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Här kommer årets femte nyhetsbrev med nyttiga tips, information och möjligheter. Mia Sandvik,
som i eTwinningteamet ansvarat för svenskspråkiga skolor på fastlandet och på Åland, är
tjänstledig från och med 1.2.2017. Hennes uppgifter sköts för tillfället, från och med 15.2.2017 av
mig, Riikka Aminoff. Jag är här för att hjälpa till, så ta gärna kontakt per e-post
riikka.aminoff(at)oph.fi eller ring 029 533 1387.

1 Hitta kurser och fortbildning – utbud och viktiga datum
Nedan finns information om aktuell fortbildning inom eTwinningnätverket, både sådan som sker i
online och i olika länder.
Fortbildning tillsammans med europeiska kolleger
Alla som hör till målgruppen kan skicka in en intresseanmälan. eTwinning står för rese- och
seminariekostnaderna samt för dagtraktamente. Deltagarna förväntas hitta en eller flera
samarbetspartner och starta ett projekt under eller efter seminariet, samt att ta del av en intervju
om sina projekterfarenheter. Tack till alla er som sökte till München, tre lärare från Tusby
(Riihikallion koulu) åkte dit i maj. Det var mycket nöjda med upplevelsen och hittade partners att
samarbeta med.

Helsingfors, Finland, 31.8.–2.9. nordiskt eTwinning-seminarium för lärare som jobbar med
klasserna 1 - 3. Temat är kodning och arbetsspråket skandinaviska. Fritt formulerade ansökningar
till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi snarast. Obs! Seminariets egentliga dl var 2.5. men nu det finns
några extra platser kvar – du har goda möjligheter att slippa med och lära dig nytt i hjärtat av
sensommar Helsingfors.
Lviv, Ukraina, 20.-22.10. eTwinning-seminarium för lärare som är intresserade av historia och
kultur. Målgrupp: lärare vid mellanstadiet. Språk: engelska. Fritt formulerade ansökningar (dl
21.8.) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Hillerød, Danmark, 23.-25.11.2017. ICthinking®. Målgrupp: lärare vid gymnasiet som undervisar i
t.ex. i samhällslära och historia. Språk: engelska. Fritt formulerade ansökningar (dl 25.9.) till Yrjö:
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Lärevents online med europeiska kolleger – utveckla dig professionellt, helt kostnadsfritt!
Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger är korta onlinekurser som ger
introduktioner till pedagogiska teman, väcker idéer och bidrar till kompetensutveckling. Fokus
ligger på hands-on aktiviteter och på dialog mellan deltagarna. Varje lärevent omfattar 4 - 5 dagar
med aktivt arbete och diskussioner som följs av 4 - 5 dagar med reflektioner och eget arbete.
Materialet finns online och du kan nå det när du själv vill. Alla eTwinnare kan anmäla sig till
eventen (från fliken Professionell utveckling när du loggat in på eTwinning.net). För tillfället går
följande lärevents:
Juni/Juli: 26.6.-7.7.2017: ”En nybörjarguide till inkluderande och lättillgängliga klassrum”.
Målgruppen är lärare, rektorer och andra intresserade. Deltagarna får bekanta sig med Universal
Design for Learning (UDL). UDL är ett verktyg för planering av timmar för olika slags elever, också
dem med specialbehov. Anmäl dig på eTwinning Live.

Workshoppar och infosessioner inom landet
Välkomna på seminariet ”Med Europa som klassrum – hur kan skolorna i de nordligaste delarna av
landet internationaliseras?” som UBS eTwinningteam ordnar i samarbete med bl.a.
eTwinningambassadörerna Tiina Sarisalmi, Anne Onnela och Mari Jokela. Tidpunkten är 24.25.8.2017 och platsen Kittilä. eTwinning står för rese- och seminariekostnaderna. Skicka en fritt
formulerad intresseanmälan till Riikka: riikka.aminoff(at)oph.fi
Vill du ha ett onlineinfo på temat att komma igång med eTwinning efter paus? Du kan beställa en
onlineinfo genom att kontakta oss. Tillställningen passar även nykomlingar i eTwinning. Du kan
lyssna och ställa frågor. Onlineinfot hålls genom AdobeConnect. Ta kontakt med Riikka:
riikka.aminoff(at)oph.fi

