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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 2 2018. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia
ja tykkäämässä Facebookissa @OPHetwinningFinland

1. Ratkaise arvoituksia ja löydä kätkettyjä salaisuuksia Euroopan
kulttuuriperinnöstä
eTwinningin tämän vuoden teema on eurooppalainen kulttuuriperintö. Haluatko
huomioida sen opetuksessasi? Jos oppilaasi ovat 6-12 tai 13-18, osallistu
verkkokyselyyn joka leikkimielisellä tavalla lisää oppilaiden tietoisuutta
kulttuuriperinnöstä antamalla heille ratkaistavaksi kuusi arvoitusta. Kysely on
auki 8.5. saakka osoitteessa
#eTwForCulture. https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/solve-riddles-and-discoverthe.htm.

2. Luokkahuoneena Eurooppa
eTwinning-lähettiläiden blogissa osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
löydät taas kiinnostavia artikkeleita, viimeisimpänä Sari Auramon artikkeli
”eTwinningiä yhtenäiskoululla” ja Tiina Sarisalmen ”Lapsen kv-polku alkaa
varhaiskasvatuksessa”. Käy katsomassa!
3. Ajankohtaisia koulutustapahtumia

Seuraavassa kevään ja jo syksynkin 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.
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.
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.
Sofia, Bulgaria, 5.-7.7. (HUOM MUUTTUNUT AIKA!) 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.
Bratislava, Slovakia, 11.-13.10. eTwinning-koulutus. Kohderyhmä: ammatillisen perusopetuksen
opettajat. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 24.8. mennessä osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

4. 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! Runsaasta tarjonnasta muutama esimerkki:
16.-27.4.2018, Welcoming refugee and migrant children to mainstream classrooms in Europe
30.4.-11.5.2018, How can current trends in education be utilized in daily teaching and project
work?
17.5.-30.5.2018, Basic skills for mobile devices in school
20.5.-31.5.2018, Developing transversal skills through eTwinning projects

5. 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 eTwinningtunnuksillasi. Tässä tuoreimpia:
Teemana kulttuuriperintö
27.3.2018, tunnin webinaari "Get inspired by cultural heritage", ammattilaiset
kertovat miten voit inspiroida oppilaitasi kulttuurin avulla.
https://groups.schooleducationgateway.eu/101/pages/page/382

Teemana etiikka ja arvot
Lue artikkeli https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/latest/practices/values-educationhow-to-promo.htm.

Ja katso aineisto Ethika http://www.ethics-education.eu/home/index.htm.

6. 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

