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Här kommer årets sjunde nyhetsbrev med nyttiga tips, information och möjligheter. Kom ihåg att
gilla oss på Facebook @OPHetwinningFinland. Har du frågor om vad som helst som har med
eTwinning att göra så ta kontakt, vi är här för att hjälpa till: mejla 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
Nu kan du som lärare lämna in en intresseanmälan till tre av höstens eTwinningsseminarier. Obs!
Det är knapert med ansökningar till Hilleröd och Helsingfors så möjligheten att komma med är
stor. Nu lönar det sig att söka eller tipsa en kollega eller varför inte komma tillsammans! Vi får
alltid bra feedback för seminarierna och allt är gratis för deltagarna
Helsingfors, 9.-11.11.2017. Tema: Computational thinking och kodning. Målgrupp: lågstadielärare
med barn i åldern 7-12 från de Baltiska länderna. Språk: engelska. Fritt formulerade ansökningar
(dl 6.10.2017 obs! nytt datum 10.10.2017) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

Levi, 23.-25.11.2017. Tema: eTwinningprojekt för daghem och förskola. Målgrupp:
småbarnsfostrare som jobbar på daghem med barn i åldern 3-6 . Språk: engelska. Fritt
formulerade ansökningar (dl 13.10.2017) till Yrjö Hyötyniemi: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Hillerød, Danmark, 23.-25.11.2017. Obs! Nytt tema: News Literacy – in a time of fake news.
Målgrupp: lärare vid gymnasiet och yrkesskola om undervisar elever i åldern 16+ i t.ex. i
samhällslära, mediekunskap, kommunikation, historia Språk: engelska. Fritt formulerade
ansökningar (dl 25.9 obs! nytt datum 10.10.2017) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
I eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier som kompetensutveckling för lärare
och i syfte att möjliggöra nätverkande och projektbildning. Tillställningarna arrangeras av ett eller
flera eTwinningsupportcentrum och hålls på olika ställen i Europa. Seminarierna varar som regel i
2-3 dagar. eTwinning i Finland står för flygbiljetter och seminarieprogram-kostnader (inklusive
logi). Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet och att de hittar en eller
flera samarbetsparter samt startar ett eTwinningprojekt under seminariet. Tanken är även att
deltagaren kan sprida sina eTwinningkunskaper på den egna skolan/kommunen. Vi vill också att
deltagaren senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter. Arbetsgivaren
måste vara informerad om seminariet och vad det innebär.
Lärevents online med europeiska kolleger
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
b.la. följande lärevent (du hittar den och andra på Live):
Cyberbullying: When the virtual threat becomes real, 16 - 30.10.2017. Language: English. Target
group: All teachers in primary, middle and secondary schools.
Workshoppar och infosessioner inom landet
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
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
En ny guide till plattformen; ”Self-teaching materials STM”
För lärare som nyligen registrerat sig i eTwinning eller som planerar att göra det är STM ett
utmärkt sätt att börja lära sig plattformen, vilka möjligheter som finns i nätverket och hur man kan
starta ett projekt med sina kollegor. De viktigaste delarna i vägledningen är: Förberedelser för att
bli en aktiv eTwinnare, kommunikation i eTwinning, samarbete i eTwinning, hantering av
Twinspace, professionell utveckling och nätverkande, att uppnå kvalitet. Läs mera och hitta
guiden: https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/your-complete-guide-to-etw.htm

2 I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum – lär känna dina NSS
Du minns väl att våra experter på eTwinning, eTwinningambassadörerna, håller en egen blogg. I
det senaste inlägget skriver Tiina Sarisalmi om UBS eTwinningteam Yrjö Hyötyniemi och Riikka
Aminoff och hur de upplever sitt arbete med eTwinning. Läs mera här:
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

3 eTwinning veckorna 2017 med temat inkludering – delta!
Nu uppmuntras alla medlemmar i nätverket att starta projekt på temat ”inkludering” och utbyta
erfarenheter. Under eTwinning-veckorna erbjuds många olika aktiviteter för deltagarna med fokus
på temat inkludering. Det finns online events och de prioriterade grupperna om könsstereotyper
och integrering av invandrarelever har grundats. Alla projekt som skapas som en del av kampanjen
är med i en tävling och grundarna av de vinnande projekten för såväl kategorierna låg- och
mellanstadiet som högstadiet och gymnasiet får surfplattor. Om du har en idé för ett projekt om
Inkludering och du vill delta i kampanjen eTwinning-veckorna, så skickar du in ditt projektförslag
innan den 26 oktober, och glöm inte att lägga till hashtaggen #eTwinclusion. De fyra vinnande
lärarna tillkännages i november.

4 Två nya prioriterade grupper
Du minns att man förutom att driva projekt och delta i lärevents, också kan delta i pedagogiska
grupper inom eTwinning? Grupperna är privata plattformar där etwinnare kan diskutera och
samarbeta kring ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för
undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling. Varje grupp leds av en
moderator, som initierar aktiviteter, uppgifter och diskussioner. Gruppernas tema är mycket
varierande. Den äldsta och mycket omtyckta gruppen med nästan 8000 medlemmar heter
Creative Classroom. Nu har vi två nya och mycket aktuella och intressanta grupper som prioriteras.
De heter Integrating migrant students at school och Gender-Know-How to Stop Stereotypes
Du hittar dem på eTwinning Live.
Gender-gruppens moderator är Marie Louise Petersen från Danmark, läs om hennes tankar här:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/spotlight-new-etwinning-featu.htm
Är du intresserad av att lära dig mer om just den här nya prioriterade gruppen? Delta då i det
inledande online seminariet på eTwinning Live, den 9 oktober, kl 18.00 CET. Du hittar eventen på
eTwinning Live.

5 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.

6 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.
Ett nytt verktyg som kallas SELFIE blir färdigt i slutet av 2017. SELFIE är förkortning av “Selfassessment tool for digitally capable schools”. Läs mera här:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
Education talks är korta expertintervjuer om olika aktuella teman. Se på videorna och bli
inspirerad!
Libraries and learning in the 21st century
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/interviews/education-talkslibraries-and.htm
Bilingualism in Education
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/interviews/education-talksbilingualism-.htm
Digital Revolution in the Classroom
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/interviews/education-talks-digitalrevol.htm

7 Gott och blandat
Fortbildning
Interaktivitet och digitala verktyg i undervisningen
Projektet Eloise har utmynnat i ett smörgåsbord av interaktiva verktyg på en nätbaserad kurs som
riktar sig till lärare på olika nivåer. Självstudiekursen är öppen för alla. Mera information här:
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/32017-2/interaktivitet-och-digitala-verktyg-i-undervisningen/

Hälsar eTwinningteamet på Ubs,
Riikka Aminoff & Yrjö Hyötyniemi

