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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 4 2017
Opetushallituksen eTwinning-tiimi toivottaa kaikille eTwinnareille rentouttavaa
kesälomaa! Sen jälkeen on taas mukava palata eTwinningin ja sen monien
mahdollisuuksien pariin. Mutta sitä ennen vielä muutamia asioita:
1. Move2Learn, Learn2Move – haku auki 30.6.2017 asti!
Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlan merkeissä tarjoaa komissio nuorille
mahdollisuuden matkustaa ja tutustua Eurooppaan. Move2Learn, Learn2Move
ohjelmassa pääsevät tuhannet koulutusprojekteissa mukana olevat nuoret
tapaamaan eurooppalaisia kumppaneitaan. Myös eTwinning on mukana:
opettajat ja 16 vuotta täyttäneet oppilaat, jotka ovat olleet mukana eTwinningprojekteissa, voivat osallistua. Haku tapahtuu kesäkuussa ja osallistujien valinta
heinäkuussa. matkalle pääset elokuusta alkaen. Lisätietoa:
https://www.etwinning.net/fi/pub/move2learn-learn2move/contest-rules.htm.

2. Hae laatumerkkiä 15.9. mennessä
eTwinning-laatumerkki (Quality Label) on tunnustus hyvin toteutetulle projektille
ja laatumerkin arvioinnissa saamat pisteet ovat myös kriteeri kotimaisessa
kilpailussa menestymiselle. Arvioimme laatumerkkihakemuksia kahdesti
vuodessa. Haku tapahtuu työpöydän projektisivulla olevasta painikkeesta

viimeistään 15.9. Siihen mennessä jätetyt, hyväksytyt projektit voivat saada myös
eurooppalaisen laatumerkin lokakuun alussa. Eurooppalaisen laatumerkin
saatuaan projekti voi osallistua eurooppalaiseen kilpailuun.
3. Koulutustapahtumia
Seuraavassa 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.
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 2.6.
mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Helsinki, Suomi 31.8.–2.9. pohjoismainen eTwinning-seminaari 1-3 luokkien opettajille. Teema
koodaus. Työkieli: skandinaviska. Muutama paikka jäljellä. Jos ilmoittaudut nopeasti, pääset
mukaan. Ilmoittaudu heti 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.
Hillerod, Danmark 23.-25.11. Kohderyhmä: lukion yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Teema: IC
Thinking and 21st century skills. Työkieli: englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 25.9. mennessä
osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

4. Koulujen kansainvälisyyspäivät
Koulujen kansainvälisyyspäivät pidetään Suomen satavuotisjuhlan ja
kansainvälisyyspäivien 20 vuoden kunniaksi Helsingin Finlandia-talolla 9.-10.
lokakuuta. Päiviin sisältyy myös laaja eTwinning-seminaari, jossa esitellään
parhaita projektejamme ja niiden toteuttajia. Kerromme päivistä lisää tulevissa
kirjeissä.
5. Oppimistapahtumia
Oppimistapahtumat ovat lyhyitä, intensiivisiä ja hauskoja koulutustapahtumia,
joissa 4-5 päivän aktiivinen työstäminen ja keskustelut vuorottelevat verkossa 45 päivän pohdintojen ja oman työskentelyn kanssa. Aineistot löytyvät verkosta ja
voit ottaa ne käyttöösi milloin haluat. Tapahtumat löydät työpöydältä ja ennen
tapahtumaa voit noin viikon ajan hakea mukaan. Tapahtumat täyttyvät nopeasti,

joten pidä kiirettä. Lue lisää http://www.edu.fi/etwinning/opastusta ja ilmoittaudu
mukaan!
Kevään viimeinen oppimistapahtuma 26.6.-7.7.2017: ” A beginners guide to the
inclusive and accessible classroom”.Lisätiedot ja ailmoittautumisohjeet löydät
Liven välilehdeltä ”Ammatillinen kehittyminen”.
6. Uutta School Education Gatewaystä
Gateway on täynnä kiinnostavia teemoja, koulutuksia, artikkeleita ja selvityksiä.
Käy katsomassa vaikka” Näkemyksensä ilmaisevista oppilaista kasvaa osaavia
kansalaisia”: http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/latest/practices/students-withstrong-voices-ma.htm.
7. Lähettiläsblogi Luokkahuoneena Eurooppa

Muistathan, että eTwinningin asiantuntijamme, lähettiläät pitävät omaa
blogia osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/. Käy katsomassa viimeisin,
Sari Auramon kirjoitus ” Schoolovision 2017”. Schoolovision on eTwinnareiden
laulukilpailu verkossa. Vuoden 2017 laulujen kooste löytyy osoitteesta
https://vimeo.com/216396286.

8. Muita tapahtumia
Digioppimisen areena 7.-8.12.2017. Entiset Virtuaaliopetuksen päivät ovat saaneet uuden nimen ja
uuden sisällön.
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