Vill du beställa en workshop? Kom ihåg att du kan beställa en eTwinningworkshop till din
kommun eller skola genom att kontakta oss. Det kan handla om allt från en halvtimmes info på ett
möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med en hand-on workshop, allt efter era behov.
Fortbildningen är kostnadsfri. Mer info ger Riikka: riikka.aminoff(at)oph.fi
Välkommen till eTwinnings mini-webbplats med material för självstudier
Materialet för självstudier har skapats som stöd för utveckling och motivation för lärare som vill
fördjupa sig inom olika områden (grunder, kommunikation, samarbete, nätverkande, kvalitet)
inom eTwinning. Materialet är indelat i temamoduler. Utveckling dokumenteras automatiskt i
användarens egna profil. Materialet finns på en särskild mini-webbplats som hör till plattformen.
Man hittar det när man är inloggad på eTwinning.net. Tryck på ”support” längst nere på framsidan
eller uppe till höger bredvid ditt eget foto.
Ofrivilligt inaktiv eller anonym eTwinnare – är du en av dem?
Om du inte regelbundet loggar in på eTwinning.net kan din status förändras. Du som inte loggat in
på ett år är inte längre sökbar för andra och är således inaktiv. Du som inte loggat in på tre år har
avlägsnats/anonymiserats. Här finns info om hur du kan uppdatera din status:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/infor_nya_terminen_kolla_sa_du_i
nte_-_ofrivilligt_-_blivit_inaktiv_eller_anonym_etwinnare

2 I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum
Du minns väl att våra experter på eTwinning, eTwinningambassadörerna, håller en egen blogg. I
det senaste inlägget skriver Sari Auramo om Schoolvision 2017-projektet. Schoolvision är en
sångtävling där deltagarna söks via eTwinning. Det finns en video där alla sångerna sammanställts:
https://vimeo.com/216396286. Läs mera på: http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

3 Move2Learn, Learn2Move – ansökan öppen till 30.6.2017!
I samband med Erasmusprogrammets 30-årsdag erbjuder Europeiska kommissionen möjligheter
för ungdomar att resa och upptäcka Europa. Med Move2Learn, Learn2Move initiativet får
tusentals ungdomar som medverkar i utbildningsprojekt möjlighet att resa i Europa och träffa sina
europeiska partners. Också eTwinning är med; lärare och elever 16 år och äldre som har deltagit i
eTwinning-projekt kan delta. Ansökan, utvärderingen och urvalsperioden äger rum i juni och juli.
Lärare och elever kan börja resa från och med augusti. Mera information finns här:
https://www.etwinning.net/sv/pub/move2learn-learn2move/contest-rules.htm

4 eTwinning skola – ansökning i oktober 2017!
En av årets viktigaste nyheter inom eTwinning är att eTwinnings verksamhetsområde nu utvidgas
från lärare till skolor. Från och med oktober 2017 får alla skolor möjlighet att skaffa sig den
officiella titeln ”eTwinning-skola”! Nedan några orsaker till att varför det lönar sig att söka om
titeln:
- Er skola får europeisk närvaro och större synlighet på lokal, regional och nationell nivå.
- Er skola får bekräftelse för det arbete som görs av personalen som medverkar i eTwinningaktiviteter.
- Er skola kan bli en modell för andra skolor.
Det finns vissa krav* för deltagande och ännu lite tid för att vidta nödvändiga åtgärder. I oktober
kommer skolor som uppfyller kraven kunna ansöka om titeln. Läs mer om konceptet här:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/etwinning-is-looking-for-etwi.htm
och i intervjun med eTwinnings pedagogiska ledare Anne Gilleran:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/let-us-introduce-you-to-etwin.htm
* Skolan skall ha varit registrerad i eTwinning i minst två år + rektor eller ngn annan från ledningen
skall vara registrerad i eTwinning + minst två lärare ska vara registrerade i eTwinning + skolan har i
år deltagit i minst ett eTwinningprojekt som fått kvalitetsmärkning.

