
eTwinning 
-Euroopan suurin alusta 
kouluille ja päiväkodeille

Erasmus+ KA299/koulujen väliset hankkeet, tiedotustilaisuus 24.9.2018 
klo 12:45-13:15, Riikka Aminoff, OPH:n eTwinningtiimi



eTwinning - yleistä 

• Perustettu 2005

• Eurooppalaisten opettajien yhteistyöfoorumi ja 
verkosto

• Suosio kasvaa. Rekisteröityneiden määrä pian 600.000

• Toiminnan käytännön sujuvuuden varmistamiseksi 
jokaisessa maassa on kansallinen tukipalvelu (NSS)
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eTwinning - maat 

43 maata mukana! Uusimpana Jordania!
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Video eTwinningistä: https://youtu.be/DEymCXSFunQ

https://youtu.be/DEymCXSFunQ
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eTwinning – digitaalinen alusta 
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eTwinning – digitaalinen alusta 
Kolmiportainen sivusto:

• Avoin: eTwinning.net
Portaali, jossa on perustietoa eTwinningistä

• Suljettu: eTwinningLive
Opettajien oma käyttöliittymä ja yhteisö sisältää mm. kumppanihaun

• Suljettu: Twinspace
Opettajien digitaalinen työskentely-alusta, yhteistyöprojektit luodaan 
Twinspaceen
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eTwinning – digitaalinen alusta 
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Avoin:eTwinning.net

Suljettu: eTwinningLive

Suljettu: Twinspace



eTwinning - projektit

• eTwinningissä keskiössä ovat kansainväliset digitaaliset projektit

• Sisältö avoin, opettaja ja oppilaat päättävät!

• Ainekohtaista tai ainerajat ylittävää

• 2 - 100 kumppania

• 1 tunti - 5 vuotta

• Helppo - haastava

• Hauska - vakava
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Mieti, mitä oppilaiden 
tulee oppia ja keksi 
sopiva projekti!
Sari, luokanopettaja

Learning with kids
from another

country adds a wow-
effect to classes!

Rose-ann, teacher



eTwinning - projektit

1) Etsi kumppani(t)

• Sinulla on idea ja valitse kumppani(t) tai

• Jollakin muulla on idea ja hän valitsee sinut

2) Suunnittele projekti

3) Rekisteröi projekti

4) Tee projekti

5) Arvioi projekti

6) Valmistaudu seuraavaan projektiin
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Ota oppilaat mukaan 
projektin suunnitteluun 
mahdollisimman aikaisin!
Sari, luokanopettaja



eTwinning - projektit
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Sinä päätät

• Teeman

• Yhteistyökumppanin/t

• Työkalut

• Projektin keston
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eTwinning – digitaalinen alusta 
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Avoin:eTwinning.net

Suljettu: eTwinningLive

Suljettu: Twinspace



eTwinning - ammatillinen kehittyminen ja verkosto

Eurooppalainen pedagoginen verkosto

• Tekemällä projekteja saat kontakteja ympäri 
Eurooppaa. Kun osallistut matkoihin tapaat 
inspiroivia kollegoja!

Kehittymismahdollisuuksia

Tarjolla runsaasti maksutonta täydennyskoulutusta!

• Verkkokursseja ja online-oppimistapahtumia 
ajankohtaisista teemoista

• Ammatillisen kehityksen työpajoja ja 
aihekohtaisia konferensseja kotimaassa ja 
muualla Euroopassa

• Temaattisia ryhmiä
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”Oli hienoa päästä 
luovuuden äärelle ja 
verkostoitua muiden 

saman henkisten, 
kansainvälisyydestä ja 

uudesta innostuneiden 
opettajien kanssa”.

Kati, historian opettaja



Tukenasi - Lähettiläät

• eTwinningissä lähettiläillä on keskeinen 
rooli

• Tällä hetkellä 12 lähettilästä
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”Projektioppimisessa korostuu 
oppilaiden aktiivisuus ja osallisuus 

sekä laaja-alaisen osaamisen 
kehittyminen. eTwinning tuo 

oppimiseen myös vahvan 
kansainvälisen ulottuvuuden ja 

vahvistaa siten  kieli- ja viestintätaitoja 
sekä interkulttuuristen taitojen 

kehittymistä”. 
Tiina Sarisalmi, lähettiläs 

Video lähettiläistä: https://youtu.be/ocGhUAvbNQY

https://youtu.be/ocGhUAvbNQY


Tukenasi – OPH:n eTwinningtiimi

• Hankkeen koordinointi, käyttäjätuki, 
koulutukset

• Yrjö Hyötyniemi (0295 331 073) 
ja Riikka Aminoff (0295 331 387)

• etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Ota yhteyttä!
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Lisää tietoa

eTwinning nettisivu
https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

eTwinning Edu.fi
Suomeksi: http://www.edu.fi/etwinning
Ruotsiksi: http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa

eTwinning lähettiläsblogi
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

eTwinning FB:ssä (OPH:n ylläpitämä ”eTwinning Finland”)
https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/

eTwinning FB:ssä (lähettiläiden ylläpitämä ”Suomalaiset eTwinning-opettajat”)
https://www.facebook.com/groups/537982776561261/

https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm
http://www.edu.fi/etwinning
http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/
https://www.facebook.com/groups/537982776561261/


Kiitos!


