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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 1 2017
1. Kehity digiajan kansalaiseksi
Uusi eTwinning-kirja ”Kehity digiajan kansalaiseksi” on ilmestynyt, niin suomeksi
kuin 25 muulla kielellä. Käy katsomassa: https://www.etwinning.net/eunfiles/book2016/FI_eTwinningBook.pdf.
2. Seurantaraportti eTwinning 2016
Oletko kiinnostunut tietämään mitä saimme aikaan vuonna 2016? Raportista
”eTwinning-toiminnan seuranta – pilottihanke opettajien osaamisen
kehittämiseen” löydät mielenkiintoista faktaa:
https://www.etwinning.net/eun-files/report2016/eTwinning-report-2016.pdf.
3. Erasmus+ ohjelma 30-vuotta
eTwinning on osa Erasmus+ ohjelmaa. Tänä vuonna Erasmuksen 30-vuotista
työtä juhlitaan ympäri Euroopan. Kansallisesti ja paikallisesti järjestetään paljon
tilaisuuksia. Erasmus+ on EUn ohjelma kasvatukseen, koulutukseen, nuorisolle ja
urheiluun. Vuodesta 1987 se on auttanut lukemattomia parantamaan
ammatillista ja koulutusprofiiliaan oppimalla uusia taitoja. Mitä mahdollisuuksia

valitsetkin, niistä voi tulla elämääsi muuttava kokemus. Ennen kaikkea Erasmus+
on kantanut sen perustavaa ajatusta, eurooppalaisen kansalaisuuden ja
identiteetin kehittämistä.
4. Hyödy eurooppalaisesta koulujen työkalupakista
School Education Gateway on tarjonnut käyttäjilleen Eurooppalaisen koulujen
työkalupakin vuodesta 2015 alkaen. Sitä on koko ajan kehitetty ja nyt voit
tutustua yli sataan erilaiseen mahdollisuuteen uuden browse by area -valikon
avulla ja ehdottaa uusia lisättäväksi valikoimaan. Voit käyttää myös
itsearviointikyselyä, josta saat henkilökohtaisen raportin juuri sinulle keskeisistä
työvälineistä ja niiden soveltuvuudesta tarpeisiisi. Oletko tänään jo käynyt
koulujen työkalupakin sivuilla
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/toolkitsforschools.htm?
5. 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.
Levi, Suomi. 25.–27.4. eTwinning-seminaari niille, jotka opettavat Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa
saamen kieltä tai muita aineita saameksi alakoulussa. Käytännön syistä seminaarin yleiskieli on
englanti, mutta opettajien keskinäinen työskentely tapahtuu saameksi. Teema: eTw as a tool for
sami language teachers. Vapaamuotoiset hakemukset 28.2. mennessä osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi. Seminaariin pyritään järjestämään kuljetus ainakin Inarista.
Kööpenhamina, Tanska. 1.–3.3. pohjoismainen eTwinning-seminaari yläkoulun opettajille. Teema
Teaching 21st Century Skills. Tarkoituksena on konkretisoida uusia digitaalisia työvälineitä
opetuksessa eTwinning-projektien kautta. Seminaari toteutetaan Tanskan opetusalan festivaalin
yhteydessä (teemana tulevaisuuden oppiminen) ja osallistujilla on mahdollisuus tutustua ohjatusti
myös festivaalin ohjelmaan. Työkieli: skandinaviska. Vapaamuotoiset hakemukset 6.2. mennessä
osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

6. Lähettiläsblogista
eTwinningin Luokkahuoneena Eurooppa –lähettiläsblogista
(http://etwinningambfinland.blogspot.fi/) löydät lähettiläidemme kokemuksia, vihjeitä
ja pohdintoja työskentelystä tvt:n avulla, kansainvälisyydestä ja muista
teemoista. Käy katsomassa vaikka Antti Piiroisen ”Maskottimme maailmalla”.

7. School Education Gateway
Gateway on täynnä kiinnostavia aineistoa. Uusimpana käy katsomassa ” Media
Literacy – the digital alphabet song”:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/education-for-activecitizensh.htm.

8. Erasmus+ hakuaikoja ja infotilaisuuksia
Kevään hakuja:
Erasmus+ KA1 yksilöiden liikkuvuus: haku päättyy 2.2.2017
Erasmus+ KA 2 strategiset kumppanuudet: haku päättyy 29.3.2017
Nordplus Junior: haku päättyy 1.3.2017

9. Muita tapahtumia
ITK-päivät Aulangolla 5.-7.4 http://itk.fi/2017/.
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