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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 6 2017. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia
ja tykkäämässä Facebookissa @OPHetwinningFinland

1. eTWINNING JUHLASEMINAARI 9.-10.10.
Suuri eTwinning juhlaseminaari pidetään Suomen satavuotisjuhlan ja
eTwinningin pitkän taipaleen kunniaksi Koulujen kansainvälisyyspäivien
yhteydessä Helsingin Finlandia-talolla 9.-10. lokakuuta. eTwinning esittelee
parhaita projektejaan, hienoimpia kokemuksia ja niiden toteuttajia. Seminaarin
tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja jakaa ideoita eTwinningin tarjoamista
monista mahdollisuuksista koulun kansainvälistymisen ja monialaisen
projektioppimisen tueksi. Ohjelmasta vastaavat suomalaiset eTwinninglähettiläät ja -opettajat itse. Ohjelmassa on varattu runsaasti tilaa keskusteluille
ja verkostoitumiselle, tavoitteena rento ja välitön ilmapiiri. Seminaari ja siihen
sisältyvät kahvit ja ateriat samoin kuin osallistuminen samanaikaisiin koulujen
kansainvälisyyspäiviin ovat maksuttomia.
Seminaari järjestetään osana kansainvälisyyspäivien työpajoja. Voit siis mainiosti
osallistua sekä juhlaseminaariin että kansainvälisyyspäiville. Juhlaseminaarin

teemoina on esimerkiksi eTwinning uuden opetussuunnitelman toimeenpanon
tukena ja eTwinning opettajan ammatillisen kehittymisen tukijana. Tule mukaan
jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta eTwinningistä. Lisätietoja Tiina
Sarisalmi, eTwinning-lähettiläs, tiina.sarisalmi@orivesi.fi. Ohjelma ja
ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta
http://www.cimo.fi/palvelut/palvelut_toimialoittain/yleissivistava_koulutus/kansainvalisyyspaivat.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.
2. eTwinning-koulu – hakuaika lokakuussa
Yksi vuoden tärkeimmistä eTwinning-uutisista on, että eTwinningin toimintaalue laajennetaan opettajista kouluihin. Lokakuusta 2017 alkaen kaikki koulut
saavat mahdollisuuden hankkia virallinen nimitys ”eTwinning-kouluksi”. Syitä
hakemiseen on monia:
- koulu profiloituu eurooppalaisuuteen ja saa näkyvyyttä paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisesti
- koulu saa tunnustuksen sille työlle, jota sen henkilöstö on eTwinningin puitteissa tehnyt
- koulusta tulee malli muille alueen kouluille

Hakemiseen asetetaan tiettyjä vaatimuksia, joiden täyttyessä koulu voi jättää
lokakuussa hakemuksen. Lue lisää osoitteessa
https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/etwinning-is-looking-for-etwi.htm ja katso
eTwinningin pedagogisen johtajan Anne Gilleranin haastattelu:
https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/let-us-introduce-you-to-etwin.htm.

Nimitystä hakevan koulun tulee olla ollut mukana eTwinningissä vähintään
kaksi vuotta, rehtorin tai muun johtohenkilön ja vähintään kahden opettajan
pitää olla rekisteröitynyt mukaan ja koulun pitää tänä vuonna olla mukana
ainakin yhdessä projektissa, joka on saanut laatumerkin.
3. Lähettiläämme Tiina Sarisalmen eurooppalainen oppimistapahtuma
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! Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät myös Liven välilehdeltä
”Ammatillinen kehittyminen”.

02.10.2017 - 13.10.2017 lähettiläämme Tiina Sarisalmi pitää englanninkielisen
oppimistapahtuman aiheesta ”Future School - Trends and Challenges”. Tule
mukaan. Ilmoittautumisaika on 25.09.2017 - 03.10.2017 ja tapahtuman löydät
Livestä osoitteesta https://learninglab.etwinning.net/42875/home.
Lisää kursseja tulee pitkin syksyä, mutta juuri nyt on alkamassa yksi
oppimistapahtuma: ”The power of DNA technology” 25.9.-6.10. Kohderyhmä:
Luonnontieteiden opettajat. Kieli: englanti. Aiheena on, miten teknologia
vaikuttaa tutkimukseen, lääketieteeseen ja yhteiskuntaan. Kurssilla saat tietoa ja
inspiraatiota verkkotyökaluihin ja appeihin, jotka soveltuvat
luokkatyöskentelyyn. Ilmoittautuminen 18.9 alkaen.
4. Toukokuun laatumerkit
Toukokuun haussa myönnettiin laatumerkit seuraaville projekteille: We are
Europe…2(too!), English learning friends, Sustainability as a resource, Our forests
are our future, A virtual intertextual tour across ancient entrepreuneurship, What
makes your town unique?, Peers hurt peers heal, Creativity knows no borders,
app2d@te, Epics in Europe, Listos ya ja What can´t you put in your suitcase.
Hienoja, monipuolisia projekteja, joissa digitaalisia ominaisuuksia hyödynnettiin
monipuolisesti ja luovasti.
5. Taas on aika hakea laatumerkkiä 15.9. mennessä
Syksyn alussa arvioidaan taas uusia laatumerkkihakemuksia. eTwinninglaatumerkki (Quality Label) on tunnustus hyvin toteutetulle projektille. Merkkiä
kannattaa hakea. Kun hakemuksessasi kerrot onnistuneesta projektistasi,
osallistut samalla suomalaiseen eTwinning-kilpailuun. Jos myös kumppanisi on
omassa maassaan saanut laatumerkin ja edes toinen maa esittää projektille
eurooppalaista laatumerkkiä, se myönnetään. Eurooppalaisen laatumerkin
saaneet taas voivat päästä kansainväliseen eTwinning-kilpailuun, jossa
suomalaiset ovat perinteisesti menestyneet hyvin.
Hakemukset on jätettävä 15.9. mennessä, jotta ne ehtivät mukaan käsittelyyn.
Hakemaan pääset, kun menet eTwinningLiven välilehdelle ”Projektit” ja klikkaat
”Hae laatumerkkiä”.
Laatumerkkihakemusta arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 1) Pedagoginen
kehitystyö 2) Liittyminen opetussuunnitelmaan 3) Yhteydenpito ja tietojen vaihto
kumppaneiden välillä 4) Yhteistyö kumppaneiden välillä 5) Tietotekniikan käyttö
6) Projektin tulokset, vaikutukset ja dokumentointi. Erityisesti korostuvat
yhteinen suunnittelu ja oppilaiden välinen yhteistyö rajojen yli.

