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Jakelussa mainitut

eTwinning - eurooppalaisten koulujen yhteisö ja Erasmus+ -hakukoulutus
Lapin aluehallintovirasto järjestää eTwinning- ja Erasmus+ -koulutuksen
Rovaniemellä. Erasmus+ -hakukoulutuksen tarkoituksena on opastaa sähköisen
hakulomakkeen käyttöön.
Aika
Paikka

Torstai 15.1.2015 klo 12.00–16.00
Lyseonpuiston lukio, Ruokasenkatu 18, Rovaniemi
eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö
Portaali tarjoaa opettajille työkaluja kumppaninhakuun, projektien suunnittelemiseen,
ideoiden jakamiseen, kokemuksista keskustelemiseen ja projektien toteuttamiseen
alustan lukuisten työkalujen avulla. Se on käytettävissä 26 kielellä ja sillä on yli 230 000
käyttäjää ja lähes 5 500 projektia kahden tai useamman Euroopan koulun välillä.
eTwinning käynnistyi vuonna 2005 Euroopan komission eLearning-ohjelman
päähankkeena. Vuodesta 2014 se on ollut kiinteä osa EU:n koulutus-, nuoriso- ja
urheiluohjelmaa Erasmus+. Sen keskustukipalvelua ylläpitää European Schoolnet,
30 Euroopan opetusministeriön yhteishanke, joka kehittää koulujen, opettajien ja
koululaisten oppimista joka puolella Eurooppaa.
Erasmus+ tukee hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää koulutusta
eurooppalaisessa yhteistyössä. Ohjelma antaa mahdollisuuden koulujen ja muiden
yleissivistävän koulutuksen toimijoiden yhteistyölle sekä oppilas- ja
henkilöstövaihdolle.
• Avaintoimi 1 (KA1): Liikkuvuushankkeet, joissa rahoitetaan koulun
opetushenkilöstön lyhytkestoista opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla.
Hakuaika päättyy 4.3.2015.
• Avaintoimi 2 (KA2): Strategiset kumppanuushankkeet, joissa kehitetään koulujen ja
muun yleissivistävän alan toimintaa eurooppalaisessa yhteistyössä.
Hakuaika päättyy 31.3.2015
Kohderyhmä
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja rehtorit. Erasmus+ -neuvonta
on tarkoitettu päiväkotien sekä perus- että toisen asteen yleissivistävien oppilaitosten
rehtoreille/johtajille, opettajille ja muulle henkilökunnalle, jotka työskentelevät
kansainvälisten asioiden parissa tai jotka harkitsevat toimintaan mukaan lähtemistä.
Koulujen lisäksi hakemuksen voi jättää konsortio eli koulutuksen järjestäjä voi hakea
tukea vähintään kahdelle alueensa koululle.
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Kustannukset
Koulutus on maksuton. Muista kuluista, kuten matka- ja ruokailukuluista vastaa kukin
osallistuja tai lähettävä organisaatio. Aluehallintovirasto tarjoaa kahvit.
Ilmoittauminen
Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen viimeistään 9.1.2015.

TERVETULOA!

Opetustoimen ylitarkastaja

Jakelu

Peruskoulut, erityiskoulut ja lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Kansanopistot

Tiedoksi

Yrjö Hyötyniemi
Cimo, Sirkka Säikkälä
Lyseonpuiston lukio

Kari Torikka
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eTwinning eurooppalaisten koulujen yhteisö

OHJELMA
Torstai 15.1.2015
12.00

Tervetuloa, tilaisuuden avaus

12.05–14.15

Mikä eTwinning on
Yrjö Hyötyniemi, OPH / eTwinning
Kirjautuminen eTwinning yhteisöön
Työkalut
-

14.30–16.15

eTwinning-työpöytä
TwinSpace-työtila
o Ryhmän kanssa kommunikointi
o Työn jakaminen ja julkaiseminen
o Yhdessä työskenteleminen, työn hallinnointi
o Tiedonhaku, omien tulosten laittaminen haettavaksi

Erasmus+ ohjelma ja sähköinen hakulomake
Sirkka Säikkälä, Cimo
Ohjelman esittely
Avaintoimi 1: Liikkuvuus
Avaintoimi 2: Strategiset kumppanuushankkeet
Hakulomake

