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1. I Projektfönstret: Från fotbollsvokabulär till receptutbyte på spanska

I årets tredje Projektfönster, sektionen där vi kikar in på projekt med svenskspråkig partner, har vi
intervjuat Katja Wide som undervisar i spanska vid Mattlidens skola. Hon har under det senaste
året drivit många projekt med partner från olika länder på flera olika teman. Läs hela
intervjun: http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/projektfonstret_fran_fot
bollsvokabular_till_receptutbyte_-_pa_spanska

2. Fortbildningsutbud

Nedan hittar du information om vårens fortbildningar inom eTwinningnätverket, både sådana som
sker i Svenskfinland men också utbildningar i Europa, både online och också IRL. Hela utbudet
finns i Händelsekalendern (http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/handelsekalender)

Seminarier och workshoppar i Finland
•

Internationaliseringsträff i Karleby 27:e april. I slutet av april arrangerar
Utbildningsstyrelsens koordineringsprojekt för internationalisering i skolan en kombinerad
internationaliserings- och lärmiljöträff i samarbete med Karleby stad. Tanken är att träffen
ska hjälpa skolor och lärare att hitta rätt i utbuds- och projektdjungeln och kunna välja
vägar som passar dem själva. Även eTwinning är med. Programmet är kostnadsfritt och går
främst på finska men vi strävar efter att ha med tvåspråkiga element och att nätverkandet
kan ske på både finska och svenska. Anmälan senast 13:e april. Preliminärt program och
anmälningsblankett.: http://www.polkka.info/tapahtumat.html

•

ITK-päivät i Tavastehus 14-15:e april. Är du på väg till ITK-päivät? Kom då förbi
Utbildningsstyrelsens utställningsyta och hälsa på. Klockan 11 båda dagarna
intervjuas dessutom vinnarna i finländska eTwinningtävlingen kring sina projekt och kring
huruvida eTwinning kan förändra undervisningen.

•

Ni kan till skolan eller kommunen beställa kostnadsfri eTwinningfortbildning från oss på
eTwinningteamet. Det kan handla om allt från en halvtimmes info på ett möte till en
eftermiddagskurs eller heldagskurs med hands-on workshop, allt efter era behov.
Fortbildningen är kostnadsfri. Mer info ger mia.sandvik@oph.fi.
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Seminarier och workshoppar 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 seminariet, samt senare ta del av en intervju om sina
projekterfarenheter
•

Tema: eTwinningssamarbeten kring mångkulturella klassrum 19–22:e maj i Hillerød,
Danmark. Målgrupp: Lärare i den grundläggande utbildningen som undervisar nyanlända
asylsökande barn och som även har god erfarenhet av mångkulturella
undervisningsgrupper. Deltagarna (ca 30 st) kommer från Norden och Storbritannien.
Seminariespråket är engelska. De projekt deltagarna startar får vara på vilket/vilka språk
som helst. Intresseanmälan till yrjo.hyotyniemi(at)oph senast 8:e april.

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger

Ett lärevent är en kort intensiv onlinekurs som ger introduktion till ett ämne, väcker idéer och
bidrar till att utveckla deltagarnas färdigheter utan att vara tungrodd. Alla eTwinnare kan anmäla
sig till eventen (från fliken Professionell utveckling när ni loggat in på eTwining.net).

3. Nytt i eTwinning: bok om eleverfarenheter i eTwinning

Som en del av evenemangen kring eTwinnings 10-års firande ombads förra året lärare i
eTwinningnätverket att kontakta sina tidigare elever och be dem berätta om sina erfarenheter av
att ha varit med i eTwinningprojekt som elever. Erfarenheterna blev publikationen ‘eTwinninggenerationen’ som finns att ladda ner på 26 språk – också på svenska och finska:
https://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/etwinning_generation_availab.htm

4. Kvalitetsmärket – sök senast 16.5.

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 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
16.5 2015. Ansökningen görs från eTwinning Live 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. eTwinningambassadörernas blogg Luokkahuoneena Eurooppa – Med Europa
som klassrum

Du känner säkert till att våra eTwinningambassadörer håller en gemensam blogg som heter
Luokkahuoneena Eurooppa – Med Europa som klassrum. De allra flesta inläggen i bloggen är på
finska men läser du finska så finns här många värdefulla idéer och tips att hämta, förutom
inspiration och informativa inlägg om eTwinning och kommande läroplansgrunderna.
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
6. Mobilitetsnyheter från CIMO
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•

Erasmus + KA2; strategiska partnerskap (samarbetsprojekt). Söktiden går ut 31.3.
Information:
http://cimo.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=C9C05629DA6A9999B0CA688EFFF7BD9E&S
howOnly%20EndTime=true Mer information får du av våra kolleger på CIMO; www.cimo.fi

7. School Education Gateway-nytt
•

School education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande i Europa. I
mars belyser sajten t.ex. tre projekt som på ett framgångsrikt sätt knutit skolorna till det
omgivande närsamhället. De mest delade artiklarna på Gateway är förresten
Nyckelkompetenser för för 2000-talets medborgare och Att främja flickors deltagande med
hjälp av IKT. http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/index.htm

8. Gott och blandat från Edu.fi
•

LP2016 – stödmaterial för läroplansgrunderna. De senaste insatta stödmaterialen är för
matematik och hälsokunskap.
Mer info om i vilka läroämnen stödmaterialen redan finns på webben:
http://www.edu.fi/planera/103/0/lp2016_-_stodmaterial_for_laroplansgrunderna

•

European Schoolnet Academy fortsätter erbjuda relevanta onlinekurser för lärare i Europa.
I vår erbjuds ännu tre kurser.
Läs mera:
http://www.edu.fi/planera/103/0/european_schoolnet_academy_plattformen_med_grati
s_webbaserade_kurser_for_larare_spannande_kurser_varen_2016

I ljuset av tisdagens tragiska händelser i Bryssel, kan vi än en gång konstatera att eTwinning som
nätverk för sin del kan medverka till att främja den kulturella kompetensen, samspel
och samarbete och förtroendet för varandra inom Europa och utanför.
Med vänlig hälsning
Mia Sandvik
genom
eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen
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