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Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi
folosi pentru a schimba lumea.”
Nelson Mandela

În anul 2016, când s-au împlinit 50 de ani de la adoptarea "Recomandării privind
statutul profesorilor", Ziua mondială a educaţiei a avut ca temă :
"Să-i preţuim pe profesori, să le îmbunătăţim statutul" şi s-a sărbătorit pentru prima dată
în cadrul unei noi agende mondiale: agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Adoptată de
ONU în septembrie 2015, aceasta garantează o educaţie de calitate. Cadrul de acţiune
Educaţie 2030 subliniază faptul că profesorii sunt indispensabili unei educaţii echitabile
şi de calitate, astfel încât aceştia "trebuie să fie recrutaţi şi remuneraţi în mod adecvat,
să fie motivaţi, să beneficieze de o formare profesională satisfăcătoare, să fie susţinuţi
şi dotaţi cu resurse suficiente".
Pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie nu numai de creşterea substanţială a
numărului de cadre didactice calificate, dar mai ales de motivarea acestora, prin
valorizarea muncii lor. Se estimează că până în 2030 vor fi necesare 3,2 milioane de
cadre didactice suplimentare pentru a asigura învăţământul primar universal, şi încă 5,1
milioane de profesori, pentru asigurarea învăţământului secundar general (gimnazial).

Educaţia copiilor şi tinerilor rămâne prioritatea vieţii noastre, iar succesul
acestei activităţi este condiţionat de profesionalismul educatorilor, de tactul şi
iubirea care însoţesc procesul educativ, dar şi de implicarea şi susţinerea din
partea familiei.
Fiecare nou an şcolar vine îmbogăţit de frumuseţea pastelurilor de toamnă şi
redeşteaptă în noi toţi alte speranţe. Eternul miraj al reîmprospătării forţelor
stăpâneşte şcoala de azi, care respiră mai departe graţie unei inerţii seculare…..
La ceas de toamnă aurie, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918,
specialiştii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui vă
salută şi vă îndeamnă să priviţi cu încredere în puterea educaţiei moderne,
ridicată la standarde europene, în forţa coordonatelor ei valorice de a forma o
generaţie nouă pentru România.

Dăruiţi copiilor ceva din lumina care înţelepţeşte lumea şi o dezmiardă cu
bucurii!

La mulţi ani dascălilor cu ocazia ZILEI MONDIALE A EDUCAŢIEI!

