
Světový den učitelů – 5. října 2011 
Článek evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež 
Androully Vassiliou  
 

U příležitosti Světového dne učitelů 2011 bych ráda vyjádřila svůj hluboký 
obdiv šesti milionům učitelů v Evropské unii. Jejich práce má pro společnost 
obrovský význam. Vždyť jsou to právě učitelé, kdo pomáhá každému z našich 
dětí a mladých lidí získávat znalosti a plně rozvíjet osobnost, nadání a 
schopnosti a připravuje je na cestu k vnitřnímu naplnění a úspěchu v dospělosti. 
Proto se Komise v rámci své snahy pomáhat členským státům se zlepšováním 
jejich vzdělávacích systémů zaměřuje právě na učitele. A zde také spoléhám na 
spolupráci s učiteli a jejich sdruženími. Jak mnozí čtenáři vědí, Evropská unie 
v rámci svých programů každoročně umožňuje tisícům učitelů účastnit se 
zahraničního studia a vzdělávání nebo doprovázet své žáky a studenty na 
výměnných pobytech a spolupracovat se školami z jiných zemí.  
Jen na Kypru se během tří let (2007–2009) zúčastnilo zahraničních školicích 
programů 157 učitelů, což představovalo náklady ve výši 360 000 eur. Pro 
nadcházející roky plánujeme zásadním způsobem navýšit investice do 
podobných programů. Naše role však také spočívá v podněcování spolupráce 
zúčastněných stran a odborníků při hledání nových způsobů, jak zdokonalovat 
vnitrostátní vzdělávací systémy. Ministři školství nás požádali, abychom se 
zaměřili zejména na možnosti zlepšení vzdělávání učitelů a školských vedoucích 
pracovníků v průběhu celé jejich profesní dráhy.   
Pro většinu začínajících učitelů mohou být první roky ve školství náročné a 
stresující. Proto je pravdou, že značná část začínajících učitelů ze školství 
odejde, což představuje velkou ztrátu jak pro tyto mladé lidi samotné, tak pro 
naše školy. Těmto problémům se však lze částečně nebo i zcela vyhnout,  pokud 
instituce odpovědné za vzdělávání přijmou několik jednoduchých opatření, díky 
nimž se začínajícím učitelům dostane větší osobní, sociální a profesní 
podpory, a ti se tak budou moci plně podílet na každodenním chodu školy a 
třídy a budou schopni podávat skvělé výkony. 
Proto mne těší, že Evropská komise ve spolupráci s odborníky z mnoha zemí EU 
připravila průvodce s názvem: „Příprava úvodních školicích programů pro 
začínající učitele: Příručka pro tvůrce politik“ (klikněte zde). Rozmanitost 
našich vzdělávacích systémů představuje významnou hodnotu. Tento průvodce 
tudíž nepřináší to jediné správné řešení. Jeho záměrem bylo spíše nabídnout 
komponenty, z nichž lze efektivní systém úvodních školení sestavit. Věřím, že 
tato iniciativa bude pro začínající učitele znamenat skutečný přínos a povede ke 
zlepšením.  

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2254_en.htm


Klíčovým úkolem mnoha zemí ovšem zůstává najít a motivovat nejlepší 
absolventy k tomu, aby si zvolili učitelství jako svoji profesní dráhu. V roce 
2012 zveřejníme na základě výzkumu a osvědčených postupů doporučení pro 
větší zatraktivnění učitelské profese. 
Jak se stupňují nároky, rozšiřuje záběr a narůstá složitost práce učitelů, je kladen 
stále větší důraz na širokou škálu znalostí, přístupů a dovedností, kterou učitelé 
potřebují. Proto do konce roku zveřejníme přehled osvědčených postupů 
v oblasti kompetencí učitelů. 
V tento významný den však nemůžeme opomenout „nenápadné hrdiny“ – 
všechny ty, kteří se vzdělávání učitelů věnují. Kvalita výuky na našich 
základních a středních školách závisí právě na znalostech a zkušenostech těchto 
lidí, ať se jedná o zkušené učitele, kteří ve školách předávají zkušenosti svým 
kolegům, představitele vedení škol, kteří chápou důležitost profesního rozvoje, 
nebo o univerzitní výzkumné pracovníky a školitele. Na březen 2012 
připravujeme velkou událost zaměřenou na vzájemné učení, kde se budou 
probírat otázky zlepšení podpory této klíčové skupině ze strany institucí 
odpovědných za vzdělávání. 
Velké díky patří na závěr všem učitelům, vedení škol a vůbec všem, kteří se na 
přípravě a vzdělávání učitelů podílejí. 
 



Učitelé, kteří využili grantu na podporu mobility v rámci 
programu Comenius v letech 2007–2009  

Země  

Celkový počet 
učitelů / budoucích učitelů, 

kteří se zúčastnili školení 
v zahraničí

Celková výše investic EU na 
podporu takovéto  mobility 

pracovníků 
v EURECH

    

Belgien BE de 37 78 086 €

Belgique BE fr 181 725 458 €

België BE nl 455 1 104 598 €

България  BG 465 1 314 975 €

Česká republika CZ 831 1 711 206 €

Danmark DK 587 1 208 669 €

Deutschland DE 3 506 8 886 325 €

Eesti EE 224 575 958 €

Éire/Ireland IE 230 666 505 €

Ελλάδα  EL 628 1 451 309 €

España ES 3 757 6 087 740 €

France FR 3 236 7 949 262 €

Italia IT 2 632 6 030 847 €

Κύπρος CY 157 361 372 €

Latvija LV 370 786 529 €

Lietuva LT 370 1 077 032 €

Luxembourg LU 49 143 621 €

Magyarország HU 716 1 885 747 €

Malta MT 97 165 350 €

Nederland NL 1 196 2 071 808 €

Österreich AT 886 1 685 318 €

Polska PL 2 186 5 902 909 €

Portugal PT 775 2 001 478 €

România RO 1 531 3 027 060 €

Slovenija SI 228 594 662 €

Slovensko SK 272 599 725 €

Suomi/Finland FI 667 1 424 940 €

Sverige SE 1 223 1 764 906 €

United Kingdom UK 3 416 7 215 157 €

    



Lichtenštejnsko FL 22 59 365 €

Island ISL 216 354 016 €

Norsko NO 381 809 726 €

Turecko TU 1 488 5 381 466 €

    

CELKEM   33 015 75 103 124 €
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