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Rezumat: Pentru viitorul absolvent de liceu întrebarea din perspectivă internaţională nu mai este „Să studiez în altă

ţară?”, ci „Când să încep studiile în altă ţară?”. Studiul în altă ţară va fi – conform Comisiei Europene - în următorii

câţiva ani o realitate pentru cel puţin un sfert dintre absolvenţii unei promoţii de liceu din România. Deciziile care

trebuie luate sunt complexe iar prezentarea de faţă nu îşi propune să ia aceste decizii în locul altora – ci numai să

expliciteze două aspecte: diferenţe cu care se vor confrunta viitorii absolvenţi şi consecinţe ale diverselor decizii

posibile.

1. Introducere
Prezentarea de faţă se adresează în primul rând elevilor de liceu. Prezentarea îi vizează şi pe

repezentanţii lor legali şi pe educatorii lor, atât indirect (ca persoane cu responsabilităţi în evoluţia

elevului) cât şi ca persoane direct interesate în experienţă profesională internaţională (ca participanţi

în sisteme de învăţare pe tot parcursul vieţii).

Prezentarea con ine trei sec iuni: „2. Strategii de stabilire a traseului educaţional”, „3. Motivaţiiț ț

” i „4. Concluzii”, la care se adaugă 3 anexe 6.1, 6.2 i 6.3. ș ș

Sec iunea 2 discută câteva dintre dificultă ile alegerii traseului educa ional, care ar trebui să fieț ț ț

permanent revizuite de către cei interesa i, date fiind caracteristici cum ar fi:ț

• caracteristică temporală [se referă la termen mediu-lung, de minim 5 ani]

• caracteristică  monetară  [plata  sumelor  implicate  trebuie  pregătită  cu  destul  timp

înainte, indiferent de cei care vor face plata]

• caracteristică regională [pot fi implicate perioade de reziden ă în mai multe ări]ț ț

Ideea principală a acestei sec iuni ar fi că separarea celor trei forme [Undergraduate, Master,ț

PhD] conduce la  diverse incompatibilită i  între  ele  i  că nu totdeauna ce este  mai u or este  iț ș ș ș
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folositor.

Sec iunea 3 con ine aspecte motiva ionale referitoare la sec iunea 2.  Sunt mai  ales  păreri  iț ț ț ț ș

selec ii personale, provenite din experien ă personală. Sunt organizate în 4 subsec iuni, referitoareț ț ț

la informa ii necesare, două idealuri [de absolvire i de predare] i la o descriere a „românismului”ț ș ș

a a  cum poate  fi  el  perceput  în  afara  României.  Nu  trebuie  considerate  decrete  sau  adevăruriș

imuabile – mai curând îngrijorări i preocupări pe care le transmit i altora cu această ocazie. Niciș ș

măcar nu cred că ar trebui considerate definitorii pentru români [nu suntem a a de originali...] –ș

definesc  mai  curând zona „ex-totalitară”,  cum ar  fi  România,  Bulgaria,  Polonia,  ex-URSS,  ex-

Iugoslavia i altele.ș

Sec iunea 4 con ine o scurtă concluzie, care include îndemnul de a nu nega în totalitate un sistemț ț

[mă  refer  la  sistemul  educa ional  românesc]  i  de  a  avea  maturizarea  de  a  selecta  aspecteleț ș

folositoare [care încă există, de i cumva în ciuda sistemului] i de a te proteja de aspectele toxice.ș ș

Primele  două anexe  con in  păreri  ale  unor  educatori  despre  comportamentul  educa ional  deț ț

calitate. Mi se pare important ca acest comportament să fie cunoscut atât de către educatori [ca să îl

poată aplica i îmbunătă i] cât i de către elevi/părin i [ca să tie ce ar trebui să a tepte ca i calitateș ț ș ț ș ș ș

a actului educa ional]. A treia anexă con ine o reproducere [Wikimedia Commons – freely licensedț ț

media file repository] a  picturii lui Francisco Goya din 1799, intitulată „Somnul ra iunii produceț

mon trii”.ș

Pe ansamblu, aparent prezentării i se poate repro a o notă de pesimism. Spun „aparent” din douăș

motive: primul este datorat lui Murphy, care spune că „un pesimist este un optimist bine informat”,

iar al doilea este una dintre glumele pe care le apreciez: „Oxigenul a fost descoperit în 1794; i,ș

până atunci, lumea ce a respirat?”. Aspectele pe care le men ionez vor afecta/afectează deja toateț

persoanele implicate, indiferent dacă sunt sau nu con tiente de acest lucru. Preferin a mea personalăș ț

este ca, pe cât posibil, să fiu con tient de aceste afectări. ș
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2. Strategii de stabilire a traseului educaţional

Prima  alegere  care  trebuie  făcută  este:  „Top-down or  bottom-up?”.  Cu  alte  cuvinte,  traseul

trebuie ales „de sus în jos” [de fapt, o analiză/descompunere a traseului] sau „de jos în sus” [de fapt,

o sinteză în sens de asamblare a unor componente mai simple în ceva mai complex]? Sugestia mea

ar fi „de sus în jos”, iar motivaţia pe scurt este că cealaltă variantă prezintă inconsistenţe, cum ar fi:

• Riscul ca într-o anumită etapă intermediară să nu fii acceptat în programul respectiv.

• Riscul de a investi 3 ani într-o facultate din România, după care să fie necesară repetarea

investiţiei (de 3 ani) în altă ţară, pentru că ai decis că doreşti o anumită calificare iar pentru

acea calificare facultatea terminată deja în România nu este recunoscută.

• Riscul (din aceleaşi motive ca mai sus) de a repeta un program masteral/doctoral.

• Riscul de a fi acceptat într-un program dar cu statut defavorizant, cum ar fi acceptarea la

masterat  condiţionat  de susţinerea  a  „n” diferenţe în  paralel  cu  programul masteral.  Nu

numai că programul va fi mai dificil decât pentru alţii, dar se micşorează drastic şi şansele

de accesare a unor burse/finanţări.

Pe scurt, în varianta „bottom-up” riscul este că deşi te apuci conştiincios să strângi bucăţele de

puzzle în speranţa că la sfârşit vei avea o poză frumoasă, când treci la asamblarea lor constaţi că ai

bucăţele din puzzle-uri diferite – şi care din păcate nu formează împreună nici-o poză.

