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Након завршеног јесењег распуста, одморни, чили и весели, враћамо се у наше лепе, мале, 

срећне школице. Да ли овај део првог полугодишта почиње празнично само због „црвеног“ слова у 

календару или због стварних успеха и резултата нас просветних радника,  сазнајемо на сваком 

кораку од куће до школе, или од школе до куће. Свеједно!  

 

И  овај Дан просветних радника прослављамо у истом систему просвете, у коме су све ствари 

важне, осим две: деце и образовања. 

 

И у овој школској години  посвећујемо један дан просветним радницима. Довољно им је 

толико. 

 

Сви остали дани посвећени су оним најважнијим  стварима у просвети: којој политичкој 

партији ће после избора припасти ресор образовања,  колики део буџета издвојити за штампање 

уџбеника, ко је ове године заслужио штампање уџбеника,  издавању школског простора, броју 

партијских мандата у школским одборима, избору директора, избору агенције за ђачке екскурзије, 

солидарној помоћи,  јубиларним наградима, синдикалним вођама, штрајковима, технолошким 

вишковима. 

 

Децу у просвети не срећемо свакодневно  јер за то поред горе наведених важних послова 

немамо довољно времена. Зато децу срећемо у  новинским ступцима испод наслова о школским 

тучама, вршњачком насиљу, шамарању наставника, педофилији, учествовању у нередима на 

спортским стадионима и осталим местима богатим нашом националном културом ствараном 

задњих двадесетак година. Срећемо децу и у чланцима који приказују број освојених медаља наших 

ђака на светским такмичењима, а наш је успех што  нам се деца захваљују на труду за освојене 

медаље које ће нам оставити за успомену када буду напуштали и своје школе, и своје породице и 

наравно државу, јер смо их натерали  да траже себи другу домовину. 

 

Образовање у просвети је специфичан посао. Тако специфичан посао образовања не припада 

више просветним радницима.  Њега и не могу да раде просветни радници, нису баш довољно 

компетентни. Просветни радници се баве писањем припрема, састављањем описних оцена, у 

потрази су за откривањем начина попуњавања матичних књига, баве се попуњавањем картотека, 

досијеа, пописних листа, записника, пријемних листа и свих осталих папира. Зато послове 

образовања одрађују најобразованији чланови победничких партија који са својим министром 

просвете- победником на изборима, запоседају зграду  министарства просвете. И онда, после 

мукотрпних послова стварања  тимова, избора експерата,  студијских путовања, симпозијума, 

спознајемо  визије нашег образовања и о њима учимо на семинарима на којима се стручно 

усавршавамо и  добијамо поене. 

 

Пред овогодишњи празник просветних радника можемо се похвалити следећим едувизијама 

нашег министарства просвете и науке: модернизација система средњег стручног образовања, 

образовање за све - побољшање доступности и унапређивање квалитета образовања и васпитања за 

децу из маргинализованих група, подршка осигурању квалитета система завршних испита на 

националном нивоу у основном и средњем образовању, друга шанса - развој система функционалног 

основног образовања одраслих у Србији, унапређивање предшколског васпитања и образовања у 

Србији, програм модернизације школа, пружање унапређених услуга на локалном нивоу-ДИЛС, 



подршка професионалном развоју и европским иницијативама у образовању, темпус програм ЕУ у 

Србији. 

 

И шта рећи просветним радницима за њихов дан? Да ли им честитати празник са жељама за 

остварење  визија или остварење чуда?  

 

Предлажемо чуда Светог Димитрија на Дан просветних радника или Митровдан:  

-па се тако надамо да ћемо имати био-психо-социјално здраве генерације младих људи које 

ствара породица а подржава држава, како не би свети Димитрије својим чудима морао да се 

разрачунава са онима који нам у миру урекнуше децу! 

-надамо се чуду да ће држава пружати подршку  мајкама  док саме рађају, подижу и школују 

децу, а не само кад им децу одводе да машу заставицама,  да се туку на трибинама,  да учествују на 

војним вежбама, фронтовима, барикадама, парадама, демонстрацијама, и овацијама, како не би 

свети Димитрије морао да претвори  све експертске тимове у камене кипове. 

-надамо се да ће пензионисани просветни радници имати отпремнине и пензије, како не би 

чудо  светог  Димитрија  уместо пензионог фонда створило колекцију златних голубова. 

- и на крају, надамо се да ће похлепни и надобудни чувари државног буџета једном за свагда 

планирати суме које припадају образовању, деци, просветним радницима јер не буде ли тако свети 

Димитрије ће послати хиљаде мишева да преко ноћи униште богаташко благо. А онда да видимо ко 

ће хтети да ради у скупштини, влади, министарствима за исте коефицијенте као и професори 

математике, језика, физике... 

 

И како има пуно више потешкоћа а много мање чуда, саветујемо да овај дан просветни 

радници након одржаних часова проведу код својих кућа и да се захваљујући Богу и чуду што смо још 

живи и здрави, договоримо у својим синдикатима да ли ћемо о  Митрову дану чинити синдикални 

растанак, а на пролеће кад дође Ђурђевдан  синдикални састанак.  Да ли ћемо чекати на исплате 

обећаног, на поштовање потписаних споразума, да ли ћемо чекати да се чуда сама десе или ћемо 

чуда сами стварати?                   

 Срећан нам празник! 

 

 


