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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 1 2018. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia
ja tykkäämässä Facebookissa @OPHetwinningFinland

1. Tammikuun laatumerkit
Olemme siirtyneet käsittelemään laatumerkkejä kolmesti vuodessa:
tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Tammikuun kierroksella myönnettiin
laatumerkit seuraaville projekteille: Over the inspiring tunes of Europe(an) waves
(Sari Kallio), Our Colourful World (Seda Altunbay), European Active Citizenship
Erasmus+ Radio Podcast (Hillevi Lassas), Water4Life (Merja Jokinen) ja Digital
debating skills (Mirjami Hyttinen). Hienoja projekteja, onnittelut laatumerkin
saajille! Toukokuun kierroksella hakuaika päättyy 25.5.
2. Ajankohtaisia 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.

Tessaloniki, Kreikka, 19.–21.4. eTwinning-koulutustilaisuus, ns. PDW ikäryhmän 12-18 opettajille,
joilla on jonkin verran, mielellään paljonkin kokemusta eTwinningistä. Teema: kulttuuriperintö
”Building the future of Europe through Cultural Heritage”. Tilaisuuden kieli on englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 1.3. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Armenia, 10.-12.5. Monikansallinen eTwinning-seminaari, jonka teemana on STEM (science,
technology, engineering, and mathematics). Kohderyhmä yläasteen ja lukion opettajat. Tilaisuuden
kieli on englanti. Tarkempia tietoja seminaarista seuraavissa uutiskirjeissä. Vapaamuotoiset
hakemukset 15.3. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Rooma, Italia, 14.-17.5. eTwinning-koulun teemakonferenssi. Kohderyhmä: rehtorit sekä kouluista,
jotka ovat saaneet eTwinning-koulun tunnuksen että kouluista, jotka eivät ole saaneet mutta
haluaisivat sellaisen. Rehtori voi ottaa mukaansa yhden opettajansa. Konferenssin kieli on englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 15.3. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Baku, Azerbaidjan, 23.-25.5.2018. Monikansallinen eTwinning-seminaari, teemana tietotekniikka
koulussa. Kohderyhmä: yläasteen ja lukion opettajat. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaamuotoiset
hakemukset 15.3. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Oslon seutu, Norja, 31.5.-3.6. Monikansallinen eTwinning-seminaari (Suomi, Tanska, Italia, Malta,
Norja, Espanja, Ruotsi, UK). Kohderyhmä: päiväkotien ja esikoulujen opettajat. Teema: leikki ja
oppiminen digitaalisilla välineillä ja animaatiotyökaluilla. Tilaisuuden kieli on englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 1.4. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Sofia, Bulgaria, 31.5.-3.6. Monikansallinen eTwinning-seminaari. Kohderyhmä: kaikki opettajat
päiväkodeista lukioon ja ammatilliseen perusopetukseen. Tilaisuuden kieli on englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 1.4. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Riika, Latvia, 27.-29.6. eTwinning-koulutustilaisuus, ns. PDW. Kohderyhmä: historian, kulttuurin,
kielten ja taiteen opettajat, joilla on kokemusta eTwinningistä ja joiden oppilaat ovat 7-18vuotiaita. Teema: History arts and culture. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaamuotoiset
hakemukset 1.4. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

3. 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! Katso esimerkiksi oppimistapahtumaa ”eSafety in the teaching
practice” 19.03.2018 - 29.03.2018.

Jos kuitenkin epäröit sitoutumista useamman viikon koulutukseen, kokeile
lyhyitä 1,5 tunnin verkkoseminaareja, joihin ilmoittaudutaan puoli tuntia ennen
seminaarin alkua. Runsaasta tarjonnasta muutama esimerkki:
28.2. Working with gender inclusion in teacher education and in the classroom.
5.3. "Open Arms" Helping refugees first hand.
15.3. How to provide good Sexuality Education and challenge gender stereotypes?

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Liven välilehdeltä ”Ammatillinen
kehittyminen”.
4. Haluatko saada koulullesi eTwinning-koulutusta?
Tarvitsetteko eTwinning-työpajan? Ota yhteyttä, niin voimme sopia kuntaasi tai
kouluusi työpajan, jossa kerromme eTwinningistä puolesta tunnista kolmeen
tuntiin tai vaikka koko päivän. Kun aikaa on riittävästi, voimme harjoitella
eTwinningiä myös käytännössä. Työpajat sopivat erinomaisesti myös vesopäivien ohjelmaan.
Verkkokoulutus toimii myös erinomaisesti. Jos haluat päästä käyntiin tai kerrata
toimintaa tauon jälkeen voimme järjestää AdobeConnectin kautta
verkkokoulutuksen, jossa voit kuulla eTwinningistä ja esittää kysymyksiä.
Koulutukset ovat maksuttomia. Ota yhteyttä yrjo.hyotyniemi (at) oph.fi.
5. Luokkahuoneena Eurooppa
eTwinning-lähettiläiden blogissa osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
löydät runsaasti kiinnostavia artikkeleita, viimeisimpänä Sari Auramon artikkeli
”Uudet ryhmät eTwinning-opettajille Facebookissa”. Käy katsomassa!
6. Liikkuvuushankkeiden hakuajat
Seuraa Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden hakuaikoja osoitteessa
http://www.cimo.fi/ajankohtaista/hakuajat. Esimerkiksi hakuaika KA2
strategisiin kumppanuushankkeisiin päättyy 21.3.2018.
7. School Education Gateway
Komission koulutuksen ja oppimisen sivusto School Education Gateway on
täynnä kiinnostavaa aineistoa. Koulutustarjonnan lisäksi siellä on julkaisuja,
työkaluja ja tukiaineistoa niin opettajille kuin koulun johdolle. Gatewayssä

esitellään myös Erasmus+ mahdollisuuksia koulullesi:
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/opportunities.htm.

Jos haluat kommentoida aineistoja tai ilmoittautua, voit kirjautua Gatewayhin
omilla eTwinning-tunnuksillasi.
Education talks ovat lyhyitä asiantuntijahaastatteluja erilaisista ajankohtaisista
teemoista. katso videot ja saa uusia ideoita. Tässä kuukauden videot:
Teachers transforming lives:
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/viewpoints.htm

Libraries and learning in the 21st century:
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/viewpoints/interviews/education-talks-librariesand.htm

8. Muita tapahtumia
ITK-päivät Hämeenlinnan Aulangolla 12.-13.4. eTwinningin kansallisen kilpailujen palkintojenjako
12.4. Ilmoittautuminen ja ohjelma: https://www.itk.fi/info/hinnat.

eTwinning-tiimin puolesta
Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff

