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Hei eTwinning-opettajat!
Tässä tulee Suomen eTwinning-uutiskirje 7 2018, jossa on ajankohtaista tietoa ja hyödyllisiä
vinkkejä. Muista myös käydä katsomassa kuulumisia ja tykkäämässä Facebookissa
@OPHetwinningFinland. Mitä tahansa kysymyksiä sinulla on eTwinningistä, ota yhteyttä
yrjo.hyotyniemi (@) oph.fi, puh. 0295331073 tai riikka.aminoff (@) oph.fi, puh. 0295331387.

Euroopan parhaat eTwinning-projektit palkittu – Suomi jälleen
voittajien joukossa

Viime vuoden parhaat eTwinning-projektit on palkittu vuosittaisessa eTwinning-konferenssissa
Varsovassa 25.–27.10. Parhaimpana projektina ikäsarjassa 12–15 palkittiin projekti ICT World
2017, jonka Havukosken koulu Vantaalta on toteuttanut yhdessä viiden kumppanikoulun kanssa.
ICT World 2017 -projektissa opiskeltiin muun muassa koodausta, graafista kuvantamista, 3Dmallintamista ja robotiikkaa sekä tutustuttiin kumppanuusmaihin ja niiden koulujärjestelmiin.
Muut koulut olivat Saksasta, Espanjasta, Tšekistä, Ranskasta ja Latviasta. Projektin vetäjinä
Havukosken koulussa toimivat matematiikan opettajat Pasi Vuorimaa ja Esa Oila. Katso video.
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Tervetuloa uusi lähettiläämme Sari Kallio

Viimeinkin meillä on taas eTwinning-lähettiläs Oulun seudulla!
Sari Kallio työskentelee musiikinopettajana Raahen Keskuskoulussa. Sari toteutti ensimmäisen
projektinsa vuonna 2011 ja on siitä pitäen käyttänyt eTwinningiä opetuksessaan. Hänellä on ollut
lyhyempiä ja pitempiä projekteja er aineissa ja toisinaan on yhteistyö laajentunut myös Erasmus+projekteihin.
eTwinningillä on Suomessa nyt 13 hienoa lähettilästä. Muistathan, että myös sinun koulusi hyötyä
heidän osaamisestaan vaikkapa tilaamalla heiltä maksuttoman koulutustyöpajan.
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TwinSpace uusitaan!

Visualisesti ja teknisesti uudistettu TwinSpace on tarkoitus julkaista vielä ennen joulua! Nyt
alustalla on ollut tästä johtuen hieman ongelmia esim. kirjautumisen kanssa. Pahoittelemme tätä
ja kerromme seuraavassa kirjeessä lisää uudesta ja parannetusta versiosta.

Lähettiläsblogi Luokkahuoneena Eurooppa

eTwinning-asiantuntijamme, eTwinning-lähettiläät pitävät omaa blogia. Viimeisimmät kirjoitukset ovat
Mari Jokelan eTwinning ammatillisessa koulutuksessa ja Tuija Lindströmin ICT World 2017 - Euroopan
paras projekti 12-16 vuotiaiden sarjassa .
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Lämpimät onnittelut laatumerkeistä hienoille projekteille!
Viimeisimmällä laatumerkkikierroksella saimme kokonaista 22 hakemusta. Taso oli kova ja peräti
18 opettajaa sai kotimaisen laatumerkin (NQL) erinomaisesta projektistaan.

Kaksi parasta NQL-projektia palkitaan aina osallistumisella ITK-päiviin Hämeenlinnassa
huhtikuussa ja matkalla vuotuiseen eTwinnings-konferenssiin jonnekin päin Eurooppaa
lokakuussa. Sitä paitsi ehdotamme osaa parhaista projekteista eurooppalaisen laatumerkin (EQL)
saajiksi. Sen saaneet voivat osallistua eurooppalaiseen eTwinning-kilpailuun ja voittaa, kuten tänä
vuonna Pasi Vuorimaa ja Esa Oila Havukosken koulusta!

Hae sinäkin laatumerkkiä projektillesi!
Hakemukset käsitellään kolmesti vuodessa, mutta merkkiä voit hakea milloin vain. Seuraavaksi
päätetään merkeistä 29.1. mennessä hakeneille projekteille. Voit kirjoittaa hakemuksesi suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.

Ammatilliseen kehittymiseen
Tässä tietoa ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista, joita eTwinning tarjoaa, sekä verkon
kautta että seminaareina muissa maissa.

