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A: o să începem: interviul nostru↑ ă referindu-mă <R la o declarație a dumneavoastră> în care ați
spus că vă EXASperează școala românească. <P CE e de făcut>
B: am o listă amplă de exasperări↓ # și de melancolii↑ pentru că: nu cred că: # ă: merităm# ă o
experiență istorică ATÂT de confuză↑ ATÂT mediocră↑ și ATÂT de riscantă. și-atuncea tot ce
pot să fac este e să oftez# pentru că mi se spune mereu <IM <R bine↓ oftezi↑ da’ vino cu soluții>.>
eu nu sunt ă:: în rolul de a propune soluții.# un medic↑ <Î dă diagnostic>↓ nu-nseamnă că te rezolvă.
ALȚII sunt în postura să aibă soluții↑ și ori nu le au↑ ori le au greșit. și: lucrul ăsta e foarte grav.
ă:: e_adevărat↑ că una din instituțiile esențiALE ale țării↑ <MARC școala↑ educația în general↑> mi
se pare în momentul de față extrem dă: dă: primejduită↑ pentru că: s-au modificat RAdical # câteva:
instituții tradiționale↑ ale școlii. instituția profesorului↑ dă pildă ↓care nu mai are autoritatea↑ ba
chiar dacă are prea multă autoritate↓ e vinovat. ă:: instituția lecturii↑# instituția CĂRŢII# ă: totu”
intră┴ și de-altfel nu numai la noi↓ trebuie s-o spun↓ numai că la pe un fond de acumulări negative
mai vechi↓ ă:: are efecte mai mai dramatice. și aș vrea să văd profesori de-o calitate # mai bună↓
mai bine plătiți↑ ca să MERITE să ai o calificare superioară↑ aș vrea să văd # elevi care# mai scot
ochii din din /feizbuc/ și dân telefonul mobil și [dân astea
A: [<P exact>
+B: și-aș vrea să văd# o mai mare preocupare pentru CULTURĂ. CULTURĂ când spun↓ am : în
minte două lucruri esențialmente. UNU# limba română↑ care se vorbește tot mai prost↑ la toate
nivelele. dân politică pânăn gazetărie. și DOI# LECTURĂ. fără contact cu o tradiție europeană↑
și planetară↑ a: creativității↑<L n-ai șanse să te formezi cum trebuie>. <R aș mai adăuga ceva dacămi permiteți↑># un TÂnăr nu se poate forma↓ dacă nu are un episod↓ în perioada lui de formație↓

dă admirație pentru modele. e întrebarea e există modele? dacă există↑ mai există ă: a┴ cum să
spun↑ înclinația admirației↑ că <R de obicei există mai curând înclinația spiritului critic.>
A: și-a <Z demolării.>
B:da.
+A: ă: într-o lume a protocoalelor↑ care se fac și se desfac↓ciudate:↑ ascunse:↑ ieșind la lumină↑
a acest┴ ă acest forum ă: de protocol de colaborare↑ româno-german ă::# CUM se va finaliza el↑
adică dincolo de: cum arată el pe hârtie↑
B: bun. e de-abia un început↓ cu ocazia asta vreau să fac o mică precizare:. noi am înființat acest
forum↑# inițiativa a venit dân partea domnului /mihail şmit/↓ <L care este # responsabil cu firma
/bemve/ în românia↓ și un om de afaceri dă succes↓> și e rezultatu’ iarăși↑ al unei neglijențe
politice↓ pentru că cu mulți ani în urmă s-a înființat în PArlamentul german↑ <MARC un forum
germano↑român.> normal era să existe imediat [o instituție simetrică.
A: [o reacție da. da.
+B: ori au trecut ANI ca să să nască# ă ă printr-o inițiativă privată↑ acest acest forum↓ și: eu SPER
din toată inima ca: acum↑ existând deci și un parteneriat între cele două forumuri↓ să înceapă sapară rezultate și cu# ceea ce urMEAză să facem: # ă:: de-aici încolo în urma întâlnirilor cu
domnu’rector <LJ al universității din timișoara↑> ă:: e promițător↑ și să vedem # dacă vom fi în
stare.

