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Ülemaailmse õpetajate päeva puhul soovin väljendada kuuele miljonile 
Euroopa Liidu õpetajale oma siirast imetlust. Nende panus ühiskonda on elulise 
tähtsusega. Need on ju õpetajad, kes aitavad meie lastel ja noortel omandada 
teadmisi ning arendada nende isiksust, julgustavad neid annet ja võimekust täiel 
määral kasutama, aitavad nad teeotsale, mis viib isiklikule eneseteostusele ja 
edule. 
Õpetajatele mõeldes püüab komisjon liikmesriike nende haridus- ja 
koolitussüsteemi kvaliteedi parandamisel igati aidata. Loodan, et nendes 
püüdlustes on õpetajad ja nende ametiliidud meie liitlased. Paljud lugejad 
teavad, et igal aastal annab Euroopa Liit oma programmide raames tuhandetele 
õpetajatele võimaluse osaleda täiendõppes või -koolituses välismaal, või võtta 
oma õpilastega osa õpilasvahetusest ja teha koostööd teiste riikide koolidega.  
Näiteks on kolme aasta jooksul (2007-2009) ainuüksi Küprosel 157 õpetajat 
osalenud välismaal toimunud koolitustel, mille kogumaksumus on 360 000 
eurot. Järgnevatel aastatel on kavas selliste programmide rahastamist oluliselt 
suurendada. Kuid komisjoni roll on ka ekspertide ja sidusrühmade koostöö 
toetamine, et leida uusi võimalusi riikide haridussüsteeme paremaks muuta. 
Haridusministrid on soovinud, et komisjon pööraks erilist tähelepanu 
võimalustele edendada õpetajate ja koolijuhtide elukestvat õpet.   
Paljude noorte õpetajate jaoks võivad esimesed töö-aastad olla keerulised ja 
stressirohked. On tõsi, et suur osa noortest õpetajatest lahkub lõplikult sellest 
ametist, mis on suur kaotus nii noortele isiklikult kui ka koolisüsteemile. Selle 
probleemi ulatust saaks vähendada ja võib-olla ka probleemi lahendada, kui 
vastutavad asutused astuks paar lihtsat sammu ning tagaksid noortele 
õpetajatele isikliku, sotsiaalse ja tööalase toetuse, et noored saaksid tõhusalt 
osaleda ja anda endast parima oma igapäevatöös koolis ja klassiruumis. 
Seepärast on mul heameel, et mitme ELi liikmesriigi eksperdid ja Euroopa 
Komisjon on koostanud suunised „Poliitikakujundajate käsiraamat – noortele 
õpetajatele suunatud toetusprogrammid” (vt tervikteksti). Meie 
haridussüsteemide mitmekesisus on suure väärtusega, seepärast ei pakuta 
käsiraamatus ühte kindlat lahendust, vaid tutvustatakse võimalusi, mida saab 
kasutada tõhusalt toimiva toetussüsteemi loomiseks. Ma loodan, et käsiraamat 
on noortele õpetajatele kasuks ja aitab olukorda parandada.  
Parimate koolilõpetajate väljaselgitamine ja nende suunamine õpetaja ametit 
õppima, on paljude riikide jaoks keeruline. Komisjonil on kavas avaldada 
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2012. aastal uurimustöö ning parimad kogemused ja soovitused, kuidas muuta 
õpetajakutse atraktiivsemaks karjäärivalikuks. 
Õpetajatele esitatavad nõuded kasvavad ning nende töö muutub järjest 
keerulisemaks. Üha rohkem pööratakse tähelepanu õpetajatööks vajalikele 
laialdastele teadmistele, oskustele ja pädevusele. Käesoleva aasta lõpus avaldab 
komisjon kokkuvõte õpetajapädevusi käsitlevate heade tavade kohta. 
Tänasel tähtsal päeval ei tohi me unustada ka õpetajate koolitajaid. Pedagoog-
metoodikud, kes nõustavad oma kolleege koolis, koolijuhid, kes toetavad 
õpetajate enesetäiendust ning ülikoolide õppejõud ja koolitajad – nende 
teadmistest ja kogemustest sõltub õpetamise kvaliteet meie koolides. Komisjonil 
on kavas korraldada 2012. aasta märtsis suur vastastikuse õppimise üritus, et 
arutada, kuidas saaksid haridusametnikud seda sihtrühma tõhusamalt toetada. 
Kallid õpetajad, koolijuhid ja õpetajate koolitajad – suur tänu teile! 
 



 

 

Õpetajate arv, kes on saanud Comeniuse programmi raames 
liikuvuse toetust (2007–2009)  

Riik  

Õpetajate ja tulevaste 
õpetajate arv, kes on 

saanud toetust õpinguteks 
välismaal

Õpetajate liikuvuse 
toetamiseks tehtud ELi 

investeeringud kokku 
(eurodes)

    
Belgia BE de 37 78 086 €
Belgia BE fr 181 725 458 €
Belgia BE nl 455 1 104 598 €

Bulgaaria BG 465 1 314 975 €
Tšehhi Vabariik CZ 831 1 711 206 €

Taani DK 587 1 208 669 €
Saksamaa DE 3 506 8 886 325 €

Eesti EE 224 575 958 €
Iirimaa IE 230 666 505 €
Kreeka EL 628 1 451 309 €

Hispaania ES 3 757 6 087 740 €
Prantsusmaa FR 3 236 7 949 262 €

Itaalia IT 2 632 6 030 847 €
Küpros CY 157 361 372 €

Läti LV 370 786 529 €
Leedu LT 370 1 077 032 €

Luksemburg LU 49 143 621 €
Ungari HU 716 1 885 747 €
Malta MT 97 165 350 €

Madalmaad NL 1 196 2 071 808 €
Austria AT 886 1 685 318 €

Poola PL 2 186 5 902 909 €
Portugal PT 775 2 001 478 €

Rumeenia RO 1 531 3 027 060 €
Sloveenia SI 228 594 662 €
Slovakkia SK 272 599 725 €

Soome FI 667 1 424 940 €
Rootsi SE 1 223 1 764 906 €

Ühendkuningriik UK 3 416 7 215 157 €
    

Liechtenstein FL 22 59 365 €
Island ISL 216 354 016 €
Norra NO 381 809 726 €
Türgi TU 1 488 5 381 466 €

    
KOKKU   33 015 75 103 124 €
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