
 ВАШЕТО ПАТУВАЊЕ НИЗ ЕВРОПСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Открите како да ја збогатите вашата кариера во образованиетот преку двете европски иницијативи!

School Education Gateway и еТвининг се иницијативи на Европската Унија и се финансираат преку Еразмус +, Европската програма за образование, обука, млади и спорт. Ниту институциите и телата на Европската Унија, ниту лицето кое дејствува во нивно име не може да 

биде одговорно за користењето на информациите од оваа инфографика.

АНГАЖИРАЈТЕ СЕ ВО 
ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ПОРАСНЕТЕ ВО ВАШАТА ПРОФЕСИЈА

 Информирајте се за 
образовните политики
преку вести, артикли и 

експертски контрибуции

 Направете вашето 
мислење да се земе во 

предвид
Преку учестување во анкети

Приклучете се во 
заедницата на наставници
и вмрежете се со колегите 

во eTwinning Live

Инспирирајте се од други ЕУ-
финансирани проекти

Користете го пребарувачот за 
стратешки партнерства за да 
најдете Еразмус + партнери

Искористете ги од Еразмус + 
насоките, вклучувајќи онлајн курс 
за Еразмус + финансирање 

 Инспирирајте се од практични 
насоки за еТвининг проекти 

Најдете еТвининг партнери 
 во форумите

Креирајте  проекти со својот 
клас и  соработувајте  
во Твинспејсот на вашите 
проекти 

Добијте насоки од 
мрежата на амбасадори и 
Националниот сервис за 
поддршка

Приклучете се на вебинарите на 
Teacher Academy и онлајн курсевите 
бесплатно

Истражете го каталогот на  
он-сајт курсевите и можностите за 
мобилност

Откријте извори вклучувајќи 
публикации и наставни материјали

Приклучете се на онлајн семинарите  
и настаните за учење  
(кратки и интензивни онлајн курстеви)

Споделувајте искуства во  
модерирани тематски групи

Развијте се преку Работилници за 
професионален развој и  Конференции

Обидедете се со Материјалите 
за самоподучување и алатките за 
самопроцентка
Добијте признание преку Ознаките за 
квалитет за проекти, eTвининг награди, и 
еТвининг ознаките за квалитет

Европска онлајн платформа 
за поилтики и практики во 

училишното образовнаие за 
секој кој работи во тој сектор

www.schooleducationgateway.eu

Најголемата заедница на 
наставници и училишта во Европа, 

посветени да регистрираат 
училишен персонал во 44 

еТвининг земји 
www.etwinning.net
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