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Уочи Глобалне недеље акције (GAW) 
2020. планиране од 26. априла до 2. 
маја примили смо циркуларно писмо 

Глобалне кампање за образовање (GCЕ) које 
преносимо у целости. У том допису Самуел Дем-
беле, председник Одбора GCЕ и Рефат Сабах, 
председник Светске скупштине GCЕ захваљују 
се наставницима широм света и подсећају да је 
„тренутна криза прилика да се потврди основ-
на улога организација цивилног друштва (ОCD) 
као кључног партнера у ванредним ситуацијама. 
Морамо осигурати да се образовање у 
случајевима криза глобално схвати озбиљно и да нови сценарији и 

планови за ванредне ситуације буду спремни да 
одговоре нивоу изазова. Решења попут учења на 
даљину треба истражити, прилагодити потреба-
ма вашег контекста и различитим могућностима 
ученика”, каже се у саопштењу GCЕ. 

„Такође вас охрабрујемо да имате активну уло-
гу у промоцији здравствене свести и образовања, 
као и у ширењу информација које служе за 
подизање нивоа здравствених пракси и про-
мена понашања. Такође и за психосоцијалне и 
емоционалне активности подршке родитељима 
и деци”, поручили су лидери GCЕ.  

� (Наставак�на�стр.�3)
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УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПАНДЕМИЈИ KОВИД-19

Око 63 милиона основношколских и средњошколских настав-
ника широм света погођено је затварањем школа у 165 земаља 
због пандемије изазване пандемијом КОВИД-19. Они су на првој 
линији одговора како би се осигурало да се учење настави за скоро 
1,5 милијарду ученика, колико се предвиђа да је или ће се наћи ван 
школских клупа. 

Радна група за наставнике (Teacher Task For), међународна 
алијанса која ради за наставни-
ке, објавила је 27. марта 2020. 
године Позив на акцију под-
ршке наставницима како би се 
осигурало да наставници буду 
заштићени, подржани и при-
знати током кризе.
� (Наставак�на�стр.�5)

ПОДРЖИТЕ 63 МИЛИОНА УГРОЖЕНИХ 
НАСТАВНИКА

Глобална кампања за образовање 
(GCЕ) управо је напунила 20 го-
дина, а Глобална недеља акције 

за образовање (GAWE) је у касним 
тинејџерским годинама - слави 17-ту (од 
2003. године). Анкета чланства дала је носи-
оцима GCЕ мандат да се врате на оно што је 
GAWЕ и учинило успешном у претходним 
годинама – масовну мобилизацију људи ши-
ром света. 

Постоји изражена и снажна воља мили-
она људи широм света да подрже захтеве за 
бесплатним, јавним, квалитетним и инклу-
зивним образовањем за све. У дигиталном 
добу такође је важно имати алате и начине 
за масовну употребу друштвених мрежа, 
односно омогућити и онима који не могу да 

ходају улицама да учествују у акцији и тако 
да Акцију подрже сви. 

Независни синдикат просветних радника 
Војводине је годинама усамљена синдикална 
организација у Србији упорна у обележавању 
Глобалне недеље акције за образовање, али 
упорна и да ове године то учини водећи ра-
чуна о околностима у којима се налази земља 
и образовни систем.

Ово је и прилика да се подсетимо до-
кле смо стигли у реализацији Циљева од-
рживог развоја (SDGs) и за нас у просвети 
најважнијег Циља 4 „Осигурати инклузивно 
и једнакоквалитетно образовање и промо-
висати могућности целоживотног учења за 
све“.
� (Наставак�на�стр.�5)

НАПРЕДАК КА ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА GAWE 2020:  
„Остало је 10 година до 2030. године:  

Решења, препоруке и планови цивилног друштва  
за достизање SDGs4“
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Ova Vrhovna škola premeštena je 1832. iz Beograda u Kragujevac gde 
je onda 1835. pretvorena u prvu gimnaziju osnovanu u Srbiji. To je 
bila četvororazredna gimnazija sa mlađom i starijom „klasom juno-

sti“. Godine 1837. gimnazija je dobila još dva razreda (klasa čovečnosti: V i VI 
razred). U poslednjoj godini Vrhovne škole učio se kao poseban predmet: „psi-
hologija emiričeska ili dušeslovije po iskustvu“. U šestom razredu gimnazije učila 
se još i „logika ili nauka zdravog mišljenja“. Gimnazije su dobile sedmi razred 
godine 1853, i osmi 1891. godine.

Mnogo više, nego Ustav od 1833, formalno i 
stvarno ima oblik i sadržinu zakona „Plan za škole 
kako imaju postojati“ izdat 1836. godine. Po tome 
Planu sve se škole dele na „obščestvene“ i „pravi-
teljstvene“. Obščestvene škole izdržava „obščestvo“ 
ili narod, a praviteljstvene izdržava „praviteljstvo“ ili 
država. Obščestvene škole su samo male škole u koji-
ma „junost uči sricati, čitati i pisati“. Od praviteljstve-
nih škola te godine su postojale: dvadeset i dve nor-
malne (osnovne), tri glavne i jedna četvororazredna 
gimnazija. U glavnim školama „predavaće se nauke 
one koje se predaju u prvoj i vtoroj gimnazijalnoj 
školi“. Niža gimnazija se delila na dve dvogodišnje 
klase: „gramatikalnu klasu“ (I i II razred) i „humanitarnu klasu“ (III i IV razred).

Ustavobranitelji (1838-1858) koji su, pod vladom kneza Mihaila Obrenovića i 
Aleksandra Karađorđevića, upravljali Srbijom dvadeset godina, posvetili naroči-
tu pažnju razvijanju i unapređenju škola. Uređenje države, organizacija moderne 
državne uprave nije se mogla ni zamisliti bez školovanih činovnika. Zato oni i 
otvaraju škole. Pri kraju njihove vladavine, kada u celoj Srbiji još nije bilo ni mili-
on stanovnika radilo je tristoine trideset raznih škola. Za njihova vladanja donet 
je i naš, formalno i stvarno, prvi zakon o školama pod imenom „Ustrojenije jav-
nog učilišnog nastavlenija“, čiji je tvorac bio Jovan Sterija Popović (1844). 

Loša strana toga zakona bila je u tome što su osnovne škole proglašene opštin-
skim ustanovama i predate na izdržavanje siromašnim opšinama. Mnoge opštine 
uopšte nisu mogle izdržavati škole pa ih nisu ni otvarale. Zato novi zakon o os-
novnim školama od 1857. godine izdržavanje škola prebacuje na državni budžet. 
No ni treći po redu zakon o osnovnim školama (1863) još ne zavodi opštu škol-
sku obavezu za svu normalnu decu doraslu za školovanje. On samo u jednom 
paragrafu, izražava takvu želju kad kaže: „Trebalo bi dati svako dete u školu“. Za-
kon od 1857. predviđa da se u školu uzimaju samo ona deca čiji roditelji žele da 
im se deca školuju. Ukoliko nema dovoljno takve dece onda da se prvenstveno 
uzimaju deca iz velikih zadruga i porodica u kojima ima više dece. Iz pokosnih 
porodica da se ne uzimaju deca u školu. Slične odredbe postoje i u zakonu od 
1863. Tek Stojana Novakovića „Zakon o osnovnim školama“ od 1882. godine 
uvodi šestogodišnju opštu i obaveznu nastavu. U jednom članu toga zakona stoji: 
„Svako dete koje živi u Srbiji dužno je pohoditi školu“. Po tome zakonu osnovna 
škola ili opšteobavezna škola ima šest razreda. Zakon o narodnim školama od 
1898. godine deli narodnu školu na nižu i višu. U niže narodne škole računaju se 
zabavišta i osnovne škole, dok su više narodne škole građanske škole, produžne 
škole i devojačka škola.

Dečja zabavišta osnovana su prvi put u Srbiji Zakonom o osnovnim školama 
Stojana Novakovića. Ta zabavišta bila su obavezna sa dvogodišnjim trajanjem. 
Tome dvogodišnjem obaveznom zabavištu Zakonom je ovako postavljen zada-
tak: „Da zabavlja i poučava decu, mušku i žensku, u uzrastu od 5 do 7 godina i da 
ih pripremi za učenje u osnovnoj školi“.

Za vlade Ustavobranitelja od srednjih škola rade u Srbiji: jedna šestorazredna 
(potom sedmorazredna) gimnazija u Beogradu, zatim od 1853. još tri četvoro-
razredne polugimnazije u unutrašnjosti zemlje. „Nastavlenijem“ od 1845. tim 
gimnazijama je ovako bio određen zadatak:

 y da razvijaju sve dobre sklonosti učenika,
 y da mladeži daju „izobraženije u naukama“, tj. znanje,
 y da oblagorođavaju čuvstva i stvaraju naklonost k svemu što je dobro i 

blagorodno.
„Nastavlenije“ odbacuje staru praksu razredne nastave u srednjim školama i 

tako konačno uvodi predmetnu nastavu. O tome u „Nastavleniju“ piše: „Profe-
sori predavatće nauke ne po razredima no po predmetima, kroza sve razrede“.

„Ustrojenijem“ je osnovana i jedna srednja škola realnog smera: Posleno-tr-
govačko učilište. Od ove škole nije kasnije postala neka trgovačka škola kako se 
moglo očekivati, nego prva r e a l k a u Srbiji (1865). Godine 1845. otvorena 
je u Požarevcu Trgovačka škola. Iste godine proradila je u Beogradu Nedeljna 
škola za momčad, kalfe i šegrte, i u Topčideru Zemljodelska škola. Od godine 
1854. u Kragujevcu radi vrlo dobro organizovana Vojno-zanatska škola. Prve dve 
muzičke škole ostvaraju se 1863. i to: Praviteljstvena muzička škola , koja prima 
učenike koji su svršili najmanje dva razreda gimnazije i sem toga su „za muziku 
daroviti i u Računici odlični“, i Praviteljstvena škola pevanja. Školovanje u prvoj 
traje tri godine, a u drugoj dve.

Godine 1838. otvoren je Licej kao posebna viša škola. „Ustrojenije javnog uči-
lišnog nastavlenija“ od 1844. ovu školu naziva „Liceum ili velika škola“ u kome se 
predaju „više nauke“. Po zakonu od 1853. godine stupa na snagu „Novo ustrojeni-
je Liceja“ po kome on sada ima tri odeljenja nauka: pravoslavno, estestvoslovno-
tehničko i obšte“. U opštem odeljenju neke nauke slušaju slušaoci oba odeljenja. 
Jednim posebnim zakonom od 1846. godine osnovana je pri Popečiteljstvu vnu-

trenjih djela Indžilirska škola u 
kojoj je učenje trajalo tri godine. 
prvih devet pitomaca ove škole 
bili su slušaoci Opšteg odeljenja 
Liceja. Indžilirska škola je bila či-
sto stručna škola u rangu fakulte-
ta. Iz te škole izišlo je samo jedno 
kolo inžinjera posle čega je škola 
zatvorena.

Dalji razvitak školstva išao je 
koliko u širinu toliko i u dubinu. 
Škole se umnožavaju po broju i 
po vrstama dok nastava u njima 
postaje sve bolja. Poslednje dece-
nije prošloga veka (1894/95) bilo je u Srbiji 977 osnovnih škola sa 1816 učitelja 
i preko devedeset hiljada učenika. U isto vreme je radilo četrnaest viših i deset 
nižih gimnazija sa tri stotine šezdeset nastavnika i oko šest hiljada učenika. Sem 
toga postojale su još i dve realke sa trideset i šest nastavnika i tri stotine pede-
set učenika. U to vreme postavlja se zahtev da se srednje školstvo preobrazi u 
realnom smeru. Menjaju se planovi i programi, smanjuje se nastava klasičnih je-
zika i ojačava nastava modernih živih jezika i prirodnih nauka. Na Velikoj školi 
jača položaj tehnike, jer su državi manje potrebni činovnici i pravnici a više tehni-
čari i prirodnjaci. Godine 1898. dolazi do ukidanja velikog broja gimnazija. Niža 
gimnazija zamenjena je novom građanskom školom koja je više nego gimnazija 
orijentisana ka privrednim pozivima.

Tokom celog 19. veka u Srbiji je bila gotovo potpuno zanemarena profesional-
na nastava. Sem napred pomenutih stručnih škola počinju se, od godine 1879, 
osnivati ženske radeničke škole kao privatne zanatske škole pod okriljem raznih 
ženskih društava. 

Godine 1881. osnovana je u Beogradu privatna Trgovačka škola koja kasnije po-
staje državna. Zakonom od 1899. godine ustanovljena je u Beogradu trorazredna 
Trgovačka akademija. A počev od 1887. godine osniva se niz „Nedeljno-prazničnih 
škola za trgovačku omladinu“, kao neka vrsta privatnih nižih trgovačkih škola. 

Godine 1863. otvorena je u Beogradu Viša ženska škola sa dvojakim zadat-
kom: da svojim učenicama daje više žensko obrazovanje i da „sprema odrasle 
devojke za učiteljke osnovnih škola“. Tek od 1876, ova škola počinje da sprema 
učiteljice kada je bila šestorazredna.

