SchoolEducationGateway
Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση

Το School Education Gateway, το οποίο εμφανίζεται σε 23 Ευρωπαϊκές γλώσσες, είναι ένα
ενιαίο σημείο εισόδου για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικών,
εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Γίνετε
μέλος σήμερα για να είσαστε πάντα ενήμεροι αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική και
δράση για τα σχολεία!

Tελευταία Νέα
Φρέσκιες πληροφορίες για την πολιτική και
πρακτική της Ευρώπης σε επίπεδο σχολικής
εκπαίδευσης : σύντομα ειδησεογραφικά άρθρα, ένα
ημερολόγιο εκδηλώσεων και μία συλλογή Καλών
Πρακτικών από Ευρωπαϊκά έργα και σχολικές
αίθουσες.

Απόψεις
Ενημερωθείτε για τις απόψεις και τις ιδέες Ευρωπαίων
ειδικών μέσω άρθρων και συνεντεύξεων .
Μπορείτε επίσης να πάρετε μέρος σε σύντομες
δημοσκοπήσεις που διεξάγονται περιοδικά πάνω
σε ενδιαφέροντα θέματα και έτσι η γνώμη σας να
αποκτήσει αξία!

Θεματικές
σελίδες

Πόροι
Δημοσιεύσεις για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι,
έτοιμοι προς χρήση οδηγοί χρήσης και διδακτικά
υλικά, από την Ευρώπη για τη δική σας τάξη! Επίσης,
ανακαλύψτε πώς η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη
για Σχολεία μπορεί να βοηθήσει το σχολείο σας
να προάγει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και
να αντιμετωπίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου ή ανακαλύψτε άλλους πόρους πάνω σε
διάφορα θέματα, όπως καλές πρακτικές και οδηγίες
για την επιχειρηματική μάθηση.

Εξερευνήστε το περιεχόμενο μέσω των έξι βασικών
προτεραιοτήτων της Ευρώπης για τη σχολική
εκπαίδευση: Βασικές Δεξιότητες, Αγωγή του πολίτη,
Εκπαίδευση και Φροντίδα της Πρώιμης Παιδικής
Ηλικίας, Εκμάθηση Γλωσσών, Αντιμετώπιση της
Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, και τέλος
Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Επίσης, πάρτε μέρος
και μοιραστείτε τις ιδέες σας σε ειδικά σχεδιασμένους
συνεργατικούς χώρους.

www.schooleducationgateway.eu

EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / @EUErasmusPlus

schoolgateway

Το School Education Gateway είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση,
τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Σε καμία περίπτωση οι θεσμοί και οι φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα.

SchoolEducationGateway
Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση

Teacher Academy
Το Teacher Academy επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών
κατάρτισης και πόρων για την τάξη τους. Αποτελείται από έναν βασικό κατάλογο μαθημάτων με
πληροφορίες σχετικά με μαθήματα που παραδίδονται σε φυσικό χώρο εν ώρα εργασίας από ανεξάρτητους
παρόχους μαθημάτων, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, του ίδιου του School Education Gateway και μία
σειρά επιλεγμένων διδακτικών υλικών που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί του eTwinning, θεσμικά όργανα
της ΕΕ και άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.

Κατάλογος μαθημάτων

Διαδικτυακά μαθήματα

Μαθήματα σε φυσικό χώρο

Διδακτικά υλικά

Δωρεάν διαδικτυακή
επαγγελματική ανάπτυξη

Επιμορφωτικοί κύκλοι
μαθημάτων για εκπαιδευτικούς
στο εξωτερικό (δυνατή η
χρηματοδότηση από το Erasmus+)

Πόροι που αναπτύχθηκαν από
εκπαιδευτικούς του eTwinning,
οργανισμούς της ΕΕ και άλλα
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα

www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

Ευκαιρίες Erasmus+
Τα σχολεία όλης της Ευρώπης μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει
το Πρόγραμμα Erasmus+ , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιμορφωτικά
μαθήματα και αναθέσεις διδακτικού έργου με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις
έργου. Ανακαλύψτε τα τρία εργαλεία που προσφέρει το School Education Gateway για να βοηθήσει τα
σχολεία να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους στο Erasmus+!

Για τη "Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων"

Για τη "Βασική Δράση 2 –
Στρατηγικές Συμπράξεις"

• Κατάλογος μαθημάτων για να βρείτε μαθήματα κατάρτισης
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (μέρος του Teacher Academy)

• Στρατηγικές Συμπράξεις
αναζητήστε εργαλεία, για
την ανάρτηση αιτήσεων και
την αναζήτηση εταίρων για
συνεργατικά έργα σε σχέση με
το σχολείο

• Ευκαιρίες κινητικότητας: προσφορές αναθέσεων
διδακτικού έργου και παρακολούθησης εργασιών στο
εξωτερικό

www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

