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Bästa eTwinnare,
Hoppas det nya läsåret börjat bra och att du också hunnit njuta av augustis vackra helgväder. Och
välkomna alla nya eTwinnare.
För eTwinnings del kommer det att bli en händelserik höst. Det finns många
fortbildningsmöjligheter, både online och också IRL – både hemma och utomlands. Och så delar vi
också ut kvalitetsmärken för goda projekt. I höst kommer vi också att kunna sprida god praxis från
de allra första dagisprojekten i eTwinning där en part är finlandssvensk. I höst förnyas också ditt
eTwinningsskrivbord vilket medföljer nya funktionaliteter, såsom att kunna följa andra användare,
att kunna boka videokonferenser och att du överlag kan ha bättre koll på det som händer i
nätverket.

1. Fortbildningsutbud (i Svenskfinland, i Europa, online)
Fortbildning inom landet (på svenska)

Eftermiddagsworkshoppar: Digitala samarbetspartner i Europa - med eTwinningnätverket som
perspektiv och språngbräda
Eftermiddagarna riktar sig till lärare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet, som är
intresserade av att starta småskalig aktivitet genom eTwinning. Även dagis- och förskolepersonal
är välkommen.

-

onsdag 07.10 i Borgå kl 15–18:15 – i samarbete med Kunnig

-

onsdag 28.10 i Vasa kl 14–17:30 – i samarbete med Rfv

-

tisdag 10.11 i Åbo kl 14–17:15 – i samarbete med Rfv

Mer info, anmälning och program för dagarna:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/eftermiddagsworkshoppar_hosten
_2015

Fortbildning IRL tillsammans med europeiska kolleger

Alla som hör till målgruppen kan skicka in en intresseanmälan. eTwinning står för rese- och
seminariekostnaderna samt för dagtraktamente. Deltagarna förväntas hitta en eller flera
samarbetsparter och starta ett projekt under eller efter seminariet, samt ta del av en intervju om
sina projekterfarenheter. Skicka din fritt formulerade ansökan till yrjo.hyotyniemi@oph.fi

-

eTwinningsseminarium 2–4 oktober 2015 Tema: Transversal competences through
eTwinning. Plats: Borgå (Haiko). Målgrupp: lärare i år 7–9 från Finland och Baltikum.
Seminariespråket är engelska, Projektspråket är valfritt. Ansökan senast 4.9

-

Professional Development Workshop 11 oktober 2015 Tema Naturvetenskaper (Science)
Plats: Warsava Målgrupp: lärare i matte och naturvetenskaper på alla stadier. Deltagare
från hela Europa. Ansökning senast 31.8.

-

Professional Development Workhsop 12-14 november 2015 Tema: eTwinning på spanska
som främmande språk Plats. Madrid. Målgrupp: lärare i år 7-9 och på gymnasiet från hela
Europa. Ansökning senast 28.9.

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger

Ett Lärevent är en kort intensiv kurs som ger dig en introduktion till ett ämne, väcker idéer, bidrar
till att utveckla dina färdigheter utan att vara tungrodd. Varje lärevent omfattar 4-5 dagar med
aktivt arbete och diskussioner som följs av 4-5 dagar reflektioner och eget arbete. Materialet finns
online och du kan nå det när du själv vill. Höstens läreventslista har precis publicerats. Du når
läreventen och mer info om det från ditt eTwinningsskrivbord och anmäler dig också där. Utbudet
i höst:
- Increasing the quality of eTwinning projects
- Integrating Content, Language (CLIL) and Technology (kursen går på italienska)
- Leadership in a changing context
- Coding, Teaching, Learning
- How to be an effective ICT Administrator
- School Internationalisation for beginners
- History in Mind
- Feedback in eTwinning Projects
- Fine tune your lessons: eTwinning and eLearning in special eduation
- Creating teams through Storytelling in eTwinning (kursen går på spanska)
- Learning outside the classroom

2. Inför läsåret: Aktivera din eTwinningprofil så andra ser dig

Om du inte regelbundet loggar in på eTwinning.net kan din status förändras. Du som inte loggat in
på ett år är inte längre sökbar för andra och således ”inaktiv”. Användare som inte loggat in på 2 år
har avlägsnats från eTwinning.net. Här följer kort info om vad du i så fall kan göra
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/infor_nya_lasaret_kolla_sa_du_int
e_-_ofrivilligt_-_blivit_inaktiv_eller_anonym_etwinnare

