
TWOJA PODRÓŻ PO EDUKACJI W EUROPIE
Dowiedz się, jak rozwijać karierę w edukacji dzięki dwóm inicjatywom europejskim!

School Education Gateway i eTwinning to inicjatywy Unii Europejskiej finansowane w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Instytucje i organy Unii 
Europejskiej oraz osoby działające w ich imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji przedstawionych w niniejszej infografice.

ZAANGAŻUJ SIĘ W PROJEKTY 
EUROPEJSKIE ROZWIJAJ SIĘ ZAWODOWO

Zdobywaj informacje 
na temat polityki 

edukacyjnej
czytając materiały i artykuły 

eksperckie

Spraw, że Twoja opinia 
będzie mieć znaczenie

dzięki udziałowi w sondażach

Dołącz do społeczności 
nauczycieli

i współpracuj z kolegami na 
portalu eTwinning Live

Znajdź inspirację 
w innych projektach finansowanych 
przez UE

Skorzystaj z wyszukiwarki 
partnerstw strategicznych, 
aby znaleźć partnerów do realizacji 
projektów w ramach programu 
Erasmus+

Skorzystaj z doradztwa w 
ramach programu Erasmus, 
w tym z kursu online na temat 
finansowania

Zainspiruj się praktycznymi 
przewodnikami po projektach 
eTwinning

Znajdź partnerów 
eTwinning na forach

Opracuj projekty z  
uczniami i współpracuj 
w ramach  
platformy TwinSpace 

Uzyskaj wskazówki od sieci 
ambasadorów i krajowych biur 
eTwinning

Weź udział w Webinariach w 
ramach Teacher Academy 
i kursach online dostępnych 
nieodpłatnie

Zapoznaj się z katalogiem 
kursówstacjonarnychi ofert 
mobilności

Zapoznaj się z zasobami, w tym 
z publikacjami i materiałami 
dydaktycznymi

Weź udział w seminariach online  
i wydarzeniach edukacyjnych  
(krótkich intensywnych kursach online)

Dziel się doświadczeniem w  
moderowanychgrupach 
tematycznych  

Rozwijaj umiejętności i wiedzę podczas 
warsztatów i konferencji nt. 
doskonalenia zawodowego

Wykorzystaj materiały do 
samodzielnej nauki i narzędzia 
samooceny
Uzyskaj uznanie w formie 
Odznak Jakości dla projektów, Nagród 
eTwinning i Odznaki „Szkoła 
eTwinning”

Europejska platforma internetowa dla 
szkół poświęcona polityce i praktyce 

edukacyjnej skierowana do wszystkich 
osób pracujących w sektorze

www.schooleducationgateway.eu

Największa społeczność nauczycieli 
i szkół w Europie łącząca 

zarejestrowanych pracownikom 
szkół z 44 krajów uczestniczących w 

programie eTwinning 
www.etwinning.net
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