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Kumppaninhaun ja

projektien luomisen

helpottaminen

Eurooppalaisen
kouluyhteistyön
luominen

eTwinning

Eurooppalaisen
digitekniikan käytön
kehittäminen



eTwinning

Usealla kielellä

Eurooppalaista yhteistyötä
Komission aloitteesta

Opettajille, oppilaille ja kaikille
koulussa työskentelevilleKaikki tapahtuu verkossa

Kaikki koulumuodot

paitsi korkeakoulut

Helppo liittyä ja
käyttää

https://youtu.be/xAK66ArJPiQ


eTwinningin tarkoitus on

• Kansainvälinen, eurooppalainen ulottuvuus

• Yhteistyö verkossa osana koulun arkea

• Tvt:n aito pedagoginen käyttö

• Kielten oppiminen ja kulttuurinen tietoisuus 

• Opettajan pedagogiset valmiudet

• Tutkinnon perusteiden vaatimukset



44 MAATA

• Albania, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Englanti, 

Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, 

Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, 

Montenegro, Norja, Portugal, Puola, Ranska, Romania, Serbia, 

Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tsekki, 

Turkki, Unkari, Viro. 

• Sekä rajoitetusti mukana Tunisia, Libanon, Jordania,  Armenia, 

Azerbaidžan, Georgia, Moldova ja Ukraina.

• 695 000 opettajaa, 91000 projektia, 192 000 koulua

• Suomessa 7200 opettajaa, 2280 koulua, 3600 projektia



PORTAALIN KOLME TASOA

3. TwinSpace
❖ Projektin omat sivut
❖ Paikka jossa opettajat ja opiskelijat

työskentelevät projektissa
❖ Mahdollisuus julkistaa ja jakaa

2. eTwinning LIVE

❖Löydä työvälineitä ja
kollegoita
❖Ota yhteyttä ja perusta
projekti
❖Kerro itsestäsi
❖Osallistu tapahtumiin
ja ryhmiin
❖Ammatillinen
kehittyminen

1. Julkinen portaali
❖ Tietoja kaikille
❖ Mahdollisuus

rekisteröityä
❖ Projekti-ideoita, 

pakkeja ja
jatkokoulutusta



Rekisteröityminen

• www.etwinning.net

• Helppoa, vie vain pari minuuttia

• Rekisteröidyttyäsi, pääset eTwinning Liveen, 
joka on opettajien yhteinen työhuone

• Uutta! Voit ruksata, että koulusi on 
ammatillinen

http://www.etwinning.net


Projektin perustaminen

• Tarvitset
• Kumppanin
• Idean projektista
• Nimen projektille

• Suunnittele partnerin kanssa 
• Kuvaus projektista
• Käytettävät työkalut
• Aikataulutus
• Päämäärät
• Työprosessi
• Odotetut tulokset



Erasmus+ ja eTwinning

• Etusivu –kuvaus projektista

• Sivut – voidaan rakentaa sivuja eri aiheista, esim. lähtövalmennus,  
dokumentit, kohde-esittelyt, ohjelmat, palautteen kerääminen

• Aineisto – kuvat, videot, tiedostot

• Foorumi – UKK, kysymyksiä, keskustelua 

• Live – chat, event (Adobe connect)

• Päiväkirja – projektin eteneminen

• Opettajien ilmoitustaulu

• Posti



Omat kokemukset

• Partnerit

• Projektit

• Oppimistapahtumat

• Ryhmät

• Tapahtumat

• Erilaiset koulutukset – Make eTwinning Live

• PDW /ammatilliset työpajat ja seminaarit

• Vuotuinen konferenssi



Syksyn eTwinning seminaarit ammatillisten 

oppilaitosten henkilökunnalle 

1 Islanti, Keflavik. Ajankohta: marraskuu (11-13.11.2019). Tyyppi: eTwinning-
seminaari. Teema: Demokraattinen osallistuminen. Kohderyhmä: Lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten opettajat (opiskelijoiden ikä 16-19 vuotta). Kieli: 
englanti. Vapaamuotoiset hakemukset Riikalle viimeistään 25.9.2019

2 Luxembourg, Luxembourg city. Ajankohta: marraskuu (29.11.-1.12.2019). Tyyppi: 
eTwinning-seminaari. Teema: Maker-spaces, new learning environments for 
exploration, creativity, innovation and collaboration. Kohderyhmä: ammatillisten 
oppilaitosten opettajat (opiskelijoiden ikä 16-19 vuotta). Kieli: englanti. 
Vapaamuotoiset hakemukset Riikalle viimeistään 11.10.2019

3 Itävalta, Wien. Ajankohta: joulukuu (11-13.12.2019). Tyyppi: eTwinning
professional development workshop. Teema: Digital comperencies and IT 
didactics for teachers. Kohderyhmä: kaikki opettajat päiväkodeista ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Kieli: englanti. Vapaamuotoiset hakemukset Riikalle viimeistään 
28.10.2019

riikka.aminoff@oph.fi



Haluatko eTwinning-
työpajan koulullesi?

• Tulemme teille pitämään työpajaa maksutta.

• Kerää vähintään 10 hengen porukka.

• Esim. kolmen tunnin työpajassa tutustumme 
eTwinningin mahdollisuuksiin ja voimme 
työstää teidän Twinspacea haluamallanne 
tavalla.

• Tilaa meidät teille syksyksi Riikalta, Yrjöltä tai 
eTwinning-lähettiläiltä. 

http://etwinningambfinland.blogspot.com/p/lahettilaat.html


Tunnustus

• eTwinning koulu

• Kansallinen laatumerkki

• Eurooppalainen laatumerkki

• eTwinning palkinnot

https://www.etwinning.net/fi/pub/recognition.htm
https://www.redu.fi/news/Lapin-koulutuskeskus-REDU-on-nimetty-eTwinning-kouluksi/mo0zweqq/05470cc8-3844-4e77-b552-4b87e0fd296e
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/schools-awarded-european-q18.htm


eTwinning kaverit

• Europeana

• SchoolEducationGateway

• Erasmus+

• Muut kaverit

https://www.europeana.eu/portal/fi
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fi
https://www.etwinning.net/fi/pub/highlights/etwinning-and-friends-coface-.htm


Kiitos!

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä.

Mari Jokela

eTwinning-lähettiläs

mari.jokela@redu.fi

mailto:mari.jokela@redu.fi


Aineistoja
Videot: 

• https://www.youtube.com/watch?v=amabVolgYtw&feature=youtu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=RRkhlOIudNU

• https://www.youtube.com/watch?v=hrrS0dFzySo

• Lisätietoa eTwinningistä

• www.etwinning.net

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvaliset-verkostot-ja-foorumit/etwinning

• http://etwinningambfinland.blogspot.fi/p/blog-page.html

• Facebook:  Suomalaiset eTwinning-opettajat ja eTwinning Finland

https://www.youtube.com/watch?v=amabVolgYtw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRkhlOIudNU
https://www.youtube.com/watch?v=hrrS0dFzySo
http://www.etwinning.net
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvaliset-verkostot-ja-foorumit/etwinning
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/p/blog-page.html

