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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

CĂLĂTORIA MEA 
Dascăl în România –  

dascăl în Suedia 
 

Întotdeauna mi-au plăcut călătoriile: scurte sau 
lungi, cu avionul, barca sau căruța bunicului, la 
Mediterana, doar în pădurea din spatele cabanei 
sau…de ce nu, în albumul cu poze din copilărie. Sunt 
convinsă că fiecare din noi are o călătorie care a 
însemnat mai mult decât toate celelalte. Eu am făcut 
acea călătorie în toamna anului 1993. Atunci eram 
conștientă că vor urma schimbări mari, dar acum pot 
să spun că schimbările nu au fost mari – au fost 

enorme.   
Una din schimbări a fost legată de viața mea 

profesională. Aveam o diplomă, aveam cinci ani de 
experiență, dar multă lume era de acord cu mine că 
aveam prea puține șanse să lucrez ca învățătoare în 
Suedia.  

Cu toate astea, am început în primăvara anului 
1998 să predau câteva ore pe săptămână. A fost un 
start potrivit, mai ales că încă mai aveam concediu de 
maternitate cu fiica mea. Am predat limba română 
(limba maternă) la elevi din clasele 1-3 și 8-9 la două 
școli diferite. După un semestru mi s-a oferit un post 
de învățătoare la clasa pregătitoare. Tentația a fost 
mare – ar fi fost prima slujbă cu normă întreagă în 
învățământ în Suedia – dar 45 de minute de navetă 

GÂNDIREA CRITICĂ ŞI 
SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

  
Îmi amintesc că acum câţiva ani eram cu mama 

într-un supermarket şi căuta înebunită Ariel pentru 
maşina de spălat.  

- Ai mai avut Ariel, sau ştii pe cineva care l-a 
folosit? 

- Nu, răspunse ea. 
- De ce e mai bun ca alt detergent? 
- Nu ştiu de ce e mai bun, dar e mai bun, spuse 

ea, aproape enervată. 
Ajuns acasă, deschid televizorul în aşteptarea 

unui meci de fotbal şi surpriză: „Dacă exigenţa cere 
impecabilul, exigenţa cere Ariel." 

Fără să conştientizeze, reclama i-a intrat în 
subconştient şi a făcut-o să caute produsul care, de 
data asta, a fost unul de calitate. 

Societatea în care trăim evoluează rapid, ceea ce 
ieri a fost nou astăzi e depăşit, este o societate în care 
tot mai mulţi oameni încearcă să ne vândă ceva: de la 
banalele parfumuri „originale” cu care eşti îmbiat pe 
stradă până la Black Friday, de la promisiunile 
electorale până la a te vinde ca om anumitor secte.  

Mi s-a întâmplat, şi cred că şi ţie la fel, să iau o 
decizie pe care mai apoi să o regret, să fac o anumită 
alegere care s-a dovedit în timp că nu a fost cea mai 
bună. Uneori nu poţi prevedea că alegerea va fi un 
fiasco, şi atunci accepţi mai uşor situaţia, însă când îţi 
dai seama că existau indicii care ţi-au sugerat că va fi 
un fiasco, iar tu nu le-ai văzut, atunci frustrarea este şi 
mai mare. 

Şi totuşi, cum de m-am lăsat fraierit?  
Sub impulsul unor trăiri de moment, dorind 

câştiguri nemeritate, crezând că sunt mai deştept 
decât cei care muncesc cinstit, am acceptat să fiu 
ajutat să fentez dar de fiecare dată eu am fost cel 
fentat. 

Cum ai putea tu evita aşa ceva?  
Să te gândeşti la avantajele înfăptuirii unui lucru, 

dar şi la dezavantajele inerente, să le cântăreşti şi să 
vezi dacă merită. Vrei o maşină second hand, că e mai 
ieftină, dar întreţinerea sa, piesele uzate, reparaţiile îi 
vor echivala preţul cu una nouă.  

Să poţi citi dincolo de cuvinte, sunt clasice 
anunţurile cu „Vând casă, privelişte deosebită” care de 
fapt înseamnă că acea casă este situată undeva pe 
deal, cu acces foarte greu cu maşina. 

Să cauţi argumente valide şi de încredere, nu te 
lua după promisiunile unui candidat că vom avea un 
oraş prosper, ci caută argumentele şi metodele prin 
care acest candidat va face oraşul să progreseze.   

