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Abstract: Teenagers’ education, training new qualified teachers for the industry and the community service,
were some basics principles of the Romanian Labour Party, all of these being necessary for the socialism
reconstruction.
All schools in Romania applied the Party’s decisions, which beginning with 1958 stipulated in the curriculum
classes for applied works, in workshops production and also introduced theory classes which had the purpose to
ensure pupils elementary knowledge about the industrial and agricultural production process.
The schools in Tîrgu-Mureș district, according to the party decisions, had to elaborate a work plan about the
extracurricular activities and also a plan for the schools festivities taken place the previous year. As it was
intended a tight connection between school and production, during 15-26 June 1959, elementary pupils had in
their curriculum production training classes.
Depending on the grade they were in, pupils were planned to take part in different types of activities, production
or farming activities, as it follows: younger pupils, accompanied by their teachers, visited historical, cultural
monuments in their town, went on field trips to know their surroundings better, visited parks, took care of their
schoolyard, collected medicinal herbs, collected scrap iron, paper. All these activities were blended with fun
games, songs, dancing, and poems, which sometimes were included in the end of the year festivity. On the other
hand, older students from the 5th to the 10th grade had a period of 4 weeks school practice, 4 to 6 hours daily,
period in which they went to factories, on farms, construction yards to experience work first hand. It was
intended that pupils, during this period, to enrich their knowledge from school and also put them at work.
For those students in 5th to 10th grade, whose school didn’t have the necessary conditions, teachers were
required to compile a plan with different activities as: manufacturing and restoration of different boards, restore
the schools furniture, help clean the public spaces, collect plants for the herbarium, collect rocks, insects, scrap
iron and paper.
Keywords: school, agriculture, production, festivities, production training classes.

Interesul Partidului Muncitoresc Român, pentru educarea tineretului și pentru pregătirea de noi
cadre calificate, era înțeles ca fiind necesar pentru construirea socialismului. Sarcina Partidului în
raport cu învăţământul după 1948, era de a stabili o legătură între cerințele din industrie și agricultură.
Toate școlile au aplicat hotărârile partidului și ale guvernului, care au prevăzut în planul de învățământ
ore de lucrări practice, în ateliere, în producție, care trebuiau să asigure elevului cunoștințe elementare
despre producția industrială și agricolă. Pentru a asigura o legătură între cunoștințele teoretice și
cunoștințele de producție industrial-agricolă, s-au întrodus ore de lucrări practice agricole, ore de
atelier și ore de argotehnică.1 Pentru realizarea acestui interes, la începutul anului şcolar 1958-1959,
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Ministerul Învăţământului emite o Hotărâre (Hotărârea nr. 1035/1958), prin care s-a trecut la
obligativitatea şi generalizarea învăţământului elementar de 7 clase pe tot cuprinsul țării.2 Pentru a se
aduce la cunoștiință noile sarcini şi îmbunatăţirii ale sistemului de învăţământ, Secţiunea de
Învăţământ care funcţiona în cadrul Sfatului Popular al raionului Tîrgu-MureșconvoacăConsfătuiri ale
cadrelor didactice.3
În raionul Tirgu-Mures, reţeaua şcolară în anul şcolar 1958-1959 era formată din: Școala Medie
Alexandru Papiu Ilarian,4Școala Medie Mixtă Unirea,5Scoala Medie Bolyai Farkas,6Grupul Școlar de
Construcții,7 Grupul Școlar Comercial,8 Școala Maghiară cu 4 clase nr. 19, Școala Maghiară cu 4
clase nr. 210, Școala Maghiara Elementară de 7 ani nr. 111, Școala Elementară de 7 ani nr. 212, Școala
Elementară de 7 ani nr. 313, Școala Maghiară Elementară de 7 ani nr. 414, Școala Elementară de 7 ani
nr. 615, Școala Maghiară Elementară de 7 ani nr. 716, Școala Elementară de 7 ani nr. 817, Școala
Elementară de 7 ani nr. 9,18 Școala Elementară de 7 ani nr. 1019Școala Sportivă20, Scoala de Muzică21
și Școala de Meserii.22
Încă de la începutul anului şcolar, se cereau unităţilor de învăţământ care funcţionau în raionul
Tîrgu-Mureș elaborarea unui plan de munca privitor la activităţile didactice şi extraşcolare care se vor
desfăşura pe parcursul anului şcolar, precum și planificarea activităţilor care se vor desfăşura în cadrul
serbărilor şcolare de final de anşi un plan al activităţilor privind practica în producţie. Totodată, în
fiecare unitate de învăţământ se constituia Comisia pentru pregătirea serbărilorşcolare.23 Serbările
şcolare erau organizate într-un mod cât mai propagandistic, prin care elevii şi cadrele didactice trebuia
să aducă notorietate Partidului Muncitoresc Roman.
