eTwinning

E
ELEV R INT
E

ATIONAL
N
T
ER

eTwinning

LVER
D
VO
IN
IN

E
ELEV R INT
E

ATIONAL
N
T
ER

LVER
D
VO
IN
IN

Internationalt årstema

Internationalt årstema

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Medfinansieret af Den
Europæiske Unions program
Erasmus+

Medfinansieret af Den
Europæiske Unions program
Erasmus+

1 million lærere er klar til samarbejde i eTwinning
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eTwinning er et gratis tilbud til alle skole- og institutionsformer.
Fokus er internationalt, fagligt samarbejde og styrket teknologiforståelse,
pædagogisk it, samt aktiv, demokratisk og digital dannelse – for både elever, lærere ,
pædagoger og ledere.
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Internationale årstemaer
• Det internationale tema i 2022 er: 'Sammen om en smuk, bæredygtig, fælles
fremtid – Skolerne og det nye Europæiske Bauhaus', dvs. udvikling af
fremtidens skole.
• 2021-temaet er stadig superaktuelt og fortsætter: 'Media Literacy &
Disinformation', altså aktiv digital- og mediedannelse, med et kritisk fokus på
information, misinformation og disinformation.
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eTwinning er Europas største netværk for digitalt skolesamarbejde med
1.000.000 lærere og pædagoger fra mere end 225.000 skoler og
institutioner i 43 lande. En sikker platform – fra dagtilbud, over grundskoler,
til ungdomsuddannelser samt i lærer- og pædagoguddannelserne.
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