Să eviţi emoţiile, e clar că o femeie care lucrează 
în asigurări care arată bine te va convinge să faci cea 
mai scumpă asigurare a casei, doar pentru că şi ea o 
are şi pentru că spune că e fericită, împlinită şi poate 
pleca în concedii fără nicio grijă. 

Să elimini prejudecăţile, să nu tragi concluzii 
pripite, de exemplu dacă litoralul românesc nu oferă 
condiţiile celui grecesc, asta nu înseamnă cu nu 
merită. Să nu uităm că aerosolii de la noi sunt mult 
mai sănătoşi decât cei din alte ţări. 

Am enumerat mai sus anumite concluzii utile în 
anumite situaţii, însă sunt concluzii pornite de la 
exemple concrete. E ca şi cum am lua paracetamol 
când avem febră, fără a merge la medic pentru a 
vedea ce infecţie avem. 

Iar în cazul nostru, infecţia de care suferim e lipsa 
gândirii critice, însă ce înseamnă a gândi critic? 

A nu fi de acord cu părerea unui grup sau a unui 
individ decât după o analiză minuţioasă 

A nu fi de acord cu anumite norme decât dacă ţi 
se explică eficienţa lor, dar asta nu înseamnă 
nerespectarea normelor obligatorii 

A fi curios, a pune întrebări, a căuta răspunsuri 
A formula păreri personale, nu neapărat 

originale 
A analiza aceste păreri 
A căuta a cât mai multe soluţii pentru o anumită 

problemă 
A alege raţional pe cea mai bună soluţie dintre 

cele găsite 
Voi încerca ca în numerele viitoare să analizez 

aceste caracteristici ale gândirii critice, deoarece mai 
nou cucerirea popoarelor nu se face prin război ci prin 
îndobitocirea populaţiei şi apoi prin uşoara lui 
manipulare.  

Prof. OVIDIU BĂDESCU 
Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa 
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  mi-ar fi răpit prea mult timp din viața de familie și a 
trebuit să refuz.  

 Nu am renunțat la ideea de a preda și, 
încurajată de încrederea care mi s-a arătat prin oferta 
făcută, am început să trimit scrisori de intenție la mai 
multe școli. La momentul respectiv singurele 
documente pe care le puteam atașa la CV erau 
diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la Liceul 
Pedagogic Caransebeș, amândouă în limba română. Pe 
de altă parte, vorbeam limba suedeză fluent 
(terminasem cursurile de limbă la nivel de liceu). 

Câteva școli mi-au mulțumit politicos pentru 
interesul arătat, dar altele mi-au oferit un interviu. În 
cele din urmă s-a remarcat o școală aparținând unui 
concern școlar privat - societate pe acțiuni (elevii au 
aceleași drepturi ca și elevii de la o școală publică “de 
stat”: același curriculum național, învățământ gratuit, 
prânz gratuit). 

La momentul interviului, clădirea școlii nu era 
construită, anul școlar urmând să înceapă în clădiri de 
”împrumut”, cu 50 de elevi înscriși. Clasele urmau să 
se completeze ulterior. Nu exista mobilier, nu aveam 
cărți, caiete, dar aveam un director care a știut în ce 
direcție să ne îndrume și – ceea ce am înțeles mai 
târziu – pedagogi minunați, curajoși, generoși, unii 
experimentați, alții curioși (ca și mine). Acești 
pedagogi au devenit familia mea profesională în 
următorul deceniu. Nici azi nu sunt sigură dacă ei      
m-au ales pe mine sau eu i-am ales pe ei. 

Nu sunt mulți profesori care au prilejul să 
participe la construcția unei școli noi, cărora li se dă 
posibilitatea să întâlnească arhitectul, constructorii 
sau să aleagă mobilierul. Sunt probabil și mai puțini 
care au posibilitatea să creeze de la zero o platformă 
pedagogică pe care să dezvolte viitorul elevilor, să 
conceapă modele pedagogice care să împlinească 
cerințele societății și să le dea elevilor încrederea că 
bagajul lor de cunoștințe le va fi folositor multă vreme 
după ce au părăsit școala. Nu a trebuit să mă gândesc 
prea mult înainte să accept rolul de învățător la clasa I.  

