
 
 
 

„Важна је само борба, 
почетак и крај су у божјим рукама“ 

Песма Свахили ратника 

 
У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ НАСТАВНИКА 

05. октобар 2015. „Оснажи наставнике, изградићеш одрживо друштво“ 
 
         У свим турбуленцијама које је донео почетак нове школске године 
приближавају се и два велика дана за синдикате, у свету и код нас: 05. и 07. 
октобар, Светски дан наставника и Светски дан достојанственог рада. И један и 
други датум, у сваком случају су дани у којима просветни радници широм света 
упозоравају помесну и другу јавност о проблемима на које наилазе у свом послу 
стварања нових генерација, младих људи који сутра треба да преузму 
одговорност за будућност својих земаља и света. 
Синдикати просветних радника сваке године 05. 
октобра обележавају овај дан у част делатности, а 
као подсећање на дан када је 1966. потписана 
Препорука UNESCO/ILO о статусу наставника и као 
годишњице из 1997. године када је потписана 
Препорука UNESCO/ILO о статусу наставног особља 
високошколских установа. Мото овогодишње акције 
„Оснажи наставнике, изградићеш одрживо 
друштво“ довољно говори о значају и улози 
наставника и њиховог финалног производа 
(стручних младих људи потребних савременом 
тржишту радне снаге) у изградњи просперитетнијих 
друштава и улози образовања у изласку из беде и 
немаштине и прикљученију богатом и развијеном 
друштву.  
         Светски дан наставника и права заснована на 
поменуте две Препоруке пружају могућност да се укаже на проблеме које имају 
наставници код нас, али и у свету, као што дефинишу главни референтни оквир 
за решавање свих питања везаних за статус наставника и регионално и глобално. 
То је дан који слави и истиче улогу и допринос наставника према образовању и 
развоју деце широм света.  
         Кровне организације које се баве питањима наставника и образовања 
уопште – Уједињене нације, односно UNESCO, Међународна организација рада 
(ILO), Интернационала образовања (EI) и други овај 05. октобар обележиће у 
светлу усвајања нових Миленијумских развојних циљева, нарочито оних у 
образовању, за наредни петнаестогодишњи период (2015-2030). Стога подсећамо 
да су Миленијумски циљеви преформулисани како би били доступни до циљане 
2030. године, као и на чињеницу о којој смо неколико пута писали, а то је да је у 
мају о.г. у Инчону у Јужној Кореји одржан Светски образовни форум, где су се 
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присутни министри просвете у име својих влада обавезали да се „осигура да 
наставници и васпитачи буду додатно оснажени, адекватно регрутовани, добро 
обучени, професионално квалификовани, мотивисани и уз велику подршку 
унутарњих ресурса, те укључени у преговоре око радно-правног статуса и 
материјалног положаја, чиме би се поспешило ефикасно и ефективно управљање 
системима образовања“. Учесници паралелних сесија „Наставници за будућност“ 
препознали су да је квалитет наставника најзначајнији услов за ефикасно учење 
и да се оснаживање наставника мора сматрати као главни приоритет у свим 
стратегијама образовања и развоја.  
         Овогодишњи Светски дан учитеља бавиће се изазовима мобилизације и 
мотивације наставника на тзв. мапи пута према 2030. години, а у складу са 
„Новим папиром“ којим је Међународна заједница одредила правце развоја 
образовања у свету (ове документе моћете ускоро у преводу преузети са нашег 
сајта). Интензивирање напора на овом путу је потребно да би се обезбедило 
довољно квалификованих и мотивисаних наставника, пошто је јасно да ће уз 
недостајућа 4 милиона стручних наставника требати за систем обезбедити 
додатних 2,6 милиона стручних наставника као замену за оне који ће у 
међувремену отићи у заслужену пензију. 
         НСПРВ ће и ове године узети активно учешће у обележавању овог дана, а 
своје чланове и друге колеге подсећа да је ово посао, не само за 05. октобар, или 
07. октобар, већ за целу годину и да су због солидарности према својој професији 
у обавези да током целе године промовишу рад наставника и указују од коликог 
је значаја њихов посао за здравље нације и функционисање целог друштва, 
пошто је свима знано да су наставници „нормативни показатељ друштвеног 
здравља“. То су људи који образују глобалне грађане, пошто је свет одавно постао 
глобално село, а миграције радне снаге уобичајена појава (нажалост, код нас у 
само једном смеру). Тај дан је и прилика да се преиспитају националне стратегије 
у контексту глобалних стратегија и глобалних кретања. То је прилика да се 
разбије дефетизам, да не можемо ништа да учинимо, да се однос према просети 
и нама промени. Истина је да свако може помоћи тако што ће у свом окружењу 
промовисати своју професију, отварати питања везана за статус наставника и 
указивати на потребу поштовања ове професије и њену друштвену улогу као дело 
природног поретка ствари.  
         Разговарајте, упоређујте, учите, тврдите, побољшавајте, ... и видећете 
напредак. Уколико вам је приликом планирања ваших локалних активности 
потребна било каква помоћ, обратите се Синдикату, позовите тога дана ваше 
бивше ђаке, а данас успешне људе који су у прилици да доносе и за вас значајне 
одлуке у школу, час одељенског старешине посветите овим питањима и 
наставите да се борите за ваш статус, јер ако то ми сами за себе не учинимо, 
будите сигурни да нам нико други у томе неће помоћи.  

 
Нови Сад, 22.09.2015.год.                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                              генерални секретар НСПРВ 


