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eTwinning -yleistä  

• Perustettu 2005

• Eurooppalaisten opettajien yhteistyöfoorumi ja verkosto

• Kohderyhmä: koulujen henkilökunta 
päiväkodit → ammattikoulut

• Suosio kasvaa. Rekisteröityneiden määrä lähes 800.000 
(4/2020)

• Suomalaisia opettajia yli 8000, projekteja 4100 (4/2020)

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

44 maata mukana! Uusimpana Jordania.
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eTwinning  - tarkoitus

• Edistää koulujen kansainvälistä yhteistyötä verkossa osana 
koulujen arkea

• Tuoda oppitunneille  eurooppalainen ulottuvuus

• Edistää kielten oppimista sekä vuorovaikutus- ja 
interkulttuurisia taitoja

• Tukea tvt:n pedagogisesti mielekästä käyttöä

• Kehittää opettajien pedagogisia valmiuksia
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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

Opetushallitus 6



eTwinning – digitaalinen alusta 
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Avoin: eTwinning.net

Suljettu: eTwinningLive

Suljettu: Twinspace



eTwinning - projektit
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eTwinning - projektit

Opetushallitus 9

Sinä päätät

• Teeman

• Yhteistyökumppani (t)

• Työkalut

• Projektin keston



eTwinning - projektit

• 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!
Antti, luokanopettaja

Learning with kids
from another

country adds a wow-
effect to classes!

Rose-Anne, teacher



eTwinning - projektit
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Esimerkkejä projektien aiheista

• Biologia ja maantieto (maiden luonnonolosuhteet ja kasvisto, oma asuin- ja 
koulukaupunki)

• Historia (maiden historian eri vaiheiden vertailu)

• Musiikki (kansanmusiikkiperinne, suosikit, säveltäjät)

• Kotitalous (kansallis- ja perinneruoat, suosikit)

• Liikunta (kansallislajit, suosikit)

• Kuvataiteet (teemat, taiteilijat, tekniikat)

• Uskonto (juhlat, perinteet ja tavat)



eTwinning - projektit
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Esimerkkejä projektien aiheista

• Koti, perheet, lemmikit

• Kotipaikkakunta ja kotimaa

• Luonto ja vuodenajat

• Kirjat, elokuvat ja kulttuuri

• Tietokoneet, some, pelit, robotiikka

• Vastuullisuus ja kestävä elämäntapa

• Liikunta ja ruokailu

• Koulu, koulupäivä

• Juhlapäivät ja perinteet



eTwinning - projektit

Opetushallitus 13

Projektiaihe: Idolit ja kuuluisuudet (10-20 v)

• Jokainen oppilas kirjoittaa keskustelualueelle TwinSpaceen
omasta idolistaan tai ihailemastaan henkilöstä

• Kumppaniluokka/t vastaavat viesteihin ja kyselevät lisää

• Oppilaat tekevät pienissä ryhmissä esityksiä valitsemallaan työkalulla ja lataavat ne 
TwinSpaceen

• Oppilaat tekevät kyselyn valitsemallaan työkalulla ja julkaisevat linkin TwinSpacessa.



eTwinning - projektit

Opetushallitus 14

Projektipakki: eTwinning ympäri vuoden (4-20 v)

• Syyskuu valmistelut

• Lokakuu esittäytyminen

• Marraskuu koti ja perhe

• Joulukuu hyvää joulua

• Tammikuu kouluni

• Helmikuu kotimaani- ja asuinpaikkani + ystävänpäivä

• Maaliskuu harrastukset

• Huhtikuu hyvää pääsiäistä + ruoka ja syöminen

• Toukokuu loma ja matkustaminen + arviointi



eTwinning - projektit

Opetushallitus 15

Sarin projekti: Speaking English right away!