Au urmat 13 ani de satisfacții: am evoluat în rolul 
meu de dascăl, de mentor, de partener în dialogul cu 
părinții; am predat începând de la clasa pregătitoare 
până la clasa a VI-a, am folosit competența mea 
organizatorică și pedagogică la dezvoltarea altor școli 
din același concern. Am rămas de multe ori cu elevii la 
”fritids” (activitățile în afara lecțiilor) ca să-i cunosc 
mai bine, a trebuit să citesc lucrări de cercetare, nu 
pentru că cineva m-a obligat, ci pentru că a trebuit să 
caut răspunsuri pe care nu le aveam. A fost o victorie 
personală faptul că am reușit toate acestea cu o 
diplomă de dascăl de la Liceul Pedagogic Caransebeș și 
cinci ani de experiență la Liceul de Matematică-Fizică 
Reșița.  

Mi-am dat destul de devreme seama că școala 
din România mi-a dezvoltat capacitățile de care am 
avut nevoie ca să fiu dascăl chiar și în Suedia. Așa am 
găsit curajul și determinarea să ating următoarea 
treaptă pedagogică, am simțit când a trebuit să fiu 
precaută și răbdătoare, am folosit prilejurile când am 

putut să fac un pas înainte și am învățat să dau dovadă 
de siguranță când a fost nevoie, dar și să am încredere 
în instinctul meu când a trebuit să mă retrag ca să-mi 
creez o perspectivă de ansamblu asupra lucrurilor 
importante.   

Aveam un loc bun, o școală de care eram mândră 
și care a devenit de succes și datorită mie, simțeam că 
aparțin unui grup stabil și eram sigură în rolul meu de 
pedagog. Încet, încet a crescut dorința de a deține 
dovada competenței mele și am făcut demersurile să 
intru la facultate (după ce am încercat, fără succes    
să-mi validez diploma de dascăl din Caransebeș).  

Este nevoie de patru ani de cursuri universitare 
la zi pentru obținerea diplomei de dascăl în Suedia.  
Pentru mine a urmat o perioadă în care am lucrat 
patru zile pe săptămână și am studiat trei. Avantajul 
studiului la distanță a fost că am continuat contactul 
cu realitatea școlară, predarea, relația cu elevii și am 
păstrat posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 
pedagogică a școlii. Trei ani mai târziu (în cele din 
urmă mi s-a recunoscut o parte din studii) țineam în 
mână dovada competenței mele și aveam o 
perspectivă lărgită asupra sistemului de învățământ, 
asupra didacticii pe care urma să o aplic, a experienței 
mele acumulate (inclusiv experiența din școala 
românească), asupra valorii mele de pedagog 
comparată cu a colegilor mei de facultate. Eu aveam 
avantajul ”rucsacului” pedagogic din România care  
mi-a lărgit perspectiva profesională enorm. 

Am rămas la aceeași școală timp de 13 ani, nu 
pentru că am devenit comodă, ci pentru că tot timpul 
se întâmpla ceva nou, ceva interesant, ceva ce trebuia 
rezolvat, îmbunătățit sau schimbat. Între timp mi-am 
dat seama că încep să mă cunosc mai bine. Știam ce 
vreau și mai ales ce nu vreau. Știam ce-mi dă 
satisfacție profesională și ce mă face să mă 
împotmolesc. Așa că am început să caut alte 
oportunități, ceva diferit, ceva care să-mi dea 
posibilitatea să-mi testez limitele.  

După o scurtă căutare am găsit: profesoară de 
matematică și cunoștințe despre natură (biologie, 
fizică, chimie) la o școală publică. De data asta, în mai 
2011, am putut atașa la CV diploma de dascăl 
eliberată de ”Lärarhögskolan” din Stockholm și în plus 
câteva cursuri independente de  pedagogie specială, 
de comunicare și de leadership. Înainte  predam limba 
suedeză, cunostințe despre societate (religie, istorie și 
geografie), matematică și cunoștințe despre natură. 
Acum puteam să mă concentrez asupra materiilor pe 
care le găseam cele mai interesante din punct de 
vedere pedagogic și didactic. ”Cum să-i fac pe elevii 
mei să le placă matematica și cunoștințele despre 
natură?” (statisticile arată că majoritatea elevilor 
suedezi sunt mai interesați de limbă și literatură decât 
alte subiecte), ”Cum să le trezesc interesul?”, ”Cum să 
le păstrez interesul?”, ”Din ce cauză încrederea în sine 
se prăbușește când e vorba de matematică?” au 
devenit întrebările principale pentru mine. Am fost 
așa de entuziasmată, că m-am dus la interviu cu o 
săptămână mai devreme. Aceeași zi, aceeași oră, dar o 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  săptămână mai devreme. Mă gândeam că mi-am 
redus șansele drastic, dar două săptămâni mai târziu 
am semnat contractul de angajare.  

