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Hej bästa eTwinnare! Här kommer årets åttonde nyhetsbrev med nyttiga tips,
information och möjligheter. Kom ihåg att gilla oss på Facebook "etwinning
Finland". Har du frågor om vad som helst som har med eTwinning att göra så
ta kontakt, jag och min kollega Yrjö är här för att hjälpa till:
riikka.aminoff(at)oph.fi eller ring 029 533 1387.
P.S. Jag beklagar ifall du redan fått brevet en eller t.o.m. två gånger. Vi har haft
problem med e-posten. Hädanefter kommer jag att skicka nyhetsbrevet med
ett nytt verktyg för nyhetsbrev och de kommer att se ut som detta brev.

Call for ambassadors 2017
Är du en ivrig eTwinnare, som vill berätta
för andra om programmets möjligheter?
Vill du att fler ska upptäcka eTwinning? Vi
söker ambassadörer från alla
utbildningsnivåer från småbarnsfostran
upp till yrkesutbildning!
Ansökningstiden är 9.10 – 15.11.2017.

Läs mera
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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. I eTwinning arrangeras flera gånger
per år internationella seminarier som hålls på olika ställen i Europa. Vi
meddelar alltid om möjligheterna att delta på seminarierna här i nyhetsbrevet.
För tillfället finns inget att söka, men snart får vi datumen för vårens kurser.

Lärevents online med europeiska kolleger
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 du loggat in på
eTwinning.net). För tillfället går följande lärevents:
Värdebaserad utbildning i den dagliga undervisningen och projektarbete, 6 –
19 november, på engelska
Att utveckla utbildningsaktiviteter för nyanlända elever, 6 – 19 november, på
engelska
Aktivt digitalt medborgarskap – att möta utmaningarna, 7 – 20 november,
på tyska
Gemensam inlärning och undervisning: från teori till praktik, 27.11 – 15.12,
på engelska

Workshoppar och infosessioner inom landet
Vill du ha ett onlineinfo på temat att komma igång med eTwinning efter paus?
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

I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum
Du minns väl att våra experter på eTwinning, eTwinningambassadörerna, håller
en egen blogg. I det senaste inlägget skriver Tuija Lindström om den nordiska
ambassadörsträffen i oktober.

Läs mera
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Kvalitetsmärket QL
Tack till alla som sökte kvalitetsmärkning!
Evalueringen av höstens QL:s är klar.
Ansökningarna evaluerades av eTwinnings
styrgrupp, med medlemmar från UBS och
Helsingfors universitet.
Dessa projekt fick kvalitetsmärkning:
Postcards to Georg, For a new and better
world, MUSAIC, News from EU,
Überlebenshandbuch für gestresste
Schüler: Yoga und Meditation in der Schule
(EPI), Explore and have fun while the four
seasons run, ICT World 2017, FIT school
children from Finland, Slovakia and Czech
Republic, YOUNG EUROPE - HAVE YOUR SAY, medi[a]rt - Media Meet Art.
En liten del av projekten som fick QL i maj och september har vi nominerat
vidare för EQL!
Mängden kvalitetsansökningar har ökat på sistone vilket betyder att vi
kommer att ordna en tredje årlig behandlingsrunda utöver de bekanta maj och
september. Det blir i januari. Kom ihåg att du kan skicka in en ansökan när
som helst.

Har du ett lyckat projekt? Ansök om kvalitetsmärket QL – deadline
29.1.2017
Om du är en eTwinnare med projekt igång, har du möjlighet att få synlighet för
ditt arbete genom att söka om kvalitetsmärkning (Quality Label) för ditt
projekt. En nationell QL är ett måste om du vill delta i den europeiska
tävlingen. Finländare har traditionellt klarat sig bra i tävlingen! Har du ansökt
om kvalitetsmärket efter september 2017 är ditt projekt automatiskt med i
den aktuella evalueringsrundan i januari. Vi evaluerar
kvalitetsmärkesansökningar tre gånger per år. Läs mera om QL och kriterierna
på edu.fi.