Lisätietoja ja ohjeita: http://www.edu.fi/etwinning/laatumerkki_ja%20kilpailut.
6. Lähettiläsblogi Luokkahuoneena Eurooppa

eTwinning-lähettiläämme pitävät omaa blogia osoitteessa
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/. Käy katsomassa viimeisimmät, Mari Jokelan ”
Kansainväliset tuulet puhaltavat Lapin tuntureilla”, Tuija Lindströmin kirjoitus
”21st Century Skills” ja Antti Piiroisen kuvaus projektistaan ”Bunte Tauben
durch Europa”.
7. Koulutustapahtumia
eTwinning järjestää vuosittain runsaasti koulutuksia. Useimmiten tapahtumat
järjestetään yhdessä muiden eurooppalaisten tukipalveluiden kanssa ja niissä
osallistujien odotetaan (ohjatusti) löytävän seminaarista yhteistyökumppanin tai
useampia, perustavan uuden projektin ja raportoivan lyhyesti kokemuksistaan.
Tällä hetkellä haettavina on seuraavia tapahtumia:
Hillerød, Tanska 23.-25.11. Seminaarin teemana on ICthinking®. Kohderyhmä: lukion historian ja
yhteiskuntaopin opettajat. Seminaarin työkieli: englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 25.9.
mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi (at) oph.fi.
Helsinki, Suomi 9.–11.11. eTwinning-seminaari 1-6 luokkien opettajille. Teema koodaus. Työkieli:
englanti. Mukana opettajia Suomesta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Vapaamuotoiset hakemukset
6.10. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi (at) oph.fi.
Levi, Suomi 23.–25.11. eTwinning-seminaari päiväkotien opettajille. Teema koodaus. Työkieli:
englanti. Mukana opettajia Suomesta, Italiasta, Latviasta, Norjasta, Tanskasta, Albaniasta ja
Tsekistä. Vapaamuotoiset hakemukset 13.10. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi (at) oph.fi.

8. Olethan tutustunut opastussivuihin?

eTwinningin käyttäjän tueksi on luotu helppokäyttöinen sivusto, jonka avulla
voit helposti perehtyä eTwinningin eri osioihin. Sivusto löytyy klikkaamalla
sanaa ”Tuki” joko Liven kotisivun oikeassa yläreunassa oman kuvan vieressä
tai aivan sivun alalaidassa. Sen jälkeen kymmenosainen tukimateriaali
ilmestyy sivun vasempaan reunaan.
9. Uutta School Education Gatewaystä

Eurooppalainen koulutuksen sivusto Gateway on täynnä kiinnostavia teemoja,
koulutuksia, artikkeleita ja selvityksiä. Esimerkiksi Erasmus+ mahdollisuuksia
kouluille esitellään osoitteessa
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm ja osoitteesta
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/tutorials/erasmus_tools_tutori
al.htm löytyy ohjeistus Erasmus+ työkaluihin.

Kuukauden teema on tulevaisuuden koulu. Seuraavassa kaksi tekstiä aiheesta:
1 School education of the future:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/experts/what-would-youlike-your-child.htm

2 Non-traditional schools could hold key to future of education:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/non-traditional-schoolscould-.htm.

10. Kansainvälisyyden hakuaikoja

Suunnitteletko Nordplus Junior tai Nordplus Pohjolan kielet -yhteistyötä
vuodelle 2018? Ennen varsinaisen hankehakemuksen jättämistä on
mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun. Nyt ensimmäistä kertaa
myös Nordplus Pohjolan kielet – ohjelmassa!
Nordplus Juniorin valmistelevien vierailujen haku päättyy 2.10.,
hakujärjestelmä Espresso on auki osoitteessa www.nordplusonline.org.
Erasmus+ KA” strategisten kumppanuuksien valmistelevien vierailujen
hakuaika päättyy 9.10. Lisätietoja eva-lena.wakonen (at) oph.fi.
Yleissivistävän koulutuksen kaksikielinen Erasmus+ ja Nordplus infotilaisuus
järjestetään Vaasassa 24.10. klo 13-16. Lisätietoja nina.eskola@oph.fi
Lisätietoja: http://www.cimo.fi/tapahtumat.
11. Muita tapahtumia
Euroopan kielten päivä Oulussa 26.9.
Euroopan liikuntaviikko 23.-30.9.

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Vaasassa 3.-4.10.
Digioppimisen areena 7.-8.12.2017. Entiset Virtuaaliopetuksen päivät ovat saaneet uuden nimen ja
uuden sisällön.
Tilaa koulutusta Kopiostosta! Tiesitkö, että Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille koulutusta
tekijänoikeuksista Lisätietoja neuvonta (at) kopiosto.fi

eTwinning-tiimin puolesta
Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff

