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ÎNCEPUTURILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL 

PENTRU COPIII SURZI DIN ROMÂNIA 

 Dintotdeauna, societatea românească a manifestat grijă deosebită pentru oamenii cu 

deficiențe fizice sau psihice, căutând să le ușureze viața, să le asigure mijloacele necesare 

existenței.  

Prima atestare documentară a acestei preocupări este hrisovul domnesc al lui Matei 

Basarab din 1639, care constituie o confirmare a tradiții împământenite, o întărire a privilegiilor 

anterioare. 

”Drept care și Domnia Mea, însă am întăritu și am înnoitu aceste cărți vechi cu această 

carte a Domniei Mele…” 

Prin acest hrisov domnesc, satul Mățăul de Jos, din Muscel, era scutit de importante 

obligații către domnie: ”în pace și slobod de bir și de talere și de împrumutare și de găleată de 

fân și de cal și de bou … și de miere și de ceară și de slujbă domnească și de podvoade și de 

mertice și de dijma stupilor și goșnitarilor și a râmătorilor și de cal de slugărie și de ploi și de 

cai de olac și de toate dăjdiile câte vor fi peste an” având în schimb sarcina întreținerii 

”săracilor” din cetatea domnească a Câmpulungului. 

În Psaltirea lui Coresi din 1570 și mai clar în Pravila lui Matei Basarab din 1652 găsim și 

explicarea termenilor de ”sărac”, ”mișel” sau ”calic”, care desemna pe omul sărac sau cu o 

infirmitate vizibilă. 

Din rândul acestora au făcut parte, în primul rând, cei ce au rămas invalizi în urma 

participării la îndelungata și înverșunata luptă a poporului pentru apărarea ființei naționale, a 

integrității țării. 

Prin grija domnilor, acești invalizi erau încredințați spre întreținere unor sate și, în special 

bisericilor și sub epitropia Mitropoliei. Ștefan cel Mare, printr-un document din 1458, pune pe 

săraci numai sub jurisdicția Mitropoliei, ferindu-i de nedreptăți, manifestând astfel grija 

deosebită ce le-o acordă. 



Tot în timpul lui Ștefan cel Mare, datează și Catastihul breslei mișeilor – 1480 – socotit 

de unii cercetători ca actul de naștere, ca statutul vestitei ”bresle a mișeilor” din Iași. 

Din 1775, în Muntenia și 1776 în Moldova, organisme ale statului preiau această sarcină, 

ținând și o strictă evidență a lor1. 

Pentru începutul epocii moderne, semnalăm înființarea primei instituții pentru 

recuperarea socio – profesională a deficienților, care datează din 1831, la Dumbrăveni, lângă 

Brașov2. 

Crearea statului național unitar a constituit o premisă importantă pentru înființarea și 

instituționalizarea, de așezăminte pentru instruirea, educarea și recuperarea socio-profesională a 

copiilor deficienți. 

În 1860, ilustrul om de știință și activist pe tărâm obștesc, dr. Carol Davila, în calitatea sa 

de inspector general al Serviciului Sanitar din România, a întocmit un proiect de lege pentru 

înființarea unei Direcții de Asistență Publică pentru copii orfani, dar care să se preocupe și de 

copiii surdomuți, debili mintali și orbi. 

La acea dată existau câteva instituții particulare pentru ocrotirea copiilor orfani și 

deficienți, printre care era și acea a dr. Carol Davila din Cotroceni. 

Inițiativa înființării primei instituții de stat pentru această categorie de copii aparține tot 

dr. Carol Davila și Doamnei Elena Cuza. La 18 iulie 1862, prin Decretul nr. 303, guvernul 

avizează favorabil cererea Doamnei Elena Cuza, iar domnitorul a semnat decretul prin care se 

înființa această instituție ce va dăinui multe decenii, sub denumirea de ”Azilul Elena Doamna”, 

pe locul unde astăzi funcționează ICPPD3. 

În anul următor, azilul și-a început activitatea, având și o clasă pentru copii surdo-muți – 

primul nucleu al școlilor speciale de stat pentru  copiii deficienți. 

                                                           
1 Atanasiu Gh. și Constantinescu V.: Organizarea și asistarea deficienților din Țara Românească și Moldova în sec  
XV – XVIII, în Contribuții la istoria învățământului special din România, Culegere de studiu, E.D.P., București, 1968, 
pg. 29 - 39 
2 Stoian Stanciu: Introducere, op. cit., p. 15 
3 Arhivele Statului București, fond M.C.I.P. Dosar 980/ 1862 fil 13 



De la început, aceste instituții s-au preocupat nu numai de instruirea și educarea acestor 

copii, dar și de asigurarea în viitor a unei surse proprii de existență, căci tot la insistențele dr. 

Carol Davila, în cadrul așezământului au fost organizate două ateliere de tâmplărie și sculptură 

artistică4. 

La sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea, au fost înființate instituții 

distincte, specializate pe fiecare tip de deficiență. pentru copiii surdo-muți din Muntenia și 

Moldova, în 1895 s-a înființat la Focșani un institut, unde din 1901 funcționa și o secție pentru 

copii orbi.  

Pentru cei din Transilvania și Banat au fost înființate școli la Arad și Timișoara în 1885, 

iar pentru cei din Bucovina un institut pentru orbi și surdo-muți la Cernăuți5. 

Opera reformatoare a domnitorului Al. I. Cuza, care a pus bazele statului național român 

modern, a cuprins și învățământul. Legea instrucțiunii publice din anul 1864, care prevedea că: 

”Instruirea elementară este obligatorie pentru toți copiii de ambele sexe” nu a cuprins prevederi 

speciale pentru școlarizarea copiilor deficienți, deși același domnitor decretase înființarea primei 

școli speciale. Singura explicație constă în faptul că, la acea dată, instruirea și educarea copiilor 

deficienți nu revenea organelor de învățământ, ci Direcției de Asistență, acești copii nefiind 

cuprinși în școlile de masă. Consider, totuși, că obligativitatea învățământului elementar se 

referea și la copiii deficienți cu mențiunea că această prevedere nu s-a putut realiza integral nici 

pentru copiii normali6. 

Prima lege care face referiri speciale la învățământul pentru copiii deficienți este Legea 

asupra învățământului primar și normal primar din anul 18937.  

Conform prevederilor ei, copiii ”slabi sau nedezvoltați la minte” pot fi înscriși la școlile 

de masă, cu o întârziere de 1 – 3 ani, dar erau menținuți în școală doar până la împlinirea vârstei 

de 15 ani, indiferent de clasa în care se aflau. Din textul legii reiese existența și, implicit, 

                                                           
4 Elena General Perticari Davila, Din viața și corespondența lui Carol Davila, Bucureșt, 1935, pag. 108 – 110. Vezi și 
Tănăsescu Victor: Carol Davila – inițiatorul învățământului special pentru surzi, în Viața noastră, anul XXIII, nr. 270 
/ mai 1979. 
5 Atanasiu Gheorghe: Invățământul surdo-muților. Studiu surdo-pedagogic și social, Timișoara, 1933 
6 - 7 Colecțiunea legilor, regulamentelor, programelor și diferitelor deciziuni și dispozițiuni generale ale acestui 
departament de la 1864 – 1901 adunată și publicată sub îngrijirea d-lor C. Lascăr, director și I. Bibiri, șef de birou. 
Imprimeria Statului, București, 1901. 



recunoașterea unor școli sau clase și pentru alte categorii de deficienți: ”școală sau clasă pentru 

copii anormali”, ca și neobligativitatea școlarizării copiilor cu deficiențe fizice sau intelectuale, 

nerecuperabili. 

Până la o lege care să statuteze mai clar modul de existență și de organizare al școlilor 

speciale, fiecare școală în parte își întocmea propriile regulamente de organizare și funcționare, 

elabora propriile planuri de învățământ și programe analitice. Autorii lor căutau să asimileze și să 

adapteze în mod creator aceste acte normative ale școlilor de masă la specificul școlilor speciale 

respective. Ele reflectau experiența acumulată și, în același timp, evidențiau situația 

învățământului special, stadiul lui de dezvoltare. Nivelul lor depindea de pregătirea științifică și 

de orientarea directorilor acestor școli, de regulă autorii acestor documente, care se orientau după 

două ”școli” de defectologie: școala franceză (cei din Muntenia și Moldova) și școala germană 

(cei din Bucovina, Transilvania și Banat), ceea ce corespundea țărilor unde își efectuaseră 

studiile de specialitate. 

 

* *  

 În prezent, printre școlile speciale din România se numără și Școala Gimnazială Specială 

pentru Surzi nr.2 din București, care și-a început cursurile la 1 martie 1921 și despre a cărei 

înființare se ocupă prezenta lucrare. 

 Ca profesor de istorie la această școală, am considerat ca o datorie să prezint eforturile 

deosebite depuse pentru înființarea acestei școli de către scriitoarea, ziarista și profesoara 

Laurenția Bacalbașa,  prima directoare, pentru înființarea acestei școlii, în condițiile grele în 

care se afla România după primul război mondial. 

 În acest fel răspund și unui deziderat exprimat de Nicolae Iorga, ca generațiile viitoare să 

învețe din ”munca onestă și perfectul devotament al înaintașilor”7. 

 Lucrarea se bazează în special pe materialele aflate în arhiva școlii, Arhivele Statului, 

Arhivele Ministerului Educației și ale Ministerului Muncii, precum și pe materiale aflate la 

Fondul Special al Bibliotecii Academiei R.S.R..  

* * 

                                                           
7 N. Iorga, moto la lucrarea lui Caliga G. , Almanahul dicționar al presei din România, Imprimeria Fundației 
Culturale, 1930, pag. 5 



Înfăptuirea unității statului român a însemnat înmănuncherea într-un singur tot a 

energiilor și capacităților creatoare ale poporului român, unirea pe scară națională a tuturor 

forțelor înaintate ale țării, a căror activitate a primit un puternic și ireversibil impuls. 

Sarcina desăvârșirii unirii naționale odată rezolvată, problemele structurii sociale interne 

ale României s-au pus la ordinea zilei cu și mai mare pregnanță decât înainte, iar forțele sociale 

înaintate și-au putut intensifica lupta pentru progresul societății românești. 

În contextul acestor măsuri se înscrie și hotărârea Ministerului Instrucțiunii Publice 

de a înființa prima școală pentru fetele surde din România, în august 1919, dar ale cărei 

cursuri au început abia la 1 martie 1921. 

 

PRIMII ANI DE FUNCȚIONARE AI ȘCOLII SPECIALE PENTRU FETELE SURDE 

 

1. Înființarea și localul 

Rezolvând sarcina desăvârșirii statului național, România s-a aflat în fața soluționării 

unor probleme complexe economice, sociale, culturale, externe. 

Prezentând sarcinile ce se cereau soluționate în România în anii postbelici, N. Titulescu 

declara în fața Adunării Deputaților, la 10 iunie 1921: ”În fața noastră stă un uriaș program de 

refacere, pe tărâmul economic, în genere, pe tărâmul industrial și al căilor de comunicație, pe 

tărâmul cultural, pe tărâmul militar, în special. Noi nu putem  - după ce am făcut România Mare  

- noi nu putem să nu facem toate jertfele necesare pentru a o păstra și dezvolta. 

Și să se știe pretutindeni, și înăuntru și în afară, că suntem hotărâți să facem pe de-a-

ntregul datoria pe care ne-au legat-o morții noștri”8. 

Numeroase grupări politice vedeau soluționarea problemelor majore prin diferite căi și 

metode. 

În atmosfera generată de avântul constructiv, în condițiile lărgirii drepturilor electorale 

ale maselor, a avut loc o puternică dezvoltare a curentelor general democratice. Pe de altă parte, 

însăși burghezia și moșierimea se vedeau obligate să-și modifice politica în raport cu noua 

situație creată, să promită unele măsuri în folosul maselor, care aveau drept de vot. 

 

 

                                                           
8 Nicolae Titulescu, Discursuri, Ed. Științifică, București, 1967, pag. 160 



* * *  

Căutând să-și creeze popularitate, Partidul Liberal, partid de guvernământ în 1919, a 

adoptat un program electoral prin care promitea o serie de drepturi și libertăți democratice. Dar, 

indiferent de scopurile urmărite, hotărârea luată de Ministerul Instrucțiunii Publice, în 

august 1919, de a înființa prima școală pentru fetele orfane surdo-mute, este un act justificat 

din punct de vedere general uman, dar și o realitate concretă, existentă în țara noastră. 

Dacă până la primul război mondial, pe plan mondial - și în țara noastră – învățământul 

special își demonstrase utilitatea prin rezultatele obținute, în anii de după război acest învățământ 

a fost recunoscut cu aceleași drepturi ca și învățământul pentru copii normali. Confirmarea 

acestei recunoașteri se face în primul rând prin legiferarea lui în Legea învățământului primar 

și primar normal din anul 1924, și prin numărul de școli ce se înființează între cele două 

războaie mondiale; până la primul război, în România exista o singură școală; până la 1940 erau 

7. 

Printre urmările nefaste ale primului război mondial, amintim și creșterea numărului de 

orfani, dintre aceștia mulți fiind surzi. 

Se impunea deci cu acuitate înființarea de orfelinate, azile, școli în care să fie asigurată 

existența, instruirea și educarea zecilor de mii de victime ale războiului. 

Cu atât mai mult se impune înființarea de astfel de instituții pentru fetele surde, care nu 

aveau altă posibilitate de instruire și calificare pentru a-și putea asigura existența, pentru a putea 

fi utile societății. 

Materialele aflate la arhiva școlii atestă că: ”Ministerul Instrucțiunii Publice, luând 

cunoștință de numărul mare de copile surdo-mute, care în lipsă de școală specială rămân fără 

instrucțiune, pe când în străinătate, cu anumite metode, aceste infirme capătă putința de a vorbi, 

de a comunica și trăi lesnicios în mijlocul semenilor, instruindu-se ca și copiii normali, aducând 

apoi elemente utile societății în diferite direcțiuni, a hotărât înființarea unei școli în București, 

unde să fie primite copile surdo-mute din întreaga țară…”9 

Având în vedere situația precară a majorității oamenilor din acea perioadă, Ministerul a 

hotărât ca în cadrul acestei școli fetele orfane și sărace să locuiască în internat, fiindu-le asigurate 

de școală cele trebuitoare (n.r. aceste prevederi au fost apoi stipulate în Legea pentru 

învățământul primar și primar normal din anul 1924). 

Hotărârea Ministerului era luată, dar ea nu se putea concretiza din lipsa unui local 

destinat funcționării școlii. De aceea, prin adresa nr. 77.059 din 5 august 1919, M.I.P. a 

intervenit pe lângă Primăria Orașului București cu rugămintea ”de a fi ajutat să înființeze un 

                                                           
9 Arhiva Școlii, București, dosar nr. 18 din 1920, fila 367 



institut cu școală primară și ateliere pentru copile surdo-mute”10, solicitând în acest scop un 

local. Primăria neputând satisface această cerere, M.I.P. hotărăște să ofere pentru acest orfelinat 

”localul fostului gimnaziu ”Gh. Șincai”, situat în curtea bisericii sf. Gheorghe Vechi, din Calea 

Moșilor nr. 36, cu condiția ca Primăria să asigure repararea lui” 11. 

Localul oferit de Minister are o veche tradiție în istoria învățământului din țara noastră. 

Aici a funcționat școala de slovenie, cea mai veche școală românească care a durat circa 300 de 

ani (1560 – 1860). În 1860, Eforia Școlilor zidește un local, în care au funcționat pe rând, timp 

de 59 de ani, gimnaziile ”Gh. Lazăr”, ”Matei Basarab” și ”Gh. Șincai”12.  

Localul oferit de Minister se afla, însă, într-o stare de ruină totală și insalubritate13. 

După numeroase insistențe, Consiliul Comunei București, în ședința din 30 oct. 191914 , a 

aprobat un deviz în valoare de 60 000 de lei, dar Comisia financiară, prin decizia nr.352 din 30 

oct. 1919 reduce această sumă la numai 37.000 de lei. Lucrările de restaurare începute au fost în 

curând întrerupte ”din cauza unor nereguli în activitatea arhitectului”15. Directoarea L. 

Bacalbașa, interesată în grăbirea terminării reparațiilor pentru a putea deschide cursurile școlii, 

înaintează Ministerului o cerere pentru aprobarea devizului în vederea continuării reparațiilor la 

localul școlii, în valoare de 80 – 90 mii lei16. 