Povodeći se sa tim primerom i ostali gradovi u Srbiji počinju za svoj račun da 
osnivaju i izdržavaju slične ženske škole. Tako su nastale nove srednje ženske škole 
u Nišu, Požarevcu, Smederevu i Valjevu. Vredno je zabeležiti da se Državni savet, 
kao najviši državni organ u zemlji, protivio otvaranju viših ženskih škola, uopšte pa, 
razume se, i svakom višem ženskom obrazovanju od osnovnog. Savet se bojao da 
će to biti od „razornog uticajana patrijarharne osobine srpske porodice“. Ipak je, i 
pored toga protivljenja Državnog saveta, godine 1888. donet zakon o ustanovljenju 
trogodišnjih devojačkih škola. U Zakon o narodnim školama od 1898, kao što smo 
već napomenuli, unete su devojačke škole kao vrsta viših narodnih škola.

Prva učiteljska škola u 
Srbiji osnovana je 1871. godi-
ne u Kragujevcu. Od samog 
početka ova je škola dobila 
najmodernije uređenje i naj-
brižljivije odabran nastavnič-
ki kadar. Škola je osnovana 
kao trorazredna, ali je 1896. 
godine dobila i četvrti razred. 
Prilikom jedne diskusije u 
Glavnom prosvetnom savetu 
o toj školi, ministar prosvete 
je izjavio da ta učiteljska ško-
la „nadmaša svoja zadatak“. S tom izjavom se složila većina članova Prosvetnog 
saveta. Po njihovom mišljenju Srbiji u to vreme, nisu bili preko nužni tako viso-
ko obrazovani učitelji kakve je davala tadašnja učiteljska škola. Zbog učestalih 
nemira i štrajkova, poglavito političke prirode, učiteljska škola je premeštena iz 
Kragujevca u Beograd (1877). U Beogradu su se takvi nemiri još samo pojačali i 
umnožili, što je izazvalo novo premeštanje škole iz Beogradu u Aleksinac (1896). 
Druga učiteljska škola u Srbiji otvorena je 1881. u Nišu, ali je zbog nereda za-
tvorena 1896. Većina učenika te zatvorene niške učiteljske škole primljena je da 
produži školovanje u Aleksincu. Treća po redu učiteljska škola otvorena je u Ja-
godini 1897. godine.

Prve stručno-pedagoški obrazovane učiteljice počela je davati Viša ženska 
škola u Beogradu, o kojoj je napred bilo govora. U petom i šestom razredu te 
škole učili su se kao zasebni predmeti: pedagogika, metodika i školski rad. Prva 
ženska učiteljska škola, ustanovljena je zakonom od 1896. u Beogradu. Škola je 
međutim, proradila tek 1900. godine. Druga ženska učiteljska škola otvorena je 
uskoro u Kragujevcu (1902).

Godine 1863. donet je „Zakon o ustrojstvu Velike škole“ (Akademije), koja je, 
prema tome Zakonu, trebalo da bude „naučno zavedenje za više i stručno obra-
zovanje“. Po tome ustrojstvu Velika škola je imali tri fakulteta: filozofski, pravni 
i tehnički.

(Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (XI)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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GAWE: COVID-19

GNA 2020: ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG 
DRUŠTVA (OCD) U PANDEMIJI COVID-19

(Nastavak sa strane 1)

Svetska (Generalna) 
skupština Globalne 
kampanje za obra-

zovanje (GCE) je vrhovno 
upravljačko telo GCE. Odr-
žava se svake tri godine a 
čine ju obrazovne kampanje 
i predstavnici organizacija iz 
preko 100 zemalja. Uz razgo-
vore o širokom spektru pita-
nja koja se odnose na univer-
zalno obrazovanje, Skupština 
određuju i kampanje za narednih nekoliko godina. 
Članovi koji plaćaju ustavom (statutom) propisanu 
članarinu imaju pravo da prisustvuju Svetskoj skup-
štini i glasaju. Svetska skupština bira Odbor, koji se 
sastaje dva puta godišnje. Odbor nadgleda rad kam-
panja, realizaciju budžeta i rukovodi radom Sekre-
tarijata. Sekretarijat čini međunarodno osoblje koje 
podržava razvoj GCE, obezbeđuje resurse kampanje, 
podnosi izveštaje o lobiranju i materijalima za kam-
panju, vodi i pokreće međunarodne kampanje.

Poslednja, Šesta svetska skupština GCE-a odr-
žana je u Katmanduu (Nepal) 16. i 18. novembra 
2018. Okupilo se 300 učesnika iz 100 zemalja kako 
bi razgovaralo o budućnosti pokreta i razvilo stra-
tegije za odbranu prava na besplatno, javno i kvali-
tetno obrazovanje za sve. Razmatrani su i usvojeni 
prioriteti kampanje i zagovaranja za naredne četiri 
godine, izrađen novi strateški plan. Ustav (statut) je 
doživeo nekoliko izmena, pre svega po prvi put u 
istoriji pokreta posebnog odbora za organizacije pod 
vođstvom mladih. 

Izabrani su novi Odbor i predsednik. Za predsed-
nika GCE izabran je g-din Refat Sabbah, a g-din Sa-
muel Dembele (ANCEFA) za predsednika Odbora. 
Gospođa Madeleine Zuniga iz Peruanske kampanje 
za pravo na obrazovanje je nova potpredsednica GCE, 
a g-đa Mugvena Malukele iz Internacionale obrazova-
nja (EI) izabrana je za potpredsednicu Odbora.

Refaat Sabbah je obrazovni lider bogatog znanja 
i iskustva. Doživotni je aktivista za ljudska prava i 
obrazovanje. Generalni je direktor i osnivač Centra 
za nastavničko stvaralaštvo u Palestini, predsednik 
Arapske mreže za građansko obrazovanje (AN-
HRE), a u Odboru GCE je od 2015. Refaat je osno-
vao i ACEA, koji predstavlja jedanaest nacionalnih 
obrazovnih koalicija i tri regionalne koalicije iz ze-
malja koje govore arapski jezik.

Samuel Dembele je predsednik Upravnog odbo-
ra Afričke mreže kampanje za obrazovanje za sve 
(ANCEFA, od novembra 2015), predsednik Uprav-
nog odbora Nacionalne koalicije za obrazovanje za 
sve u Burkini Faso (CN-EPT BF, od aprila 2014.) i 
generalni sekretar Nacionalne unije nastavnika za 
srednje i visoko obrazovanje (SNESS, od 2010).

Ovih dana, uoči Globalne nedelje akcije 2020. 
planirane od 26. aprila do 2. maja primili smo cir-
kularno pismo GCE koje prenosimo u celosti;

Poštovani članovi, primite pozdrave GCE,

Nadamo se da ste dobro i bezbedno i da predu-
zimate sve mere predostrožnosti koje su preporučile 

Svetska zdravstvena orga-
nizacija i vaše Ministarstvo 
zdravlja da zaštitite sebe i 
svoje najmilije. COVID-19 
je prisutan u celom svetu i 
nadamo se da ćete pande-
miji pristupiti ozbiljno kako 
situacija i zaslužuje. Čak i 
ako je vaša zemlja za sada 
relativno pošteđena, prote-
kli mesec je pokazao da se 
sve može promeniti u de-

liću sekunde. Mere Svetske zdravstvene organizacije 
(WHO) o socijalnom distanciranju i rigoroznoj ličnoj 
higijeni pokazale su se vrlo efikasnim za zaustavlja-
nje eksponencijalne linije širenja virusa. Tokom kriza 
nastaju mnogi izazovi u komunikaciji stoga budite 
mirni i ne paničite na loše i uzbunjujuće vesti i infor-
macije, budite oprezni sa lažnim vestima i delite samo 
proverene korisne informacije.

GCE, kao globalni pokret, želi da izrazi svoju soli-
darnost sa onima koji su najviše pogođeni i da potvr-
di našu posvećenost da podržimo vas i vaše članove u 
ovim strašnim vremenima. Želimo da vas ohrabrimo 
da delite svoja iskustva i ideje, tako da svi možemo 
imati koristi učeći jedni od drugih i osigurati da za-
jedno ostanemo jaki. Obezbedili smo ovu platformu i 
ovu poruku putem e-pošte za sve nas da delimo, ažu-
riramo ili postavljamo bilo kakva pitanja, predloge ili 
informacije koje želite da delite na mreži.

Kao pokret, podržavamo odluku mnogih vlada da 
zatvore škole, napominjući da je i bez toga preko 800 
miliona dece i mladih lišeno prava na obrazovanje. 
Ipak, trebali bismo biti budni i nastaviti podizati svest 
o sledećim pitanjima.

Trenutna kriza je prilika da se potvrdi osnov-
na uloga organizacija civilnog društva (OCD) kao 
ključnog partnera u vanrednim situacijama. Mora-
mo osigurati da se obrazovanje u slučajevima kriza 
globalno shvati ozbiljno i da novi scenariji i planovi 
za vanredne situacije budu spremni da odgovore ni-
vou izazova. Rešenja poput učenja na daljinu treba 
istražiti, prilagoditi potrebama vašeg konteksta i ra-
zličitim mogućnostima učenika.

Takođe vas ohrabrujemo da imate aktivnu ulogu 
u promociji zdravstvene svesti i 
obrazovanja, kao i u širenju in-
formacija koje služe za podiza-
nje nivoa zdravstvenih praksi i 
promena ponašanja. Takođe i za 
psihosocijalne i emocionalne ak-
tivnosti podrške roditeljima i deci.

Posebno želimo da zahvali-
mo svima vama za vaš trud i 
nastavnicima širom sveta koji 
stoje na čelu trenutne krize. Oni će biti ključni za 
osiguranje prava na obrazovanje za sve, a o njihovoj 
kreativnosti zavisiće pronalaženje rešenja za učenje 
na daljinu u teškim kontekstima.

Nadalje, kao pokret, ohrabrujemo sve naše čla-
nove da rade uporedo s vladama na pružanju alter-
nativnih rešenja za krizu. Ne bismo trebali dolaziti 
samo sa preporukama, već i sarađivati sa vladama 
o alternativnim rešenjima da nastave sa pružanjem 

kvalitetnog besplatnog javnog obrazovanja za sve. 
Savetujemo vam da budete budni kako biste osigura-
li da pravo na obrazovanje za sve bude zaštićeno od 
strane svih aktera. Ovo je kritična i stresna situacija 
za javne sisteme i vreme je da zajedno sa obrazovnim 
vlastima radimo na pojačanim kolektivnim napori-
ma. Svesni smo lokalnih, regionalnih i međunarodnih 
izazova sa kojima se sve vlade trenutno suočavaju 
kao rezultat ove krize, a akteri civilnog društva treba-
li bi ih podržati kao cenjenog partnera.

U proteklih 20 godina, GCE se zalagala za snažne 
veze između obrazovanja i zdravlja i da ova dva os-
novna i ljudska prava ostanu javna dobra. Nadamo 
se da će ova kriza omogućiti svetskim liderima da 
razviju sisteme koji će biti efikasniji i koji će pravovre-
meno reagovati na krize.

U ovim izazovnim vremenima, želeli bismo da ceo 
Pokret bude budan i angažovan na sledećim važnim 
pitanjima da:

 y Osigura da vlade i ministarstva uključe OCD u 
izradu planova za vanredne situacije.

 y Izvrši pritisak na vlade i međunarodne organi-
zacije koje rade u zdravstvu i obrazovanju da 
dodele budžete za obrazovne aktivnosti u van-
rednim situacijama. Planovima su potrebni na-
menski budžeti.

 y Igra svoju ulogu u proceni planova i osigurati da 
podrška bude dobro koordinirana i usaglašena.

 y Naglasi komplementarnost između zdravlja i 
obrazovanja i usredsrediti se na procenu škol-
skog okruženja i VASH infrastrukture.

 y Obrati se vladama i OCD da opreme škole i po-
boljšaju spremnost školskog okruženja za učeni-
ke i nastavno osoblje u periodu oporavka.

 y Igra svoju ulogu u pritisku na zvanične i pri-
vatne medije da pažljivo prate ovu stvar u ovim 
okolnostima, uključujući osiguravanje da su te 
informacije dostupne osobama sa invaliditetom 
i onima koji žive u udaljenim područjima.

 y Drži vlade odgovornim za njihovu spremnost i 
kvalitet svoje pripremljenosti.

 y Aktivno učestvuje na sastancima Klastera ob-
razovanja i ojača rasprave o pravu na obrazo-
vanje za sve.

Svesni smo da su gore navedeni neposredni koraci 
koji se bave trenutnom situaci-
jom, i rado bi podržali i pružili 
rešenja vladama da bi se ovo 
postiglo. Kada se kriza završi, 
procenićemo odgovore vaših 
zemalja i nadamo se ponovo 
potvrditi naš stav da nije razu-
mno čekati da se kriza shvati da 
su organizacije civilnog društva 
sastavni deo rešenja. Vreme je 

da integracija i partnerstvo budu autentična praksa 
koja će se odraziti na celokupnost odnosa organizaci-
ja civilnog društva i vlada. 

Budite bezbedni, poštujte upute zdravstvenih rad-
nika i brinite o sebi i drugima!

Solidarno sa vama!

