Konferensinbjudan
20 april 2020, kl. 13–16 Örebro

Koppla upp ditt klassrum mot Europa
- med eTwinning och Erasmus+ som språngbräda och
resurs
Den här eftermiddagen är för dig som vill få inspiration och lära dig mer om


hur du smidigt kan komma i kontakt med andra lärare i Europa både för
projektsamarbete och också erfarenhetsutbyte.



hur enkelt du genom eTwinningnätverket kan starta ett internationellt projekt där
också dina elever samarbetar med jämnåriga i ett annat land - helt enligt läro- och
kursplan, och med autentiska upplevelser och relevanta digitala arbetssätt som krydda



hur man som lärare och skola kan ”krama ur ”ännu mer av det internationella
samarbetet, genom att kombinera eTwinning med Erasmus+ , som ger finansiering
också för träffar IRL och/eller kompetensutveckling för lärare



hur man som lärare eller skola navigerar sig fram till de möjligheter man vill prova på.

Under eftermiddagen kommer du att få information om både eTwinning och Erasmus+ och även
testa på eTwinningplattformen hands-on. Du får också lyssna på lärare som berättar om sina
erfarenheter både av digitala projekt men också av att kombinera digitala projekt med projekt
som har finansiering för besök.

För vem?
Förskollärare, lärare, skolledare och annan personal på förskola, grund- och gymnasieskolan

Tid och plats
20 april, kl. 13.00 – 16:00 på City Konferenscenter i Örebro (Klostergatan 23)

Anmälan
Deltagande på konferensen är kostnadsfritt. Fika ingår. Antalet platser är begränsat. Först till
kvarn gäller. Anmäl dig redan nu men allra senast 27 mars.


Anmälningslänk (Webropol)

För att kunna delta under hela konferensen behöver du registrera dig på eTwinningplattformen
www.etwinning.net En registrering förbinder dig dock inte till aktiv användning av nätverket.
Observera att endast personal kopplad till förskolor, grund- och gymnasieskolor kan registrera
sig på eTwinning.
Ta med pekplatta eller bärbar dator.

Kontakt
Har du frågor, vänligen kontakta Mia Sandvik eller Karin Kaikkonen eller på etwinning@uhr.se

Arrangör
eTwinning med Erasmus+ Skola, Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med Region
Örebro län.
Utbyten.se/eTwinning
www.etwinning.net
https://www.utbyten.se/program/erasmus/

Preliminär AGENDA
20 april 2020

City Konferenscenter, Örebro Sal: Sulan

13:00

Region Örebro län hälsar välkommen
Internationellt samarbete genom eTwinning –
internationellt samarbete genom Erasmus+
Karin Kaikkonen & Minna Thunberg UHR

13:40

Lärar- och skolerfarenheter
Så här har vi jobbat med eTwinningprojekt
Örebrolärare
Erfarenheter från vårt Erasmus+-projekt – där vi
också använt eTwinning
Örebrolärare

14:40

Fika

15:00

Hur hittar man internationella skol- och
lärarkontakter?



Hands-on på eTwinningnätverket
Introduktion till sajten School Education
Gateway

Med diskussion
Mia Sandvik, UHR
15:50-16:00

Vi avrundar dagen med reflektion:
Hur kan var och en gå vidare
– individuellt eller tillsammans på skolan?

Välkommen!

