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Hej alla eTwinnare,

1. Ny svenskspråkig eTwinningambassadör

Anne Levon, klasslärare från S:t Karins svenska skola har i höst börjat som svenskspråkig
eTwinningambassadör. Hon har sällat sig till skaran 11 andra ambassadörer, varav två
andra är svenskspråkiga, nämligen Siw Kyrkslätt på Åland och Nina Korpela från Vasa
yrkesinstitut. Anne har lång erfarenhet av digitala arbetssätt och har även två
eTwinningssamarbeten på nacken. Till hennes uppgifter hör bl.a. att inspirera er genom att
berätta om sina erfarenheter av eTwinngnätverket och om sina projekt – allt i anknytning
till våra läroplansgrunder. Ni hittar Annes kontaktuppgifter på den finländska
eTwinningwebbplatsen. http://www.edu.fi/etwinning/svenska

2. Test: I vilket skede är internationaliseringen på din skola

Genom att svara på tolv frågor kring det internationella perspektivet i din skola, kan ni
fåreda på i vilket skede av internationaliseringen er skola är och tips på hur man kan gå
vidare. Det lekfulla testet är skapat av CIMO och Utbildningsstyrelsen och hittas t.ex. via
vår Facebooksida: https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/

3. Sju Europeiska kvalitetsmärken till Finland

Som ni vet kan ni som har ett eTwinningssamarbete som är i slutskedet eller som avslutats,
när som helst under året ansöka om en kvalitetsmärkning för projektet. eTwinnings
styrgrupp evaluerar ansökningarna två gånger rom året enligt ett sameuropeiskt
evalueringsschema. En liten del av de kvalitetsmärkta projekten – top 20-procenten – blir
också tilldelade en europeiska kvalitetsstämpel (European Quality Label). Dessa projekt kan
delta i den Europeiska tävlingen, eTwinnings egen Oscar. I år fick sju lärare och projekt det
europeiska kvalitetsmärket.
https://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/schools_awarded_europ_ql_2015.htm#c2
46 Grattis!

4. Årets europeiska eTwinningtävling har lanserats

Som vanligt finns tre ålderskategorier som i rätt hög grad korrelerar med våra skolstadier;
4-11 år, 12-15 år 16-19. I år finns dessutom åtta specialkategorier; bl.a. pris för projekt på
franska, på spanska, projekt för interkulturell förståelse med flera. Ansökningsdeadline är
12.12. För att delta i tävlingen måste projekten först ha belönats med European Quality
Label någon gång under projektets gång. Läs mera:
https://www.etwinning.net/sv/pub/progress/awards/european_prizes.htm

5. Nya publikationer
•

Sedan senaste nyhetsbrev har två nya publikationer kommit ut, som kan vara
intressanta för er eTwinnare. För det första har eTwinning gett ut en
jubileumsrapport som heter eTwinning: Ten Years On, och handlar om eTwinnings
inverkan på lärarna undervisningspraxis, kompetens och möjligheter till
professionell utveckling" . Den baserar sig på en enkät som 6 000 eTwinnare
besvarat. Den största effekten eTwinning haft enligt de som svarade på enkäten,
gäller förmågan att undervisa i ämnesövergripande färdigheter – något som är
intressant för oss i Finland med tanke på de nya läroplansgrunderna. Rapporten
finns på engelska: https://www.etwinning.net/files/19-10_EU__eTwinning_Rapport.pdf

•

Den andra publikationen, Skolor lär sig utvecklingspartnerskap, har getts ut av
Utbildningsstyrelsen och baserar sig på projektet KOMPPI där man diskuterat vad
ett jämlikt utvecklingspartnerskap är, på vilka villkor det kan bli framgångsrikt, hur
svårigheter ska hanteras och vilka utvecklingsstadier, trappsteg, det finns i
byggandet av utvecklingspartnerskap. Publikationen kan vara till nytta inom den
grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen när global fostran
behandlas i det lokala läroplansarbetet. Till publikationen:
http://www.oph.fi/publikationer/2015/skolor_lar_sig_utvecklingspartnerskap

6. Gott och blandat från Edu.fi
•

Konferensen Virtuella dagarna går i år av stapeln 7–8:e december i Mässcentrum i
Helsingfors. Syftet är att inspirera och uppmuntra till digitala arbetssätt för att skapa
mångsidig undervisning och mångsidigt lärande, samt att presentera nya möjligheter
att använda digital teknik ur ett pedagogiskt perspektiv. Ett av temana i år är även
den det digitala perspektivet i de kommande läroplansgrunderna. Årets konferens
innehåller ett svenskspråkigt parallellspår med bland annat kollegialt och digitalt
lärande, programmering och e-läromedel på agendan. Du träffar eTwinningteamet
vid Utbildningsstyrelsens utställningsyta. Vi tar fortfarande emot anmälningar.
http://www.edu.fi/planera/103/0/fortbildning_utvecklingsdagar_for_virtuell_underv
isning

•

Länkhåven har matats med flera nya lärresurser. Som exempel kan vi nämna dem
splitternya samnordiskt producerade lärresursen kring hushållskemikalier för år 2-6;
Finn farorna i Hannas Hus och Webbplatsen för läkemedelsfostran med material
och undervisningsförlopp hela den grundläggande utbildningen:
http://lankhaven.edu.fi

I ljuset av senaste dagars och veckors tragiska händelser, tror vi på att det samarbete som görs
inom eTwinning kan hjälpa till att stärka gemenskapen samt respekten och förtroendet för
varandra och främja ett samhälle där vi trots olikheter lever sida vid sida och i växelverkan med
varandra.
Vänliga hälsningar
Mia Sandvik
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