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La nivel internaţional, UNESCO întâmpină Ziua Internaţională a Educaţiei cu o tematică
de actualitate, în acest an accentul fiind pus pe recunoaşterea valorii educatorului şi întăririi
rolului şi statutului acestuia în societate, mai ales că anul 2016 marchează 50 de ani de la
adoptarea unui document esenţial pentru educaţie – Recomandarea privind statutul cadrelor
didactice (1966), iar ca o semnificaţie în plus, 5 octombrie 2016 reprezintă prima sărbătoare a
profesorilor în contextul Agendei 2030 – Educaţia Globală.

Astfel, un obiectiv al Agendei îl reprezintă acţiunea UNESCO şi a partenerilor săi de a
sprijini iniţiativele şi politicile publice care urmăresc asigurarea unei educaţii de calitate,
cuprinzătoare şi echitabilă, precum şi promovarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul
vieţii, pentru fiecare individ.
Pentru atingerea acestui obiectiv, UNESCO evidenţiază faptul că resursa umană din
educaţie este vitală, trebuind ca fiecare stat care prioritizează acest domeniu să acţioneze înspre a
asigura:
- o formare – iniţială şi continuă – corespunzătoare şi în concordanţă cu specificul
timpurilor moderne,
- un sistem de recrutare a cadrelor didactice care să determine intrarea şi menţinerea în
sistem a celor mai buni reprezentaţi ai universităţilor,
- o salarizare motivantă şi în funcţie de performanţă,
- valorizarea conformă a muncii, practicianul fiind furnizorul celor mai bune resurse
educaţionale.
Echipa Casei Corpului Didactic marchează această zi lansând o invitaţie – către cei pentru
care domeniul educaţie reprezintă un domeniu de interes major – de a utiliza site-ul www.ccdbucuresti.org, pentru a-şi exprima aşteptările, gândurile bune faţă de colegii din şcoli şi pentru a
evidenţia fapte pozitive din cotidian care fac cinste învăţământului.
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