Samuel Dembele, predsednik Odbora GCE 
Refat Sabbah, predsednik Svetske skupštine GCE

UČENJE U VREME KRIZE: ZABRINJAVAJUĆA 
PODELA SVETA 

Učenje u vreme pandemije ne može se ograničiti samo na online načine

Teacher Task Force, međunarodna alijansa koju koordinira UNESCO, 
na osnovu podataka Instituta za statistiku UNESCO-a i Međunarod-
ne unije za telekomunikacije upozorila je da gotovo polovina od uku-

pnog broja učenika koje je pandemija COVID-19 odvojila od školskih klupa 
i nastavu prate van učionica (najmanje 1,5 milijarda), njih oko 826 miliona 

nema u svom domaćinstvu računar, a 43% (706 miliona) nema internet kod 
kuće, u vreme kada se digitalno učenje zasnovano na daljini koristi za osigura-
nje kontinuiteta obrazovanja u velikoj većini zemalja. Ovo je posebno izraženo 
u zemljama sa niskim prihodima, tako npr. u subsaharskoj Africi 89 odsto uče-
nika nema pristup kućnim računarima, a 82% nema pristup internetu. 
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GAWE: COVID-19

„Окупљамо се у доба 
кризе, када наша улога да 
водимо и координирамо 
агенду “Образовања 2030” 
никада није била већа“, изја-
вила је помоћница генерал-
ног директора UNESCО-а, 
Стефанија Ђа ни ни, отвара-
јући хитни он лајн саста нак 
Управног одбора “Обра-
зовања 2030” у четвртак, 2. 
априла 2020. 

Последице затварања 
школа у 187 земаља су пого-
диле 1,5 милијарду ученика, 
па су се чланови Управног 
одбора фокусирали на тај проблем и донели 
препоруке за хитне мере које треба да обезбе-
де правичност, подрже наставнике и спрече 
финансијске кризе које би могле погоршати 
иначе постојеће неједнакости у учењу и проду-
бити кризу у образовању. Описујући пандемију 
као људску и здравствену кризу, Ђанини је на-
гласила да солидарност и партнерство морају 
бити одговор глобалне образовне заједнице 
и да је неопходно јачање Глобалне коалиције 
КОВИД-19 која тренутно окупља преко 80 
јавних и приватних партнера. Она је позвала 
Управни одбор “Образовања 2030” да пре-
узме улогу координатора и да тако осигура да 
образовни системи изађу из кризе јачи него 
што су били раније и тако заштитили право на 
образовање свих ученика - посебно оних који су 
најрањивији.

Поруку глобалне солидарности поновио је 
копредседавајући, јапански професор Казухиро 
Иосхида, који је изјавио „ово је тренутак којим 
се тестира наша хуманост“. Даље је нагласио да 
„најслабији не би требали бити губитници“, те 
да би „правичност и инклузија требало да буду 
наша главна брига“.

Министарка образовања 
Колумбије, Марија Викторија 
Ангуло Гонзалез представила 
је искуство Колумбије и начин 
на који је регион Латинске 
Америке сарађивао - актив-
ну размену најбољих пракси. 
Кључни принципи стратегије 
за образовање у Колумбији су 
јачање породичних и настав-
ничких односа. Министарка 
је такође нагласила потребу 
за различитим приступима 
учењу у различитим кон-
текстима, укључујући диги-
талну, радио и телевизијску 

подршку. Социјално-емоционалне вештине и 
јачање менталног здравља ученика такође су 
биле део подршке. Колумбија гарантује и наста-
вак програма - храна код куће студентима који се 
ослањају на такву помоћ у свакодневној исхрани.

Наглашавајући потребу за различитим при-
ступима који би осигурали континуитет учења, 
директор UNICEF-овог програмског одељења за 
образовање Роберт Џенкинс поделио је искуства 
научена у време кризе са еболом, која је погор-
шала неједнакости, нарочито оне родне. Под-
сетио је на пораст сексуалног насиља, трудноће 
тинејџерки и високе стопе напуштања школе 
због затворености школа. 
Џенкинс је такође нагласио 
важност рашчлањених по-
датака да би се допрло до 
најугроженијих и позвао на 
проактивне мере како би се 
деци омогућило да се вра-
те формалним системима 
учења чим се криза смањи.

„Наставници су се наш-
ли на првој линији одбра-
не континуитета наставе, 

али су им алати и методологије учења на даљину 
наметнути без саветовања са њима, при чему 
великом броју недостаје адекватна обука за та-
кав начин подучавања“, рекао је Денис Синио-
ло из Интернационале образовања (Education 
International - EI), коментаришући прве резул-
тате недавне анкета из више земаља. Он се ос-
врнуо на 12 принципа EI за заштиту учења и на-
ставника, као и на недавни позив Међународне 
радне групе за наставнике за Образовање 2030. 
у шест тачака, позивајући „све владе, пружаоце 
услуга образовања, као и финансијере, јавне и 
приватне, да препознају улоге које наставници 
играју у образовном одговору и опоравку од 
кризе изазване КОВИДОМ-19“. 

Нели Марете из кенијског Министарства 
образовања такође је ставила нагласак на уло-
гу наставника, описујући стратегију земље за 
достизање циља - 15 милиона ученика, укључујући 
избеглице и номадске ученике у кенијским шко-
лама. Ово укључује преношење дигиталног кури-
кулума и побољшани ТВ програм. Подржавају се 
наставници за руковање дигиталним садржајем 
и за ефикасно праћење учења. Објаснила је да 
је повезаност велики изазов и признала да је 
прилагођавање дигиталног садржаја ученицима 
са посебним потребама и даље неопходно.

Оцењено је да је окупљање ради веће 
посвећености образовању важније него икад у 

светлу глобалне економ-
ске рецесије која би могла 
озбиљно утицати на буџете 
за образовање и помоћ по-
пут финансијске кризе из 
2008/09. Стога су представ-
ници Норвешке, Светске 
банке, Глобалног партнер-
ства за образовање, као и 
ОECD-а, позвали све актере 
да удруже снаге и ојачају по-
литичко јединство, подрже 

ЗАШТИТИ ОБРАЗОВАЊЕ, У И ПОСЛЕ КРИЗЕ 
СА KОВИДОМ-19

● Инклузија и правичност водећи принципи ● Препознати и подржати улогу 
наставника ● Осигурати одговарајући политичку посвећеност и улагања у образовање 

у фази опоравка

Nadalje, dok mobilni telefoni mogu omogućiti 
uče nicima pristupanje informacijama, poveziva-
nje sa svojim nastavnicima i međusobno, oko 56 
miliona učeni ka živi na lokacijama koje mobilne 
mreže ne pokrivaju, a od toga je skoro polovina u 
subsaharskoj Africi. 

„Iako se napori na pružanju usluge povezano-
sti internetom moraju višestruko povećavati, sada 
znamo da se nastavak učenja ne može ograničiti 
samo na online načine“, izjavila je Audrei Azo-
ulai, generalna direktorka UNESCO-a i dodala 
„Da bismo smanjili već postojeće nejednakosti, 
moramo podržati i druge alternative, uključujući 
korišćenje radio i televizijskih emisija u zajed-
nici i kreativnost prosvetnih radnika i prosvet-
nih vlasti o svim načinima učenja. Ova rešenja 
preporučujemo našim partnerima iz Globalne 
koalicije za obrazovanje“.

Globalno, najmanje 1,5 milijarda učenika i 
63 mi liona nastavnika osnovnih i srednjih škola 
pogođeni su dosad neviđenim poremećajem iza-
zvanim pandemijom COVID-19 sa zatvaranjem 
škola u 191 zemlji. 

Čak je i za nastavnike u zemljama sa razvijenom 
infrastrukturom informacionih i komunikacionih 
tehnologija (IKT) povezivanje sa domaćinstvima 
i brz prelazak na online učenje velik izazov. Za 
nastavnike u regionima u kojima su IKT i druge 
tehnologije na daljinu manje dostupne, tranzicija je još teža ili nemoguća.

Nastavnici takođe zahtevaju obuku za efikasno pružanje obrazovanja na da-

ljinu i putem interneta, ali takva je podrška na-
ročito oskudna u zemljama sa niskim prihodima. 
U podsaharskoj Africi samo je 64% nasta v ni ka u 
osnovnim i 50% srednjoškolskih nastavnika pro-
šlo minimalnu obuku, a to često ne uključuje IKT 
veštine. 

„Ove nejednakosti predstavljaju stvarnu pret-
nju kontinuitetu učenja u vreme neviđenih po-
remećaja obrazovanja“, rekla je Stefanija Đanini, 
pomoćnica generalnog direktora UNESCO-a za 
obrazovanje. „Rešavanje ovih praznina dalo je 
zamah pokretanju Globalne koalicije Covid-19, 
koja okuplja više od 90 partnera iz javnog i privat-
nog sektora, kako bi razvili univerzalna i pravedna 
rešenja i učinili digitalnu revoluciju uključivom.“

Globalna koalicija za obrazovanje uključila 
je i Međunarodnu uniju za telekomunikacije, uz 
ključne grupe koje, od ranije, podržavaju nastav-
nike, kao što su Education International, fondacija 
Varkei, Međunarodna organizacija rada i Među-
narodna radna grupa za nastavnike za obrazova-
nje 2030, koja je nedavno objavila Poziv za akciju 
podrške nastavnicima pogođenim pandemijom.

UNESCO je u petak, 17. aprila, održao svoj 
peti se mi nar o odgovoru međunarodne zajednice 
u obrazo va nju na Covid-19 radi razmene iskusta-
va zemalja i stra tegijama učenja na daljinu tokom 
pandemije Covid-19.

 prof. Hadži Zdravko M. Kovač
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Globalna nedelja akcije za obrazovanje 
(GAWE) 2020. godine Globalne kampa-
nje za obrazovanje (GCE) planirana je ove 

godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema 
„Ostalo je 10 godina do 2030. godine: Rešenja, prepo-
ruke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ 
izabrana je putem onlajn konsultacija sa članstvom.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) upravo 
je napunila 20 godina, a Globalna nedelja akcije za 
obrazovanje (GAWE) je u kasnim tinejdžerskim go-
dinama - slavi 17-tu (od 2003. godine). Anketa član-
stva dala je nosiocima GCE mandat da se vrate na 
ono što je GAWE i učinilo uspešnom u prethodnim 
godinama – masovnu mobilizaciju ljudi širom sveta. 

Postoji izražena i snažna volja miliona ljudi ši-
rom sveta da podrže zahteve za besplatnim, javnim, 
kvalitetnim i inkluzivnim obrazovanjem za sve. U 
digitalnom dobu takođe je važno imati alate i načine 
za masovnu upotrebu društvenih mreža, odnosno 
omogućiti i onima koji ne mogu da hodaju ulicama 
da učestvuju u akciji i tako da Akciju podrže svi. 

NSPRV je godinama usamljena sindikalna or-
ganizacija u Srbiji uporna u obeležavanju Globalne 
nedelje akcije za obrazovanje, ali uporna i da ove 

godine to učini vodeći računa o okolnostima u ko-
jima se nalazi zemlja i obrazovni sistem.

Ovo je i prilika da se podsetimo dokle smo stigli 
u realizaciji Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i za nas 
u prosveti najvažnijeg Cilja 4 „Osigurati inkluzivno 
i jednakokvalitetno obrazovanje i promovisati mo-
gućnosti celoživotnog učenja za sve“.

Elem, Ciljevi održivog razvoja, takođe poznati i 
kao globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na 
delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite život-
ne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. 
Ovih 17 ciljeva zasnivaju se na uspehu milenijumskih 
ciljeva razvoja, ali obuhvataju i nove prioritetne obla-
sti kao što su klimatske promene, ekonomske nejed-
nakosti, inovacije, održiva potrošnja, mir i pravda. Ci-
ljevi su međusobno povezani budući da ključ uspeha 
jednog cilja često leži u sagledavanju izazova koji su 
svojstveni nekom drugom cilju.

Aktivnosti za ostvarivanje ci-
ljeva održivog razvoja odvijaju se 
u duhu partnerstva i pragmatiz-
ma kako bi se sada napravili pra-
vi izbori i time obezbedilo odr-
živo poboljšanje života budućih 

generacija. Ciljevi daju jasne smernice i potciljeve koje 
sve države treba da usvoje u skladu sa svojim priorite-
tima i globalnim ekološkim izazovima u celini. Ciljevi 
održivog razvoja predstavljaju inkluzivnu agendu. 
Oni se bave osnovnim uzrocima siromaštva i ujedi-
njuju naše napore za uvođenje pozitivnih promena 
koje će se odraziti na našu planetu i njene stanovnike. 

„Podrška Agendi za održiv razvoj do 2030, pred-
stavlja prioritet za UNDP,“ rekla je administratorka 
UNDP-a Helen Klark. „Ciljevi održivog razvoja nam 
obezbeđuju zajednički plan i agendu za rešavanje 
nekih od gorućih izazova sa kojima se suočavamo 
na globalnom nivou, kao što su siromaštvo, klimat-
ske promene i sukobi. UNDP ima iskustvo i stručno 
znanje da bude pokretač napretka i podrži države na 
putu ka održivom razvoju.“

Ciljevi održivog razvoja stupili su na snagu u janu-
aru 2016. godine i nastaviće da 
usmeravaju politiku i sredstva 
UNDP-a u narednih 15 godina. 
Kao vodeća razvojna agencija 
Ujedinjenih nacija, UNDP je 
jedinstvenoj poziciji da kroz 
svoje delovanje u oko 170 ze-
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TEACHER TASK FOR: PODRŽITE 63 MILIONA 
NASTAVNIKA UGROŽENIH COVIDOM-19

(Nastavak sa strane 1)

репрограм отплате дугова, заштите потрошњу у 
социјалном сектору, упозоравајући да би импли-
кације смањења буџета могле бити драматичне. 

