
SchoolEducationGateway
Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje 

Portal School Education Gateway, ki je na voljo v 23 jezikih, je namenjen učiteljem, 
vodstvu šole, snovalcem politike, strokovnjakom in drugim nepedagoškim delav-
cem v šolstvu.  Pridružite se nam še danes in začnite spremljati razvoj evropske 
šolske politike ter nove ukrepe na področju izobraževanja. 

 www.schooleducationgateway.eu

 EUErasmusPlusProgramme     #EdGateway / @EUErasmusPlus     schoolgateway

Projekt School Education Gateway je nastal na pobudo Evropske unije in črpa sredstva iz 
evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+.  Ustanove in 
telesa Evropske unije ter osebe, ki delujejo v njihovem imenu, ne prevzemajo odgovornosti za 
rabo objavljenih informacij. 

 Novosti

Novice s področja evropske šolske politike in 
prakse: kratki članki, koledar dogodkov, zbirka 
dobrih praks (evropski projekti in delo v razredu).

 Stališča

Vaš vir strokovnih mnenj in idej o šolstvu v Evropi. 
Na voljo so številni članki in intervjuji. Sodelujete 
lahko tudi v kratkih anketah o zanimivih temah in 
predstavite svoje mnenje.

 Gradivo

Publikacije, s pomočjo katerih boste vedno na 
tekočem o dogajanju v Evropi, evropsko učno 
gradivo in vodiči za vaš razred.  Spoznajte 
evropski komplet orodij za šole, ki vam bo 
pomagal spodbujati vključujoče izobraževanje in 
se uspešno boriti proti osipništvu.

 Tematske 
strani

Vsebina je razdeljena v devet kategorij, ki ustrezajo 
devetim ključnim prednostnim nalogam EU na 
področju šolstva:

• Osnovna znanja in spretnosti

• Državljanstvo

• Predšolsko izobraževanje in varstvo

• Jezikovno izobraževanje

• Vključujoče izobraževanje in boj proti 
osipništvu

• Učitelji in vodstvo šole

• Kulturna zavest in izražanje

• Osebna rast in dobro počutje 

• Podjetniško izobraževanje. 

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

Portal Teacher Academy  učiteljem omogoča dostop do številnih priložnosti za usposabljanje in učnih 
gradiv, ki jih lahko uporabite pri pouku.  Na portalu boste našli centraliziran katalog tečajev, v katerem 
so zbrane informacije o ponudbi usposabljanj na delovnem mestu (neodvisni izvajalci) in brezplačnih 
spletnih tečajih, ki jih ponuja School Education Gateway, ter izbor učnih gradiv, ki so jih pripravili 
eTwinningovi učitelji, ustanove EU ali drugi izvajalci projektov, ki so finančno podprti s strani EU.  

Spletni tečaji

Brezplačni spletni 
programi za 
strokovni razvoj 
kadrov

Tečaji, ki se izvajajo na 
sedežu izvajalca ali na 
delovnem mestu

Usposabljanje učiteljev v tujini 
(možnost pridobitve sredstev 
Erasmus+)

Učno gradivo

Gradivo pripravljajo 
eTwinningovi učitelji, 
ustanove EU ali drugi izvajalci 
projektov, ki so finančno 
podprti s strani EU. 

Katalog tečajev

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 Priložnosti Erasmus+ 
Evropske šole lahko pridobijo sredstva, ki jih Evropska komisija ponuja v okviru programa Erasmus+., 
Sredstva so namenjena izobraževanju in usposabljanju v obliki tečajev in hospitacije ter sodelovanju v 
projektnih partnerstvih.  Spoznajte tri orodja,  ki jih ponuja School Education Gateway.  Orodja bodo 
šolam v pomoč pri pripravi vlog za Erasmus+. 

Za "Ključni ukrep 1 –  
Projekti mobilnosti za šolsko osebje"

• Katalog tečajev za iskanje tečajev za  
 usposabljanje učiteljev v tujini (v okviru Teacher  
 Academy)

• Priložnosti za izmenjavo: priložnosti za  
 hospitacijo ali opazovanje pouka v tujini 

Za "Ključni ukrep 2 – 
Strateška partnerstva"

• Orodje za iskanje strateških  
 partnerjev omogoča objavo  
 oglasov in iskanje partnerjev za  
 skupno izvajanje šolskih projektov. 

 www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

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

