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ПОШТОВАНЕ  КОЛЕГЕ  УЧИТЕЉИ 
ЧЕСТИТАМО  ВАМ  СВЕТСКИ  ДАН  УЧИТЕЉА! 

 
Светски дан учитеља обележава  се 5. октобра од 1994. године. 

 
То је шанса да цео свет, UNESCO и међународне организације дају већу 

подршку учитељској професију и да промовишу међународне стандарде за учитеље.  
У целом свету за будућност друштва најважније је добро образовање, а њега 

нема без добрих учитеља и одговарајућих услова рада. Уједињене нације траже 
стратегију доброг образовања за све. 

Oвогодишњи Дан учитеља посвећен је подршци стручног усавршавања учитеља. Под 
слоганом „Усавршавајући учитеље, градимо темење друштва“.  

Наши учитељи имају добро организоване учитељске организације које би друштво 
требало више да подржава јер је то историјски доказано најбољи облик сталног 
струковног усавршавања учитеља. Садашњи проблеми учитеља су вишеструки, јер 
поред слабе опремљености и ниских примања не води се довољно рачуна ни о 
финансирању стручног усавршавања учитеља.  

Суочени са сталним и све већим очекивањима, учитељи се често осећају 
потцењенима, без довољне подршке друштва. 

Требало би да сви имају на уму да без доброг, посвећеног учитеља нема доброг 
образовања. 



 

 СВЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА ЈЕ НАШ ДАН! 
 

 обележите га сутра у својој школи: 
• Разговором о значају учитељске професије, 
• Израдом тематског паноа,  
• Ликовним и литерарним радовима на тему «Мој учитељ/учитељица», 
«Порука учитељу», «Честитка учитељу» 
• Нека старији ученици предају млађима ... и сл.  

 
Фотографије и занимљивости са овог догађаја пошаљите Удружењу војвођанских 
учитеља на мејл  uciteljivojvodine@neobee.net 
 

Вера Стојшић – Гашпаровски  
04.10.2015. 

 
 
 
 МИСЛИ И ПОРУКЕ ЗА ДАН УЧИТЕЉА: 
 
Данас је најбољи дан да покажете своју љубав свом првом духовном вођи, свом 
учитељу. Учитељ је веома важан у животу сваког човека, зато што је он/она једина 
особа која те грди када радиш нешто погрешно, јер учитељ увек показује прави пут 
својим ученицима. Учитељ заузима место одмах после родитеља. 

 
 

 
 
Можда то не говорим увек,  
али то неизговорено ћу рећи: 
 Хвала Вам учитељу за свешто сте учинили за мене.  
Срећан Вам дан учитеља! 
 
Начин на који предајете,  
Бриге коју имате, 
Знање које делите, 
Љубав коју показујете 
Чини Вас најбољим учитељем. 
Срећан Вам дан учитеља! 
 
Добар учитељ је као свећа, 
Трошећи себе осветљава друге. 
Срећан Вам дан учитеља! 
  

 Учитељ је онај ко ти даје нешто да однесеш кући,  
да размишљаш о суштини домаћег задатка.  
Срећан Вам дан учитеља! 

 

Ви нисте само наш учитељ. 

Ви сте наш пријатељ, филозоф и водич. 

Сви узори у једној особи. 

Увек ћемо Вам бити захвални на пруженој подршци. 
Срећан Вам дан учитеља! 

 



 

Учитељ држи руку, 

Отвара ум и додирује срце. 
Срећан Вам дан учитеља! 

 

Добар учитељ је разлог зашто обични  ученици  

сањају да учине  необичне ствари. 
Срећан Вам дан учитеља! 

 

 

Ви сте ме водили када сам се изгубио 

Подржали сте ме када сам био слаб 

Имали сте потпуна објашњења, 

Хвала Вам за сву помоћ.  
Срећан Вам дан учитеља! 

 
Бог је послао учитеље 
Да насликају лекције живота 
На платну наших срца. 
Срећан сам што имам учитеља као што сте Ви. 
Срећан Вам дан учитеља! 
 


