
 

 

 
5. oktober - SVETOVNI DAN UČITELJEV IN VZGOJITELJEV 

 
Že 25. leto zapored se 5. oktobra obeležuje dan vzgojiteljev in učiteljev. Ta dan v ospredje                
postavlja Priporočila o položaju učiteljev iz leta 1966, sprejeta na konferenci, ki sta jo skupaj               
organizirala UNESCO in Mednarodna organizacija dela (ILO). Priporočila predpisujejo,         
kakšen naj bo položaj učiteljev in vzgojiteljev, da lahko kvalitetno opravljajo svoje delo.  
 
Rdeča nit letošnjega 5. oktobra je “Pravica do izobraževanja pomeni pravico do            
kakovostnega in ustrezno usposobljenega učitelja”. Izpostavimo lahko dva pomembna vidika          
tega gesla: 
 
Poudarek pomenu družbene solidarnosti in javnega, kvalitetnega in široko dostopnega          
izobraževanja za vse. Vsak mora imeti možnost, da se vključi v vzgojno-izobraževalni            
proces, saj je to eden od pogojev, da kot družba napredujemo. 
 
Drugi pa izpostavlja pomen delovnih pogojev za vse delavce in delavke v vzgoji in              
izobraževanju. Delavci v šolstvu lahko kvalitetno delajo v primernih pogojih, pomembni pa            
so tudi solidar(nost)ni odnosi med sodelavci in sodelavkami.  
 
Vzgojno-izobraževalni sistem pri nas je po številnih raziskavah eden kvalitetnejših, kar je            
zasluga vseh, ki delajo v njem in se dnevno trudijo, da bi ga še izboljšali. Žal pa temu ne                   
sledijo primerno vrednotenje in delovni pogoji. Ti so se z varčevalnimi ukrepi in             
spremembami v organizaciji dela, ki niso upoštevale interesov zaposlenih, poslabšali.          
Vladajoči ne sledijo priporočilom, ki jih obeležujemo na današnji dan, t.j. da morajo v razvoj               
šolstva vključevati zaposlene, ampak so zanje le še strošek. Spremembe na boljše si             
moramo izboriti organizirani delavci sami!  
 
Trend prekarnosti narašča tudi v vzgoji in izobraževanju, in to za vse skupine delavcev.              
Mlajši zaposleni so pogosto ujeti v spiralo pogodb za določen čas, kar povzroča škodo na               
vseh ravneh šolskega sistema. Namesto da bi se delovne obremenitve razporedile na več             
delavcev (novo zaposlenih je vse manj), te padejo na tiste, ki so že tako in tako                
preobremenjeni. V najslabšem položaju pa so ‘outsourcani’ delavci, saj so vrženi v nemilost             
privatnih podjetij, brez pogajalske moči za boj proti izkoriščanju. A tam, kjer stopimo skupaj              
kot delovni kolektiv, lahko uspemo.  
 
Na letošnji 5. oktober si stisnimo roke in si čestitajmo, da kot delavci dnevno dajemo vse, kar                 
zmoremo, za razvoj šolstva. Kot sindikalisti in delavski aktivisti pa se zavedajmo, da je              
prihodnost odvisna od naše organiziranosti, povezanosti, medsebojne solidarnosti. Ob tem          
ne pozabimo na položaj čistilk, tajnic, trgovk in delavk v proizvodnji. Ključ do kvalitetnega in               
vsem dostopnega vzgojno-izobraževalnega sistema je v skupnem boju in solidarnosti!  
 
Člani in članice sindikata VIR - čestitke ob prazniku ter srečno v boju za boljšo družbo!  
 

Vaš Vir 


