
VAŠE POPOTOVANJE PO SVETU IZOBRAŽEVANJA V EVROPI
Kako oplemeniti svojo poklicno pot v izobraževanju s pomočjo dveh evropskih pobud?

School Education Gateway in eTwinning sta pobudi Evropske unije, ki črpata sredstva evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+.  Ustanove in telesa Evropske 
unije ter osebe, ki delujejo v njihovem imenu, ne prevzemajo odgovornosti za rabo objavljenih informacij. 

SODELUJTE V 
EVROPSKIH PROJEKTIH

RAZVIJAJTE SE NA SVOJEM 
STROKOVNEM PODROČJU 

Pridobite informacije o 
izobraževalni politiki

iz novic in strokovnih člankov

Vaše mnenje je 
pomembno!

Sodelujte v anketah 

Pridružite se skupnosti 
učiteljev

in se povežite s kolegi preko 
portala eTwinning Live

Poiščite navdih v drugih 
projektih, ki črpajo sredstva EU

S pomočjo orodja za iskanje 
strateških partnerjev  poiščite 
partnerje za projekt Erasmus+

Uporabite smernice 
Erasmus+. Udeležite se spletnega 
tečaja o črpanju sredstev Erasmus+

Poiščite navdih v priročnikih za 
projekte eTwinning

Poiščite partnerje za 
projekte eTwinning na forumih

Pripravite projekte s svojimi 
učenci in sodelujte v svoji 
spletni učilnici TwinSpace 

Mreža ambasadorjev in mreža 
nacionalnih svetovalnih služb vam 
z veseljem priskočita na pomoč z 
nasveti in smernicami

Udeležite se brezplačnih spletnih 
seminarjev  in spletnih tečajev  
na Teacher Academy

Prelistajte katalog klasičnih tečajev in 
priložnosti za mobilnost

Odkrijte vire, ki vključujejo publikacije 
in učno gradivo

Udeležite se spletnih seminarjev in 
izobraževalnih dogodkov  
(to so kratki in intenzivni spletni tečaji)

Delite svoje izkušnje v moderiranih 
tematskih skupinah

Razvijajte se na pedagoških razvojnih 
delavnicah in konferencah

Uporabite gradiva za 
samostojno učenje in orodji za 
samoocenjevanje

Pridobite priznanje za svoje delo v obliki 
znakov kakovosti za projekte, 
nagrad eTwinning ali znaka 'Šola 
eTwinning'

Evropska spletna platforma, 
posvečena politiki in praksi 

šolskega izobraževanja za vse, ki 
delajo v tem sektorju   

www.schooleducationgateway.eu

Največja skupnost za vzgojitelje 
in vrtce v Evropi, namenjena 

registriranemu šolskemu osebju 
delavcem iz 44 držav, ki sodelujejo 

v eTwinningu
www.etwinning.net
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