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Hej bästa eTwinnare! Här kommer årets nionde 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.

Tack för året 2017!
Vi vill tacka dig varmt för det gångna året!
Speciellt dig som gjort givande projekt med
dina elevgrupper och deltagit i våra
fortbildningar. Vi har fått hundratals nya
eTwinnare. Om du är ny och inte kommit
igång ännu, kom ihåg att börja smått och ta
med eleverna i planeringen av projektet. På
eTwinning.net hittar du färdiga projekt-kits
som är steg för steg anvisningar till lyckade
eTwinningprojekt. I januari har vi mera
information om våra tredagarsfortbildningar i
Europa, i utbudet finns alltid kurser för
nybörjare.
I nyaste Hem och Skola -tidningen kan du läsa om hur förskolelärare Christel Manninen från
Helsingfors inspireras av eTwinning.
Lyssna också på Sarah Bruce, förskole- och lågstadielärare i Hertforshire, England, som berättar
hur hon använder eTwinning som pedagogiskt verktyg för att öka barnens kunskap och förståelse
för andra kulturer. Och som källa till egen kompetensutveckling.

I ambassadörsbloggen Med Europa som klassrum
Du minns väl att våra experter på eTwinning, eTwinningambassadörerna, håller en egen blogg. I
det senaste inläggen skriver Anne Levón om sin fortbildingsresa till Bristol (på svenska) och Mari
Jokela om ett seminarium vi ordnade för dagispersonal i Levi (på finska).

Läs mera

Professionell utveckling med eTwinning

Lärevents och onlineseminarier
Se eTwinning Live Obs! Du måste logga in med dina koder.

Fortbildningsresa
eTwinning Professional Development Workshop, Toolcamp on
21st Century Skills & Learning festival i Danmark ti 6.3.- to
8.3.2018. Deltagaren får en uppfattning om hur hen kan
integrera 21st Century Skills i sitt lärande och hur göra
internationella eTwinningprojekt med sina elevgrupper.
Målgrupp: Lärare med elever i klasserna 6 - 8 samt rektorer.
Passar väl också för nybörjare i eTwinning. Fritt formulerade
ansökningar senast 1.2.2018 till Riikka: riikka.aminoff(at)oph.fi.
Vi meddelar c. 1 månad före om vilka som får åka iväg.
Under våren 2018 kommer vi att erbjuda fortbildningar i Frankrike, Grekland, Armenien, Italien,
Bulgarien och Azerbaijan. Vi annonserar om dem här i nyhetsbrevet.
eTwinning i Finland står för tåg/buss + flygbiljetter och seminarieprogram-kostnader (inklusive logi
i eget rum). Vi bokar också flygen för er.

Monitoring eTwinning Practice MeTP 2.0

Om du vill kolla nivån på din digital-, pedagogik- och
samarbetskompetens och få individuell vägledning via
eTwinning-aktiviteter ska du inte missa det här tillfället!
Målet med MeTP 2.0 är att utvärdera lärare
i pedagogiska, digitala och samarbetsinriktade
kompetenser, medvetenhet och utveckling via
medverkan i eTwinning-aktiviteter (projekt,
professionell utveckling, nätverkande). På samma gång
får eTwinnare skräddarsydd vägledning om de olika
aktiviteter som eTwinning kan erbjuda.

Läs mera

Kvalitetsmärket QL och Katja Wide får pris
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, QL) 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.
I år fick en lärare från Svenskfinland ett europeiskt pris för sitt projekt kring fotbollstematik!
Utbildningsstyrelsen gjorde en webbnyhet om Katja Wide från Mattlidens skola.
På den här videon mottar Katja priset på den årliga eTwinningkonferensen på Malta (ställe 18:3021:05).

Ny eTwinningbok om inkluderande
kultur
I eTwinning-boken ”Skapa en inkluderande kultur
med eTwinning” presenteras ett urval eTwinningprojekt och aktiviteter som främjar inkluderande
utbildning och där visas hur lärare och elever som
deltar i eTwinning bidrar till att ta itu med dagens
utmaningar på utbildningsområdet. I boken ligger
fokus på följande tre aspekter: Hur man övervinner
geografiska hinder, hur man ökar den interkulturella
förståelsen samt hur man tar itu med pedagogiska
utmaningar. Upptäck berättelserna, exemplen och
idéerna som kan fungera som resurs och inspiration
och bidra till att skapa en inkluderande kultur.

Ladda ner

Gott och blandat
Lärresurser & digitala verktyg för samarbete
Här kommer tips på digitala verktyg som använts i eTwinningprojekt i Finland och Europa på
sistone: Toolbox Finland, powtoon, dotstorming, flippity, quizlet, jigsaw planet, edpuzzle,
comment bubble, beekast, statcounter och chatroll.
Aktuella lärresurser som Utbildningsstyrelsen producerat är ”Tid och rymd” samt ”Nudlar och
pannkaka” (lärarhandledning). Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
har producerat tips för hur behandla temat ”Däggdjur i Norden” som temaområde i läroämnet
omgivningslära.
Hälsningar från Svenskfinland
Läs eller lyssna på Yles inslag om hur Bäckby skola jobbar med lärstilar, lärmiljöer och motivation.
Film används som nyckelverktyg i kombination med egen blogg och skolan har publicerat drygt
1800 filmer sedan 2011.
Hälsingar från Sverige
Video om hur eTwinning underlättar språkundervisning. Högstadielärare Sarah McColm från
Skottland berättar. Svenska eTwinningambassadören Karl Malbert skriver om Gapminder.
Fortbildning
Educa, Helsingfors mässcentrum. Nu är det dags att boka datumen 26-27.1.2018 i kalendern, då
går nämligen årets Educa mässa av stapeln. Educa är Finlands ledande evenemang inom

undervisning och pedagogik. Utbildningsstyrelsens svenska avdelning deltar med en egen monter
6p49 och vi är en del av det svenska kvarteret Hörnan. Temat för Educa 2018 är Läraren lär! I det
svenska kvarteret fokuserar vi på temat motivation.
Nordic Bett, London i London 24-27.1.2018. I samband med det ordnas ett eget nordiskt
seminarium, Nordic Bett under torsdagen 25.1.2018 kl. 13.30 i Platinum Suite. Temat för det
nordiska seminariet är Computational Thinking in Nordic Schools.
Mobiilioppimisen seminaari, Kaarina. Tervetuloa Kaarinan kaupungin 6.–7.2.2018 järjestämään
seminaariin. Paikalla ovat jälleen kerran kaikki alan keskeiset toimijat ja yritykset.

Hälsar eTwinningteamet på Ubs,
Riikka Aminoff & Yrjö Hyötyniemi

Följ oss:

Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, PL 380
00531 Helsingfors
telefon 0295 331 000
www.oph.fi
www.etwinning.net/sv/pub/index.htm
www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa
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