
JOUW REIS DOOR HET ONDERWIJS IN EUROPA
Ontdek hoe je je loopbaan in het onderwijs kunt verrijken via twee Europese initiatieven!

De School Education Gateway en eTwinning zijn initiatieven van de Europese Unie en gefinancierd via Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Noch de 
instellingen en organen van de Europese Unie, noch de personen die namens deze handelen zijn aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze infographic.

DOE MEE MET EUROPESE 
PROJECTEN GROEI IN JE BEROEP

Blijf op de hoogte van 
onderwijsbeleid

via nieuwsartikelen en 
bijdragen van experts

Laat jouw mening 
meetellen

door mee te doen aan 
enquêtes

Sluit je aan bij de 
leerkrachtengemeen-
schap en netwerk met 
collega's in eTwinning Live

Raak geïnspireerd 
door andere door de EU 
gefinancierde projecten

Gebruik de zoekfunctie voor 
strategische partnerships om 
Erasmus+-partners te vinden

Profiteer van Erasmus+-
begeleiding, waaronder een 
online cursus over Erasmus+-
financiering

Wees geïnspireerd 
door praktische gidsen voor 
eTwinning-projecten

Vind eTwinning-partners 
in de fora

Creëer projecten met 
je klas en werk samen  
in de  TwinSpace van je 
projecten 

Krijg begeleiding van 
het ambassadeursnetwerk en 
nationale ondersteuningsdiensten

Doe gratis mee met Teacher 
Academy-webinars en online 
cursussen 

Verken de catalogus van  
cursussen ter plaatse en 
mobiliteitskansen

Ontdek hulpmiddelen, waaronder 
publicaties en lesmaterialen

Doe mee met online seminars  
en educatieve evenementen  
(korte, intensieve online cursussen)

Wissel ervaringen uit  
in gemodereerde themagroepen

Ontwikkel jezelf in workshops voor 
professionele ontwikkeling en  
conferenties

Neem een voorsprong met 
zelfstudiematerialen en 
zelfbeoordelingshulpmiddelen
Krijg erkenning via  
kwaliteitslabels voor projecten, 
eTwinning-prijzen en het eTwinning 
School Label

Europa's grootste online platform 
over beleid en praktijk in het 

schoolonderwijs voor iedereen die 
in de sector werkt

www.schooleducationgateway.eu

De grootste gemeenschap voor 
leerkrachten en scholen in Europa, 

gewijd aan geregistreerde 
schoolmedewerkers in de 44 

eTwinning-landen.
www.etwinning.net
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http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.etwinning.net

