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[napovednik]

Svetovni dan učiteljev

Svetovnega dneva učiteljev ne bodo oznamovali samo drugje, pač
pa bo tudi pri nas množica dogodkov v počastitev tega praznika.
Objavljamo seznam prireditev, ki jih pripravljajo predsednice in
predsedniki območnih odborov Sviza za članice in člane na svojih
območjih (in za katere smo pravočasno dobili podatke). O drugih
morebitnih dogodkih ob prazniku, ki niso zajeti v seznamu, vas bodo
predsedniki območnih odborov pravočasno obvestili. Navedene so le
poglavitne informacije o dogodkih po posameznem območnem odboru, s podrobnostmi pa vas bodo seznanili predsednice ali predsedniki vaših območij oz. se za informacije lahko obrnete nanje.

Pred svetovnim praznikom vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev
◗ Letos bomo pri nas in drugje po
svetu že štirinajstič zapovrstjo
praznično oznamovali 5. oktober,
svetovni dan učiteljev. Na ta dan
pred 41 leti so bila na posebni
medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela sprejeta priporočila
o položaju učiteljev. Pred natanko
desetimi leti pa so bila sprejeta tudi Unescova Priporočila o
položaju visokošolskih učiteljev.
S praznovanjem svetovnega dneva
učiteljev se spominjamo obeh dogodkov.
Podpis Priporočil je pomenil pomemben korak k prepoznavanju pomembnosti in odgovornosti učiteljskega poklica,
obenem pa so Priporočila jasno določila
pravice in dolžnosti učiteljev, govorijo o
položaju, ki bi ga glede na zahtevnost
dela učitelji morali imeti v družbi, in o odgovornosti posameznih vlad, ki bi morale
učiteljem in njihovim organizacijam omogočiti sodelovanje pri odločanju o pomembnih vprašanjih, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom.
Očitno je vprašanje kakovosti v izobraževanju zelo aktualna tema povsod
po svetu, tudi pri nas, zato letošnje praznovanje že tretjič zapovrstjo poteka pod
istim osnovnim geslom - Kakovostni učiteljice in učitelji za kakovostno izobrazbo. Podtema letošnjega praznovanja pa
je Mi, učitelji sveta - boljše delovne razmere za učitelje pomenijo boljše učne
razmere za učence.
Ob letošnjem prazniku bodo s praznovanji, srečanji, zborovanji in drugimi
dejavnostmi učitelji, učenci, starši in
celotne skupnosti povsod po svetu povzdignili svoje glasove v podporo kakovostnih učiteljev, ki omogočajo kakovostno
izobraževanje.
Izobraževalna internacionala je v imenu svojih članic izpostavila šest zahtev
učiteljev, ki bi jih bilo treba izpolnjevati,
da bi zadani cilj (kakovostno izobraževanje) lahko uspešneje dosegali:
• primerne delovne razmere,
• ustrezno plačilo učiteljev,

2. oktober 2007, Ljubljana

Osrednje praznovanje svetovnega dneva učiteljev bo v torek, 2. oktobra, z
začetkom ob 17. uri, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Prireditev pripravljata skupaj Sviz in Združenje ravnateljev osnovnih šol Slovenije.
Pričakujemo približno 1.400 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev iz
vse Slovenije. Povabili smo tudi približno 70 gostov iz organizacij in ustanov, ki
so kakor koli povezane z izobraževanjem. Praznovanje v Cankarjevem domu se
bo začelo z uvodnimi pozdravnimi nagovori šolskega ministra dr. Milana Zvera,
učitelja z Osnovne šole Velika Nedelja Tonija Žumbarja, predsednika Združenja
ravnateljev osnovnih šol Slovenije Otona Račečiča in glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja. Nastopil bo tudi Učiteljski pevski zbor Emil Adamič, ob koncu
pa sledi morda še najprijetnejši del večera, druženje in sproščen pogovor med
udeleženci praznovanja - ob skromni pogostitvi, seveda.
Načrt in želja Sviza: da bi se praznovanja v Cankarjevem domu udeležil vsaj
po en zaposleni iz vsakega slovenskega vrtca in šole, v katerih ima Sviz svoje
člane. Vabila za dogodek bodo sindikalni zaupniki prejeli od predsednikov svojega
območnega odbora. Prisrčno vabljeni!

Dejavnosti območnih odborov Sviza
ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev

• enako plačilo in enake pravice za ženske v učiteljskem poklicu,
• začetno in nadaljnje strokovno spopolnjevanje,
• vključenost v sprejemanje odločitev na
področju vzgoje in izobraževanja,
• kolektivna pogajanja za zaščito in doseganje novih pravic vzgojiteljev in učiteljev.

Jesenice
Območni odbor Sviza Jesenice bo svetovni dan učiteljev proslavil s kulturno prireditvijo in z družabnim srečanjem. Z avtorsko predstavo Evangelij po Čušinu bo
nastopil gledališki igralec Gregor Čušin, po predstavi bo še družabno srečanje.
Praznovanje bo v Glasbeni šoli Jesenice, in sicer 4. ali 5. oktobra letos (odvisno
od zasedenosti igralca).
Koroška
Posebej za članice in člane Sviza s koroškega območnega odbora bo prav na 5.
oktober ob 20. uri v Narodnem domu v Mežici gledališka predstava Za nacionalni
interes. Večino stroškov te prireditve bo kril območni odbor. Vabljeni!
Kranj
Šole z območnega odbora Sviza Kranj bodo praznik različno oznamovale. Na
Osnovni šoli Simona Jenka se bodo vsi učitelji, ne glede na članstvo v Svizu,
posladkali s torto, za katero bo poskrbel sindikat. Na Osnovni šoli Orehek imajo
vsako leto že tradicionalno ekskurzijo strokovnih delavcev, in sicer nekam po
Sloveniji ali v zamejstvo. Ekskurzija je enodnevna, učenci pa so tisti dan prosti
(ker sovpada s tednom otroka, so jim privoščili prost dan, ki so ga poimenovali
družinski dan). Letos se zaposleni s šole na Orehku odpravljajo na Kras, v zadnjih letih pa so za dan učiteljev obiskali že vse tri zamejske Slovenije - Benečijo,
Koroško in Porabje.
Ljubljana in okolica
Največji Svizov območni odbor pripravlja za članice in člane 28. septembra, torej
v petek popoldne, družabno in športno srečanje v Športno rekreacijskem centru
Gradiant v Tomačevem v Ljubljani.
Podravje
Osrednja prireditev za svetovni dan učiteljev na mariborskem območju bo v dneh
po 5. oktobru, na njej pa bodo prvič podelili priznanja dolgoletnim, zaslužnim in
zvestim zaupnicam ter zaupnikom. Prireditev bo v prostorih II. gimnazije Maribor,
nanjo pa bodo vabljeni vsi sindikalni zaupniki in upokojeni člani. Na podlagi meril,
ki jih bo oblikovalo predsedstvo OO Podravja, bodo nekateri zaupniki za svoje
dozdajšnje delo prejeli priznanja, na območnem odboru pa si želijo in si bodo
prizadevali, da bi ta dogodek v prihodnje postal stalnica ob učiteljskem prazniku.
Pomurje
Tudi predsednica pomurskega območnega odbora Marjana Kolar načrtuje za
članice in člane s svojega območja zanimiv in dejaven program ob svetovnem
dnevu učiteljev. 3. oktobra bo v murskosoboški kinodvorani komedija Čaj za dva
v izvedbi dramske sekcije KD Pekre-Limbuš in pod režisersko taktirko Toneta
Partljiča.
V petek, 12. oktobra, se obeta 10-kilometrski pohod iz Vaneče do Pečarovcev,
čez Dolino in nazaj v Vanečo. To pa še ni vse - sprehajalce čakata na koncu
bograč in glasba!
Posavje
5. oktober bodo na območnem odboru Posavja praznovali nekoliko pozneje kot
drugje, saj bodo namesto kulturnega programa prav na praznik učiteljev decembra organizirali izlet na predpraznični Dunaj ali v Gradec.
Slovenska Bistrica
Predsednik območnega odbora Sviza Slovenska Bistrica Vili Krajnc vabi vse
članice in člane z območja na praznovanje svetovnega dneva učiteljev natanko na
praznični dan, 5. oktobra. Ob 16.30 sta na vrsti zbor udeležencev in pozdrav, ob
17. uri pa gledališka predstava Klopca. Vse to bo v avli Osnovne šole Pohorskega
odreda, praznovanje pa se bo nadaljevalo s pogostitvijo in z druženjem v bližnji
restavraciji GIT Murko. Na dogodek sta vabljeni tudi slovenjebistriška županja in
vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini.
Šmarje pri Jelšah
Članom s tega območja se obeta zelo pester program v počastitev praznika
učiteljic in učiteljev. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se bodo v soboto, 6. oktobra, lahko najprej družili na pohodu ali kolesarjenju, po teh dejavnostih pa se jim
obeta še nadaljevanje, saj bo sledilo družabno srečanje s kulturnim programom,
večerjo in zabavo!
Trebnje
Ob dnevu učiteljev pripravlja trebanjski območni odbor Sviza za vse svoje članice
in člane kostanjev piknik, ki bo v petek, 5. oktobra, ob 16. uri v zidanici Opara v
Stari Gori. Udeleženci zagotovo ne bodo odšli domov lačni, žejni ali spočiti, saj je
predsednica območnega odbora Vera Gognjavec mislila prav na vse - poskrbljeno
bo za hrano in pijačo, pride pa tudi ansambel Mi trije in še eden, ki bo zagotovo
poskrbel, da bodo udeležence pete zelo srbele.

Še manj kot dva tedna sta do 5.
oktobra, svetovnega dneva učiteljev.
Verjamemo, da nam bo s skupnimi
močmi v javnosti spet uspelo dvigniti
zavest o pomembnosti in odgovornosti
učiteljskega poklica. Upamo in želimo
pa vam tudi, da bi svoj dan praznovali
lepo in s ponosom, da opravljate ta junaški poklic!

VOŠČILO
Vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem ter drugim zaposlenim v šolstvu ob prazniku učiteljev
želim vse lepo ter da bi svoj dan prijetno praznovali.
Geslo letošnjega svetovnega dneva učiteljev izpostavlja pomen kakovostnih učiteljic in učiteljev,
saj le dobro usposobljeni in strokovno podkovani učitelji lahko omogočamo kakovostno izobraževanje.
Upam in želim si, da bi pomembnost kakovosti v učiteljskem poklicu začeli bolje razumevati in ustrezno ceniti
tudi država in državljani, saj je to izključno v korist naših otrok in njihove prihodnosti.
A do tega miselnega preskoka nam ostaja le eno: da sami zaupamo vase in se trudimo po najboljših močeh ter
smo ponosni na to, da smo vzgojitelji in učitelji!
BRANIMIR ŠTRUKELJ, glavni tajnik Sviza

Zbiranje podpisov podpore ﬂza kakovostno javno šolstvo«
Akcija zbiranja podpisov podpore javnemu pozivu poslancem, naj ne podprejo
šolskih reform, ker le-te ogrožajo kakovost in sploh obstoj javnih šol, je v polnem teku.
Po tistem, ko je 5. julija letos še pred
prvo parlamentarno obravnavo sprememb dveh krovnih šolskih zakonov trinajst organizacij podpisalo javno pismo
poslancem z naslovom ≈Za kakovostno
javno šolstvo«, se je v začetku septembra podpisnikom pridružil tudi Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol. Istočasno je stekla tudi širša akcija zbiranja podpisov med člani organizacij, ki so

➜

podpisale pismo, z željo, da bi svoj podpis prispevali tudi vsi tisti, ki jim ni vseeno za slovensko javno šolstvo in to, kar
se z njim (slabega) že dogaja in se mu
z napovedanimi spremembami še obeta.
V vmesnem času so poslanci na Odboru
DZ za kulturo, šolstvo in šport kljub argumentiranemu nasprotovanju strokovne in
zainteresirane javnosti povsem nekritično potrdili spremembe, ki jih je pripravilo
šolsko ministrstvo, zato je akcija zbiranja podpisov proti spremembam, ki jih
bodo poslanci znova obravnavali že na
septembrski seji parlamenta, še toliko
bolj smiselna.

Zaupnice in zaupnike smo že prosili, naj nam posredujejo doslej zbrane
podpise, z akcijo pa bomo nadaljevali
do konca parlamentarnega postopka
obravnave šolskih reform. Podpise je
mogoče oddati na obrazcih, po novem
pa tudi 'elektronsko' prek Svizove spletne strani, in sicer s klikom na naslov
≈Želim oddati svoj glas podpore« na prvi
strani. Upamo, da bomo zbrali čim več
podpisov tistih, ki jim ni vseeno, kaj se
dogaja - in se še bo dogajalo - s slovensko javno šolo.
Vnaprej hvala za vaš podpis!

Kakovostni učiteljice in učitelji za kakovostno izobrazbo.
Mi, učitelji sveta - boljše delovne razmere za učitelje pomenijo
boljše učne razmere za učence.
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