Varianta „top-down” nu este nici ea perfectă. Când îţi faci alegeri care privesc direct următorii

3+2+4 ani din viaţă, nu te poţi aştepta ca totul să meargă aşa cum ai vrea. Tot felul de incertitudini

ar trebui luate în calcul ca şi strategii alternative de răspuns la posibile evenimente viitoare. Am o

colecţie de principii pe care le sugerez ca fiind bune pentru reflecţie:

• Informează-te  [există  multe  surse  de  informare:  surse  Internet,  târguri  de  prezentare  a

oportunităţilor de studiu, experienţe personale ale tale şi ale altor persoane, vizite la faţa

locului...  priveşte  cu  scepticism  orice  afirmaţie,  verifică  de  10  ori  şi  asumă-ţi

responsabilitatea alegerilor] iar când întrebi, fii plictisitor.

• Cunoaşte părerile persoanelor apropiate ţie: părinţi/rude, prieteni, cadre didactice; nu le 
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urma automat.

• Un principiu managerial: „Decât nici-un plan, mai bine un plan prost” [pe care vei putea să-l

depanezi/ajustezi ulterior]

• Păstrează cât mai multe dintre alternativele pe care le ai la dispoziţie [lipsa alternativelor de

obicei  este  dependenţă...  evită  dependenţele]  [în  Economics,  acesta  ar  fi  „preţul  de

oportunitate”: de fiecare dată când faci o alegere, încearcă să evaluezi şi potenţialele alegeri

la care renunţi] [Ex: o persoană alege să urmeze filiera filologică a unui liceu; este minunat

că va studia extensiv literatură şi mai multe limbi. Dacă după liceu nu doreşte să fie strict

consecvent cu aceste alegeri iniţiale şi vrea să comute spre ceva cât de puţin non-filologic,

cum ar fi Business, Economics, Engineering, etc, atunci va întâmpina probleme majore]

Printre strategiile care s-au dovedit de succes, se numără următoarea abordare:

1. Stabilirea scopului final (de exemplu „Doctorat în flori de câmp” sau „Specialist în canguri

şchiopi”). 

2. Identificarea  listei  de  şcoli  masterale/doctorale  care  oferă  această  calificare,  eventual

ierarhizarea şi prioritizarea lor. 

3. Identificarea condiţiilor necesare de admitere (inclusiv lista  cursurilor  suplimentare) şi  a

condiţiilor necesare de obţinere de burse/suport financiar (acceptarea într-o şcoală doctorală,

dacă se petrece,  de obicei se petrece şi cu finanţarea taxei de şcolarizare şi a unei burse care

poate acoperi o minimă subzistenţă). Cursurile suplimentare pot să provină fie din Masterat,

fie din programe Bachelor (suplimente de tip Honours).

4. Deoarece  de  obicei  orice  şcoală  doctorală  cere  un  anumit  tip  de  masterat,  se  trece  la

identificarea şcolilor masterale agreate, a condiţiilor financiare (care de obicei sunt mult mai

dure decât pentru doctorat) şi a condiţiilor de admitere (programe Bachelor agreate). Există

programe  masterale  care,  deşi  sunt  valoroase,  nu  se  adresează  unei  evoluţii  doctorale

ulterioare. 

5. Identificarea programelor Undergraduate eligibile pentru scopul propus, ca şi a programelor

suplimentare  necesare.  La  fel,  trebuie  identificate  condiţii  de  admitere,  de  finanţare,  de

completare a cursurilor suplimentare (de exemplu una dintre situaţiile apărute la discuţii

purtate cu un an în urmă cu reprezentanţi ai unor facultăţi de Bussiness din Olanda a fost că

puneau la dispoziţie cursurile suplimentare necesare, dar în timp ce facultatea se făcea în
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Engleză, cursurile suplimentare nu puteau fi făcute decât în Olandeză).

6. După ce s-a obţinut o informare satsfăcătoare pe punctele de mai sus, se trece la evaluarea

altor aspecte, cum ar fi:

• cost de viaţă în oraşele/campusurile respective,

• cost de călătorie,

• posibilitatea eventuală de angajare part-time,

• posibilitatea de burse/finanţări/împrumuturi, etc.

• O atenţie specială trebuie acordată legislaţiei pentru burse, care poate specifica faptul

că dacă se primeşte un anumit tip de bursă/finanţare atunci persoana nu are voie să

muncească, cu diverse variante (eventual are voie numai part-time sau nu, sau are

voie numai pentru locuri de muncă declarate ca „studenţeşti”)

• Se pare că posibilitatea de a munci peste programul de studiu este valabilă mai mult

pentru Undergraduate (şi nu uşor), pentru că la celelalte nivele programul de-abia îţi

permite să acoperi ce ai de învăţat.
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3. Motivaţii

Deschiderea prezentă a României spre alte ţări a început acum 20 de ani şi încă se dezvoltă. În

contextul actual nu se mai pune problema dacă o persoană să încerce sau nu experienţe profesionale

în  alte  ţări;  printre  întrebările  actuale  se  numără  (toate  întrebările  se  referă  la  „experienţa

profesională externă”): Care este scopul? Cum să fie pregătită? Când să fie iniţiată? Unde să aibă

loc? Cât să dureze?

Voi  încerca  să  prezint  măcar  în  parte  complexitatea  acestor  întrebări.  Voi  evita  emiterea  de

recomandări sau „reţete de succes”; în schimb voi încerca să identific decizii şi consecinţe ale lor.

Deciziile rămân personale şi personalizate, iar responsabilitatea este a celor implicaţi. Perspectiva

folosită atunci când prezint caracteristici ale sistemului educaţional românesc este că, de 30-40 de

ani încoace progresiv, cei care obţin rezultate o fac în ciuda sistemului şi nu din cauza lui. Probabil

că discuţia devine mult mai clară dacă începem prin a înlătura diverse motivaţii folosite uzual, cum

ar fi:

• „Nu am avut condiţii!” [Lipsa condiţiilor poate fi o realitate tristă; totuşi, viitoarele 

concursuri de competenţă nu vor ţine seama de acest aspect] [Proverb de tangram: „Maeştrii 

se vădesc în lipsa mijloacelor”]

• „Nu mi s-a explicat!” [Lipsa comunicării este o problemă care implică toţi actorii: elevi,

educatori, părinţi] [Proverb chinezesc: „Diferenţa între a întreba şi a nu întreba este diferenţa

dintre a fi prost 5 minute şi a fi prost toată viaţa”]

