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5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI  

Un vis împlinit al omenirii   
 
Prof. univ. dr. Teodor PĂTRĂUŢĂ 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
 

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă; educaţia este viaţa însăşi”   
John Dewey  

 
 Ziua internaţională a Educaţiei este o zi specială, celebrată anual pe 5 
octombrie, în peste 200 de ţări, începând cu anul de graţie 1994, când în 
întreaga lume, pentru a aminti rolul şi importanţa educaţiei, s-a luat măsura 
de a marca aceasta printr-un eveniment planetar. Este, dacă vreţi, un moment 
solemn de reiterare a semnării în 1966, a recomandărilor UNESCO şi 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, referitoare la statutul profesorilor, 
atunci când s-au stabilit drepturile şi responsabilităţile complexe a 
profesorilor şi standardele internaţionale pentru educaţia continuă, integrarea 
în câmpul muncii, condiţiile de predare învăţare.  
 Recomandarea adoptată privind statutul cadrului didactic la 
conferinţa interguvernamentală specială de la Paris, cu participarea OSIM şi 
UNESCO, a devenit unul dintre cele mai importante instrumente menite să 
aducă îmbunătăţirea profesiunii nobile dar frumoase, cea de dascăl. Atunci s-
a hotărât ca data de 5 octombrie să fie dedicată dascălului, pentru a-i da 
reputaţia cuvenită pe merit, de a sensibiliza întreaga lume pentru cei care 
deţin în mâini viitorul acestei lumi – dascălii – cei care au rolul lor esenţial 
în formarea de noi şi noi generaţii.  
 Ziua de 5 octombrie, Ziua Educaţiei, a fost marcată şi în cadrul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin DPPD, care a organizat 
un workshop cu o tematică vizând deschiderile educaţiei spre lumina 
înţelepciunii.  
 Au fost prezentate de către colegii noştri teme de actualitate precum: 
„Educaţie şi istorie” (conf. univ. dr. Sorin Bulboacă), „Educaţia în contextul 
actual” (conf. univ. dr. Cristian Măduţă), „Educaţie şi sociologie” (conf. 
univ. dr. Maria Oprea) şi „Educaţie şi personalitate” (prof. univ. dr. Teodor 
Pătrăuţă). La dezbateri au participat profesori şi elevi, studenţi, atât din 
învăţământul preuniversitar cât şi din cel universitar. Toate dezbaterile au 
evidenţiat rolul mare al educaţiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii 
umane.  
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 Câmpul sau înţelegerea conceptului de educaţie include în egală 
măsură socializarea copilului către familie, către familia sa, dar şi instruirea 
primită în instituţii cu scop educativ (şcoli, mişcări de tineret) sau în cadrul 
diverselor grupuri sociale  (asociaţii sportive, grupuri politice, culturale), 
influenţa educaţiei informale realizată de grupul de prieteni, cea  a mass-
mediei.  
 Ziua mondială a educaţiei este ziua oamenilor care au cea mai nobilă 
misiune de aflare şi dezvăluire a celor mai ascunse taine în „corola de 
minuni a lumii”, sădirea în mintea fiecărui copil a unei educaţii, a unei 
culturi pe care, la vârsta tinereţii şi a  maturităţii le va desăvârşi, prin 
mândria de a fi om.  
 Când spui şcoală, în mintea fiecăruia dintre noi apar chipurile 
profesorilor noştri, a celor care ani de-a rândul, cu dăruire, pricepere, talent 
şi abnegaţie, au modelat fiinţa noastră, netezindu-ne şi, de multe ori, 
arătându-ne drumul spre cunoaştere, afirmare şi realizare profesională.  
 Importanţa educaţiei nu este numai practică, pe bune spunea cineva 
că o minte bine educată, organizată şi luminată, activă, este una dintre 
bucuriile şi recompensele existenţei umane.  
 Finalizez printr-un proverb anonim: „Dacă vi se pare că educaţia 
costă mult, încercaţi ignoranţa”.  

 
 
 


