Nyhetsbrev från eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen, nr 5/2016 – maj

1. Fortbildningsutbud
2. Lyckad vårkampanj

3. School Education Gateway-nytt
Med vårterminens sista nyhetsbrev önskar eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen er en riktigt
skön sommar. Vi återkommer i augusti. eTwinningteamet semestrar 11.7–8.8. Annars är en av oss
på plats.

1. 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.
Seminarier och workshoppar i Finland
•

På höstterminen är eTwinningeftermiddagar på svenska planerade i Helsingfors (4.10),
Åbo och Esbo (2.11). Under eftermiddagen går vi igenom eTwinnings grunder, hör
eTwinninglärare berätta om sina erfarenheter och kommer till sist även i gång med att
hitta potentiella projektpartner och aktiviteter att delta i i eTwinnings community.

•

Vill du beställa en workshop till din kommun så hör av dig till oss. Det kan handla om allt
från en halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med handson workshop, allt efter era behov. Tillställningen är kostnadsfri.

Seminarier och workshoppar tillsammans med europeiska kolleger
Dessa tillställningar arrangeras av ett eller flera eTwinningstödcentrum och hålls på olika ställen i
Europa. Tillställningarna varar oftast 2 dagar (eventuellt 3 inklusive resor). Alla som hör till
målgruppen kan skicka in en intresseanmälan till oss. 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.
•

17–19: november på temat Combining eTwinning and KA2. Målgruppen är lärare på
gymnasiet, gärna med erfarenhet av Comenius eller KA2-projekt. Deltagarna kommer från
Irland, Österrike, Sverige och Finland. Seminariespråket är engelska. De projekt som startas
får förstås vara på vilket/vilka språk som helst. Plats. Dublin. Skicka in en fritt formulerad
intresseanmälan om din bakgrund och varför du vill ”eTwinna” senast 23.9 till
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi fi. Du kan naturligtvis skriva på svenska.

•

18–20: november på temat Storytelling. Målgruppen är lärare i geografi, historia och
samhällslära i år 7-9. Deltagarna kommer från Norden, Beneluxländerna, Frankrike, Estland
och Storbritannien. Seminariespråket är engelska men de projekt som startas under

dagarna får gärna vara på andra språk än engelska eller rentav flerspråkiga. Plats.
Reykjavik. Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan om din bakgrund och varför du vill
”eTwinna” senast 23.9 till mia.sandvik(at)oph.
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. Fokus ligger på hands-on-aktiviteter och på
diskussion och dialog mellan deltagarna. Alla eTwinnare kan anmäla sig till eventen (från fliken
Professionell utveckling när ni loggat in på eTwinning.net). Eftersom vårterminen i Europa ännu
inte är slut, arrangeras i juni ännu tre lärevents på följande intressanta och relevanta teman.
•
•
•

How partnerships and ICT innovate Primary School teaching and learning
First steps for the use of technology in the classroom
The integration of refugees in daily school life

2. Lyckad vårkampanj
Vårkampanjen Fira mångfald – Celebrate diversity var lyckad. Såväl onlineföreläsningen som andra
händelse på eTwinning Live samlade ett stort antal eTwinnare. Också Twitterdiskussionen var
omtyckt och på eTwinning Live laddades över 500 videor upp. Du kan gå in och titta på dem tills
slutet av året. Den som vill diskutera mångfaldsfrågor i klassen kan ta inspiration av kampanjens
diskussionsunderlag, som vi publicerat på eTwinning Finlands webbplats.
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/lyckad_varkampanj

3. School Education Gateway-nytt
Idag 31:a maj lanseras Teacher Academy, genom att School Education Gateway exempelvis börjar
erbjuda lärevents (så kallad MOOCS). Precis som med eTwinnings lärevent kan vem som helst
anmäla sig. Det första eventet börjar i 6:e juni och har temat Introducing Project-Based Learning in
your Classroom. Nyfiken på Teacher Academy? Läs mer
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/teacher_academy_lanseras
Soliga majhälsningar och trevlig sommar!
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