
ВАШЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Разберете как да обогатите вашата кариера в областта на образованието с помощта на две европейски инициативи!

School Education Gateway и eTwinning са инициативи на Европейския съюз и са финансирани от Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта 
и спорта. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито което и да е лице, действащо от тяхно име, могат да бъдат държани отговорни за начина, по който съдържащата се 
тук информация може да бъде използвана.

УЧАСТВАЙТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ РАЗВИЙТЕ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО

Информирайте се за 
образователни политики

посредством новинарски и 
експертни статии

Изкажете мнението си,
като участвате в анкети

Присъединете се към 
учителската общности 
се свържете с колеги в 

eTwinning Live

Вдъхновете се от други проекти, 
финансирани от ЕС Използвайте 
търсачката за стратегически 
партньорства, за да намерите 
партньори по Еразъм+

Възползвайте се от насоки за 
Еразъм+, включително онлайн 
курс за финансиране по Еразъм+

Вдъхновете се от практически 
насоки за провеждането на 
eTwinning проекти

Намерете eTwinning 
партньори във форумите

Създайте проекти с вашия 
клас и си сътрудничете по тях 
в TwinSpace 

Получете насоки от 
посланиците и националните 
звена за координация

Присъединете се безплатно към 
уебинарите и онлайн курсовете на 
Teacher AcademyРазгледайте каталога 
с курсове на място  и възможностите 
за мобилност

      Намерете ресурси, включително 
публикации и учебни материали

Включете се в онлайн семинари  и 
обучителни събития (кратки и интензивни 
онлайн курсове)

Споделяйте опит в модерирани тематични 
групи

Усъвършенствайте се благодарение на 
семинарите за професионално развитие 
и конференциите

Използвайте материалите за 
самоподготовка и инструментите за 
самооценка, за да напреднете
Получете признание чрез
знаците за качество, наградите на 
eTwinning и знака „eTwinning училище“

Европейска онлайн платформа с 
политики и практики в областта 
на училищното образование за 
всеки, който работи в сектора

www.schooleducationgateway.eu

Най-голямата общност за 
учители и училища в Европа, 
посветена на регистрирания 
училищен персонал в 44-те 

eTwinning страни
www.etwinning.net
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