
SchoolEducationGateway
Europejska platforma internetowa dla szkół

Portal School Education Gateway oferuje w 23 językach europejskich jeden, wspól-
ny punkt wejścia dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób zainteresowanych 
edukacją szkolną. Dołącz już dzisiaj i bądź na bieżąco informowany o europejskiej 
polityce edukacyjnej i działaniach skierowanych do szkół!

 www.schooleducationgateway.eu

 EUErasmusPlusProgramme     #EdGateway / @EUErasmusPlus     schoolgateway

School Education Gateway to inicjatywa unijna, finansowana w ramach Erasmus+, 
europejskiego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Żadna 
z instytucji UE, żaden z jej organów, ani żadna z osób działających w ich imieniu nie jest 
odpowiedzialna za wykorzystanie informacji tutaj zawartych.

 Najnowsze 
materiały

Nowe spostrzeżenia dotyczące polityki i praktyki 
w zakresie edukacji szkolnej w Europie: krótkie 
artykuły informacyjne, kalendarz wydarzeń, dobre 
praktyki z projektów i działań edukacyjnych w 
klasie.

 Punkty 
widzenia

Twoje źródło informacji na temat opinii i poglądów 
ekspertów z zakresu edukacji szkolnej w postaci 
artykułów i wywiadów. Możesz również wziąć 
udział w pojawiających się okresowo sondażach 
na ciekawe tematy i tym samym sprawić, że twoja 
opinia też będzie się liczyć! 

 Zasoby

Publikacje o charakterze informacyjnym, 
gotowe samouczki oraz materiały edukacyjne 
z całej Europy do wykorzystania na twoich 
lekcjach! Odkryj również, jak europejski zestaw 
narzędziowy dla szkół może pomóc twojej 
szkole w promowaniu kształcenia integracyjnego 
oraz w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej.

 Strony  
tematyczne

Zapoznaj się z prezentowanymi treściami według 
dziewięciu obszarów priorytetowych UE w 
zakresie edukacji szkolnej:

• Umiejętności podstawowe;

• Postawa obywatelska;

• Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem;

• Nauka języków;

• Włączenie społeczne i ograniczanie zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki; 

• Nauczyciele i dyrektorzy szkół;

• Świadomość i ekspresja kulturowa;

• Rozwój osobisty i dobre samopoczucie, i

• Edukacja w zakresie przedsiębiorczości.

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

Teacher Academy oferuje nauczycielom szeroką gamę możliwości doskonalenia zawodowego oraz 
materiałów edukacyjnych do wykorzystania w klasie. Serwis obejmuje centralny katalog kursów 
zawierający informacje o tradycyjnych kursach doskonalenia zawodowego oferowanych przez 
niezależnych organizatorów, darmowe kursy online przygotowane przez School Education Gateway 
oraz materiały edukacyjne  opracowane przez nauczycieli z programu eTwinning, instytucje unijne oraz 
inne projekty finansowane przez UE. 

Kursy online

Darmowe formy 
doskonalenia 
zawodowego 
dostępne online

Kursy tradycyjne

Zagraniczne kursy 
szkoleniowe dla nauczycieli 
(możliwe finansowanie w 
ramach programu Erasmus+)

Materiały edukacyjne

Zasoby opracowane przez 
nauczycieli z programu eTwinning, 
instytucje unijne oraz inne 
projekty finansowane przez UE

Katalog kursów

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 Możliwości w ramach  
programu Erasmus+

Szkoły z całej Europy mogą skorzystać z możliwości finansowania, oferowanych w ramach unijnego 
programu Erasmus+, obejmujących wsparcie dla kursów szkoleniowych oraz form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w ramach projektów partnerskich. Odkryj trzy narzędzia, które School 
Education Gateway oferuje szkołom do przygotowywania wniosków w ramach programu Erasmus+!

W ramach „Kluczowej Akcji 1 –  
mobilność edukacyjna osób indywidualnych”

• Katalog kursu zawierający ofertę tradycyjnych kursów 
szkoleniowych dla nauczycieli kursy zagraniczne (w 
ramach Teacher Academy)

• Możliwości w zakresie mobilności: oferty  
 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  
 zagranicznych staży towarzyszących (tzw. job shadowing)

W ramach „Kluczowej Akcji 2 –  
Partnerstwa strategiczne”

• Wyszukiwarka partnerstw 
strategicznych, do zamieszczania 
zapytań oraz wyszukiwania partnerów 
do wspólnych projektów szkolnych

 www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

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

