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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 2 2017
1. Tukea eTwinningin käyttöön
Tunnet varmaan Opetushallituksen eTwinning-sivut (http://www.edu.fi/etwinning) ja
sieltä otsikolla Opastusta löytyvät monien eri ongelmatilainteiden ratkaisuun
tarkoitetut lyhyet opastusvideot (http://www.edu.fi/etwinning/opastusta/opetusvideoita).
Mutta tiesitkö, että myös eTwinning-portaalin aloitussivulta (www.etwinning.net)
löytyy erittäin hyvä opastusaineisto? Jos kaipaat vastauksia kysymyksiin ”Olen
unohtanut salasanani. Mitä teen?” tai ” Kuinka löydän kumppaneita projektiini?”,
mene sivun alalaidassa kohtaan Tuki (https://www.etwinning.net/fi/pub/support.htm)
niin saat vastauksen ongelmiisi.
Samalla tavalla eTwinningLiven yläpalkista löytyy painike Tuki. Sen alta löydät
samanlaista opastusta kumppanin löytämisen ja projektin toteuttamisen
ongelmiin. Ja edelleen opastusta löytyy TwinSpacen sinisistä infopainikkeista ja
kohdasta Support alareunassa.
2. Kaipaatko ohjausta eTwinningin alkeisiin?
Oletko joskus rekisteröitynyt eTwinningiin mutta et sen jälkeen ole enää syystä
tai toisesta jatkanut mukana. Jos tunnet tarvitsevasi ohjausta voidaksesi aloittaa
uudestaan, osallistu lyhyeen verkkokoulutukseen tiistaina 7.3. klo 15.00-15.45.
Tee kysymyksiä tai kuuntele esitystä. Toki myös aivan uudet eTwinnaajat voivat

tulla mukaan saamaan opastusta. Ilmoittaudu osoitteeseen yrjo.hyotyniemi (@)
oph.fi viimeistään 1.3. Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetämme tarkemmat
osallistumisohjeet.
3. Vanha TwinSpace on suljettu
Vanhamuotoinen TwinSpace, jota joissakin vanhoissa projekteissa vielä on
käytetty, on nyt suljettu. Pääset edelleen näkemään projektisi, mutta et enää
käyttämään vanhaa TwinSpacea. Nykyisten välineiden käytössä ei tietystikään
ole tapahtunut mitään muutoksia.
4. 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.
München, Saksa 4.–6.5. eTwinning-koulutustilaisuus, ns. PDW ikäryhmän 10-19 opettajille, jotka
ovat kiinnostuneet kulttuurin opettamisesta ja siihen liittyvistä projekteista. Osallistujilta
edellytetään eTwinningin perusteiden tuntemusta. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaamuotoiset
hakemukset 24.3. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Lissabon, Portugal 22.–24.6. eTwinning-seminaari. Kohderyhmä: teachers of any subjects from
primary and secondary schools. Teema: Innovative Learning Environments. Kieli: englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 24.4. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Varsova, Puola 6.-9.7. eTwinning-seminaari. Kohderyhmä: art schools or teachers interested in
project of art and culture subjects, beginners in eTwinning , students age 10+. Kieli: englanti.
Vapaamuotoiset hakemukset 2.5. mennessä osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Helsinki, Suomi 31.8.–2.9. pohjoismainen eTwinning-seminaari 1-3 luokkien opettajille. Teema
koodaus. Työkieli: skandinaviska. Vapaamuotoiset hakemukset 2.5. mennessä osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

5. Erasmus+ hakuaikoja
Erasmus+ KA 2 strategiset kumppanuudet: haku päättyy 29.3.2017
Nordplus Junior: haku päättyy 1.3.2017

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

SciFest Joensuussa 11.-13.5.2017 http://www.scifest.fi/

eTwinning-tiimin puolesta
Yrjö Hyötyniemi