Хаим Саведра из Светске банке позвао је пар-
тнере да учине видљивом „тиху образовну кризу“, 
док је Андреа Шлајцер из ОЕCD-а позвао чланице 
да помогну земљама да у расподели оскудних ре-
сурса дају предност правичности и да искористе 
тренутни замах за осигурање јавне обавезе права 

на образовање сада, али и након кризе.
Затварајући састанак Стефанија Ђанини 

позвала је Управни одбор „да покрене скуп 
кључних порука и политика“ како би под-
ржао земље сада и након кризе, заштитио 
инвестиције у образовање и искористио замах 
за обликовање образовања будућности

Управни одбор SDGs-а за образовање 2030. 
је глобални механизам за консултације и коор-

динацију заинтересованих страна у образовању 
у Агенди одрживог развоја 2030. Његов основни 
циљ је усаглашавање и јачање подршке земљама 
и њиховим партнерима у остваривању глобал-
них циљева и циљева образовања и осигурање 
праћења и надгледања циљева везаних за 
образовање у оквиру Агенде 2030.

� проф.�Хаџи�Здравко�М.�Ковач

Oko 63 miliona osnovnoškolskih i srednjoš-
kolskih nastavnika širom sveta pogođeno je 
zatvaranjem škola u 165 zemalja zbog pan-

demije izazvane virusom Covid-19. Oni su na prvoj li-
niji odgovora kako bi se osiguralo da se učenje nastavi 
za skoro 1,5 milijardu učenika, koliko se predviđa da je 
ili će se naći van školskih klupa.

Širom sveta, zajedno sa školskim liderima, oni se 
brzo mobilišu i inoviraju kako bi učenicima u svojim 
kućama olakšali kvalitetno učenje na daljinu, sa ili 
bez upotrebe digitalnih tehnologija. Oni igraju ključnu ulogu i u komunikaciji 
i merama koje sprečavaju širenje virusa, osiguravajući da deca budu bezbedna i 
podržana. Ova, dosad, neviđena situacija dovodi do stresa nastavnika, učenika i 
njihovih porodica. 

U nekim slučajevima, nastavnici pokušavaju da upravljaju anksioznošću jer se 
od njih traži da rade i u situacijama kada je rizik od COVID-19 sve veći. Drugi se 
suočavaju sa stresom pružanja kvalitetnog onlajn učenja za koje su dobili malu ili 
nikakvu obuku ili podršku. U mnogim zemljama, nastavnici na određeno, sarad-
nici u nastavi i tehnničko i pomoćno osoblje za podršku obrazovanju su u riziku 
da im se ugovori raskinu i ostanu bez sredstava za život.

Radna grupa za nastavnike (Teacher Task For), međunarodna alijansa koja 
radi za nastavnike, objavila je 27. marta 2020. godine Poziv na akciju podrške na-
stavnicima kako bi se osiguralo da nastavnici budu zaštićeni, podržani i priznati 
tokom krize. Vođstvo, finansijska i materijalna sredstva za nastavnike su neop-
hodni kako bi se osiguralo da se kvalitetno podučavanje i učenje može nastaviti 
na daljinu tokom krize, i da oporavak bude brz.

Radna grupa za nastavnike poziva vlade, pružaoce usluge obrazovanja i finan-
sijere - javne i privatne, kao i sve relevantne partnere da:

1. Očuvaju nivo zaposlenosti i plata: Ova kriza ne može biti izgovor za sniža-
vanje standarda i normi ili umanjenje radnih prava. Plate i naknade celokupnog 
nastavnog i nenastavnog osoblja moraju se sačuvati.

2. Postave prioritete zaštite zdravlja, bezbednosti i 
dobrobiti nastavnika i učenika: Nastavnicima je po-
trebna socijalno-emocionalna podrška da bi se suočili 
sa dodatnim pritiskom na njih da pruže učenje u kri-
znim vremenima, kao i da pruže podršku svojim uče-
nicima u ovim zabrinjavajućim okolnostima.

3. Uključe nastavnike u formiranju odgovora o 
obrazovanju u vreme pandemije izazvane virusom 
COVID-19: Nastavnici će imati ključnu ulogu u fazi 
oporavka kada se škole ponovo otvore. Oni moraju 

biti uključeni u sve korake kreiranja i planiranja sadašnjih i budućih obrazovnih 
politika.

4. Obezbede odgovarajuću profesionalnu podršku i obuku: Malo se pažnje 
posvećeno pružanju nastavnika adekvatnoj obuci o tome kako da se osigura na-
stavak učenja. Moramo se brzo delovati kako bi se osiguralo da nastavnici dobiju 
potrebnu profesionalnu podršku.

5. Stave pitanje ravnopravnost u središte odgovora krize: Biće potrebna veća 
podrška i fleksibilnost za nastavnike koji rade; u zabačenim oblastima, sa ma-
njinskim ili inkluzivnim zajednicama, kako bi se osiguralo da sva deca dobiju 
kvalitetno obrazovanje.

6. Podrže regrutovanje i obuku stručnih nastavnika: Radna grupa za nastavni-
ke traži od finansijskih institucija da pomognu vladama da razvijaju obrazovne 
sisteme, a posebno nastavnike i nastavu za profesionalni razvoj radne snage. Ta-
kva podrška je posebno hitna u nekim najsiromašnijim zemljama sveta, koje se 
već bore kako da zadovolje svoje obrazovne potrebe zbog hroničnog nedostatka 
obučenih nastavnika.

Međunarodna radna grupa za nastavnike za obrazovanje 2030 je globalna mreža 
koju čini preko 90 vlada i oko 50 međunarodnih i regionalnih organizacija (uklju-
čujući UN organizacije, organizacije civilnog društva, nastavničku struku i fonda-
cije) koji rade na promociji nastavnika i osoblja u nastavi. Domaćin sekretarijatu 
Međunarodne radne grupe za nastavnike je UNESCO-a u svom sedištu u Parizu.

NAPREDAK KA CILJEVIMA 
ODRŽIVOG RAZVOJA

GAWE 2020: „Ostalo je 10 godina do 2030. godine: Rešenja, 
preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ 

(Nastavak sa strane 1)
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malja i teritorija pomogne u realizaciji ovih ciljeva.
Strateški plan UNDP fokusiran je na ključne obla-

sti, kao što su smanjenje siromaštva, demokratsko 
upravljanje, izgradnja mira, klimatske promene i rizik 
od katastrofa i ekonomske nejednakosti. UNDP pruža 
podršku vladama da integrišu ciljeve održivog razvoja 
u njihove nacionalne razvojne planove i politike. Ove 
aktivnosti su već u toku, budući da mnogim zemlja-
ma pružamo podršku da ubrzaju napredak postignut 
u okviru milenijumskih ciljeva razvoja.

Postizanje ciljeva održivog razvoja podrazume-
va partnerstvo vlada, privatnog sektora, civilnog 
društva i građana kako bi se budućim generacijama 
obezbedilo bolje životno okruženje.

Od svog osnivanja 2015. godine, Agenda 2030. je 
osnov za zajednički napredak ka održivom svetu - 
svetu u kojem bi svi ljudi mogli živeti produktivnim, 
živopisnim i mirnim životima na zdravoj planeti. 
Ta, 2030. godina je za nešto više od decenije i mora-
mo se zapitati da li naše današnje akcije postavljaju 
prave temelje za postizanje Ciljeva održivog razvoja 
(SDGs). Izveštaj o realizaciji Ciljeva održivog razvoja 
(za 2019. godinu), zasnovan na postignutim rezulta-
tima, pruža uvid da bi se odgovorilo na ovo pitanje. 

Elem, izveštaj pokazuje da je napredak ostvaren 
u nekim kritičnim oblastima i da su evidentni neki 
povoljni trendovi. Ekstremno siromaštvo znatno je 
opalo, stopa smrtnosti dece ispod 5 godina se smanji-
la za 49% u periodu od 2000. do 2017, imunizacije su 
spasle milione života, a velika većina svetskog stanov-
ništva sada ima pristup električnoj energiji. Zemlje 
preduzimaju konkretne akcije za zaštitu naše plane-
te; zaštićena morska područja su se udvostručila od 
2010, zemlje zajednički rade na rešavanju ilegalnog 
ribolova, 186 grupacija ratifikovalo je Pariški spora-
zum o klimatskim promenama, a skoro su sve izrazile 
svoj nacionalni doprinos Sporazumu. Oko 150 zema-
lja razvilo je nacionalne politike kako bi odgovorile na 
izazove brze urbanizacije, a 71 zemlja i Evropska unija 
sada imaju više od 300 politika i instrumenata koji 
podržavaju održivu potrošnju i proizvodnju. I širok 
spektar drugih aktera - međunarodne organizacije, 
preduzeća, lokalne vlasti, naučna zajednica i civilno 
društvo sarađivali su na SDGs na način koji uliva ve-
liku nadu u narednoj deceniji. Ujedinjene nacije, sa 
svoje strane, naporno rade na repozicioniranju u ra-
zvojnom sistemu Ujedinjenih nacija kako bi bile bolje 
opremljene da zadovolje potrebe vlada da odgovore 
na ovu integrisanu i transformativnu agendu. 

Bez obzira na napredak, ovaj Izveštaj identifikuje 

mnoge oblasti kojima je potrebna hitna kolektiv-
na pažnja. Prirodno okruženje se pogoršava alar-
mantnom brzinom; nivo mora raste, zakiseljavanje 
okeana se ubrzava, poslednje četiri godine su bile 
najtoplije u dosadašnjim merenjima, milioni biljnih 
i životinjskih vrsta su u riziku od izumiranja, a de-
gradacija zemljišta nastavlja se bez nadzora. Takođe, 
sporo se krećemo, u svojim naporima, da okončamo 
ljudsku patnju i stvorimo prilike za sve. Naš cilj da 
okončamo ekstremno siromaštvo do 2030. godine 
doveden je u opasnost dok se borimo da nađemo od-
govore na; tradicionalno uskraćivanje prava, nasilne 
sukobe i ranjivost na prirodne katastrofe. Globalna 
glad raste, a najmanje polovini svetske populacije 
nedostaju i osnovne zdravstvene 
usluge. Više od polovine dece u sve-
tu ne ispunjava standarde čitanja i 
matematike. Samo 28 odsto osoba 
sa teškim invaliditetom je primalo 
kakvu takvu novčanu naknadu, a 
žene, u svim delovima sveta, i dalje 
se suočavaju sa strukturnim prepre-
kama i diskriminacijom.

„Svima je jasno da je potreban 
mnogo snažniji, brži i ambiciozniji 
odgovor kako bi se postigla socijal-
na i ekonomska transformacija koja 
je potrebna za postizanje Ciljeva 
2030. godine. Iz analize dosadašnjeg 
napretka znamo šta funkcioniše. Stoga ovaj Izveštaj 
ističe područja koja mogu postići napredak u svih 17 
SDG; finansiranje, elastičnost, održive i inkluzivne 
ekonomije, efikasnije institucije, lokalne akcije, bolja 
upotreba podataka i korišćenje nauke, tehnologije i 
inovacija sa većim fokusom na digitalnu transfor-
maciju. U svemu što radimo moramo osigurati da 
izbor politika ne ostavlja nikoga isključenim i da 
nacionalni napori budu podržani efikasnom među-
narodnom saradnjom, zasnovanom na posvećenosti 
diplomatiji i sprečavanju kriza. Samit SDGs-a, samit 
o klimatskim akcijama i drugi ključni sastanci koji 
su održani u Njujorku u septem-
bru 2019. godine pružaju lideri-
ma priliku da svet vrate na pravi 
put i započnu deceniju povratka 
ljudima i planeti. Pravo je vreme 
za akciju i moramo delovati od-
mah“, rekao je Antonio Gutereš, 
generalni sekretar UN.

Što se tiče realizacije Cilja 4 

napredak je vidljiv, ali ... uprkos značajnom napret-
ku u pristupu obrazovanju i učešću u obrazovanju 
tokom proteklih godina, još uvek: 262 miliona dece 
i omladine uzrasta od 6 do 17 godina nisu u školi, 
a više od polovine dece i adolescenata nije usvojilo 
ni minimalne standarde čitanja i znanja iz mate-
matike. U 72 zemlje, prema poslednjim podacima, 
otprilike 7 od 10 dece uzrasta 3 i 4 godine prešlo je 
prag u najmanje tri od sledećih domena: pismenost 
i matematika, fizički razvoj, socijalno-emocionalni 
razvoj i učenje. U 2015. godini, procenjeno je da 617 
miliona dece i adolescenata osnovnoškolskog i nižeg 
srednjoškolskog uzrasta širom sveta (više od 50 od-
sto) nije ostvarilo ni minimum nivoa znanja iz čita-

nja i matematike. Od toga je oko dve 
trećine pohađalo školu, ali nije učilo 
u učionici ili je napustilo školu. Oko 
750 miliona odraslih, od čega su dve 
trećine žene, ostalo je nepismeno u 
2016. Polovina nepismenog stanov-
ništva živi u Južnoj Aziji, a četvrti-
na u podsaharskoj Africi. Mnogo 
zemalja u razvoju i dalje nema 
osnovnu infrastrukturu i pogodno-
sti za pružanje efikasnog okruženja 
za učenje. Podsaharska Afrika su-
očena je sa najvećim izazovima: na 
osnovnom i nižem srednjem nivou 
manje od polovine škola ima pristup 

električnoj energiji, internetu, računarima i zdravoj 
pijaćoj vodi. Sredstva ODA za stipendije u 2017. 
iznosila su 1,3 milijardu dolara. Australija, Francu-
ska, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i 
Severne Irske i institucije Evropske unije obezbedile 
su ukupnog gotovo dve trećine ovog iznosa. Global-
no gledano, došlo je do neznatnog napretka u pro-
centu nastavnika koji predaju u osnovnim školama, 
tačnije, on stagnira na oko 85 procenata (2015. god). 
Procenat stručnih nastavnika je najniži u subsahar-
skoj Africi (64%).

