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ОБУКА О ВИШКОВИМА И УПРАВЉАЊУ ШКОЛАМА
НСПРВ у обиљу тема којима едукује своје чланове и активисте има и
акредитоване од стране Завода одобрене семинаре сталног стручног
усавршавања за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, чиме је „једним
ударцем убио две муве“, пошто реализацијом ових семинара синдикални
активисти стичу обуку за бављењем синдикатом, али и толико неопходне сате
стручног усавршавања који су услов за продужење лиценце. На тај начин
попуњава се празнина настала из чињенице да су наставни садржаји често
пута беживотни и да теме, као што су – управљање школама, колективно
преговарање,
социјални
дијалог, мирно
решавање
радних
спорова,
посредовање, арбитража, финансирање образовања, регрутовање чланова
цивилног сектора, циљеви и задаци НВО, синдиката, владиних организација,
партиципација у управљању... још нису део образовних курикулума, већ су
остављени алтернативном образовању да их са више или мање успеха приближи
заинтересованим.
И тако, док чекамо да се ове теме нађу у неком од наставних предмета,
наравно и у обиму основних и/или специјалистичких студија, остављено је
ентузијастима из НВО и синдиката да ове теме приближе заинтересованима.
Нажалост, иако смо семинар о управљању школама понудили локалним
самоуправама да кроз њега обучимо и њихове представнике у школским
одборима, па чак и да обучимо и представнике родитеља који такође
партиципирају у школским одборима, сем вербалне подршке, све друго је
изостало, тако да је велик број оних који управљају школама препуштен да се у
том послу сналази сам како зна и уме и да последице тога буду да имамо у
кућама знања лош начин управљања, где се заборавља „ко коси, а ко воду носи“
и уместо да свако ради свој део посла, као последицу имамо велик број
неспоразума, а често пута и проблематичних одлука органа управљања.
Ништа боље није прошао ни наш други, односно трећи акредитовани
семинар, који треба да је помоћ одговорнима у установама када су у питању,
условно речено, технолошки вишкови којих и нема превише, али само због
чињенице да је вишак запослени који нема баш нити један час, већ због
чињенице да је тренутно сваки трећи наставник са непуном нормом и да се
управо те колеге налазе на Листи за преузимање коју смо популарно назвали
„Листом спаса, а не срама“. У претходном периоду трудили смо се да објаснимо
колегама зашто је битно да се ово уради на законом прописан начин и поред
уочених недостатака, јер је то за неке била једина шанса да дођу до изгубљених
часова, наравно и изгубљеног дела зараде и коначно мање пензије.
Управо из напред реченог, НСПРВ ће кренути у обуку заинтересованих на
ове теме и понудити им акредитоване семинаре: „Важно је сазнати кога у орган
управљања послати“ (каталошки број 903) и „Листа спаса, а не срама“
(каталошки број 915) који доносе знања и вештине и оспособљавају запослене у
школама, представнике локалне заједнице и родитеље за квалитетније учешће у

управљању школама и решавању питања вишкова на законом прописан начин.
Квалитетном обуком полазници стичу знања и вештине које ће им, осим тога,
помоћи и у њиховом свакодневном животу. За чланове нашег Синдиката
партиципација у учешћу у семинару за добијање радних материјала,
литературе, сертификата и друге трошкове обуке покрива само ове трошкове и
износи 1.500 динара, без обзира да ли је плаћа школа, Синдикат или појединац,
а за друге запослене 2.500 динара. О свим другим детаљима школе и
заинтересовани ће бити обавештени посебним дописом са свим детаљима како
могу да се пријаве за ове семинаре.
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