
 
 

 

eTwinning juhlaseminaari  

Valtakunnalliset KansainväliSYYSpäivät  

Tervetuloa Suomi Finland 100 -vuoden tunnelmissa juhlistamaan 

oppilaiden ja opettajien eurooppalaista yhteistyötä eTwinningin 

merkeissä! 

Seminaarin tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja jakaa ideoita eTwinningin tarjoamista monista 

mahdollisuuksista koulun kansainvälistymisen ja monialaisen projektioppimisen tueksi. Ohjelmasta 

vastaavat suomalaiset eTwinning-lähettiläät ja -opettajat itse.  

 

eTwinning juhlaseminaarin ohjelma 9. – 10.10.2017 

 

maanantai 9.10.2017 

10.30 – 11.30 Sali B 

eTwinning-koordinaattori Yrjö Hyötyniemi Opetushallituksesta toivottaa 

seminaarin osallistujat tervetulleiksi – malja Suomelle ja eTwinningille 

eTwinning-lähettiläs Tiina Sarisalmi esittelee juhlaseminaarin ohjelman 

eTwinnaajien verkostoitumistapaaminen kahvin ääressä – tutustutaan toisiimme, 

vaihdellaan kokemuksia ja opitaan toisiltamme 

eTwinning lähettiläshaun avaaminen – Call for Ambassadors – eTwinning-

koordinaattori Riikka Aminoff Opetushallitus 

 

11.30 – 15.15 Yhteistä ohjelmaa Kansainvälisyyspäivien kanssa 

 

15.15 – 17.00 eTwinning-juhlaseminaarin ohjelmaa 

1. eTwinning uuden opetussuunnitelman toimeenpanon tukena  

 Lyhyt johdatus aiheeseen - Tiina Sarisalmi ja Anne Onnela 

o laaja-alainen osaaminen ja monialainen oppiminen 

o koko koulun osallistaminen 

o esimerkki koko koulun eTwinning projektista  

 Kysymyksiä ja keskustelua 

2. eTwinning opettajan ammatillisen kehittymisen tukijana 



 
 

 

 eTwinningiin opettajien ammatillisena täydennyskouluttajana ja vertaisverkostona – 

Tiina Sarisalmi esittelee ja johdattelee paneelikeskustelua, jossa panelistit jakavat 

kokemuksiaan oppimistapahtumista, webinaareista, opettajien eTwinning-ryhmistä, 

projektikumppaneiden hakemisesta ja lähettilästoiminnasta – panelisteina Suomen 

eTwinning-lähettiläät 

 uusien eTwinning-lähettiläiden haku – eTwinning-koordinaattori Riikka Aminoff, OPH 

 Keskustelua ja kysymyksiä  

3. Kerro oma eTwinning tarinasi ja jaa hyvä käytäntö – ”Mitä tein ja miten eTwinning tuki 

oppimista luokassani?” 

 Vapaa sana lyhyille muutaman minuutin esityksille ja osanottajien omille tarinoille 

o Nina Ukkola, Kangasala 

o Tuija Palmunen, Mäntsälä 

o Sari Kallio, Raahe 

o Vapaa sana 

 Keskustelua ja kysymyksiä  

 

17.00   Yhteistä ohjelmaa Kansainvälisyyspäivien kanssa 

 

tiistai 10.10.2017 

 

9.00 – 11.00 Yhteistä ohjelmaa Kansainvälisyyspäivien kanssa 

 

11.00 – 12.15 eTwinning-juhlaseminaarin ohjelmaa: eTwinningin ytimessä – monialaiset 

                         oppimisprojektit, joissa oppilaiden osaaminen kehittyy laaja-alaisesti 

 Lyhyt johdatus projektioppimiseen ja monialaiseen oppimiseen – Tuija Lindström 

 Projektiesittelyjä eri kouluasteilta: nostetaan esille projekteista esille nousseet hyvät 

käytännöt sekä mallinnettavat ja skaalattavat ideat  

o Ritva Metso, Lahti 

o Sari Auramo, Mäntsälä 

o Tuija Lindström, Vantaa 

o Jukka Pöppönen, Lieksa 

 Keskustelua ja kysymyksiä 

 

12.15 – 15.00 Yhteistä ohjelmaa Kansainvälisyyspäivien kanssa 


