Ovet auki Eurooppaan
17.3.2021
eTwinning opettajankoulutuksessa

Käytännön asioita
• Voit pitää kameran päällä halutessasi.
• Pidä mikrofoni kiinni, kun et puhu.

• Saat esitysten materiaalit sähköpostilla.
• Puheenvuorot tallennetaan, kysymykset ja keskustelut editoidaan pois.
• Jaamme tallenteen kun se on tekstitetty.
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Ohjelma
15.00-15.05

Tervetuloa: eTwinning - maailman suurin opettajien verkosto Olga Lappi ja Riikka Aminoff
(ohjelma-asiantuntijat, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut, Opetushallitus)

eTwinning osana opettajankoulutuksessa tarjottavia opintoja Ritva Kantelinen
(professori, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto)
15.25-15.35 Kysymyksiä ja keskustelua
15.35-15.55 eTwinning osana opetusharjoittelua: kansainvälisen oppimisprojektin suunnittelu ja toteutus?
Hilkka Koivistoinen ja Merja Kukkonen (lehtorit, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tulliportin yksikkö)
15.05-15.25

Kysymyksiä ja keskustelua
16.05-16.15 Opiskelijan näkökulma: hyppäys verkostojen ja verkkojen maailmaanViljami Viskari
(opettajaopiskelija, Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli)
16.15-16.25 Kysymyksiä ja keskustelua
16.25 -16.40 Kohtaamisia ja yhdessä oppimista virtuaalisissa vertaisverkostoissa:
eTwinning opettajankoulutuksessa Tiina Sarisalmi
(opetuksen kehittäjä, projektikoordinaattori, Oriveden kaupunki)
16.40-16.45 Päätössanat Astu rohkeasti ulos! -Kokemuksia eurooppalaisesta yhteistyöstä Sampo Forsström
(lehtori, FCL Lead Ambassador)
17/03/2021
15.55-16.05
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eTwinning - maailman suurin opettajien verkosto
• Eurooppalaisten opettajien yhteistyöfoorumi ja verkosto vuodesta 2005

• edistää koulujen yhteistyötä Euroopassa tieto- ja viestintätekniikan
avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja
• Kohderyhmä: koulujen henkilökunta
varhaiskasvatus → toinen aste sekä opettajankoulutus
• Suosio kasvaa. Rekisteröityneiden määrä 916 000 (3/2021)

• Suomalaisia opettajia 8600, projekteja 4400 (3/2021)
• Tukipalvelu Opetushallituksessa: Riikka Aminoff, Olga Lappi ja Sofia Mursula
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Toiminta eTwinningissä
• Verkostoituminen muiden rekisteröityneiden eTwinnaajien ja koulujen kanssa
• Projektien ideoiminen ja perustaminen yhteistyössä kahden tai useamman
opettajan ja näiden oppilaiden kanssa
• Projektialustan hyödyntäminen
• Projektialusta TwinSpace on turvallinen viestintä- ja yhteistyöalusta, joka näkyy
vain kyseiseen projektiin osallistuville opettajille ja opiskelijoille/oppilaille
• Ammattitaitoa kehittäviin eurooppalaisiin koulutuksiin osallistuminen
ja osaamisen jakaminen ryhmissä
17/03/2021

Opetushallitus

5

eTwinning for Future Teachers
• Vuonna 2012 pilottihanke TTI – Teacher Training Institutions Initiative
• Vuonna 2018 virallinen osa toimintaa kaikissa eTwinning-maissa
• Vuonna 2021 eTwinning for Future Teachers (eTwinning tuleville opettajille)
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eTwinning tarjoaa opettajankoulutukselle
• projektiopetukseen tutustumista opetussuunnitelmien tavoitteita
tukien (erit. monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet)
• TVT-taitoja ja digipedagogiikkaa

• autenttista kotikansainvälistymistä
• eurooppalaisen, kansainvälisen ja kulttuurien välisen kokemuksen hankkimista
• ammattitaidon kehittymistä (projektinhallinta, tavoitteiden asettaminen,
suunnittelu, tiimityö)
• ammatillisten käytänteiden reflektointia (ajatustenvaihto muissa
koulutusjärjestelmissä toimivien opettajien ja opiskelijoiden kanssa)
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Lisätietoa
www.oph.fi/fi/ohjelmat/opettajankouluttajille-ja-opettajaopiskelijoille

www.etwinning.net/fi
Ota yhteyttä
riikka.aminoff@oph.fi ja olga.lappi@oph.fi

Kiitos!
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Ohjelma
15.00-15.05 Tervetuloa: eTwinning - maailman suurin opettajien verkosto Olga Lappi ja Riikka Aminoff

(ohjelma-asiantuntijat, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut, Opetushallitus)
15.05-15.25 eTwinning osana opettajankoulutuksessa tarjottavia opintoja Ritva Kantelinen

(professori, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osasto)
15.25-15.35 Kysymyksiä ja keskustelua
15.35-15.55 eTwinning osana opetusharjoittelua: kansainvälisen oppimisprojektin suunnittelu ja toteutus?
Hilkka Koivistoinen ja Merja Kukkonen (lehtorit, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tulliportin yksikkö)
15.55-16.05 Kysymyksiä ja keskustelua
16.05-16.15 Opiskelijan näkökulma: hyppäys verkostojen ja verkkojen maailmaan Viljami Viskari

(opettajaopiskelija, Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli)
16.15-16.25 Kysymyksiä ja keskustelua
16.25 -16.40 Kohtaamisia ja yhdessä oppimista virtuaalisissa vertaisverkostoissa:
eTwinning opettajankoulutuksessa Tiina Sarisalmi
(opetuksen kehittäjä, projektikoordinaattori, Oriveden kaupunki)
16.40-16.45 Päätössanat Astu rohkeasti ulos! -Kokemuksia eurooppalaisesta yhteistyöstä Sampo Forsström
(lehtori, FCL Lead Ambassador)
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