Repețiile pentru serbările şcolare de final de an, se desfăşurau pe nivele de învăţământ, cadrele
didactice erauresponsabile de conţinutul şi desfăşurarea acestora,care trebuiau raportate la Secţiunea de
Învăţământ a raionului.24 În acest sens, conform documentelor elaborate de unităţile de învăţământ din
raionul Tg. Mureş, existente în arhivă, putem observa faptul, ca, fiecare clasă avea planificată o serbare
şi activităţi extrașcolare la final de an şcolar. Repețiile pentru serbări se întindeau pe parcursul a cel
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puţin două săptămâni. Toate aceste detalii referitoare la conţinutul serbării, locul de desfăşurare al
acesteia (carede cele mai multe ori se desfăşurau în şcoală) trebuiau planificate de profesorul sau
învăţătorul răspunzător de clasa de elevi şi erau raportate Secţiunii de Învăţământ care funcţiona în
cadrul Sfatului Popular al raionului.25 Serbarea de sfârșit de an școlar era stabilită pentru toate unitățile
școlare, la data de 27 iunie 1959.
Comitetul Sfatului Popular al Raionului Tîrgu-Mureș, prin Secțiunea de Învățământ, transmitea
către unitățile de învățământ din raion,Instrucţiunii cu privire la activitățile de încheiere a anului școlar
1958-195926.Pentru ca sfârșitul de an școlar să se desfășoare în cele mai bune condiții, Instrucțiunile
erau clare și precise: activitatea de predare și recapitulare să fie finalizată, la clasele I, II și III-a, până la
data de 6 iunie 1959, se cerea să se ia măsuri pentru parcurgerea în întregime a materiei prevăzută în
programele școlare.
Conform documentelor de arhivă, elevii claselor V-VI și VII-X, în perioada 16-25 iunie 1959,
desfășurau activități cultural-artistice și sportive, pentru pregătirea serbării de sfârșit de an școlar. 27
Până în data de 10 iunie 1959, fiecare unitate de învățământ, trebuia să stabilească programul
elevilor pentru practică și programul de activitate. Pentru activitățile practice, programele propuse de
unitățile de învățământ se discutauși se avizau în ședințele raionului, la consfătuirile cu directorii
școlilor și aduse la cunoștiința profesorilor în consiliile pedagogice ale școlilor.28 Până la data de 15
iunie 1959, se transmitea Ministerului Învăţământului și Culturii, tabele numerice în care erau cuprinși
elevii claselor V-VI și VII-X repartizați la practică agricolă în Gospordăriile Agricole de Stat,
Gospordăriile Agricole Colective, la parcelele școlare, la ateliere, pe șantierele de construcții,
întreprinderi, etc. La finalul practicii, până la data de 15 iulie 1959 se cerea să se transmită o informare
în care trebuia descris modul în care s-a desfășurat activitatea practică, întreprinderile care au sprijinit
practica elevilor, aspecte care s-au evidențiat, adică un bilanț complet asupra desfășurării orelor de
instruire practică.29
Având în vedere faptul că cursurile claselor I, II și III-a se încheiau la data de 6 iunie 1959, în
perioada 8-13 iunie 1959 elevii din clasa a I-a însoțiți de învățători vizitau monumente istorice,
culturale și naturale din localitate, mergeau în excursii pe câmp și la pădure pentru a cunoaște
împrejurimile, vizitau parcurile, îngrijeau curtea școlii, strângeau plante medicinale, colectau fier vechi,
hârtie, iar aceste activități erau îmbinate cu jocurile distractive, pregăteau dansuri, cântece și poezii
pentru serbarea de sfârșit de an școlar.
Elevii din clasa a II-a și a III-a, în perioada 8-26 iunie 1959,30 minim 3 ore pe zi se ocupau de
îngrijirea monumentelor istorice din localitate, îngrijeau pomii din parcuri pe care îi săpau, îi văruiau,
îngrijeau mormintele eroilor, îngrijeau curtea școlii, mergeau în excursii, pe câmp și la pădure pentru a
culege plante medicinale, participau la lucrări practice în lotul școlar agricol, ajutau la muncă în
gospodăriile agricole colective și în gospodăriile agricole de stat. După data de 15 iunie 1959, elevii din
clasele a II-a și a III-a, participau la activități doar în unele zile care erau stabilite de conducerea școlii,
aceste erau în special, vizite educative, excursii, plimbări, jocuri în aer liber și se pregătea serbarea de
sfârșit de an.31
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Pentru că se dorea o legătură strânsă între școală și producție, în perioada 15-26 iunie 1959,
elevii claselor elementare de 7 ani și medii, aveau prevăzut în planul de școlarizare practică în
producție.
La școlile de cultură generală, elevii claselor V-VI și VIII-X, aveau practică timp de 4
săptămâni, zilnic câte 4-6 ore în întreprinderile industriale, agricole, pe șantierele de construcții, etc.
existente în raion. 32
Practica agricolă se stabilea pe baza programei școlare, iar școlile colaborau cu specialiștii unităților
unde urmau să lucreze elevii, și se întocmea programa lucrărilor ce urmau să se efectueze. Programul
de lucru al elevilor, se stabilea în funcție de specificul lucrărilor agricole, și era între 4 și 6 ore pe zi.33
În perioada 15-26 iunie 1959, clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a, lucrau în întreprinderile industriale, pe
șantiere, în cooperative meșteșugărești, în centre mecanice, în Gospodăriile Agricole de Stat în
Gospodăriile Agricole Colective și în atelierele organizațiilor economice raionale.34
În baza planficărilor realizate de școlii, Secția de Învățământ a raionului Tîrgu-Mureș, sprijinită
de organul local de partidstabileau posibilitățile de a efectuare a practicii de către elevi. Se avea în
vedere numărul de locuri ce urmau a fi ocupate de elevi, schimburile de locuri, cazarea și hrana elevilor
care se deplasau la practică în alte localități.35
După repartizarea școlilor la întreprinderi, directorii unităților de învățământ luau legătura
pentru a stabili numărul de locuri, ce lucrări urmau a se desfășura, unde urmau să lucreze elevii36și
personalul care urma să îi i-a în grijă. Era foarte important ca procesul de producție să nu fie înterupt
sau stingherit. În practică, elevii trebuiau să-și aducă aportul la obținerea unor produse care urmau a fi
valorificate, trebuia ca elevii să fie educați în spiritul patriotic, al respectului pentru „avutul obștesc” și
să fie disciplinați.37 Practica trebuia să se desfășoare după recomandări. În primele zile, elevii urmau să
se familiarize cu locul unde au fost repartizați, luau la cunoștință regulile de securitate, sarcinile care
urmau a le îndeplini, sub supravegherea muncitorilor. Cu sprijinul muncitorilor, elevi trebuiau să-și
însușească anumite deprinderi și să execute operații simple ale procesului de producție.38 Maiștrii și
tehnicienii trebuia să poarte discuții și consultații în legătură cu principiul de funcționare al utilajelor, al
procesului tehnologic și al securității muncii, trebuia să răspundă întrebărilor problemelor ridicate de
elevi în legătură cu activitățile din întreprindere. Se urmărea ca în timpul activității practice, elevii să-și
utilizeze cunoștințele însușite în timpul orelor de curs pentru a-și lărgi orizontul politehnic și pentru a
avea o pregătire practică temeinică.
