
SchoolEducationGateway
Az iskolai oktatás európai online felülete

A 23 európai nyelven elérhető School Education Gateway portál átjárót nyújt az ok-
tatás világába a pedagógusok, iskolaigazgatók, politikai döntéshozók, oktatási sza-
kértők és az oktatási szféra további szereplői számára. Csatlakozzon a projekthez 
Ön is, és tájékozódjon naprakészen az európai iskolákra vonatkozó politikai straté-
giákról és intézkedésekről!

 www.schooleducationgateway.eu

 EUErasmusPlusProgramme     #EdGateway / @EUErasmusPlus     schoolgateway

Az Európai Unió kezdeményezése nyomán létrehozott School Education Gateway projektet az 
Erasmus+ program, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja finanszírozza. Sem az 
európai uniós intézmények vagy szervek, sem az ezek képviseletében eljáró személyek nem 
vonhatók felelősségre a projekt weboldalán elérhető tartalmak bárminemű felhasználásáért.

 Újdonságok

A legfrissebb hírek és információk az európai 
iskolai oktatáspolitika és az iskolai oktatási 
gyakorlat világából: rövid hírek, egy releváns 
eseményeket tartalmazó naptár, továbbá egy, 
különböző európai projektek keretében, illetve 
európai tantermekben megvalósított követendő 
gyakorlati példákat bemutató gyűjtemény.

 Nézőpontok

A legjobb forrás, amelynek cikkeiből és interjúiból 
megismerheti az európai szakértők meglátásait és 
gondolatait az iskolai oktatásról. Emellett itt Ön is 
megoszthatja másokkal saját gondolatait az által, 
hogy részt vesz az itt közzétett, érdekes témákat 
feldolgozó rövid felmérésekben. Hallassa Ön is a 
hangját!

 Segédanyagok

A tájékozódást segítő kiadványok, azonnal 
felhasználható útmutatók és tanítási 
segédanyagok — Európa minden pontjából 
egyenesen az Ön tantermébe! Fedezze fel azt is, hogy 
hogyan segítheti az iskolák számára összeállított 
európai eszköztár az Ön iskoláját a befogadó 
oktatás előmozdításában és az iskolai lemorzsolódás 
elleni küzdelemben. Mindezek mellett további 
tematikus segédanyagok között is böngészhet, 
olvashat például bevált gyakorlatokról és követendő 
példákról, vagy megtekintheti a vállalkozói ismeretek 
oktatását segítő útmutatókat is. 

 Tematikus 
oldalak

Böngéssze át a School Education Gateway 
weboldal tartalmát tematikus bontásban, az 
Európai Unió által az iskolai oktatás fejlesztése 
tekintetében megállapított hat kiemelt 
fontosságú terület szerint: alapkészségek; 
állampolgárság; koragyermekkori nevelés és 
gondozás; nyelvtanulás; az iskolai lemorzsolódás 
felszámolása; és a tanári szakma. A tematikus 
böngészés mellett a kifejezetten erre a célra 
kialakított együttműködési felületeken saját 
gondolatait is megoszthatja kollégáival az egyes 
témákról.

http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.facebook.eu/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/hashtag/EdGateway
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway
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 Teacher Academy

A Teacher Academy , azaz tanárakadémia szolgáltatás egy sor képzési lehetőséget és a tantermeikben 
felhasználható segédanyagokat kínál a pedagógusok számára. A szolgáltatás részét képezi a központi 
Kurzuskatalógus, amely független kurzusszolgáltatók személyes részvételt igénylő kurzusait, valamint 
a School Education Gateway projekt saját ingyenes online kurzusait tartalmazza. A Teacher Academy e 
kurzusok mellett olyan tanítási segédanyagokat is elérhetővé tesz a pedagógusok számára, amelyeket az 
eTwinning program résztvevői, az európai uniós intézmények munkatársai és az EU által finanszírozott egyéb 
projektek résztvevői  dolgoztak ki.  

Online 
kurzusok

Ingyenes online 
lehetőségek a 
szakmai fejlődésre

Személyes részvételt 
igénylő kurzusok

Külföldi tanártovábbképzési 
kurzusok  
(potenciálisan Erasmus+ 
finanszírozás mellett)

Tanítási segédanyagok

Az eTwinning program résztvevői, az 
európai uniós intézmények munkatársai 
és az EU által finanszírozott egyéb 
projektek résztvevői által kidolgozott 
segédanyagok

Kurzuskatalógus

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 Erasmus+ lehetőségek
Az Európai Bizottság Erasmus+ programja, lehetőséget nyújt az európai iskolák számára a program 
keretében biztosított számos finanszírozási lehetőség igénybevételére. A program támogatást nyújt 
többek között a szakmai fejlődést elősegítő továbbképzési kurzusokon való részvételhez, valamint a 
vendégtanári megbízatások vállalásához, továbbá különböző projektpartnerségekben való részvételhez. 
Fedezze fel a School Education Gateway  projekt által biztosított három eszközt, amelyek segítséget 
nyújtanak az Erasmus+ pályázatok kidolgozásához!

1. pályázati kategória —  
Egyéni mobilitás

• Kurzuskatalógus  — személyes részvételt igénylő  
 vagy online tanártovábbképzési kurzusok  
 kereséséhez (a Teacher Academy részét képezi)

• Mobilitási lehetőségek —  Lehetőségek külföldi  
 vendégtanári megbízások vállalására, vagy szakmai  
 látogatásokra (job shadowing)

2. pályázati kategória —  
Stratégiai partnerségek

• Keresőeszköz az iskolai oktatáshoz  
 kapcsolódó közös projektek  
 végrehajtását célzó stratégiai  
 partnerségek alakítására kész  
 partnerek kereséséhez.

 www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
http://www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

