
eTwinning
 Opettajien  

eurooppalainen  
verkosto



Tervetuloa mukaan! 
eTwinning on eurooppalainen kansainvälisty-
misen verkkotyökalu opettajille ja päiväkotien 
henkilökunnalle. eTwinning soveltuu kaikkiin 
koulumuotoihin aina päiväkodista lukioon ja 
ammatilliseen peruskoulutukseen saakka.

Satojentuhansien rekisteröityneiden opet-
tajien joukosta löydät helposti kollegoita 
yhteistyöprojekteihin, joissa keskeistä on 
lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen.

eTwinningissä voit tehdä kansainvälisiä pro-
jekteja verkon kautta. eTwinningiin ei sisälly 
minkäänlaisia maksuja, hakemuksia tai ra-
portointivelvoitteita. Opettajana liityt mukaan 
ja päätät itse mitä teet ja milloin.

Oppilaille eTwinning tarjoaa mahdollisuuden 
oppimiseen, kotikansainvälistymiseen, yhtey-
denpitoon ja tiedonrakentamiseen toisen 
maan saman ikäisten oppilaiden ja lasten 
kanssa. Digitaalisista työkaluista, vieraista 
kielistä ja kulttuureista rakentuu luonnollisia 
työtapoja ja oppimisympäristöjä.

mahdollistaa yhteistyön ja verkos-
toitumisen eurooppalaisten koulujen 
välillä

on turvallinen ja suljettu ympäristö

sisältää kattavan kumppanihaun

esittelee valmiita ideoita eri pituisiin 
projekteihin

tarjoaa Twinspace-ympäristössä 
kaikki yhteistyöhön tarvittavat 
työvälineet

tuo oppilaille mahdollisuuden moti-
voivaan oppimiseen opetussuunni-
telmien tavoitteiden mukaisesti

tarjoaa opettajille runsaasti 
maksutonta täydennyskoulutusta

on myös liikkuvuushankkeiden 
virallinen kumppaninhakuväline 

linkittyy eurooppalaiseen koulutus-
portaali School Education Gateway-
hin.
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eTwinning tuo kansainvälisen ulottu-
vuuden opetukseen ja tarjoaa hyviä 
mahdollisuuksia oppilaskeskeiseen 
oppimiseen. Se luo motivaatiota 
kaikkien oppiaineiden opiskeluun.

eTwinning tukee kulttuurienvälisten 
taitojen kehittymistä, moninaisuuden 
kunnioitusta, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaitojen ja digitaitojen kehittymistä 
sekä oppiaineiden rajat ylittävää 
yhteistyötä. 

Lukioissa eTwinning tarjoaa autenttisen 
kieltenopetuksen ohella mahdollisuuk-
sia aihekokonaisuuksien ja teemaopin-
tojen toteuttamiseen.

eTwinning tuo kansainvälisen ulottuvuuden myös 
pienimpien oppijoiden arkeen. eTwinning tarjoaa 
hyviä mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen 
vahvistamiseen.

eTwinning-yhteistyön kautta voit kasvattaa lasten 
oman ja muiden kulttuurisen ja katsomuksellisen 
taustan ymmärrystä ja kunnioittamista. Samalla 
kun lapset tuottavat yhdessä muiden kanssa 
sisältöä, he tutustuvat digitaalisiin työkaluihin.

eTwinning sopii hyvin ammattiin opiskelevien 
eurooppalaiseen yhteistyöhön ja verkostoitumi-
seen. Kieli- ja muihin yleisopintoihin saman alan 
opiskelijoiden kanssa yhteistyö tuo aivan erityistä 
kiinnostavuutta.

eTwinning ja yleissivistävän 
koulutuksen opetussuunnitelmat 

eTwinning ja varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet

eTwinning ammatillisessa 
koulutuksessa
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Rekisteröidy 
Rekisteröidy ja esittele itsesi ja kiinnostuksen 
kohteesi muille luomalla itsellesi profiili. Näin 
pääset myös etsimään kumppaneita tai osallis-
tumaan erilaisiin verkkokoulutuksiin.

Verkostoidu
Verkostoidu kollegoiden kanssa, kerro suun-
nitelmistasi ja tutustu toisten kokemuksiin. 

Osallistu 
Liity ryhmiin, mene mukaan verkkokursseille 
tai hae seminaareihin.

Käynnistä
Kun olet löytänyt yhteistyökumppanin, suunnit-
tele projekti hänen kanssaan. Sopikaa yhdessä 
aikataulu, tavoitteet, työtavat ja -välineet.

Toimi
Projektisi saa automaattisesti suojatun Twin-
space-oppimisympäristön. Kutsu mukaan oppi-
laasi ja ohjaa heidät työskentelemään ja ystävys-
tymään kumppaniluokkien oppilaiden kanssa. 

Turvallinen alusta
Kukaan ei näe, mitä sinä ja oppilaasi teette. 
Joskus on kuitenkin mukava avata projekti 
muiden nähtäväksi. Hyvästä työstä saa olla ylpeä 
ja toiset voivat hyötyä kokemuksistanne!

Tunnustusta ja näkyvyyttä
Hyvälle projektille voit myös hakea laatumerk-
kiä. Tämän saatuasi voit osallistua kilpailuihin 
Suomessa ja Euroopassa. Koulunne voi hakea 
myös eTwinning-koulu-nimikettä.
 

Lisätietoja 

Yrjö Hyötyniemi
yrjo.hyotyniemi@oph.fi
Puh. 029 533 1073

Riikka Aminoff 
riikka.aminoff@oph.fi
Puh. 029 533 1387

etwinning.net

eTwinning-tiimiä täydentää lähettiläsverkosto. 
Lähettiläät ovat kokeneita eTwinning-opettajia, 
joilta saa vinkkejä projekteihin sekä digitaalis-
ten työkalujen ja Twinspacen käyttöä koskeviin 
kysymyksiin. 

etwinningambfinland.blogspot.fi

Seuraa meitä!

 eTwinning Finland
 
 Tilaa uutiskirje:  
 uutiskirje.oph.fi

Opetushallitus 2018: 1A

Kuvat: Hanna Anttila, Satu Haavisto, Hannu Piirainen
Taitto: Mainostoimisto RED

Paino: Kopioniini Oy 8/2018, 1. painos 3000 kpl

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella.  
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.
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Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, 
nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 

2014–2020. 

Tänä aikana yli 4 miljoonaa eurooppalaista nuorta, 
opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, 

harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla 
ohjelman tuella. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa yli 

125 000 oppilaitokselle ja organisaatiolle mahdolli- 
suuden tehdä eurooppalaista yhteistyötä kansain-

välisten kumppaniensa kanssa.

eTwinning on EU-kommission rahoittama 
Erasmus+ -hanke. Mukana ovat EU-maat 

ja EU:n kumppanimaat.
Suomessa eTwinningiä koordinoi

Opetushallituksen eTwinning-tiimi. 


