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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 3 2017
1. Suomen eTwinning-kilpailun voittajat
eTwinningin tämänvuotisen kotimaisen kilpailun voittivat Ritva Metso ja Lea
Smolander, Kärpäsen peruskoulu, Lahti projektilla My Virtual Trip to Faenza, Italy
/ Lahti, Finland. Toiseksi tuli Katja Wide, Mattlidens skola, Esbo projektilla
Aprendemos el español con el fútbol. Kilpailun voittajat valittiin vuoden aikana
jätettyjen laatumerkkihakemusten perusteella. Voittajat julkistettiin 6.4.
Aulangolla ITK-päivillä ja palkintona oli osallistuminen eTwinningin vuotuiseen
konferenssiin, joka tänä vuonna pidetään Maltalla 26.-28.10. Onnittelemme
voittajia!
2. Hae laatumerkkiä 19.5. mennessä
eTwinning-laatumerkki (Quality Label) on tunnustus hyvin toteutetulle
projektille. Kuten edellisestä uutisesta näkyy, laatumerkin arvioinnissa saamat

pisteet ovat myös kriteeri kotimaisessa kilpailussa menestymiselle. Arvioimme
laatumerkkihakemuksia kahdesti vuodessa. Jotta pääset mukaan, hae merkkiä
16.5. mennessä. Haku tapahtuu työpöydän projektisivulla olevasta painikkeesta.
Seuraava haku on syyskuussa ja lokakuussa myönnetään eurooppalaiset
laatumerkit. Jos olet hakenut laatumerkkiä syyskuun 2016 jälkeen, hakemuksesi
on automaattisesti mukana.
3. Kevätkampanjan ja koko vuoden teemana on osallisuus
Euroopan komissio on kehottanut vahvistamaan koulutusyhteistyötä vuoteen
2020 mennessä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Tästä syystä osallisuus on
keskeisesti esillä kaikessa eTwinning-toiminnassa vuoden 2017 aikana. Se on
tietysti teemana myös eTwinningin kevätkampanjassa, jolla on seuraavat
tavoitteet:
- innostaa eTwinnaajia järjestämään koulussaan osallisuuteen liittyviä
aktiviteetteja
- esitellä osallisuutta edistävää toimintaa toteuttavia kouluja ja osoittaa, että
toiminnan voi yhdistää opetussuunnitelmaan.
Vuoden aikana teemaa käsitellään muutoinkin monin tavoin. Käy lukemassa
aiheesta erityistä tukea tarvitsevien, oppimisvaikeuksista kärsivien ja myös
erityislahjakkaiden oppilaiden parissa työskentelevän eTwinningin Inclusive
Education -nimikkoryhmän moderaattorin kroatialaisen englanninopettajan
Marijana Smolcecin haastattelu https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/inclusiveeducation-an-interv.htm.
eTwinningin kevätkampanjan käynnistää nettipeli Aarteenetsintä, joka
konkretisoi osallisuuden merkitystä. Peli sopii kaikenikäisille.
https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/take-part-in-online-quest-r.htm.
4. Onko koulusi eTwinning-koulu?
Eräs eTwinningin tärkeimmistä uutisista on, että sen toiminta nyt laajenee
opettajasta koko kouluun. Lokakuusta 2017 alkaen saavat kaikki koulut
mahdollisuuden saada virallisen nimikkeen”eTwinning-koulu”. Tässä muutamia
syitä hakea:
Koulu saa aseman eurooppalaisena toimijana ja suurempaa
näkyvyyttä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.
Voit saada tunnustusta työstä, jota kaikki eTwinning-toiminnassa
mukana olevat työntekijät koulussasi tekevät.
Voit vaikuttaa toimintamalleihin: koulustasi tulee esimerkki muille
kouluille sekä alueellisille ja kansallisille viranomaisille.

Niinpä:
1.Onko koulusi ollut rekisteröityneenä eTwinningiin vähintään kaksi
vuotta?
2.Onko koulusi rehtori tai joku muu koulun johdosta rekisteröitynyt
eTwinningiin?
3.Onko koulustasi rekisteröitynyt eTwinningiin vähintään kaksi
opettajaa?
4.Oletko osallistunut tänä vuonna vähintään yhteen eTwinningprojektiin, jolle on myönnetty kansallinen laatumerkki?
Jos vastasit myöntävästi kaikkiin näihin kysymyksiin, voit hakea nimikettä! Jos et,
sinulla on vielä muutama kuukausi aikaa toimia, voit esimerkiksi hakea
kansallista laatumerkkiä. Lokakuussa 2017 kaikki edellä mainitut kriteerit
täyttävät koulut voivat hakea nimikettä ”eTwinning-koulu”!
5. Tutkimus eTwinning+ yhteistyöstä
Onko sinulla ollut yhteistyöprojekti jossain kuudesta Euroopan ulkopuolisesta
eTwninning-maasta? Kerro kokemuksistasi! Täytä yksinkertainen kyselylomake
osoitteessa: https://www.surveygizmo.eu/s3/90029039/Survey-for-eTwinning-Plus-school-staffparticipating-in-projects. Lisätietoja kyselystä antaa: patricia.vale( at )icf.com.
6. INDUCAS-projekti ja verkkokurssi – tukea aloitteleville opettajille
INDUCAS on EU:n rahoittama pilottiprojekti, jonka toteuttaa Eurooppalainen
kouluverkko. Projekti auttaa uraansa aloittavia uusia opettajia antamalla heille
samassa tilanteessa olevien kollegojen yhteisön tukea. Tätä varten INDUCAS luo
mentorien verkoston antamaan aloittelijoiden uralle hyvän alun. 15.5. alkaa
kuuden viikon verkkokurssi aiheena "Mentorointi kouluissa". Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan, täytä ilmoittautumislomake osoitteessa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevFc6bc1xEbVI03lmFlo89TOSwZLRadFwGzqYKsUQ0HVJNg/viewform?c=0&w=1.

