al şcolii, Nicolae Scriban. 

După ce corul şcolii a intonat cântecul de deschidere şi un elev a recitat 

o poezie de bun venit, invitaţilor li s-au oferit flori. 

La serbare a conferenţiat directorul şcolii, Serafim Ionescu, despre 

trecutul instituţiei. Tot el a fost autorul piesei alegorice „A şaptezecea 

aniversare”, jucată de elevi. La încrucişarea străzilor Republicii cu Nicu 

Gane, pe locul unde s-a jucat Hora Unirii în anul 1859, s-au prins în horă, la 

mijloc elevi, apoi în alte 2 hore din jur absolvenţii şcolii, învăţătorii, 

invitaţii. 

La 28 iunie 1942 s-a sărbătorit centenarul şcolii, cu care prilej, 

Ministrul Culturii Naţionale a trimis şcolii suma de 100.000 lei. Pe lângă 

reparaţiile făcute, fondurile au fost folosite pentru confecţionarea galeriei 

învăţătorilor ce şi-au desfăşurat activitatea în această instituţie. 

Începând cu anul 1847, la 30 Decembrie s-a sărbătorit Ziua Proclamării 

Republicii. An de an ea a fost continuată cu tradiţionala serbare a pomului 

de iarnă, când Moş Gerilă cu barba albă a deşertat sacul cu daruri pentru 

toţi elevii şcolii. Cu amintiri frumoase din viaţa de şcolar au rămas şi 

„micile măşti” de la carnavalul organizat în anii 1958, 1959, 1960, de la 

serbările şcolare organizate cu prilejul zilelor de 8 Martie, în semn de 

adâncă preţuire pentru mamele şi învăţătoarele lor şi a tuturor femeilor. 

Statul democrat popular a ridicat grija faţă de copil la locul ce i se 

cuvine. „Ziua Copilului” a fost întâmpinată şi cinstită cu adevărat 

sărbătoreşte. S-a evidenţiat programul artistic organizat în anul 1961. Cu 

sprijinul comitetului de părinţi, ca şi în alţi ani, li s-au împărţit elevilor 

pacheţele cu dulciuri. Copiii simt că viaţa lor, vegheată de ochiul partidului, 

sub semnul puterii populare este ocrotită ca o comoară de preţ. 

Acţiunile însufleţite şi entuziasmul cu care au întâmpinat aniversarea 

a 40 de ani de la înfiinţarea partidului, colectivul de elevi şi cadre didactice 

de la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, constituie o manifestare de 

recunoştinţă faţă de partid, care a creat condiţii pentru dezvoltarea 

multilaterală a tineretului cum nu au existat în trecut. „Îţi mulţumim, 
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Partid iubit”, aceasta a fost tema şezătorii pregătită de pionierii şi elevii 

claselor a VI-a A. La seara literară desfăşurată în cadrul unităţii pioniereşti 

au fost prezentate figuri de comunişti. La lecţii, în adunări sindicale, la 

lectoratul cu părinţii, s-a vorbit despre trecutul de luptă al P.C.R. ca şi 

despre realizările înfăptuite în anii regimului democrat popular sub 

conducerea partidului. În întrecerea organizată în cinstea glorioasei 

aniversări s-au evidenţiat la disciplină elevii claselor I A şi a V-a B. S-a 

creat promoţia de pionieri „A 40-a aniversare a Partidului”, iar 13 pionieri 

au primit distincţii pioniereşti. S-a colectat o cantitate de peste 3000 de kg 

de fier vechi şi peste 1000 de borcane şi sticle şi s-au realizat lucrări de 

înfrumuseţare a şcolii. Acestea sunt doar câteva dintre acţiunile întreprinse 

în şcoala noastră în cinstea zilei de 8 Mai 1961. 

Încetăţenite prin tradiţie, zilele de început şi de sfârşit de an şcolar, 

sunt momente de emoţii şi bucurii pentru cei mici, ca şi pentru cei mari, 

cărora li s-a acordat importanţa cuvenită, în şcoala noastră, prin felul în 

care au fost sărbătorite. 

Merită a fi menţionate şi concursurile artistice pioniereşti în cadrul 

cărora elevii noştri s-au evidenţiat prin buna lor pregătire. Astfel, în anul 

1962/1963, unitatea pionierească a fost clasificată la faza orăşenească pe 

locul I la dansuri şi pe locul II la cor. 

În anii 1963/1964 şi 1964/1965, datorită temeinicei pregătiri muzicale 

realizate de tovarăşa profesoară de muzică Andriescu Elena, formaţia corală 

s-a situat pe primul loc. 

Întâlnirile cu tovarăşi comunişti din ilegalitate, cu fruntaşi în producţie 

au constituit un imbold în muncă în vederea obţinerii de rezultate sporite la 

învăţătură. Amintim întâlnirea elevilor cu tov. Filip – preşedinte al Sfatului 

Popular Raional, întâlnirea cu tov. Boaru I. care a vorbit elevilor despre 

munca de industrializare a lemnului – arătând care erau condiţiile de 

muncă întrecut şi cum sunt ele asigurate în prezent. 

Înmânarea drapelului de clasă fruntaşă la disciplină  şi la  curăţenie, s-a 

făcut în nenumărate rânduri în cadru festiv. 

Momente interesante şi plăcute le-au oferit elevilor şi activităţile 

închinate centenarului marelui poet Mihai Eminescu la data de 14. I.1960. 

De neuitat vor rămâne adunările careu în care absolvenţii ultimei clase 

şi-au luat rămas bun de la colegii lor şi de la cadrele didactice. S-a distins în 

felul cum a fost organizată festivitatea din anul 1960. Pionierul Puşcaşu 

Mircea, preşedintele unităţii, a predat simbolic cheia clasei a VII-a 

colectivului din clasa a VI-a. În cuvinte impresionante, diriginţii claselor 
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respective, preşedintele comitetului de părinţi şi directorul şcolii au 

subliniat buna pregătire a seriilor de absolvenţi, promoţia „Cel de al III-lea 

Congres P.C.R.”, de la care clasele care le urmau puteau lua exemplu. 

O activitate ce s-a desfăşurat periodic în şcoala noastră, a fost cea cu 

prilejul alegerilor. Localul şcolii fiind de fiecare dată sediu de votare, a fost 

împodobit sărbătoreşte, programele artistice au fost adecvate evenimentului 

cinstit de întregul popor, prilej de participare a elevilor, dar şi al 

educatorilor la frământările sociale a tuturor oamenilor muncii. 

Munca noastră de educare a elevilor nu s-a terminat odată cu 

încheierea anului şcolar. Prin varietatea şi forma lor de organizare, 

activităţile din vacanţă au contribuit la întărirea muncii educative. 

Conducându-ne după principiul că nu este suficient să-i îndemni pe copii să 

muncească, ci trebuie să-i determini simultan, în cât de mică măsură,  să ia 

parte la munca întregului popor, am condus elevii în cadrul taberelor 

organizate să ajute la strângerea spicelor de grâu în cadrul G.A.S. 

Şoldăneşti, C.A.P. „Steagul Roşu” Fălticeni. Am curăţat izlazul de la 

marginea oraşului de mărăcini, am strâns frunze de stejar pentru nutreţul 

vitelor, din pădurea Preuteşti, elevii au colectat plante medicinale, frunze, 

seminţe, insecte, pietre, ilustraţii. Au ajutata la întreţinerea şi 

înfrumuseţarea localului de şcoală, a grădinii şi a curţii de joc, a terenului 

de sport, ca o manifestare a legăturii cu şcoala în care învaţă şi a preţuirii 

bunurilor obşteşti. Participarea elevilor la munca colectivă, de folos social, 

este pentru ei o importantă şcoală practică, de slujire a societăţii.  Bine 

organizate, acţiunile din perioada vacanţelor au constituit un neîntrecut 

prilej de întărire a educaţiei comunistea elevilor, iar pentru educatori un 

mijloc în plus de apropiere şi de cunoaştere a elevilor. 

Rezultate frumoase s-au obţinut şi în ceea ce priveşte deprinderea de a 

realiza economii. Începuturile acestei activităţi datează în şcoala noastră 

din  anul 1879, când institutorii Constantin Vidrighin, Ion I. Enilie, I. Stino 

şi I. Săvel au înfiinţat casa de economie. La Şcoala primară Nr.1 de fete, 

această activitate a început în anul 1881. 

În anii puterii populare, această instituţie aflată în slujba poporului, 

care oferă numeroase avantaje depunătorilor, a câştigat teren şi în rândul 

elevilor. Astfel, în anul şcolar 1959/1960, în cadrul Săptămânii economiei, 

şcoala noastră a ocupat primul loc pe raion în ce priveşte depunerile. În 

întrecerea organizată între clase s-au situat la loc de frunte elevii clasei a 

VII-a B, care din 30 de elevi înscrişi avea 30 de elevi cu cea mai mare sumă 

depusă. Libretul de economii a devenit un lucru obişnuit şi pentru cadrele 
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didactice, ca o dovadă vie a încrederii în continua prosperitate a economiei 

naţionale. Realizarea acestui aspect al muncii educative duce la creşterea 

unor oameni care, atât în munca profesională, cât şi în viaţa personală să 

ştie să chibzuiască veniturile, să cumpănească judicios cheltuielile, să lupte 

împotriva risipei. 

 

X. ORGANIZAŢIILE DIN ŞCOALĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI 

INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

O contribuţie importantă la ridicarea procesului instructiv-educativ şi-o 

aduce organizaţia de partid sub îndrumarea şi sub sprijinul căreia se 

desfăşoară întreaga activitate. Îndeplinind rolul de conducător politic în 

şcoală, organizaţia de partid a sprijinit colectivul didactic în realizarea 

scopului principal al învăţământului, însuşirea temeinică de către elevi a 

cunoştinţelor prevăzute de programa şcolară şi realizarea educaţiei 

comuniste a elevilor, axând activitatea pe problemele centrale de conţinut 

ale procesului instructiv-educativ, pe baza unui plan de muncă anual. 

Comuniştii au studiat cum se desfăşoară într-o latură sau alta procesul 

instructiv-educativ, iar în urma constatărilor au făcut propuneri chibzuite 

pentru înlăturarea deficienţelor ce se manifestau, valorificând ceea ce au 

realizat pozitiv. 

 Munca politică desfăşurată în rândul cadrelor didactice a stimulat 

iniţiativa creatoare şi dorinţa fiecăruia de a-şi perfecţiona măiestria 

pedagogică, măiestrie care se dobândeşte prin însuşirea cunoştinţelor de 

specialitate şi ideologice, de pedagogie şi psihologie, din experienţa muncii 

cu elevii. Ne-am preocupat în acelaşi timp de crearea unui larg activ de 

partid şi de îmbunătăţirea muncii de educare a acestuia, convocându-i în 

adunările de partid deschise, participând la diferite expuneri pe teme 

privind politica partidului şi principiile sale de organizare, încredinţându-li-

se sarcini concrete de ridicare a nivelului de învăţământ. 

Voi concretiza, cum a venit organizaţia de partid din şcoală în sprijinul 

procesului instructiv-educativ prin câteva exemple. Ţinând seama de 

necesitatea asigurării unei strânse legături între teorie şi practică în 

procesul de învăţământ, rezultat din scopul educaţiei comuniste, în vederea 

pregătirii unor constructori activi ai societăţii socialiste, ca şi din logica 

procesului de cunoaştere şi constatând că mai sunt unele cazuri când în 

cadrul predării nu se respectă acest principiu, s-a expus în cadrul unei 

adunări generale, la care au fost invitaţi tovarăşii profesori care predau 
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ştiinţele realiste, un material cu tema: „Cum se respectă principiul legării 

teoriei de practică în cadrul predării obiectelor: fizică, chimie, ştiinţele 

naturale, matematică, geografie.” 

În urma discuţiilor purtate s-a desprins faptul că este necesar să se 

folosească în mai mare măsură materialul didactic existent şi să se 

îmbogăţească, folosindu-se posibilităţile locale, antrenând elevii îndeosebi în 

timpul vacanţelor şi în unele cazuri, cerându-se sprijinul părinţilor. Să se 

manifeste preocupare deosebită faţă de mărirea numărului de  mijloace 

audio-vizuale din şcoală, considerându-le căi eficiente de predare a lecţiilor. 

S-a atras atenţia că ideea cunoaşterii realităţilor social-politice din ţara 

noastră, precum şi popularizarea realizărilor înfăptuite, ca şi a prevederilor 

Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economiei în 

următorii ani, vor trebui să stea permanent în centrul atenţiei membrilor de 

partid şi a tovarăşilor fără de partid. De asemenea s-a trasat sarcină ca la 

întocmirea planificărilor calendaristice pe trimestrele II şi III să se ţină 

seama de faptul că vizitele şi excursiile oferă imagini concrete ale 

producţiei, ale frumuseţilor naturii, planificându-le în legătură cu lecţiile 

predate. 

Altă exemplificare legată de munca educativă: într-o adunare generală 

s-a prezentat referatul „Munca desfăşurată în vederea realizării disciplinei 

conştiente la elevi”, deoarece sub acest raport existau încă minusuri în 

munca ce o desfăşuram. Măsurile luate în cadrul organizaţiei de partid au 

dus la îmbunătăţirea stărilor de lucruri existente: s-au organizat adunări pe 

grupe de clase paralele în care s-au evidenţiat elevii disciplinaţi şi au fost 

criticaţi cei cu manifestări negative.  

Fiecare învăţător şi diriginte a analizat cauzele abaterilor de la 

disciplină. A fost şi supravegheat cu mai multă atenţie timpul petrecut în 

recreaţie, intrarea şi ieşirea ordonată a elevilor din şcoală. S-a atras atenţia 

asupra folosirii celei mai eficace metode, puterea exemplului educatorului. 

Cu bune rezultate s-a intervenit în probleme ca: munca pentru cultivarea la 

elevi a spiritului colectiv; combaterea manifestărilor de formalism; 

eficacitatea învăţământului politic al cadrelor didactice în procesul 

instructiv-educativ; cum se realizează educaţia patriotică din activităţile din 

afara orelor de clasă; cum se desfăşoară notarea elevilor. 

Prin membrii de partid, organizaţia de bază s-a preocupat de crearea 

unei atmosfere favorabile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate 

prin planul şcolii, cât şi de întărirea autorităţii conducerii instituț iei în 

rândul colectivului de cadre didactice. 
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În cinstea măreţului eveniment aşteptat tot cu viu interes de întregul 

popor muncitor din patria noastră, Congresul al IX-lea al P.C.R., 

organizaţia de partid din şcoală şi-a făcut viu simţită prezenţa, orientând 

activitatea celorlalte organizaţii din şcoală, îndrumând cadrele să studieze 

documentele de partid apărute, mobilizându-le în acelaşi timp la 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate. La lucrările celui de-al IX-lea 

Congres al P.C.R. a participat secretara organizaţiei de partid din şcoală, 

Onofriescu Natalia, ca delegată a Comitetului raional de partid Fălticeni. 

Toţi membrii de partid sunt calificaţi şi îşi pun cu tot devotamentul 

întreaga lor capacitate de muncă în slujba bunului mers al activităț ii din 

şcoală. Sunt exemple de corectitudine şi conduită morală în familie şi în 

societate, ceea ce face să crească autoritatea organizaţiei de partid din 

şcoală. Cei 7 comunişti din şcoală suntem hotărâţi să urmăm îndemnul şi 

chemarea partidului, dedicând nobilei misiuni de educatori ai tineretului 

toată energia noastră creatoare; trebuie să fim exemplu în toate acţiunile 

pentru tovarăşii fără de partid şi să-i mobilizăm în vederea îndeplinirii 

sarcinilor la nivelul cerinţelor societăţii în care trăim. 

Organizaţia de pionieri, înfiinţată în anul 1949, condusă de vrednici 

instructori superiori de pionieri, U.T.C.-işti ca Pavel P., Zaharioaia Petru, 

Muraru Silvia, Boghean Ştefan şi alţii, au ajutat elevii să dobândească 

cunoştinţe temeinice, sprijinind cadrele didactice în munca de organizare 

judicioasă a timpului destinat studiului individual şi activităţilor educative, 

folosind forme de desfăș urare corespunzătoare preocupărilor elevilor. 

În cadrul activităţilor pioniereşti, copiii au fost ajutaţi să înţeleagă că 

învăţând bine este o expresie a dragostei de patrie. Printre acţiunile iniţiate 

cu bune rezultate educative amintim adunările tematice: „Partid iubit, 

părinte drag”, „Frumuseţile patriei cântate de poeţii noştri”, „George 

Enescu”, „Copilărie fericită”, „Figuri de comunişti care au luptat pentru o 

viaţă mai bună”, „Mulţumim din inimă partidului” ş.a. care au contribuit la 

lărgirea orizontului şi experienţei social-politice a elevilor, la formarea 

convingerilor comuniste. Sprijinindu-ne pe vioiciunea şi energia lor, pe 

dorinţa de a întreprinde ceva, am organizat diferite forme de activitate în 

folosul societăţii. 

Astfel, în anul 1959-1960, unitatea pionierească a fost clasată prima pe 

regiune în ce priveşte colectarea de fier vechi. Mobilizaţi de lozinca „Fier 

vechi-şarje noi”, numai într-o săptămână au strâns cantitatea de 6.200 kg, 

fapt pentru care au fost evidenţiaţi, dându-li-se un aparat de radio pe care 
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şcoala îl foloseşte şi acum. Şi în ceea ce priveşte realizarea de abonamente 

la presa pentru copii, şcoala noastră a ocupat deseori primul loc pe raion.  

La adâncirea cunoaşterii realităţilor socialiste, a politicii partidului, a 

sarcinilor privind desăvârşirea construcţiei socialiste, au contribuit 

convorbirile politice organizate periodic.  

Pentru a cunoaşte locul natal, pionierii au făcut drumeţii la iazul 

Şomuz, în Dumbrava minunată, despre care Mihail Sadoveanu a scris 

pagini care cuceresc cititorii de orice vârstă, pe dealurile Spătăreşti sau în 

bătrânul sat Rădăşeni înfundat între livezi. 

Au vizitat cele mai de seamă întreprinderi din oraşul Fălticeni, creaţie 

a regimului democrat popular, precum: Combinatul „A doua aniversare a 

R.S.R.”, Filatura de in şi cânepă, Întreprinderea C. Burcă, Fabrica de pâine, 

Fabrica de marmeladă. Urmărind eforturile depuse de muncitori, au înţeles 

că şi ei trebuie să lucreze cu seriozitate. 

Din jurnalele pioniereşti se desprind impresiile puternice pe care le-au 

făcut excursiile organizate în capitala patriei în anul 1960, la fosta 

închisoare Doftana în anul 1963, la monumentele istorice: Cetatea Sucevei, 

Mănăstirea Putna, Suceviţa şi Voroneţ în anul 1964, în satul Humuleşti şi 

la Cetatea Neamţului, iar în anul 1965 pe Valea Prahovei, în oraşul Braşov 

şi Gheorghe Gheorghiu Dej. Amintiri de neşters au lăsat în mintea 

pionierilor, focurile de tabără, jocurile turistice, carnavalurile, minunate 

prilejuri de odihnă activă de recreare în timpul vacanţelor. 

Gazeta de perete a unităţii pioniereşti are articole ce oglindesc munca 

vie din şcoală: Cum mă pregătesc pentru teză, Cum mă comport în orele de 

clasă, În cinstea zilei de 1 Mai, Note cât mai bune, Cum folosim timpul în 

recreaţie, în prejma încheierii trimestrului, constituie o adevărată chemare 

către colectivul de elevi în vederea sporirii eforturilor la învăţătură, a 

comportării lor civilizate. Epigramele şi caricaturile cu un caracter 

combativ, îndreptate spre biciuirea a tot ce e rău, au creat o opinie 

sănătoasă împotriva delăsătorilor în muncă, a indisciplinaţilor. Iată câteva 

încercări de acest fel făcute la adresa unor asemenea şcolari de fostul elev al 

şcolii, Dumitrache Paul, primul instructor al unităţii de pionieri din şcoală, 

astăzi medic la Botoşani: 

 Elegant, cu nasu-n vânt 

 El merge ca la paradă 

 Dacă aşa se va purta, 

 Va lua primul de la coadă. 

   sau 
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 De-nvăţat, învaţă bine 

Puteţi chiar să constataţi,  

 Pe 4 de mână-l ţine 

 Iar pe 2 de după braţ. 

  

 În oră el iese-afară 

 Ca să se mai răcorească, 

 Dar de 4 şi de 2 

 Nu vrea să se despărţească. 

 

Un efect mobilizator îl are şi panoul cu fotografiile fruntaşilor la 

învăţătură schimbate trimestrial, constituind un stimulent pentru ceilalţi 

elevi.  

Bune rezultate au dat acţiunile iniţiate de unitatea pionierească în 

vederea popularizării rezultatelor deosebite şi a realizării schimbului de 

experienţă cu alte unităţi pioniereşti. 

Astfel, la Consfătuirea fruntaşilor la învăţătură organizată la 2. 

IV.1995, au participat şi delegaţi ai şcolilor generale Nr.2, Liceul nr.1 şi 

liceul Nr.2 din localitate. În prezidiul consfătuirii au fost aleşi: un pionier cu 

frecvenţă foarte bună, un pionier exemplu la disciplină, un pionier care a 

dat dovadă de mult spirit tovărăşesc şi un pionier fruntaş în ce priveşte 

îndeplinirea sarcinilor la timp. Preşedinta unităţii a dat cuvântul unor 

pionieri care au ridicat diferite aspecte ale muncii lor. Benţa I. „Cum şi-a 

format un scris corect şi ordonat”; Gospodaru Cristina „Cum îşi pregăteşte 

lecţiile în colectiv”; Tufecţi Eleni „Cum a reuşit să fie fruntaşă, deşi învaţă 

la secţia cu limba de predare maternă – limba greacă”; Cohn I. „Cum se 

preocupă de ridicarea nivelului ideologic-politic”; Scheter M. „Cum îl ajută 

lectura particulară în îmbogăţirea şi consolidarea cunoştinţelor”. Alţi 

pionieri au arătat cum se menţin fruntaşi la învăţătură de mai mulţi ani. 

Rezultatele muncii pioniereşti depind de felul cum activul în frunte cu 

instructorul superior ştiu să-i antreneze pe pionieri în activităţi interesante 

şi atrăgătoare. 

Organizaţia de pionieri din şcoală a avut o influenţă puternică asupra 

membrilor ei, organizându-i într-un colectiv care să ducă o viaţă activă, 

plină de iniţiativă. 

O contribuţie însemnată în ridicarea calităţii muncii din şcoală o aduce 

organizaţia sindicală înfiinţată în anul 1947. Rolul ei se concretizează în 

popularizarea experienţei pozitive prin organizarea consfătuirilor de 
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producţie, planificarea interasistenţelor, ţinerea lecţiilor deschise, 

realizarea schimbului de experienţă între şcoala noastră şi Ș coala generală 

Nr.2 cu acelaşi profil. Amintim întrecerea organizată în anul 1950 cu 

obiectivele: frecvenţă, lucrări de gospodărire a şcolii, ornarea, ajutorarea 

elevilor rămaşi în urmă la învăţătură, confecţionarea materialului didactic, 

punctualitatea la ore, activitatea în cadrul comitetului de luptă pentru pace 

şi schimbul de experienţă organizat în anul 1961 şi 1965 de colectivul 

aceleiaşi şcoli. 

Învăţătorii şi profesorii şcolii nu muncesc compartimentat, ci realizează 

în permanent un folositor schimb de experienţă.  

Procedeele ce dau bune rezultate sunt mereu popularizate. Sub acest 

aspect lecţiile deschise îşi aduc un însemnat aport. Este ştiut că materialul 

intuitiv trebuie folosit când trebuie, cât trebuie, ţinând seama de scopul 

lecţiei, de nivelul clasei, de condiţiile de prezentare. La lecţia deschisă de 

limba română cu subiectul „Pace”, la clasa I, tov. Ilioaia Beatrice a pus pe 

tablă o planşă pe care era scris de tipar titlul lecţiei. Sub el au fost expuse 

ilustraţii colorate, potrivit de mari, ce reprezentau ogoare în pârg, blocuri 

moderne, şcoli, pomi cu rod bogat, copii şi mame ce zâmbeau în soare. 

Explicarea cuvintelor şi a expresiilor a fost uşurată prin prezentarea acestui 

material ilustrativ. Odată cu îmbogăţirea vocabularului, elevii au înţeles de 

ce trebuie să iubească pacea şi să lupte pentru apărarea ei. 

La lecţiile de geografie, tov. Calistru Veronica a demonstrat că hărţile 

cu ilustraţii pot fi folosite cu bune rezultate. Harta este abstractă prin aceea 

că localizează fenomene geografice; pe de altă parte ilustraţia, tabloul, dau 

imaginea fenomenului, dar nu-l fixează în spaţiu; îmbinate, trezesc 

interesul elevului pentru acest obiect. 

Schemele sunt folosite în cadrul multor obiecte pentru a-i face pe elevi 

să-şi însuşească şi să-şi sistematizeze cunoştinţele. Schemele întocmite de 

tov. Boghean Ştefan în cadrul lecţiilor deschise de ştiinţele naturii, nu 

numai că au redat esenţialul lecţiei, dar prin faptul că unele probleme au 

fost elaborate cu ajutorul elevilor, scriindu-se pe etape , ele nu au constituit 

o copiere mecanică. Astfel de scheme sunt un real folos şi pentru perioada 

recapitulării materiei. 

Acestea sunt doar câteva din formele de activitate folosite de 

organizaţia sindicală în scopul generalizării bunelor metode şi procedee. 

Organizaţia Crucea Roşie din şcoală a desfăşurat o largă activitate în 

instituț ie, organizând postul sanitar, iar prin acţiunile întreprinse a 

participat atât la prevenirea şi combaterea bolilor, cât şi la ocrotirea 
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sănătăţii elevilor. Prin convorbirile educativ-sanitare a contribuit la nivelul 

cultural, precum şi la combaterea prejudecăţilor şi a superstiţiilor. 

 

XI. ELEVII ŞCOLII 

 

Până la 23 august 1944, mulţi elevi ai acestei şcoli au rămas cu patru 

clase primare, ştiut fiind că în trecut porţile liceelor şi universităţilor erau 

deschise doar pentru fiii claselor avute. În anii regimului democrat popular, 

mai ales după Reforma învăţământului, majoritatea elevilor care au 

absolvit 7 clase şi apoi 8 clase şi-au completat studiile în şcoli tehnice, 

profesionale şi mai departe în instituţiile de învăţământ superior.  

În anii vieţii noi, fiindu-le asigurate condiţiile optime de muncă, 

preocupându-se de ridicarea nivelului cultural-ştiinţific, mulţi din foştii 

elevi ai şcolii şi-au adus din plin aportul la construirea şi desăvârşirea 

socialismului în ţara noastră. 

Referindu-ne la populaţia şcolară amintim că Şcolile primare Nr.1 de 

băieţi şi de fete din Fălticeni, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea erau 

foarte populate.  Copiii se întorceau acasă pentru că nu aveau locuri în 

bănci, pentru care motiv s-a cerut şi înfiinţarea altor şcoli. 

Acest lucru se desprinde din raportul adresat ministrului de către 

revizorul şcolar al fostului judeţ Suceava, al cărui text era următorul: 

„Primind oficia dumneavoastră din 4.XI.1872, prin care îmi cereţi urgent 

ştiinţa de număr de clase al elevilor şi elevelor ce frecventează actualmente 

şcolile primare urbane din acest judeţ, subsemnatul, am onoarea a vă 

comunica următoarea ştiinţă în asemenea chestiune.  Şcoala de băieţi 

populată cu următorul număr: clasa I şi a II-a -110 elevi; clasa a III-a -51 

elevi; clasa a IV-a -42 elevi;total: 203 elevi. Şcoala de fete are în clasa I şi a 

II-a -94 eleve; clasa a III-a -34 eleve; total: 128 eleve. 

Acesta este numărul elevilor şi elevelor care frecventează actualmente în 

această urbă, cu toate că în prezent nu se mai primesc copii la şcoală din 

cauză că numărul lor este destul de mare în clase, nemaiavând locuri 

întorcându-se copiii pe la casele lor, rămânând în aşteptare până vor fi 

locuri a fi primiţi. 

Subscrisul este de opiniune, domnule ministru, ca domnia voastră, ca 

acela ce sunteţi părintele învăţământului, de a face a se înfiinţa o şcoală 

subcursală de băieţi şi una de fete în urba Fălticeni, pentru a nu rămâne 

copii lipsiţi de învăţământ.” 
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Şi după înfiinţarea celor două şcoli, Nr.2 de băieţi şi de fete, numărul 

elevilor înscrişi la şcolile Nr.1 de băieţi şi de fete era mai mare decât în 

şcolile înfiinţate. Situaţia statistică din 1888 este edificatoare. 

Elevi înscrişi:  165  la Şcoala primară Nr.1de băieţi; 

     102 la Şcoala primară Nr.1de fete; 

       45 la Şcoala primară Nr.2de băieţi;  

       57 la Şcoala primară Nr.1de fete; 

An de an numărul elevilor înscrişi la această şcoală a sporit ajungând 

să fie în prezent de peste 10 ori mai mare faţă de anul înfiinţării.  

La examenul din iunie 1843 erau 49 de elevi repartizaţi; 32 elevi în 

clasul elementar, 8 elevi în clasul normal I şi 9 elevi în clasul normal II. 

În anul 1852 erau înscrişi 73 de elevi; în clasa I 54 elevi, în clasa a II-a 

11 elevi, în clasa a III-a 8 elevi. 

În 1854-1855 în cele patru clase erau 118 băieţi şi 12 fete după cum 

urmează: în clasa I 59 băieţi şi 10 fete, în clasa a II-a 34 băieţi şi 2 fete, în 

clasa a III-a 16 băieţi, în clasa a IV-a 9 băieţi. 

În anul 1856 au fost înscrişi 147 şcolari; 

În anul 1857 au fost înscrişi 136; 

În anul 1858 au fost înscrişi 131; 

În anul 1859 au fost înscrişi 127; 

În anul 1871 au fost înscrişi 210, clasa cu cel mai mare număr de elevi, 

66; 

În anul 1872 au fost înscrişi 203; 

În anul 1912 numărul elevilor înscrişi se măreşte până  la 260; 

În ultimul deceniu 1955-1966 situaţia elevilor înscrişi a fost 

următoarea:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul şcolar Număr elevi 

1955-1956 307 

1956-1957 319 

1957-1958 339 

1958-1959 386 

1959-1960 417 

1960-1961 420 

1961-1962 460 

1962-1963 460 

1963-1964 436 

1964-1965 476 

1965-1966 493 
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În prezent şcoala funcţionează cu 16 clase de la I până la clasa a VIII-a, 

paralele, având efective între 25 şi 45 de elevi fiecare clasă. 

În trecut, mulţi elevi de vârstă şcolară nu frecventau şcoala, datorită, 

pe de o parte condiţiilor materiale, pe de altă parte lipsei de interes a 

conducătorilor care nu se preocupau de instruirea tuturor fiilor oamenilor 

muncii. 

Recensământul general al populaţiei făcut în 1899, arată că 22% din 

toată populaţia erau ştiutori de carte, iar în mediul rural numai 15,2%. 

Sistemul de amenzi şcolare a început să fie folosit din anul 1899-1900 la 

Şcoala primară Nr.1 de fete, în sumă de 4 lei ridicându-se în anul următor 

la 103,80 lei. În anul 1934 s-au aplicat amenzi în sumă de 1.200 lei. Cu 

adresa şcolii din 2.XI.1934 se cere casieriei comunale Fălticeni încasarea de 

urgenţă a sumei respective. În anul şcolar 1941, conducerea şcolii, prin 

adresa nr.41 din 12.XI, arată că frecvenţa este foarte slabă şi se aplică 

amenzi în sumă de 3.080 lei/Lista nr.28 din 1941. La clasa I, în situaţia 

statistică din luna februarie, apar în rubrica „neregulat” 10 elevi din 24 

înscrişi. În 1942 s-au aplicat amenzi şcolare în sumă de 950 lei. 

În anul 1949/1950 frecvenţa a fost de 98%, după care  a continuat să fie 

până în prezent de 100%. Îndeplinirea planului de şcolarizare în anii de 

după reforma învăţământului a fost rezultatul efectuării din timp şi cu 

spirit de răspundere a recensământului şcolar în circumscripţia respectivă, 

a legăturii cu familia, a interesului ce ne-am străduit să-l dezvoltăm la elevi 

pentru învăţătură. Li s-au asigurat condiţii materiale optime: burse, 

manuale gratuite, material didactic bogat, local bine încălzit, cu confort 

modern, asistenţă medicală – realizări nebănuite în trecut în învăţământ. 

Numai în anul şcolar 1949 li s-au acordat elevilor şcolii noastre 16 burse, în 

anul 1950-40 de burse, în anul 1951-35 de burse. La centrul de lapte 

înfiinţat în 1948, tuturor elevilor li se dădea zilnic o cană cu lapte, grăsime 

şi marmeladă. O grijă deosebită se acorda prevenirii şi vindecării bolilor 

elevilor ca şi evitării supraîncărcării lor. Dacă în anul 1948 se dădea 

examen de sfârşit de an la toate clasele, inclusiv la clasa I, cu începere din 

acest an nu se dă examen la nicio clasă din şcoala de cultură generală.  

Datorită grijii partidului şi guvernului pentru şcolarizare în totalitate a 

copiilor de vârstă şcolară, s-au remarcat schimbări şi în compoziţia lor 

socială. Au pătruns în număr tot mai mare fii de muncitori şi de ţărani 

alături de fiii de intelectuali. 



 

36 
 

Un merit câştigat prin munca însufleţită a colectivului de cadre 

didactice este tradiţia de a da promoţii de absolvenţi bine pregătiţi care să-

şi continue învăţătura pentru specializare în şcoli tehnice, profesionale sau 

licee. Exemplificăm cu seriile de elevi din anii 1958/1959 şi 1964/1965 care 

au reuşit la examenele de admitere date la alte şcoli cu rezultate ce au făcut 

cinste şcolii. 

Din cei 61 de elevi înscrişi în clasa  a VIII-a în anul 1964-1965, un 

singur elev nu a promovat clasa, iar 44 din ei s-au prezentat şi au reuşit în 

diferite şcoli medii. 

Între anii 1955/1956 şi anii 1965/1966, ultimul deceniu, Şcoala 

Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni a dat 523 absolvenţi, după 

cum urmează: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dăm mai jos numele primei serii de absolvenţi cu 7 clase, anul şcolar 

1948/1949 şi ale primei serii de absolvenţi cu 8 clase, anul şcolar 1964/1965. 

1 Asaftei Maria 6,42 

2 Asaftei Valeria corig. Lb.română 

3 Blană Vasile 6,71 

4 Bolohan Constantin 5,95 

5 Botnariuc Aurel 6,63 

6 Coca Elena 7,92 

7 Corbu Veronica corig.Chimie 

8 Cojocaru Rozalia 6,92 

9 Cocîrţă Vasile repetent 

10 Dominte Profira 6,57 

11 Enea Ioana 6,63 

12 Gall Sulamita 6,54 

13 Gavrilescu Valentin 6,07 

14 Grumăzescu Grigore 6,35 

15 Irimia Elena  corig. Matematică 

16 Irimia Anica 6,57 

Anul şcolar Număr absolvenţi 

1955-1956 22 

1956-1957 32 

1957-1958 25 

1958-1959 46 

1959-1960 49 

1960-1961 49 

1961-1962 63 

1962-1963 59 

1963-1964 62 

1964-1965 61 

1965-1966 55 
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17 Ichim Maria corig. Chimie şi Matematică 

18 Jora Elena 5,92 

19 Jitaru Elena 7,00 

20 Leonte Viorica 6,42 

21 Lămăşanu Constantin 7,50 

22 Munteanu Viorel 6,92 

23 Mihăilescu Florin 7,29 

24 Mihăilescu Neculai 6,64 

25 Mitrea Constantin 7,13 

26 Nechifor Vasile repetent 

27 Nechitoaia Grigore 7,00 

28 Ocheană Maria corig. Matematică 

29 Pavaliu Mihai 6,29 

30 Popa Alecu 8,92 

31 Popescu Constantin 6,79 

32 Prisacaru Emil 8,25 

33 Prisacaru Dumitru 7,29 

34 Pintilie Neculai 6,92 

35 Roşca Eugenia 5,48 

36 Rusnac Neculai  8,00 

37 Savin Elena 6,92 

38 Sofer Marcu 7,07 

39 Ştrulovici Gustav 8,50 

40 Ştefan Gheorghe 7,78 

41 Tănase Elena 7,42 

42 Tănase Aurelia corig. Chimie  

43 Tiron Mircea 5,85 

44 Toderuţ Zenovia corig Istorie, Chimie 

45 Tănase Maria 6,50 

46 Tomescu Vasile 7,31 

47 Vasiliu Traian 6,95 

48 Zamfirache Victoria corig. Matematică 

49 Zăhărescu Mihai  7,29 

50 Blanaru Neculai corig.Matematică şi Chimie 

 

După 16 ani ………. 

Situaţia elevilor din clasa a VIII-a la sfârşitul anului şcolar 1964/1965. 

 

 

Clasa a VIII-a A 

1 Acatincăi Gheorghe 6,75 

2 Albu Constantin 6,78 

3 Albu Mircea repetent 

4 Anastăsoaie Maria 8,51 

5 Arion Vasile 7,90 

6 Boamba Rodica 7,82 

7 Boambă Ion 6,80 
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8 Buga Dunia 8,02 

9 ChefalaIanula 7,02 

10 Cuşchievici Victoria 9,16 

11 Corbu Aurel 5,61 

12 Dascălu Mărioara 6,78 

13 Gabor Niculina 8,42 

14 Gabor Rodica 7,48 

15 Grumăzescu Lucia 6,68 

16 David Benu 7,28 

17 Dimitriadis Petros corig. Lb.rusă5,71 

18 Filoteanu Ion 8,59 

19 Guzgă Mircea 6,59 

20 HandelmanEdithe 9,76 

21 Ionel Rodica Anişoara 6,87 

22 Maftei Silvia 8,33 

23 Martinovici Leontina 9,09 

24 MeerIani 7,49 

25 Olteanu Lenuţa 8,14 

26 Onofriesei Florin 6,87 

27 Silea Viorica 9,59 

28 TimuAlida 9,64 

29 TopisTudorachis corig. Lb.rusă, Chimie     6,33 

30 Tudose Constantin 5,92 

 

Clasa a VIII-a B 

1 Ailincăi Valentin 8,21 

2 Andrei Gabriela 8,89 

3 Băieşu Rodica 7,57 

4 Boambă Ion 6,40 

5 Cucoş Ion  corig.Matematică 5,46 

6 Dumitriu Rodrig 8,21 

7 David Melania 7,28 

8 Fălticineanu Marin 8,26 

9 Findanis Antonia corig. Lb.rusă6,33 

10 Goldşlegher Iulian 8,99 

11 Găină Viorel 6,19 

12 Lungu Florin 5,47 

13 Mateoaia Gheorghe 6,33 

14 Maxim Rodica 6,55 

15 Măniga Rodica 6,80 

16 Muscalu Vasile 6,52 

17 Nechifor Florica 8,83 

18 PalaghiaNovica 6,95 

19 Popa Corneliu 9,11 

20 Popa Georgeta 8,85 

21 Popescu Angela 7,28 

22 Popovici Vasile corig. Matematică             6,16 

23 Pricop Livia 9,47 
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Faţă de primul deceniu de activitate a şcolii, 1842-1852, când au 

absolvit 37 elevi, numărul absolvenţilor din ultimul deceniu este de peste 12 

ori mai mare, iar faţă de al doilea deceniu de existenţă a şcolii, când au 

absolvit 80 elevi, numărul absolvenţilor este de peste 6 ori mai mare. 

Seriile de elevi tot mai bine pregătite, ca urmare a perfecţionării 

măiestriei pedagogice a învăţătorilor şi profesorilor, au făcut să crească 

prestigiul şcolii. 

Menţionăm, spre meritul lor, numele elevilor din ultima clasă, deceniul 

1955-1965, care au promovat clasa cu media cea mai mare, în anii când nu 

se făcea media generală anuală cu cea mai bună apreciere. 

Clasa a VII-a 1955-1956 Schehter Martin 

Clasa a VII-a 1956-1957 Gospodaru Cristina 

Clasa a VII-a 1957-1958 Havriş Constantin 

Clasa a VII-a 1958-1959 Hobincu Radu                   9,25 

 

Gaftea Liviu                      8,66 

Clasa a VII-a 1959-1960 Hobincu Simona               9,44 

 

Puşcaşu Mircea                 9,58 

Clasa a VII-a 1960-1961 Mihailuc Laura                 9,68 

 

Hirch   Noiemie                9,97 

Clasa a VII-a 1961-1962 Băncilă Ionela                   9,79 

 

Ioniţă Maria                      9,84 

Clasa a VII-a 1962-1963 Leuciuc Elena                   9,08 

 

Stan Filomela                    9,48 

Clasa a VII-a 1963-1964 Handelman Edith             9,89 

 

Pricop Livia                       9,38 

Clasa a VIII-a 1964-1965 Handelman Edith             9,76 

 

Pricop Livia                       9,45 

Clasa a VIII-a 1965-1966 Dorneanu Elena                9,77 

 

Ioniţă Petru                       9,38 

Elevi din diferite clase, care au întrunit mai mulţi ani la sfârşitul 

anului media generală 10: 

Musteaţă Valeriu Tambric Mioara 

Gorovei Sorin Naghirneac Mariana 

Băncilă Ionela Andriescu Ionel 

Topolniceanu Magda Onofrei Ana 

24 Prigoreanu Marilena 8,45 

25 Răileanu Vasile 8,28 

26 Rufatis Eleni 8,28 

27 RufatisNicos 6,85 

28 Socoleanu Mariana 9,43 

29 Stan Dănuţ 6,66 

30 Tănase Viorel 7,95 

31 Mereuţă Gheorghe 6,04 



 

40 
 

Fălticeanu Mariana Mierlă Doina 

Onofriescu Mircea Hobincu Simona 

Dan Brînduşa Mihailuc Laura 

 

Seria 1961-1965 la care s-a făcut predarea pe obiecte din clasa I: în 

primii ani nu a a fost niciun elev repetent, iar procentajul elevilor mediocri 

a fost mic. 

Situaţia elevilor claselor I-VIII la sfârşitul anului şcolar 1965-1966: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre foştii elevi ai şcolii figurează nume care au făcut cinste 

literaturii şi artei româneşti ca scriitorii: Nicu Gane şi Nicolae Beldiceanu; 

criticul literar Eugen Lovinescu; folcloristul Artur Gorovei; apreciaţii 

publicişti Vasile I. Săvel şi Ioan Dragoslav;  pictorul Şoldănescu Ştefan. 

Unii din ei au instruit şi educat la rândul lor alte generaţii de elevi ca: prof. 

Al. Lambrior, Gheorghe Roşu, Gh. Lucăcescu, prof. univ. dr. Gh. Rojinţă, 

prof. univ. Dimitrie Boroianu, prof. univ. dr. Grigore Slătineanu, prof. univ. 

Ion Tănăsescu, prof. univ. dr. Constantin I. Urechia. 

Printre elevii şcolii găsim în 1843 şi pe Vasile Ponteanu, dascălul 

vremelnic de la Ș coala Catihetică la care a învăţat Ion Creangă. 

În zilele noastre s-au ridicat prin meritele lor deosebite foşti elevi care 

fac cinste şcolii ca: dramaturgul Horia Lovinescu, profesor emerit pensionar 

şi deputat al Sfatului popular orăşenesc Vasile Ciurea, prof. fruntaş şi 

publicist Aurel G. Stino, dr. Paul Dumitrache, dr. Aniţa Despina, dr. 

Gospodaru Cristina, ing. Pascaru El., ing. Florea Constantin şi mulţi alţii. 

Mulţi din ei ne vizitează şcoala de la ale cărei făclie şi-au luminat mintea. 

Inima fiecărui învăţător şi profesor se umple de mândrie pentru cei care 

educaţi de ei în primii ani de şcoală au devenit oameni de nădejde. 

Clasa Înscrişi Promovaţi Corigenţi Repetenţi 

I 59 56 

 

3 

a II-a 62 60 

 

2 

a III-a 61 58 

 

3 

a IV-a 61 61     

Total 243 235   8 

aV-a 64 49 13 2 

aVI-a 71 56 13 2 

aVII-a 60 47 9 4 

aVIII-a 55 45 5 5 

Total 250 197 40 13 

Total pe 

şcoală 493 432 40 21 
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Clasa a IV-a, seria 1894, institutor Coman Vidrighin, din care mai 

trăiesc V. Ciurea, C. Brînzariu şi Apostoliu V. 

 

XII. ÎNSEMNĂRI DESPRE ŞCOALA GENERALĂ „AL. I. CUZA” 

SCRISE DE FOŞTI ELEVI 

 

Cunoscutul scriitor Nicu Gane, născut în oraşul Fălticeni, din a cărui 

privelişti frumoase avea să se inspire mai târziu, a fost elev al Şcolii 

„domneşti”. Tatăl său, postelnicul Matei Gane, coborâtor dintr-o familie 

moldovenească, deşi era un om cu stare, nu a urmat pilda altor boieri de 

seama lui, nu şi-a trimis copilul să studieze în ţări străine, ci l-a dat să 

înveţe carte în târgul lui, la şcoala care se deschidea chiar în anul în care lui 

Nicu Gane îi venise vremea să fie dat la învăţătură. Referindu-se la viaţa de 

elev a scris: 

„9Unul dintre elevii acestei şcoli, chiar de la început, am fost eu. Îmi 

aduc foarte bine aminte chiar din ziua dintâi când am călcat pragul şcolii, 

ce adâncă impresie mi-a făcut înfăţişarea învăţătorului şi a micilor băieţi 

zburdalnici care mă înconjurau şi se uitau la mine ca la un urs. În vedere că 

eram cel mai tânăr dintre toţi, învăţătorul Scriban, om cu o căutătură aspră 

dar cu inimă blajină, avea o deosebită îngrijire pentru mine şi ori de câte ori 

mă prezentam înaintea lui îmi netezea părul în chip de dezmierdare 

spunându-mi cuvinte de dezmierdare.” 

„10Îmi amintesc de acele timpuri ale frumoasei mele copilării când revăd 

prin oglinda minţii acele ziduri ale şcolii, acele bănci, unde cu sfială îmi 

spuneam lecţia drept ca o cătană dinaintea învăţătorului, unde am primit 

primele noţiuni de disciplină şcolară şi primele noţiuni de egalitate între 

colegi. În timpul recreaţiei mă jucam de-a mingea şi de-a arşicele cu 

camarazii mei. Creşteam văzând cu ochii şi dacă la învăţătură nu eram 

tocmai cel din urmă, desigur la oină şi la ţic eram cel dintâi.” 

„Asist cu îndoită bucurie, spunea Nicu Gane,  la această serbare, a 70-a 

aniversare a înfiinţării şcolii, fiindcă sunt sucevean din naştere, raionul 

Fălticeni în trecut, judeţul Suceava şi din inimă, fiindcă tot ce văd aicea îmi 

intră parcă în suflet, fiindcă aici am deschis întâi şi întâi ochii la lumina 

soarelui, aici am primit primele impresii, acele ce se întipăresc în memorie ca 

pecetea pe ceara fierbinte şi nu se şterg niciodată. 

                                                           
9
 Cuvântare rostită la a 70-a aniversare a înfiinţării şcolii, Nicu Gane 

 
10

 Amintiri 1848-1891, Nicu Gane 
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Ne vom aduce aminte totdeauna cu mândrie că locaşul de învăţătură la 

a cărui origine ne-am urcat cu gândul şi care de atâta vreme revarsă lumina 

asupra poporului e dintre cele mai vechi de pe pământul românesc.” 

Eugen Lovinescu, docent universitar şi critic literar, adresându-se 

într-o scrisoare directorului şcolii „Al. I. Cuza” din Fălticeni, S. Ionescu, 

scria: 

„Volumul ce voi face să apară în curând asupra lui Asachi, va fi o 

mărturie a recunoştinţei ce o port întemeietorilor acestei şcoli şi dascălilor 

mei de la care am cules primele raze de lumină”. 

În mintea fiecărui om, printre amintirile din şcoală, dăinuie chipul 

învăţătorului care prin pregătirea şi prin integritatea sa morală s-a impus 

drept model de urmat. Iată ce scria fostul elev, institutor şi director al şcolii, 

Vasile Costăchescu: 

„11Noi băieţii, vedeam în profesori nişte oameni ideali, cu totul diferiţi de 

restul muritorilor. Tot ce ziceau ei şi tot ce făceau ei era sfânt pentru noi. 

Tuspatru învăţătorii mei erau de o conştiinciozitate ce poate servi de pildă. 

Este vorba de Ioan Săvel, Ioan Stino, Ioan Ernilie şi Coman Vidrighin. 

Învăţătorii noştri se bucurau de o adevărată autoritate, erau iubiţi şi 

respectaţi.” 

Th.I.Ionescu, fost elev al şcolii, profesor şi director şcolar, a scris, 

referindu-se la foştii dascăli: „Dacă am ajuns unde sunt prin munca şi 

meritele mele, dacă ţin să-mi îndeplinesc în mod conştiincios îndatoririle 

mele de profesor şi de director de şcoală şi de conducător al diferitelor 

societăţi culturale, datoresc aceasta, în mare parte, frumoaselor pilde date de 

foştii mei dascăli de la Şcoala „Al. I.Cuza” din Fălticeni.” 

„Amintiri din şcoala primară”, scrise de tovarăşul profesor pensionar 

Vasile Ciurea, căruia i s-a acordat, în cinstea Zilei învăţătorului 1966, 

distincţia de „profesor emerit” pentru bogata activitate ştiinţifică şi cultural 

obştească şi de numele căruia se leagă Muzeul oraşului Fălticeni, pe care l-a 

înfiinţat: 

„În toamna anului 1890, tata m-a dus la Şcoala Primară Nr.1, cum era 

pe atunci, din strada Rădăşeni, astăzi strada Ion Creangă. Localul există şi 

astăzi, cu etaj ocupat de Şcoala de copii surdo-muţi. Directorul şcolii era 

vestitul institutor Coman Vidrighin, pomenit cred şi astăzi de toţi ce i-au fost 

elevi şi care mai trăiesc..!... 

În clasa a I- a şi a II-a am avut ca dascăl institutor pe preotul econom 

Ioan Săvel, bunicul domnişoarei Silvia Vasiliu pensionară, din strada Cuza 
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Vodă şi tatăl scriitorului şi ziaristului Vasile Săvel, decedat în Bucureşti 

după primul război mondial. Preotul Săvel era prietenul părinţilor mei, 

venea des în casa noastră cu soţia sa. Nu odată, neuitata mea mamă, când 

vedea sau afla de vreo nebunie copilărească de-a mea sau mă prindea că-

ncercam să spun un neadevăr, şi mă pricepea mai totdeauna, şi ca să-mi 

facă oarecare grijă şi chiar frică, mă ameninţa: dacă la şcoală nu vei fi 

cuminte, popa are să-ţi pună pielea pe băţ şi dacă vei mai spune şi lucruri 

neadevărate are să-ţi taie limba!! Nu ştiu dacă mama ştia că preotul Săvel 

va fi dascălul meu!! Când m-am dus la şcoală şi-n prima oră în clasa I, 

intră în clasă părintele Săvel, în mână cu nedespărţitul său beţişor de alun 

şi destul de noduros cu care ne … cinstea, fie că nu ştiam cum îi plăcea 

lecţia, fie că nu eram atenţi, mi-am spus în mintea mea de copil „am dat de 

dracul, popa acesta are să-mi taie şi limba, dar are să-mi pună şi pielea pe 

băţ dacă nu voi fi cuminte”. Şi astfel căutam să fiu şi cuminte, să ştiu şi 

lecţiile şi să nu spun vreo minciună!! 

Învăţătorul Ioan Săvel era de loc din satul Dumeni jud. Dorohoi. S-a 

stabilit în Fălticeni; casa lui este şi astăzi pe strada Ion Creangă, ocupată 

astăzi de fam. Drăgunoiu.  Decedând în anul 1925 a fost înmormântat la 

cimitirul Bisericii Oprişeni. 

În clasa a III-a, prin pensionarea institutorului I. Ernilie, a venit 

Neculai Drăguşanu. Fusese învăţător la Borca; s-a căsătorit în Fălticeni cu 

una din fiicele comersantului Tănăsescu, tatăl profesorului doctor chirurg 

din Iaşi, Ioan Tănăsescu, mutat apoi în Bucureşti unde a şi murit. La nuntă 

au fost invitaţi şi părinţii mei, luându-mă şi pe mine care aveam 6 ani. Iată 

o întâmplare a mea la clasa lui Neculai Dăguşanu.  

Aveam un coleg de bancă lângă mine, pe Costache Brînzariu, pensionar 

ceferist, tatăl profesorului C.Brînzariu, care trăieşte şi astăzi pe str. Maior 

Ioan. Părinţii lui aveau casa în Fălticenii vechi şi pe acolo venea la şcoală 

împreună cu alt coleg, Vasile Enăchioiu cu care sta în aceeaşi bancă; cum 

erau băncile lungi, în dreapta lui Brînzariu şi eu la capătul băncii în stânga. 

Se făcuse obiceiul ca mulţi din noi, şcolarii care locuiau mai departe de 

şcoală şi rămâneam la prânz la şcoală, ne luam ceva de mâncare pentru 

prânz de acasă sau cumpăram ceva de la mica băcănie A. Zisulesei unde este 

astăzi „Alimentara”, capătul străzii Republicii. Costache Brînzariu îşi aduce 

în una din zile în trăistuţa lui de cărţi şi caiete un bulgăraş de brânză de 

vacă. C-a fost o nebunie de-a mea sau a altui coleg, sau am dat din greşeală, 

bulgăraşul cade jos pe podele. Prinzând de veste băieţii au început să 

împrăştie cu picioarele brânza ajungând până spre catedră. Iată că intră 
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domnul Drăguşanu. Se apropie de catedră şi serios de tot întreabă: „Ce-i 

asta? Cine a aruncat brânza pe jos?” Băieţii răspund toţi în cor: Ciurea, 

Ciurea!! Şi fără să mai întrebe, să mai cerceteze, zice grav: „Să iasă Ciurea 

la genunchi”; dar îmi şi ordonă să strâng brânza, s-o fac grămăjoară şi să 

mă pun în genunchi pe…brânză!! 

Eu am început să plâng şi de ciudă, când ştiam că mă cunoaşte, şi doar 

i-am fost la nunta lui şi el se poartă aşa fel cu …mine! C-am stat la genunchi 

nu mă supărase prea tare, dar mă gândeam ce-mi va face mama acasă 

văzându-mi pantalonii murdăriţi de …brânză. Mai speram că tata poate nu 

va mai şti; dar… deziluzie: când vine tata acasă şi-i spune mama isprava 

mea, am înghiţit de la amândoi o …neuitată morală. 

Pe C.C.Neculai Drăguşanu, cum îi ziceam, l-am găsit maestru de 

gimnastică la gimnaziu, iar de la 1 ianuarie 1911, l-am avut coleg şi la 

gimnaziu şi la liceu, până la pensionarea lui. La un patron al său (ziua 

numelui), la 6 decembrie 1911, unde îi era adunată familia lui, parte din 

colegi şi foşti elevi, la un toast, am povestit  cu toată plăcerea spre hazul 

tuturor, păţania mea. 

N. Drăguşanu s-a refugiat în 1944 la Câmpulung Muscel, unde a şi 

decedat.” 

Cele mai vechi amintiri ……… 

Aurel George Stino 

profesor pensionar fruntaş 

 

„Fie-mi îngăduit întrebuinţarea acestui titlu sadovenesc pentru a înşira 

ceva din cele trăite de mine la venerabila Şcoală Primară „Alexandru Ioan 

Cuza” din Fălticeni, aşezământ care de peste un veac împrăştie lumină şi 

iniţiază întru formele cunoaşterii şi frumosului copiii din oraşul acesta plin 

de pitoresc şi mari amintiri. Pot afirma că două instituţii de cultură din 

oraşul natal port în suflet şi în sânge, prin legături care depăşesc persoana 

mea fizică: Şcoala „Alex. I. Cuza” şi „Liceul Nr.1” fostul gimnaziu „Alecu 

Donici” şi mai târziu „Liceul Nicu Gane”. 

Nu este vorba numai de două şcoli prin care am trecut împărtăşindu-mă 

din sacrificiul şi dăruirea vrednicilor mei dascăli, dar şcolile acestea pot 

spune că s-au confundat cu existenţa mea şi a familiei mele: zeci de ani, 

bunicul meu Ion Stino a funcţionat ca institutor la „Alex. I. Cuza” unde a 

studiat apoi şi părintele meu, unde am poposit şi eu, iar la centenarul liceu 

de asemenea a studiat părintele meu pentru a deveni apoi profesor la aceeaşi 

şcoală, trudind alţi zeci de ani în şir, iar subscrisul acestor rânduri de 
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asemenea a urmat aceeaşi filieră, mai întâi elev, apoi profesor până la 

îndeplinirea ciclului; după cum se vede, chiar fără a fi liric, legăturile mele 

sunt strânse cu cele două lăcaşuri de cultură de pe strada istorică a Sucevei 

şi cu viaţa mea şi a înaintaşilor mei. 

Primii paşi în şcoală, acum aproape şase decenii. Clipe neuitate şi totuşi 

le pot trăi aievea. 

Septembrie 1907, un splendid sfârşit de vară. Şcoala însemna pentru 

mine marele necunoscut. Iată-mă cu tatăl meu în cancelaria directorului, 

marele dascăl care a fost Serafim Ionescu. Câteva mângâieri pe obraz cu o 

mână caldă şi îl aud pe omul acela în aparenţă sever, rostind cu o voce 

catifelată: ,,al treilea Stino în şcoala asta, bunicul, tatăl şi fiul” … Apare o 

doamnă zâmbitoare, cu aceeaşi voce melodioasă, Lucreţia Ionescu, prima 

mea dăscăliţă. Mă ia de mână să facă o plimbare cu mine prin şcoala care 

mi se părea un palat. În vestibulul vast al şcolii, pereţii erau plini de 

tablouri mărite, foştii institutori şi iată că îl zăresc pe bunicul meu alături 

de prietenul său, alt dascăl din epoca eroică a învăţământului, Ion Săvel, 

amândoi parcă-mi zâmbeau. Lucreţia Serafim Ionescu a observat emoţia 

mea şi-mi şopti: „vezi, aici eşti ca şi acasă!” Îi sunt recunoscător până azi 

pentru vorbele ei melodioase care au făcut să treacă criza ce mă stăpânise o 

vară întreagă. 

Primele ore de clasă. O văd la catedră printre elevi, vioaie, mereu cu 

zâmbetul pe buze, jonglând cu frumoasa ei mână albă din care curând 

începură să picure la tablă linii şi ovale, toate trăsăturile ce formează 

literele. Prima lecţie a fost un ceas de plăcută voroavă. Îmi răsună aievea în 

urechi istorisirea cu care Lucreţia Serafim Ionescu ne făcuse cunoştinţă cu 

şcoala. O istorioară destinată să arate datoria tuturor de a munci şi încă la 

timp, munca începând de pe băncile acelea în care stăteam cuminţi cu 

mâinile la piept. …Vine un moşneag la o şcoală şi cere învăţătorului să-l 

primească, dorind din toată inima să înveţe carte. „E târziu moşule!” 

răspunde dascălul, omul vine a doua zi mai devreme primind acelaşi 

răspuns, faptul repetându-se până ce bătrânul ajunse la poarta şcolii înainte 

de răsăritul soarelui. Învăţătorul l-a lămurit atunci tâlcul acelui „târziu” şi 

anume că i-a fost trecut timpul. Povestea cu talent şi expresivitate reuşind să 

capteze atenţia micilor ascultători; mai în fiecare lecţie avea rezervate câteva 

minute pentru o istorisire exactă pe idei, din belşug stropită cu umor. 

Câteodată, şi erau atunci clipe mult aşteptate, învăţătoarea noastră ne 

cânta; avea o voce caldă şi nostalgică, melodii des auzite pe atunci: „Steluţa”, 

„A ruginit frunza din vie”, „Ce te legeni codrule?”; avea grijă să ne spună că 
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micul divertisment muzical era răsplata clasei pentru buna pregătire din 

ziua aceea şi de atâtea ori ne întrebam „oare azi ne mai cântă doamna?” 

Ordinea şi curăţenia erau exemplare. Prezenţa unei hârtii pe jos aducea 

migăloase cercetări. Intrarea şi ieşirea din clasă se făcea în cadrul unei 

adevărate ceremonii: şcolarii formau patru monoame în curte şi parcă aud 

glasul învăţătorilor: „Intră rândul întâi, intră rândul al doilea…” Intram şi 

ieşeam din clasă nu numai sub privirile bunilor noştri ocrotitori ca: Serafim 

Ionescu, Lucreţia Ionescu, Ion Niculescu Radu sau George Vasiliu, ci de 

asemenea parcă ne urmăreau din ramele lor din bronz dascălii de demult, 

altădată înfrăţindu-se cu prezentul. Îmi amintesc solemna înfăţişare a 

fondatorului şcolii, Neofit Scriban, apoi ceilalţi vestiţi oameni de şcoală care 

şi-au închinat existenţa instituţiei: luptătorul unionist N.Verdeanu, rămas în 

istorie, ceilalţi unionişti ca: I. Săvel, I. Stino, I. Ernilie, Costin Cocea, poetul 

George Tutoveanu şi alţii, cu toţii dominaţi de un mare portret în ulei al 

domnitorului Cuza. 

Figuri demult uitate aceşti dascăli de mari merite, şi uitarea a mers 

până la totala eliminare a numelui lor: nicio stradă din oraş nu poartă 

amintirea de om al şcolii, fie de la „Alex. I. Cuza”, fie de la fostul „Alecu 

Donici”, Liceul Nr.1. Şi aceştia au fost întemeietori ai învăţământului public 

din Fălticeni. 

În clasa a III-a am trecut sub oblăduirea lui Serafim Ionescu, dascăl 

vestit dublat cu emeritul om de cultură şi harnic mânuitor al condeiului. 

Când am intrat în clasa a III-a scriam şi citeam corect, cei mai mulţi aveam 

un bagaj impresionant de versuri memorizate. Lecţiile lui domnul Serafim 

erau atrăgătoare, variate, adesea trecând dincolo de programe, zâmbetul de 

pe buze nu-l părăsea niciodată. Ne-a iniţiat cu amănuntul în trecutul 

judeţului Suceava şi al Fălticenilor, ne-a vorbit cu căldură despre Nicu Gane 

şi Sadoveanu, era un iubitor de drumeţie şi de câte ori timpul îi îngăduia îşi 

lua clasa într-o excursie după puterile noastre: pe dealul Spătăreştilor, la 

Rădăşeni, la moara de la iaz, pe dealul Tâmpeştilor. Eram în clasa a IV-a 

când ne-a călăuzit odată până pe strada Rădăşeni până pe dealul Cetăţuia: 

ce minunată lecţie de geografie ne-a făcut atunci Serafim Ionescu după ce ne 

tâlcuise istorica uliţă ce ocupă aproape o treime din „Amintirile” lui 

Creangă! A fost, pot spune, prima mea excursie literară. Dascălul nostru ne-

a prevenit că vom trece pe la domnul Sadoveanu şi chiar s-a întâmplat ca 

scriitorul să fie în grădină profitând de minunea unui mai înflorit. 
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Ne-a dat de grijă să salutăm cu glas tare şi Sadoveanu, plăcut 

impresionat, apăru între doi meri copleşiţi de flori, făcându-ne semne 

prietenoase. 

Fiecare mică excursie de felul acesta era totdeauna însoţită de o 

compunere, nu pentru a doua zi, ci pentru a treia sau a patra, pentru a ne 

putea cristaliza gândurile. Aş fi fericitul între fericiţi să mai pot avea 

înaintea ochilor compunerea mea de atunci care a stârnit oarecum bănuielile 

institutorului nostru pentru că prea insistent luptam cu degetele în sus s-o 

citesc eu. „Spune, drăguţă, nu te-a ajutat nimeni, trebuie să fie o compunere 

frumoasă odată ce vrei să citeşti numaidecât….. Nimeni, domnu Serafim, 

nimeni, măcar nici n-a văzut-o tata, are o mulţime de caiete ale 

gimnaziştilor de corectat”….. 

„Te cred drăguţă, hai, citeşte-o şi tu!” …   Spusesem numai adevărul, 

dar Serafim Ionescu bănuia pe toţi şcolarii săi ai căror părinţi erau 

cărturari şi se arăta puţin credul în faţa temelor. Compoziţia mea, intitulată 

„În drum spre Rădăşeni”, plăcu din toate punctele de vedere domnului 

Serafim care mă cinsti cu un zece; nu ştiu însă dacă nu păstrase cumva cel 

puţin un grăunte de bănuială asupra presupusului amestec al părintelui 

meu. 

Lecţiile la Serafim Ionescu erau deopotrivă de interesante şi antrenante 

indiferent de obiect. Venea încărcat cu materiale didactice, multe 

confecţionate de dânsul, ne făcea numeroase experienţe de fizică amuzantă. 

Ţinea mult ca elevii să cunoască mult geografia patriei şi în adevăr, o 

adevărată întrecere permanentă domnea între noi pentru executarea 

diferitelor hărţi; la tablă făceam hărţi din memorie. Rari elevi ai lui Serafim 

Ionescu să iasă din şcoală fără cititul şi scrisul ortografic corect, de unde şi 

reuşita în mare proporţie a elevilor şcolii la examenul de intrare în 

gimnaziu. 

Viaţa i-a surâs prea puţin acestui pedagog de elită, dascăl înnăscut, 

iubindu-şi profesiunea, cât şi copiii. De un calm desăvârşit, ochii mici 

sclipitori sub sprâncenele stufoase, chipul străbătut adesea de luminile unui 

zâmbet, îşi trăia cu intensitate lecţiile. Înzestrat cu o vastă cultură, Serafim 

Ionescu n-a cunoscut vreodată odihna. Director de şcoală, inspector şcolar, 

autor pedagogic, publicist pentru popor, a înţeles să îndrumeze şi să 

ocrotească imparţial, de o rară politeţe şi bunăvoinţă faţă de copii sau 

subalternii săi. „L-am avut pe domnul Serafim” ajunsese la Fălticeni o 

recomandare, un titlu. Până la moarte a rămas devotat şcolii, neobosit în 

mişcarea culturală a oraşului. 
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Locuia pe str. Nicu Gane, într-o casă vis-á-vis de o clădire a şcolii de 

care îşi legase numele. Într-o grădiniţă mică şi îngrijită ca o năframă, plină 

de crini şi gladiole, bătrânul om de şcoală putea fi văzut ceasuri întregi 

aplecat asupra hârtiei albe, muncind fără preget. Numele său era cunoscut 

în cercurile pedagogice de peste hotare, mai ales ca un protagonist entuziast 

al lucrului manual în şcolile elementare. 

Îmi dădusem examenul de licenţă în litere când l-am întâlnit pe fostul 

meu dascăl tot în preajma florilor sale iubite; nu-l mai văzusem de mult. Mă 

felicită pentru terminarea studiilor sărutându-mă cu căldură părintească pe 

amândoi obrajii. Înduioşat şi impresionat până la dificultăţi de răspuns, m-

am recules: „Dumneavoastră aţi pus temelia, domnule Serafim şi vă sunt 

recunoscător!”  „În adevăr, drăguţă?” mă întrebă tărăgănat fostul meu 

dascăl şi la răspunsul meu hotărâtor, rosti emoţionat: „Atunci azi am avut 

două bucurii, nu una!” 

Amintiri despre şcoala unde am învăţat 

                                           Grigore Ilisei 

           student al Facultăţii de Filologie 

                Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi 

 

„Amintiri. Un zăcământ imens, sedimentat, tocit odată cu hronicul 

vârstelor. Acum când încep o incursiune în amintirile despre şcoala primilor 

ani de ucenicie mă ispiteşte o ierarhizare a lor în sufletul meu şi al colegilor 

mei de clasă.  Şi vibraţia pe care o simt răscolindu-mă pe când aştern aceste 

rânduri, mă face să le văd gravitând pe una din orbitele cele mai apropiate 

de farul nostru intim – sufletul. 

Amintiri despre şcoală. Mă întâlnesc ades cu ele în ceasurile de sfat 

tainic, de adâncă confesiune. În asemenea ceasuri chipul blând al dascălilor, 

al tovarăşilor de clasă şi de hârjoană prinde contur limpede. Şi din pâclele 

anilor se desprinde silueta gravă, dar prietenoasă a şcolii înconjurată de 

castani ce prindeau toamna pojghiţă de rugină, curtea plină de prichindei 

luptându-se cu puterea lor de câţiva ani cu castanele ţepoase ca nişte arici. 

Şi-n urechi se materializează sonor zumzetul acela de prisacă care se revarsă 

ca un şuvoi în toate ungherele şcolii, căci veselia noastră a celor pârjoliţi de 

soarele vacanţei cuprindea şi bătrâna clădire. Şi parcă şcoala râdea cu noi. 

Aşa erau primele zile de şcoală şi celelalte semănau leit la chip cu ele – 

senine şi pline de voioşie. Aşa era şcoala la care am deprins a privi lumea 

altfel decât până atunci. 
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Amintirile. Multe s-au gravat adânc în sufletul meu. A mă opri la una 

sau alta mi se pare a fi nedrept cu altele. Şi fiecare din amintirile despre 

şcoală îmi este dragă şi o simt făcând parte din mine. Am să mă opresc mai 

întâi la zilele în care o femeie cu destui ani pe umeri se apleca cu prospeţime 

tinerească să ne aşeze plumbul în mâini. Şi pentru rândurile acestea le simt 

ca o confesiune, o mărturisesc că de la învăţătoarea mea tov. Roman 

Virginia am deprins meşteşugul scrisului. Şi azi ori de câte ori apuc condeiul 

mă gândesc încă la zilele când stângaci, plumbul începuse a sălta mai 

sprinten la sfaturile ei. Şi o îndrăgeam cu toţii. Şi n-avea harul de povestitor 

al Domnului Trandafir, acel har care-l copleşise şi-l fascinase pe conul 

Mihai Sadoveanu, dar avea o altă minunată şi tot la fel de rară podoabă, 

aceea de a pătrunde pe nesimţite acolo unde nici raza de soare nu străbate, 

în sufletul nostru. Şi vocea ei mângâioasă, catifelată ca murmurul pădurii 

calme ne lua îndată mohorala. Şi nouă ne părea atunci că a răsărit 

incandescentul disc solar.  

Şcoala primilor mei ani de ucenicie a însemnat, pentru mine şi pentru 

alţi colegi ai mei, ferestre deschise spre orizonturi necunoscute, dar pline de 

fermecătoare taine şi bucurii. Aici s-au născut primele pasiuni, unele 

devenite statornice şi a căror flăcări palpită astăzi şi mai tare. Poate tocmai 

de aceasta amintirile despre orele de geografie au un loc de prim rang pentru 

amintirile mele şcolare. Orele de geografie nu aveau spectaculosul celor de 

chimie sau fizică. Dar ele însemnau pentru mine ceasuri de mare desfătare. 

Când profesorul începea cu indicatorul acele călătorii imaginare de-a latul 

pământului, eram numai ochi şi urechi. Şi patosul pe care cel de la catedră 

îl punea în fiecare vorbă se revărsa fluid spre sufletul meu. Şi îndată acele 

universuri necunoscute apăreau apropiate ca şi cum le-aş fi ştiut de când 

lumea. Şi lucrurile nu se opreau aici. Cele aflate la ore scormoneau în mine 

alte şi alte porniri. Devoram tot ce întâlneam vorbind despre geografie. Ba 

mai mult, obişnuitele expediţii prin hugeaguri, livezi şi dealuri cu pante 

dulci se metamorfozau parcă în adevărate expediţii geografice. Şi astăzi, 

când mă gândesc la pasiunea mea statornică pentru geografie, îi aflu geneza 

în acele călătorii imaginare de-a lungul meridianelor şi paralelelor terestre. 

Amintiri. Multe se îmbulzesc acum la vadul condeiului. Îmi stăruie încă 

proaspătă în minte amintirea primelor lecţii de istorie antică. Poate că 

istoria, şi-o spun fără nicio urmă de ezitare, ar fi rămas pentru mine o 

ştiinţă amorfă, limbajul ei laconic dar dens nu şi-ar fi dezvăluit sensurile 

ascunse. Dar n-a fost aşa pentru că atunci când am păşit pentru prima oară 

în templul ei, cineva m-a făcut să văd  dincolo de cifre, viaţa – imensa 
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cantitate de viaţă depozitată în ele. Îmi amintesc şi acum destul de limpede 

că lecţiile de atunci îmi strecurau de fiecare dată senzaţia unei participări 

intense la cele ce auzeam acolo. Aveam impresia că aud sunetul cohortelor 

romane înaintând leneş pe Via Appia şi că prindeam în ureche ultima 

respiraţie a bravului oştean care aducea în capitala Eladei vestea biruinţei 

de la Maraton. Poate pentru că istoria a devenit pentru mine o ştiinţă cu 

multiple şi generoase semnificaţii, nu uit nici astăzi primele mele lecţii de 

istorie.  

Trăiesc cu voluptate fiecare amintire despre şcoala unde am învăţat. Şi 

am multe asemenea amintiri. Ele îşi au cuibul lor în sufletul nostru unde 

zboară mereu învăluindu-ne cu farmecul clipelor de altădată. 

Dramaturgul Horia Lovinescu mi-a scris printre altele: „Păstrez despre 

Şcoala Primară din Fălticeni amintirile duioase care se leagă în general de 

perioada paradisiacă a copilăriei. În filmul amintirilor chipurile, mai palide 

sau mai vii, ale foştilor dascăli şi colegi defilează pe un fond complicat şi 

subtil alcătuit din senzaţii, frânturi de gesturi, licăriri… Fond intens, 

singurul important, dar greu sesizabil, de natură aproape muzicală. Cum 

să-l exprim în câteva rânduri?” 

Fie că au absolvit şcoala în anul 1894, în anul 1929 sau în 1956, 

evocând anii de şcoală, foştii elevi îşi exprimă sentimente de adâncă 

recunoştinţă faţă de învăţătorii care le-au deschis orizontul activităţii de 

mai târziu, modelându-le personalitatea în formare. 

 

XIII. CADRE DIDACTICE 

 

Este ştiut că sufletul şcolii este învăţătorul, profesorul. Munca plină de 

râvnă a acestora a făcut ca în tot timpul existenţei sale şcoala să se bucure 

de o îndreptăţită faimă. 

Între anii 1842 şi 1966 au funcţionat la această şcoală cadre didactice 

–învăţători şi profesori care au întruchipat calităţi de buni pedagogi şi 

vrednici educatori, ale căror nume le amintim în rândurile de mai jos: 

 

Perioada Nume şi prenume 

  1.04.1842-             08.1843 Nefit Scriban -profesor primar 

1843 Al. Vicol  -supleant 

1.03.1845-                  1859 Nicolae Verdeanu-profesor director 

        1845-                  1874 

Costin Cocea -supleant, dir.adj., apoi 

director 
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5.11.1856-                  1859 Mihai Averescu -supleant 

        1852-                  1892  Ion Stino-institutor 

        1859-                  1900 Savel Ion -institutor 

        1859-                  1892 Ion Ernilie-institutor 

        1859-                  1860 Gh.Grigorescu-institutor 

        1874-                  1875 Vlaicu Gh. -institutor 

        1875-                  1892 Coman Vidrighin-institutor, director 

1892 Tit Papazu 

1895 Gh.T.Ionescu 

1900 Gh. G. Ionescu Tutoveanu 

1892 Serafim Ionescu -director, inspector 

                        după 1900 Paraschiva Luca 

 

Ion Radu Niculescu -director 

 

H. Arhipescu 

 

George Pavleanu 

 

George Şoldănescu 

 

Maria Neculcea 

 

Lucreţia Ionescu 

 

Emilia Teodoroiu 

 

Constantin Mălinescu -director, inspector 

 

D. Rîpeanu 

 

Alina Cihovschi Văsescu 

 

Elvira Tatamir 

 

Varvara Savel 

 

N. Drăguşanu 

 

C. Guther 

 

V. Cornescu 

 

Mihai Sadoveanu -supleant 

 

M. Cazaban 

 

Leon Teodorescu 

 

P. Văsescu 

 

Gh.Vasiliu 

 

Natalia  Zaharia 

 

C. Zăhărescu 

 

Şt. Grigorescu 

 

D. Teodorescu 

 

Zoe Hagiescu 

 

Sachelarie Vasile 

 

Gavrilevici Ion 

 

Costăchescu Vasile -director, inspector 

 

Dumitriu Iuliaus-director, inspector 

 

Ciobanu Maria -detaşată 

 

Drăguşanu Aspazia-detaşată 

 

Onciu M.  -detaşată 

 

Lateş Natalia  -detaşată 
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Dumbravă Maria -detaşată 

 

Olteanu Ilie -detaşat 

 

Volosciuc Alexandrina -detaşată 

 

Artenie Ecaterina -detaşată 

 

Matei Neculai -director 

 

Holban Gheorghe -director 

 

Spiridon Ion -director 

 

Spiridon Aspazia 

 

Nemţeanu Margareta -detaşată 

 

Huşanu Neculai -director 

 

Ionescu Lucreţia -detaşată 

 
Bîrgăoanu Ana -detaşată 

 
Hanganu M. -detaşată 

 
Reichman Mariţa -înv. necalificat 

 
Merlanle Sura -înv.necalificat 

 
Manoliu  Silviu -înv.necalificat 

 
Candel Paulina -înv.necalificat 

 
Marcus Eti-înv.necalificat 

1947-                  1956 Chiţu Ion -înv. director, inspector 

1947 Onofriescu Natalia -înv.director 

 
Hamciuc  Lucreţia -înv. 

 
Muraru  Gh. -înv. inspector 

 
Muraru Maria 

 
Focşa Ştefan 

 
Focşa Elvira 

 
Scutaru  Ana -detaşată 

 
  Riven Clara 

        1948-                  1958 Sain  Raşela-înv.şcolar de aplicaţie 

1948 Sain  Burăh 

 
Ilioaia Constantin -înv. director 

 
Ilioaia Beatrice -înv.şcolar de aplicaţie 

1947 Păduraru Victor -detaşat 

1948 Roman Virginia -înv.şcolar de aplicaţie 

1947 Boca Lucia -detaşată 

1947 Grigorescu Otilia -înv.şcolar de aplicaţie 

 
Grădinaru Elena 

 
Andriescu Minodora 

 
Curcă Florica -detaşată 

 
Roşca  Silvia 

1947 Nistor Dumitru -înv.director, inspector 

 
Puşcaşu Augustin 

 
Popescu Elvira  Sauciuc 

 
Timu  Melania 

        1961-                  1963 Monoranu  Maria -detaşată 

        1963-                  1964 Monoranu  Eugenia -detaşată 
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1965 Diaconescu Violeta -detaşată 

 
Lozneanu Dora 

 

La Şcoala Primară Nr.1 de fete au funcţionat între anii 1859-1948 

următoarele cadre didactice: 

 

Perioada Nume şi prenume 

1859-                  1899 Varvara Nicolau 

1854 Elena Stoinescu 

1860-                  1861     Vasile Grigorescu 

1861 Eugen Ananiu 

1869 E. Codreanu 

1870-                  1874 Lucia Iuliana 

1870-                  1878 Ficşinescu E. -directoare 

1878-                  1887 M. Constantinescu 

1880-                  1887 A.Gr. Buţureanu 

1888-                  1899 E. Constantinescu 

1889-                  1903 Lucreţia Ionescu -inst.şcolar de aplicaţie 

1903-                  1947 Maria Neculcea - inst.şcolar de aplicaţie 

1886-                  1890 S. Apostolescu 

1899 El. Dimitrovici 

1903 Aspazia Alger 

1903 Sm. Spiridonescu 

1908 El.Voinescu 

1911 Aglaia Hagiescu 

1914 Aglaia Vasiliu 

1915 Hrisanta Ionescu 

1918 Elvira Munteanu 

1918 Maria Mahulschi 

1920 Ana Vrînceanu 

1923 Eliza Creţulescu 

1923 Iulia Conţ 

1924 Elena Gavrilovici 

1928 Aurora Bălan 

1929 Cornelia Costăchescu 

1931 Alina Văsescu –înv.director 

1939-                  1947 Reveca Băieş –înv.director 

 Lucreţia Teodoru -detaşată 

1933-                  1940 Lucreţia Nemţeanu 

1938 Maria Onofrei 

194o Aspazia Spiridon 

 Olga Roşu 

 Paulina  Samson -detaşată 
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În anul 1867 a fost ataşat pe lângă şcoală un profesor de limba franceză 

– Aladan Braun. Ministerul nu s-a obligat a-l plăti, dar îl tolerează, cu 

condiţia ca acest studiu să nu fie în prejudiciul celorlalte obiecte de 

învăţământ. 

În anul 1872 s-a înfiinţat un cor sub conducerea prof. de muzică M. 

Broşteanu, fost diriginte al corului vocal de la Seminarul Central din Iaşi, 

iar la 1.I.1876 a fost numit profesor de muzică V. Comte Fleurie. 

La clasele V-VIII au fost încadraţi în anul 1948 şi până în prezent 

următorii profesori: 

 

Limba română Alexandrescu E. prof.I 

-//- Pelin Tomiţa prof.I 
-//- Vatamanu  Simba prof.I 

1952-1953 Rocna  Petru prof.I 
-//- Astărăstoaie  V. prof.I 
-//- Gavriliu Ligia prof.I 
-//- Homescu  Maria prof.I 
-//- Pachiţa  Maria prof.I 
-//- Loghin  Sofia prof.II 

-//- Stainer  Izac prof.II 
-//- Cuciureanu Claudia prof.II 
Limba rusă Bogdăneţ Larisa prof.necalificat 

 Popescu  Nadia prof.II 

 Colţea  Mihai prof.necalificat 

 Manea  Olga prof.necalificat 

1958 Pavel  Ana prof.necalificat 

 Martusevici Vladimir prof.I 

1959 Luca Silvia prof.I 

1957 Turcu Silvia prof.I 

1959 Sigler Ana prof.I 

 Mîndîcanu Roman prof.II 

Limba franceză 1948 Socoleanu Alexandru prof.necalificat 

 Iriciuc Domnica prof.I 

 Petrescu Maria prof.II 

 Calistru Veronica prof.necalificat 

Matematică Cohn  Ghizela prof.I 

1948 Sain Burăh prof.II 

 Ilioaia Constantin prof.II 

 Manoliu Iancit prof.II 

 Alionte Violeta prof.II 

 Daicu Elena prof.II 

 Grecu Tatiana prof.I 

 Constantinescu  St. prof.II 

 Zamfirescu Const. prof.II 

Istoria 1955-1956 Brânzaru Constantin prof.I 

1948-1952 Onofriescu Natalia învăţătoare 

 Andriescu Ion învăţător 

 Goian Lidia prof.I 

 Florea Maria prof.II 

 Stainer Izac prof.II 



 

55 
 

 Mîndîcanu  Roman prof.II 

Şt.naturii 1953-1954 Iordache Ortansa învăţătoare 

 Velişcu Eugen prof.I 

1954-1955 Nastac Alexandru prof.I 

 Boghean Ştefan prof.I 

Fizică-Chimie Socoleanu Alexandru prof.necalificat 

 Dascălu Ana  prof.I 

1951-1952 Costescu Lucreţia prof.I 

 Daicu Elena prof.II 

 Boghean Ştefan prof.I 

 Grecu Tatiana prof.I 

 Martusievici V. prof.I 

Geografia 1948-1952 Onofriescu Natalia învăţătoare 

1954-1955 Măcărescu Maria prof.I 

 Calistru Veronica prof.II 

Muzica 1954-1955 Boşteanu Constantin învăţător 

 Dascălu Maria învăţător 

 Andriescu Elena prof.necalificat 

Desen-Caligrafie Constantinescu Fl. prof.maistru 

1954 Ionescu Viorica prof.I 

 Tănăsache Eufr. prof.I 

 Zaharioaia Petru prof.maistru 

 Diaconescu Virgil prof.maistru 

Educaţie fizică Banea Elena prof.necalificat 

1956 Vasiliu  Maria prof.necalificat 

1957 Constantinovici Aurora prof.necalificat 

1953 Onciu Victor prof.necalificat 

 Popescu Victoria prof.necalificat 

1958 Păun Virgil prof.II 

 Novechi Eusebiu prof.II 

 Boicu Leon prof.II 

 Ştirbu Ioan prof.II 

L.practice Asiminicesei Vasile prof.maistru 

 Cernescu Ioan prof.maistru 

 Grigore Gheorghe prof.maistru 

 Consatntinescu Florin prof.maistru 

 Păiuş Dumitru prof.maistru 

 Zaharioaia Petru prof.maistru 

 Lupaşcu Gheorghe prof.maistru 

 Ciobanu Elionora prof.maistru 

 

Între anii 1949-1960 la secţia de limba idiş a fost încadrată tov. Katz 

Rifia, profesor necalificat care a predat atât la clasele I-IV, cât şi la clasele  

V-VII. 

La secţia de limba greacă au fost încadraţi tov. Hristu Nocolaos Alex. şi 

Taprazi Hrisula, profesori calificaţi. În prezent predă tov. Purfiris Tanases, 

prof. necalificat. La secţia de limba macedoneană a funcţionat tov. Ianis 

Damulidus, prof. necalificat. 

Fişa încadrării şcolii pentru anul şcolar 1965-1966: 
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Nume Prenume Funcţia Vechime Clasa 

Ilioaia Beatrice înv.def. 26 ani clasa I A  

Grădinaru Elena înv.def. 35 ani clasa I B 

Pavel Panoria înv.def. 12 ani clasa a II-a A 

Andriescu Minodora înv.def. 15 ani clasa a II-a B 

Timu Melania înv.def. 26 ani clasa a III-a B 

Lozneanu Dora 

supl. catedra Nistor 

Dumitru inspector. 

înv.def. 16 ani clasa a III-a A 

Sauciuc Elvira 

diriginte clasa a III-a A 

înv.def. 12 ani  10 ore mat. clasa a III-a 

4 ore geogr. clasa a III-a 

experimental 4 ore desen clasa 

a IV-a 

Onofriescu Natalia 

diriginte clasa a IV-a 

experimental 

gr.II 26 ani 16 ore lb.rusă 

2 ore istorie 

2 ore caligrafie 

Stainer Izac 

diriginte clasa a VIII-a A 

prof.II def. 8 ani 6 ore istorie 

16 ore lb.românăcls.a VIII-a 

Loghin Sofia 

director 

prof.II def. 36 ani 4 ore lb.romînă 

2 ore ed.cet. cls.a VII-a 

Răzloveanu Elvira 

director adjunct 

înv.def. 9 ani 8 ore lb.română clasa a V-a 

2 ore istorie clasa a VIII-a 

Mîndîcanu Roman 

diriginte clasa a VIII-a B 

prof.II 39 ani 9 ore lb.rusă 

2 ore desen clasa a VIII-a 

4 ore istorie 

Daicu Elena 

diriginte clasa a V-a A 

prof.IIsupl. 16 ani 26 ore matematică 

clasele V-VIII 

Constantinescu St. 

supl.catedra Grecu T. 

prof.II def. 33 ani 8 ore matematică  

clasele V-VIII 

Boghean  Ştefan 

diriginte clasa a VII-a B 

prof.I def. 10 ani 16 ore ştiinţe naturale 

8 ore chimie 

2 ore ed.fizică 

1 caligrafie V-VIII 

Calistru Veronica 

diriginte clasa a V-a B 

prof.II def. 13 ani 14 ore geografie V-VIII 

9 ore lb.francezăcls.V-VIII 

Florea Maria  

supl. catedra Gafencu 

Gheorghe 

prof.II 

stagiară 

- 9 ore lb. franceză V-VIII 

2 ore istorie clasa a VIII-a 

4 ore lb.română 

Ştirbu Ioan 

diriginte clasa a VI-a B 

prof.II 

stagiar  

1 an 24 ore educaţie fizică 

clasele III-VIII 

Andriescu Elena  prof.supl. 16 ani muzică clasele V-VIII 

CioabanuElionora 

diriginte clasa a VI-a A 

înv.def. 12 ani 14 ore lucru manual 

10 ore desen clasele V-VIII 

Martusievici Val. 

diriginte clasa a VII-a A 

prof.I stagiar - 9 ore fizică clasele V-VIII 

Tănase Purfiria prof.supl. 1 an 18 ore lb. greacă clasele I-VIII 

Cernescu Ioan, 

Lupaşcu Gheorghe, 

Păiuş Dumitru,  

suplinesc catedra 

prof. maestru  8 ore lucrări practice 

prof. maestru  6 ore lucrări practice 

prof. maestru  8 ore lucrări practice 
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Zaharioaia P., activist 

P.C.R. 

