SchoolEducationGateway
Het Europese online platform voor onderwijs

De School Education Gateway, gepresenteerd in 23 Europese talen, biedt één enkel
toegangspunt voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers, experts en andere
professionals op het gebied van onderwijs. Meld u vandaag nog aan en blijf op de
hoogte van Europees beleid en acties voor scholen!

Laatste
nieuws

Gezichtspunten

Frisse inzichten in het Europese beleid en de
praktijk in het onderwijs: korte nieuwsartikelen,
een kalender met evenementen en een
verzameling Goede Praktijken voortgekomen uit
Europese projecten en klaslokalen.

Uw bron voor meningen en ideeën van Europese
experts over onderwijs aangeboden in artikelen
en interviews. U kunt eveneens deelnemen aan
periodieke korte enquêtes over intrigerende
onderwerpen en uw mening laten gelden!

Themapagina's

Middelen
Publicaties om geïnformeerd te blijven, kant-enklare tutorials en lesmateriaal, vanuit Europa
voor in uw klaslokaal! Ontdek eveneens hoe
de Europese Toolkit voor scholen uw school
kan helpen om inclusief onderwijs te promoten
en voortijdig schoolverlaten aan te pakken; of
middelen voor andere onderwerpen, zoals goede
praktijken en richtlijnen voor ondernemend leren.

Verken de inhoud middels de zes kernprioriteiten van de Europese Unie op het gebied
van onderwijs: Basisvaardigheden; Burgerschap;
Voor- en vroegschoolse educatie; Taalonderwijs;
Voortijdig
schoolverlaten
aanpakken;
en
Leerkrachten en Onderwijs. Doe ook mee
en deel uw ideeën in de daarvoor bedoelde
gemeenschappelijke ruimtes.

www.schooleducationgateway.eu

EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / @EUErasmusPlus

schoolgateway

School Education Gateway is een initiatief van de Europese Unie en wordt gefinancierd
door Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. De instituten en
entiteiten van de Europese Unie noch andere personen die handelen namens haar kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik dat gemaakt mag worden van de informatie
die deze bevat.

SchoolEducationGateway
Het Europese online platform voor onderwijs

Teacher Academy
Teacher Academy stelt leerkrachten in staat om een brede verscheidenheid aan opleidingsmogelijkheden
en middelen voor hun klaslokaal te ontdekken. Het bestaat uit een centrale cursuscatalogus met
informatie over cursussen ter plaatse en onder werktijd door onafhankelijke cursusaanbieders, de
gratis online cursussen van School Education Gateway en een verscheidenheid aan lesmaterialen
ontwikkeld door eTwinning leerkrachten, instituten uit de Europese Unie en projecten gefinancierd door
de Europese Unie.

Cursuscatalogus

Online
cursussen

Cursussen ter
plaatse

Gratis online
professionele
ontwikkeling:

Cursussen voor
leerkrachten in het
buitenland (financiering
door Erasmus+ is mogelijk)

Lesmateriaal
Middelen ontwikkeld door
eTwinning leerkrachten, instituten
binnen de Europese Unie en
andere projecten gefinancierd
door de Europese Unie.

www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

Erasmus+ mogelijkheden
Scholen door heel Europa heen kunnen baat hebben bij de financieringsmogelijkheden aangeboden door
het Erasmus+ programma van de Europese Unie , inclusief steun voor cursussen en lesaanstellingen
voor professionele ontwikkeling, of deelname aan projectpartnerschappen. Ontdek de drie tools doe
School Education Gateway biedt aan scholen om hun Erasmus+ aanvragen voor te bereiden!

Voor “Kernactie 1 –
Individuele leermobiliteit”
• Cursuscatalogus om opleidingen voor
leerkrachten ter plaatste te vinden cursussen in het
buitenland (onderdeel van de Teacher Academy)
• Mobiliteitsmogelijkheden: aanbiedingen voor
lesaanstellingen en schaduwstages in het buitenland

Voor "Kernactie 2 –
Strategische
partnerschappen”
• Strategische partnerschappen
zoek tool, om verzoeken te plaatsen
en te zoeken naar partners voor
onderwijs gerelateerde projecten

www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

