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Ziua mondială a educației este marcată în fiecare an la 5 octombrie. În acest an, Ziua mondială a educației se 

serbează pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (adoptată de 

ONU în septembrie 2015), care garantează o educație de calitate. În același timp, în 2016, de Ziua educației, se 

marchează 50 de ani de la adoptarea Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la 

statutul cadrelor didactice (1966).  

 

Elevii şi profesorii lăzăriști au marcat într-un cadru festiv Ziua Mondială a Educaţiei 

considerând că educaţia ȋşi merită o astfel de zi întrucât este cea mai importantă componentă din 

societatea umană, iar rolului dascălului în formarea şi desăvârşirea personalităţii elevilor deține o 

importanță deosebită. ,,Această zi trebuie recunoscută şi sărbătorită pentru a aminti că rolul 

profesorului este vital pentru dezvoltarea tinerei generații, educația de calitate reprezintând cheia 

unei reușite profesionale. Ziua Educaţiei este un moment în care trebuie adus un gest de preţuire 

tuturor celor care îndeplinesc această misiune delicată, care necesită răbdare, atenţie şi 

perseverenţă, menită să modeleze OAMENI.” (Coordonator – prof. dr. Carmen CHIRA) 

Proiectul educațional a debutat cu o scurtă incursiune ilustrată în tradiția și evoluţia 

instituţiilor de învăţământ şi educaţie, ca parte integrantă a dezvoltării economico-sociale de la 

formele incipiente până la instituţionalizarea completă a învăţământului, a marcat principalele 

perioade ale evoluţiei acestuia în: epoca veche, evul mediu, epoca modernă, până în zilele noastre 

când profesorii trebuie să se adapteze actualei societăţi și să fie deschiși la provocările din societate. 

  

A fost prezentat apoi un set de citate despre educație aparținând unor personalități de seamă 

ale culturii și civilizației mondiale. Pentru o crea o imagine global asupra educației în lume au fost 

proiectate clișee din părți ale globului unde educația se realizează într-un mod rudimentar, chiar 

primitiv, sau unde educația rămâne un drept neexercitat pentru milioane de copiii datorită sărăciei și 

a marginalizării, ,,cunoaşterea” putând constitui pentru ei sursă de „bogăţie”. 

          La finele evenimentului a fost subliniat rolul deosebit de important pe care educația îl deține 

în societatea contemporană și faptul că tuturor tinerilor li se oferă şansa de a fi educaţi, și în același 

timp să nu piardă din vedere cât de norocoşi sunt!   

Educaţia reprezintă un tot unitar, o legătură strânsă – profesor şi elev. Unul fără altul nu se 

poate.  

 

 



 

 

La mulţi ani dragi profesori, la mulţi ani dragi elevi! 
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