
KEZDJE MEG UTAZÁSÁT AZ EURÓPAI OKTATÁS VILÁGÁBAN! 
Fedezze fel, hogyan teheti gazdagabbá oktatási pályafutását két európai kezdeményezés segítségével.

A School Education Gateway és az eTwinning program két európai uniós kezdeményezés, melyeket az Erasmus+ program, az EU oktatási-, képzési-, ifjúsági- és sportprogramja finanszíroz. Sem az 
európai uniós intézmények vagy szervek, sem az ezek képviseletében eljáró személyek nem vonhatók felelősségre az ebben az infografikában foglalt információk bárminemű felhasználásáért.

VEGYEN RÉSZT EURÓPAI 
PROJEKTEKBEN FEJLESSZE SZAKTUDÁSÁT

Tájékozódjon 
az oktatási 

szakpolitikákról
a hírekből és a szakértői 

cikkekből

Hallassa Ön is a hangját
azzal, hogy felmérésekben 

vesz részt

Csatlakozzon a 
pedagógusok 
közösségéhez

és folytasson interakciókat 
kollégáival az eTwinning Live 

felületen

Merítsen ihletet 
más EU-finanszírozású projektekből

A stratégiai partnerségek 
adatbázisában keressen 
partnereket Erasmus+ projektek 
végrehajtásához

Vegye igénybe az Erasmus+ 
programhoz kapcsolódó 
támogatást, például az Erasmus+ 
finanszírozással foglalkozó online 
kurzuson

Gyűjtsön ötleteket és merítsen 
ihletet az eTwinning projekteket 
bemutató gyakorlati útmutatókból

Keressen eTwinning 
projektpartnereket 
a fórumokban

Indítson projekteket  
osztályával és folytasson 
együttműködést  
projekje saját TwinSpace 
felületén 

Kérjen segítséget vagy 
támogatást az eTwinning 
nagykövetektől és országa Nemzeti 
Szolgáltatópontjától

Vegyen részt az ingyenes Teacher 
Academy webináriumokon és 
online kurzusokon

Böngésszen  
a személyes részvételt igénylő 
kurzusok és a mobilitási 
lehetőségek katalógusában

Fedezze fel az elérhető forrásokat, 
melyek között kiadványokat és 
oktatási segédanyagokat is találhat

Vegyen részt online szemináriumokon  
és oktatási eseményeken  
(rövid, intenzív online kurzusok)

Ossza meg tapasztalatait kollégáival  
moderált tematikus csoportokban

Fejlessze készségeit a Szakmai 
Továbbképző Műhelyeken és a 
konferenciákon

Haladjon önállóan az önképzési 
anyagok és az önértékelési 
eszközök segítségével
Nyerjen elismerést munkájáért 
a Minősített eTwinning Projekt cím, 
az eTwinning Díjak, és az eTwinning 
Iskola cím formájában

Az iskolai oktatáspolitika és az 
iskolai oktatási gyakorlat európai 

felülete a szektor minden 
szereplője számára

www.schooleducationgateway.eu

A pedagógusok és iskolák 
legnagyobb európai közössége, 
mely elkötelezetten támogatja az 

eTwinning programban hivatalosan 
részt vevő 44 országban dolgozó 

regisztrált iskolai munkatársakat
www.etwinning.net
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http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.etwinning.net

