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1. Kom igång eller starta om i eTwinning
Har du varit med i eTwinning i flera år, men inte riktigt hunnit hålla dig uppdaterad? Eller är du
helt ny eTwinnare? Då kan den här sidan – en kort resumé på hur man kan använda eTwinning –
vara något för dig.
http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/goda_exempel/starta_om_eller_kom_igång

2. Hitta kurser och fortbildning
Här följer information om höstens fortbildningar inom eTwinningnätverket, både sådana som sker
i Svenskfinland men också utbildningar i Europa, både online och också på plats.
Seminarier och workshoppar i Finland
•

eTwinningeftermiddagar: Helsingfors 4.10 & Åbo 6.10.
Under höstterminen håller eTwinningteamet vid Ubs eTwinningeftermiddagar på svenska i
Helsingfors och Åbo. Under workshopparna får du höra eTwinninglärare berätta om sina
projekt och erfarenheter med eTwinning. Du kommer även igång med att hitta potentiella
projektpartner och aktiviteter att delta i i eTwinnings community. Mer om
eftermiddagarna, om programmet och anmälning:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/etwinningworkshoppar_hos
ten_2016

•

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.

•

Onlineinfo på temat att komma igång i eTwinning efter paus. 7.9 kl. 14–14:45.
Tillställningen passar även nykomlingar i eTwinning. Onlineinfot hålls genom Adobe
Connect. Anmälan till mia.sandvik(at)oph.fi senast 1.9.

•

Onlineinfo om eTwinning – för rektorer och utbildningsplanerare 19.10 kl. 14–15. Infot
hålls genom Adobe Connect. Anmälning till mia.sandvik(at)oph.fi senast 13.10.

Seminarier och workshoppar tillsammans med europeiska kolleger
Dessa tillställningar arrangeras av ett eller flera eTwinningsstödcentrum 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. Platsen är Dublin. Skicka
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi en fritt formulerad intresseanmälan om din bakgrund och varför
du vill ”eTwinna” senast 23.9. Du kan naturligtvis skriva på svenska.

•

17–20 november på temat Östersjön; Baltic Sea – Common Heritage, Shared Values.
Målgruppen är nya eTwinnare (lärare som aldrig haft eTwinningprojekt) från
”Östersjöländer”, som undervisar elever från 10 år uppåt. Platsen är Sopot i Polen.
Arbetsspråket är engelska men de projekt som startas får vara på vilket/vilka språk som
helst. Skicka yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi en fritt formulerad intresseanmälan om din
bakgrund och varför du vill ”eTwinna” senast 23.9. 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. Platsen är Reykjavik. Skicka in en fritt
formulerad intresseanmälan om din bakgrund och varför du vill ”eTwinna” senast 11.9
(obs” vi har tidigarelagt fristen) till mia.sandvik(at)oph.

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger
Ett lärevent är en kort onlinekurs som ger introduktion till ett ämne, väcker idéer och bidrar till
kompetensutveckling. 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). På hösten arrangeras flera intressanta och relevanta lärevents t.ex.
How to develop resilience at school, Basic skills for iPads in schools, Key Competences in
eTwinning projects, why not? och How to teach the First World War?

3. Har du ett lyckat projekt? Sök kvalitetsmärket.
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. Deadline för nästa
ansökningsrunda är 16.9.2016. 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

4. Bekanta dig med eTwinningrupperna
Du minns väl att man förutom att driva projekt och delta i lärevents, också kan delta i pedagogiska
grupper inom eTwinning? Grupperna är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och
samarbeta kring ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för
undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling. Varje grupp leds av en
moderator, som initierar aktiviteter, uppgifter och diskussioner. Gruppernas teman varierar från
språkundervisning och entreprenörskap till naturvetenskaper. Läs mera
https://www.etwinning.net/sv/pub/progress/groups.htm

5. I september stängs alla projekt– men kan öppnas igen med ett klick
För att kunna hålla reda på vilka eTwinningprojekt som fortfarande pågår och vilka som har
avslutats efter skolåret 2015/2016 så 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 för att komma
överens om hur ni vill göra.

6. Ofrivilligt inaktiv eller anonym eTwinnare – är du en av dem?
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 3 år
har avlägsnats från eTwinning.net, dvs. har anonymiserats. Här följer kort info om vad du i så fall
kan gör.
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/infor_nya_terminen_kolla_sa_du_i
nte_-_ofrivilligt_-_blivit_inaktiv_eller_anonym_etwinnare
7. School Education Gateway-nytt
• School education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande i Europa. I augusti
belyser sajten t.ex. det online-kursutbud som erbjuds genom sajten. Vem som helst kan delta
kurserna, som i höst behandlar bl.a. projektbaserat lärande, kulturell diversitet i klassrummet och
framtidskompetenser http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy.htm
8. Gott och blandat från Edu.fi
• Vecka 37 firas Trafiksäkerhetsveckan
http://www.edu.fi/planera/103/0/trafiksakerhetsveckan_2016_firas_vecka_37

•

Europeiska onlinekurser för lärare genom European Schoolnet Academy
http://www.edu.fi/planera/103/0/european_schoolnet_academy__natbaserade_kurser_for_larare

•

Genom tävlingen Kulturmiljöskaparna uppmuntras barn och unga att presentera miljöer som är
viktiga för dem. http://www.edu.fi/planera/103/0/tavlingen_kulturmiljoskaparna
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