
 
 
 

ОСНАЖИ НАСТАВНИКЕ –  
ИЗГРАДИЋЕШ ОДРЖИВО ДРУШТВО! 

5. октобар – Светски дан наставника 
 

         Године 1994. UNESCO је 05. октобар прогласио за Светски дан наставника 
у склопу прославе великог искорака направљеног у правима и статусу  за 
наставнике 1966. године, када је 
посебна међувладина конференција 
сазвана од стране UNESCO у сарадњи 
са ILO (Међународна организација 
рада) у Паризу усвојила Препоруку о 
статусу наставника. Осим тога, 05. 
октобра слави се усвајање, од стране 
Генералне конференције UNESCO 
Препоруке (из 1997.) о статусу 
универзитетских наставника.  
         Ове препоруке утврђују права, 
одговорности и обавезе наставника на 
свим нивоима образовања и 
међународне стандарде: за њихово 
образовање, стручно усавршавање, 
запошљавање, наставу и учење и, 
наравно, право на социјални дијалог, 
односно колективно преговарање о 
радно-правном и социјалном статусу 
наставника.  
         Светски дан наставника одржава 
се сваке године и посвећен је 
проблемима са којима се сусрећу 
наставници света. То је и дан када они 
и њихове еснафске организације 
упозоравају на главне проблеме на које 
наилазе у свом послу и раду. Овај дан је природни продужетак кампања 
UNESCO, ILO, EI: Образовање за све (EFA), односно постигнућа Миленијумских 
развојних циљева у образовању до 2030. године, укључујући и сталне кампање да 
се свој деци света обезбеде стручни и квалификовани наставници. Како је ова 
година била циљна година за реализацију Миленијумских развојних циљева у 
образовању и како и поред напора Међународне заједнице ови циљеви нису 
достигнути, ова година је посвећена утврђивању стратегија за следећи 
петнаестогодишњи период, како би се нови-стари редефинисани циљеви 
постигли. О свему овоме светска јавност је упозорена на Светском образовном 
форуму одржаном у мају у Инчону (Јужна Кореја), који је тако постао наставак 
декларација из Њујорка и Дакара и чије ће закључке и смернице бити потврђене 
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управо уочи Светског дана наставника и које ће на тај начин бити нова „мапа 
пута“ према 2030. години, а у складу и са ове године објављеним Новим папиром 
-  документом који су заједнички објавили Институт за статистику UNESCO (UIS) 
и Глобални мониторинг извештај Образовања за све (EFA GMR). 
         Елем, Глобални извештај показује да и даље постоји огроман недостатак 
наставника како би се постигнути циљеви остварили, при чему је стављен 
посебан нагласак на недостатак стручних и квалификованих наставника. Овај 
хронични проблем ће се очигледно наставити и прети да ускрати основно право 
милиона деце на квалитетно елементарно образовање у годинама и деценијама 
које долазе. Стога је потребна координирана акција богатих земаља, 
Међународне заједнице и оних којима је помоћ у овом послу највише и потребна 
– сиромашних и неразвијених и у погледу економске ситуације и образовног 
система.  
         Бројке које се ових дана појављују у јавности упозоравају, а о истоме смо и 
говорили и писали протеклих 
година и не само за Светски дан 
наставника, Глобалну недељу 
акције, Светски дан борбе против 
дечијег рада, већ стално и 
аргументовано. На тај начин, 
образовна и друга јавност је била 
правилно информисана, али, 
нажалост, од тога није се одмакло 
далеко, као уосталом ни од 
обећања које су за говорницом 
Уједињених нација износили 
тадашњи председници Србије. 
Шта више, неки од обавезујућих 
докумената нису постали ни 
делови стратегија за развој и 
унапређење образовања у више од 
пола светских држава. Према 
доступним подацима из поменутог 
извештаја и UNESCO, у овом 
тренутку недостаје 4 миолиона 
квалификованих наставника за 
достизање Миленијумских циљева 
у образовању и циљева Образовања за све. Ова бројка ће се прогресивно 
увећавати и, уколико се жели до 2030. године постићи пуни обухват деце 
основним образовањем, било би неопходно обезбедити до 2020. године 12,6 
милиона наставника, до 2025. 20,5 милиона нових наставника и до 2030. године 
27,3 милиона нових наставника. У овим бројкама се крију цифре које се односе 
на компензацију броја наставника који одлазе у пензију, односно оних које је 
наново потребно ангажовати да би се остварили прокламовани циљеви. 
         Дакле, до 2015. треба обезбедити 2,6 милиона заменских  наставника и 1,4 
милиона нових наставника за остварење циља о приступу све деце универзалном 
основном образовању, уз потребан квалитет и уз циљ да на једног наставника не 
буде више од 40 ученика. За достизање ових циљева до 2020. године потребно је 



обезбедити 10,2 милиона наставника као замену за оне који су отишли из 
система и 2,4 милиона нових наставника. За остварење ових циљева до 2025. 
године биће потребно обезбедити 17,5 милиона замена наставника и 3 милиона 
нових наставника, а у последњој петолетци, до 2030. као потребе се јављају 23,9 
милиона наставника за замену и 3,4 милиона нових наставника (дакле, 27,3 
милиона).  
         Ако се ово постигне, а за шта су потребна нова средства која сиромашни 
немају, било би могуће елиминисати ситуацију попут оне на рубу Африке, где од 
3 детета само 2 иду у школу и то у условима у којима у учионицама  понекад има 
и по готово невероватних 147 ученика, односно чиме би се створила могућност 
да се садашња бројка од око 60 милиона деце школске доби која не похађају 
редовну наставу, за почетак преполовила, а касније и потпуно елиминисала. 
Наравно, уз све ово треба рећи да су управо подручја на којима се ово дешава 
простори велике демографске експанзије и да је зато овај проблем ескалирајући 
и прети не да се број деце обухваћене образовањем смањи, већ управо супротно 
– повећа. Лош материјални положај и изостале државне политике доводе до тога 
да се ангажују квази наставници, тако да је у неким земљама, попут Гане, број 
стручних наставника пао од 72% (у 1999. години) на 53% у 2013. години. 
Морамо напоменути да ове тенденције нису стране ни развијеним земљама, 
пошто је место наставника углавном за већину привремено и пролазно и на 
месту наставника запослени се у просеку задржава око 5 година, тражећи за 
себе бољи посао.  
         НСПРВ и овом приликом упозорава на потенцијалну штету која се може 
десити ангажовањем слабо обучених наставника и на потребу да се убудуће већи 
проценат БДП издваја на образовање, регрутовање и задржавање наставника. У 
противном ћемо од земље која углавном има вишкове наставника врло брзо 
постати земља која има потребе за наставницима, што би се вероватно и десило 
да постоји више слободних места у привреди. Међутим, овако школе остају 
сигурне луке за било какво запослење, али само привремено, а не и трајно. И на 
крају да поновимо оно на шта упозоравају сви они који се баве овим 
проблемима, а то је да би недостатак стручних наставника могао блокирати 
напоре да се постигне универзално основно образовање за сву децу света.  
         За све оне који желе активније да се придруже глобалној акцији у 
остваривању циљева Образовања за све на нашем сајту објављујемо и Нови 
папир UNESCO и EFA GMR, а свим колегама и другим запосленим у образовном 
систему Републике Србије желимо срећан празник, 05. октобар – Светски дан 
наставника. 
 
Нови Сад, 01.10.2015.год.                                      проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 

                                                                              генерални секретар НСПРВ 
 


