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ПОДРЖИМО НАСТАВНИКЕ! Светски дан наставника обележава се сваког 5. октобра
од 1994. године. То је значајан дан у календару читаве образовне заједнице. Обележава
се широм света и значајна је могућност да се слави просветна професија и подрже
наставници у њиховим напорима да оспособе људе за изградњу бољег света.
Тема овогодишњег Светског дана наставника је: “Подржимо наставнике“. Свим главним
чиниоцима у образовању јасна је кључна улога наставника у у преображају живота
ученика на свим нивоима образовања. Тај дан биће и прилика да се размисли о тешком
економском и социјалном контексту у којем наставници раде и да се нађу начини да се
унапреди њихов професионални статус и радни услови, као и свих запослених у
образовању.
Основно питање је: како побољшати статус наставника? Тиме ће се бавити и Седница
Комитета експерата Међународне организације рада и UNESCO-a која се од 8. до 12.
октобра одржава у Женеви. Они ће се бавити анализом примене Препорука које се
односе на наставничко особље. Две главне препоруке дефинишу међународне
стандарде за наставничку професију: Препорука која се односи на статус наставника
(1966) и Препорука о статусу наставничког особља у високом образовању (1997). Владе
широм света тврде да подржавају вредности и приниципе из тих препорука. Међутим,
многе стварно не показују поштовање за права која су у њима садржана, нити примењују
политике које су у складу са њима. Зато је од изузетне важности да Комитет експерата
надгледа примену ових Препорука, одлучујући о повредама права наставника. Комитет
ће испитати извештаје о примени Препорука и своје налазе упутити одговарајућим
представницима власти како би могли предузети одговарајуће акције.
Интернационала образовања ће искористити обележавање Светског дана наставника,
седницу Комитета експерата и друге могућности како би истакла стање наставничке
професије и образовања широм света и како би позвала на хитну корективну и
проактивну акцију.
“Наставници имају кључну улогу у постизању циљева глобалне акције “Образовање за
све“ до 2015. године, јер васпитавају будуће генерације и тиме обезбеђују одрживи
развој друштава... Високо обучени, професионално квалификовани и мотивисани
наставници, који раде у окружењу са добрим ресурсима, које их подржава, могу да
обезбеде квалитетно образовање младима и одраслима“, истакао је генерални секретар
Интернационале образовања, Фред ван Левен.
Преузмите Заједничку поруку UNESCO-a, UNDP, UNICEF-a, MOR-a и Интернационале
образовања
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