• Kaksi luokkaa: Suomi ja Ranska

• Lasten ikä 8 – 9 v

• Englannin opiskelu juuri alkanut

• Verkkopuhelu (Skype tai TwinSpacen verkkokokoustyökalu) 
kerran viikossa

• Jokainen puhui vuorollaan



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



Projektioppiminen - yleistä

• Oppilaat tutkivat arjen ongelmia ja ilmiöitä

• Oppilaat oppimisprosessissa aktiivisia ja sitoutuneita, hakevat syvää tietoa
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Ominaispiirteet

- Oppijakeskeinen
- Tekemällä oppiminen
- Ongelmakeskeinen/tutkiva 
oppiminen
- Autenttisuus, monialaisuus
- Syväoppiminen ja ymmärrys 
tavoitteena

Edellytykset

- Vuorovaikutus
- Yhteistoiminnallisuus
- Kriittinen ajattelu
- Luovuus
- Vastuullisuus
- Tavoitteellisuus
- Itseohjautuvuus



Projektioppiminen - toimintamalli

• Koostuu useasta pienestä osaprojektista

• Osaprojektin aikana oppilaat tekevät jonkin oppimistehtävän ja keskustelevat tehtävästä 
keskustelualueella

• Oppimistehtävä voi olla esim. ryhmätyönä tehty kysely, esitys, juliste, logo, 
valokuvagalleria, videon

• Vapaamuotoista keskustelua. Omat kokemukset, mielipiteet ja tuntemukset keskiössä, 
kaikki osallistuvat

• Chatit ja verkkokokoustyökalut käytössä
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Projektioppiminen - tavoitteet
TAIDOT

• Oppilaat tutustuvat toisiinsa keskustelujen ja yhdessä tekemisen myötä

• Oppilaiden äidinkielen ja projektikielen viestintätaidot vahvistuvat ja sanavarasto kehittyy

• Oppilaiden tvt-taidot kehittyvät

• Oppilaiden yhteistyötaidot ja aloitteellisuus kehittyvät

ASENTEET

• Oppilaiden kiinnostus ja motivaatio vieraitten kielten opiskeluun vahvistuu

• Oppilaiden kiinnostus vieraita kulttuureja kohtaa kasvaa ja ennakkoluulot hälvenevät

TOIMINTAKULTTUURI

• Oppiainerajat ylittävä oppiminen lisääntyy

• Opettajien yhteistyö lisääntyy
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eTwinning - Vasu 
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Oman ympäristön kuvaus

Kokemusten ja oman kulttuuriperinnön 
jakaminen

Havaitsemaan opettelu

Kulttuurisesti moninaisten viestien 
ymmärtäminen

Sisällön tuottaminen tieto- ja 
viestintäteknologian avulla



eTwinning - OPS 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet:

• Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan 
vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden, 
s.19

• Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa 
maailmassa toimimisen taitoja, s. 26

• Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös 
kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, s. 21 ja s 166

• Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilta maailmaa



eTwinning - OPS 
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Oppiaineen sisältö

Kansainvälinen ulottuvuus

Digitaalinen työskentely

Tulevaisuuden taidot

”eTwinning-projekteissa 
kaikki laaja-alaisen 

osaamisen L:t toteutuvat 
kuin itsestään”

Ritva, alakoulun englannin opettaja



eTwinning - Opsit
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”Oppilaat saavat kokemuksia ja 
harjoittelevat tvt:n käyttämistä 

vuorovaikutuksessa (myös 
kansainvälisessä) ja 
verkostoitumisesta”

Jukka, englannin opettaja

”Oppilaiden motivointi on ajoittain 
haastavaa. Opetussuunnitelman 
tuoma oma vastuu oppimisesta on 
joillekin oppilaille hankalaa. Näissä 
tilanteissa on aina helpottavaa, jos 
löytyy jokin työtapa tai aihe, joka 
saa tällaisenkin lapsen tai nuoren 
havahtumaan ja panostamaan 
oppimiseensa” Sari, luokanopettaja



eTwinning – mitä lapsi saa?

• Elämyksiä ja kokemuksia

• Mahdollisuuden tutustua
syvemmin omaan lähiympäristöön
ja nähdä miten muualla toimitaan

• Mahdollisuuden tutustua toisiin
kulttuureihin ja esitellä omaansa

• Innostuksen vieraisiin kieliin, sopii varhaiseen
kieltenopetukseen

24



eTwinning – mitä päiväkodin ja koulun 
henkilökunta saa?

• Kansainvälisen toiminnan päiväkodin ja koulun arkeen

• Motivoituneita ja iloisia lapsia ja oppilaita

• Tvt-taitoja

• Mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti 

• Tuttavia ympäri Eurooppaa, verkoston
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eTwinning – mitä koulu ja päiväkoti saa?

