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Här kommer årets tredje 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.
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.
Workshoppar och infosessioner inom landet
Vill du ha ett onlineinfo på temat att komma igång i eTwinning efter paus? Kom ihåg att 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
ITK-dagarna. eTwinning ställer ut på ITK-dagarna ITK-dagarna i Aulanko 6 - 7.4. Kom då förbi
Utbildningsstyrelsens utställningsyta och hälsa på. Båda dagarna intervjuas vinnarna i finländska
eTwinningtävlingar kring sina projekt och kring huruvida eTwinning kan förändra undervisningen.
Mera om ITK: www.itk.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 ni loggat in på eTwinning.net). För tillfället går det
inte minde än 11 lärevents. Exempel på teman är ”inkluderande klassrum” och ”integrering av
invandrare i skolarbetet”.
Online-seminarier är kortare möten där du har möjlighet att lära dig mer, prata och diskutera flera
olika teman. Anmälan sker på eTwinningLive.
Fortbildning tillsammans med europeiska kolleger
Alla som hör till målgruppen kan skicka in en intresseanmälan. eTwinning står för rese- och
seminariekosnaderna 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 som sökte till München, 3 lärare från Finland åker dit i
maj.
Lissabon, Portugal 22.–24.6. eTwinning-seminarium om innovativa lärmiljöer för alla lärare.
Språk: engelska. Fritt formulerade ansökningar (dl 24.4.) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

Warszawa, Polen 6.-9.7. eTwinning-seminarium för lärare vid konstskolor eller för lärare som är
intresserade av konst- och kulturämnen och som har elever i åldern 10+. Språk: engelska. Fritt
formulerade ansökningar (dl 2.5.) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

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
(dl 2.5.) till Yrjö: yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi.

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 Tiina Sarisalmi om ämnesövergripande pedagogiskt arbete:
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

3 Move2Learn, Learn2Move – Erasmusprogrammet fyller 30 år!
I år fyller Erasmusprogrammet 30 år – en milstolpe som är värd att fira! Move2Learn, Learn2Move
–tävlingen lanserades 20.3.2017. 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.
Ansök nu på eTwinning Live. Mera information finns här:
https://www.etwinning.net/sv/pub/move2learn-learn2move/contest-rules.htm

4 Vinnarna i årets tävling om eTwinning-priserna
Vinnarna i årets europeiska eTwinningtävling är utsedda! Nästan 600 projekt deltog i tävlingen.
Vinnarna i de 3 olika ålderskategorierna och 8 specialkategorierna är utmärkta exempel på
fantastiskt samarbete. Läs mera på adressen:
https://www.etwinning.net/sv/pub/highlights/european-prizes-winners-2017.htm

5 Nyheter från School Education Gateway
School Education gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande. Det finns
publikationer, verktygskit och stödmaterial före lärare och skolledare. Om du vill kommentera
artiklar på krävs inloggning – dina eTwinning-koder fungerar på sajten!
Den nyaste publikationen behandlar förhindrande och hantering av mobbning och våld skolan.
Läs online: http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/publications/how-toprevent-and-tackle-bull.htm
I det nyaste inlägget i ”Education talks” -serien talar Jean Gordon från Universal Education
Foundation om betydelsen av välbefinnande i skolan. Se videon (c. 4 min):

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/interviews/education-talkswellbeing-an.htm
Sugen på mera kunskap och inspiration? Kolla utbudet på adressen:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

6 Survey om eTwinning+ samarbete
Har du haft samarbetsprojekt med eTwinning+ -länder? Din feedback behövs! Fyll i
frågeformuläret på adressen: https://www.surveygizmo.eu/s3/90029039/Survey-for-eTwinningPlus-school-staff-participating-in-projects. Ifall du har frågor om surveyn, ta kontakt med Patricia
Vale: patricia.vale(at)icf.com

7 Gott och blandat - inspiration inför våren
Till Länkhåven väljer och klassificerar digiteamet på Ubs e-läromedel för undervisning och lärande.
Länkhåven hittar du här: http://lankhaven.edu.fi. Tipsa oss gärna ifall du hittar en intressant
lärresurs. Vill samtidigt tipsa om fina Östersjöpusslet (åk 8 uppåt):
http://blogs2.abo.fi/ostersjopusslet/
Finland 100-guiden för skolor och läroanstalter är gjord för daghem, skolor och andra stadiets
utbildningar som ett hjälpmedel i förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum. I guiden
presenteras sådana projekt i jubileumsårets program som kan tillämpas i skolor och läroverk. Man
kan söka till programmet fram till oktober 2017 på adressen suomifinland100.fi.
Lukuklaani är en fantastisk satsning på åk 1-6 i hela Finland. Skolor kan skicka in förslag på hur de
vill utveckla sina skolbibliotek och få finansiering för det. Senare kan man beställa bokpaket med
tillhörande pedagogiskt material. Mera information: http://lukuklaani.fi/sv/
Är du på Facebook? Kom ihåg att gilla sidorna eTwinningFinland och Ubs på svenska!
Spanska eTwinningteamet har i veckan gjort en fin video som ett tack till alla aktiva eTwinnings
ambassadörer för deras värdefulla insats. Se videon här: https://youtu.be/ocGhUAvbNQY
Kontaktuppgifterna till våra svenskspråkiga ambassadörer hittar du här:
http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/etwinnings_ambassadorer