5 Ansök om Kvalitetsmärket QL -deadline 15.9.2017
Om du är en eTwinnare med projekt igång, har du möjlighet att få synlighet för ditt arbete genom
att söka om kvalitetsmärkning (Quality Label) för ditt projekt. En nationell QL är ett måste om du
vill delta i den europeiska tävlingen. Har du ansökt om kvalitetsmärket efter september 2016 är
ditt projekt automatiskt med i den aktuella evalueringsrundan. Vi evaluerar
kvalitetsmärkesansökningar två gånger per år. Evaluering för QL som hade dl 19.5 pågår och nästa
evaluering blir på hösten. Mera information om QL:
http://www.edu.fi/…/…/synlighet_och_beloning_-_quality_label

6 Nyheter från UBS internationaliseringsenhet
Hur har lärares Erasmus+ - fortbildningsperioder påverkat finländska grundskolor och gymnasier?
Läs här: http://www.cimo.fi/tjanster/publikationer/fakta_express_1b_2017
Aktuella ansökningstider:
-Erasmus+ Youth in Action: BiTriMulti utbildning i Norge 9.-13.9.2017. Ansökningstid 9.5.-9.9.2017.
-Ett Europa för medborgarna: Den andra ansökningstiden går ut 1.9.2017 kl. 13.
-Erasmus+ Youth in Action: Ansökningstiden för aktiviteter som söks nationells utgår den
4.10.2017 kl. 13.

Mera information: http://www.cimo.fi/forstasidan

7 Nyheter från School Education Gateway
School Education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande. Det finns
publikationer, verktygskit och stödmaterial för lärare och skolledare. Om du vill kommentera
artiklar krävs inloggning – dina eTwinning-koder fungerar på sajten! Kom ihåg att på School
Education Gateways sajt presenteras Erasmus+ möjligheterna för er skola:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm
SEG:s månadens tema är elevröster i skolmiljöer.
Läs ”Elever med starka röster ger bättre medborgare”:
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/latest/practices/students-with-strong-voicesma.htm
och ”Vi har en röst – lyssna på oss”:
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/viewpoints/experts/we-have-a-voice--pleaseliste.htm
Temat för månadens ”Education Talks” är hur skolor kan anpassa sig till immigrantbarn. Expert
Barry van Driel berättar:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/interviews/education-talks-newlyarrived.htm
School Education Gateways Teachers Academy erbjuder en kostnadsfri kurs kring temat ”Delat
ledarskap och utvecklandet av skolan”. Kursen startade igår men du hinner kanske ännu med.
Kursen består av fyra moduler och håller på i sex veckors tid. Målgruppen är lärare och
skolpersonal från förskolenivå till gymnasiet. Också föräldrar och politiska beslutsfattare kan delta.
Mera information här:
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=4255
4

8 Gott och blandat
Lärresurser
Europeana är en underbar, färggrann resurs med konstverk, artefakter, böcker, videor och
ljudinspelningar från hela Europa: http://www.europeana.eu/portal/sv
Aikamatkaajat-kampanjen utmanar alla att granska sin närmiljö och delta i en gemensam
fotoutställning. Man tar bilder och ”från förr i tiden och från nutiden”. Bilderna skapar ett par som
man placerar på Finlands karta. Finna Street -sökfunktionen som utnyttjar lokaliseringsinformation
kommer fint till nyttobruk här. Mer information (endast på finska):

https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/ennen-ja-nyt-kuvaparit-kertovat-suomenmuutoksesta.html
Lärmiljön PaikkaOppi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för
att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation
kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt. Mer information:
http://www.paikkaoppi.fi/sv_SE/
Östersjöpusslet är en lärresurs där det finns korta filmklipp med tillhörande uppgifter och ett test.
Målet är att visa att vi alla är en del i arbetet för Östersjön. Målgruppen är åk 8 och uppåt. Mera
information här: http://blogs2.abo.fi/ostersjopusslet/
Evenemang
”Skolornas internationaliseringsdagar” är ett evenemang, som kommer att ordnas vid
Finlandiahuset i Helsingfors 9.-10.10.2017. eTwinning är med; vi ordnar ett seminarium där de
bästa projekten presenteras. Evenemanget är kostnadsfritt. Pricka in datumet i kalendern. Mera
information har vi i augusti.
Arenan för digitalt lärande är ett evenemang, som ordnas av Utbildningsstyrelsen vid Helsingfors
Mässcentrum. Datumen är 7.-8.12.2017. Evenemanget kommer att vara avgiftsbelagt. Pricka in
datumet i kalendern. Mera information har vi i augusti.
Ha en riktigt skön och avslappnande sommar!
Hälsar eTwinningteamet på Ubs,
Riikka Aminoff & Yrjö Hyötyniemi