• „Nu  mi-a  plăcut!”  sau,  alternativ,  „Nu  am  înclinaţie!”  [Disciplinele  de  studiu  nu  sunt

prăjituri,  să-ţi  placă;  sunt  în  primul  rând  cultură  generală  necesară  oricărei  persoane

civilizate]

• „Toată lumea gândeşte la fel!” [Un mare sociolog a remarcat: „Faptul că 20 de milioane de

oameni sunt bolnavi, nu micşorează gravitatea bolii”]

• „Oricum n-am nevoie!”/„Oricum nu-mi foloseşte!” [O persoană nu are cum să anticipeze

toate nevoile viitoare]

Unele dintre aceste motivaţii sunt serioase, altele sunt false. Ce mi se pare important este că

peste 5-10 ani când nu vei şti un lucru nu va avea importanţă motivaţia, ci numai că nu îl ştii.
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3.1 Informaţii iniţiale despre sistemul educaţional european

Acordul Bologna, semnat în 1999, referitor la armonizarea structurii educaţionale superioare,

este cel care domină în prezent sistemul superior european. Din martie 2010, 47 de state semnatare

şi Comisia Europeană sunt membre ale EHEA [European Higher Education Area] [EHEA www], la

care se adaugă membrii consultativi.  Un obiectiv major al acordului Bologna a fost structurarea

standardizată a sistemului educaţional superior în 3 nivele: Bachelor [minim 3 ani] [Absolvent de

facultate], Master [1-2 ani], PhD [3-4 ani]. Scopul principal al procesului Bologna este să asigure în

Europa sisteme de învăţământ superior comparabile, compatibile şi coerente.

Scopurile EHEA stabilite pentru decada 2010-2020 sunt:

• Dimensiune socială

• Învăţare pe tot parcursul vieţii

• Angajabilitate

• Învăţare centrată pe student

• Educaţie, cercetare şi inovaţie

• Mobilitate

• Colectarea de date

• Unelte de asigurare a unei transparenţe multidimensionale

• Finanţare

O componentă importantă EHEA este „cadrul de calificări” [Qualifications Frameworks in the

EHEA]. Nu este un cadru care se referă strict la învăţământul superior – se poate referi la toate

calificările care pot fi obţinute într-un sistem educaţional. Cadrul de calificări are mai multe scopuri,

printre care:

• Stabilirea  definiţiei  fiecărei  calificări,  adică  a  ceea  ce  posesorul  unei  calificări  ştie,

înţelege şi este capabil să facă [ideea este că nu înveţi de dragul de a învăţa... înveţi cu

scopul de a atinge obiectivele descrise în definiţia calificării]

•  Stabilirea  modului  de  interacţiune  dintre  calificări,  adică  a  modului  în  care  unei

persoane care deţine deja o calificare i se poate recunoaşte o altă calificare.
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• Recunoaşterea  de  traiectorii  educaţionale  alternative  (inclusiv  cele  pe  tot  parcursul

vieţii) pentru obţinerea unei anumite calificări.

Una  din  formele  actuale  de  transfer  al  rezultatelor  educaţiei  este  ECTS  (European  Credit

Transfer  and  Accumulation  System)  (iniţial  implementat  de  sistemul  ERASMUS),  care  este

implementat şi în Romania. Instituţia care acordă ECTS trebuie să facă public pe site-ul web cel

puţin următoarele informaţii, în format standardizat:

• denumirile şi descrierea cursurilor (inclusiv rezultatele aşteptate la terminarea cursului,

timpul necesar pentru obţinerea rezultatelor, modalitatea de evaluare şi bibliografia)

• descrierea detaliată a programelor de studiu

• unităţile de învăţare

• regulamentele instituţiei

• serviciile acordate studenţilor

Sistemul ECTS este suplimentat prin: 

• descrieri lărgite ale cursurilor

• acorduri educaţionale (bilaterale, multilaterale, naţionale sau comunitare) între instituţii de

învăţământ superior

• foaie matricolă

• supliment la diplomă (document standardizat care care descrie natura,  nivelul, contextul,

conţinutul şi statutul studiilor completate de deţinător)

Deşi  acest  pachet  de  informaţii  este  deja  destul  de  cuprinzător,  experienţa  arată  că

studenţii/absolvenţii proveniţi din Europa de Est au dificultăţi în recunoaşterea studiilor (dificultăţi

care au motiva ii profunde i care nu vor dispare curând). De exemplu, un student care a terminatț ș

integral o parte din studii cu rezultate bune şi cu toate documentele necesare poate avea surpriza că

nu i se acceptă înscrierea la o facultate din altă ţară, din motive cum ar fi:

• deşi numele facultăţilor coincide, contentul curricular diferă esenţial

• ordinea în care au fost făcute cursurile diferă (a făcut deja unele cursuri, în timp ce nu a 

făcut cursuri care trebuiau deja făcute)
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• parte dintre cursurile pe care le-a făcut sunt considerate fără relevanţă

• contentul unui anumit curs este foarte diferit şi/sau incomplet.

Mai mult, în cazul în care totuşi este acceptat (de exemplu, în sistem ERASMUS, să parcurgă un

semestru la o altă instituţie), după terminarea semestrului, când se întoarce în ţară, constată că deşi a

acumulat nişte credite, asta nu îl ajută foarte mult:

• creditele nu sunt luate în considerare de facultatea iniţială

• creditele sunt luate în considerare inutil, pentru că ar fi trebuit să susţină alte examene şi în

consecinţă „câştigă” pentru semestrul petrecut „un buchet de restanţe”.

3.2 Idealul de absolvire a liceului

Voi încerca să descriu nivelul de „cultură” la care ar trebui – ideal – să se situeze o persoană care

a terminat liceul (în special privind începerea unei facultăţi) din perspectiva a trei „zone de interes

educaţional” care vor afecta absolventul de liceu, indiferent de traseul urmat. Este vorba despre

Matematică, Informatică şi Limbi Străine. Descrierea acestui nivel de cultură este în principal o

consecinţă a experienţei profesionale a autorului, care include multe numere „peste 20”:

• peste 20 de ani de activitate educaţională, 

• interacţiune profesională cu persoane provenite din cel puţin 25-30 de ţări distincte,

• interacţiune cu medii profesionale în care s-au folosit cel puţin 20 de limbi străine.

