Ziua Mondială a Educaţiei – 5 octombrie 2017
5 octombrie marchează Ziua Mondială a Educaţiei, eveniment de maximă
importanţă, întrucât evocă faptul că o educaţie de calitate este garanţia de reuşită
deplină în profesie şi în viaţa personală, cheia de boltă a societăţii zilei de mâine
care, pentru a face faţă provocărilor viitorului, trebuie să evolueze sub semnul
păcii şi cooperării.
Educaţia are o valoarea imuabilă şi constantă, pentru orice om: îl hrăneşte,
material şi spiritual şi îl ajută să evolueze, oferindu-i experienţa predecesorilor,
instrumentele de care are nevoie şi modalităţile prin care, folosind judicios tot
ceea ce a învăţat, poate să se alăture concertului universal, care trudeşte la
progresul general al umanităţii.
Filosoful grec Platon afirma că omul care îşi neglijează educaţia „trece prin
viaţă cu paşi şovăielnici”. Tocmai de aceea, aflându-ne într-un judeţ în care sunt
multe de făcut pentru o societate prosperă şi sigură, instituţia noastră,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, îşi asumă cu maximă responsabilitate rolul
de a îndruma şi conduce spre o cale sigură paşii pe care orice beneficiar al
sistemului nostru de educaţie îi întreprinde, la orice vârstă, spre găsirea drumului
spre împlinire.
Surmontând toate dificultăţile, încercăm – zi de zi – să veghem la dezvoltarea
oportunităţilor de educaţie şi de formare din judeţul Vaslui, veghind în acelaşi
timp şi la păstrarea intactă a spiritului echităţii, coroborându-l cu transparenţa
decizională şi cu responsabilizarea tuturor actorilor sistemului de educaţie.
5 octombrie este, prin urmare, ocazia perfectă să reflectăm împreună asupra
rolului şcolii în bunul mers al societăţii, nepierzând din vedere dimensiunea
excelenţei – care face ca educaţia furnizată în judeţul Vaslui să fie
recompensată, pe an ce trece, cu tot mai multe distincţii pe plan internaţional.
Educaţia, sărbătorită în această zi, este unul din cele mai puternice instrumente
de luptă împotriva sărăciei şi a inegalităţilor, singura care poate contribui decisiv
la punerea bazelor unei creşteri economice solide. Aducând în prim-plan
educaţia, ziua de 5 octombrie ne transmite, deci, că este timpul să se investească
mult mai mult în acest sector de importanţă vitală pentru o naţiune.

