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Här kommer läsårets andra nyhetsbrev från eTwinnings supportcentrum vid Utbildningsstyrelsen.
Vi önskar alla en god fortsättning på höstterminen.

1. Fortbildningsutbud

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/sista anmälningsdag
1.10!
onsdag 28.10 i Vasa kl 14–17:30 – i samarbete med Rfv / sista anmälningsdag 20.10
tisdag 10.11 i Åbo kl 14–17:15 – i samarbete med Rfv /sista anmälningsdag 2.11
Mer info, anmälning och program för dagarna:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/eftermiddagsworkshoppar_hosten
_2015

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger

Ett Lärevent är en kort intensiv onlinekurs som ger dig en introduktion till ett ämne, väcker idéer,
bidrar till att utveckla dina färdigheter – utan att vara tungrodd. Läreventen organiseras av
European Schoolnet i Bryssel som koordinerar eTwinning. Varje lärevent omfattar 4-5 dagar med
aktiviteter och diskussioner som följs av 4-5 dagar reflektioner och eget arbete. Materialet finns
online och du kan nå det när du själv vill. I varje kurs deltar ca 100 eTwinnare från hela Europa. Du
når höstens läreventslista med mer info via eTwinning Live (under Evenemang) och anmäler dig
också där. Bland höstens kursutbud finns t.ex. Leadership in a changing context, Coding, Teaching,
Learning, How to be an effective ICT Administrator, School Internationalisation for beginners och
Learning outside the classroom – och många fler kurser.

2. eTwinning Live har lanserats

En ny version av eTwinningcommunityn har lanserats, och kallas eTwinning Live. eTwinning Live
har både fått ett ansiktslyft men också flera nya funktioner. De tre mest väsentliga nya
funktionerna är att alla kan boka och hålla videokonferens, alla kan skapa nya grupper (som fått
nya verktyg) och att det nu finns mångsidigare sätt att nätverka med andra eTwinnare. Läs mera:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/etwinning_live_har_lanserats

3. Kampanjen eTwinningveckorna är igång på temat ’Följ mig’

eTwinningveckorna är en årlig kampanj i oktober – när alla skolor i Europa startat sin termin. Årets
kampanj är tätt knuten till nya eTwinning Live och tanken är att speciellt nybörjare i eTwinnare ska
få testa de nya funktionerna och också hitta enkla projektexempel och få tips från erfarna
eTwinningambassadörer. För att komma till kampanjen loggar du in på eTwinning.net så ser du
genast kampanjbannern ’Följ mig’.

4. Grattis till nya projekt som fått 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 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. I september 2015 fick fem projekt det nationella
kvalitetsmärket. Det är Spotlight on us (Tuija Palmunen i Kirkonkylän koulu, Mäntsälä), YES Young
Europeans in the Statistics (Mari Jokela, Lapin matkailuopisto, Kittilä), Feed the 9 000 000 000
(Merja Jokinen Säynätsalon peruskoulu), Colour My World (Vesa Vanhanen, Harjunrinteen koulu,
Riihimäki) och Different Faces of Europe 2013-2015 (Satu Heikura, Paltamon lukio). Grattis!

5. Mobilitetsnyheter från CIMO

eTwinning handlar om att nätverka och att driva projekt över webben, dvs. digitala arbetssätt.
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.
-

-

Erasmus + Programområde 1: Mobilitet (studerandes och ungas mobilitet samt
personalmobilitet) Ansökningstiden går ut 2.2 2016. Mer information:
http://www.cimo.fi/enrolmentclient/info.aspx?Key=E49D17BC37E7EA644B6FFACA60EAD5
B4
Vill du ha info om Erasmus+ eller Nordplus-programmen? I höst arrangerar CIMO info
online och IRL följande orter (på
finska): http://www.cimo.fi/ajankohtaista/yleissivistava_koulutus/101/1/yleissivistavan_k
oulutuksen_erasmus_infot_2015

6. Gott och blandat från Edu.fi
-

Nordiska klimatduellen – på temat Kampen mot matsvinnet. Från 11.11. Läs mera:
http://www.edu.fi/delta/103/0/klimatduellen_2015-2016
Nordisk biblioteksvecka - på temat Vänskap. Start 9.11 Läs mera:
http://www.edu.fi/delta/103/0/nordisk_biblioteksvecka_-_i_ar_med_temat_vanskap
11-12:e november: Nationella gymnasiedagarna i Helsingfors. Konferensen går på finska med två
svenskspråkiga parallellsessioner: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=537&id=753
25-26:e november i Tammerfors Internationaliseringsdagarna för den allmänbildande utbildningen.
Programmet går på finska men med två parallellprogram på svenska. Ett programutkast publiceras
nästa vecka på webbplatsen Polkka.
7–8:e december Virtuella dagarna i Helsingfors. Konferensen går på finska men som tidigare år, så
kommer det även att ingå svenskspråkiga parallellsessioner:
https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=537&id=755
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