Brze tehnološke promene predstavljaju mogućno-
sti i izazove, ali okruženje za uče-
nje, kvalitet nastavnika i kapaciteti 
obrazovanja nisu dorasli zadatku. 
Stoga su potrebni usmereni napori 
za poboljšanje rezultata učenja to-
kom celoživotnog ciklusa, posebno 
za žene, devojke i marginalizovane 
grupe u ranjivim sredinama. 

 Prof. Hadži Zdravko M. Kovač

Obrazovanje omogućava rast socijalno-ekonomske mobilnosti i ključ 
je za izbegavanje siromaštva. Ipak, milioni dece i dalje nisu u školi, 
a ni svi koji je pohađaju nedovoljno uče. Više od polovine dece i 

adolescenata širom sveta ne ispunjava ni minimalne standarde poznavanja či-
tanja i/li matematike. Razlike u obrazovnim mogućnostima i ishodima velike 
su i zavise od regiona do regiona, a najviše zaostaju Subsaharska Afrika i de-
lovi centralne i južne Azije. Kao rezultat tih nejednakosti, mnogi studenti nisu 
u potpunosti spremni da savladaju programe koji su potreba visoko složene 
globalne ekonomije. Taj jaz bi trebao pružiti podsticaj kreatorima obrazovnih 
politika da preusmere napore na osiguravanju 
poboljšanja kvaliteta obrazovanja i da mu može 
pristupiti više ljudi svih starosnih grupa.

Globalna kriza učenja: Šokantno niske stope 
poznavanja čitanja i matematike upozoravaju

Globalno, procenjeno je da 617 miliona dece i 
adolescenata osnovnoškolskog i nižeg srednjoš-
kolskog uzrasta (više od 55 odsto globalne po-
pulacije) u 2015. godini nije imalo ni minimalna 
znanja iz čitanja i matematike. Trećina te dece i 
adolescenata je izvan škole i hitno je potreban 
nov pristup obrazovanju. Oko dve trećine njih 

pohađalo je školu, ali nisu stekli znanje, bilo zbog toga što su odustali ili jer 
nisu naučili osnovne veštine. 

Uprkos godinama stalnog rasta stope upisa, stope neusvajanja znanja i ve-
ština i dalje ostaju uznemirujuće visoke. One su najviše u Subsaharskoj Africi, 
gde se 88 odsto dece (202 miliona) osnovnoškolskog i nižeg srednjoškolskog 
uzrasta nije bavilo čitanjem, a 84 odsto (193 miliona) učenika nije se bavilo 
matematikom u 2015. godini. Ni Južna Azija nije bila mnogo bolja. Tamo 81 
odsto dece (241 milion) nije znalo čitati, a za 76 odsto (228 miliona) nedosta-
jalo je poznavanje osnovnih matematičkih veština. Devojčice su bile uspešnije 

od dečaka u učenju veština čitanja. Globalno gle-
dano, na svakih 100 dečaka koji su u 2015. godi-
ni ostvarili minimalno znanje čitanja, bilo je 105 
devojčica osnovnoškolskog uzrasta i 109 žena 
adolescenata nižeg srednjoškolskog uzrasta koje 
su ispunile najminimalni standard.

Kriza učenja ne samo da ugrožava sposobnost 
pojedinca da se izvuče iz siromaštva, već ugrožava 
i ekonomsku budućnost čitavih nacija, jer one u ta-
kmičenje na globalnom tržištu izlaze sa najmanje 
kvalifikovanim ljudskim resursima. Sledeća de-
cenija daje kreatorima obrazovnih politika važan 
okvir i priliku da osiguraju da se sva deca osposobe 
bar za osnovni nivo pismenosti i računanja.

CILJ 4: OSIGURATI INKLUZIVNO I 
JEDNAKOKVALITETNO OBRAZOVANJE I 

PROMOVISATI MOGUĆNOSTI CELOŽIVOTNOG 
UČENJA ZA SVE (RAPORT 2019)
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Obrazovanje u ranom detinjstvu (pre početka škole): 
Trećina dece u svetu isključena

Dokazi pokazuju da je kvalitetno obrazovanje u ranom detinjstvu jedno od 
najboljih ulaganja koje društvo može napraviti u svoju decu - ono gradi snažne 
temelje učenju u kasnijim godinama. U stvari, otkriveno je da je obrazovanje 
u ranom detinjstvu jedna od najjačih odrednica detetove spremnosti za školu, 
kako u zemljama visokog standarda, tako i u društvima sa niskim primanjima. 
Učešće u organizovanom učenju godinu dana pre službenog ulaska u osnovnu 
školu neprestano raste u proteklim godinama. Na globalnom nivou, stopa uče-
šća u obrazovanju u ranom detinjstvu bila je 69% u 2017. godini, u odnosu na 
63% u 2010. godini. Međutim, među zemljama su utvrđene značajne razlike, sa 
stopama od 7% do gotovo 100%. Stopa učešća u ranom detinjstvu bila je svega 
43 odsto u najmanje razvijenim zemljama.

Dostupnost škole svoj deci: Napredak zastao 

Uprkos značajnom napretku u pristupu i participaciji u obrazovanju, 262 
miliona dece i adolescenata (od 6 do 17 godina) bilo je van škole u   2017. To je 
činilo skoro petinu svetske populacije u toj starosnoj grupi. Od toga, 64 miliona 
su deca osnovnoškolskog uzrasta (oko 6 do 11 godina), 61 milion su adoles-
centi nižeg srednjoškolskog uzrasta (od 12 do 14 godina), a 138 miliona su 
bili mladi srednjoškolskog uzrasta (15 do 17 godina). Devojke se i da l je su-
očavaju sa preprekama u obrazovanju u većini regija, posebno u Centra lnoj 
Aziji, Severnoj Africi i zapadnoj Aziji, te Subsaharskoj Africi. U tim regijama 
verovatnije je da će devojčice svih godina biti isključenije iz obrazovanja od 
dečaka. Na svakih 100 dečaka osnovnoškolskog uzrasta koji nisu obuhvaćeni 
školovanjem tokom 2017. godine, 127 devojčica bilo je uskraćeno za pravo na 
obrazovanje u centralnoj Aziji, 121 u subsaharskoj Africi i 112 u severnoj Afri-
ci i zapadnoj Aziji. Na globalnom nivou, 118 devojčica je izostalo iz škole na 
svakih 100 dečaka. Nedavni uspesi u smanjenju broja dece koja nisu u školi i 
smanjenju rodne razlike u stepenu vanškolskog obrazovanja moraju se ponovi-
ti širom sveta kako bi se osiguralo da sva deca, svuda u svetu, pohađaju školu.

Previše je škola u Subsaharskoj Africi kojima nedostaju osnovni  
elementi kvalitetnog obrazovanja - obučeni nastavnici  

i adekvatni sadržaji

Adekvatna infrastruktura i obuka nastavnika igraju ključnu ulogu u kvali-
tetu obrazovanja. Od svih regiona, subsaharska Afrika suočena je sa najvećim 
izazovima u kad su u pitanju osnovni školski resursi. Situacija je ekstremna na 
primarnom i nižem sekundarnom nivou jer manje od polovina škola u Podsa-
harskoj Africi ima pristup pijaćoj vodi, struji, računarima i internetu. Na višem 
srednjem nivou 57 odsto škola ima struju, ali samo 25 do 50 odsto ima pristup 
pitkoj vodi, uređajima za pranje ruku, računarima i internetu. Drugi važan ko-
rak ka cilju kvalitetnog obrazovanja za sve je dovođenje dovoljno obučenih na-
stavnika u učionice. Ovde subsaharska Afrika ponovo zaostaje. U 2017. godini 
taj region je imao najniži procenat obučenih nastavnika u predškolskom (48%), 
osnovnom (64%) i srednjem (50%) obrazovanju.

Uprkos napretku, 750 miliona odraslih još uvek ne može ni da pročita, ni 
da napiše jednostavnu izjavu: Dve trećine su žene

Poslednjih decenija došlo je do poboljšanja osnovnih veština čitanja i pisanja i 
stalnog smanjenja rodnih razlika, pri čemu će stopa pismenosti žena rasti brže od 
stope pismenosti muškaraca u svim regionima u poslednjih 25 godina. Međutim, 
još uvek je 750 miliona odraslih - od kojih su dve trećine žene - ostalo nepi-
smeno tokom 2016. Stope pismenosti odraslih najniže su u subsaharskoj Africi 
i Južnoj Azija. Samo u Južnoj Aziji živi je skoro polovina (49 odsto) nepismenog 
stanovništva u svetu. Pozitivno je da su stope pismenosti mladih uglavnom veće 
od onih kod odraslih. Ovo odražava povećani pristup školovanju među mlađim 
generacijama, mada se mnogi učenici sa osnovnim veštinama čitanja i pisanja i 
dalje trude da ispune viši standard minimalnog znanja iz čitanja i matematike. 
Globalna stopa pismenosti za odrasle (15 i starije) je iznosila 86 procenata u 2016. 
godini, u poređenju sa 91 procenat omladine (od 15 do 24 godine). Međutim, 
pismenost mladih i dalje je niska u nekoliko zemalja, od kojih je većina u Subsa-
harskoj Africi.

GCE: GAWE 2020

ГАТО: ТАЈНО ЗАТУПЉИВАЊЕ ЈЕ СВРХА 
ОБАВЕЗНОГ ШКОЛОВАЊА

Један од најсигурнијих начина да препозна-
те истинско образовање јесте чињеница да 
оно не кошта много, не зависи од скупих 

играчака, написао је Џон Тејлор Гато Ево једне 
субверзивне књиге која уопште не претендује 
да буде таква – „Затупљују нас: тајна стратегија 
обавезног школовања” америчког педагога Џона 
Тејлора Гата. Говори о штетности масовног 

школовања у Америци, образовања које ства-
ра послушне службенике, а сузбија у личности 
насушно критичко и креативно мишљење. У 
САД је ово дело имало више издања, код нас 
га је у преводу с енглеског Иване Миленковић 
објавио чачански „Градац”. Пошто је своје 
есеје објавио под овим насловом, и после низа 
предавања и гостовања у различитим америчким 

институцијама, Гато је добијао писма родитеља 
који су одлучили да своју децу образују код куће. 
Тридесет година предавао је, писао књиге и ба-
вио се питањима америчког образовног система, 
а преминуо је октобра 2018.

Основна теза коју доказује Гато јесте да ма-
совно школовање шкоди деци, и да је потребно 
имати га мање, а не више. Према мишљењу ауто-
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Globalna sedmica akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Glo-
balne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. 
aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030. 

godine: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ iza-
brana je putem onlajn konsultacija sa članstvom.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) upravo je napunila 20 godina, a 
Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) je u kasnim tinejdžerskim go-
dinama - slavi 17 Nedelja obrazovanja (od 2003. godine). Anketa članstva dala 
je nosiocima GCE mandat da se vrate na ono što je GAWE i učinilo uspešnom 
u prethodnim godinama – masovnu mobilizaciju ljudi širom sveta. 

Postoji izražena i snažna volja miliona ljudi širom sveta da podrže zahteve 
za besplatnim, javnim, kvalitetnim i inkluzivnim Obrazovanjem za sve. U di-
gitalnom dobu takođe je važno imati alate i načine za masovnu upotrebu druš-
tvenih mreža, odnosno omogućiti i onima koji ne mogu da hodaju ulicama da 
i oni učestvuju u akciji i tako da Akciju podrže svi.

Izabrana tema ovogodišnje GAWE „Ostalo je 10 godina ...“ dobro se podu-
dara sa fokusom HLPF-a za 2020. godinu, sagledavajući sve SDG-ove „Ubrzane 
akcije i transformativni putevi: Realizacija decenije akcije i isporuka za održivi 
razvoj “. Tema GAWE omogućava nam da, kroz nedelju akcija, kreativno ojača-
mo obrazovni pokret oko ideje akcionog plana civilnog društva

U odnosu na prethodne godine, izabrani fokus se ne odnosi na tematsku ili 
programsku oblast već je usmeren na akcije i pre-
poruke. Ove godine pruža mogućnost da obrazovni 
pokret započne odbrojavanje od 10 godina do posti-
zanja Cilja 4 (SDG4). Ovo je godina za mobilisanje 
glasova građana kako bi se probudile vlade i svetski 
lideri da se sada bave obrazovanjem. Ova godina 
može se analizirati kroz sočiva potrebe za jačanjem 
civilnog društva koordiniranim akcijama. Raste broj 
glasova koji upozoravaju na „krizu učenja“ i potre-
bu za „ubrzanim akcijama“. Ovo je vreme da civilno 
društvo pojača i definiše svoj „ubrzani put“ i poželj-
na rešenja. 

