eTwinning är ett europeiskt online
nätverk
för lärare – ett forum att träffa andra pedagoger för erfarenhetsbyte och för att planera och
genomföra digitala samarbeten där även eleverna aktivt får delta.
Genom småskaligt samarbete med en klass utanför
Åland – samarbete som integreras i lektionerna – kan
eleverna ges möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa, att använda IT för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap – på ett sätt som är förenligt med läroplanen.

Lärarröster
Pedagogiskt förbättrades projekten efterhand. Vi hittade arbetsmetoder och appar som möjliggjorde verkligt samarbete mellan eleverna. De måste kommunicera för att uppnå målet. klasslärare.
Med en digital partner blir språket ”på riktigt”. Det blir tydligt att det finns en nytta med att lära sig språk, att språk
är så mycket mer än grammatik och glosor. Det är ett stort
mervärde. Sedan ska man inte underskatta motivationens
betydelse, att variera sina arbetsmetoder och få prova på
nya saker tycker eleverna att är roligt och då går inlärningen lättare. lektor i spanska på gymnasiet.
Vi har satsat på att hålla klubben så att båda elevgrupperna kan vara online samtidigt. Som kommunikationskanal har vi valt Facebook. Vi har skapat grupper där eleverna kunnat diskutera vikten av demokrati och yttrandefrihet
samt andra politiska frågor som varit aktuella i medierna.
lektor i samhällslära i år 7-9.

Genom eTwinning kan du
• hitta inspiration och tips på hur man kan samarbeta
över landsgränserna
• hitta kolleger i Europa och genomföra digitala samarbeten där även eleverna samverkar med varandra
• få tillgång till en lärplattform för ditt samarbete
• söka och gå med i grupper på teman som intresserar just dig
• delta i gratis online-lärevents på olika pedagogiska
teman
• söka till internationella eTwinningsseminarier av
olika slag
• kombinera ditt mobilitetsprojekt (t.ex. ett KA2projekt i Erasmus+ eller ett Nordplusprojekt) med
digitala arbetssätt genom eTwinnings verktyg
• använda dig av samma inloggning för EU-
kommissionens sajt School Education Gateway
• rent allmänt dela inspiration och erfarenheter på
digitalt lärande med kolleger i hela Europa.

Vem, vad, hur?
eTwinning är finansierat av EU-kommissionen som
en del av Erasmus+. Programmet riktar sig till personal inom daghem, förundervisning, grundskola samt
på gymnasialstadium. Nätverket har hundratusentals
medlemmar i Europa och i EU:s partnerländer, varav
tiotusentals i Norden och tusentals i Finland; på fastlandet och på Åland.
Som landskoordinator för eTwinningprogrammet erbjuder Utbildningsstyrelsen lärare kostnadsfri fortbildning både inom landet och utomlands och publicerar
informationsmaterial samt informerar om eTwinning
på olika arenor. På Åland har vi en fortlöpande dialog
med Ålands landskapsregering.
Våra stödtjänster kompletteras av ett ambassadörsnätverk som består av erfarna lärare som drivit flera eTwinningssamarbeten och som kan inspirera
och handleda nya eTwinnare. En av eTwinningambassadörerna finns på Åland.

eTwinning steg för steg
Se vad som redan finns på
eTwinning.net
På portalen kan du, utan att registrera dig, hitta inspiration,
vidareutveckla dina idéer och lära dig mer om vad eTwinning erbjuder.

Registrering
Registrera dig och skapa en profil där det framgår vem du
är och vilket slags samarbete du är intresserad av. Då är det
enklare för andra att hitta dig.

Bygg upp ett kontaktnätverk
och hitta samarbetspartner
eTwinning är en lär(ar)gemenskap, där du på olika sätt kan
dela erfarenheter och kommunicera med andra pedagoger. Du har också möjlighet att ansluta dig till grupper och
gå onlinekurser. Genom partnersökfunktionen och genom
att följa andra, hittar du enkelt lärare med liknande samarbetsönskemål som du.

Starta och genomför
samarbeten
När du hittat en (eller flera) lämpliga samarbetspartner, diskutera, bolla idéer och planera projektförloppet. Registrera sedan ert samarbetsprojekt genom några knapptryck. Ni
får automatiskt tillgång till en privat projektyta (Twinspace).
Involvera eleverna och arbeta sedan enligt de sätt ni väljer,
med de verktyg ni väljer.

För dig som vill ha synlighet
De aktiviteter du genomför i dina projekt är pedagogiska
skatter och metoder som förtjänar att spridas och synas.
Om du har ett lyckat projekt, sök då eTwinnings kvalitetsmärke. Som svenskspråkig eTwinnare i Finland kan du också bidra till Projektfönstret; ett intervjugalleri med projektexempel från svenskspråkiga skolor.

eTwinningteamet vid
Utbildningsstyrelsen
Yrjö Hyötyniemi
(yrjo.hyotyniemi@oph.fi)
Mia Sandvik
(mia.sandvik@oph.fi)
www.edu.fi/etwinning/svenska

eTwinningambassadörerna
www.edu.fi/etwinning/ambassadorer

www.etwinning.net