Pe șantierele de construcții, elevii erau repartizați în echipele de muncitori, și lucrau la
preperarea betonului, la turnarea cofrajelor, la prepararea mortarului, și la alte lucrări, care
corespundeau cu capacitatea lor de a muncii. În agricultură, elevii erau repartizați în echipe și brigăzi
de muncitori și participau la lucrări agricole, la repararea mașinilor și a utilajelor agricole.39 Activitățile
practice și organizrea lor pe șantierele de construcții și în gospodăriile agricole, erau organizate prin
colaborarea școlilor cu trusturile de construcții și cu trusturile regionale Gostat și se solicita sprijinul
sfaturilor populare regionale. Elevii erau îndrumați să participle la viața obștească din întreprindere, la
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acțiunile inițiate de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din întreprinderi și la consfătuirile de
producție din ateliere, secții sau unități agricole socialiste.40
Elevii erau obligați să complecteze un carnet cu consemnări zilnice cu activitățile practice și cu
temele ce le primeau spre rezolvare, care era vizat de maistrul secției. La finalul perioadei de practică,
comisia de organizare și conducere a practicii nota activitatea elevului. Se organiza ședința de analiză,
la care participau muncitori din secțiile în care au lucrat elevii, aceștia analizau activitățile. Organizarea
și conducerea activității practice era condusă de o comisie formată din directorul adjunct al școlii, care
era responsabil, 2 sau 3 reprezentanți ai școlii, și un delegat desemnat de întreprindere. Comisia se
ocupa de stabilirea condițiilor de cazare, hrană, asistență medicală, transport, asigurarea cheltuielilor,
pregătirea pentru practică a elevilor, controlul și îndrumarea pentru îndeplinirea programei activităților
practice, analizarea activității practice.41
Clasele VIII-X din școlile medii, care nu aveau asigurate condiții pentru practică, confecționau și
reparau materialul didactic, ajutau la întreținerea spațiilor publice, reparau mobilierul școlar,
confecționau ierbare, insectare, colecționau roci, strângeau fier vechi, hârtie și plante medicinale.
Pentru acești elevi, care nu aveau asigurate condiți pentru practică, se cerea a se întocmii până la data
de 5 iunie 1959 un plan de măsuri, pe grupe de elevi, cu activitatea ce trebuiau să o desfășoare și cu
cadrele didactice care îndrumau elevi și răspundeau de activități.
Se cereau cadrelor didactice, să solicite sprijinul organelor de partid și de stat, pentru
desfășurarea, în cele mai bune condiții, a practicii elevilor. Se cerea ca, inițiativele bune și realizările,
să fie popularizate în presa locală și în presa de specialitate.42
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Foto 1. Planul de activtate al Școlii de 7 ani Mixte nr. 6 din Tg. Mureșș pentru clasa a V-a
V

Section: History, Political Sciences, International Relations

263

Iulian Boldea, Dumitru-Mircea
Dumitru Mircea Buda, Cornel Sigmirean (Editors)
MEDIATING GLOBALIZATION: Identities in Dialogue
Arhipelag XXI Press, 2018
Sursa: ANDJ Mureș Fond: Sfatul Popular al Raionului Tg. Mureș, Secțiunea Învățământ,
mânt, Dosar nr. 76 / 1959, volumul I,
fila 3

Foto 2.Adresă privind înaintarea Planului de activtate al Școlii Mixte nr. 1 ,,Alexandru
Alexandru Papiu Ilarian”
Ilarian din Tg.
Mureș. Sursa: ANDJ Mureș Fond: Sfatul Popular al Raionului Tg. Mureș, Secțiunea Învăățământ, Dosar nr. 76 / 1959,
volumul I, fila 16
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Foto 3. Planul de activtate al Școlii
colii Mixte nr. 1 ,,,,Alexandru Papiu Ilarian”” din Tg. Mureș
Mure pentru clasele a V-a
Sursa: ANDJ Mureș Fond: Sfatul Popular al Raionului Tg. Mureș,
Mure Secțiunea Învățământ,
mânt, Dosar nr. 76 / 1959, volumul I, fila 21

Foto 3. Planul de activtate al Școlii
colii Mixte nr. 1 ,,,,Alexandru Papiu Ilarian” din Tg. Mureșș pentru clasele II
II-a
Sursa: ANDJ Mureș Fond: Sfatul Popular al Raionului Tg. Mureș,
Mure Secțiunea Învățământ, Dosar nr. 76 / 1959, volumul I,
fila 18
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