
ВАШЕ ПУТОВАЊЕ КРОЗ ОБРАЗОВАЊЕ У ЕВРОПИ
Сазнајте како да обогатите каријеру у образовању кроз две европске иницијативе!

School Education Gateway и eTwinning су иницијативе Европске уније које се финансирају из европског програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт. Ниједна институција Европске уније ни њена тела, нити било које лице које поступа у њихово име не могу бити 

одговорни за коришћење информација из овог инфографика.

УЧЕСТВУЈТЕ У ЕВРОПСКИМ 
ПРОЈЕКТИМА НАПРЕДУЈТЕ У ПРОФЕСИЈИ

Информишите се о 
образовним политикама

преко вести и 
експертских прилога

Нека се ваше мишљење 
чује

тако што ћете 
учествовати у анкетама

Придружитe се заједници 
наставника

и умрежитe се са 
колегама на eTwinning 

Live-у

Нека вас инспиришу други 
пројекти које финансира ЕУ

Искористите претрагу 
стратешких партнерстава да 
пронађете Еразмус+ партнере

Искористите смернице програма 
Еразмус+, укључујући онлајн 
курс о финансирању из 
програма Еразмус+

Нека вас инспиришу практичне 
смернице за eTwinning пројекте

Пронађите eTwinning партнере 
на форумима

Направите пројекте са својим 
одељењем и сарађујте  
у простору TwinSpace-а који је 
посвећен пројекту 

Потражите смернице од мреже 
амбасадора и националног 
тима за подршку

Придружите се Teacher Academy 
вебинарима и курсевима на 
интернету, бесплатно

Прегледајте каталог курсева 
у установама и могућности за 
мобилност

Истражите ресурсе укључујући 
публикације и наставне материјале

Придружите се семинарима на 
интернету и обукама путем интернета 
(кратким интензивним курсевима на 
интернету)

Поделите искуства у модерираним 
тематским групама

Усавршите се током радионица за 
професионално усавршавање и  
конференција

Наставите да користите материјале 
за самостално учење и алате за 
самопроцену

Стекните признање преко ознака 
квалитета за пројекте, eTwinning 
награда, и eTwinning ознаке за школу

Европска онлајн платформа за 
политику и праксу у области 

школског образовања намењена 
свима онима који раде 

у овом сектору
www.schooleducationgateway.eu

Највећа заједница наставника, 
васпитача и школа у Европи 
намењена регистрованом 

школском особљу у 44 
земље eTwinning-а
www.etwinning.net
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http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.etwinning.net