Pe această cerere, Direcția contabilității din Minister pune un referat în care se arată că 

reparațiile costând foarte mult, Ministerul nu poate face față acestor cheltuieli, din cauza 

greutăților provocate de război, a scumpirii materialelor de construcții, și, deci, nu poate da 

fiecărei școli, suma de care are nevoie17. Această situație își are rădăcinile și în faptul menționat 

de N. Titulescu, că statul a fost nevoit să înființeze ”instituții de educare a orfanilor”, ca și 

”construirea de școli pentru populația românească din regiunile (noi alipite, n.r.), căci școlile 

existente nu reprezintă decât un coeficient foarte mic față de școlile în limba germană și 

ungară18. 

Totuși, Ministerul, având în vedere că această școală răspunde unei necesități sociale, 

pentru întreținerea căreia societatea trebuie să-și de a concursul, autorizează pe directoarea școlii 

                                                           
10 Arhiva Școlii, dosar nr. 18, fila 391 
11 Arhivele Statului, fondul M.I.P., Dosar nr. 337 / 1920 fila 760 
12 Răsăritul nostru, organ de presă al Asociației surdo-muților din România, nr. 154 / 1945 
13 Arhivele Statului, Fondul M.I.P., Dosar nr. 355 / 1921 din 14 martie 1921 
14  Arhivele școlii, Dosar 18, fila 386 
15 Idem, fila 391 
16 Arhivele Statului, Fondul M.I.P., Dosar 337 C, FILA 884 
17 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 337 C, fila 884 
18 Politica externă a României … pag. 373 – 584. În ”Statistica învățământului public și particular în România”, pe 
anii școlari 1919 – 1920 și 1920 – 1921 se arată că în Transilvania. În 1917 – 1918 existau 10 școli de meserii (8 
inferioare și 2 medii) cu un efectiv de 845 de elevi, dintre care 51 erau români, î nanul 1919 – 1920). În Bucovina, în 
anii 1919 – 1920 existau 4 școli de meserii, dintre care 3 erau străine, cu un efectiv de 601 elevi, dintre care numai 
54 erau români. 



să formeze un comitet care să se ocupe cu strângerea de fonduri atât pentru amenajarea localului, 

cât și pentru înzestrarea lui19. 

În această situație, se recurge la subvenții publice, statul nostru neputând face față 

multiplelor solicitări ale școlilor din întreaga țară, care au avut de suferit de pe urma războiului. 

Din documente aflăm că la apelul Comitetului școlii, în 1920 s-au primit donații  de la Banca 

Marmorosh Blank în sumă de 12.000 lei, de la Banca de Credit  a României suma de 6.000 lei, 

iar de la Banca Națională suma de 4.000 de lei. 

În urma unor eforturi considerabile, s-a reușit efectuarea unor reparații interioare și, 

totuși, școala nu a putut fi deschisă nici în anul 1920, deoarece mai avea nevoie de mobilier 

pentru școală și internat, de sobe, iar corpul sanitar era inexistent20. 

Strădaniile directoarei școlii au continuat și la începutul anului 1921 prin numeroase 

cereri către diverse organe și instituții, argumentând că prin ”aceste sacrificii, Ministerul ar 

câștiga un local de școală și ar înzestra învățământul primar cu prima școală pentru fetele surdo-

mute, care până astăzi nu puteau căpăta nicio instrucție și pregătire pentru viață, decât dacă 

aveau putința de a învăța în străinătate21. 

Paralel cu eforturile pentru aducerea localului în stare de funcționare, directoarea se 

îngrijește să asigure școlii mobilierul școlar, corpul didactic și administrativ necesar. Până în 

ianuarie 1920, ca salariați funcționau doar directoarea școlii și un servitor, care nu primiseră 

salariul timp de 4 luni22. 

Deși suntem în ajunul deschiderii școlii, directoarea anunță Ministerul următoarea 

situație: ”Nu știu în ce condiții va funcționa și când va funcționa (școala n.n.). ce număr de eleve 

voi avea, cum se vor recruta, când și cum se vor face înscrierile, ce personal voi avea? De unde 

vom procura zestrea școlii, ce buget vom avea?”23 

Din materialul studiat rezultă că înscrierea în această școală se face doar prin minister24. 

Totuși, direcțiunii școlii îi revenea obligația de a populariza înființarea școlii, trimițând adrese 

unor instituții.  

La 14 octombrie 1920, se trimite o adresă Ministerului de Război – Direcția I.O.V. – prin 

care se face cunoscut că în locurile vacante se pot primi și orfane de război surdo - mute25. 

                                                           
19 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 337C / 1920, fila 920 
20 Arhivele statului, Fond M.I.P., Dosar 3370 / 1920, fila 920 
21 Idem, fila 894 
22 Arhivele statului, M.I.P. , Dosar 92 / 1920 fila 298  
23 Arhivele școlii, Dosar 18, fila 308 
24 Idem, fila 242 
25 Arhiva școlii, Registru de ieșire, nr. 1, poziția 49 



Această situație va continua și în anul următor, când școala confirmă Societății ”Ocrotirea 

orfanilor de război” că ”orfanele surdo-mute vor fi primite în această școală”26. 

Lipsurile amintite mai sus au făcut ca data începerii cursurilor să fie mereu amânată. Una 

din date a fost de exemplu ianuarie 1921. Directoarea motivează că ”am fost nevoiți să amânăm 

deschiderea cursurilor, deoarece școala nu era dotată cu minimum strict necesar: pupitre, 

catedre, scaune, tablă, imprimate pentru cancelarie, tăbliță și creioane de piatră, caiete, 

creioane, lumânări, chibrituri, oglinzi de mână, două oglinzi mari”, instrumente necesare pentru 

demutizare etc, ca și ”cantitatea de lemne necesare încălzirii acestei clădiri mari, înalte și 

friguroase”27. 

Pentru buna funcționare a școlii, directoarea cere să i se asigure cadrele didactice, 

personal sanitar și administrativ. Astfel, prin adresa nr. 352 din 30 octombrie 1920, solicita: ”2 

profesori pentru surdo-mute, cu metoda orală, un medic, un maistru de muzică și gimnastică, un 

director administrativ, care va preda eventual și lucrul de mână și gospodăria”28. 

În februarie 1921 a fost numită ca  institutoare Elena Salomeia, transferată de la Școala de 

surzi din Focșani.  

Din materialul documentar cercetat, știm că Laurenția Bacalbașa era licențiată în 

litere, având specialitatea limba română și limba germană29, dar nu cunoaștem ce pregătire 

specială în domeniul demutizării avea. Suntem tentați să credem că, solicitând ”doi profesori 

pentru surdo-mute cu metoda orală” și că fixa ca scop al școlii ”demutizarea” și că ”dactilologia 

nu era admisă”30, avea o inițiere în metodele de demutizare ale școlii germane. 

La data de 1 martie 1921, istoria învățământului din țara noastră consemnează 

deschiderea cursurilor primei școli pentru fetele orfane și surdo-mute din țara noastră. 

Greutățile întâmpinate au fost învinse în bună măsură de devotamentul față de școală, de 

cultura românească și de copiii handicapați de care a dat dovadă prima directoare a școlii, 

profesoara, ziarista, scriitoarea și activista pe tărâm cultural și obștesc, Laurenția 

Bacalbașa. 

 

 

 

                                                           
26 Arhivele statului, fond M.I.P., Dosar 222 / 1922 
27 Idem, Dosar 355 / 1921, 17 februarie 1921 
28 Arhiva Școlii, Dosar 18, fila 386 
29 Caliga G., Almanahul dicționar al presei din România și a celei românești de pretutindeni. Imprimeriile Fundației 
Culturale Principele Carol, 1930, pag. 5 
30  Arhiva școlii, Dosar 18, fila 56 



2. Modul de funcționare: efectiv, clase, cadre didactice 

Deschizând cu emoție condica primei zile din istoria acestei școli, aflăm că la 1 martie 

1921 erau prezente 31 de eleve și o singură institutoare – Elena Salomeia. 