În sfârșit găsisem ”provocarea” de care aveam 
nevoie, o șansă să contribui la îmbunătățirea 
rezultatelor PISA care nu erau deloc îmbucurătoare la 
nivel național. Oportunitatea s-a materializat sub 
forma unei invitații de a mă alătura grupului de dascăli 
care hotărăsc punctajul testelor la proba națională la 
matematică pentru clasa a III-a. Am făcut parte din 
acest grup timp de trei ani consecutivi și de fiecare 
dată am învățat ceva nou. Unul dintre principalele 
beneficii a fost o capacitate dezvoltată de a evalua 
munca elevilor mei. Un torent nou de întrebări m-a 
luat pe neașteptate: ”Ce văd când mă uit la rezultatul 
acesta?”, ”E exercițiul acesta elocvent?”, ”I s-a oferit 
elevului într-adevăr posibilitatea să arate ce știe?”, ”E 
exercițiul bine gândit?” ,”Ce alte cunoștințe sau 
capacități secundare se pot observa?”. Sunt întrebări 
care și azi apar de fiecare dată când trebuie să evaluez 
prestarea elevilor. 

Am rămas la această școală timp de doar doi ani, 
o perioadă insuficientă pentru a-mi îndeplini misiunea 
sau pentru a găsi răspunsurile la întrebările mele. 
După primul semestru am acceptat să devin șef de 
grup, iar de la începutul anului următor am fost 
promovată ca director adjunct. A fost cel mai dificil an. 
Am încercat să mă împart între zona confortabilă mie 
cu întrebările pedagogice pentru care încă mai aveam 
o pasiune aprinsă și rolul de director adjunct al cărui 
scop îl vedeam cum să creez premize favorabile 
pentru dezvoltarea elevilor și cum să îi sprijin pe 
dascăli să reușească în misiunea lor. A fost prea mult, 
familia mea avea mai multă nevoie de mine, așa că  
mi-am dat demisia.   

Din nou au apărut oportunități favorabile. 
Ministerul învățământului a decis să facă meseria de 
dascăl mai atractivă, să-i ridice statutul și să încerce să 
asigure un învățământ de calitate. Una din soluțiile 
concrete a fost creerea unui nou rol pe scena școlară 
suedeză: ”förstelärare” -  în traducere liberă ”dascăl 
principal”, o poziție care a intrat în vigoare în august 
2013. Încă o dată s-a ivit posibilitatea să-mi testez 
limitele, să încerc ceva ce nimeni nu mai făcuse 
înainte. N-am ezitat și mi-am trimis aplicațiile. De data 
asta am putut atașa la CV nu numai diploma, ci și 
legitimația de dascăl suedez, cursuri legate de 
conducerea școlilor și cursuri din programul de 
pregătire al regiunii Stockholm.  

Am primit slujba. Nu a fost doar o slujbă nouă, ci 
o dovadă a faptului că am devenit un pedagog de 
încredere. Am înțeles asta când directorul m-a anunțat 
că misiunea mea e să dezvolt matematica în școală. 
Îmi amintesc și acum amestecul de sentimente: 
curiozitate, entuziasm, precauție dar mai ales 
recunoștință că, încă o dată mi se dă posibilitatea să 
creez ceva nou.  

Sunt la aceeași școală de aproape patru ani și fac 
parte din echipa de pedagogie specială. Sunt 
îndrumător pedagogic și didactic pentru toți colegii 
mei care predau matematica: pe cei de la clasele I-III îi 

întâlnesc în grup, o dată la trei săptămâni, iar pe 
dascălii de la clasele IV-VIII în fiecare săptămână, 
individual. Anul acesta am îndrumat un grup de 15 
învățători de la clasele pregătitoare până la a III-a de la 
școala noastră și de la o școală vecină, în domeniul 
tehnicii de informație și comunicare în matematică, cu 
alte cuvinte resurse informatice (IT) în predarea 
matematicii. Eu trebuie să asigur calitatea predării 
matematicii în școală, iar în domeniul acesta urmăm 
un sistem de ”stații de control”, sistem pe care îl 
revizuim în fiecare an. Calitatea predării se vede și în 
rezultatele de la probele naționale de matematică 
(obligatorii la clasa III, VI și IX) sau în rezultatele de la 
proba facultativă ”Evaluare în matematică” pe care 
am hotărât să le efectuăm (se dau la clasele II, V și 
VIII).  