3. Inför läsåret: Alla projekt stängs i september – men kan öppnas med ett klick

För att kunna hålla reda på vilka eTwinningprojekt som fortfarande pågår och vilka som har
avslutats efter skolåret 2014/2015 stängs alla eTwinningprojekt i september. För oss nordbor
känns tidpunkten för detta ju lite konstig, men orsaken till att projekten stängs i september är
förstås att de flesta skolor i Europa börjar sin termin först senare. De av er som är projektgrundare
och vars projekt har stängts får e-post om detta med instruktioner. Om du fortfarande driver ett
projekt har du två alternativ: 1. Registrera ett nytt projekt, 2. Gå till ”Mina projekt” på ditt
eTwinningskrivbord och klicka på "återuppta projekt" (rekommenderas). Om du inte är

projektgrundare men är med i ett projekt som nu stängts, så kontakta grundaren om att han eller
hon måste gå in och öppna projektet igen.

4. Nöjd med ditt eTwinningssamarbete? Sök Quality Label

Om du är eTwinnare med projekt igång, har du fler möjligheter att få synlighet för ditt arbete. Du
kan t.ex. bli intervjuad för finländska nyhetsbrevets feature Projektfönstret – eller så kan du ta
steget längre och söka om kvalitetsmärkning (Quality Label) för ditt projekt. På så sätt deltar du
automatiskt i den finländska eTwinningtävlingen. En nationell kvalitetsmärkning av högsta kvalitet
öppnar också för deltagande i den europeiska tävlingen. Deadline för nästa ansökningsrunda är
18.9 2015. Ansökningen görs från ditt eTwinningsskrivbord under fliken ’Projekt’. Ansökningarna
utvärderas av eTwinnings styrgrupp, med medlemmar från Utbildningsstyrelsen, Cimo och
Helsingfors universitet.
Läs mer om QL och om kriterierna:
http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/synlighet_och_beloning_-_quality_label

5. Nyheter från CIMO

eTwinning handlar om att nätverka och att driva projekt över webben. Men
eTwinningssamarbeten och -aktiviteter kan mycket väl kombineras med andra möjligheter, där
man kan få medel för att resa och träffa varandra eller få medel för att som lärare fortbilda sig
eller jobbskugga en kollega i Europa. Här följer nyheter från CIMO, som administrerar många
mobilitetsprogram som du som eTwinnare kan utnyttja.
-

Nordplus Nordiska Språk kallar till en extra ansökningsomgång. Ansökningstiden utgår den
1.10.2015. Det huvudsakliga målet med det nordiska programmet Nordplus Nordiska Språk
är att stärka språkförståelsen och i synnerhet förståelsen av grannspråken (danska, norska
och svenska) samt öka intresset för, kunskaperna om och förståelsen av nordiska språk,
kulturer och levnadsförhållanden. Läs mera
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/extra_ansokningsomgang_f
or_nordplus_nordiska_sprak

-

Nordplus Junior – medel för förberedande besök. Nästa ansökningstid går ut 1.10.2015.
Innan skolan skickar in en ansökan för Nordplus Junior är det möjligt att söka medel för ett
förberedande besök. Under besöket kan ni tillsammans med er partner planera det
kommande projektet och formulera ansökan.
http://nordplusonline.org/nor/Nyheter/NYHETER-OG-ARKIV/Ansoegningsfrist-forforberedende-besoeg-i-Nordplus-2015-naermer-sig

-

Kontaktseminarier för skolor som vill söka Erasmus + (KA2)-understöd på våren men som
ännu inte har partner.
Läs mera:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/allmanbildande%20_utbildning/programomrad
e_2_strategiska_partnerskapsprojekt/forberedande_besok_%20och_kontaktseminarier

6. Gott och blandat från Edu.fi.
-

Trafiksäkerhetsveckan går av stapeln vecka 37. Syftet med trafiksäkerhetsveckan - som i år
ordnas för elfte gången - är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier
att under höstens temavecka behandla trafiksäkerhetsfrågor. I år är temat
ouppmärksamhet i trafiken. Trafikskyddet har producerat material kring årets tema.
http://www.edu.fi/delta/103/0/trafiksakerhetsveckan_2015_firas_vecka_37

-

Temaveckan för umgängesfostran, vecka 38. I enlighet med skolornas önskan är temat för
veckan detsamma som ifjol Umgängesfostran: Situationskänsla och umgängeskonst.
Tillsammans med Skolbios Kelaamo arrangeras även en videotävling för eleverna.
http://www.edu.fi/delta/103/0/temaveckan_for_umgangesfostran
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