Seminaareja eurooppalaisten kollegoiden kanssa
Oslo, Norja. "Coding, Computational thinking and Creativity - Maker space activities and STEM
education", 21.-23.3.2019. Kohderyhmä: Kuvataiteen käsityön, lunnontieteiden ja matematiikan
opettajille (oppilaat 10-16-vuotiaita). Seminaarin kieli: englanti. Vapaamuotoiset hakemukset
osoitteeseen yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi 7.1.2019 mennessä.
Vejle, Tanska (lento Billundiin). 24.-26.4.2019. Teema: FabLab som driver for teknologiforståelse:
Hvordan kan du arbejde med designtænkning og digital fabrikation som redskab for at skabe øget
teknologiforståelse hos børn og unge? Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat. Seminaarin kieli:
ei vielä päätetty, mutta varaudu skandinaaviskaan. Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen
yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi 15.2.2019 mennessä.

Oppimistapahtumat verkossa
Oppimistapahtumat ovat lyhyitä verkkokursseja, joissa opastetaan erilaisiin pedagogisiin
teemoihin, jotka herättävät ideoita ja mahdollistavat ammattitaidon kehittämisen. Painopiste on
hands-on työskentelyssä ja keskusteluissa muiden osallistujien kanssa. Aineisto löytyy verkosta ja
on koko ajan saatavissa. Jokainen eTwinnari voi ilmoittautua mukaan Liven välilehdellä
Ammatillinen kehittyminen. Tällä hetkellä tulossa on seitsemäntapahtumaa, joista ensimmäisenä
10.12.-22.12.2018, Digitalization, conservation and skills development and EU cultural heritage

School Education Gateway
SEG on komisson sivusto koulutukselle ja oppimiselle. Siellä on julkaisuja, työvälineitä ja
tukimateriaalia opettajille ja rehtoreille. Jos haluat kommentoida artikkeleita, voit kirjautua
sivuille. Omat eTwinning-tunnuksesi käyvät siihen hyvin. Muistathan, että SEG:ssä esitellään
laajasti Erasmus+ mahdollisuuksia koulullesi.
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Tarinoita
kansainvälisyydestä

Opetushallituksen
kansainvälistymisestä

Tule kuulemaan koulujen Erasmus+hanketarinoita ja saamaan niistä
inspiraatiota omaan hanketyöhösi!
Kuulet tunnin aikana 3 erilaista
hanketarinaa. Webinaarit tapahtuvat
Skype for Business -välityksellä. Jos et
ole aiemmin ollut Skype -kokouksessa
niin tietokone voi pyytää sinua
asentamaan Skype for Business Web
App -laajennuksen.
Ennakkoilmoittautumista ei ole ja
tilaisuudet ovat maksuttomia. Merkitse
kalenteriisi seuraavat Tarinoita kaiken
maailman kansainvälisyydestä lähetysten ajankohdat ja teemat, jotka
ovat
• 12.12. klo 15-16 teemana kestävä
kehitys
• 16.1. klo 15-16 teemana
opetusmenetelmien kehittäminen

Suunnitteletko Nordplus-hanketta.
Hakuaika vuodelle 2019 päättyy
1.2.2019.
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Liikkuvuushankkeiden hakuajat taas
päättyvät seuraavasti:




KA1 Opetushenkilöstön
täydennyskoulutushankkeet
5.2.2019 klo 13
KA2 Strategiset
kumppanuushankkeet 21.3.2019
klo 13

Hakuajat ja muut tiedot löydät sivulta
www.cimo.fi.

Hakuneuvontaan keskittyvät
webinaarit löydät linkistä:
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Hyvä uutiskirjeen tilaaja,
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuli voimaan 25.
toukokuuta 2018. Käsittelemme jatkossa henkilötietoja sen tiukennettujen sääntöjen mukaisesti.
Tästä syystä meidän pitää pyytää lupa sähköpostiosoitetietojen keräämiseen ja säilyttämiseen
myös uutiskirjeiden tilaajilta.
Toivomme, että haluat jatkaa uutiskirjeemme tilaamista ja saada siten meiltä jatkossakin
ajankohtaista tietoa. Voit halutessasi myös peruuttaa tilaamisen.
Tietosuojakäytäntö

Haluan jatkossakin saada Opetushallituksen uutiskirjeitä

Haluan peruuttaa tilauksen

Terveisin Opetushallituksen eTwinning-tiimi
Yrjö Hyötyniemi & Riikka Aminoff

Seuraa meitä:

