
VAŠE CESTA VZDĚLÁVÁNÍM V EVROPĚ
Objevte, jak můžete obohatit svou kariéru ve vzdělávání prostřednictvím dvou evropských iniciativ!

School Education Gateway a eTwinning jsou iniciativami Evropské unie, které jsou financovány z programu Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 
Orgány a instituce Evropské unie ani osoby jednající jejich jménem nenesou odpovědnost za to, jak budou informace uvedené v této informační grafice využity.

ZAPOJTE SE DO EVROPSKÝCH 
PROJEKTŮ

PODPOŘTE SVŮJ PROFESNÍ RŮST

Získejte informace o 
vzdělávacích politikách

prostřednictvím článků o 
aktuálním dění a příspěvků 

odborníků

Vyjádřete svůj názor 
účastí v průzkumech 

Zapojte se do komunity 
učitelů

a buďte v kontaktu s kolegy na 
eTwinning Live

Inspirujte se 
jinými projekty financovanými EU

Pomocí funkce vyhledávání 
strategických partnerství 
najděte partnery pro projekty v rámci 
programu Erasmus+

Využijte poradenství 
programu Erasmus+ včetně 
on-line kurzu zaměřeného na 
financování projektů

Inspirujte se praktickými 
příručkami k eTwinningovým 
projektům

Najděte si ve fórech 
eTwinningové partnery

Vytvořte se svou třídou 
projekt a spolupracujte na něm 
ve virtuální třídě TwinSpace

Využijte poradenství 
ambasadorů a pracovníků 
národních podpůrných středisek 

Zúčastněte se zdarma seminářů a 
online kurzů Teacher Academy

Projděte si katalog  
prezenčních kurzů a příležitostí 
k mobilitě

Objevte publikace, návody a 
výukové materiály

Zapojte se do online seminářů  
a vzdělávacích aktivit  
(krátkých intenzivních on-line kurzů)

Sdílejte své zkušenosti  
v moderovaných skupinách k různým 
tématům

Rozvíjejte se na workshopech a 
konferencích věnovaných profesnímu 
rozvoji

Zlepšete svou práci díky materiálům 
k samostudiu a sebehodnotícím 
nástrojům
Získejte ocenění: Certifikát kvality, 
Evropskou cenu eTwinning a 
certifikát eTwinningová škola  

Evropská online platforma, jež se 
věnuje politikám a praxi v oblasti 

školního vzdělávání a jež je určena 
všem pracovníkům v tomto oboru

www.schooleducationgateway.eu

Největší on-line komunita učitelů a 
škol v Evropě určená pracovníkům 
škol ze 44 zemí zapojených do 

eTwinningu
www.etwinning.net

Ve
kt

or
ov

á 
gr

af
ik

a:
 m

ay
ru

m
,v

as
ab

ii/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.etwinning.net

