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1. Vårkampanjen Fira mångfald – Celebrate Diversity är igång
Den sameuropeiska kampanjen startade 18.4 och kulminerar på eTwinningdagen 9.5. Vi hoppas
skolorna under kampanjtiden vill diskutera mångfaldsfrågor, exempelvis genom de
aktivitetsunderlag som utarbetats för kampanjen. Man kan också skapa en kort video på
aktiviteterna och ladda upp den på kampanjsidan. På eTwinningdagen 9:e maj kan du som
eTwinninglärare delta i events på eTwinning Live.
Mer info:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/etwinnings_varkampanj_fira_mang
fald_-_celebrate_diversity_har_startat

2. Fortbildningsutbud
Nedan hittar du information om vårens fortbildningar inom eTwinningnätverket, både sådana som
sker i Svenskfinland men också utbildningar i Europa, både online och också IRL. Hela utbudet
finns i Händelsekalendern (http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/handelsekalender)
Seminarier och workshoppar i Finland
•

På höstterminen är eTwinningeftermiddagar på svenska planerade i Helsingfors, Borgå och
Åbo. Vill du beställa en workshop till din kommun så hör av dig till oss. Det kan handla om
allt från en halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med
hands-on workshop, allt efter era behov. Tillställningen är kostnadsfri.

Seminarier och workshoppar tillsammans med europeiska kolleger
Alla som hör till målgruppen kan skicka in en intresseanmälan. eTwinning står för rese- och
seminariekostnaderna samt för dagtraktamente. Deltagarna förväntas hitta en eller flera
samarbetsparter och starta ett projekt under seminariet, samt senare ta del av en intervju om sina
projekterfarenheter.
•

Nordisk eTwinningsseminarium för modersmåls-, svensk-, dansk- och norsklärare på
temat nordiska språk och grannspråksundervisning. 1–3 september 2016 i Malmö.
Seminariet går på skandinaviska. Deltagarna bör därför förstå även talad danska. Även de
projekt som startas under seminariet önskas vara på ett eller flera skandinaviska språk.
Intresseanmälan: mia.sandvik@oph.fi senast 23.5.
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•

Minikonferens på temat eTwinning & 21st Century Citizenship; promoting common
values, notably tolerance, freedom, justice, solidarity, equality, non-discrimination. 21-23
september 2016 i Florens. Målgrupp: rektorer och lärare med koordinerande roll på skola
eller läroanstalt. Intresseanmälan till yrjo.hyotyniemi@oph.fi (på svenska går bra) senast
23.5.

Lärevents online tillsammans med europeiska kolleger
Ett lärevent är en kort intensiv onlinekurs som ger introduktion till ett ämne, väcker idéer och
bidrar till att utveckla deltagarnas färdigheter. Fokus ligger på hands-on-aktiviteter och på
diskussion och dialog mellan deltagarna. Alla eTwinnare kan anmäla sig till eventen (från fliken
Professionell utveckling när ni loggat in på eTwinning.net). Innan juli går inte mindre än sju
lärevents på följande intressanta och relevanta teman
•
•
•
•
•
•
•

Maths for every Student
Combatting Bullying
Collaborative Learning in eTwinning
eTwinning and Interculturality
How partnerships and ICT innovate Primary School teaching and learning
First steps for the use of technology in the classroom
The integration of refugees in daily school life

3. Finländska eTwinningtävlingen är avgjord
Vinnaren i eTwinnings årliga finländska tävling är Mari Jokela i Lapin matkailuopisto i Kittilä.
Andra platsen gick till Merja Jokinen i Lehtisaaren koulu i Jyväskylä. I båda projekten har matte
och statistik använts på ett autentiskt och för eleverna relevant sätt. Den finländska tävlingen
baserar sig på de ansökningar om att få kvalitetmärkning för sina projekt, som lärarna skickat in
under året. Priset är förutom deltagande i ITK-dagarna i Tavastehus, där prisutdelningen hålls, en
plats på den årliga sameuropeiska eTwinningkonferensen i Aten i november 2016. Grattis!
Läs mera:
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa/102/0/etwinningprojekt_moter_malen_i_
de_nya_laroplans-_och_examensgrunderna_finlandska_etwinningtavlingen_ar_avgjord

4. Kvalitetsmärket – påminnelse
Om du är eTwinnare med projekt igång, har du fler möjligheter att få synlighet för ditt arbete. Du
kan t.ex. bli intervjuad för finländska nyhetsbrevets Projektfönstret – eller så kan du ta steget
längre och söka om kvalitetsmärkning (Quality Label) för ditt projekt. På så sätt deltar du
automatiskt i den finländska eTwinningtävlingen. En nationell kvalitetsmärkning av högsta kvalitet
öppnar också för deltagande i den europeiska tävlingen. Deadline för nästa ansökningsrunda är
16.5 2015. Ansökningen görs från eTwinning Live under fliken ’Projekt’. Ansökningarna utvärderas
av eTwinnings styrgrupp, med medlemmar från Utbildningsstyrelsen, CIMO och Helsingfors
universitet.
Läs mer om QL och om kriterierna:
http://www.edu.fi/etwinning/skolsamarbete/synlighet_och_beloning_-_quality_label
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5. School Education Gateway-nytt
School education Gateway är EU-kommissionens sajt om utbildning och lärande i Europa. I april
belyser sajten t.ex. handboken WebWeWant Teaches online, som är en lärarhandbok för hur man
kan bädda in frågor kring ungdomars webbaktiviteter i sina kursplaner genom interaktiva
lektionsplaneringar och arbetsblad som knyter an till nationella kompetensramar.
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/policy/the_web_we_want_teachers_onli.htm
6. Gott och blandat från Edu.fi
•

•

•

LP2016 – stödmaterial för läroplansgrunderna (grundläggande). De senaste insatta
stödmaterialen är för läroämnena Teckenspråk och litteratur och Svenska och litteratur
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/103/0/lp2016__stodmaterial_for_laroplansgrunderna_i_den_grundlaggande_utbildningen
Anvisningarna för gymnasiediplomen år 2016-2017 är publicerade:
http://www.edu.fi/planera/103/0/anvisningarna_for_gymnasiediplomen_ar_20162017_ar_publicerade
Bland nyaste publicerade pedagogiska länkarna i Länkhåven är t.ex. en webbplats om
Vinterkriget, animationerna Din kropp (svenska som andraspråk) , Apparför svenska som
andraspråk samt spelet Apparatön för förskoleundervisningen. http://lankhaven.edu.fi

Glad valborg!
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