În semestrul de primăvară urmează să formez și 
să conduc un curs de evaluare a cunoștințelor cu 
ajutorul matricelor de evaluare împreună cu ceilalți 
trei ”dascăli principali”, un curs la care participă toți 
dascălii din școală.  

În același timp lucrez și cu elevii. Întâlnesc mulți 
elevi cu scopul de a descoperi împreună care sunt 
competențele lor, ca să le putem perfecționa. Mulți 
elevi descoperă lucruri pe care trebuie să le dezvolte, 
să devină mai siguri, să găsească o modalitate de a nu 
le uita. Alți elevi pe care îi întâlnesc au ajuns la un 
nivel mai avansat de cunoștințe decât colegii lor și 
sunt conștienți de faptul acesta. Pe de altă parte, risc 
să le trezesc frustrația de fiecare dată când încerc să-i 
antrenez să fie răbdători, creativi, să transpire 
gândindu-se, să fie sistematici când rezolvă 
problemele, să verifice încă o dată, să considere 
metodele și procesul de rezolvare mai important 
decât rezultatul (nu numai să rezolve o problemă, ci să 
o rezolve elegant).  

Destul de des mă întreb ce vor face ei peste 20 
de ani. În ce mă privește pe mine, peste 20 de ani, mă 
voi bucura de ultimii ani la școală, dar călătoria nu se 
va termina nici măcar atunci. Vreau să cred că atâta 
vreme cât încă mai avem ceva de învățat, călătoria nu 
e terminată.  
 

 

CORNELIA COSTEA (Suedia) 
(SÖDERMAN din iunie 1996) 
46 de ani (23 în România, 23 în Suedia) 
Absolventa Liceului Pedagogic 
Caransebeș  - 1988 

 

Experiență profesională:  
Liceul Matematică- Fizică Reșița – 5 ani 
Rösjöskolan și Turebergsskolan, Sollentuna – 6 luni 
Lännersta skola, Saltsjö-Boo -13 ani 
Årstadalsskolan, Liljeholmen - 2 ani 
Örbyskolan, Älvsjö - 4 ani 
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LA ȘCOALĂ ….  

PE DOUĂ CONTINENTE 
          

Mi-a fost dragă cartea, mi-a fost dragă școala, 
mi-a fost drag să învăț. Am avut parte de educație în 
școlile erei comuniste. Comunismul a greșit multe, dar 
educația a fost de calitate și accesibilă tuturor. Dascălii 
mei, de la învățătoarea care mi-a arătat numerele și 
literele, la profesorul de literatură din liceu, au fost 
bine pregătiți și competenți, cu pasiune și dăruiți 
profesiei lor. Când am ajuns și eu dăscăliță, mi-am 
învățat elevii cum m-au învățat ei pe mine: cu suflet. 
Programa era logică și constantă de la un an școlar la 
altul. Sigur, istoria noastră era contorsionată în funcție 
de regimul politic, dar nu e la fel și astăzi? Trebuia să 
studiem “Economia politică și politica economică a 
P.C.R.”, dar și acum e destul balast în manualele 
școlare. Ca o notă generală, acesta era marele defect 
al sistemului școlar românesc: memorizarea unei 
cantități uriașe de informație inutilă, zeci și zeci de 
pagini de text - sute, mii de-a lungul anilor – pe care 
creierul le ștergea după fiecare test, pentru a putea 
înmagazina alte zeci de pagini de informație inutilă. 
Cultura generală este necesară, dar nu fiecare elev 
poate și trebuie să fie  l'uomo universale, să devină 
expert în arte, litere și științe.  
        După decenii de învățământ românesc, atât ca 
elevă cât și ca învățătoare, am plecat în Statele Unite. 
Înainte de a fi mamă de elev în sistemul american, am 
fost studentă eu însămi. Felul în care am învățat carte 
aici, a fost opusul stilului românesc: cât mai puțină 
memorizare; volumul de cunoștințe predate era 
rezonabil și accentul se punea pe înțelegere, aplicare 
și practică, nu pe asimilare de dragul asimilării; cel mai 
important: orice lecție, orice subiect era legat de viața 
de zi cu zi. Cuvintele profesorului de istorie la prima 
oră de curs: “Nu vă cer să învățați istorie numai pentru 
a o învăța. Vreau ca atunci când citiți ziarul de 
dimineață, să înțelegeți lumea în care trăiți”. În 
România, nu am auzit asta niciodată, de la niciun 
dascăl. 
       În anul în care am absolvit facultatea, Nicholas, 
băiatul meu, a început clasa întâi. Spre deosebire de 
România, învățătorii sunt specializați pe clase: o 
învățătoare predă numai la clasa întâi, alta numai la 
clasa a doua ș.a.m.d. Deci în fiecare an școlar, copiii au 
altă învățătoare. Întreruperea continuității mi s-a 
părut problematică, mai cu seamă la o vârstă atât de 
fragedă, când elevii se atașează de dascăl ca de un 
părinte. 