 

Şcoala a fost condusă de următorii directori: 

1. Neofit Scriban 

2. Neculai Verdeanu 

3. Constantin Cocea 

4. Gheorghe Vlaicu 

5. Coman Vidrighin 

6. Ion Neculescu Radu 

7. Serafim Ionescu 

8. C. Mălinescu 

9. Gheorghe Holban 

10. Iulius Dumitriu 

11. Matei Neculai 

12. Spiridon Ion 

13. Huşanu Neculai 

14. Chiţu Ion 

15. Neculau Varvara Şc.primară de fete 

16. Ficș inescu E.   -//- 

17. Dimitrovici Elena -//- 

18. Văsescu Alina -//- 

19. Lucreţia S. Ionescu       -//- 

20. Băieş Rebeca         -//- 

 

După 1948:    

21. Onofriescu Natalia 1952 

22. Ilioaia Constantin 1960 

23. Nistor Dumitru 1961 

24. Loghin Sofia 1966 

 

Au ocupat funcţii de inspector şcolar următorii învăţători: 

1. Serafim Ionescu 1898 

2. Constantin Mălinescu 1914 

3. Vasile Costăchescu 1916 

4. Gheorghe Sachelarie 1927 

5. Gheorghe Holban 1928 

6. Ion Chiţu 
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7. Dumitru Nistor 1961 şi în prezent; tovarăşul 

Nistor a făcut parte dintr-o delegaţie care a vizitat Uniunea 

Republicilor Sovietice Socialiste în anul 1957. 

 

Conştienţi că pregătirea pedagogică şi metodică căpătată în şcolile 

absolvite rămâne insuficientă pentru a desfăşura o muncă de calitate, în 

colectivul nostru au existat modeste preocupări pe linia ridicării nivelului 

procesului instructiv-educativ, manifestând interes şi receptivitate pentru 

tot ceea ce pedagogia modernă aduce în lumină în vederea sporirii eficienţei 

muncii. Majoritatea cadrelor didactice au frecventat cursurile de 

perfecţionare, unele din ele fiind lectore ale acestor cursuri: Ilioaia B. şi 

Onofriescu Natalia. Unii învăţători s-au calificat pentru a preda la clasele 

V-VIII, absolvind studiile Institutului Pedagogic fără frecvenţă, ca:  Ilioaia 

Constantin, Loghin Sofia, Sain Herşcu, Constantinescu Ştefan, alţii s-au 

prezentat la examenul de gradul II –Onofriescu Natalia. Munca desfăşurată 

în cadrul şcolii de aplicaţie de pe lângă şcoala normală şi şcoala pedagogică 

din Fălticeni între anii 1914-1920 şi 1949-1956, activitatea de responsabili 

ai cercurilor pedagogice şi a consfătuirilor cu cadrele didactice anuale, pe 

secţii, desfăşurată de tov. Roman Virginia, Grigorescu O., Ilioaia B. şi 

Onofriescu Natalia, punerea la curent cu noutăţile apărute în literatura de 

specialitate, au constituit prilejuri de ridicare a nivelului profesional. 

Pentru a realiza un învăţământ ştiinţific orientat spre o concepţie 

materialistă despre lume, legată  de viaţă şi pentru a educa elevii în spiritul 

educaţiei comuniste, cadrele didactice studiază din anul 1948 în cadrul 

cercurilor de învăţământ ideologic. Acest studiu ne înarmează cu concepţia 

despre lume şi cu metodele materialismului dialectic, ne ajută să înţelegem 

adevărul ştiinţific despre natură şi viaţă, să interpretăm just evenimentele 

istoriei, să cunoaştem politica partidului şi perspectivele ei de viitor. 

Perfecţionându-ne din punct de vedere ideologic, am avut posibilitatea să 

cunoaştem trăsăturile caracteristice ale omului societăţii socialiste, să 

sesizăm detaliile caracteristice fiecărui elev în parte. Dacă în primii ani 

învăţământul ideologic era organizat pe şcoli, din anul 1962, pe baza 

experienţei anilor precedenţi s-a organizat pe principiul diferenţierii 

studiului în funcţie de profilul şi gradul de specializare al fiecăruia. 

În anul 1962, cele 18 cadre didactice erau repartizate astfel: 

 bazele marxismului -anul I  -2 tovarăşi 

 bazele marxismului -anul II  -3 tov. 

 istoria P.C.R. -anul I  -1 tov. 
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 istoria P.C.R. -anul II  -12 tov. 

 

În anul 1963 frecventau: 

 cercul de istorie al P.C.R. –anul I  -1 tov. 

 cercul de istorie al P.C.R. –anul II  -3 tov. 

 cercul de economie politică –anul I  -8 tov. 

 cercul de filozofie –anul I  -8 tov. 

 

Din anul 1964, cadrele didactice sunt repartizate pe specialităţi, după 

cum urmează: 

 cercul cu învăţătorii   -9 tov. 

 cercul prof. de ştiinţe umaniste  -4 tov. 

 cercul profesorilor de matematică  -2 tov. 

 cercul ştiinţelor realiste  -2 tov. 

 

Tovarăşa Loghin Sofia şi Onofriescu Natalia sunt lectori ai cabinetului 

raional de partid, iar tov. Răsloveanu Elena este lectoră a comitetului 

raional U.T.C. 

Sarcinile politice şi economice trasate prin directivele partidului în 

perioada construirii şi desăvârşirii socialismului, au sporit tot mai mult 

rolul activităţii ideologice în rândurile muncitorilor din învăţământ. 

Conştiente de acest fapt, cadrele didactice de la Şcoala „Alex. I. Cuza” 

Fălticeni au studiat cu toată seriozitatea materialul indicat. Cunoştinţele 

însuşite au constituit un ajutor preţios în îndeplinirea misiunii de instruire 

şi educare a tineretului, precum şi de ridicare a nivelului conştiinţei 

oamenilor muncii, de combatere a teoriilor reacţionare, de popularizare a 

realizărilor înfăptuite sub conducerea partidului.  

În cartea şcolii stă scris: „În ziua de 2 mai 1961 a avut loc seminarul 

recapitulativ la care din cei 16 tovarăşi înscrişi, 13 au obţinut calificativul 

foarte bine, iar 3 tovarăşi calificativul bine.” 

Ca intelectual de tip nou, învăţătorul are sarcina formării trăsăturii 

omului nou folosind variate forme de activităţi cultural-obşteşti. Cadrele 

didactice şi-au adus din plin contribuţia la lichidarea analfabetismului. 

Numai în anul 1947-1948 au fost înscrişi la şcoala noastră 295 analfabeţi. 

În urma alfabetizării, în cadrul întreprinderilor, a unităţilor militare sau la 

domiciliu, prin cursuri ce se desfăşurau de 3 ori pe săptămână, numărul lor 

a scăzut. Astfel s-a ajuns ca în anii: 

1951-1952 să fie înscrişi 43 de neştiutori de carte; 
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1952-1953 să fie înscrişi 34 de neştiutori de carte; 

1953-1954 să fie înscrişi 29 de neştiutori de carte; 

1954-1955 să fie înscrişi 25 de neştiutori de carte; 

Pentru procurarea de materiale necesare acestor cursuri s-au pregătit 

şi prezentat frumoase programe artistice. Una din aceste serbări organizată 

în scopul mai sus amintit a fost la data de 24.II.1951 la care şi-a dat 

concursul şi orchestra M.A.I. din localitate. Astăzi analfabetismul a rămas 

doar o amintire ruşinoasă a trecutului, iar expresia „om cu carte”, aşa cum 

spune Geo Bogza, care desemna în trecut o realitate rară, astăzi a devenit 

un lucru obişnuit. Faptul că unii cursanţi au absolvit cursurile de 

alfabetizare cu medii mari, reflectă posibilităţile lor intelectuale 

nevalorificate în regimul burghezo-moşieresc. Iată doar câteva exemple: 

Dascălu Natalia –media 8,00; Leibovici Mina -8,80; /registrul matricol 

vol.XXXIV 1950-1951; Iordache C. -9,00; Păduraru Adela -8,90; Cîrjă 

Neculai -8,60; /registrul matricol vol.XXVII 1947-1948. 

Munca cu conferinţele, brigăzile ştiinţifice, cea desfăşurată în cadrul 

lectoratelor din întreprinderi sau la căminele culturale din raion, în cadrul 

formaţiilor artistice organizate de casa de cultură din oraş sau în rândul 

femeilor şi-a adus contribuţia din plin la ridicarea conştiinţei socialiste a 

oamenilor muncii. Numai în primele şase luni ale anului şcolar 1964-1965  

s-au ţinut 88 de conferinţe. 

În perioada I.IX.1965 -1.I.1966 s-au ţinut 41 de conferinţe. 

Exemplificăm câteva teme prezentate la cooperativa meşteşugărească 

„Zorile”, I.G.O. Fălticeni şi întreprinderea I.C.Frimu: Socialismul şi familia, 

Privelişti şi bogăţii moldovene, Cum să ne purtăm în viaţa de toate zilele, 

Omul transformă natura, Începuturile graiului românesc, Despre 

anotimpuri, Productivitatea muncii de-a lungul veacurilor, Omul şi maşina 

în socialism, Alcoolismul, Din creaţia literară românească în anii puterii 

populare, Chipul moral al omului nou. 

Ţinând seama că tineretul creşte alături de oamenii vârstnici şi în cea 

mai mare parte a timpului în prejma părinţilor, că fizionomia morală a 

acestora influenţează în mod direct formarea profilului moral al copiilor, am 

exercitat o influenţă permanentă asupra părinţilor. În felul acesta ei puteau 

urmări realizarea cerinţelor educative atunci când elevii nu se aflau sub 

supravegherea noastră, asigurându-le condiţii de învăţătură 

corespunzătoare. Prin buna organizare a lectoratului cu părinţii, prin 

vizitele la domiciliu, prin munca desfăşurată de la om la om prin convorbiri, 



 

61 
 

am colaborat cu familia orientând-o spre realizarea unei educaţii comuniste 

sănătoase în spiritul concepţiei ştiinţifice despre lume. 

Fiindu-le utile, au fost urmărite cu viu interes expunerile: Contribuţia 

familiei la formarea concepţiei ştiinţifice la copii, Importanţa puterii 

exemplului părinţilor, Educarea voinţei la copii în colectivul familiei, Cum 

să aplicăm pedepsele şi recompensele, Dezvoltarea gustului pentru citit, 

Despre încăpăţânarea copilului, Regiunea Suceava azi, Igiena pregătirii 

lecţiilor, Rolul mediului familial în dezvoltarea copilului, Combaterea 

trăsăturilor negative de caracter, Educarea disciplinei conştiente la copii în 

colectivul familiei, Nervozitatea copiilor, Răspunderea ce o au părinţii în 

educarea tinerei generaţii, Rolul părinţilor în formarea deprinderilor de 

muncă intelectuală şi altele. Temele prelucrate au orientat cu bune 

rezultate munca educativă desfăşurată în familie determinând pe unii să 

înlăture greşelile săvârşite anterior. 

Mulţi părinţi s-au oferit să facă diferite reparaţii sau să facă donaţii.  

Fondurile realizate în urma reuniunilor dintre cadrele didactice şi 

părinţi au contribuit la îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii: 5 camioane 

cu balast, s-au confecţionat camuflajul ferestrelor unei clase pentru 

vizionarea diafilmelor şi feţe de masă pentru sălile de clasă, perdele şi 

draperii, s-a procurat materialul lemnos pentru construirea magaziei din 

curtea şcolii, s-au confecţionat 4 dulapuri pentru sălile de clasă, s-au vopsit 

băncile şi tablele de scris, s-au cumpărat premii pentru câştigătorii 

diferitelor concursuri organizate şi dulciuri pentru copii date în ziua de 1 

Iunie. În mai mulţi ani s-au pregătit gustări pentru elevi în perioada 

examenelor. Suma de 5000 de lei realizată în cadrul reuniunii tovărăşeşti 

dată în cursul anului şcolar 1965-1966 va fi folosită pentru excursii şcolare. 

Au acordat un sprijin substanţial şcolii şi au activat cu multă tragere de 

inimă în cadrul comitetului de părinţi: tov. Vatamaniuc V., Onofrei 

Constantin, Lungu Gheorghe, Buga N., Arion Gheorghe, Lungu Domnica, 

Constantinescu Elena, Fălticeanu M., Mihăilă Elena, Tumurug M., Brînzan 

L., Pascal N. 

Contribuţia comitetului de părinţi pe linie de educaţie s-a manifestat 

prin educarea copiilor lor în concordanţă cu scopul educativ urmărit de 

şcoală, prin exemplul dat, prin îndrumarea şi controlul timpului petrecut 

acasă, prin urmărirea comportării pe stradă şi la cinematograf a elevilor 

şcolii, precum şi prin îmbunătăţirea frecvenţei şcolare în unele cazuri. 

Aspectele muncii desfăşurate în afara orelor de clasă sunt mărturia 

unor activităţi care cinstesc colectivul şcolii. 
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Demne de amintit sunt unele cadre didactice care au întocmit manuale 

didactice sau alte lucrări referitoare la viaţa şcolii. 

Ion Stino - „Geografia judeţului Baia”; 

Serafim Ioanescu - „Dicţionarul geografic al judeţului Suceava”; 

- „O serbare”; 

- „Abecedar”; 

- „Istoria română”; 

- „Geografia oraşului Fălticeni”, în colaborare cu 

profesorul Virgil Tempeanu; 

- „Isprave”. 

Lucreţia S. Ionescu   -  „Fărâmi de viaţă”; 

Vasile Costăchescu -  „Geografia comunei Şoldăneşti”; 

- „Monografia comunei Pleşeşti”; 

- „Monografia şcolii din comuna Pleşeşti”; 

- „Istoria oraşului Fălticeni cu un scurt istoric al 

fostului judeţ Baia”; 

- A condus revista „Tribuna şcolii” în anul 1919 

împreună cu T. Radovici. 