Subliniez  importan a  necesită ii  ca  cele  trei  componente  [Matematică,  Informatică  i  Limbiț ț ș

străine]  să  func ioneze  împreună,  cu  men iunea  că  pot  fi  considerate  componente  ale  uneiț ț

„metadiscipline de studiu” numită „techno-mathematics”, prezentată în interac iune cu nevoile deț

tip „Business” în [Bakker].

3.2.1 Matematică

Matematica face parte parte dintre componentele fundamentale ale culturii necesare. Indiferent

de viitorul domeniu de activitate, matematica va fi necesară cel puţin pentru elemente de prelucrare

a  datelor  (cultură  statistică)  şi  pentru  elemente  de  utilizare  şi  de  programare  a  unui  computer

(cultură IT). Men ionez o diferen ă lingvistică pe care o consider semnificativă din punct de vedereț ț

al  mentalită ii:  în  Engleză  există  doi  termeni  care  se  referă  la  analfabetism  -  „illiteracy”  iț ș

„innumeracy” [Paulos] - iar al doilea termen nu are corespondent în Română. Subliniez, în plus,
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diverse aspecte care vor influenţa absolventul:

• Orice este sub nivelul M1 este insuficient.

• Matematica  reprezintă  un  ansamblu,  aşa  că  „spargerea”  matematicii  în  componente  ca:

Algebră,  Analiză,  Geometrie  şi  studierea  lor  separată  conduce  la  pierdere  de  informaţie

(întregul este mai mare decât suma componentelor). Geometria şi Geometria Analitică sunt

importante metode de „vizualizare” a unor noţiuni abstracte.

• Materia  de  liceu  trebuie  stăpânită  în  „cross-section”:  diverse  discipline  ne-matematice

utilizează matematică;  fiecare însă îşi  poate  organiza informaţia  în  mod specific,  aşa că

absolventul ar trebui să poată sări fără efort de la o clasă la alta şi să fie pregătit pentru

„slalom informaţional”.

• Nu  trebuie  ignotate  aspectele  teoretice  ale  materiei,  adică  definiţiile,  enunţurile  şi

demonstraţiile.  Demonsta ia  este  un  aspect  al  matematicii  care  o  deosebeşte  de  alteț

discipline şi pregăteşte o persoană pentru a deveni mai mult decât „utilizator de formule” -

la nevoie, persoana trebuie să fie „creator de formule”. Ceea ce se întâmplă practic este că

atunci când în facultate se încep demonstraţii la nivel de anul III (de analiză,  de exemplu),

acestea sunt mult mai greu de studiat dacă iniţial n-au fost studiate demonstraţiile la nivel de

an I şi II (conţinute în clasele XI şi XII).

• Ar trebui pus un accent mai mare pe diverse zone care de obicei sunt atinse prea puţin:

Logică, Teoria Mulţimilor, Funcţii şi relaţii, Mulţimi de numere (caracteristici şi structură),

deoarece  aplicaţiile  matematicii  folosesc  partea  de  „Fundamente  ale  matematicii”.  De

asemenea este neglijată „cultura de tip numeric” i interac iunea ei cu Informatica.ș ț

• Ar trebui încurajată practica citirii/folosirii materialelor scrise, altele decât liste de exerciţii

şi rezolvările lor, de exemplu prin conspecte/proiecte/prezentări.  La facultate studenţii au

mari probleme cu citirea de texte ştiinţifice.

• Trebuie mult îmbunătăţită componenta de „aplicaţii şi interpretări” în alte domenii (cum ar

fi: Fizică, Chimie, Ştiinţe Sociale – inclusiv Economie, Demografie şi Sociologie, Ştiinţe

Politice,  Psihologie,  etc).  Caracterul  abstract  al  noţiunilor  matematice  permite  existenţa

interpretărilor alternative. Mai mult, psihologic vorbind, după ce o noţiune este asimilată,

„moartea ei” (în sensul de uitare) este dată de izolarea ei  faţă de alte noţiuni.  Cu cât o

noţiune  va  fi  mai  robust  conectată  de  alte  noţiuni  (de  exemplu  prin  vizualizare  şi  prin
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interpretare/conectare cu noţiuni vecine), cu atât va fi reţinută fără efort de memorare (se va

folosi memoria asociativă şi nu cea mecanică).

• Pentru  Matematică  sunt  două  diferenţe  pe  care  le-am  remarcat  în  compararea

elevilor/studenţilor  români  cu  alţii:  o  incapacitate  românească  de  utilizare/aplicare  a

matematicii,  şi  o  problemă  de  atitudine,  de  gen  „Nu  ştiu,  şi  sunt  mândru  de  asta!”.

Diferenţele sunt cu atât mai neaşteptate cu cât de destule ori elevii/studenţii români stau mai

bine decât alţii la aplicarea brută/oarbă a unor tehnici. 

3.2.2 Informatică

Informatica este la ora actuală „al doilea nivel de alfabetizare” şi absolvenţii de liceu sunt deja

expuşi semnificativ la cunoştinţe de Informatică. Câteva precizări:

• Absolvenţii ignoră aproape total problema licenţelor software şi a noţiunii de copyright. A

fura sau a nu fura este o alegere personală, dar recomand considerarea următoarelor aspecte:

• este ilegal,

• necunoaşterea legii nu este o circumstanţă atenuantă,

• este stupid să furi şi să nu ştii acest lucru,

• este necivilizat să furi şi te mândreşti cu asta.

• Nivelul  de  utilizator  Microsoft  şi  Microsoft  Office  este  de  obicei  stăpânit;  din  păcate

absolvenţii  nu  sunt  expuşi  la  alternative  de  sisteme  de  operare  (cum ar  MacIntosh  sau

Unix/Linux) şi nici la alternative de birotică, ceea ce conduce la dependenţe (adică lipsă de

alternative)  şi  la  potenţiale  probleme (exemple:  administraţia  locală  din ţările  nordice  a

trecut  pe  Linux,  iar  în  facultăţile  din  Germania  sistemele  de  operare  sunt  cu  precădere

Linux/Suse). 

