DIGITALISERING I EN GLOBAL VERDEN:

TAG BØRNENE MED PÅ EN
DIGITAL REJSE RUNDT I
EUROPA
Digitalisering er et vilkår for børn i dag. Det betyder, at børn skal
klædes på til at møde og begå sig i en digital og global verden.
Men hvordan danner vi børn til at blive kommende medborgere i
en digital og global verden? Vi har talt med daglig leder i Bistrup
Have, Pia Mariane Pedersen, og pædagog i Nordvanggårdsvej,
Bettina Stillits, der begge er en del af den sociale, digitale platform eTwinning. Her mødes børn og pædagoger online med andre daginstitutioner i Europa.
I børnehusene Bistrup Have og Nordvanggårdsvej er der et ønske om at dele oplevelser, traditioner og erfaringer med daginstitutioner i andre europæiske lande. De
er nemlig en del af den sociale internetplatform eTwinning, der er et virtuelt fællesskab
for skoler og daginstitutioner i hele Europa.
Platformen bruges til at have kontakt med
andre daginstitutioner ude i verden og på den
måde fremme børnenes nysgerrighed på den
globale verden.

Julekort fra Slovenien
At juletraditionerne ser anderledes ud i
Holland, Slovenien og Norge, ved børnene i
Bistrup Have. Via eTwinning-platformen har
de nemlig deltaget i et projekt med 6 andre
lande, hvor temaet var ”traditioner”. Daglig
leder Pia Mariane Pedersen fortæller:

”I eTwinning deltager man i forskellige projekter sammen med andre daginstitutioner
fra andre lande. Vi har blandt andet deltaget i
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et projekt om traditioner. Sammen med børnene lavede vi en bog i appen Book Creator,
der handlede om, hvad der kendetegnede vores børnehave og vores land. Vi delte bogen
og fik andre retur”.
At udveksle kulturelle traditioner og lave
projekter, hvor børnene kommunikerer med
andre børn på tværs af lande ved hjælp af digitale redskaber, er netop kendetegnende for
eTwinning. Pia Mariane Pedersen fortæller,
at de i forbindelse med julen lavede julekort
til de andre lande og samtidig fik julekort retur. Julekortene blev læst højt og dannede
grundlag for en snak om de forskellige traditioner i andre lande.
Børn møder andre kulturer
Bettina Stillits fra Børnehuset Nordvanggårdsvej er én ud af tre nationale eTwinning-ambassadører på dagtilbudsområdet. Hun
har arbejdet med eTwinning siden november
2019 og har været med i flere projekter. Og
hun ser mange fordele ved platformen, der
kan være med til at lære børn, hvordan det er
at være barn i andre lande og samtidig møde
andre kulturer:
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”Min erfaring er, at det betyder meget for børnene at se, hvordan børn lever i andre lande,
samtidig med at de lærer om kulturer, andre
sprog og traditioner. Og for de mindste børn
kan det være en øjenåbner bare at se, at der
findes andre institutioner med andre børn i.
Og lige præcis dét kan eTwinning bruges til”.
Digitalt dannede børn
Udover at børnene møder andre kulturer, kan
den digitale platform også være med til at
klæde børnene på til at begå sig i en digital og
global verden. Bettina Stillits forklarer:

”Ved at ses online på tværs af kommune- og
landegrænser, viser vi børnene, hvad ’internettet’ er for en størrelse. Jeg tror på, at når
vi introducerer internettet for børn, der er helt
ned til 3 år, så bliver deres tilgang til at bruge nettet mere naturligt og dannet”. Børnene
vokser op i en digital tidsalder, og derfor er
det vigtigt, at vi styrker børns kritiske forståelse og giver dem et naturligt og konstruktivt forhold til det digitale.”
Ifølge Bettina Stillits gør det samtidig børnene mere interesserede i at bruge det digitale,

når de er med til at skabe indholdet og sende
det ud i cyberspace til andre børn:

”Børnene venter og er spændte på, hvad der
kommer retur. De begynder at lære, at internettet kan bruges til spændende ting og
måske senere få en forståelse for, at det hele
ikke er så abstrakt”.
Kom i gang og start med et lille projekt
Opfordringen fra både Bettina Stillits og Pia
Mariane Pedersen lyder, at man bare skal
komme i gang. Men lade være med at gå ind
i et stort, internationalt projekt fra start. Begynd i det små ved eksempelvis at eTwinne
med andre af kommunens børnehuse. Bettina Stillits uddyber:

”Start med et lille projekt. Det kunne være
mellem 2-3 børnehuse i kommunen. Det er
altid et godt udgangspunkt at starte småt, så
man ved, at det er noget, man kan gennemføre”.
Og Bettina Stillits vil meget gerne være med
på sidelinjen undervejs:

”I er velkomne til at bruge mig som hjælp til
at komme i gang. Jeg kan komme med idéer
og sidemands oplære. Derudover forventer
jeg at invitere de børnehuse, der er interesserede, ind i projekter som jeg starter op i løbet
af 2021”.

Om eTwinning
eTwinning er en sikker, elektronisk platform udviklet af EU til at understøtte udveksling mellem dagtilbud og skoler. Fokus er på internetbaseret, fagligt samarbejde og medvirker til at styrke teknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.
Platformen giver gode muligheder for at samarbejde på en nem måde.
Den består af tre niveauer:
1. Offentligt site med information, inspiration og medlemsregistrering
2. eTwinning Live, hvor registrerede undervisere og pædagoger
logger ind, søger samarbejdspartnere og opretter faglige projektforløb
3. TwinSpace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum,
der er sikkert, og som kun projektets pædagogiske medarbejdere
har adgang til.
Deltagerne kan dele præsentationer, billeder og video, oprette blogs
og arbejde sammen i deres TwinSpace, for eksempel med fælles
mediefiler, dokumenter, diskussionsfora samt med chat og videokonference.
Læs mere om eTwinning her.
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