• Maksuttoman työkalun opettajien käyttöön

• Kontakteja ympäri Eurooppaa

• Maksutonta täydennyskoulutusta opettajille

• Näkyvyyttä Suomessa ja Euroopassa

• Tyytyväisiä opettajia ja oppilaita!
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eTwinning on joustava

• SINÄ päätät mitä teet alustalla

• Ei määräaikoja projekteille

• Ei raportointia eikä hakemuksia

• Projektit voi yhdistää Erasmus+ liikkuvuusohjelmiin

• eTwinningiin ei tarvita rahaa

• Kaikkien aineiden opettajat voivat tehdä eTwinning-
projekteja

• SINÄ päätät mitä teet projektissa - mutta integroi se 
normaaliin opetukseesi

Opetushallitus 27



Miten liikkeelle?
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• Rekisteröidy
• Etsi ja löydä kumppani (t)
• Suunnittele yhteistyötä
• Rekisteröi projekti
• Toteuta projekti

Jos haluat

• Raportoi työstäsi projektipäiväkirjassa
• Hae laatumerkkejä ja osallistu kilpailuihin



eTwinning ja liikkuvuus
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Erasmus+ KA1 Liikkuvuus
-kouluttautumista ulkomailla
-job shadowing ulkomailla

Erasmus+ KA2 Strategiset kumppanuushankkeet
-pienempiä yhteistyöhankkeita
-laajempia kehittämishankkeita

Nordplus Junior (PM ja Baltia)
-oppilas- ja opettajavaihto
-koulutusyhteistyö

Kaikki nämä voit yhdistää eTwinningiin!
-valmistele ja suunnittele
-toteuta
-jatka yhteistyötä kumppaniesi kanssa eTwinning-projektissa

Muista myös School Education Gateway
-Täydennyskoulutusta
-Inspiraatiota
-liikkuvuusmahdollisuuksia



Tukenasi - Lähettiläät
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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 



Tukenasi, lähettiläät
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Lähettiläät 2020:

Mari Jokela, Kittilä
Katri Juusola, Sodankylä
Mirjami Hyttinen, Ylitornio
Sari Kallio, Raahe
Tuire Kokko, Outokumou
Tiina Sarisalmi, Orivesi
Ritva Metso, Lahti
Sari Auramo, Mäntsälä
Anne Levón, Kaarina
Antti Piiroinen, Espoo
Katja Wide, Espoo
Siw Kyrkslätt, Jomala



Tukenasi – OPH:n eTwinningtiimi

• Hankkeen koordinointi, käyttäjätuki, 
koulutukset

• Riikka Aminoff (0295 331 387)
Yrjö Hyötyniemi (0295 331 073) 
Olga Lappi (029 533 1593)

• etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Ota yhteyttä!
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Lisää tietoa

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

eTwinning Suomi nettisivu
https://www.oph.fi/fi/etwinning

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
https://www.oph.fi/fi/etwinning
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/
https://www.facebook.com/groups/537982776561261/


Inspiroivia videoita

Beginning with eTwinning
https://youtu.be/xAK66ArJPiQ

Voittajaprojekti ikäryhmä 0-6, Storytelling leads to robotics
https://youtu.be/1ugoltrnUoI

Voittajaprojekti ikäryhmä 7-11, The story of a 1 euro coin
https://www.youtube.com/watch?v=b2BT43D9zQM

Voittajaprojekti ikäryhmä 12-15, ICT World
https://youtu.be/cTPWDsY3CrE

Lisää videoita

eTwinning YouTube-kanava
https://www.youtube.com/channel/UCHzP7WBeHNrNlZ1U8zwvyrg/videos

eTwinning Sverige, våra filmer
https://www.etwinning.se/vara-filmer/

https://youtu.be/xAK66ArJPiQ
https://youtu.be/1ugoltrnUoI
https://www.youtube.com/watch?v=b2BT43D9zQM
https://youtu.be/cTPWDsY3CrE
https://www.youtube.com/channel/UCHzP7WBeHNrNlZ1U8zwvyrg/videos
https://www.etwinning.se/vara-filmer/


Kiitos!