• Este necesar să se studieze măcar un limbaj de programare,  dar trebuie ţinut cont că în

prezent  există  câteva  sute  de  limbaje  de  programare  majore  şi,  mai  mult,  mediile  de

programare care vor fi folosite peste 3-5-7 ani evoluează aşa de rapid, incât în prezent nu le

cunoaştem  sau  poate  nu  au  fost  descoperite.  Aşa  că  ar  trebui  cultivată  capacitatea

absoventului  de  a  se  adapta  acestui  ritm de  evoluţie.  În  plus,  a  şti  să  programezi  este

insuficient; ar trebui şi să ai ce programa (degeaba cunoşti o limbă străină dacă nu ai ce

spune),  iar  acest  nivel poate fi  obţinut numai prin studiul altor discipline.  Pericolul este
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„Informatică de dragul informaticii” (Murphy spune: „Computerul este acel obiect care te

ajută să rezolvi probleme pe care nu le-ai avea dacă nu ai avea computerul”).

• Este foarte importantă atestarea recunoscută internaţional a cunoştinţelor.

• Două diferenţe majore remarcate la elevii/studenţii români faţă de alţii:

• inabilitatea de a folosi în alte domenii priceperea tehnică dobândită în Informatică

• inabilitatea  de  a  atinge  anumite  nivele  superioare  ale  Informaticii,  care  includ

Algoritmică, Asamblare, Limbaje Formale.

3.2.3 Limbi străine

Limbile străine (altele decât Limba Română :) ) sunt foarte importante, şi cu cât mai multe, cu

atât mai bine. Engleza a depăşit stadiul de limbă străină – este deja limbă internaţională şi va fi

necesară indiferent de viitorul domeniu de activitate. Câteva precizări:

• Antrenează-te  să  utilizezi  limba  străină  cu  scopuri  profesionale.  Deşi  destui  absolvenţi

stăpânesc bine cel puţin o limbă străină, au dificultăţi neaşteptat de mari în utilizarea unor

texte profesionale scrise în limbile respective şi care se referă la alte discipline (de exemplu

Matematică, Economie, Informatică, etc). Un tip de dificultate specific este că Matematica

„stil românesc” tradusă în Engleză nu coincide cu Matematica „stil anglo-saxon”; la alte

discipline diferenţele sunt mult mai mari. 

• E bine să fii pregătit pentru imperfecţiunile lingvistice ale altora, care când se combină cu

ale tale pot da un amestec exploziv.

• Antrenează-te  să  faci  mai  mult  decât  traducere/înţelegere  sintactică,  prin  includerea

nivelului semantic. Textele în alte limbi pot ascunde întregi culturi necunoscute ţie.

• Consideră  importante  două  discipline  legate  de  Limba  Engleză  -  şi  care  fac  parte  din

programa standard a altor ţări, pentru mulţi ani de studiu - dar care în România nu există:

„Academic Writing” şi de „Critical Thinking”. Vă recomand pentru fiecare măcar câte un an

de studiu.

• Sunt necesare atestările recunoscute internaţional pentru limbile străine cunoscute.
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3.3 Idealul de comportament educaţional

Comportamentul  educaţional  de  calitate  ar  trebui  cunoscut  de  toţi  cei  implicaţi  în  educaţie.

Educatorii trebuie să îl cunoască, pentru a-l aplica şi eventual perfecţiona şi adapta. Elevii şi părinţii

lor trebuie să îl cunoască, pentru a participa la perfecţionarea şi adaptarea lui şi pentru a recunoaşte

imperfecţiunile de comportament educaţional, atunci când ele apar. În afara ţării noastre, asemenea

tipuri de comportament sunt sistematizat recunoscute, urmărite şi eventual premiate.

Voi folosi [Leblanc] pentru a menţiona pe scurt un decalog premiat, referitor la comportamentul

educaţional de calitate (CEC) (good teaching). 

1. CEC include în aceeaşi măsură pasiunea şi raţionalitatea.

2. CEC are consistenţă, aplicabilitate şi se adresează unor consumatori de cunoaştere.

3. CEC implică  să  fii  un  bun ascultător,  să  întrebi  şi  să  răspunzi  la  întrebări,  şi  să  iei  în

considerare individualitatea fiecărui elev/student.

4. CEC îţi cere să fii flexibil şi să te adaptezi la circumstanţe noi.

5. CEC te face să priveşti o clasă ca o orchestră, iar scopul nu este ca orchestra să tacă, ci să

cânte aceeaşi melodie.

6. CEC cere să- i păstrezi simţul umorului şi nu te iei prea  mult în serios.ț

7. CEC cultivă, dezvoltă şi empatizează cu minţile şi talentele pe care le educă.

8. CEC  se  bazează  pe  calităţi  manageriale  şi  de  leadership  puternice  şi  vizionare,  şi  pe

infrastructură instituţională semnificativă (resurse,  personal,  finanţare).  Este o viziune de

ansamblu care include toată structura instituţională şi se reflectă în declaraţii, dar mai ales în

fapte.

9. CEC înseamnă colaborare între colegi de vârste diferite, lucru în echipă şi recunoaşterea

calităţii muncii. Proasta calitate trebuie şi ea identificată şi remediată.

10. Good teaching is about having fun!  

Acesta este numai unul dintre decalogurile valoroase. Am adăugat în anexele 6.1 i 6.2 alte douăș

decaloguri,  pe  care  le  consider  mai  importante  decât  munţi  de  maculatură  (mai  ales  în  limba

română).
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3.4 Caracteristici comportamentale româneşti

Lista de caracteristici comportamentale româneşti este în parte responsabilă de identificare în

afara ţării a unei persoane ca fiind român. Mi se pare o sarcină monumentală (dacă nu imposibilă)

să identifici toate caracteristicile, aşa că mă voi limita mai ales la cele pe care le-am identificat

personal, în diverse situaţii particulare. Mă voi referi la comportament educaţional, la meditaţii, la

gen şi la comportamentul faţă de lege.

3.4.1 Comportament educaţional

Două comportamente des întâlnite în societatea românească sunt plagiatul şi copiatul. Deşi elevii

şi profesorii sunt implicaţi în acest comportament, afirmaţiile „Elevii români plagiază/copiază” sau

„Profesorii  români  permit  elevilor  să  copieze/plagieze”  nu  sunt  corecte.  Sistemul  educaţional

românesc este cel care întreţine şi încurajează acest tip de comportament prin diverse decizii, printre

care:

• decizia de a nu se plăti activitatea de supraveghere (sau de a se plăti prost); sistemul induce

un tip de comportament printr-o complicitate de gen „te plătesc prost dar nu te penalizez”

• acceptarea situaţiilor de tip „conflict de interese”, cum ar fi:

• supravegherea este făcută de către un cadru didactic (în timp ce ar putea fi făcută de

o  persoană/firmă  specializată  în  supraveghere  –  eventual  cu  contract  de  tip

outsourcing)

• cadrul didactic care predă unor elevi îi şi supraveghează

• cadrul didactic care supraveghează are cunoştinţe despre materia la care se susţine

proba

• nesepararea activităţilor de supraveghere şi corectură

• nepedepsirea situaţiilor în care un subiect este cu greşeli de scriere sau concepţie.

• necuantificarea adecvată a efortului de corectare/evaluare a unei lucrări/proiect care include

posibilitatea de plagiere.

La aceste aspecte se adaugă aspecte legate de mentalitatea elevilor sau cadrelor didactice, cum ar

fi:

• „Îţi dau nota 1 pentru că ai copiat!” [În loc să se aplice o serie de măsuri adminstrative
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posibile...Sistemul de notare de la 1 la 10 măsoară o anumită cantitate de cunoştinţe, nu

este destinat să evalueze comportament ilegal]

• „I-am dat să copieze pentru că am vrut să-l ajut!” [Este minunat când un coleg vrea să

ajute un alt coleg, aşa că acest  comportament merită încurajat  – fie inainte, fie după

examen/lucrare/evaluare;  în  timpul  acestora,  comportamentul  este  fraudă  şi  toţi

participanţii sunt pasibili de pedeapsă – şi cei care primesc şi cei care oferă ajutor]

• Standardul  internaţional  de  răspuns  pentru  copiere/plagiere  în  instituţiile  de

învăţământ  superior  este  exmatriculare  şi  interzicerea  pe  4  ani  a  dreptului  de

reînscriere.

• „Ce te costă dacă îi dai notă de trecere?” [Datoria cadrului didactic este să fie corect;

prima dovadă de corectitudine a unui cadru didactic faţă de elevul conştiincios este să-l

distingă faţă de ceilalţi, prin note de trecere]

• Apare din nou un „preţ de oportunitate”: de exemplu, de fiecare dată când justiţia

„este miloasă” cu o persoană care a comis o ilegalitate, devalorizează decizia de a nu

comite acea ilegalitate a tuturor persoanelor care nu au comis acea ilegalitate (în mod

conştient şi cu posibilitate de alegere)

Alt comportament educaţional tipic românesc este atitudinea faţă de cunoaştere şi de ierarhizare: 

• Nu mă interesează să ştiu; mă interesează ca alţii să creadă că ştiu/mă interesează să se 
declare despre mine că ştiu.

• Eu ştiu foarte bine ce trebuie să învăţ, iar de cele mai multe ori asta înseamnă nimic.

• Dacă se poate, aş prefera să învăţ ceea ce ştiu deja.

• Scopul învăţării este să uit totul, a doua zi după examen.

3.4.2 O notă despre meditaţii

Practica denumită generic „meditaţii” este întâlnită peste tot în lume; denumirea în limba engleză

este „private tutoring”. Există o serie de diferenţe între contextul românesc şi cel internaţional:

• Meditaţia este o formă de serviciu privat.

• În general, meditaţiile sunt practicate în alte ţări de elevi/studenţi sau profesori, diferenţa

dintre cele două categorii fiind dată de raportul calitate/preţ, ca şi de existenţa unor forme de

atestare  oficială  a  activităţii;  se  pare  că  activitatea  este  susţinută  în  special  de  către
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elevi/studenţi. Ca principiu, oricine a absolvit o clasă/un nivel de pregătire ar trebui să fie

capabil  să  mediteze  pentru  respectivul  nivel.  În  România  se  pare  că  sunt  considerate

„monopolul” profesorilor (în sensul că nu poate medita decât o persoană care educă în acel

domeniu), ceea ce reprezintă o mentalitate pe care o consider greşită.

• Lucrul suplimentar cu profesorul de la clasă, plătit de elevi/studenţi/părinţi nu se califică

drept „meditaţie” - este „conflict de interese”. Se pare că din punct de vedere al legislaţiei

actuale, în România nu există o formă legală prin care educatorul să fie plătit suplimentar

pentru a lucra mai mult cu elevul. În alte ţări acest tip de activitate este reglementat. În

România acest comportament de obicei poate ascunde dorinţa educatorului sau a părintelui

de  a  obţine  avantaje  incorecte.  Printre  consecinţele  grave  ale  acestui  comportament  se

numără:

◦ Pierderea obiectivităţii de evaluare a elevului.

◦ Discriminarea pozitivă a elevului „meditat” faţă de elevul „nemeditat”.

• Legislaţia Comunităţii Economice Europene în domeniul educaţional este destul de clară: în

principiu, „activităţile educaţionale” [care trebuie definite adecvat] sunt scutite de la plata

impozitului.  Asta înseamnă că situaţia corectă ar trebui să arate aşa: meditatorul declară

meditaţiile pe care le face [cu satisfacerea unor condiţii de calificare a meditaţiilor ca şi

activitate educaţională – un fel de „drept de liberă practică” existent şi la alte activităţi, aşa-

numite  „liberale”],  declară  sumele  primite,  nu  plăteşte  impozit,  iar  persoana  meditată

primeşte  deducere de impozit  pentru plata  făcută.  Consecinţele  sunt  mult  mai  profunde:

toate  plăţile/cheltuielile  făcute  cu  scop  educaţional  ar  trebui  scutite/deduse  de  la  plata

impozitului.

3.4.3 Caracteristici de Gen

Societatea  românească  pare  să  nu  aibă  deosebiri  majore  de  gen.  Există  totuşi  caracteristici

[menţionate  de  exemplu  în  [EACEA]]  care  se  pare  că  provin  din  anumite  stereotipii  sociale

[moştenite sau nu], şi din care voi lista câteva:

• predilecţia genului feminin [mai ales ISCED 4-5] spre ocupaţii de tip economic, pedagogic, 

medical, farmaceutic, etc.

• Predilecţia genului masculin [mai ales ISCED 4-5] spre ocupaţii de tip tehnic, agricol, silvic,

militar, etc.
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• Evitarea inerţială a grupurilor mixte de cooperare/parteneriat.

• Existenţa unui „efect de gen” care afectează rezultatele şcolare [ex: „Un anumit gen este mai

conştiincios/învaţă mai mult”] [ex: probleme de natură disciplinară/comportamentală care

afecteză evaluarea cunoştinţelor dintr-un domeniu].