Onofriescu Natalia - „Monografia Şcolii Generale „Alex. Ioan Cuza” 

Fălticeni. 

Aceste lucrări trebuie să constituie un îndemn pentru învăţătorii tineri 

de a intensifica munca de cercetare, de popularizare în presă a constatărilor 

făcute, de răspândire a experienţei proprii. 

Evocăm, în continuare, figurile câtorva personalităţi pedagogice ce pot 

constitui un exemplu pentru urmaşii lor prin munca desfăşurată, atât pe 

ogorul şcolii, cât şi pe tărâm obştesc. 

 

Neofit Scriban –este considerat fondatorul şcolii publice din oraşul 

Fălticeni şi primul ei profesor. Sarcina lui a fost grea datorită faptului că 

lipseau pe atunci atât manualele, cât şi cele necesare desfăşurării 

învăţământului. Ca să ne dăm seama de greutăţile întâmpinate amintim că, 

neavând o gramatică bună, a trebuit să-şi întocmească singur regulile 

gramaticale şi ortografice. El a fost iniţiatorul excursiilor şi cel ce a introdus  

cântul în şcoli. Ţinea înflăcărate lecţii de istorie, insuflând elevilor 

dragostea pentru patrie şi popor. Demn de menţionat este faptul că a tipărit 

cea dintâi carte cu litere latine din Moldova şi Ţara Românească. Neofit 

Scriban impunea respect nu numai pentru modul atrăgător  de a-şi 

desfăşura lecţiile, ci şi prin tactul pedagogic de care dădea dovadă. Când 
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avea de judecat vreun şcolar îşi păstra sângele rece. Fostul inspector 

Serafim Ionescu redă un fapt din care se desprinde acest lucru: 
12„Într-o zi pierdu profesorul Scriban singura gramatică franţuzească pe 

care o avea. Toate cercetările fură zadarnice. Ce să facă? Întrebându-şi toţi 

elevii, ajunse şi la Nicuşor Gane, adresându-i-se: 

-Spune, drăguţă, unde ai pus cartea şi-ţi dau un cuţitaş. 

-Uite-o acolo, răspunse Nicuşor, foarte inocent şi-i arătă spre gura sobei. 

Profesorul răscoli cenuşa sub care-şi găsi cartea mult căutată. Nicuşor 

îşi primi cuţitaşul şi o dojană părintească, ceea ce l-a umilit mai mult decât 

orice altă pedeapsă.”  

 

Nicolae Verdeanu –a fost elev în clasa de filozofie a Academiei 

Vasiliene din Iaşi. Ca institutor şi director al şcolii a desfăşurat o rodnică 

activitate didactică şi obştească. Era omul datoriei. A funcţionat când şcoala 

era instalată în casele lui I. Filipovici, în faţa tribunalului.  
13„Purta corespondenţă cu Gheorghe  Asachi. Acesta i-a scris în anul 

1848: <Pofteşte a face toate chipurile de a aduna pre numeranţi la gazetă, 

mai ales în o epohă atât de însemnătoare pentru fiecare om gânditoriu>”  
14„Era unul din capii mişcării unioniste. Fiind chemat la ispravnic, 

acesta l-a întrebat: <Cine eşti dumneata de faci partide, de atragi oameni, de 

te aduni cu alte persoane şi cu care te pui în consfătuiri?>. 

 După înfiinţarea şcolilor săteşti, în 1851, N.Verdeanu primi sarcina de 

a le controla activitatea. 
15„A ţinut frumoase cuvântări cu prilejul suirii pe tron a lui Grigore 

Ghica, cu ocazia vizitei acestuia făcută în oraş, ca şi la diferitele serbări 

organizate în şcoală. 

Datorită pregătirii superioare, în anul 1859, este chemat în postul de 

director la Şcoala Centrală de fete din Iaşi, apoi a fost încadrat ca director al 

liceului Matei Basarab din Bucureşti.” 

Ion Stino –a funcţionat ca institutor, la şcoala la care a învăţat ca elev, 

între anii 1852-1892.  

„A fost foarte muncitor, scrie Serafim Ionescu.  Se specializase în 

predarea materiei clasei a II-a din care nu s-a schimbat niciodată. La clasa 

I-a era preotul I. Săvel, la clasa a III-a I. Ernilie, iar la clasa a IV-a 
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S.Ionescu, O serbare –pag.36 
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S.Ionescu, O serbare –pag.53 
14

S.Ionescu, O serbare –pag.56 
15

S.Ionescu, O serbare –pag.54 
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neobositul şi priceputul ardelean răşinărean Coman Vidrighin. Le-am fost 

şef, i-am inspectat foarte des, dar niciodată nu i-am găsit să-şi piardă 

timpul zădarnic, ceea ce mă şi îndrituise să le dau calificativul de „cei patru 

apostoli”. (Monografia Şcolii Normale de învăţători Fălticeni, pag.79-80). 

Ion Stino a fost institutorul scriitorului N. Beldiceanu. A scris cel dintâi 

manual de geografie al judeţului Baia. 

Iată ce scriu foştii elevi despre institutorul Ion Stino: „Păstrez respect şi 

veneraţie institutorului meu I. Stino” (V.Calimnos). 

„Fostului meu profesor din clasa a II-a primară îi păstrez şi astăzi 

deplină recunoştinţă” (Gr. Stupcano). 
16„Învăţătorii Stino, Vidrighin, Ernilie şi Săvel au făcut epocă în istoria 

şcolii prin durata cât au funcţionat, dar şi prin munca rodnică desfăşurată 

cu mult devotament.” 

 

Coman Vidrighin –a fost un exemplu în ceea ce priveşte împlinirea 

datoriei, cinstea şi devotamentul pentru şcoală. Avea calităţi de bun 

organizator, încât în perioada cât a fost director a introdus în şcoală o ordine 

exemplară.  

Era foarte moderat în acordarea recompenselor. Ţinea frumoase şi 

interesante conferinţe pe teme pedagogice şi îndruma cu competenţă şi 

dragoste părintească pe tinerii învăţători. 
17„Vasile Costăchescu scrie în amintirile sale despre învăţătorul lui din 

clasa a IV-a următoarele: <Cu toate că în şcoală erau băieţi de boieri, totuşi 

premianţii nu ieşeau decât cei ce meritau, fie ei bogaţi, fie săraci>. 

-Măi, la Vidrighin nu merge cu protecţie! – aşa spuneau repetenţii noilor 

veniţi şi aşa şi era. Bună pildă ni se da. 

Bine, mă gândesc eu acum, că măcar în şcoală se mergea după dreptate” 

 

Serafim Ionescu –prin pregătirea pedagogică, completată cu studii în 

Elveţia, s-a remarcat ca un fruntaş al învăţătorimii. A fost institutor 1892 şi 

director al şcolii 1895. Pe lângă munca desfăşurată zi de zi la clasă, cu mult 

spirit de răspundere, s-a preocupat de organizarea unui muzeu şcolar. A fost 

iniţiatorul multor excursii învăţătoreşti. Este autorul mai multor manuale 

şcolare. Prin conferinţele ţinute despre lucrul manual la Bucureşti se face 

cunoscut în întreaga ţară. Ca revizor şcolar al fostului judeţ Suceava lua 

legătura, la sfârşitul anului şcolar, cu cei mai buni absolvenţi ai şcolilor 
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D.Turculeţ, Isoricul şcolilor primare C.F.R.Paşcani 
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normale, îndemnându-i să vină în judeţul lui. Aşa a adus pe meleagurile 

fălticenene pe distinşii învăţători: N. Stoleru, M. Lupescu, Gh. Rădăşanu, V. 

Tomegea, A. Vasiliu şi alţii. 
18„Ieşit la pensie, îşi continuă activitatea scriind la diferite reviste, întemeind 

cercul „Deşteptarea sătenilor” care mai târziu deveni secţia Ligii culturale 

din Fălticeni. Este iniţiatorul galeriei foştilor institutori ai Şcolii Primare 

Nr.1 Fălticeni.” 

 

Vasile Costăchescu –a funcţionat ca institutor şi director la şcoala la 

care şi-a făcut anii de ucenicie ai primelor clase elementare. S-a preocupat 

de desfăşurarea unor variate şi bogate activităţi extraşcolare. A înfiinţat un 

muzeu şcolar –multe din obiectele colecţionate donându-le apoi Muzeului de 

Antichităţi din Bucureşti. A îmbogăţit biblioteca şcolară, a organizat 

frumoase serbări şcolare,  a condus mulţi ani Centrul Cultural Fălticeni şi 

Şcoala industrială de ucenici. 

A iniţiat un fond bănesc pe numele „Vasile şi Olga Costăchescu” din al 

cărui venit 90% a fost întrebuinţat pentru ajutorarea elevilor săraci şi 

merituoşi.  

Înfiinţarea muzeului din Fălticeni s-a hotărât în urma discuţiilor 

purtate între Vasile Ciurea şi Vasile Costăchescu cu prilejul vizitei făcute la 

şcoala din Pleşeşti, în care funcţiona învăţătorul plin de entuziasm Vasile 

Costăchescu. 

A întocmit 4 monografii. 

 

Chiţu Ion –stăpân pe o frumoasă cultură profesională şi generală, 

conştiincios, energic şi entuziast a fost permanent un exemplu pentru 

cadrele didactice din colectivul în care a muncit. Preda lecţii atrăgătoare, 

iubea copiii de care se apropia părinteşte pentru a le cunoaşte 

particularităţile individuale. Ţinea seama că în faţa lui nu erau numai 

privirile şi mintea copiilor, ci şi sentimentele şi inima lor. Tactul pedagogic 

se manifesta prin priceperea cu care ştia să afecteze sensibilitatea lor.  

Acorda atenţie activităţilor cu caracter practic, se preocupa de 

confecţionarea materialului didactic. A fost director şi inspector şcolar. 

Munca profesională desfăşurată şi felul cum s-a comportat cu colegii şi 

a acţionat în toate împrejurările îl înscriu printre pedagogii bine pregătiţi ai 

raionului Fălticeni. 
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A încetat din viaţă numai după 3 luni de la pensionare, în vârstă de 60 

de ani.  

 

Constantin Ilioaia –este o figură bine cunoscută şi apreciată în 

rândurile cadrelor didactice din raionul Fălticeni.  

Devotamentul, munca ordonată, conştiinciozitatea cu care a lucrat în 

şcoală l-au situat printre cadrele bine pregătite acordându-i-se titlul de 

„învăţător fruntaş”. 

A funcţionat ca învăţător şi apoi ca profesor la clasele V-VIII, în urma 

calificării la cursurile Institutului Pedagogic fără frecvenţă. Ca director al 

Şcolii Generale „Al.I.Cuza” şi ca director adjunct al Liceului Nr.1 din 

localitate, datorită calităţilor de bun organizator a contribuit la dezvoltarea 

bazei materiale a celor două şcoli şi a condus cu competenţă colectivul de 

cadre didactice. Desfăşoară o intensă muncă de culturalizare a maselor 

punând suflet în munca pentru interesul obştesc. 

Ca preşedinte al Comitetului sindical al muncitorilor din învăţământ, 

sprijină interesele acestora şi manifestă multă iniţiativă.  

 

Astăzi, în activitatea colectivului şcolii, eforturile cadrelor cu o 

experienţă mai bogată, ca şi ale celor care sunt abia la începutul activităţii 

lor, sunt unite în încercarea de a găsi noi căi de îmbunătăţire a muncii –asta 

cu atât mai mult, cu cât le sunt asigurate condiţii optime pentru 

desfăşurarea unei activităţi rodnice. 

Şcoala a primit permanent ajutorul organelor de partid şi de stat în 

deosebi în anii regimului democrat popular, ţinând seama că la această 

şcoală s-a făcut practică pedagogică a învăţătorilor viitori şi că s-a aplicat şi 

urmărit noul sistem de predare pe obiecte şi la clasele mici. 

Avem condiţii să obţinem în continuare rezultate şi mai bune, deoarece 

colectivul nostru a acumulat o bună experienţă în munca didactică, ceea ce 

ne îndreptăţeşte încrederea că munca noastră va fi la înălţimea măreţelor 

sarcini trasate de documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist 

Român. 

 

XIV. ÎNCHEIERE 

 

Aruncând o privire retrospectivă asupra muncii desfăşurată la catedră 

în Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”, în decursul anilor, de la înfiinţare şi în 

mod deosebit de la înfăptuirea reformei învăţământului, se poate afirma că 
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de la an la an învăţământul din şcoala noastră a făcut paşi mari, 

concretizaţi prin îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale şcolii, cuprinderea 

unui număr mare de copii, încadrarea cu cadre de calificate. Ceea ce trebuie 

subliniat însă, ca deosebit de important în evoluţia şcolii în perioada de 

după 23 august 1944, este îmbunătăţirea substanţială a conţinutului 

procesului de învăţământ. 

Este o datorie patriotică a cadrelor didactice să depună şi în viitor 

eforturi sporite pentru a obţine rezultate mai bune. 

Specificul muncii noastre nu ne oferă satisfacţii la intervale scurte de 

timp, dar ele sunt de neegalat când vezi că ai reuşit să dai forma dorită 

personalităţilor de elevi ce vin să-i formezi cu particularităţi atât de variate. 

Reîntâlnirea cu foştii noştri elevi cărora le-am dezvăluit secretele 

alfabetului şi apoi rând pe rând, an de an „tainele” universului, ne procură 

momente deosebite. Ele constituie trăiri de bucurii a muncii împlinite, dar 

mai ales un puternic imbold pentru munca de viitor.  

Colectivul de cadre didactice sub conducerea tov. directoare Loghin 

Sofia şi directoarei adjuncte Răzloveanu Elena, îndrumat de organizaţia de 

partid condusă de tov. Onofriescu Natalia şi cu sprijinul organizaţiei 

sindicale al cărei organizator este tov. Boghean Ştefan este hotărât să 

înscrie noi pagini de împliniri în viaţa şcolii, să-şi închine munca viitorului 

luminos al patriei. 

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E 

 

1. Istoria şcoalelor –tomul III,V. A. Urechea 

2. Cercetări istorice asupra oraşului Fălticeni, Artur Gorovei 

3. O serbare, Serafim Ionescu 

4. Istoria oraşului Fălticeni, V. Costăchescu 

5. Amintiri 1848-1891, Nicu Gane 

6. Din istoricul învăţământului primar al judeţului Baia, D. Bălan 

7. Alte vremi, Artur Gorovei 

8. Istoricul şcolii primare C.F.R. Paşcani 

9. Monografia Şcolii Normale din Fălticeni 

10. Raport la Congresul al IX-lea al P.C.R. 

11. Arhiva şcolii 

 

 

  Anul 1967 