Snažna zajednička akcija će, takođe, podržati one 

čiji se glas sve više i više isključuje ili im to preti na lokalnom ili nacionalnom 
nivou. Ipak, i pored brojnih i preuzetih obaveza prema kolektivnom i inkluziv-
nom učešću vlada i međunarodne zajednice, veliki broj nacionalnih obrazov-
nih koalicija i različitih organizacija civilnog društva je isključeno iz planiranja, 
implementacije i nadzora SDG4.

Ako civilno društvo ne može efikasno učestvovati u zvaničnim instancama, 
njegov glas se uvek mora čuti - putem „običnih“ ljudi.

Jedna od glavnih tema i oblasti na koju će se 2020. godine usredotočiti čitavo 
članstvo bila bi oko onoga što je Internacionala obrazovanja (Education Inter-
national - EI) nedavno nazvala „krizom finansiranja globalnog obrazovanja“.

Danas je nažalost, još uvek oko 260 miliona dece van škola, a 773 miliona 
je nepismenih odraslih osoba. To je milijarda ljudi potencijalno siromašnih i 
neizvesne budućnosti. Procenjuje se da bi dostigli SDG4, i uključili milijardu 
osoba u kvalitetan i inkluzivan obrazovni sistem, godišnje investicije u obra-
zovanje trebale da se udvostruče sa 1,2 na 3 triliona (1 trilion = 1 000 000 000 
000) dolara. Mnoge vlade još uvek ne dostižu međunarodni standard od 20% 
budžetskog udela za obrazovanje i 6% GDP za obrazovanje što je neophodan 
korak za postizanje SDG4. Istovremeno se, svake godine, prema MMF-u, iz-
gubi između 700 i 800 milijardi američkih dolara prihoda zbog izbegavanja 
poreza, izbegavanja poreza i nezakonitih finansijskih tokova multinacionalnih 
korporacija, a bogati pojedinci gube se u poreskim rajevima.

Vreme je da vlade i svetski lideri počnu istinski 
da deluju na proklamovanoj posvećenosti iskorenji-
vanju korupcije, pranja novca, poreske discipline i 
Obrazovanja za sve i da reše teško pitanje oporeziva-
nja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom 
nivou i povećaju svoja ulaganja u obrazovanje.

NSPRV je godinama usamljena sindikalna or-
ganizacija u Srbiji uporna u obeležavanju Globalne 
nedelje akcije za obrazovanje, ali uporna i da ove go-
dine to učini vodeći računa o okolnostima u kojima 
se nalazi zemlja i obrazovni sistem.

 prof. Hadži Zdravko M. Kovač

ра, умрежене школе претварају 
се да образују, а у ствари нас 
џепаре, као што је то Сократ 
пре неколико хиљада година и 
предвидео. 

„Један од најсигурнијих на-
чина да препознате истинско 
образовање јесте чињеница да 
оно не кошта много, не зависи 
од скупих играчака и сокоћала. 
Доживљаји који омогућавају 
да се оно деси, и самосвест која 
га покреће су малтене бесплат-
ни. На образовању је тешко од 
једног динара направити два. Али школовање 
је чудесна мутљавина, која непрестано бива све 
препреденија”, написао је Џон Тејлор Гато, који 
указује и на мисао математичара и филозофа 
Бертранда Расела да масовно школовање у Аме-
рици има дубоко антидемократску сврху, да је 
оно сплетка да се вештачки произведе нацио-
нално јединство укидањем људске разноликости 
и поништавањем ковачнице која ту разноликост 
производи, а то је породица. 

Према мишљењу лорда Расела, како нагла-
шава Гато, масовно школовање створило је 
препознатљивог америчког ученика: антиин-
телектуалног, сујеверног, без самопоуздања, а 
који има свог пандана у било којој другој нацији, 
бившој или садашњој. Та школована деца, рекао 
је Расел, постала су грађани танушног „масовног 
карактера, који презиру изузетност и естетич-
ност, бивајући недорасли личним кризама соп-
ствених живота”.

Подстицај да напише ову књигу, по сопстве-
ном признању, Гато је добио 1990. године, када је 
освојио прву од неколико награда за учитеља го-

дине. Мислио је да само уљудно 
захвали на додели, када је од 
једног бившег ученика добио 
идеју да ипак јавно изнесе нека 
своја запажања. Тако је написао 
говор „Психопатска школа”, у 
којем је описао неколико об-
разаца патолошког понашања 
код школске деце, како оне из 
богатих, тако и оне из сиромаш-
них породица. Тај говор прочуо 
се широм државе, усменим пу-
тем, али и захваљујући мањим 
часописима, па су Гату затим 

масовно стизала писма и подстреци на то да 
објасни специфичне механизме као узроке овак-
ве патологије. 

Гатов други говор „Наставник од седам 
наука”, одржан приликом прихватања на-
граде за наставника 1991. године државе 
Њујорка, био је објављен у стотинама часопи-
са. Убрзо је наставник који је држао предавања 
тринаестогодишњацима, позван да говори у 
старом здању Сената, Центру за уметности у 
Нешвилу, на инжењерском академском семи-
нару васионског центра Наса, у компанији Епл 
компјутери, владиним агенцијама у Сингапу-
ру, Куала Лумпуру, Боготи... „Иако сам мењао 
реторичко рухо ових говора, да их прилагодим 
различитој публици и околностима, моја суш-
тинска порука била је (и остаје) та да је при-
нудно институционално школовање апсолутно 
немогуће реформисати јер је оно већ у потпу-
ности успешно! Бриљантно извршава тачно 
оно за шта је првобитно било осмишљено, а то 
је да буде ’образовна’ компонента једне цен-
трализоване привредне масовне производње, 

којом се управља из шачице командних цента-
ра. Таква привреда има незајажљиве потребе: да 
би функционисала, она захтева одређену врсту 
’људских ресурса’, посебно ону која компулзивно 
себе одређује куповином ствари, поседовањем 
свега и свачега, процењивањем свега из пер-
спективе пријатности, физичке безбедности и 
статуса”, објаснио је Гато, додајући да су шко-
ле сјајан механизам да се услове надолазеће 
генерације на прихватање тоталног менаџмента, 
да се свима нама наметне једна врста доживот-
ног детињастог понашања у интересу научног 
менаџмента, а њему су потребни „крњи људи” да 
би њима управљао, зато што они који су целови-
ти одбацују „продужено старатељство”.

Као наставник, Гато је уочио да су деца, због 
тога што им школа одузима време да одрасту, 
равнодушна према свету одраслих, нису ра-
дознала, немају осећај за будућност, окрутна су 
једна према другој. Материјалисти су, несамо-
стални и пасивни млади људи, а лоше се осећају 
у испољавању присности.

Као решење за овакво стање Гато нуди жесто-
ку националну дебату, која би трајала година-
ма. Ако ствари разговором не постану боље, он 
предлаже да се новац којим је дотирано школ-
ство, слије натраг у породично образовање, 
да зацели породице и излечи децу. „Истинска 
реформа је могућа, али не би требало ништа да 
кошта. Треба да преиспитамо темељне премисе 
школства и одлучимо шта желимо да сва деца 
науче и зашто”, сматра аутор књиге „Затупљују 
нас”, који закључује: „Животи могу да се кон-
тролишу механизованим образовањем, али 
ће увек узвратити напад оружјем социјалне 
патологије: дрогама, насиљем, самоуништењем, 
равнодушношћу.”

GCE: GAWE 2020

Globalna nedelja akcije za obrazovanje od 26. aprila do 2. maja 2020.

 „OSTALO JE 10 GODINA DO 2030. GODINE: 
REŠENJA, PREPORUKE I PLANOVI CIVILNOG 

DRUŠTVA ZA DOSTIZANJE SDG4“
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Званични Светски дан безбедности и 
здравља на раду обележиће се у уторак 
28. априла 2020. наставком догађаја и 

активности на светском нивоу који ће се на-
ставити и до краја године, око теме “Безбед-
ност + здравље за све”. То је Дан за помињање 
свега учињеног и сумирање богатства стечених 
знања и искустава у досадашњем деловању аку-
мулираних током 101 година и Дан да се изрази 
спремност ИЛО да оцени промене које доноси 
будућност посла којим се бави и суочи се са 
њима. “Безбедност + здравље за све” је уједно 
и водећи програм Међународне организације 
рада (ILО).

Сигуран и по здравље безбедан рад је основ-
но људско право и темељ одрживог развоја. На-
жалост и поред тога, 2,78 милиона радника уми-
ре сваке године од повреда и болести на радном 
месту, а још 374 милиона пати од смртних по-
вреда и болести на раду. Поред несагледиве 
патње, изгубљени радни дани представљају ско-
ро 4% светског годишњег БДП-а.

“Сигурност + здравље за све” је усмерен при-
ступ да смањи учесталост смрти, повреда и бо-
лести на радном месту. Програм се фокусира 
на 4 стратешка подручја: 1) изградња знања, 2) 
изградњу капацитета, 3) изградња погодних на-
ционалних оквира и 4) изградња потражње за 
сигурношћу и здрављем на раду и циљевима: 
Опасни сектори као што су пољопривреда и 
грађевинарство, Радници са већом рањивошћу 
на радним повредама и болестима: млади 
радници (15-24), жене и радници мигранти, 

Мала и средња предузећа и Глобални ланци 
снабдевања.

Ове године ИЛО покушава да пронађе и 
адекватан одговор на пандемију COVID-19 

у области безбедности и здравља на раду 
и кроз “Сигурност + здравље за све” нуди 
прилагођени сет интервенција за решавање 
тренутних и дугорочних потреба за сигурношћу 
и здрављем на раду посебно због ризика изаз-
ваних пандемијом вируса COVID-19. Програм 
предвиђа пружање помоћи у усвајању нацио-
налних политика и мера на радном месту, које 
укључују превенцију биолошких опасности и 
спремност за ванредне ситуације у управљању 
ризиком предузећа и националне / секторске 
планове деловања за избегавање понављања за-
разе на радним местима. Конкретно, на основу 
брзе процене, Висион Зеро Фунд успоставља 
тренутну брзу подршку земљама где делује како 
би пружио одговарајуће одговоре у секторима 
који се односе на глобалне ланце снабдевања, 
нарочито одећом и пољопривредом.

Међународна организација рада (ILО) обе-
лежава Светски дан безбедности и здравља на 
раду 28. априла ради промовисања спречавања 
несрећа на раду и болести изазваним ра-
дом на глобалном нивоу. То је кампања за 
подизање свести која је намењена фокусирању 
међународне пажње на настале трендове у об-
ласти сигурности и здравља на раду и на обиму 
повреда на раду, болести и смртних случајева. 
У многим деловима света, националне вла-
сти, синдикати, организације послодаваца и 
стручњаци за сигурност и здравље организују 
активности на обележавању овог датума. 

� Проф.�Хаџи�Здравко�М.�Ковач,�председник

Актуелно

Ученици четвртих разреда основне школе, узраста 10 годи-
на, по први пут, следеће године учествоваће у међународном 
истраживању читалачке писмености и разумевању текста – 

PIRLS. PIRLS је међународна студија која мери и упоређује трендове 
развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 годи-
на) и пружa зeмљaмa учeсницaмa у истрaживaњу jeдинствeну прилику дa 
прикупe мeђунaрoднo упoрeдивe пoдaткe o читaлaчким кoмпeтeнциjaмa 
учeникa у том узрасту. Такође, овим тестирањем, државе учеснице 
прикупљају податке о нивоу подстицања читања у школи и код куће, као 
и релевантне информације о квалитету наставе у школама.

Конференција поводом овог истраживања, на којој је учествовало око 
190 истраживача и координатора из преко 60 земаља света, одржана је 
2. marta у Београду . Скуп је отворио министар просвете, науке и техно-
лошког развоја Младен Шарчевић. Вредност PIRLS 2021 истраживања се 
огледа не само у поређењу постигнућа уче-
ника из различитих земаља и утврђивању 
нашег ранга на листи светских образовних 
система, већ и у могућности да утврдимо 
карактеристике нашег образовног система 
које доприносе постигнућима у области 
читалачке писмености, а која је основа 
свих других писмености – математичке, 
природно-научне, финансијске – рекао је 
министар Шарчевић. Он је истакао да ће 
Србија ће по први пут учестовати у PIRLS 
истраживању у марту 2021. године.

Учешће Републике Србије у овом 
међународном истраживању је од велике 
важности за образовно-васпитни систем, 
јер без оваквих евалуација нису могуће 
стратешке припреме будућих активности, 
које ће допринети квалитету образовања и 

добробити појединца и друштва, рекао је Шарчевић.
Национални кооординатор истраживања и директор Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић 
навео је да веома важно то што су међународна истраживања поверена За-
воду за вредновање квалитета образовања и васпитања, као референтној 
државној установи која се бави осигурањем квалитета у образовању и 
којој је рад на оваквим истраживањима законом поверен посао.

На тај начин, али и користећи ранија искуства Института за педагошка 
истраживања у оквиру ТIMSS истраживања, можемо да осигурамо бољи 
квалитет реализације истраживања, а самим тим и да се надамо бољим 
крајњим резултатима у поређењу са другим образовним системима , ре-
као је Ранђеловић и истакао да се PIRLS спроводи у петогодишњим ци-
клусима, а први циклус је реализован 2001. године

У оквиру припрема за главно тестирање, према речима Ранђеловића, 
током овог месеца планирано је да се од-
ржи пробно тестирање, али само у шко-
лама које су изабране применом посебне 
технологије.

Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања је домаћин 
међународног састанка Националних ко-
ординатора истраживања, четвртог по реду, 
у овом циклусу од 2-6. марта 2020. Главна 
тема скупа је вредновање и бодовање тесто-
ва, као и организација обуке за прегледаче 
тестова.

PIRLS (The Progress in International 
Reading Literacy Study) је истраживач-
ки пројекат Међународног удружења за 
евалуацију образовних постигнућа (IEA) 
које спроводи велике компаративне 
студије у образовању од 1959. године.

СВЕТСКИ ДАН  
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ:  
“БЕЗБЕДНОСТ + ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ”

СРБИЈА ПРВИ ПУТ 
У PIRLS ИСТРАЖИВАЊУ 
У МАРТУ 2021. ГОДИНЕ
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Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave 
za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se 
na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih 

koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE). 
Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski 
popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama. Obuhva-
ćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Po-
reskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa 
obračunatim zaradama. U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu 
i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve 
isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine: zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za 
dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; na-
knade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji 
odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo 
zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom 
radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.; 
naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o 
obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za 
bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao 
i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostran-
stvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremni-
ne zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, 
jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova 
pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog obo-
ljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se 
ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim po-
dacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu poda-
taka za Republiku Srbiju (ukupno).

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2020. godine iznosila je 
82.836 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) 
iznosila 59.941 dinar.

Prosečne zarade u 2020.
Januar Februar

Bruto Neto Bruto Neto 
Republika Srbija – ukupno  82 836  59 941  80 288  58 132
Zarade zaposlenih u radnom odnosu  83 249  60 258  80 731  58 472
Zarade zaposlenih van radnog odnosa  54 820  38 422  52 648  36 898
Zarade zaposlenih u pravnim licima  87 871  63 669  85 296  61 833
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih  45 537  32 320  42 747  30 383
Zarade u javnom sektoru  94 561  67 931  92 060  66 170
Zarade van javnog sektora  77 518  56 317  74 947  54 485

U odnosu na decembar 2019. godine, prosečna bruto zarada obračunata za 
januar 2020. godine nominalno je veća za 0,7%, a realno za 0,1%, dok je proseč-
na neto zarada nominalno veća za 0,3%, a realno je manja za 0,3%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za 
januar 2020. godine nominalno je veća za 10,0%, a realno za 7,8%, dok je pro-
sečna neto zarada veća za 9,9% nominalno, odnosno za 7,7% realno.

Medijalna neto zarada za januar 2020. godine iznosila je 46 167 dinara, što 
znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Prosečna bruto zarada za februar ove godine iznosila je 80.288 dinara, 
dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 58.132 di-
nara.

Rast bruto zarada u periodu januar-februar ove godine, u odnosu na isti 
period prošle godine, iznosio je 10,5 odsto nominalno, odnosno 8,3 procen-
ta realno, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Istovremeno, kako 
se navodi, neto zarade su porasle za 10,4 odsto nominalno i za 8,2 procenata 
realno. U poređenju sa januarskom neto platom 2020 bila je realno manja za 
3,6 odsto.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za fe-
bruar ove godine nominalno je veća za 11 posto, a realno za 8,9 odsto, dok je pro-
sečna neto zarada veća za 10,9 procenata nominalno, odnosno za 8,8 posto realno. 
U poređenju sa januarskom bruto platom 2020 bila je realno manja za 3,7 odsto.

Neto zarade u obrazovanju bile su tek nešto malo iznad republičkog proseka 
u januaru – 1,34 odsto, a u februaru 2,67 odsto.

Medijalna neto zarada za februar 2020. godine iznosila je 45.106 dinara, što 
znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Statistika

ZARADE U JANUARU I FEBRUARU 2020
Prosečna zarada po zaposlenom u januaru 59.941 dinar

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici 
Srbiji, po delatnostima

Zarade Neto zarade
II 2020 I-II 2020 II 2020 I-II 2020

Ukupno  80 288  81 562  58 132  59 036
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  68 992  70 417  50 093  51 044
Rudarstvo  120 666  127 763  86 620  91 665
Prerađivačka industrija  70 483  71 898  51 224  52 182
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom  131 930  139 377  94 214  99 441
Snabdevanje vodom i upravljanje otp. vodama  72 841  74 526  52 752  53 929
Građevinarstvo  71 852  73 906  52 256  53 799
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila  66 444  67 418  48 289  48 989
Saobraćaj i skladištenje  71 834  73 389  52 340  53 458
Usluge smeštaja i ishrane  50 541  51 873  36 716  37 640
Informisanje i komunikacije  146 637  147 680  106 895  107 960
Finan. delatnosti i delatnost osiguranja  138 003  140 422  99 713  101 406
Poslovanje nekretninama  79 461  81 606  57 493  59 207
Stručne, naučne, inform. i teh. delatnosti 100 477 101 708 72 775 73 640
Admin. i pomoćne uslužne delatnosti 71 518 72 813 51 939 52 825
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 98 458 98 313 70 604 70 507
Obrazovanje 82 831 83 594 59 683 60 217
Zdravstvena i socijalna zaštita 84 804 85 576 61 044 61 587
Umetnost; zabava i rekreacija 67 656 68 403 49 069 49 623
Ostale uslužne delatnosti 61 139 62 868 44 072 45 287

DEFINICIJA ZARADE

PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM  
ZA FEBRUAR 58.132 DINARA

Zarade u prosveti i republički prosek

Period
Prosečne zarade Pros. zarade bez poreza i dop.

Ukupno  
RS

Obrazo-
vanje Indeks (3:2) Ukupno  

RS
Obrazo-

vanje Indeks (6:5)

1 2 3 4 5 6 7
I 2019 75 296 77 400 102,79 54 521 55 776 102,30
II 2019 72 350 76 131 105,23 52 426 54 885 104,69
III 2019 74 755 76 871 102,83 54 271 55 403 102,09
IV 2019 75 441 76 765 101,76 54 645 55 328 101,25
V 2019 76 511 78 444 102, 53 55 380 56 517 102,05
VI 2019 74 009 77 442 104,64 53 633 55 814 104,07

VII 76 056 78 907 103,75 55 042 56 831 103,25
VIII 2019 74 768 77 113 103,14 54115 55 580 102,71
IX 2019 74 160 77 272 104,20 53 698 55 691 103.71
X 2019 76 096 78 291 102,89 55 065 56 426 102,47
XI 2019 77 879 84 304 108,25 56 331 60 654 107,67
XII 2019 82 257 83 712 101,77 59 772 60 317 100,91

I 2020 82 836 84 354 101.83 59 941 60 750 101.34
II 2020 80 288 82 831 103.17 58 132 59 683 102.67

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje 
u martu 2020. godine, u odnosu na fe-
bruar 2020. godine, u proseku su niže za 

–0,1 odsto. Potrošačke cene u martu 2020. godine, 
u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, 
povećane su za 1,3 odsto, dok su u poređenju sa 

decembrom 2019. godine povećane u proseku za 
1,0 posto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i 
usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u 
martu 2020. godine, u odnosu na prethodni me-
sec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i 

kultura (–1,4%), Transport (–1,1%) i Odeća i obuća 
(–0,2%). Rast cena zabeležen je u grupama Komu-
nikacije (1,1%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće odr-
žavanje stana (0,2%) i u grupama Hrana i bezalko-
holna pića i Zdravstvo (za po 0,1%). Cene ostalih 
proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Indeksi zarada
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

II 2020
I 2020

II 2020
Ø 2019

II 2020
II 2019

I-II 2020
I-II 2019

II 2020
I 2020

II 2020
Ø 2019

II 2020
II 2019

I-II 2020
I-II 2019

Nominalni 96,9 105,9 111,0 110,5 97,0 105,9 110,9 110,4
Realni 96,3 104,2 108,9 108,3 96,4 104,2 108,8 108,2

DEFLACIJA U MARTU -0.1 ODSTO: GODIŠNJA INFLACIJA 1,3 ODSTO
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Док ово пишемо више је од месец дана од проглашења ванредног 
стања на територији Републике Србије и доношења Уредбе о 
организовању рада послодаваца за време ванредног стања, чини 

се да су се страсти, донекле, стишале у погледу статуса запослених, који је 
у првим недељама био неизвестан и хаотичан.

Претње отказом и суморна предвиђања о гашењу фирми, поред 
појачане бриге о здрављу услед проглашене пандемије, довели су до прав-
не неизвесности и потенцијалне егзистенцијалне угрожености десетине 
хиљада запослених.

И поред интервенције државе у радне односе и сета правила који се 
тичу обавеза послодаваца за време трајања ванредног стања, нека питања 
и даље остају отворена. Поједина правила послодавци тумаче на штету 
запослених, а радницима су још увек недовољно јасна њихова права и 
обавезе послодавца у време трајања ванредног стања, што је и разумљиво, 
с обзиром на својеврсно стање правног хаоса у које смо доспели свакод-
невним мењањем прописа од стране надлежних, у складу са прогресом 
пандемије.

ДВА ГЛАВНА ПИТАЊА
У низу правних недоумица и различитих интерпретација донетих ака-

та, издвајају се два најчешће постављана питања:
 y Да ли и даље важи мој уговор о раду са послодавцем?

Одговор на ово питање је ДА! Не само да важе услови на које сте приста-
ли потписујући уговор о раду са послодавцем, већ важи и низ заштитних 
одредби установљених у корист радника Законом о раду. Проглашењем 
ванредног стања Закон о раду није стављен ван снаге. Напротив, његове 
одредбе нам дају одговоре на бројна питања која муче запослене, пого-
тово с обзиром на слаб домашај Уредбе о организовању рада послодавца 
за време ванредног стања, која практично понавља обавезе послодаваца 
којих је дужан да се придржава и у редовним околностима.

 y Да ли послодавац може да ме отпусти само због чињенице 
проглашења ванредног стања?

Одговор на друго питање је НЕ – послодавац не може да Вас отпусти 
и да као отказни разлог наведе чињеницу проглашења ванредног стања! 
Послодавац може да отпушта запослене без обзира на ванредно стање, 
али то мора урадити из прописаних оправданих отказних разлога, уз 
поштовање законских процедура.

КОЈИ ЈЕ МОЈ СТАТУС?
Мој послодавац је организовао рад од куће
Користећи могућност организације рада од куће, послодавац Вам је до-

ставио решење о обављању радних задатака од куће. Ово се у пракси де-
сило са низом запослених којима природа посла то дозвољава. Обавезан 
садржај овог решења је трајање радног времена и начин вршења надзора 
над радом запосленог. На сва остала питања се примењују одредбе Вашег 
уговора о раду.

Дакле, послодавац не може да Вам смањи примања само због 
чињенице да сте променили место рада. Закон о раду регулише питање 
радног односа ван просторија послодавца и недвосмислено потврђује 
– основна зарада запосленог који ради ван просторија послодавца не 
може бити утврђена у мањем износу од основне зараде запосленог који 
ради на истим пословима у просторијама послодавца. Разлика у Вашим 
примањима у односу на период када сте радили у просторијама посло-
давца огледа се само у накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са 
посла, а основна зарада остаје иста.

 y Мој посао захтева да сам на радном месту и за време ванредног 
стања

Ово су она радна места која су од виталног значаја за живот грађана 
(или би тако требало да буде) и код којих је природа делатности таква 
да није могуће организовати рад од куће. Закон о раду, наравно, важи 
и за Вас и примењује се, али су, чини се, одредбе другог закона за Вас од 
круцијалне важности, како бисте сачували своје здравље и здравље својих 
најближих. Ради се о Закону о безбедности и здрављу на раду, који на 
детаљан начин регулише обавезе послодаваца, а које важе и у редовним 
околностима!

На основу опште законске формулације да је обавеза послодавца да 
обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима 
су спроведене мере безбедности и здравља на раду, произилази и низ 
конкретних мера, прецизираних Уредбом о организацији рада посло-
даваца за време ванредног стања. Шта то конкретно значи? У условима 
проглашене пандемије изазване корона вирусом, послодавац је обавезан 
да Вам обезбеди заштитну опрему у довољним количинама – заштитне 
маске и рукавице, да Вам омогући рад у складу са мерама донетим у циљу 
сузбијања пандемије, да обезбеди прописану удаљеност радника једних 

од других, да организује сменски рад, како би што мање запослених до-
шло у међусобни контакт.

 y Када запослени може да одбије да ради?
Према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду запослени 

има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот 
и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност 
и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те мере не обе-
збеде. У том случају запослени се може обратити послодавцу са захтевом 
да предузме мере које, по мишљењу запосленог, нису спроведене. Ако по-
слодавац не поступи по захтеву у року од осам дана од пријема захтева, 
запослени има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.

 y Радим у просторијама послодавца или код куће, али са непуним 
радним временом

Послодавац предлаже запосленима ову опцију, углавном, ако је дошло 
до смањења обима посла, услед проглашеног ванредног стања. Битно је да 
знате да послодавац не може самостално да донесе овакву одлуку, рад са 
непуним радним временом могућ је само уз сагласност воља обе стране, 
дакле, закључује се анекс уговора о раду, којим се мењају првобитно до-
говорени услови рада.

Међутим, одбијање закључења анекса уговора о раду представља један 
од оправданих отказних разлога од стране послодавца, па се, на неки на-
чин, изиграва смисао сагласности воља и поставља својеврсни ултиматум 
запосленом, који одбијањем анекса доводи себе у ситуацију да оправда 
евентуални отказ од стране послодавца. Постоји још једна „цака“ – посло-
давац може понудити запосленом измену уговорених услова рада само 
из таксативно одређених законских разлога или разлога предвиђених оп-
штим актом послодавца и уговором о раду.

Било како било, уколико радите са непуним радним временом, по-
слодавац је дужан да Вам обезбеди исте услове рада као и запосленом са 
пуним радним временом који ради на истим или сличним пословима. У 
овом случају зарада Вам се умањује сразмерно времену проведеном на 
раду.

 y Запослени у самоизолацији
Дошли сте из иностранства и изречена Вам је мера обавезне изолације 

у кућним условима у трајању од 28 дана. У зависности од датума уласка 
на територију Републике Србије, могуће је да Вам је ова мера усмено са-
општена. Ради регулисања Вашег радноправног статуса, потребно је да 
обавестите послодавца о ситуацији у којој се налазите, као и да захтевате 
да Вам се изда акт о изреченој мери обавезне самоизолације од надлежног 
санитарног органа. Потврду о изреченим мерама, као и неопходне дозна-
ке, такође, достављате послодавцу.

Додатна појашњења и образац захтева можете пронаћи на сајту Мини-
старства здравља. У овом случају, одсуствујете са рада јер сте привремено 
спречени за рад, а због одређене мере обавезне изолације као клицоноше 
или због појаве заразних болести у Вашој околини.

Ваша примања у случају изолације у кућним условима прописана 
су Законом о здравственом осигурању и она износе, као и у редовном 
случају привремене спречености за рад, односно тзв. боловања, 65 по-
сто од основа за накнаду зараде. Препорука Владе Републике Србије јесте 
да послодавци овој категорији запослених, као и запосленима оболелим 
од заразне болести Ковид-19, обезбеде накнаду зараде у висини од 100 
посто основа за накнаду зараде, односно примање пуне плате за време 
одсуства са рада по овом основу. Ова се препорука првенствено (али не 
и искључиво) односи на лица која су се непосредно излагала ризику по 
основу обављања послова и радних задатака, односно на лекаре, меди-
цинско особље, припаднике војске и полиције.

 y Мајке деце млађе од 12 година и хронични болесници
Упркос распрострањеним интерпретацијама, изазваним непрецизним 

изјавама датим путем медија, ни месец дана од проглашења ванредног 
стања, нису прописане посебне мере које би обавезале послодавце да 
омогуће овим категоријама запослених неку врсту плаћеног одсуства са 
рада.

У непрегледном сету објављених прописа, који се доносе ради 
сузбијања заразне болести изазване корона вирусом и обезбеђивања 
функционисања живота и рада током трајања ванредног стања, једини 
акт у ком се помињу мајке и хронични болесници јесте Инструкција о 
потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног 
ванредног стања, коју је Министарство државне управе и локалне само-
управе упутило јединицама локалне самоуправе.

Овај акт предвиђа да послодавци имају у виду да су нарочито угрожена 
лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година и 
да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12 година, а нарочито уко-
лико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена 
радна обавеза. Приоритетно је за наведена лица да им се омогући рад од 
куће. Дакле, ове категорија лица нису ослобођене рада, а уколико сте за-
послени у јавном сектору и хронични сте болесник, имате више од 60 го-
дина или дете млађе од 12 година, загарантован Вам је рад од куће.

Правници одговарају

РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ У ВАНРЕДНОМ 
СТАЊУ
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TURSKA: POLICAJCI OBRADOVALI 
BOLESNOG DEČAKA TORTOM I 

IGRAČKAMA ZA ROĐENDAN
Policija u turskom gradu Mardinu je u ove dane pandemije 

koronavirusa, povodom njegovog rođendana, priredila prijat-
no iznenađenje dečaku koji boluje od hronične bolesti, prenosi 
agencija Anadolija. Naime, članovi porodice šestogodišnjeg 
Muhameda Mirze Beleka su, pošto ne mogu izlaziti, zvali po-
liciju kako bi im pomogli da kupe nešto za svog sina koji slavi 
rođendan. Policija u tom gradu je, saznavši da dečak slavi ro-
đendan, odlučila da mališana obraduju tortom. Ubrzo su pro-
našli kućnu adresu porodice Belek, te su pozvonili na vrata i 
dečaka, koji nije znao šta ga čeka pred vratima, obradovali tor-
tom i igračkama. Dečak je bio vidno oduševljen rođendanskim 
poklonima i presrećan, a policajci su iskoristili priliku da malo 
porazgovaraju s porodicom i dečakom i požele mu mnogo sre-
će i zdravlja u životu.

HOLANDSKI STUDENTI: SOFTVERI 
ZA SPREČAVANJE VARANJA KRŠE 

PRIVATNOST, UNIVERZITET: 
SPROVODIMO SAMO NAJOSNOVNIJE 

NADGLEDANJE
Holandski studenti su optužili univerzitete da krše njihovu privatnost 

korišćenjem softvera za nadgledanje, odnosno sprečavanje varanja na ispitima 
koji se sprovode onlajn zbog epidemije koronavirusa širom sveta. Univerziteti u 
Holandiji su za sprovođenje ispita počeli da koriste softver putim kojeg mogu da 
pristupe veb-kameri studenta, mikrofonu, podacima o lokaciji, istoriji pregleda 
u pretraživaču, kao i detaljima o tome koje programe studenti koriste, navodi 
Rojters.

Hiljade studenata Univerziteta u Tilburgu je zato potpisalo peticiju kojom tra-
že da ta ustanova pronađe drugi način ocenjivanja. “Moramo da ceo lični prostor 
učinimo dostupnim na veb-kameri da bi oni bili sigurni da ne varamo. To je 
suludo”, rekla je studentkinja Naomi de Leng, koja je i pokrenula peticiju. Uni-
verzitet je saopštio da razume zabrinutost, ali da 130.000 ispita mora da se završi 
pre početka nove akademske godine.

Na svojoj veb stranici, Univerzitet je objavio da prilikom polaganja ispita obav-
lja samo najosnovnije nadgledanje, koje nudi program “Proktorio”, i da će svi 
prikupljeni podaci biti izbrisani. “Povreda privatnosti može biti veća prilikom 
polaganja ispita gde su studenti fizički prisutni”, rekao je rektor Univerziteta u 
Tilburgu. Tehnologija praćenja koristi se u visokom obrazovanju i u drugim 
evropskim zemljama, uključujući Francusku, Nemačku i Britaniju, ali se najčešće 
koristi u SAD.

U borbi protiv koronavirusa vlade širom sveta okrenule su se tehnološkim kom-
panijama kako bi razvile aplikacije za svakodnevno praćenje kretanja ljudiili upo-
zorile građene ukoliko su bili u kontaktu sa zaraženima. Mnogi, međutim, strahuju 
da bi primena tih aplikacija moglа da dovede do zloupotrebe ličnih podataka.

NEMAČKA: ZAKONSKO PRAVO NA 
RAD OD KUĆE

Nemački ministar za rad Hubertus Hajl izjavio je da namerava da predloži 
uvođenje zakonskog prava na rad od kuće u slučajevima u kojima je to izvod-
ljivo, čime bi to postalo moguće i pošto pandemija korona virusa postane 
prošlost. U izjavi za list „Bild am zontag”, on je rekao da takav zakon želi da 
predloži na jesen, i da je, prema prvim procenama, tokom pandemije proce-
nat ljudi koji rade od kuće porastao sa 12 na 25 odsto, pa je na taj način sada 
radno angažovano ukupno oko osam miliona ljudi. 

“Svi koji to žele a posao im to dozvoljava, trebalo bi da budu u mogućno-
sti da rade iz kućne kancelarije, čak 
i kada se pandemija korona virusa 
okonča. Za vreme pandemije, sazna-
jemo koliko posla se u današnje vre-
me može obaviti od kuće”, rekao je 
Hajl. Kako podseća AP, Hajlova So-
cijaldemokratska partija, manjinski 
partner u vladajućoj koaliciji koju 
predvodi kancelarka Angela Merkel, 
još u decembru je pozvala na uvođe-
nje prava na rad od kuće.

NOVE REČI U REČNICIMA – KORONA-
KAŠLJAČ“, „KARANTIN PARTY“...

Holandski ekvivalenti za izraze “korona-kašljač”, “zabrana rukovanja” i “ka-
rantin party” neke su od novih reči u holandskom jeziku iskovane tokom pan-
demije koronavirusa, navodi se u novom internet rečniku. Rečnik iz doba koro-
navirusa sadrži više od 700 reči, a inicijativa je glavnog urednika standardnog 
rečnika Van Dale, Tona den Bona, objavila je televizija NOS. U rečniku ima 
puno složenih reči, kao što su “korona-kriza” i “korona-kašljač”, izraz koji se 
koristi za ljude koji namerno kašlju na policajce kada ih uhapse. Popis uključuje 
i nove složenice kao što su “karantin-kilogrami” ili “korona-friz”. 

Lingvista procenjuje da bi se u standardni rečnik moglo za stalno dodati 
70 reči povezanih s pandemijom i uveren je da će jedna od njih biti “društvo 
metar i po distance”. Prestižni Oksfordski rečnik engleskog jezika nedavno je u 
svoju bazu uneo nove izraze nastale tokom pandemije, uključujući “covid-19”, 
„samoizolacija”, “socijalno distanciranje” i “izravnati krivulju”. 

Novi holandski glagol koji znači “gomilati poput hrčka”, već je postao klasi-
čan primer, omiljen među štedljivim 
Holanđanima. Ali ima i negativno 
značenje u svetlu sebičnog gomilanja 
toalet papira. A nakon izraza “strah 
od letenja”, koji osećaju ekološki 
svesni ljudi koji često lete avionom, 
Holanđani sada imaju i izraz “šmrco-
sram”, što oseća osoba koja iznenada 
mora da kine pred drugima. 

UČITELJ SVAKI DAN PREPEŠAČI 
8 KM KAKO BI SIROMAŠNIM 
UČENICIMA ODNEO DOMAĆE 

ZADATKE I HRANU
Učitelj i pomoćnik direktora jedne škole u Grimzbiju (Velika 

Britanija) nije želeo da njegovi učenici usled pandemije koro-
na virusa izgube besplatne školske obroke, pa je uzeo stvar u 
svoje ruke. Zejn Pauls svakog dana prepešači osam kilometara 
noseći rančeve pune hrane i domaćih zadataka za najmanje 78 
učenika. Ruksaci su teški oko 18 kilograma, ali učitelj smatra 
da je dobrobit dece na prvom mestu, prenosi Index.hr. Hranu 
ostavlja na kućnom pragu učenika, pokuca na vrata, malo se 
udalji i sačeka da se uveri da je porodica preuzela pošiljku.

“End Čajld”, organizacija za siromašne, tvrdi da 34 odsto dece 
u Grimzbiju živi u siromaštvu. “Porodice su zahvalne zbog ovog 
gesta. Roditelji i deca dolaze na prozor i mašu mi, a neki čak žele 
da porazgovaraju sa mnom. Ponekad mislim da sam jedina odra-
sla osoba s kojom mogu da popričam uživo ovih dana”, našalio se 
učitelj. “Mnoge porodice žive 
u strahu. Boje se da puste 
decu iz kuće, a čak se boje 
da odu i do prodavnice. Zato 
sam veoma srećan jer znam 
da im pomažem”, dodao je i 
rekao da misli da deci njego-
vo svakodnevno pojavljivanje 
daje osećaj normalnosti, jer 
je pre izolacije bilo normalno 
da ga viđaju svaki dan.

MIŠEL OBAMA ČITA KNJIGE DECI 
U KARANTINU

 
Bivša prva dama Amerike Mišel Obama od ponedeljka 20. 

aprila u TV emisiji namenjenoj deci koja borave u karantinu čita 
priče. Autorka autobiografije pod nazivom “Moja priča”, koja je 
postala bestseler, a početkom ove godine izdata je i u formi au-
dioknjige, najavila je saradnju sa TV mrežom PBS kids i izdavač-
kom kućom “Penguin Random Haus”. Od 20. aprila Mišel Obama 
čita delove iz svojih omiljenih dečjh knjiga, emisije se svakog 
ponedeljka prenose na Fejsbuku, na stranici PBS kids i na Jutju-
bu, a dostupne su za gledanje na zahtev na obe platforme odmah 
posle emitovanja. “Uzbuđena sam što ću deci pružiti priliku da 
vežbaju da čitaju i čuju neke prekrasne priče. Za to vreme njihovi 
roditelji i staratelji će moći da se odmore ili posvete svojim aktiv-
nostima”, rekla je Mišel Obama.


