
TeacherAcademy
a SchoolEducationGateway szolgáltatása

A pedagógusoktól egyre növekvő mértékben várják el, hogy munkájuk során 
foglalkozzanak a modern társadalmakban felvetődő, főként a technológiai, 
társadalmi és gazdasági változásokhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú kérdésekkel. 
Az Európai Bizottság által az iskolai oktatási közösség számára létrehozott School 
Education Gateway projekt szolgáltatása, a „Teacher Academy” (tanárakadémia) 
hozzásegíti a pedagógusokat, a tanárképzőket, valamint az iskolák nem oktatással 
foglalkozó munkatársait a számukra szükséges képzésekhez és támogatáshoz való 
hozzáféréshez az által, hogy szakmai fejlődési lehetőségeket ajánl fel nekik (az 
óvodai nevelés oktatási szintjétől a felső-középfokú oktatási szintig).

A Teacher Academy része egy központi Kurzuskatalógus, amely a pedagógusok szakmai fejlődését 
szolgáló személyes részvételt igénylő és online kurzusokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. 
A School Education Gateway projekt által biztosított online kurzusok teljesen ingyenesek. A Teacher 
Academy keretében emellett a pedagógusok olyan válogatott tanítási segédanyagokhoz is hozzáférést 
nyernek, amelyeket az eTwinning program résztvevői, az európai uniós intézmények munkatársai és az 
EU által finanszírozott egyéb projektek résztvevői dolgoztak ki.

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 EUErasmusPlusProgramme

 #EdGateway / #EUteacheracademy / @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.

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

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
http://www.facebook.eu/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/hashtag/EdGateway
http://twitter.com/hashtag/EUteacheracademy
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway
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Online kurzusok

Kifejezetten a Teacher Academy szolgáltatás számára kidolgozott ingyenes és nyitott online kurzusok, 
melyek a pedagógusok és az oktatási szféra egyéb szereplői számára elérhetők. Az online kurzusok 
keretében a résztvevőknek lehetősége nyílik olyan innovatív tanulási közösségekhez csatlakozni, 
amelyek a pedagógusok zsúfolt időbeosztását szem előtt tartva rugalmasságot, támogatást és 
inspirációt nyújtanak számukra, továbbá hivatalosan is igazolják a résztvevők eredményeit.

Az online kurzusok részét képezik:

• Európai tantermekben készített videók tanárok,  
 diákok és szakértők
• Óratervek és tanulási naplók
• Közösségi együttműködési tevékenységek
• Kollégákkal folytatott megosztás és megbeszélések
• A kollégák kiértékelése
• Webináriumok
• Megismerkedés különböző tanítási  
 segédeszközökkel, segédanyagokkal és egyéb  
 eszközökkel
• Digitális jelvények és oklevelek
• És még számos egyéb érdekes tevékenység és  
 lehetőség

A kurzusokon való részvétel teljesen ingyenes. A 
kurzusok angol nyelven kerülnek lebonyolításra, 
és a legfontosabb tartalmak egy további nyelven is 
elérhetők.

A közeljövőben megrendezésre kerülő kurzusok:

• Projektalapú tanulás: 2016. június

• Sokszínűség a tanteremben: 2016. szeptember

• Kompetenciák a 21. századi iskolák számára:  
 2016. szeptember

• Matek 2.0: 2016. október

• Újonnan érkezett migránsok az iskolában:   
 2016. november

Személyes részvételt igénylő kurzusok

A Teacher Academy online felületén több ezer Európa-szerte megrendezésre kerülő, személyes részvételt 
igénylő kurzus adatai érhetők el. 

• Tanárok és iskolai vezetőség: Keressenek az iskola munkatársainak a szakmai fejlődését elősegítő  
 kurzusokat! 

• Kurzusszolgáltatók: Tájékoztassák a pedagógusokat az Önök által biztosított kurzusokról! A felületen  
 bármely olyan kurzusszolgáltató közzéteheti kurzusait, amely az Erasmus+ programban hivatalosan  
 részt vevő országok egyikében működik.

A kurzusokon való részvétellel járó költségek finanszírozásáért a jelentkezők pályázatot nyújthatnak be az 
Erasmus+ programhoz iskolájuk európai fejlesztési tervének részeként. (L. 1. pályázati kategória: Mobilitási 
projekt a közoktatási intézmények munkatársai számára). A pályázati határidőkről, feltételekről és a pályázás 
módjáról bővebb információkat is olvashat a http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus címen.

Tanítási segédanyagok

Dobja fel tanóráit a Teacher Academy válogatott tanítási segédanyagainak felhasználásával! 
E tanítási segédanyagokat az eTwinning program résztvevői, az európai uniós intézmények 
munkatársai és az EU által finanszírozott egyéb projektek résztvevői dolgozták ki.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

