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5 iunie - Ziua națională a educației (Ziua învățătorului)
05.06.2015
În aproape toate țările lumii, acei oameni care prin dăruire și eforturi încearcă să formeze tinerele
generații, dascălii, sunt sărbătoriți la o anumită dată. Ținând de tradițiile proprii, aceste date sunt dintre
cele mai diverse. O coincidență este regăsită doar relativ la 5 octombrie, stabilită începând cu 1994 de
către UNESCO în calitate de Zi mondială a educației și a profesorilor.
Datei de 5 octombrie, sărbătorită și în România, dar mai ales în context neoficial de către cadrele
didactice însele și de către organizațiile sindicale, i s-a adăugat începând cu anul 2007 data de 5 iunie,
prin lege de această dată, Ziua învățătorului.
Ignorată mulți ani chiar de către oficialități, în pofida unui anacronism și chiar a unui ușor caracter
discriminator prezente în denumire, ea tinde a se fixa în calitate de zi națională a profesorului prin care
să se marcheze rolul și importanța cadrelor didactice, a educației în societatea românească.
Oricine am fi, oriunde ne-am afla, fiecare dintre noi datorăm ceva celor care, mai mult sau mai puțin, cu
dăruire sau doar cu efort au încercat să pună în valoare, să aducă la lumină potențialul cu care am venit
pe lume.
Cu siguranță, fiecare zi în care intră în clasă este o zi a cadrului didactic, fiind o zi în care cineva învață și
reușește. Cu alte cuvinte rostul și strădania cadrului didactic se realizează la fiecare pas, cu fiecare
cuvânt, cu fiecare elev...
Se merită însă ca măcar o dată sau de două ori pe an, să răsune și câteva cuvinte de mulțumire, de
elogiu la adresa acestor oameni care ,,pun pe un drum'' pe fiecare dintre noi. Urăm, pe această cale,
tuturor cadrelor didactice, cât mai multe succese în plan profesional, cât mai multe mulțumiri în plan
personal și putere de a continua ,,să ducă pe umeri povara'' viitorului...
LA MULȚI ANI!
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