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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.
În 2009 şi în 2010, în România, ziua de 5 octombrie a fost sărbătorită de sindicatele
din învăţământ prin ample mişcări de stradă, unde cereau, cum e şi normal, salarii mai mari şi
adoptarea unei noi legi a educaţiei. Din cele două mari deziderate până la urmă s-a realizat
doar legislaţia, strâmbă şi confuză iar problema salariilor a rămas pentru viitor.
Pretutindeni în ţară această zi importantă pentru realizatorii educaţiei este
sărbătorită prin activităţi de bilanţ ori de perspective, mese rotunde pe tema educaţiei ori
dezbateri tematice.
Anul trecut am avut bucuria să sărbătorim la Sovata alături liderii unităţilor din judeţ,
Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, conducerea Federaţiei,,Spiru Haret”, reprezentanţi ai ISJ
Mureş - prof. Ştefan Someşan şi alţii.Timp de 2 zile prin dezbateri, întrebări şi răspunsuri am
reuşit să ne încropim o strategie de acţiune a sindicatului nostru, am întărit unele propuneri de
modificare a Legii Educaţiei şi a Legii 62 privind conflictele de muncă şi dialogul social. Acolo
s-a propus acordarea pentru personalul didactic din învăţământ suma de 150 euro, echivalent
în lei pentru nevoi profesionale, lucru care se va întâmpla până la sfârşitul lunii noiembrie.
Cu această ocazie s-au desprins câteva concluzii:
- promovarea rolului educaţiei şi imaginii pozitive a cadrelor didactice în şcoală şi
comunitate;
-deschiderea şcolii faţă de comunitate;
-cooperarea între cadrele didactice, părinţi, factori de decizie locali;
-comportament tolerant, atent, civilizat, comunicativ,şi responsabil;
-ameliorarea relaţiei cadru didacti – elev, şcoală – familie –comunitate.
Putem aduce în memorie cu această ocazie chipurile dascălilor dragi de altădată ori
din prezent, pentru a aduce un omagiu prezentului şi trecutului dar important e realizarea unor
strategii individuale şi colective pe termen scurt, mediu şi lung.
Avem nevoie de multă solidaritate şi unitate de acţiune, avem nevoie de susţinere şi
curaj, avem nevoie de încredere şi speranţă, toate acestea pe fondul unei munci de calitate pe
care o realizăm şi a unei competenţe profesionale absolut necesară.
Profităm de acest moment sărbătoresc pentru a vă adresa gânduri curate, sănătate
şi speranţă, bucurii, succese individuale şi familiale.
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