
VAŠA CESTA VZDELÁVANÍM V EURÓPE
Objavte, ako si obohatiť svoju kariéru vo vzdelávaní pomocou dvoch európskych iniciatív!

School Education Gateway a eTwinning sú iniciatívy Európskej únie financované prostredníctvom Erasmus+, európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.  Ani inštitúcie 
a orgány EÚ ani žiadna osoba konajúca v ich mene nie sú zodpovedné za možné využitie informácií uvedených v tejto inforgrafike.

ZAPOJTE SA DO 
EURÓPSKYCH PROJEKTOV NAPREDUJTE VO SVOJEJ PROFESII

Informujte sa o 
politikách v oblasti 

vzdelávania 
zo spravodajských článkov a 

odborných príspevkov

Vyjadrite svoj názor
účasťou v prieskumoch

Zapojte sa do komunity 
učiteľov

a spojte sa s kolegami v 
eTwinning Live

Inšpirujte sa inými projektmi 
financovanými EÚ

Použite vyhľadávanie 
strategických partnerstiev 
a nájdite si partnerov v programe 
Erasmus+

Profitujte z poradenstva v 
programe Erasmus+, vrátane 
online kurzu zameraného na 
financovanie v programe Erasmus+

Inšpirujte sa praktickými návodmi 
na realizáciu projektov eTwinning

Nájdite si partnerov v 
programe eTwinning vo fórach

Vytvárajte projekty so svojou 
triedou a spolupracujte  
vo vašom priestore TwinSpace 

Získajte pomoc od siete 
ambasádorov a národných 
podporných služieb

Zapojte sa do webinárov na 
platforme Teacher Academy a do 
online kurzov bezplatne

Prezrite si katalóg prezenčných 
kurzov a príležitostí v oblasti 
mobility

Objavte zdroje vrátane publikácií a 
učebných materiálov

Zapojte sa do online seminárov  
a vzdelávacích aktivít  
(krátke a intenzívne online kurzy)

Podeľte sa o skúsenosti v  
moderovaných tematických 
skupinách

Rozvíjajte sa prostredníctvom workshopov 
zameraných na profesionálny 
rozvoj a  konferencií

Napredujte pomocou samovzdelávacích 
materiálov a nástrojov na 
sebahodnotenie

Získajte uznanie vo forme certifikátov 
kvality za projekty, cien eTwinning a 
certifikátu Škola eTwinning

Európska online platforma 
zameraná na politiku a postupy v 
školskom vzdelávaní pre každého, 

kto pracuje v tomto sektore
www.schooleducationgateway.eu

Najväčšia komunita pre učiteľov 
a školy v Európe určená pre 

zaregistrovaných pracovníkov škôl 
v 44 krajinách zapojených do 

programu eTwinning 
www.etwinning.net
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