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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen uutiskirje 4 2018. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia
ja tykkäämässä Facebookissa @OPHetwinningFinland

eTwinning toivottaa kaikille jäsenilleen ja ystävilleen hyvää ja rentouttavaa
kesää! Tapaamme taas syksyllä virkeinä ja uudistuneina! Tässä vielä joitakin
ajankohtaisia asioita kesän kynnyksellä.

1. Luokkahuoneena Eurooppa
eTwinning-lähettiläiden blogista osoitteessa http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
löydät taas kiinnostavia artikkeleita, viimeisimpänä Ritva Metson ”eTwinningkoulusta mallia” ja Katja Widen ”En ny eTwinnare är född”. Käy katsomassa!
2. Yleissivistävän koulutuksen vuotuiset KV-päivät Rovaniemellä
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät
järjestetään 12.-13.11.2018 Rovaniemellä teemalla ”Arktinen ulottuvuus – Lappi
globalisaation keskiössä”.

X valtakunnalliset yleissivistävän kansainvälisyyspäivät juhlistavat mm.
kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 ja niillä tuotetaan yhdessä
aineistoa koulujen kansainvälisen osaamisen tueksi. Päivät toteutetaan
Rovaniemen kaupungin, Lapin aluehallintoviraston, Opetushallituksen sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.
Ensisijainen kohderyhmä ovat peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit,
opetuspäälliköt, sivistysjohtajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja muut, joita
kansainvälistyminen kiinnostaa.
Päivät käynnistyvät Arktikumissa maanantaina 12.11. klo 12 ja päättyvät tiistaina
13.11. klo 15.30. Osallistujat kutsutaan Rovaniemen kaupungin vastaanotolle
maanantai-iltana 12.11.
Lisää tietoa päivistä julkistetaan kesälomien jälkeen. Ilmoittautuminen avataan
syyskuun puolessa välissä. Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi ja jaa tietoa myös
eteenpäin!
3. Europeana
Europeana on tunnettu eurooppalainen sivusto, jolla on erittäin runsas valikoima
aineistoa eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Siellä on dokumentteja, filmejä,
taidetta, kirjoja ja todella paljon muuta. Myös suomalaiset aineistot ovat vahvasti
mukana. Europeana on erinomainen lähde eTwinning-projekteihin, jotka
sivuavat kulttuuriperintöä. Lue lisää
https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/europeana--etwinnings-cultur.htm.
4. Laatumerkkejä
Menikö edellinen laatumerkin hakuaika ohi? Seuraavan kerran voita hakea
laatumerkkiä 10.9. mennessä. Parhaat laatumerkkiä hakeneet projektit palkitaan
ITK-päivillä Hämeenlinnassa ja voittajat pääsevät mukaan vuotuiseen
eurooppalaiseen eTwinning-konferenssiin eri puolilla Eurooppaa.
Laatumerkin saaneista parhaat voivat myös saada eurooppalaisen laatumerkin,
joka oikeuttaa osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun. Tänä vuonna Pasi
Vuorimaa Havukosken koulusta Vantaalta koulusta oli yksi eurooppalaisista
voittajista.
5. Ajankohtaisia koulutustapahtumia

Seuraavassa ajankohtaisia 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.
Tanska, Kööpenhamina, 27.-29.8.2018. Teema: pelipohjainen oppiminen ja design thinking.
Kohderyhmä: pohjoismaiset äidinkielen, matematiikan, kemian ja fysiikan opettajat, joiden oppilaat
ovat 11-15. Kieli: skandinaviska. 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: ICT teachers of primary education (age
group 6-12). Teema: Open Sources Tools in eTwinning projects. ´Seminaarin kieli: englanti.
Hakemukset 28.8.2018 mennessä yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.
Ghent, Belgia, 22.-24.11.2018. eTw-seminaari. Kohderyhmä: opettajat Pohjoismaista ja Beneluxmaista. Työkieli: englanti. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.

6. Gradu eTwinningistä
Emma Auramo on tehnyt kasvatustieteen gradututkimuksen aiheesta
"Näkökulmia kansainvälisten eTwinningprojektien käytöstä opetuksessa
Suomessa ja Euroopassa". Emman tutkimus on ensimmäisiä alallaan ja se on
merkittävä lisä eTwinning-aiheiseen tutkimukseen koko Euroopassa.
7. Suomalaisilla 18-vuotiailla mahdollisuus saada ilmainen matkalippu
Eurooppaan
Euroopan parlamentti on päättänyt rahoittaa #DiscoverEU-aloitteella 15 000
nuorelle interrail-matkan Eurooppaan tulevana kesänä. Unioni haluaa investoida
nuoriin ja tulevaisuuteen tuomalla eri kansallisuuksia yhteen oppimaan EU:sta
omankohtaisen kokemisen kautta.
Hakijoiden joukosta valitaan 15 000 onnekasta, jotka saavat ilmaisen matkalipun
Euroopassa matkustamista varten. Matkustaa voi yksin tai ryhmässä enimmillään
30 päivää enintään 4 eri maassa. Matkustaminen tapahtuu ensisijaisesti raiteilla,
mutta tarvittaessa muutkin matkustusmuodot ovat mahdollisia.
Matkalippuja voivat hakea nuoret, jotka ovat 1.7.2018 18-vuotiaita ja jonkin EUmaan kansalaisia. Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 kulttuuriperinnön

teemavuodeksi, joten hakijoilta odotetaan kiinnostusta tutustua johonkin
Euroopan kulttuuriperintökohteista. Nuoret matkaajat myös sitoutuvat
toimimaan #DiscoverEU-lähettiläänä sosiaalisessa mediassa.
Hakuaika on 12. – 26.6.2018. Sähköinen hakulomake täytetään Euroopan
nuorisoportaalissa.
Lisätietoja: http://www.youdiscover.eu/.
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