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Eurooppalainen koulutusalue(1) on Euroopan 
 komission laajamittainen aloite, joka auttaa  kaikkia 
oppijoita Euroopassa kehittämään taitojaan koko 
elämänsä ajan, opiskelemaan ulkomailla ja saamaan 
opintonsa tunnustetuiksi.
Eurooppalaisen koulutusalueen yksi kokonainen 
ulottuvuus on omistettu opettajien ja kouluttajien 
koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittä-
miseen. Uusi Erasmus+-ohjelma (2021–2027) 
edistää tätä tavoitetta tukemalla monenlaisia mah-
dollisuuksia tarjoavia hankkeita, mm. yhteistyötä 
vertaisryhmien kanssa ja ulkomailla oleskelua. 
Erasmus+ Teacher Academies on uusi aloite, joka 
on suunniteltu tukemaan opettajia ja kouluttajia 
heidän urallaan edistämällä syvempää yhteistyötä 
opettajien perus- ja jatkokoulutuksessa.

(1)  
Ks. myös https://
ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/
document-library/
eea-communication-
sept2020_en
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Mikä on  
ERASMUS+ TEACHER 

ACADEMIES -TOIMINTO?

Erasmus+ Teacher Academies -toiminto 
kokoaa yhteen oppilaitoksia, jotka tarjoavat 
opettajien perus- ja jatkokoulutusta. Ne teke-
vät yhteistyötä opettajien peruskoulutuksen 
laadun parantamiseksi ja opettajien tuke-
miseksi heidän uransa alkuvuosina. Lisäk-
si niissä pohditaan toimia, joilla opettajien 
ammattitaito pidetään ajan tasalla heidän 
koko opetusuransa ajan. Tähän sisältyy myös 
mahdollisuus osallistua ammatillisiin verkos-
toihin ja yhteisöihin sekä opiskella ulkomailla. 
Myös opettajankoulutuksesta vastaavat jul-
kiset ja yksityiset tahot tai opettajajärjestöt 
voivat osallistua.

Opettaja-akatemiat tekevät yhteistyötä seu-
raavia teemoja koskevissa kolmivuotisissa 
hankkeissa:

 ~innovatiivisten käytäntöjen kehittäminen, 
kuten digitaalisten välineiden ja verkko- 
oppimisen tehokas käyttö, kestävää  
ympäristöä koskeva koulutus, suku-
puolisensitiivinen opetus, monikielisten 

ryhmien opetus ja osallisuuden vahvis-
taminen kouluissa,

 ~oppimismahdollisuudet, kuten yhteiset 
kurssit tai moduulit opettajille kaikissa 
uravaiheissa,

 ~oppimiseen liittyvät liikkuvuusmahdolli-
suudet, tavoitteena luoda kestävää rajat 
ylittävää yhteistyötä opettajien ja opet-
tajankouluttajien välille ja vakiinnuttaa 
liikkuvuus kiinteäksi osaksi opettajien 
perus- ja jatkokoulutusta.

Ajan mittaan opettaja-akatemiat vaikuttavat 
opettajankoulutuspolitiikkaan sekä jäsen-
maissa että Euroopan tasolla ja johtavat 
pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja yhteistyö-
hön eurooppalaisten opettajankoulutuksen 
tarjoajien välillä.



Mitä hyötyä  
ERASMUS+ TEACHER 

ACADEMIES -TOIMINNOSTA ON?

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon 
avulla oppilaitokset (korkeakoulut, opettajan-
koulutuslaitokset, koulutuksentarjoajat jne.) 
voivat kehittää eurooppalaista ulottuvuuttaan 
järjestämällä oppimiseen liittyvää rajat ylittä-
vää liikkuvuutta ja toimintaa, kuten yhteisiä 
kesäkursseja, oppilas- ja opettajavierailuja 
ja muuta koulujen välistä yhteistyötä sekä 
osallistumalla itse näihin toimintoihin.

Koulutukseen osallistujat (opettajaopiskeli-
jat, opettajat ja koulujen johtajat) hyötyvät 
 ammatillisista oppimismahdollisuuksista, 
 joiden laatu on taattu ja jotka on tunnustettu 
ja mukautettu vastaamaan heidän tarpeitaan. 
Osallistuminen antaa heille eurooppalaisen 
näkökulman opettajan ammattiin. Osallistujat 
voivat liittyä ammatillisiin verkostoihin ja 
yhteisöihin, joiden avulla he voivat vahvistaa 
osaamistaan.



Haluatko 
LISÄTIETOJA?

Erasmus+ Teacher Academies -toiminto on 
osa Erasmus+ -ohjelman avaintoimintoa 2, 
huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet. 
Sitä hallinnoi Euroopan koulutuksen ja 
kulttuurin toimeenpanovirasto. 

Lisätietoja tavoitteista, hakukelpoisuudesta, 
valintaperusteista, määräajoista ja rahoituk-
sesta on vuosittain ilmestyvässä Erasmus+ 
-ohjelmaoppaassa, joka on saatavilla Eras-
mus+ -verkkosivustolla Europa-palve-
limella.
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