Läs mera

Internationaliseringsdagarna & eTwinning-jubileum
Tolvåriga eTwinning firades på de årliga Internationella höstdagarna som detta
år ordnades i Helsingfors. Deltagarna fick utbyta erfarenheter och höra om
ambassadörernas fina projekt. Workshopparnas material (alla på finska) kan ni
hitta på ambassadörerna blogg.
Dagarnas material finns i Polka (allt på finska). eTwinningteamet
rekommenderar varmt Jari Lavonens dior. Hans forskning visar att vi i Finland
kunde ha starkare internationella nätverk och att våra lärares digitala
kunskaper inte är på en så hög nivå som i många andra länder:
Genom att eTwinna aktivt kan man tackla dessa utmaningar!
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Nyheter från School Education Gateway
School Education Gateway är EU-kommissionens sajt
om utbildning och lärande. Det finns publikationer,
verktygskit och stödmaterial för lärare och
skolledare. Om du vill kommentera artiklar krävs
inloggning – dina eTwinning-koder fungerar på sajten!
Kom ihåg att på School Education Gateways sajt
presenteras Erasmus+ möjligheterna för er skola
Den 30 oktober startar en fyra modulers avgiftsfri
SEG MOOC ”Erasmus+ funding opportunities for
schools”. Kursen är relevant för lärare, skolledare
annan skolpersonal som är intresserade av att söka medel för
internationalisering, se en reklamvideo om kursen
Mera information och anmälningar
I november startar också avgiftsfria SEG MOOC ”Competencies for 21st
Century Schools”
Nyckelkompetensen som behandlas är lära att lära, det digitala och
initiativtagande. Målgruppen är lärare och skolpersonal från lågstadiet till
gymnasiet.
Education talks är korta expertintervjuer om olika aktuella teman. Se och
lyssna på videorna och bli inspirerad! Nedan månadens videor:
Teachers transforming lives
Libraries and learning in the 21st century

Nyheter från UBS internationaliseringsenhet
I år firas 30-årsjubileum för Erasmus+. Programmet har fått 235 000
finländare att röra på sig under 30 år. I förhållande till sin storlek är Finland en
av de aktivaste bland de länder som deltar i Erasmus+ -programmet.
Tio teser om internationalisering
Mera information på Cimo.fi
Aktuella ansökningstider
Aktuella ansökningstiden (på finska; mera info)
Aktuella aktiviteter
Aktuella aktiviteter (på finska; mera info)
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eTwinning app

#500.000eTwinners

I oktober lanserades eTwinning
appen. Den finns på Apple App
Store och Android Market. Den
fokuserar på aktiviteter i
eTwinning Live som
användarens meddelanden,
projekt och grupper. Appen kan
användas både i mobiler och
plattor. Här en video om varför
appen kom till och vad man kan
göra med den.

I oktober fick eTwinning 500 000
registrerade lärare! Det kan
firas det fyra olika roliga
klassaktiviteter med fokus på
teamwork och
uppfinningsrikedom för lärare
och elever. Det finns fyra olika
utmaningar, se nedan.

Se utmaningarna

Se videon
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Gott och blandat
Arenan för digitalt lärande
I december ordnas det avgiftsbelagda evenemanget ”Arenan för digitalt
lärande” i Helsingfors (7.-8.12.2017). Tidigare hette evenemanget ”Nationella
utvecklingsdagar för digitalt lärande”. Deadline för anmälningar 10.11.2017:
www.oph.fi/koulutus. Programmet finns här (öppna med Chrome ifall IE ej
funkar)

Hälsningar från Sverige
En kort artikel om en ny eTwinning ambassadör från Sverige från
Lärarnas tidning
En svenskspråkig video om ett eTwinningprojekt kring temat
problemlösning i matematik
Den svenska eTwinningambassadören Georgina Wilhelmsson har skrivit sin
mastersuppsats (på engelska) om eTwinning; ”To what extent does eTwinning
promote intercultural competence? The case of: The Universe is made of Tiny
Stories”. Bekanta dig här.

Lärresurser & verktyg för samarbete
Här kommer tips på digitala verktyg som använts i eTwinningprojekt runt
Europa på sistone: Quizizz, Mentimeter, Tricider, AnswerGarden, Padlet, Sway,
Twidla, Google URL Shortener och Grej of the day.
Av UBS egna digitala lärresurser kommer Magazine Factory att läggas ner
under detta år. I eTwinningprojekt har dessa plattformar använts för att göra
tidningar: Calameo, Madmagz och Joomag. Du kanske har märk att en
svenskspråkig Smarta Läsare inte finns för tillfället. Den finskspråkiga
motsvarigheten som heter Kunnari har uppdaterats under sommaren och den
svenskspråkiga satt tekniskt fast i den finskspråkiga och försvann i och med
uppdateringen. Vi jobbar med översättning och innehåll av en svenskspråkig
Smarta Läsare.

Hälsar eTwinningteamet på Ubs,
Riikka Aminoff & Yrjö Hyötyniemi

Följ oss:
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Utbildnings s tyrels en
Hagnäs kajen 6, PL 380
00531 Hels ingfors
telefon 0295 331 000
www.oph.fi
www.etwinning.net/s v/pub/index.htm
www.edu.fi/etwinning_s kols amarbete_i_europa
Adres s källan är Utbildnins s tyrels s ens adres s tjäns t.
Om du vill byta din e-pos taddres s eller avbes tälla
nyhets brevet, klicka här
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