7. Move2Learn, Learn2Move – Erasmus täyttää 30 vuotta!

Move2Learn, Learn2Move -aloitteella juhlistetaan Erasmus-ohjelman 30vuotisjuhlavuotta. Move2Learn, Learn2Move -aloitteen ansiosta
eurooppalaisilla eTwinning-projekteilla on mahdollisuus osallistua kilpailuun,
jossa voi voittaa matkalippuja toisiin Erasmus+ -ohjelmamaihin tehtäviin
matkoihin. Näin tuhannet nuoret voivat tutustua Eurooppaan. Myös 1.1.2016

ja 30.5.2017 välisenä aikana rekisteröityihin eTwinning-projekteihin
osallistuneet vähintään 16-vuotiaat nuoret ja heidän opettajansa voivat hakea
mukaan, jos projektille on haettu kansallista laatumerkkiä 1.9.2016 ja
30.6.2017 välisenä aikana. Hakemukset ja valinnat tehdään kesä- ja
heinäkuussa. Valitut pääsevät matkaan elokuusta alkaen. Lisätiedot ja
hakuohjeet: https://www.etwinning.net/fi/pub/move2learn-learn2move/contest-rules.htm.
8. Ulkomaisia koulutustapahtumia
Seuraavassa kevään eTwinning-koulutuksia. Ulkomailla tapahtumat järjestetään
yhdessä muiden eurooppalaisten tukipalveluiden kanssa ja niissä osallistujien
odotetaan (ohjatusti) löytävän seminaarista yhteistyökumppanin tai useampia,
perustavan uuden projektin ja raportoivan lyhyesti kokemuksistaan. Katso myös
http://www.edu.fi/etwinning/tapahtumat.
Tirana, Albania 5.-7.7. eTwinning-seminaari. Kohderyhmä: aloittelevat eTwinnaajat. Työkieli:
englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 12.5. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Varsova, Puola 6.-9.7. eTwinning-seminaari. Kohderyhmä: art schools or teachers interested in
project of art and culture subjects, beginners in eTwinning , students age 10+. Kieli: englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 2.5. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Helsinki, Suomi 31.8.–2.9. pohjoismainen eTwinning-seminaari 1-3 luokkien opettajille. Teema
koodaus. Työkieli: skandinaviska. Vapaamuotoiset hakemukset 2.5. mennessä osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Lviv, Ukraina 20.-22.10. Kohderyhmä: Secondary school teachers. Teema: History, Culture. Työkieli:
englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 21.8. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

9. Kotimaisia koulutustapahtumia
Kittilä, Suomi 24.-25.8. Seminaari eTwinningin ja liikkuvuuden mahdollisuuksista
pohjoissuomalaisille opettajille koulumuodosta riippumatta. Mukana Opetushallitus, Kittilän kunta,
Lapin AVI ja 3 eTwinning-lähettilästä Seminaarin kieli: suomi. Vapaamuotoiset hakemukset 2.5.
mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

10. Facebook

Oletko Facebookissa? Muistathan käydä katsomassa ja tykkäämässä meitä
nimellä ”eTwinningFinland”.
11. Lähettiläsblogi Luokkahuoneena Eurooppa

Muistathan, että eTwinningin asiantuntijamme, lähettiläät pitävät omaa
blogia osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/. Käy katsomassa viimeisin,
Mari Jokelan kirjoitus eTwinning osana opiskelijoiden liikkuvuutta.
12. Käy katsomassa eTwinningin opastusta

Opettajan tueksi ja motivoimiseksi on luotu helppokäyttöistä tukiaineistoa,
jonka avulla voi syventyä eTwinningin eri alueille. Aineisto on jaettu 10
teemaan. Edistyminen tallentuu automaattisesti käyttäjän omaan profiiliin.
Materiaali löytyy klikkaamalla sanaa ”Tuki” joko Liven kotisivun oikeassa
yläreunassa oman kuvan vieressä tai aivan sivun alalaidassa. Sen jälkeen
kymmenosainen tukimateriaali ilmestyy sivun vasempaan reunaan.
13. Suomi 100 vuotta

Suomen satavuotisjuhlien sivustolla http://suomifinland100.fi/ on myös opas
koulujen käyttöön: http://suomifinland100.fi/wp-content/uploads/2016/11/Suomi-100kouluopas-kouluille-ja-oppilaitoksille-marraskuu-2016.pdf. Käy tutustumassa.
14. Muita tapahtumia
SciFest Joensuussa 11.-13.5.2017 http://www.scifest.fi/. eTwninning on mukana Scifestissä. Käy
katsomassa!
Koulujen kansainvälisyyspäivät pidetään Suomen satavuotisjuhlan ja kansainvälisyyspäivien 20
vuoden kunniaksi Helsingin Finlandia-talolla 9.-10. lokakuuta. Päiviin sisältyy myös laaja eTwinningseminaari, jossa esitellään parhaita projektejamme ja niiden toteuttajia. Kerromme päivistä lisää
tulevissa kirjeissä.
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