3.4.4 Comportament faţă de Lege

Caracteristicile legislative ale societăţii româneşti se pare că au generat în rândul populaţiei 

comportamente specifice,mai ales în sensul dispre ului fa ă de lege. De i este posibil ca o asemeneaț ț ș

atitudine să fie justificată pentru România, men inerea atitudinii în afara ei comportă riscuri atât ț

legale cât i sociale. În România, legea este vizualizarea socială a titlului lui Francisco Goya „El ș

sueño de la razón produce monstruos”1 Pe scurt, câteva caracteristici ale sistemului legislativ din 

România sunt:

• Legea este ambiguă i/sau contradictorie şi este concepută special pentru a conţine portiţeș

de ocolire/eludare;

• Legea nu urmăreşte interesul cetă eanului sau al societă ii, i nici recuperarea/reeducarea ț ț ș

delicventului;

• Nu se respectă un principiu fundamental, care spune nu aplici o lege dacă nu asiguri toate

condi iile necesare respectării ei;ț

• Sancţiunile nu sunt corelate cu gravitatea socială a infracţiunii sau cu dezvoltarea 

tehnologică;

Printre consecin ele acestor caracteristici române ti, care afectează comportamentul românilor înț ș

afara ării, se numără:ț

• lipsa de în elegere a respectului altor societă i fa ă de lege;ț ț ț

• tendinţe de ignorare/necunoaştere a legii, cum ar fi: „N-am ştiut că n-am voie să arunc cojile

pe jos!” [Necunoaşterea legii nu este motiv să nu se pedepsească încălcarea ei];

• strategii  de ocolire/încălcare a  legii,  cum ar  fi:  „Nu ne putem înţelege...?” [tentativa de

mituire/corupere se pedepseşte];

• utilizarea de pseudo-raţionamente cum ar fi:

1 Spaniolă medievală, „Somnul ra iunii produce mon trii”,  [Goya] [vezi i anexa 6.3].ț ș ș
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•  „Am traversat prin loc nepermis, dar au mai fost şi alţii!” [Faptul că alţii au încălcat

legea nu este motiv ca tu să nu fii pedepsit];

• „Am parcat în loc nepermis pentru că nu aveam unde/mă grăbeam” [] „am aruncat

resturile pentru că am terminat de mâncat/fumat”;

4. Concluzii
Voi încerca să fiu scurt i să repet câteva îndemnuri:ș

• Viitorul tău este un lucru serios: acordă-i toată aten ia necesară, din timp.ț

• Informează-te.

• Evaluează i pregăte te din timp mijloacele monetare i legislative necesare.ș ș ș

• Asumă- i responsabilitatea.ț

• Dacă alegi să-i min i pe al ii, măcar nu te min i i pe tine.ț ț ț ș

• Încearcă să con tientizezi „românismele” i „balcanismele”.ș ș
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6. Anexe

Prima anexă cuprinde tot materialul scris pe pagina personală de Yale N. Patt, pe care îl includ 

(în ciuda regulilor antiplagiarism) din mai multe motive:

• Nu e publicat corespunzător nicăieri, deşi îl consider suficient de valoros.

• Formatul web în care este publicat pe web nu mi se pare cel mai reuşit; singurul lucru pe 

care l-am făcut a fost să „lipesc” împreună tot textul.

A doua anexă cuprinde alte „câteva vorbe” despre comportamentul educaţional de calitate. Este 

„o jumătate de decalog”, dar cred că este suficient. Urmez aceeaşi decizie de a le include integral, 

pentru că le consider foarte valoroase.

6.1 Ten Commendments for good teaching, by Yale N. Patt

• Know the material

• Want to teach

• Genuinely respect your students and show it

• Set the bar high; students will measure up

• Emphasize understanding; de-emphasize memorization

• Take responsibility for what is covered

• Don't even try to cover the material

• Encourage interruptions; don't be afraid to digress

• Don't forget those three little words

• Reserved for future use

Know the material:

The  purpose  of  teaching  is  for  students  to  learn.  To  help  a  student  who  is  having  trouble

understanding the material, you need to know (a) where the student is having a problem, and (b)

how to explain it differently the second time. Both require that you know deeply the material you

are teaching. It is not good enough to be "one page ahead" of the class, or to have memorized the

material well enough to write it on the blackboard without making any mistakes. 
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Want to teach:

When you walk into a classroom, you should want to be there. Very little is as infectious to the

student as an instructor who is genuinely happy to be there. The students can tell the difference. If

the instructor is excited about the course, the student is likely to be also. 

Genuinely respect your students and show it:

You are in the classroom for the benefit of the students, not vice-versa. Your ability to help them

understand concepts that they currently do not understand is enhanced enormously if you connect

with them. No one wants to be treated like a dummy or talked down to. Connecting means giving

them credit for having a brain, willing to use it and caring enough to do what it takes to get it. AND,

conveying that -- not verbally, but through your body language. That means respecting them. 

Set the bar high; students will measure up:

Good students are there to learn and they know it won't happen automatically. My experience is

that if you set the bar high, and do NOT waste the students' time with tedious work that serves no

learning purpose, they will work as hard as they can to measure up to it. The myth that students

want an easy course is just that, a myth. Some of them may complain and moan at the moment over

some very tough homework. But at the end of the course, I generally am thanked profusely for

setting the bar high.  "Thank you, I  never thought I  could learn so much in one semester" is  a

comment I often get at the end of the course. 

Emphasize understanding; de-emphasize memorization:

Memorizing is not understanding. Unfortunately, many students have gotten by for a very long 

time on the basis of a sharp memory, and have never had to really think. Memorization may work 

for the moment, but after graduation when they are faced with new challenges, it is their ability to 

think and to understand that will carry the day, not their ability to memorize. I have seen too many 

examples of students who can memorize almost anything, yet cannot think through a simple 

extension of what they have memorized. I suggest they will not be prepared for what lies ahead 

after graduation, in work or in life. 

Don't forget those three little words:

The  three  little  words  are  "I  don't  know."  The  biggest  thing  about  a  classroom that  makes

learning work or not work is the connection between the instructor and the students. Many of the
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items above relate to establishing that connection. Nothing will destroy that connection as quickly

as the instructor speaking nonsense. It only takes one student in the class to know that the instructor

is bs-ing, and credibility has been lost for good. And, if the instructor loses credibility, he/she has

nothing. Students will tune out. AND, it is okay to not know. The instructor can not be expected to

know everything. That is the nature of humans. Never pretend to know. Just say, "I don"t know,"

move on, and if possible try to find out before the next class and answer the question then. 

