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У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ УЧИТЕЉА 
Позив за учешће на конкурсу  

„Инвестирај у будућност – инвестирај у наставнике“ 
 

        
         Поштовани, 
 
         Подсећамо Вас да су синдикати просветних радника широм света и 
бројне владине и невладине организације укључене у обележавање 05. 
октобра, Светског дана наставника и да свако од нас треба дати лични 
допринос решавању питања која се односе на наставу и на наставнике. 
Стога је врло важно да се формира унутар струке, а и у целој друштвеној 
јавности мишљење о неопходности улагања у 
наставу и наставнике, како би то 
резултирало општим друштвеним прогресом 
и прикључком неразвијених и средње 
развијених друштава оним најразвијенијим. 
За разлику од свих нас који улагања у 
просвету сматрамо инвестицијом, велика 
већина доносиоца одлука улагања у просвету 
сматра трошком. Док поједине земље имају 
јасно развијене стратегије о улагањима у ову 
изузетну друштвену делатност, половина од 
њих не бави се овим питањем ни теоријски, 
што значи да је неопходно да владе тих 
земаља усвоје одговарајуће стратегије како 
би се обезбедило универзално и квалитетно 
основно образовање за сву децу. Шта више, 
и оне владе које су се обавезале да ће 
развијати Миленијумске циљеве развоја, 
укључујући и оне у образовању, као и циљеве Образовања за све, 
очигледно не поштују оно што су се обавезале пред Уједињеним Нацијама 
и светском јавности и дефинисале као своју обавезу. И сада се сећамо 
наступа тадашњег председника Србије у Уједињеним Нацијама који се 
пред члановима Генералне Скупштине изјаснио о прихватању 
Миленијумских развојних циљева и догађаја који су уследили и који су 
довели до доношења домаћих стратегија којима је требало обезбедити ове 
циљеве, као и циљеве Образовања за све. Нажалост, то се није десило, шта 
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више – држава је почела, не да повећава издвајање за образовање, већ да 
их смањује, тако да су сада издвајања за просвету на пола онога што 
иначе одговорнија друштва издвајају за ову делатност (док земље OECD 
издвајају око 6% БДП, Република Србија за ове намене издваја свега 
нешто више од 3%). Најновије најаве даљњег „стезања каиша“ у јавном 
сектору, по принципу свима једнако су неприхватљива за просвету, која је 
досад поднела највећи терет рационализације средстава за плате у односу 
на све друге кориснике буџета.  
         Зато је врло важно да сви дођемо до јединственог става да је 
неопходно веће улагање у просвету, у регрутовање и школовање будућих 
наставника, као и у стручно усавршавање постојећих, како би се нека 
будућа смена генерација међу наставницима провела што безболније. 
Примери попут онога у Немачкој, али и у другим земљама показују да ће 
одласком садашње, у правилу старе генерације наставника уследити 
вакум, јер наставничка занимања нису атрактивна и не постоји довољно 
заинтересованих који би студирали педагошке факултете или факултете 
који имају пролаз према просвети. Шта више, очекује се погоршање 
између тражње и понуде на тржишту просветарске радне снаге на којем у 
овом тренутку недостаје чак 1,6 милиона наставника за универзално 
основно образовање, са тенденцијом да до 2030. године овај дефицит буде 
3,3 милиона наставника. Ако се овоме дода да ће недостајати још 5,1 
милиона наставника у нижим разредима средњих школа, види се да је 
оправдана бојазан одговорнијих друштава како да својим земљама 
обезбеде довољно стручних наставника. О истом овом проблему, сасвим 
сигурно, морају повести рачуна и доносиоци одлука у Србији уместо да се 
баве испразним пословима попут тога да ли настава треба да почне у 7.30 
или у 8.00 часова, јер то сасвим сигурно није реформа, реформа је нешто 
друго. Уз ниске плате и лош друштвени положај, сасвим је сигурно да ће 
бити тешко мотивисати младе да се определе за тако захтевно занимање 
као што је то занимање наставника. 
         Поштоване колеге, молимо вас да се са вашим ученицима укључите 
у наше конкурсе за најбољи ученички литерарни и ликовни рад на тему 
улагања у образовање које треба да вишеструко резултира бољим данима, 
не само за просвету, већ и за све. Надамо се да је идеја инспиративна и 
да ћемо на нашој завршној свечаности имати, као уосталом свих ових 
претходних година, квалитетне радове које ће Синдикат публиковати и 
који ће уствари бити допринос ваш и ваших ученика овој, помало 
запостављеној, друштвеној теми. 
 

Прави је тренутак да се придружите! 
 
 

Нови Сад, 25.09.2014.год.                       проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                  генерални секретар НСПРВ 
          


