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1. Hitta kurser och fortbildning

Här följer information om aktuell fortbildning inom eTwinningnätverket, både sådan som sker i
Svenskfinland men också online.
Workshoppar och infosessioner inom landet
eTwinning ställer ut på Dialog 2017 i Mariehamn 9-10.2.2017. Kom gärna och träffa oss på
utställningsytan som vi delar med Nordplus och Erasmus+-programmen. Och så hoppas vi du
minns att det går att beställa en eTwinningworkshop till din kommun genom att kontakta 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). Varje termin arrangeras ett tiotal lärevents. Ett av
vårens events är redan bekräftat. Kurstemat är How to teach the First World War och den är
riktad till historielärare. Eventet går 6.2–19.2.2017 på engelska. Anmälningen sker på eTwinning
Live (fliken Professionell utveckling) ca en veckan innan start.

2. Ny eTwinningpublikation om digitalt medborgarskap: Growing Digital Citizens

Årets publikation Growing Digital Citizens kommit ut. Just nu finns den endast på engelska men
den kommer snart även på svenska (och finska). Vi meddelar när detta sker. Än så länge kan ni läsa
boken här: https://www.etwinning.net/eun-files/book2016/eTwinningBook_2016.pdf.

3. Ny diskussionsgrupp för rektorer och skolledning

Grupperna inom eTwinningnätverket är pedagogiska och oftast tematiska. Vem som helst som är
registrerad eTwinnare kan gå med i grupper de tycker verkar intressanta (under fliken Grupper på
eTwinning Live). I höst finns en helt ny grupp med rektorer och skolledning som målgrupp. Den
kan du som är rektor eller föreståndare gå med i redan i dag. Läs mera:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/new-featured-group-for-school-.htm

4. I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum
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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 också med inlägg. Det senaste svenskspråkiga
inlägget ger en inblick i på vilket sätt eTwinningambassadörerna utvecklar sin egen kompetens för
att på bästa sätt kunna kommunicera eTwinning till andra lärare. Inlägget är skrivet av Siw
Kyrkslätt-Henriksson: http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

5. Europeiska eTwinningtävlingen är igång

Nu kan de av er som fått europeiskt kvalitetsmärke och vars projekt varit aktivt under läsåret
2015-2016 delta i den stora europeiska eTwinningtävlingen. Tävlingen har tre ålderskategorier
som korrelerar ungefär med våra stadier, samt flera specialkategorier (spanska, franska, tyska,
Marie Curie etc. ). Ta en titt på villkoren och på hur man söker här:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/etwinning-prizes-2017.htm
6. Mobilitetsinfo från Cimo

I början av nästa år löper deadline för flera mobiltetsprogram ut, där man kan få finansiering för projekt
eller fortbildning – någonting som ypperligt kan kombineras med eTwinning.

Nordplus-programmen: http://cimo.fi/program/nordplus_och_ovriga_nordiska_program
• Nordplus Junior
• Nordplus Horisontal
• Nordplus språk
Erasmus +Allmänbildande utbildning:
http://cimo.fi/program/erasmusplus/allmanbildande_utbildning
• Programområde 1: Mobilitet (fortbildning, jobbskuggning ..)
• Programområde 2: Strategiska partnerskapsprojekt
Erasmus + Yrkesutbildning http://cimo.fi/program/erasmusplus/yrkesutbildning
• Programområde 1: Mobilitet (fortbildning, för studerande; studier, arbetsinlärning, praktik)
• Programområde 2: Strategiska partnerskapsprojekt
7. School Education Gateway-nytt
School education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande i Europa, som
sedan i höst även erbjuder MOOCar för lärare. Just nu finns flera intressanta artiklar på sajten;
t.ex. en expertbloggpost om ledarskapsansvar. Läs mera på www.schooleducationgateway.eu
8. Gott och blandat från Edu.fi
• Är du på väg till BETT-mässan i London i januari? Välkommen på gratisseminariet
Nordic@Bett2017 som arrangeras eftermiddagen den 26:e januari av
utbildningsmyndigheterna i Finland (Utbildningsstyrelsen), Sverige, Norge och Danmark:
http://www.edu.fi/planera/103/0/pa_vag_pa_bettmassan_i_london_valkommen_pa_nordic_bett_2017
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•

Utbildningsstyrelsen har låtit producera ett stödmaterial för programmering i årskurserna
1–6. Materialet innehåller bland annat lektionsplaner som kan användas som sådana eller
modifieras efter behov: http://www.edu.fi/hitta_material/it_i_skolan/programmering
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