
Educația în actualitate  

 

 Ziua în care ideea de educație pune în valoare preocuparea tuturor celor care o practică 

a fost stabilită în 1994 printr-o hotărâre UNESCO. Astfel, 5 octombrie a devenit Ziua 

Mondială a Profesorului, care este marcată în acest an prin activități mai puțin formale, în 

spațiul școlii.  

Rolul instituțiilor de formare continuă și de învățare pe tot parcursul vieții, așa cum 

este casa corpului didactic devine, în aceste condiții, tot mai complex. Activitățile de formare 

continuă se transformă în oportunități reale de dezvoltare profesională adaptată la schimbările 

din mediul educațional, în concordanță cu evoluția societății. Este ceea ce-și propune Casa 

Corpului Didactic George Tofan din Suceava să ofere personalului didactic din județul 

Suceava, prin programele cuprinse în Oferta de programe de formare continuă pentru anul 

școlar 2016-2017. 

  Acum, când schimbările pe piața muncii și în societate vin aproape în fiecare zi, 

flexibilitatea este o calitate esențială pentru omul modern. În aceste condiții, educația își 

aduce un aport major la pregătirea indivizilor pentru adaptarea într-un mediu economic foarte 

competitiv.  

Profesorii la rândul lor, trebuie să-și alinieze activitățile didactice la aceste variabile în 

continuă schimbare. 

 Un exemplu de soluție găsită pentru a rezolva problemele de analfabetism funcțional, 

este, alături de alte programe similare, proiectul Read to learn (Învață să citești, citește pentru 

a învăța), de care am beneficiat alături de colegii mei și în care am învățat că efortul de a-i 

învăța pe copii mai mult și mai bine nu are rezultatele scontate decât dacă acești elevi au 

dezvoltată capacitatea de a citi și de a înțelege conținutul lecturat. Literația, înțeleasă ca o 

competență complexă care privește atât capacitatea de a descifra un text cât și posibilitatea de 

a înțelege și a procesa informația cuprinsă în acel text, capătă un rol esențial în dezvoltarea 

fiecărei persoane în pregătirea pentru piața muncii. Este chiar ceea ce Paulo Freire rezuma atât 

de frumos și de sugestiv în titlul unei cărți: Literacy: Reading the word and the world 

(Literația: Citind cuvântul, citește lumea), o carte care cuprinde esența educației și a devenirii 

individuale într-o societate supusă periodic schimbărilor de tot felul.  
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