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Επ' ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας των Εκπαιδευτικών 2011, θα ήθελα να εκφράσω τον 
ειλικρινή µου θαυµασµό για τα έξι εκατοµµύρια εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
συµβολή σας στην κοινωνία µας είναι ζωτικής σηµασίας. Οι εκπαιδευτικοί µας είναι αυτοί 
που βοηθούν όλα τα παιδιά µας και τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, να 
αναπτύξουν πλήρως τις προσωπικότητές τους, τα ταλέντα τους και τις ικανότητές τους, 
ανοίγοντάς τους το δρόµο για την προσωπική ικανοποίηση και την επιτυχία στην ζωή τους ως 
ενήλικοι. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών της Επιτροπής να βοηθήσει τα κράτη µέλη ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 
των συστηµάτων τους εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Στην προσπάθεια αυτή 
ευελπιστώ οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις να είναι σύµµαχοί µας. 
Πολλοί αναγνώστες θα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει µε τα προγράµµατά 
της την ευκαιρία σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο να συµµετάσχουν σε προγράµµατα 
επιµόρφωσης στο εξωτερικό, ή να συνοδεύσουν τις τάξεις τους σε ανταλλαγές µαθητών και 
να συνεργάζονται µε σχολεία από άλλες χώρες.  

Μόνον στην Κύπρο, τα τρία χρόνια από το  2009 έως σήµερα 157 εκπαιδευτικοί συµµετείχαν 
σε επιµορφωτικά προγράµµατα στο εξωτερικό συνολικού κόστους 360000 ευρώ. 
Σχεδιάζουµε να αυξήσουµε σηµαντικά τους πόρους που επενδύουµε στο πρόγραµµα αυτό 
κατά τα επόµενα έτη. Αλλά ο ρόλος µας επίσης είναι η προσπάθεια να διοργανώνουµε 
συναντήσεις µεταξύ εµπειρογνωµόνων και άµεσα ενδιαφεροµένων µε στόχο την εξεύρεση 
νέων τρόπων για τη βελτίωση των συστηµάτων εθνικής παιδείας. Οι υπουργοί Παιδείας µας 
ζήτησαν να επικεντρωθούµε ιδίως  σε τρόπους βελτίωσης της επιµόρφωσης καθ' όλη τη 
διάρκεια της σταδιοδροµίας για εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων.   

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί µπορεί να αντιµετωπίζουν προκλήσεις και άγχος κατά τα 
πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος· πράγµατι µεγάλο ποσοστό των νέων στο 
επάγγελµα εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν πλήρως το επάγγελµα, γεγονός που αποτελεί 
µεγάλη απώλεια τόσο προσωπική για τους νέους αυτούς ανθρώπους όσο και για τα σχολεία 
µας. Ωστόσο, τα προβλήµατα αυτά µπορούν να µειωθούν ή και να εξαλειφθούν ακόµη, αν οι 
αρµόδιες για την παιδεία αρχές  λάβουν απλά µέτρα για την παροχή προσωπικής, κοινωνικής 
και επαγγελµατικής υποστήριξης στους νέους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να µπορούν να 
συµβάλουν αποτελεσµατικά και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην καθηµερινή τους 
εργασία στο σχολείο και στην τάξη. 

Για το λόγο αυτό είµαι ιδιαίτερα ευχαριστηµένη για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία µε εµπειρογνώµονες από πολλές χώρες της ΕΕ,  έχει εκπονήσει οδηγό µε τίτλο 
«Developing Induction Programmes for Beginning Teachers: a Handbook for » Policymakers 
(Ανάπτυξη προγραµµάτων εισαγωγής για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς) (πατήστε εδώ). Η 
ποικιλοµορφία των εκπαιδευτικών συστηµάτων µας είναι πολύτιµη. Συνεπώς ο οδηγός αυτός 
δεν προτείνει µια ενιαία «λύση»· αντίθετα, ο οδηγός παρέχει ένα µενού από το οποίο µπορεί 
να καταρτιστεί  ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εισαγωγής. Πιστεύω ότι θα επιφέρει 
πραγµατικά πλεονεκτήµατα στους νεοφώτιστους δασκάλους καθώς και βελτιώσεις.  

Βεβαίως, για τις περισσότερες χώρες η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να εντοπιστούν και να 
ενθαρρυνθούν  οι καλύτεροι πτυχιούχοι ώστε να ασκήσουν το διδασκαλικό επάγγελµα. Το 



2012 θα δηµοσιεύσουµε ερευνητικά αποτελέσµατα και ιδέες βέλτιστης πρακτικής που 
καθιστούν το επάγγελµα του εκπαιδευτικού µια πιο ελκυστική επιλογή σταδιοδροµίας. 
Όπως αυξάνονται οι απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς και ο χαρακτήρας του επαγγέλµατος  
τους αλλάζει ενώ η πολυπλοκότητα των καθηκόντων τους αυξάνεται, στο επίκεντρο της 
προσοχής βρίσκεται συνεχώς περισσότερο η απόκτηση ευρέος φάσµατος γνώσεων, 
προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους διδάσκοντες. Έως το τέλος του έτους 
εποµένως, πρόκειται να δηµοσιεύσουµε συνοπτική παρουσίαση ορθών πρακτικών σχετικά µε 
τις διδακτικές ικανότητες . 
Όµως αυτή τη σηµαντική ηµέρα, δεν πρέπει να ξεχνούµε µια οµάδα  «αφανών ηρώων»: τους 
εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Η ποιότητα διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα 
εξαρτάται από τις γνώσεις και την εµπειρογνωµοσύνη αυτών των ανθρώπων – είτε πρόκειται  
για πεπειραµένους εκπαιδευτικούς που παρέχουν συµβουλές στους συναδέλφους τους στα 
σχολεία, ή για επικεφαλής σχολείων οι οποίοι προωθούν την εξέλιξη του προσωπικού, ή για 
πανεπιστηµιακούς ερευνητές και εκπαιδευτές. Για τον Μάρτιο του 2012 προετοιµάζουµε 
τώρα µεγάλη εκδήλωση µε θέµα την κατάρτιση οµοτίµων για να συζητήσουµε  το πώς οι 
εκπαιδευτικές αρχές µπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτήν τη σηµαντική οµάδα. 

Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους επικεφαλής των σχολείων 
και στους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών! 



Εκπαιδευτικοί που έλαβαν υποτροφίες κινητικότητας στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Comenius 2007-09 

Χώρα  

Συνολικός αριθμός των 
εκπαιδευτικών / 

μελλοντικών εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν σε 

επιμόρφωση στο εξωτερικό

Συνολικά ποσά επενδύσεων 
από την ΕΕ στην 

κινητικότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού σε  

EΥΡΩ
    

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 €

    
Liechtenstein FL 22 59.365 €

Iceland ISL 216 354.016 €
Norway NO 381 809.726 €
Turkey TU 1.488 5.381.466 €

    
ΣΥΝΟΛΟ   33.015 75.103.124 €
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