Deoarece multe dintre eleve urmaseră cursurile de demutizare ale școlii particulare din 

Focșani, având vârste și nivel de pregătire diferit, ele au fost repartizate în trei clase simultane: 

clasa I, clasa a IV-a și clasa a V-a. Din aceeași condică rezultă că programul se desfășura între 

orele 8.30 și 12.30, având următoarele obiecte de studiu: 

Clasa I 

- Exerciții de atențiune 

- Educația văzului 

- Exerciții de respirație 

- Exerciții de respirație și articulație 

- Exerciții de citire pe buze 

- Exerciții de scriere pe tablă 

 

Clasa a IV-a 

- Articulație – silabație 

După 15 zile: 

- Articulație 

- Silabație 

- Vocabular 

- Desen 

- Caligrafie 

- Citire pe tablă 

După o lună 

- Scriere după dictare 

- Socoteli (o dată pe săptămână) 



Clasa a V-a 

- Vocabular 

- Citire pe carte 

- Gramatică 

După 15 zile 

- Aritmetică – numerație (1 – 100) 

- Exerciții de vorbire – o dată pe săptămână 

- Citirea pe carte – de două ori pe săptămână 

- Intuiție – de două ori pe săptămână 

- Desen – o dată pe săptămână 

- Limba română – de trei ori pe săptămână 

- Istorie – de două ori pe săptămână 

- Exerciții gramaticale 

- Geografie – o dată pe săptămână 

- Caligrafie – o dată pe săptămână 

- Memorizare – de două ori pe săptămână 

- Religie31 

Școala funcționând doar în trimestrul al III-lea, multe eleve care au fost în clasa I apar și 

în anul școlar 1921 – 1922 tot în clasa I32. 

Deschiderea cursurilor nu a însemnat însă asigurarea școlii cu tot personalul didactic și 

ajutător necesar unei atente supravegheri și îngrijiri. În luna aprilie 1921, conducerea școlii cere 

Oficiului I.O.V.R.  al Capitalei ”să caute printre văduvele de război persoane respectabile, 

conștiincioase, care să primească să muncească în școală33,  întrucât cele două cadre didactice și 

un servitor nu puteau acoperi nevoile de instruire, educare și supraveghere. 

                                                           
31 Arhiva Școlii, Dosar 18, fila 56 
32 Idem, Condici de prezență, nr. 1 
33 Idem, Dosar ieșire, nr. 199, din aprilie 1921. 



După începerea cursurilor, la 15 martie 1921, se cere Ministerului Instituției Publice 

ordonanțarea unei sume pentru medicamente, deoarece la 15 martie a fost numit ca medic al 

școlii dr. Predescu Rion, sume ce nu pot fi acordate din lipsă de fonduri. 

Direcția școlii a avut de întâmpinat greutăți pentru asigurarea hranei elevelor în cadrul 

sumei de 3,50 lei/elevă pe zi. Într-o adresă a școlii, din 26 aprilie, se arăta că nu s-a putut asigura 

masa cu 3,50 lei pe zi, cheltuindu-se 4 lei, deși ”zahărul, laptele și ouăle sunt donate”. Motivația 

consta în ”scumpetea exorbitantă a articolelor alimentare și neputința de a se aproviziona din 

altă parte decât de pe piață”34. internatul, deși dispunea de o sală mare, nu era dotat cu paturi 

suficiente, multe eleve dormind câte două în pat. 

Conducerea școlii, fiind preocupată de fortificarea elevelor în perioada vacanței, având în 

vedere sănătatea lor șubredă, a făcut demersuri în acest sens, pe lângă minister, explicând 

necesitatea ca elevele să meargă într-o stațiune termală, propunând Techirghiol. 

Ministerul aprobă această cerere, deoarece școala arăta că are o sumă mai mare pentru 

întreținere, fiind prevăzuți 40 – 50 de bursieri, dar ”noi nu am putut primi decât 31 din lipsă de 

profesori”35. 

Se revine cu aceeași cerere, adresată președintei Societății pentru combaterea 

tuberculozei, pentru a primi un număr de 20 de eleve în Sanatoriul din Techirghiol36. 

Prezența acestor eleve la Techirghiol este atestată de marele romancier Cezar Petrescu în 

romanul ”Întunecare”, într-un pasaj în care prezintă indignarea unor persoane din lumea ”bună” 

la vederea acestor fete, îmbrăcate în cenușiu, formând un posomorât convoi: ”din capătul potecii 

de sub faleză, urca inoportun în mijlocul acestei desfătări balneare un posomorât convoi. O 

colonie de orfane de război, în haine cenușii, înșirate, patru câte patru, copile cu obrajii 

pământii, pășeau rușinate printre atât de voioșii și superbii spectatori. 

Toți întoarseră ochii de la copilele desfigurate de boală, privind aceste capete sau 

căutându-și de lucru în pahare și farfurii. 

Cele din urmă se târau în cârji rezemate de altele; făceau salturi de animale care și-au 

pierdut un picior în capcane. 

                                                           
34 Arhivele Statului, Fond M.I.P. Dosar 355 / 1921, 26 aprilie 1921. 
35 Idem, Dosar 355, pag. 222, 31 mai 1921. 
Lipsa cadrelor didactice specializate, ca și spațiul insuficient în care să se desfășoare procesul de învățământ, face 
ca un număr de copii surzi să nu poată fi încadrați în acest tip de școli. 
La 3 noiembrie 1921, școala anunță Ministerul Muncii, Direcția Ocrotirii Sociale, că pentru anul în curs nu se mai 
poate primi nicio elevă (Arhiva școlii, Dosar ieșire I, nr. 282) 
36 Registrul ieșire (Arhivele Statului, Dosar 738 / 1923) fila 451. Această cerere a fost repetată și în anul 1922, când 
la Techirghiol au fost 20 de eleve și personal însoțitor pentru o lună de zile, ca și în anul 1924. 



O supraveghetoare păstra ordinea. Nu era nevoie. Mohorâtele orfeline erau strânse în 

mizeria lor și mute.”37. 

În opoziție cu această atitudine se situează munca onestă, devotamentul și dăruirea celor 

care lucrau pentru integrarea socială a tinerilor cu deficiențe. 

Existența în țara noastră, în anul 1921, a unui număr de 5 școli pentru copiii surdo-muți 

(Focșani, București, Cluj, Timișoara, Cernăuți), nu asigura instruirea și educarea numeroșilor 

copii surzi. Statistica prezentată de Vardala – vicepreședinte  al Asociației Surdo - Muților atestă 

că în România, în anul 1921, existau:  

1 – 7 ani ………….. 4938 

8 – 18 ani ………… 2386 

Abandonați………..  4494 

Nu cunoșteau carte .. 8252 

Fără meserie………. 7625 

Vardala consideră că ”războaiele din 1877, 1913, 1916 au înrăutățit situația maselor din 

mediul rural și a dus la creșterea numărului de surzi”. 

Pentru asigurarea instruirii acestor deficienți, el propunea reorganizarea învățământului și 

înființarea de Cămine Culturale în capitalele de județe38. 

În referatul semnat pe acest memoriu de către renumitul defectolog I. Ciorănescu, se 

cerea ca pentru minorii între 7 – 10 ani să fie învățământ obligatoriu, să se mărească numărul de 

școli cu o durată de 8 – 9 ani; în școli să fie ateliere în care elevii să învețe o meserie, după-

amiază. 

Pentru majori, cerea plasarea surzilor în corpuri de trupă, ateliere și fabrici; să fie 

supravegheați pentru a nu fi exploatați. Să se înființeze cămine de locuit. 

Al doilea an școlar se deschide la 1 septembrie 1921, școala având ca director tot pe 

Laurenția Bacalbașa. 

La data deschiderii cursurilor (1 septembrie 1921), directoarea L. Bacalbașa era și 

singurul cadru didactic ce făcea ore cu toate cele trei clase: I, a III –a și a IV-a. programul se 

desfășura între orele 8 – 11 dimineața și între 3 – 5 după amiaza. Pe parcurs însă, numărul 

cadrelor didactice crește, în tot cursul anului fiind o mare fluctuație. 

                                                           
37 Cezar Petrescu, Întunecare, Ed. Eminescu, 1969, pag. 302 
38 Arhivele Statului, București, Fond M.I.P. , Dosar 242 / 1922 



Se constată și o creștere a efectivului de la 31 (cât fusese în primele luni de funcționare), 

la 49 de fete și 2 băieți. 

La 19 septembrie este numit Ion Ciorănescu și se trece la o nouă repartizare a  elevilor pe 

clase, având clasele I, a II-a, a IV-a. 

La 23 septembrie, revine Elena Salomeia la clasa a II –a, a III-a și a IV-a, iar la 15 

octombrie este numită și Virginia Sebastian ca maistru la lucru de mână, care, fiind surdă, făcuse 

cursuri de citire de pe buze în Franța. Sunt apoi numiți ca institutori Sevasta Popescu, Cl. 

