
ZI DE SARBATOARE 

 

     Începând cu  1994,  în fiecare an, la 5 octombrie, este sărbatorită Ziua Mondială a 
Educației și a celor care activează în acest domeniu. Desemnată de UNESCO , această 
zi este un prilej de a omagia  pe cei care în grădinițe și școli , îsi dedică viața educării a 
noi și noi generații de copii și elevi. 

    Din păcate, nu întodeauna   este recunoscută , pe deplin  importanța acestor 
oameni,  fără de care nu poate fi imaginată educația, fără de care copiii și adolescenții 
n-ar putea  deveni niciodată  cetățeni bine integrați în societate . 

     Și în țara noastră,  școala și oamenii săi merită mai multă  atenție și respect din 
partea decidenților conjucturali și a întregii societăți . Cu toate acestea, în condiții de 
subfinanțare cronică, școala românească își face datoria și asigură continuitatea în 
educație și formarea noilor generații. 

       Trebuie să ne îngrijoreze însă  faptul că,  datorită condițiilor precare de muncă și a 
salarizării neatractive , tot mai puțini tineri , absolvenți de învățământ universitar , vin 
către sistemul de învățământ și deja școala românească începe să fie amenințată de o 
criză de profesori. Desigur,  există soluții  ca această amenințare să nu se adeverească 
. Aceste soluții sunt la îndemana politicienilor și sperăm că ele vor fi adoptate până nu 
este prea tarziu. Și în acest context ne adresăm celor care au puterea și le cerem 
răspicat :  dacă sunteți oameni responsabili și conștienți ,dati pentru învățământ 
atâția bani cât este nevoie, pentru  că, fără educație, un popor nu poate dăinui cu 
demnitate și în libertate. 

     Dar, este totuși sărbatoare!  

     Să le mulțumim asadar , cu respect, truditorilor din învățământ  și   să ne păstrăm 
speranța  că  școala românească , greu încercată de pandemie, va beneficia de cele 
trebuincioase pentru a asigura educația de calitate  pe care,  cei mai mulți dintre noi, 
o dorim pentru copiii României.  

      Un gând special, de respect și recunostință, îndreptăm către colegii noștri care s-
au  retras de curând din activitate, după ce o  viață de muncă si-au îndeplinit menirea 
de educatori, de multe ori în condiții dificile.   

     Tuturor, le dorim viață lungă și liniștită , cu sănătate și multe bucurii! 
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