ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА
Сваке године петог октобра, учитељске организације широм света, а последњих
десетак година и у Србији, обележавају Светски дан учитеља (World Теаchers’ Dаy),
покрећући читав низ активности намењених обезбеђивању неопходне и гарантоване
будућности долазећих генерација.
Уједињене нације и њихова Организација за образовање, науку и културу -УНЕСКО
утврдиле су овај дан 1994. године у част и знак сећања на потписивање документа
„Статус наставника“ из 1966. године, желећи да истакну важност и значај ове, у
многим земљама запостављене и економски маргинализоване професије. Празнику
је дато шире значење доношењем Унескове „Препоруке о положају учитеља“
усвојене 1996. године од UNESCO/ILO и „Препоруке о положају наставника за више
образовање“ усвојене 1997. године.
Светски дан учитеља значајан је симбол свести, разумевања и поштовања свега
онога што се огледа кроз суштински допринос учитеља образовању и развоју. Зато
га обележавају учитељске организације широм света у преко 100 земаља. Напори
организације „Међународно образовање“ („Education International“ ) и њених 400
чланова у 172 земље широм света, допринели су ширењу обележавања 5. октобра.
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Организовањем
јавних
догађаја
(састанака,
семинара,
форума,
демонстрација...)
Организовањем школских активности (дечије игре, параде, деца учитељи...)
Повезивањем политичких лидера и лобија локалних и међународних
институција
Организовањем заједничких активности са Министарством просвете
Медијском кампањом (објаве, интервјуи, огласи)
Дистрибуцијом интернационалних постера, памфлета и налепница

УНЕСКО оправдано сматра да напредак и опоравак друштва почиње управо
од 30 милиона учитеља широм света, да би се до 2015. године остварио светски
образовни план – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ!
Удружење војвођанских учитеља је у оквиру обележавања овогодишњег
Дана учитеља пријавило на листу УНЕСКО своје већ традиционалне
активности (медијску кампању, позив учитељима широм Војводине да обележе
свој дан тематским часовима, ликовно-литерарним радовима, наставом коју
држе старији ученици, дружењем учитеља и организацијом 5. МЕТОДИЧКИХ
ДАНА УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ).
Удружење војвођанских учитеља обележава Дан учитеља од 2002. године пратећи
светске позиве и спроводећи своје струковне активности.
Ове године Удружење војвођанских учитеља је за 5. октобар :
•
•
•

Упутило јавно честитку свим учитељима,
Позвало учитеље Војводине да разноврсним активностима са ученицима
обележе Дан учитеља и
Организовало 5. МЕТОДИЧКЕ ДАНЕ УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ.

Удружење војвођанских учитеља похваљује учитеље који су доставили извештаје о
обележавању Дана учитеља и радове ученика (Златана Зарић из Краљева, Милена
Гмијовић из Бечеја, Вера Стојшић-Гашпаровски из Новог Сада).

