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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 3 2018. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia
ja tykkäämässä Facebookissa @OPHetwinningFinland

1. Neljä suomalaiskoulua hyväksyttiin eTwinning-kouluksi
Koulut, jotka työskentelevät erityisen aktiivisesti eTwinningissä, ovat nyt saaneet
uuden eTwinning-koulun arvonimen. Se on aivan uutta eTwinningissä ja on
tarkoitettu kannustamaan toimintaa koko koulun tasolla. Huhtikuusta alkaen
Havukosken koulu Vantaalla, Kärpäsen koulu Lahdessa, Ylitornion yhteiskoulun
lukio ja Lapin koulutuskeskus REDU ylpeästi kutsua itseään eTwinning-kouluksi.
Mari Jokela kertoo, miksi heidän ammatillinen oppilaitoksensa haki mukaan:
http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/nelja_suomalaiskoulua_on_nimetty_etwinn
ing-kouluiksi.

2. Parhaat suomalaiset eTwinning-projektit palkittiin
Molemmat voittajat ovat Lapista: Mirjami Hyttinen Ylitornion yhteiskoulun
lukiosta ja Raija Collin Putaan koulusta Torniosta. Mirjamin projekti oli Epics i
Europe ja Raijan Our Forests – Our future. Voittajat palkittiin Aulangolla ITKpäivillä 12.4. 2018. Onnittelut voittajille!

Lue lisää:
http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/parhaat_suomalaiset_etwinningprojektit_palkittu_molemmat_voittajat_lapista

3. Luokkahuoneena Eurooppa
eTwinning-lähettiläiden blogissa osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
löydät taas kiinnostavia artikkeleita, viimeisimpänä Tuire Kokon ” Kouluttaudu ja
innostu eurooppalaisten kollegojesi kanssa verkossa”. Käy katsomassa!
4. Ajankohtaisia koulutustapahtumia
Seuraavassa kevään ja jo syksynkin 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.
Seminaari Tanskassa elokuussa! Pelaamiseen perustuva oppiminen 21. vuosisadalla
Haluatko kehittää oppilaiden yhteistyötaitoja ja innovatiivista ajattelukykyä? Seminaarissa
tutustutaan Design Thinking-ajatteluun ja pelien kehittämiseen. Vahvista opettamistasi antamalla
oppilaiden mahdollisuus olla luovia pelisuunnittelijoita!
Kohderyhmä: äidinkielen (=ruotsi), matematiikan, kemian ja fysiikan opettajat joiden oppilaiden ikä
on n. 11-15 vuotta.
Kieli: skandinaviska
Päivämäärä: 27.-29.8.2018
Hakemukset: 5.6.2018 mennessä Riikalle: riikka.aminoff@oph.fi
Luosto, Kemijärvi, 27.8. eTwinning-koulutustilaisuus Itä-Lapin opettajille. Ilmoittautumiset
kari.torikka@avi.fi.
Bratislava, Slovakia, 11.-13.10. eTwinning-koulutus. Kohderyhmä: ammatillisen perusopetuksen
opettajat. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaamuotoiset hakemukset 24.8. mennessä osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Hania, Kreikka, 18.-20.10. eTw-seminaari. Kohderyhmä: Teachers of primary education (age group
6-12). Teema: Open Sources Tools in eTwinning projects. ´Seminaarin kieli: englanti Lisätietoja
seuraavassa uutiskirjeessä.
Ghent, Belgia, 22.-24.11.2018. eTw-seminaari. Kohderyhmä: opettajat Pohjoismaista ja Beneluxmaista. Työkieli: englanti. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.

5. Oppimistapahtumia

Oppimistapahtumat ovat lyhyitä, intensiivisiä ja hauskoja koulutustapahtumia,
joissa 4-5 päivän aktiivinen työstäminen ja keskustelut vuorottelevat verkossa 45 päivän pohdintojen ja oman työskentelyn kanssa. Aineistot löytyvät verkosta ja
voit ottaa ne käyttöösi milloin haluat. Tapahtumat löydät työpöydältä ja ennen
tapahtumaa voit noin viikon ajan hakea mukaan. Tapahtumat täyttyvät nopeasti,
joten pidä kiirettä. Lue lisää http://www.edu.fi/etwinning/opastusta ja ilmoittaudu
mukaan! Runsaasta tarjonnasta muutama esimerkki:
17.5.-30.5.2018, Basic skills for mobile devices in school
20.5.-31.5.2018, Developing transversal skills through eTwinning projects
28.5.-10.6.2018, Exploring eTwinning with virtual reality

6. Tunnethan Facebookin "Suomalaiset eTwinning-opettajat"
Tammikuussa avattu Facebook-ryhmä on saanut hyvän vastaanoton. Käy
katsomassa https://www.facebook.com/groups/537982776561261/. Siellä käymme
kiinnostavia keskusteluja ja saat vihjeitä ja ohjeita.
Ja tietysti meillä on myös eTwinningin oma sivusto
https://www.facebook.com/search/top/?q=etwinning%20finland.

7. Hakuaikoja
Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion erityisavustukset kielikylpytoiminnan
laajentamiseen 2018. Avustukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäjille. Hakuaika on 3.5.-4.6.2018 kello
16.15 asti.
http://oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/0/valtion_erityisavustus_kieli
kylpytoiminnan_laajentamiseen_2018.

Opetushallitus asettaa haettavaksi 700 000 euroa perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen sekä ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden
kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjät ja kunnallisen varhaiskasvatuksen
järjestäjät voivat hakea avustusta ajalla 3.4. - 18.5.2018. Lisätietoja
opetusneuvos Paula Mattila os. paula.mattila(at)oph.fi, puh. 029 533 1144.
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtionavustukset_perusopetuksen_ja_lukiok
oulutuksen_seka_kunnallisen_varhaiskasvatuksen_kansainvalistymiseen_2018.

Yleissivistävän koulutuksen syksyn 2018 Erasmus+ -kontaktiseminaarit sekä yksi
koulutussektorien välinen konferenssi ovat haettavina. Hakuaika päättyy
31.5.2018.
Kontaktiseminaari: 29.8.-1.9.2018, Praha, Tšekki. Aihe: Using eTwinning in
KA2 School-To-School Partnerships

Konferenssi: 26.-28.9.2018, Palermo, Italia. Aihe: Paths towards Citizenship
through European Cultural Heritage
Lisätiedot ja hakuohjeet:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_2_strategiset
_kumppanuushankkeet/valmistelevat_vierailut_ja_kontaktiseminaarit.

Yleissivistävän koulutuksen syksyn 2018 Erasmus+ -kontaktiseminaarit
strategisten kumppanuushankkeiden partnerin löytämiseen ja
hankehakemuksen valmisteluun asiantuntevassa ohjauksessa. Hakuaika päättyy
31.5.2018. Lisätiedot ja hakuohjeet:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_2_strategiset
_kumppanuushankkeet/valmistelevat_vierailut_ja_kontaktiseminaarit.

8. Muita tapahtumia
Yleissivistävän koulutuksen KV-päivät Rovaniemellä 12.-13.11.

eTwinning-tiimin puolesta
Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff

