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Par godu Starptautiskajai skolotāju dienai 2011 vēlos teikt, ka ar patiesu 
apbrīnu raugos uz sešiem miljoniem skolotāju Eiropas Savienībā. Darbs, 
ko viņi iegulda mūsu sabiedrībā, ir ārkārtīgi svarīgs. Skolotājs ir tas, kurš 
mūsu bērniem un jauniešiem palīdz gūt zināšanas, izaugt par personību, 
likt uzplaukt viņu talantiem un prasmēm, tā parādot ceļu uz sevis 
īstenošanu un veiksmi pieaugušo dzīvē. 
Tādēļ Komisija uzskata, ka, cenšoties palīdzēt dalībvalstīm uzlabot 
izglītības un apmācības sistēmu, galvenais ir skolotājs. Šajā darbā es 
rēķinos ar skolotāju un viņu arodbiedrību atbalstu. Daudzi lasītāji zinās, ka 
Eiropas Savienība ar savām programmām ik gadu tūkstošiem skolotāju 
sniedz iespēju piedalīties tālākizglītības un apmācības programmās citās 
valstīs vai skolēnu apmaiņas programmās doties līdzi savai klasei un 
sadarboties ar citu valstu skolām.  
Kiprā vien trīs gados (2007–2009) apmācībā ārvalstīs piedalījās 
157 skolotāji, un tas kopumā izmaksāja 360 tūkstošus eiro. Plānojam, ka 
nākamos gados tamlīdzīgā programmā ieguldīsim krietni vairāk līdzekļu. 
Taču mūsu uzdevums ir arī veidot lietpratēju un interesentu kopdarbu, kurā 
tiktu atrasti jauni risinājumi, kā uzlabot valsts izglītības sistēmas. Izglītības 
ministri mūs ir lūguši sevišķu uzmanību pievērst tam, kā pilnveidot 
skolotāju un skolu vadītāju izglītību visā karjeras laikā.   
Lielākajai daļai jauno skolotāju pirmie darba gadi var būt ļoti saspringti un 
nogurdinoši. Skolotāja profesiju pamet patiešām daudzi jaunie skolotāji. 
Tas ir liels zaudējums ne tikai pašiem jaunajiem pedagogiem, bet arī mūsu 
skolām. Tomēr šīs grūtības var mazināt vai pat pilnībā novērst, ja izglītības 
iestādes jaunajiem skolotājiem sniegtu individuālu, sociālu un 
profesionālu atbalstu tā, lai viņu ikdienas darbs skolā un klasē būtu 
sekmīgs un ar pilnu atdevi. 
Tālab ar prieku paziņoju, ka Eiropas Komisija sadarbībā ar lietpratējiem no 
daudzām ES valstīm ir izdevusi rokasgrāmatu "Ievadprogrammu izstrāde 
jaunajiem skolotājiem. Politikas veidotāju rokasgrāmata" (Developing 
Induction Programmes for Beginning Teachers: a Handbook for 
Policymakers) (klišķināt šeit). Mūsu izglītības sistēmu daudzveidība ir 
milzu vērtība. Tādēļ šī rokasgrāmata nepiedāvā vienīgo "risinājumu", tas 
drīzāk ir iespēju klāsts, no kura var veidot sistēmu sekmīgai darba gaitu 
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sākšanai. Es pārliecināta, ka jaunajiem skolotājiem šī rokasgrāmata būs ļoti 
noderīga un palīdzēs pilnveidoties.  
Saprotams, ka daudzās valstīs svarīgs uzdevums ir atrast labākos 
pedagoģijas absolventus un pārliecināt viņus strādāt šajā profesijā. 
2012. gadā nāksim klajā ar pētījumiem un labas prakses idejām par to, kā 
radīt lielāku interesi par karjeru skolotāja profesijā. 
Skolotājiem tiek izvirzītas arvien augstākas prasības, viņu darbs kļūst 
sarežģītāks, lielāka uzmanība tiek pievērsta plašām zināšanām, spējām un 
prasmēm, ko no viņiem sagaida. Tāpēc līdz šā gada beigām publicēsim 
labas prakses kopsavilkumu, kas saistīta ar skolotāja kompetenci. 
Tomēr šai svarīgajā dienā neaizmirsīsim arī "nezināmos varoņus" — 
skolotāju izglītotājus. No šo cilvēku zināšanām un lietpratības ir atkarīga 
mācīšanas kvalitāte mūsu skolās un augstskolās. Nav svarīgi, vai viņi ir 
vecākie pedagogi, kas konsultē savus kolēģus skolās, skolu vadītāji, kas 
veicina personāla profesionālo izaugsmi, vai arī nodarbojas ar pētniecību 
un pasniegšanu augstskolās. Patlaban mēs gatavojamies liela mēroga 
sarīkojumam, kas norisināsies 2012. gada martā un kurā, iesaistot 
līdzbiedrus, apmainīsimies domām par to, kā izglītības iestādes var labāk 
atbalstīt šo svarīgo profesionāļu grupu. 
Noslēgumā vēlos teikt lielu paldies visiem skolotājiem, skolu vadītājiem 
un skolotāju izglītotājiem! 
Skolotāji, kam piešķirta Comenius mobilitātes stipendija 
(2007-2009) 

Valsts  

Skolotāju/topošo skolotāju 
skaits kopumā, kuri izmanto 

iespēju mācīties ārvalstīs

Šā personāla mobilitātē ES 
pavisam ieguldījusi 

EIRO
    

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

Bulgārija BG 465 1 314 975 €
Čehija CZ 831 1 711 206 €
Dānija DK 587 1 208 669 €
Vācija DE 3 506 8 886 325 €

Igaunija EE 224 575 958 €
Īrija IE 230 666 505 €

Grieķija EL 628 1 451 309 €
Spānija ES 3 757 6 087 740 €
Francija FR 3 236 7 949 262 €

Itālija IT 2 632 6 030 847 €
Kipra CY 157 361 372 €

Latvija LV 370 786 529 €
Lietuva LT 370 1 077 032 €

Luksemburga LU 49 143 621 €



Ungārija HU 716 1 885 747 €
Malta MT 97 165 350 €

Nīderlande NL 1 196 2 071 808 €
Austrija AT 886 1 685 318 €

Polija PL 2 186 5 902 909 €
Portugāle PT 775 2 001 478 €
Rumānija RO 1 531 3 027 060 €
Slovēnija SI 228 594 662 €
Slovākija SK 272 599 725 €

Somija FI 667 1 424 940 €
Zviedrija SE 1 223 1 764 906 €

Apvienotā 
Karaliste UK 3 416 7 215 157 €

    
Lihtenšteina FL 22 59 365 €

Islande ISL 216 354 016 €
Norvēģija NO 381 809 726 €

Turcija TU 1 488 5 381 466 €
    

KOPĀ   33 015 75 103 124 €
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