ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΣΑΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Ανακαλύψτε πώς να εμπλουτίσετε την καριέρα σας στην εκπαίδευση μέσω δύο Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών!

ΠΆΡΤΕ ΜΈΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΈΡΓΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ευρώπης που αφορά στις
πολιτικές και την πράξη της
σχολικής εκπαίδευσης για όλους
όσους απασχολούνται στον τομέα
www.schooleducationgateway.eu

Ενημερωθείτε σχετικά με τις
εκπαιδευτικές πολιτικές
μέσω ειδησεογραφικών
άρθρων και άρθρων από
ειδικούς
Κάντε την άποψή σας να
μετρήσει
παίρνοντας μέρος σε έρευνες

Αντλήστε έμπνευση
από άλλα έργα που εκπονούνται με
κονδύλια της ΕΕ

Πάρτε μέρος σε διαδικτυακά σεμινάρια
και κύκλους μαθημάτων του Teacher
Academy δωρεάν

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για
στρατηγικές συμπράξεις για να
βρείτε εταίρους στο Erasmus+

Εξερευνήστε τον κατάλογο των
διά ζώσης μαθημάτων και
τωνευκαιριών κινητικότητας

Ωφεληθείτε από την καθοδήγηση
στο πλαίσιο του Erasmus+ ,
συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς
διαδικτυακών μαθημάτων σχετικά
με τη χρηματοδότηση από το
Erasmus+

Ανακαλύψτε πόρους μεταξύ των
οποίων δημοσιευμένα κείμενα και
διδακτικά υλικά
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Εμπνευστείτε από πρακτικούς
οδηγούς για έργα eTwinning

Η μεγαλύτερη κοινότητα για
εκπαιδευτικούς και σχολεία
στην Ευρώπη, ειδικά για
τους εγγεγραμμένο σχολικό
προσωπικό των 44 χωρών του
eTwinning
www.etwinning.net

Βρείτε εταίρους για το eTwinning
στα φόρουμ
Γίνετε μέλος της κοινότητας
των εκπαιδευτικών
και δικτυωθείτε με
συναδέλφους στο
eTwinning Live

ΕΞΕΛΙΧΘΕΊΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ

Εκπονήστε έργα με την τάξη σας
και συνεργαστείτε
στοTwinSpace των έργων σας
Λάβετε καθοδήγηση από το δίκτυο
των πρεσβευτών και τις εθνικές
υπηρεσίες υποστήριξης

Πάρτε μέρος σε διαδικτυακά σεμινάρια
και εκδηλώσεις μάθησης
(σύντομες και εντατικές σειρές μαθημάτων
μέσω διαδικτύου)
Μοιραστείτε εμπειρίες σε
συντονιζόμενες θεματικές ομάδες
Επιμορφωθείτε σε Εργαστήρια
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συνέδρια
Αποκτήστε πλεονέκτημα με Υλικά
Αυτοδιδασκαλίας και εργαλεία
αυτοαξιολόγησης
Λάβετε αναγνώριση μέσω
Ετικετών Ποιότητας για έργα, Βραβείων
eTwinning και της Ετικέτας Σχολείου
eTwinning

Το School Education Gateway και το eTwinning είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται μέσω του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τους Νέους
και τον Αθλητισμό. Οι θεσμοί και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο άτομο που ενεργεί για λογαριασμό τους δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν
πληροφοριακό διάγραμμα.

