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5 Iunie – Ziua Învăţătorului
,,Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea”
Nelson Mandela
Poate că acest motto i-a inspirat pe guvernanţii care prin Legea 289/2007 au hotărât ca
ziua de 5 iunie să fie aleasă Ziua Învăţătorului.
Se propunea, de altfel, anul trecut ca în această zi unităţile şcolare să desfăşoare activităţi
care să evidenţieze specificul acestui eveniment. Şi aceste propuneri au rămas doar la faza de
,,promisiuni”.
Probabil din noianul de probleme cei îndreptăţiţi să o facă, uită şi de învăţător şi de dascăl
şi de toate problemele învăţământului românesc. Cum să-şi amintească de o simplă zi, ziua de 5
iunie, zi dedicată celor care modelează caractere şi formează destine, modelează speranţe şi
formează certitudini, ziua celor care oferă enorm şi cer puţin, ziua celor sacrificaţi de toate
guvernele, fiind folosiţi şi manipulaţi cu ocazia tuturor tipurilor de alegeri din România.
E greu să măsori în ziua de azi ce semnifică Ziua Învăţătorului doar în câteva cuvinte,
cuvinte care oricum nu pot acoperi tot ceea ce presupune cuvântul ,,învăţător” . De aceea
consideraţiile noastre se îndreaptă către cei care au construit, indiferent de vremuri,
personalităţi, au înţeles şi înţeleg şi acum că rolul lor este de-ai învăţa şi educa pe alţii.
Un bilanţ cu această ocazie ne-ar arunca din nou în lipsuri şi neîmpliniri, deoarece între
feeria reîntregirii veniturilor, pentru lucrătorii din tot sistemul de învăţământ şi realitate este o
diferenţă enorm de mare, iar blocarea majorărilor financiare pentru bugetul anului 2013,
acutizează starea socială şi adaugă alte nemulţumiri.
În momentul schimbării puterii am avut promisiuni ferme că învăţământul, în sfârşit, va
deveni faptic,,prioritate naţională”, dar promisiunile s-au dovedit ca altădată doar promisiuni.
Totuşi se cuvine să menţionăm că personalul din învăţământ, în aceste condiţii grele,
găseşte resurse profesionale şi echilibru pentru a da viitorului perspective optimiste privind
educaţia şi formarea forţei de muncă necesare integrării cu adevărat întro Europă a
competenţei, seriozităţii şi competiţiei.
Rămânem mai departe la convingerea că mai multă unitate, o nevoie mai mare de
solidaritate, o capacitate mai mare de acţiune va aduce în profilul puterii nu numai respectul şi
recunoaşterea importanţei noastre, mereu trâmbiţate, ci şi transformarea acestora în ridicarea
nivelului social al celor care încă au nebănuite resurse profesionale şi de manifestarea
nemulţumirilor, dacă va fi nevoie.
Să nu se uite că ei, dascălii, au fost şi vor fi învingători prin ceea ce lasă în urma lor, adică
oameni şi că indiferent de vârstă, funcţie, loc de muncă, convingeri politice, în gândul fiecăruia
cand spune şcoală apare chipul învăţătoarei sau învăţătorului.
La mulţi ani, sănătate, multe succese, dragi colegi.
Biroul Executiv al Sindicatului din Învăţământ ,,Spiru Haret” Mureş