Take responsibility for what is covered:

Too many instructors have been lulled into this new pedagogical notion that the students should

decide what gets taught in the classroom. Not in my classroom. I have been around longer, have

seen techniques  come and go,  and because  of  that,  I  believe  I  know better  than  they what  is

important for them to know to be successful after they leave my course. Ergo, I decide what gets

covered. I am very concerned about this fashionable notion of letting the students decide. Many

students want instant gratification -- a technique they can use today, whether or not it will be useful

downstream. It is up to instructors to take charge of what goes on in their classrooms. 

Don't even try to cover the material:

When one sits in the office in August and plans the syllabus for the Fall semester, optimism runs

very high. The instructor often lays out the course outline, assuming that every student gets every

point the first time, that every explanation is brilliant, and that no student needs to ask a question.

Not too many classes into the semester reality sets in. The fact is that some days the explanations

are bad. And, some days the students don't get it the first time. Ergo, if one insists on covering the

material, the only one left standing at the end of the course is the instructor (maybe). I believe the

following. First, there is always far more material than can be covered adequately in a semester.

BUT, only a core body of material needs to be covered. So, in August when everything is coming

out roses, sure -- assume the best. But, as the semester moves along, and reality sets in, do not be

afraid  to  stop  and  cover  again  the  same  point  a  second  or  third  time,  bringing  in  different

perspectives and examples to get it across. Answer questions, even if it means totally blowing the

schedule. That is, do not even try to cover the material. Certainly, one has to cover the core body

necessary to move on to the next semester.  But that usually represents half  the material,  or so.

Anything beyond that is a bonus, and has no place in the course if the student failed to learn the

core material. 
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Encourage interruptions; don't be afraid to digress:

This is a consequence of the one just above. The point is that the reason for the course is for the 

student to learn. If the student is not learning, it it irrelevant how much material is being covered. 

Therefore encourage interruptions. It means the student is thinking. And, if the student is thinking, 

he/she has a chance of getting it. Digress when it seems useful. Digressions can add meaning to the 

understanding of a concept. Anecdotes from the instructor's experience can make the material more 

alive. It can provide just the twist that allows the student to get it. 

Reserved for future use:

Many have observed that this last one is not a commandment at all, and that therefore there are

really only nine.  Wrong! This tenth one is my way of saying you should make allowances for

contingencies. Things will often not go as planned. Be prepared to adapt to dynamic situations, as

they unfold. 

6.2 Elements of Good Teaching, by Beverly Black, Mort Brown, Doug 
Shaw, Pat Shure

A dozen years ago, Mort Brown, Pat Shure, Beverly Black and I were having a conversation

about helping TAs to become better teachers, and the question came up "What do we mean by 'a

good teacher', anyway?" So I took notes during the conversation, and wrote a draft, which each of

them, in turn,  edited,  and then I  edited,  and then we came to a consensus,  and that  consensus

involved taking the Pink Floyd references out, and then I grew up and got a web-page and gave it a

final edit without their consent, which did involve putting the Pink Floyd references back in. 

I think that when developing a program to help instructors, it is a Good Thing to have a goal in

mind. I believe that this list is a good place to start. 

I. Management 

A. Organizing the information-flow 

1. Policies and expectations about class procedures such as tests, homework, and student 

behavior should be clearly stated.

2. Homework should be announced far enough in advance, collected regularly, graded 

efficiently, and returned promptly.
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3. Grading policies should be fair and conveyed unambiguously. 

B. Planning the time 

1. Staying with the syllabus. 

2. Scheduling well in advance for quizzes, reviews, student presentations, etc.

3. Organizing the class period including outlining at the beginning of class and closing with a 

smooth summary. 

4. Adjusting plans when suddenly faced with too much time or too little time. 

C. Managing the students 

1. Keeping order and focus.

2. Handling interruptions. 

3. Fostering attendance and promptness. 

II. Communication 

A. Content 

1. Knows the subject and is well-prepared.

2. Gives clear explanations. 

3. Stresses the basics.

4. Uses the "rule of four."

5. Sets an appropriate level/tempo.

6. Anticipates student difficulty. 
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B. Presentations 

1. Presents with enthusiasm!

2. Interests and stimulates students.

3. Exhibits good board work.

4. Encourages questions.

5. Appears self-confident and poised.

6. Speaks loudly enough and clearly; uses eye-contact.

III. Respect 

A. "No dark sarcasm in the classroom" 

1. Avoids gratuitous harshness. ("We've been over and over this. When are you planning on 

learning it?" "This is about as easy as it gets." "Didn't you learn anything last term?") 

2. Avoids callous feedback.

3. Listens to students, never talks down to them. 

B. "Teacher leave them kids alone" 

1. Promotes gender and racial equity.

2. Avoids personal criticism; student-instructor, instructor-student, student-student. 

3. Assigns grades fairly. 

C. "All in all, you're all just bricks in the wall" 

1. Learns and uses student names.

2. Shows concern for individual students and attempts to see things from their points of view.

3. Makes exceptions when appropriate.
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4. Tries to be available. 

5. Individualizes instruction if possible, especially during office hours. 

IV. Commitment

A. Devotes the "right" amount of time to teaching

The particulars here were specific to University of Michigan TAs. I am leaving it in because I 
think it is important to find out what your specific department's expectations are for teaching.

1. 20 hours a week (TA union contract) 

2. 3 office hours a week.

3. 3 long grading sessions. 

B. Utilizes opportunities to develop professionally 

1. Participates in staff meetings 

2. Cooperates with co-workers

3. Experiments and improves 

V. Outcome 

A) Students are successful in the course 

B) Students agree that "this is an excellent course"

C) Students agree that "this is an excellent teacher"

D) Happy students make generous alumni 
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6.3 El sueño de la razón produce monstruos

Text pregătit pentru pezentare în plen cu ocazia Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice 

„Matematica de Ieri şi de Azi”, cu tema „Modele matematice în ştiinţă, tehnică şi artă”, 26.03.2011.

Textul a fost pregătit cu „OpenOffice.org 3.3.0 Writer”, Copyright © 2000, 2010 Oracle and/or 

its affiliates, pe un computer cu sistem de operare „Ubuntu 10.10 - the Maverick Meerkat”.
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