Popescu, Ana Căpitan Stănică. Elena Salomeia, fiind bolnavă, pleacă după câteva luni de 

funcționare, din nou la Focșani. 

Elevii erau repartizați în cinci clase, astfel: 

Clasa I, având un efectiv mare, se constituie în două clase paralele: clasa I A – opt fete și 

un băiat, având ca institutoare pe Sevasta Popescu, și clasa I B – șaisprezece fete, având ca 

institutor pe I. Ciorănescu. 

Clasa a II-a A – nouă fete, ca institutor Ana Cpt. Stănică 

Clasa a II-a B – opt fete și un băiat, institutor fiind I. Ciorănescu 

Clasa a III-a - și a V-a – opt eleve, institutoare fiind Cl. Popescu. Maestra de lucru, V. 

Sebastian preda lucrul de mână la toate clasele, plus caligrafie. 

Printre puținii specialiști în metodele de demutizare care erau în țara noastră la acea dată, 

se detașează figura pedagogului și apărătorului intereselor învățământului special, Ion 

Ciorănescu, care va ocupa postul de director adjunct, ce fusese detașat de la școala de băieți nr. 

30, cu începere de la 19 septembrie 1921. 

O altă specialistă în defectologie (care  va ocupa postul de director, în locul Laurenției 

Bacalbașa, din anul 1925 până în anul 1948), a fost Sevasta Popescu. Între cei doi specialiști, 

fiecare valoros prin metodele pe care le aplicau în procesul demutizării, va fi o continuă și 

aprinsă dispută de păreri, datorită formației ca specialiști, la școli diferite. I. Ciorănescu urma 

linia școlii germane, care punea accentul pe însușirea accentului pe însușirea vorbirii naturale, nu 

numai în desfășurarea procesului de învățământ, ci și în însușirea cunoștințelor generale de către 

elevi. 

Însușirea limbajului verbal constituie, după părerea lui, un mijloc de comunicare și de 

însușire a cunoștințelor, de însușire a experienței sociale. El milita ca învățarea vorbirii să se 

orienteze după trebuințele pe care le simte elevul. De la primele lecții de articulație, consideră că 

se poate începe și învățarea vorbirii. Acordând atenție vorbirii uzuale de care are nevoie surdo-

mutul în toate zilele, în toate împrejurările, în clase, în recreație, la masă, acasă, în oraș; prin 



cuvinte uzuale, el începe această vorbire din clasa I, dezvoltând în acest fel, paralel, gîndirea și 

limbajul. 

I. Ciorănescu a combătut cu vehemență învățarea cuvintelor grupate pe idei, care nu 

satisfăcea cerințele procesului de demutizare, condamna elevul la pasivitate, nu avea valoarea 

practică pentru elevi39. 

Studiind condica de prezență, din prima zi de numire în această școală, constatăm că I. 

Ciorănescu notează subiectul orelor de la clasele de la care preda: 

Clasa I – exerciții imitative, exerciții de respirație, exerciții de articulație, scriere t – ta, 

Clasa a II-a – exerciții de respirație întreruptă, stingerea lumânării, exerciții de respirație 

continuă, vorbirea mecanică, sunete 

Clasa a IV-a – formarea de propozițiuni, vocabular: de ce? 

După trecerea a cinci decenii, aceste subiecte pot să constituie un îndrumar prețios în 

munca demutizatorilor de la primele clase40. 

Rezultatele excepționale pe care le obținea cu aceste metode de demutizare se pot vedea 

și azi. Vicepreședintele Asociației Surzilor din București – proiectant la Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor - Jercan Sebastian ne declara cu mândrie, recent, cu o voce 

foarte apropiată de a auzitorilor că: ”Sunt elevul lui Ion Ciorănescu”. 

Activitatea lui Ion Ciorănescu nu se limitează numai la activitatea didactică; el devine 

inițiatorul unei școli românești în domeniul pregătirii specialiștilor defectologi. A inițiat cursuri 

de pregătire a viitoarelor cadre didactice pentru școlile speciale, a definit scopul acestor școli. 

Opunându-se numirii ca maistru de lucru a unei surdo-mute, care vorbea numai prin semne, el 

precizează că „scopul școlii este să deprindem pe eleve cu vorbirea cu grai, să le dezvoltăm și 

stimulăm simțul vorbirii articulate, evitând pe cât posibil gesturile și semnele naturale sau 

convenționale care formează limbajul muților, sădind cu trudă și cu metodă în locul lor limba 

vorbită cu grai și cetirea vorbirii de pe mișcările buzelor și fizionomiei… cadrele din aceste 

așezăminte să dea dovadă de metodă, cunoștințe și mai presus de orice, dezinteresare și 

dragoste față de nefericiții izbiți de soartă.”41 

Fără a putea face o apreciere completă asupra concepției sale filozofice, putem aprecia cu 

certitudine că era un materialist convins și ateu, propunând în cadrul unor conferințe ținute la 

casa institutorului și într-un articol, scoaterea religiei dintre obiectele de învățământ. Deoarece 

                                                           
39 C. Manolache, E. Barbu., P. Popescu, I. Ciorănescu, figuri luminoase a surdo-pedagogiei din România, în 
Contribuții la istoria învățământului special din România, Culegere de studii, E.D.P. , București, 1968, pag. 147 – 
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40 Arhiva școlii, Condici de prezență, nr. 1, 1921 
41 Arhivele Statului, fond M.I.P., Dosar 225 / 1923, fila 49 



despre activitatea multilaterală a lui Ion Ciorănescu există studii, ne limităm la această sumară 

prezentare. 

Despre activitatea Sevastei Popescu, specialistă formată la Institutul Tinerilor Surzi din 

Paris42, putem face aprecieri numai studiind condicile în care erau trecute subiectele la lecții, 

deoarece a lăsat puține materiale scrise. Metoda pe care o urma era articulație pură pe sunete, în 

ordinea ușurinței și a greutății în exprimare. Își asigura în acest fel articularea corectă a sunetelor 

din alfabet. De la clasa I până la clasa a VIII-a se studia citirea de pe buze; matematica apărea ca 

obiect din clasa a II-a. 

Dând dovadă de atașament și dăruire față de elevii deficienți, cadrele didactice și-au 

desfășurat activitatea în primii ani de funcționare au acestei școli în condiții deosebit de dificile. 

Baza materială a școlii – cu toate eforturile depuse - nu se îmbunătățește, lipsind 

materialul didactic strict necesar numărului de clase existent în al doilea an de funcționare. La 18 

noiembrie 1921, I. Ciorănescu – într-un raport adresat Ministerului – cerea să ”înzestreze și 

această școală deocamdată cu  două table de perete, căci elevele, după ce că nu aud, n-au nici 

ce vedea. Acum scriem cu creta pe ușă, dulap, catedră”. La această cerere, Ministerul răspunde 

că ”din lipsă de fond, nu vă putem aproba cele două table în raport.”43 

Considerăm că refuzurile Ministerului nu se justifică numai prin lipsa de fonduri, ci, dat 

fiind că învățământul special nu era legiferat, mai  probabil prin faptul că nu era prevăzut în 

bugetul Ministerului.   

Din rapoartele prezentate la sfârșitul anilor școlari 1921 – 1922 și 1922 – 1923, rezultă că 

școala nu funcționa regulat. Sunt enumerate o serie de lipsuri care determinau întreruperea 

cursurilor. Lipsa de combustibil revine în numeroase materiale, motiv pentru care unele dintre 

cadrele didactice (Sevasta Popescu)  au părăsit clasa44. Din această cauză, au fost concentrate 3 – 

4 clase într-o singură sală încălzită zile întregi, elevele fiind îmbrăcate în haine de vară. 

Problema localului a rămas ca o preocupare centrală la fel de importantă ca în faza de 

început a funcționării acestei școli. Localul insalubru, neîncăpător, agravează starea sănătății 

elevelor ”cu organismul debil de bolile ce le-au nenorocit sau de cele ereditare. Sănătatea 

elevelor s-a înrăutățit; o elevă retrasă din cauză că i-au degerat picioarele și mâinile… o elevă 

                                                           
42 Arhivele Statului, Dosar 103 / 1938. Sevasta Popescu a absolvit în anul 1913 Școala Normală de Menaj din Paris; 
în anul 1919 a primit ”diploma de institutoare pentru învățământul special al surdo-muților”, iar în anul 1921 a fost 
atestată ”officier d’Academie” de către ministrul Instrucțiunii Publice și de Arte Frumoase din Franța 
43 Idem, Fond M.I.P., Dosar 355 / 1921, 18 nov. 1921 
44 Idem, Dosar 225 / 1923, fila 29. Directoarea arată că Sevasta Popescu părăsește mereu clasa, fiind frig, deoarece 
sobele sunt vechi, clădirea umedă, prost construită, lemnăria de la uși și ferestre prost făcută. Nu au lemne, căci 
Ministerul nu primise cantitatea suficientă. 



moartă în spital în anul 1923; s-au îmbolnăvit de tuberculoză 6 eleve cu o slăbiciune fizică 

excesivă, cu graiul stins… școala nu avea curte de recreație și gimnastică45. 

Constatări de acest fel sunt făcute și de inspectorii generali ai învățământului, care 

apreciază totuși bunele rezultate obținute în procesul de demutizare, cu toate condițiile grele de 

desfășurare a procesului instructiv educativ. 

Din lipsă de spațiu și cadre didactice, clasele cuprindeau 16 – 17 eleve, depășindu-se 

limita recomandată de 10 – 12 elevi. Din același motiv lecțiile se desfășurau în încăperi 

improvizate în săli de clasă: ”… o clasă în sala de mâncare, alta în fosta locuință a portarului, 

atelierul de țesut într-un dormitor.” 46 

Așa cum s-a arătat, multe din eleve erau suferinde (tuberculoase, infirme). Încă din 

primul an de funcționare, școlii i-a fost repartizat un medic; se cereau mereu medicamente 

forurilor în drept, însă lipsea o infirmerie, indispensabilă oricărei școli cu internat, încât ”elevele 

bolnave locuiesc în dormitor cu cele sănătoase”. 47 

Hrana pentru aceste copile debile și suferinde, era neîndestulătoare. Nici măcar ciorba nu 

era suficientă pentru cele 48 de eleve și personal. Se constată că ar fi suficientă pentru 40 de 

persoane, nu pentru niște copii în plină dezvoltare, cu stomacuri sănătoase.  

Posibilitățile de subvenționare din partea ministerului fiind reduse, în ianuarie 1922, 

conducerea școlii a inițiat formarea unui comitet școlar care, fiind compus din ”multe persoane 

din lumea distinsă”, nu a putut să răspundă nevoilor imediate ale școlii. În această situație, I. 

Ciorănescu cerea să se constituie un comitet format din cadre didactice și părinți ai elevelor, care 

să se ocupe efectiv de nevoile reale ale școlii, altfel elevele rămân și mai departe desculțe, 

dezbrăcate, fără un condei sau caiet, fără un fir de ață și petic de pânză pentru lucrul de mână, 

lucruri care până acum au fost procurate cu bani din salariile dascălilor… (”căci vechiul comitet 

din diferența de la lista de subscripții, a cumpărat briceage, poșete, ciocolată, jucării, iar o bună 

parte din eleve umblă fără cămăși.”). Convocarea comitetului era și anevoioasă, ceea ce îl făcea 

tot pe I. Ciorănescu să explice că ”ne simțim noi, dascălii, stânjeniți, când suntem nevoiți să 

deranjăm pe distinșii binevoitori ca să se ocupe de școală, atunci când e nevoie, adică, mai 

totdeauna”48. 

Lipsa materialelor necesare pentru orele de lucru manual împiedică formarea unor 

deprinderi necesare elevelor, făcându-se cusături pe pânze vechi, cârpituri, dantele cu croșeta49. 
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În anul următor, (1923), școala este vizitată de Smara Gheorghiu, care consemnează că în 

școală sunt 48 de fete, având vârsta între 7 – 17 ani și ”se lucrează în războaie, pânză și 

covoare”50. 

Așa cum rezultă din prezentarea situației economice grele în care se găsea România în 

primii ani de după războiul din 1916 – 1918, învățământului i se acorda o mică parte din bugetul 

țării. Situația era cu atât mai grea pentru învățământul special. De aceea, conducerea școlii repetă 

apelurile la subvenții publice, adresate unor bănci sau persoane particulare. La sfârșitul anului 

1921, în presă erau publicate apeluri ale școlilor din Capitală, ale Societății ocrotirii orfanilor de 

război, pentru a se face colecte de haine, dulciuri sau jucării, cu ocazia pomului de Crăciun51. 

Ziarista L. Bacalbașa, directoarea școlii, publică în ziarele Adevărul, Dimineața, 

Universul, un apel în sprijinul fetelor orfane și surdo-mute. Apelul este prezentat ca o scrisoare 

”către copilașii cei buni”, folosind un stil impresionant și călduros: ”… Iubiți copii, trebuie să 

știți că, pe când voi vă veți veseli, strângând în brațe jucăriile sub strălucirea bradului încărcat 

în lumini și frumuseți, mulți alți copilași, care în nopțile de așteptare au surâs aceluiași vis de 

fericire care voi aveți putința să-l trăiți aievea, vor sta în noaptea Crăciunului tăcuți și 

îngândurați, așteptând ca și ușa lor să se deschidă. Voi, dragi copii, auziți glasul duios al celor 

care vă iubesc,… puteți arăta prin grai dorințele și mulțumirile voastre. Trebuie să știți iară că 

sunt copilași lipsiți de multe bucurii pe pământ și, pe lângă aceasta, lipsiți de auz și de grai 

orfani. Pentru asemenea micuți… nu mai rămâne decât mila și bunătatea celor care le poate 

veni în ajutor”. În continuare este prezentată situația acestei școli, justificându-și apelul: ”M.I.P. 

a făcut în București o școală orfelinat pentru fetițele surdo-mute, ce se află în Calea Moșilor nr. 

36. Dar nu le poate face îmbrăcăminte, nu le poate face pom…, nu le poate da bomboane și 

prăjituri pentru că toate acestea sunt foarte scumpe și banii abia ajung pentru pâinea cea de 

toate zilele și pentru  învățătură”. 

În final, apelează la copii să roage pe mame să le dea voie să aleagă din jucăriile lor pe 

cele de prisos și să le trimită în Calea Moșilor nr. 36, făcând în acest fel ”o zi de bucurie și 

fericire, cel puțin pentru o parte din semenii voștri, legați prin fire nevăzute de mizeriile și 

drerile vieții”52 

În urma apelului, s-au primit lucruri de la diferite persoane; serbarea pomului de iarnă a 

fost însă amânată pentru luna februarie, multe eleve fiind plecate în vacanță. Serbarea a fost 

organizată în ziua de 2 februarie 1922, fiind invitați reprezentanții M.I.P., ai Ministerului 

Sănătății, Primarul Capitalei și Regina Maria. Cu acest prilej, I. Ciorănescu a ținut un curs 

demonstrativ de demutizare, o elevă a urat bun venit oaspeților. 
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Presa vremii relatează această serbare, subliniind faptul că ”regina a împărțit tuturor 

copiilor frumoase atențiuni din pomul alcătuit prin generozitatea arhitectului Rogalski, direcția 

Casei Capșa… care au răspuns cu grabă apelului adresat de d-na Maria Ana Gavrilescu.”53 

Ne simțim obligați, în primul rând, să facem cuvenita rectificare, în sensul că apelul prin 

care se solicita strângerea de daruri pentru elevele surde, nu aparține d-nei M. A. 

Gavrilescu, doamnă din anturajul reginei, ci directorului școlii, L. Bacalbașa. 

În al doilea rând, trebuie să prezentăm realitatea asupra așa-ziselor ”opere de binefacere 

ale suveranei”, care, cu ocazia acestei serbări, a ”donat” suma de 2000 de lei, din care s-au 

confecționat ”30 de berete”, cerând, în schimb, pentru imortalizarea acestui gest, ca școala să 

poarte numele fiicei sale, ”Principesa Mărioara”, ce pleca în Iugoslavia, prin căsătoria cu regele 

Alexandru.54 

Dar studiind presa din această perioadă, rezultă că sumele pe care regina binevoia să le 

împartă, nu constituiau decât o infimă parte din sumele pe care ea le primea de la diverși 

industriași, comercianți etc., pentru ”operele de binefacere”. De exemplu: numai în ziua de 6 

ianuarie 1922, amintita mai sus d-na M.A. Gavrilescu a condus la regină pe ”Domnul Simon 

Braverman, mare comerciant din Galați”, care a donat în acest scop reginei suma de lei 

150.000.55 

Conform uzanțelor timpului, după vizita reginei, prin decret regal, școala va purta 

denumirea de ”Școala și Orfelinatul de Surdo - Mute Principesa Mărioara”56. Această 

denumire se va menține până în anul 1947. 

Deși purta un nume princiar, școala va continua să se zbată în lipsuri materiale, cu o slabă 

dotare cu mijloacele necesare procesului de demutizare. Cu toate că era plasată în centrul 

capitalei, fiind un local inadecvat desfășurării procesului instructiv – educativ, un exemplu 

concludent asupra acestei stări ne este  dat de cererea formulată în decembrie 1923, adresată 

M.I.P. de a se aproba procurarea de ”rogojini pentru pus la geamuri”57, în felul acesta atenuând 

frigul din acea școală. 

După cum este știut, anul 1924 este socotit pe plan mondial, ca an de începere a perioadei 

de stabilizare a economiei, dar copiii acestei școli, deși erau orfani și bursieri ai statului, nu 

primeau foi de drum pentru a merge în vacanță acasă. Soluția s-a găsit prin trimiterea lor acasă 
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cu concursul organelor polițienești, ca și delicvenții de rând ce erau trimiși la destinație sub paza 

poliției.58 

Școala nu avea posibilitatea de a avea în mod permanent apă curentă, fiind nevoită să 

solicite primăriei două butoaie pentru strâns apa, cerere care este reînnoită, arătându-se mizeria 

care decurge din această lipsă59. 

Fiind o școală cu internat, condițiile de locuit continuă să influențeze în mod negativ 

starea sănătății elevelor. Un proces – verbal din 26 sept. 1926 constată că 21 de eleve din 50 câte 

erau înscrise, erau bolnave de conjunctivită. Se cerea ca de urgență să se creeze cel puțin o 

cameră, în care elevele bolnave să fie izolate, școala neavând infirmerie.60 

În ceea ce privește bugetul școlii, se continuă vechiul sistem de donații și subvenții, chiar 

și după legiferarea învățământului special61. 

3. Necesitatea legiferării învățământului special 

După mai bine de o jumătate de secol de la înființarea primei școli pentru copiii surzi din 

țara noastră, învățământul special nu fusese  încă legiferat. Neexistând o prevedere a Legii 

învățământului pentru acest tip de școli, nu existau programe și manuale școlare. 

La data la care se referă prezentul material, funcționau în învățământul special câteva 

cadre specializate în străinătate formate la școli diferite și având deci, metode diferite de 

demutizare. Dar majoritatea cadrelor didactice o formau învățătorii proveniți din învățământul 

auzitorilor, care erau încadrați ca ”învățători asistenți”. Interesul pe care-l prezentau aceste cadre 

pentru specializare, se concretizează prin numeroase cereri adresate Ministerului Instrucțiunii 

Publice de a se organiza cursuri. 

Acest deziderat s-a realizat parțial la Focșani, unde au fost organizate cursuri, de către 

medicul specialist Daraban și prof. M. Ionescu, precum și la Cluj. 

Într-un raport prezentat de I. Ciorănescu la 8 decembrie 1922, se arată că pentru 

învățătorii din învățământul primar sunt multe forme de perfecționare, pe care le enumeră: 

comparativ cu această situație el arată că: “Numai învățătorii de la școlile de surdo-muți stau 

într-o izolare desăvârșită și cât se poate de păgubitoare bunului mers a acestei ramuri de 

învățământ. Pe lângă faptul că nu există nimic în Legea învățămîntului realitiv la copiii anormali, 

apoi nu avem nici un regulament, nici o normă de urmat, unitară, nici o indicație de ce trebuie și 

nu trebuie ce putem să facem ș ice nu putem să facem așa că până acum totul e lăsat la initiative 

autorității școlare și la aprecierea celor câțiva specialist 
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Specialiștii actuali urmează, pe cât se pare, căi diferite indicate de influența școlilor unde 

s-au specializat Paris, Berlin, Budapesta etc. Mjoritatea colegilor sunt nespecialiști, deci departe 

de a avea ceva unitar, deosebit că ne lipsesc cărțile didactice, revistele speciale, materialul 

didactic, etc., nemaigăsind apoi și așa de răzleț, că nu știm nici ce s-o fo făcut la cutare sau cutare 

școală necum să știm cum s-o fi făcând.” 

În continuare același raport, propunea: 

- Să se alcătuiască o comisie pe țară care să elaboreze articole referitoare la învățământ 

special, pentru viitoarea lege a învățământului special. 

- Să se elaboreze un regulament al școlilor speciale și programe analitice. Această 

necesitate a unui regulament este constatată și de inspectorii financiari care într-un 

raport au fost determinați să dea unele indicații referitoare la felul în care trebuiau 

ținute actele, formele contabile, sarcinile ce reveneau directorilor de școli62 

- Să se organizeze conferințe generale, anuale ale cadrelor didactice din învățământul 

surdo – muților; să se facă vizite reciproce 

- Un specialist să inspecteze o dată pe an aceste școli pentru a fi o unitate de conducere, 

de metodă și de acțiune. Delegatul să nu-și părăsească activitatea de la catedră, decât 

pentru perioada limitată a inspecțiilor 

Apreciind că învățătorii asistenți au fost inițiați în metodele de demutizare, să fie 

menținuți în aceste școli.63  

O altă propunere în vederea specializării cadrelor didactice ce urmau să funcționeze în 

învățământul special, consta în: 

- Înființarea pe lângă universitate a unor cursuri cu durata de 2 ani, pentru învățătorii cu 

media de la 8 în sus, iar la definitivat să fi obținut media 8,50 

- Învățătorii și absolvenții de liceu, după 2 ani de suplinire efectivă la școlile de 

anormali și după un examen de metodică și lecții practice, să primească diploma 

pentru învățământul special64. 

Analiza rezultatelor obținute în anii școlari 1921 - 1922 și 1922 – 1923, pe lângă 

greutățile amintite, consemnează faptul că elevii nu erau împărțiți pe clase după gradul de 
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deficiență. astfel, în aceeași clasă erau și elevi surzi total și cu resturi de auz, ca și ”arierați” 

(înapoiați mintal)65 

 Se propunea ca atare, în cadrul recensământului copiilor de vârstă școlară, ”să se 

alcătuiască tablouri separate cu copiii anormali. Aceștia să fie primiți în școlile speciale până la 

vârsta de 10 ani, în prealabil fiind supuși unui control din partea specialiștilor, în vederea 

grupării lor în clase, în raport cu gradul lor de deficiență66. 

O preocupare de mare importanță, în vederea integrării sociale a deficienților de auz, a 

fost inițierea lor într-o meserie încă din primii ani de școlarizare. De aceea, încă din primul an de 

funcționare a școlii, s-a cerut încadrarea unor maistre de lucru. Din documente rezultă că elevele 

erau inițiate în croitorie, broderie și țesutul pânzei și covoarelor. De reținut faptul că, anticipat 

învățării țesutului (care a început în luna ianuarie 1923), elevele au făcut pregătiri pentru această 

activitate, cum ar fi ”desen și combinații de culori”67  

 Activitatea prodigioasă a elevelor și maistrelor de lucru a fost evidențiată cu ocazia unor 

expoziții organizate în anul 1925, iar pentru obiectele lucrate în școală, s-a primit diploma de 

onoare68. 

 Un alt exemplu elocvent al rezultatelor deosebite obținute de elevele deficiente de auz în 

orele de practică, în decursul anilor, a fost executarea unui covor de mari dimensiuni 30 x 4 m, 

cu o deosebit de interesantă compoziție, ce reprezenta fauna, flora și aspecte din viața poporului 

român. În școală s-a păstrat un timp fotografia acestui covor, care a fost expus la o expoziție în 

S.U.A.69 

 Rezultatele obținute de elevii deficienți au demonstrat cu prisosință posibilitățile de 

integrare și utilitate socială a acestei categorii de copii, obligând forurile în drept să acorde o 

atenție mai mare școlilor speciale. 

 Localul școlii din București, necorespunzător, cum am mai arătat, ca și expulzarea școlii 

de băieți din Focșani, din clădirea special construită pentru ei, fiind nevoită să funcționeze în mai 

multe clădiri neadecvate nevoilor învățământului, îl determinau pe I. Ciorănescu să insiste pentru 

legiferarea învățământului special, să i se acorde sprijinul material necesar, ”deoarece în 

condițiile actuale, această instituție are toți sorții să se ofilească și să piară… învățământul surdo-

muților la noi e încă prețuit ca o prea costisitoare plantă exotică”70. 
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 Recunoscându-i-se eforturile și susținuta activitate pentru reglementarea acestui 

învățământ, M.I.P. aprobă la 29 decembrie 1922 alcătuirea unei comisii în vederea 

elaborării articolelor din Legea Învățământului cu privire la școlile speciale, din care făcea 

parte și Ion Ciorănescu și Sevasta Popescu, așadar cei doi specialiști pe care îi avea școala 

din București. 

 Pentru prima oară, apar în Legea învățământului primar, capitole și articole referitoare la 

învățământul special. Deoarece cei doi specialiști care au făcut parte din comisie erau cadre 

didactice ale școlii de fete, considerăm că prin a prezenta aceste prevederi, nu facem decât să 

prezentăm aportul lor în dezvoltarea învățământului special. 

 Legea pentru învățământul primar al statului (școli de copii mici, școli primare, școli 

și cursuri speciale pentru copiii debili și anormali educabili) și învățământ normal – primar. 

Promulgată prin înaltul decret regal, nr. 2.571 din 24 iulie 1924 și publicată în Monitorul Oficial 

nr. 101 din 26 iulie 1924. 

 Capitolul VI 

 Școli și clase speciale pentru copii debili și anormali educabili 

Art. 102. Se vor înființa școli sau clase speciale, clasele I, II, III și IV, pentru copii orbi și 

surdo-muți, spre a li se putea da putința să fie instruiți și educați. 

 Aceste clase și școli pot funcționa și pe lângă instituțiile medicale de specialitate. 

 Art. 106. Pentru copii orbi și surdo-muți se vor înființa școli speciale prevăzute cu 

internat. În aceste școli se primesc copii în vârstă de 7 – 16 ani, predându-li-se programa școlilor 

primare și îndeletniciri practice. 

 Școlarii sunt interni. Se admit bursieri, semibursieri și solvenți. Taxele de întreținere se 

vor fixa printr-un regulament. 

 Art. 107. Clasele speciale și școlile pentru copiii întârziați la minte, școlile de îndreptare, 

de orbi și de surdo-muți vor fi înzestrate cu toate mijloacele învățământului special și cu unelte și 

aparate trebuincioase diverselor meserii și îndeletniciri practice. 

A. Școlile speciale 

Art. 108. Aceste școli speciale se vor înființa și întreține de Ministerul Instrucțiunii în 

colaborare cu Ministerul Sănătății Publice și Ocrotirii Sociale. Directivele și controlul 

învățământului în aceste școli îl are numai Ministerul Instrucțiunii. Județele, comunele și 

așezămintele sau instituțiile particulare etc., pot și ele să înființeze asemenea școli cu autorizația 

Ministerului Instrucțiunii și Ministerului Sănătății și Ocrotirii Sociale, sub controlul căror vor 

funcționa. 

 



 B. Personalul didactic al școlilor speciale pentru copii debili și anormali educabili 

 Art. 109. Școlile sunt puse sub controlul medical al unui medic specialist, care va 

supraveghea elevii din punct de vedere fizic și mintal în tot timpul școlarizării în aceste școli. 

 Art. 110. Aceste școli sunt conduse de un director cu pregătire specială, care va fi 

retribuit potrivit gradului său. Se vor prefera medici – pedagogi care  au făcut specialitate în 

această ramură. 

 Ministerul Instrucțiunii va organiza cursuri speciale pentru pregătirea personalului 

didactic de la aceste școli. 

 Art. 111. Personalul didactic al școlilor și claselor de anormali se compune din învățători 

titulari, învățători asistenți și maiștri. 

 Învățătorii titulari se numesc dintre învățătorii asistenți cu un stagiu de 2 ani într-o școală 

similară de anormali și în urma unui examen special sau dintre absolvenții cursurilor speciale. 

Învățătorii asistenți se numesc dintre absolvenții distinși cu diplomă ai școlilor normale și în 

urma recomandării directorului școlii normale și a profesorilor de pedagogie. 

 Personalul didactic este numit și este retribuit de Ministerul Instrucțiunii. 

 Art. 112. Învățătorii titulari sunt plătiți cu leafă și gradație sporită cu 50 %, iar învățătorii 

asistenți și maiștrii cu salariul de învățător.  

Enunțând conținutul Legii învățământului multe din propunerile pe care I. Ciorănescu le 

făcuse pe parcursul celor trei ani de activitate în școala specială de fete surde. 

Dar deși existau prevederi pentru modul de funcționare a acestor școli, cu ocazia predării 

arhivei școlii în anul 1925, în procesul verbal încheiat cu această ocazie, se afirmă că: ”această 

școală nu este încă regulamentată, normele de conducere fiind pentru partea tehnică - școlară 

de uzanțele legii învățământului primar, iar partea tehnică – profesională după regulamentul  

școlilor profesionale, partea administrativă – conform regulamentelor internatelor statului…”71 

După apariția Legii din anul 1924, planurile și programele de învățământ ale școlilor 

pentru surdo-muți erau întocmite după cele ale școlilor primare, făcându-se unele adaptări în 

raport de deficiențele elevilor. 

Paralel, au fost elaborate în anul 1935 proiecte de programe de către I. Ciorănescu la 

București și D. Rusceac la Cernăuți. Ele nu au fost acceptate ca documente oficiale ale 

Ministerului Instrucțiunii, nefiind deci obligatorii în toate școlile din țară. Școlile pentru surdo-

muți din sistemul Ministerului Instrucțiunii aplicau Anteproiectul de programă a lui I. 

                                                           
71  Arhiva școlii, Dosar procese verbale, pag. 5 



Ciorănescu, datorită principiilor științifice pe baza cărora era elaborat, dar și datorită prestigiului 

de care se bucura acest desăvârșit pedagog.72 

Deși a fost făcut un pas înainte prin Legea învățământului primar și primar normal din 

anul 1924, în care sunt capitole și articole referitoare la învățământul special – pentru care au 

militat specialiștii din școala pentru fete din București– în condițiile regimului burghezo-

moșieresc învățământul special rămâne mai departe la periferia preocupărilor forurilor în drept. 

La șase decenii de activitate, Școala specială pentru fete din București este școală pilot 

pentru învățământul special al copiilor deficienți de auz.  

Problema localului – mult discutată în primii ani de funcționare  - a fost rezolvată parțial 

în anul 1948 prin mutarea în localul din str. Nuferilor nr. 20 (având în componență 3 clădiri) și 

definitiv rezolvată în anul 1976 prin darea în folosință a modernului local din Aleea Istru nr. 6. 

Construit în concordanță cu cerințele învățământului special, cu structura claselor de 10 -  

15 eleve), înzestrat cu cabinete fonice, laboratoare și ateliere, o modernă sală de sport, cantină și 

internat, localul oferă cadrul propice pentru desfășurarea unui învățământ special la un înalt 

nivel, urmând a se procura aparatura necesară. 

Învățământul special, conceput într-o nouă formă, conform noii Legi a 

învățământului, cap. XIV, art. 176, are obligația să cuprindă toți copiii handicapați. Școala, 

învățătorul, profesorul sunt obligați să găsească formele de educație cele mai corespunzătoare 

pentru ca toți copiii să parcurgă această perioadă obligatorie de învățământ (de 10 ani). Obligația 

statului, a societății nu este să-i scoată afară din școală pe cei care învață mai greu, ci să găsească 

mijloacele potrivite pentru a-i ajuta pe toți copiii să-și însușească cunoștințele corespunzătoare. 

În lumina acestor indicații, sunt create în școală și clase pentru copiii cu dublă deficiență sau 

deficiențe asociate, pentru care se aplică programe speciale. Școala este locul de desfășurare a 

practicii pedagogice pentru elevii școlilor pedagogice din Capitală, pentru studenții facultății de 

istorie – filozofie, secția psihologie. De asemenea, numeroase delegații de pedagogi, defectologi 

din alte țări vizitează școala, apreciind organizarea și rezultatele pe care le au cele 56 de cadre 

didactice în munca de demutizare a celor 270 de eleve. Numeroase premii și mențiuni au obținut 

elevele școlii în întrecerile și concursurile organizate de Asociația surzilor la nivel de Capitală 

sau țară. 

 

 

 

                                                           
72 Ion G. Vîlciu, Documente privind istoria învățământului special al surdo-muților între cele două războaie 
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