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5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei

În 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educaţiei, pentru a
comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi Organizaţia
Mondială a Muncii privind condiţiile de muncă ale personalului didactic. Aceasta se
sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări.
Este recunoscut, astfel, meritul dascălilor în formarea culturii, valorilor şi moralei
unei societăţi. De alfel, educaţia ar trebui să stea, indiscutabil, la baza evoluţiei pozitive
a unui stat, însă chiar ei, unii dintre dascălii care ar trebui să creadă că statul poate fi
salvat prin educaţie, nu mai cred cu tărie că se poate realiza acest lucru. Motivele sunt
multe, iar cei care ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv sunt tot mai
dezinteresaţi.
Ziua de 5 Octombrie 2015, Ziua Mondială a Educaţiei, ne găseşte ca şi anul
trecut în ceaţa şi bâlbâielile deciziilor privind educaţia,cu efecte majore pentru sistem.
Încercăm zadarnic să aducem Legea Educaţiei pe făgaşul calităţii şi desprinderii de
politic, dar reuşita noastră e minimă pentru că propunerile de modificare a unei legi
strâmbe se lovesc de neputinţe şi ezitări .
Totuşi, Ziua Mondială a Educaţiei găseşte colectivele didactice închegate, unite, cu
manageri bine pregătiţi, cu dorinţa unanimă de a lupta alături de noi pentru un statut
moral şi social superior, personalului din învăţământ,găseşte speranta într-o Lege a
salarizării în care nu vechimea primează ci calitatea prestaţiei profesionale.
Sindicatul din învăţământ ,, Spiru Haret ” Mureş, compus tocmai din aceste
colective dornice de afirmare, va lupta pentru ca viitorul buget al educaţiei să cuprindă
acel 6 % din PIB, hotărârile judecătoreşti să fie puse în plată,iar condiţiile de muncă ale
tuturor lucrătorilor din învăţământ să fie la nivelul importanţei muncii lor .
Anul acesta datorită creşterii economice şi a luptei sindicale pentru un trai decent în
învăţământ au fost majorate salariile tuturor lucrătorilor acestui domeniu ,,prioritar” cu
10% respectiv 12% pentru personalul nedidactic iar finalul de an poate aduce încă un
plus de 10 -15 %.
Profităm de acest eveniment pentru a vă dori tuturor multă sănătate, putere de
muncă şi succes, solidaritate şi unitate în toate acţiunile noastre comune.
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