Însă curriculum-ul a fost logic și rezonabil, în afară 
de matematică: se pare că problemele cu trenurile 
care pleacă din două gări în direcții opuse sunt 
obligatorii în toate țările lumii. Există o obsesie pentru 
matematică în lumea civilizată, declanșată de 
începutul Revoluției Industriale. Totul e matematică, 
tot timpul. Ora de muzică? Matematică. Sportul? 
Matematică. Desenul? Matematică. După ore? 
Matematică. Aici, dascălii nu fac asta,  fiindcă e ilegal 

și și-ar pierde slujba. Dar ar face-o dacă ar putea. 
Copilul meu m-a întrebat odată: de ce dacă nu ești 
bun la matematică ești leneș, dar dacă nu te pricepi la 
artă… așa ai fost născut? Sistemul de educație e 
construit și fixat pe științe de peste 200 de ani. E 
arhaic și e timpul pentru schimbare. 
        Odată ce fiul meu a trecut la gimnaziu, lucrurile   
s-au complicat. Volumul de informație era încă 
acceptabil, dar au început temele fără sfârșit. Ore și 
ore și ore de teme. Ca învățătoare, nu am crezut în 
teme, iar ca mamă, nici atât nu cred. Fă în clasă ce ai 
de făcut. Nu aștepta de la părinți și copii obosiți să 
studieze până la ore târzii din noapte. E absurd.  
 
         Nicholas e acum în ultimul an de liceu. Școala e 
uimitor dotată, de la sală de teatru la teren de fotbal. 
Sunt programe și consilieri pentru toate gusturile, 
interesele și pasiunile, precum și pentru problemele 
pe care elevii le întâmpină. Copiii dotați sunt grupați în 
clase speciale, unde se predau cursuri avansate, care 
pot fi transferate la universitate, un mare avantaj. 
Obținerea carnetului de șofer e obligatorie și nu poți 
absolvi liceul fără el: e considerat absolut necesar 
pentru viața de zi cu zi. Aria de studiu e vastă, de la 
tâmplărie, la fizică avansată. Însă același păcat 
persistă: cantitate, nu calitate. Tone de 
informație/test. Alte tone de informație/test. Testele 
sunt standardizate și contra timp, iar corectarea și 
acordarea punctajului se face la calculatoare. Cum pot 
mașinile să măsoare subtilitățile și bogăția minții 
umane? Plaga sistemului de educație american: 
testele standard. Sunt împotriva naturii umane și 
pentru cei mai mulți copii e o continuă luptă. Părinții 
protestează, semnează petiții și, totuși, nimic nu se 
schimbă.  

Un fir comun leagă sistemele de educație de tip 
european: supraîncărcarea cu informație. De aceea 
am creat mașini: ca să stocheze informația. La un 
moment dat în istoria omenirii, va exista atât de multă 
informație încât niciun creier uman nu va mai putea sa 
o asimileze pe cea de bază.  

Să învățăm copiii să fie curioși și pasionați de 
cunoaștere, să pună întrebări și să se minuneze de 
răspunsuri, să facă lumea un loc mai bun din tot ce 
știu…  

Să aibă o minte atât de frumoasă și de complexă 
încât nicio mașină să nu le poată măsura inteligența!   
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