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Bästa eTwinnare,
Här är eTwinnings nyhetsbrev för september. För en vecka sedan översteg antalet registrerade
eTwinnare 400 000 – ett fint sätt att gå in i oktober och resten av höstterminen.

1. Projektfönstret: Projektet United in Diversity i Sursik skola

I höstterminens första Projektfönster, sektionen där vi kikar in på projekt med svenskspråkig
partner, har vi intervjuat Solveig Salomäki och Peter Kotkamaa i Sursik skola om deras projekt
kring det mycket aktuella temat kulturella olikheter, tolerans och respekt. Läs intervjun:
http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/goda_exempel/103/0/projektfonstret_united_in_div
ersity_wir_sind_europaer

2. Hitta kurser och fortbildning: Nordiskt lärevent i november!
Här följer information om höstens fortbildningar inom eTwinningnätverket, både sådana som sker
i Svenskfinland men också utbildningar i Europa, online eller på plats.

Seminarier och workshoppar i Finland
eTwinningeftermiddag: Åbo 6.10. Under höstterminen håller eTwinningteamet vid Ubs en
eTwinningeftermiddag på svenska i Åbo. Under workshoppen får du höra eTwinninglärare berätta
om sina projekt och erfarenheter med eTwinning. Du kommer även igång med att hitta potentiella
projektpartner och aktiviteter att delta i i eTwinnings community. Anmälan senast lördag 1.10!
Mer om eftermiddagen och om programmet:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/etwinningworkshoppar_hosten_20
16
Onlineinfo 19.10 för rektorer och utbildningsplanerare. Infot hålls kl 14-15 genom Adobe
Connect. Anmälning till mia.sandvik(at)oph.fi senast 13.10.
Vill du beställa en workshop till din kommun så hör av dig till oss. Det kan handla om allt från en
halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med hands-on workshop,
allt efter era behov. Tillställningen är kostnadsfri.

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger
Ett lärevent är en kort onlinekurs där fokus ligger på hands-on-aktiviteter och på diskussion och
dialog mellan deltagarna. Alla eTwinnare kan anmäla sig till eventen (från fliken Professionell
utveckling när du loggat in på eTwinning.net). På hösten arrangeras flera intressanta och relevanta
lärevents t.ex. Googe Earth, Integration of eTwinning in the School curriculum, Basic skills for iPads
in schools, Key Competences in eTwinning projects, why not? och How to teach the First World
War.
Obs! Lärevent på skandinaviska. I november arrangerar fem av våra nordiska
eTwinningambassadörer (Siw Kyrkslätt-Henriksson från Åland är en av dem) ett lärevent på
skandinaviska, med verktyget Padlet i fokus och med chans att hitta projektpartner under eventet.
(Observera att startdatumet 7.10 som nu står på eTwinning Live är felaktigt) Håll utkik efter
läreventet på eTwinning Live eller på eTwinning Finlands Facebooksida.

3. eTwinningportalen har förnyats
eTwinningportalen – den del man kommer åt utan inloggning – har fått ny design. Sajten har
omstrukturerats för att bättre stämma överens med de tre centrala principerna i eTwinning,
nämligen samarbete (eTwinningprojekten har fått en mer framträdande plats), eTwinning som
nätverk och livslångt lärande (med en särskild sektion för de olika möjligheterna till professionell
utveckling i eTwinning). Kolla också in den nya presentationsvideon om programmet (textad på
svenska) – kanske något att dela med kollegerna på skolan och i andra nätverk.
www.etwinning.net

4. Kampanjen eTwinningveckorna 10.10–27.10 – Digitalt medborgarskap
I oktober varje år går kampanjen eTwinningveckorna av stapeln. Denna gång vill kampanjen
uppmuntra lärare att starta projekt kring temat Digitalt medborgarskap (Digital Citizenship). Under
veckorna arrangeras t.ex. en ”idémässa”, ett online-seminarium på temat och en tävling för projekt på
kampanjtemat. Det kommer också att finnas ett särskilt forum för partnersök under dessa veckor.
Dessutom kommer den nya publikationen eTwinning Generation ut. Håll utkik efter kampanjsektionen,
som kommer in på eTwinning Live.

5. Ambassadörsbloggen Med Europa som Klassrum
Du minns väl att våra experter på eTwinning, eTwinningambassadörerna, håller en egen blogg;
Luokkahuoneena Eurooppa – Med Europa som klassrum. De flesta inläggen skrivs förstås på finska men
våra svenskspråkiga ambassadörer bidrar förstås också med inlägg. Det senaste inlägget handlar om
europeiska språkdagen och är skrivet (på svenska) av Anne Levon:
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
6. School Education Gateway-nytt

•

School education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande i Europa, som i
höst börjat erbjuda MOOCar. Flera av höstens kurser är redan igång, men till kursen Moving to
Maths 2.0, som startar 17.10 hinner den som vill bra anmäla sig.
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy.htm

7. Gott och blandat från Edu.fi
•
Kopiosto har precis kommit ut med e-läromedlet Kopiraittila skola som behandlar
upphovsrättsfrågor, regler kring källhänvisningar och användning av verk – också ur
läroplansperspektiv. I läromedlet finns också en gedigen lärarhandledning.
http://www.edu.fi/planera/103/0/kopiraittila_skola__nytt_digitalt_laromedel_kring_upphovsrattsfragor?language=sv
• Svårt att hitta gratis och lagliga musikklipp för skolbruk? Kommer någon av er ihåg
Multimediabyråns ljudarkiv? År 2014 försvann arkivet plötsligt i och med att byrån lades ner. Nu
har musikstyckenas upphovsman Karl Malbert gjort musiken tillgänglig igen via sin sajt Malberts
Melodier. Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis
musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp
eller i fotostorys. http://www.edu.fi/planera/103/0/sajten_malberts_melodier__narmare_400_musikstycken_for_bruk_i_skolan

Vänliga hälsningar
Mia Sandvik
genom
eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen
producent – tuottaja
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik –
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
Utbildningsstyrelsen – Opetushallitus
029 533 1195 | mia.sandvik(at)oph.fi
www.oph.fi | www.edu.fi
www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_Europa

