
CĂLĂTORIA DUMNEAVOASTRĂ PRIN EDUCAȚIA EUROPEANĂ
Descoperiți cum să vă dezvoltați cariera didactică cu ajutorul a două inițiative europene!

School Education Gateway și eTwinning sunt inițiative ale Uniunii Europene și sunt finanțate prin intermediul Erasmus+, programul european pentru educație, formare profesională, tineret și sport. 
Instituțiile și organismele Uniunii Europene, precum și orice persoană care acționează în numele acestora nu pot fi făcute răspunzătoare pentru modul în care sunt utilizate informațiile din acest 
infografic.

PARTICIPAȚI LA 
PROIECTE EUROPENE PERFECȚIONAȚI-VĂ PROFESIONAL

Informați-vă despre 
politicile educaționale, 
prin intermediul articolelor și 

contribuțiilor experților!

Opinia dumneavostră 
contează,

dacă participați la sondaje!

Înscrieți-vă în 
comunitatea 
profesorilor

și stabiliți contacte 
profesionale cu colegii în 

eTwinning Live

Lăsați-vă inspirați 
de alte proiecte cu finanțare 
europeană

Folosiți motorul de căutare 
“parteneriate strategice” 
pentru a găsi parteneri Erasmus+

Beneficiați de consiliere în 
sfera Erasmus+, inclusiv de 
un curs online despre finanțarea 
Erasmus+

Inspirați-vă din ghidurile practice 
pentru proiecte eTwinning

Găsiți parteneri eTwinning 
în forumuri

Creați proiecte cu  
clasa dumneavoastră și 
colaborați în TwinSpace-ul 
proiectelor dumneavoastră 

Beneficiați de consultanță 
din partea rețelei de ambasadori și a 
centrelor naționale de asistență

Participați gratuit la seminariile și 
cursurile online, oferite de 
Teacher Academy 

Explorați catalogul  
cursurilor față în față și  al 
oportunităților de mobilitate

Discoperiți resurse, printre care 
publicații și materiale didactice

Participați la seminarii online  
și evenimente de formare  
(cursuri online intensive, de scurtă durată)

Faceți schimb de experiență în  
grupuri tematice moderate

Perfecționați-vă prin ateliere de 
dezvoltare profesională și  
conferințe

Progresați grație materialelor 
autodidactice și instrumentelor de 
autoevaluare
Beneficiați de recunoaștere prin 
Certificatul de calitate pentru proiecte, 
Premiile eTwinning și Certificatul de 
Școală eTwinning

Platformă online europeană, 
axată pe politicile și practicile din 
sfera învățământului preuniversitar, 

dedicată tuturor celor care 
activează în acest domeniu

www.schooleducationgateway.eu

Cea mai mare comunitate de 
profesori și școli din Europa, 

dedicată personalului școlar din 
cele 44 de țări eTwinning 

www.etwinning.net
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