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2011 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga norėčiau išreikšti savo nuoširdų 
susižavėjimą šešiais milijonais mokytojų, dirbančių Europos Sąjungoje. Jų 
indėlis į mūsų visuomenę labai svarbus. Mokytojai padeda mūsų vaikams ir 
jaunuoliams įgyti žinių, lavina jų įgūdžius, atskleidžia talentus, ugdo asmenybes 
ir parodo jiems kelią į asmeninę saviraišką bei sėkmę suaugusiųjų pasaulyje. 
Kaip tik todėl mokytojai Komisijai tokie svarbūs, kaip tik todėl ji padeda 
valstybėms narėms gerinti švietimo ir mokymo sistemas. Žinau, kad mokytojai 
ir jų sąjungos yra mūsų sąjungininkai siekiant šio tikslo. Daugelis žinote, kad 
pagal Europos Sąjungos programas tūkstančiai mokytojų kasmet dalyvauja 
švietimo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose užsienyje arba pagal mokinių mainų 
programas vyksta su savo klasėmis į kitas šalis ir bendradarbiauja su kitų šalių 
mokyklomis.  
Vien tik Lietuvoje per trejus metus (nuo 2007 m. iki 2009 m.) 370 mokytojų 
dalyvavo mokymuose užsienyje, kurių bendra vertė – 1 077 032  EUR. 
Artimiausiais metais ketiname gerokai padidinti tokių programų finansavimą. 
Taip pat kviečiame ekspertus ir suinteresuotąsias šalis ieškoti naujų nacionalinių 
švietimo sistemų tobulinimo būdų. Švietimo ministrai mūsų prašė daug dėmesio 
skirti, tęstinio visą profesinį gyvenimą trunkančio mokytojų ir mokyklų vadovų 
švietimo gerinimo būdams.   
Daugumai pradedančiųjų mokytojų pirmieji metai gali būti sunkūs ir įtempti, 
todėl nemažai jų atsisako šios profesijos. Tai didelis nuostolis jiems ir mūsų 
mokykloms. Tačiau šias problemas galima iš dalies arba visiškai išspręsti, jei už 
švietimą atsakingos valdžios institucijos imsis kelių paprastų veiksmų, kuriais 
užtikrinama asmeninė, socialinė ir profesinė parama pradedantiesiems 
mokytojams, kad šie veiksmingai prisidėtų prie mokyklos ir kasdienės klasės 
veiklos ir atskleistų visą savo potencialą. 
Todėl labai džiaugiuosi, kad Europos Komisija, bendradarbiaudama su 
ekspertais iš įvairių ES šalių, parengė vadovą Įvadinių programų 
pradedantiesiems mokytojams kūrimas (angl. Developing Induction 
Programmes for Beginning Teachers: a Handbook for Policymakers) 
(spustelėkite čia). Mūsų švietimo sistemų įvairovė – didelė vertybė, todėl šiame 
vadove pateikiamas ne vienas bendras sprendimas, o naudinga informacija, kaip 
kurti veiksmingą įvadinę sistemą. Tikiu, kad tai duos apčiuopiamos naudos 
pradedantiesiems mokytojams ir įvyks teigiamų pokyčių.  
Žinoma, pagrindinis uždavinys daugelyje šalių – nustatyti gabiausius 
absolventus ir skatinti juos siekti mokytojo karjeros. 2012 m. paskelbsime 

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


tyrimų rezultatus ir gerosios patirties idėjų apie tai, kaip mokytojo profesiją 
paversti patrauklesne karjeros galimybe. 
Daugėja su mokytojais susijusių lūkesčių, keičiasi ir įvairėja jų darbo pobūdis, 
todėl vis daugiau dėmesio skiriama įvairioms mokytojams reikalingoms 
žinioms, nuostatoms ir įgūdžiams. Metų gale paskelbsime gerosios patirties, 
susijusios su mokytojo kompetencija, santrauką. 
Šią svarbią dieną neturėtume pamiršti ir „neapdainuotųjų didvyrių“ grupės – 
mokytojų švietimu užsiimančių asmenų. Nesvarbu, ar jie – patyrę mokytojai, 
padedantys savo kolegoms mokyklose, ar mokyklų vadovai, skatinantys kelti 
profesinę kvalifikaciją, ar universiteto mokslininkai ir dėstytojai – mokymo 
kokybė mūsų mokyklose ir universitetuose priklauso būtent nuo jų įgūdžių ir 
patirties. Šiuo metu ruošiamės 2012 m. kovo mėn. vyksiančiam didelio masto 
mokymosi kartu renginiui, skirtam aptarti, kaip už švietimą atsakingos valdžios 
institucijos galėtų paremti šią labai svarbią grupę. 
Galiausiai norėčiau labai padėkoti visiems mokytojams, mokyklų vadovams ir 
mokytojų švietimu užsiimantiems asmenims! 
 



Mokytojai, kuriems skirta „Comenius“ judumo stipendija 2007–
2009 m. 

Šalis  

Bendras mokytojų/studentų  
dalyvavusių mokymuose 

užsienyje, skaičius

Bendros ES lėšos, skirtos šių 
darbuotojų judumui 

(EUR)

    

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 €

    

IŠ VISO   33 015 75 103 124 €
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