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Program for breakout session
1. Idé - KISS (herunder: project kits)
2. Brug TwinSpace - udveksling af elevproduktioner - integrér WEB 2.0 værktøjer hvis du 

har lyst
3. Inspiration til brug af eTwinning i fremmedsprogsundervisningen 
4. Invitér eksisterende samarbejdspartnere til at bruge eTwinning
5. eTwinning-projekter og Erasmus+ Praktik i Udlandet.

Social- og Sundhedsskolen FVH er aktuelt i gang med et eTwinning-projekt omkring 
Demens, hvor vi samarbejder med en skole i Vác, Ungarn og en i Asti, Italien. Eleverne 
arbejder med mål og benytter video som præsentation. 



Kom godt i gang med eTwinning : Brug linket 
for de tekniske detaljer

Link til introduktionsvideo: KOM GODT I GANG MED ETWINNING
Afstem forventninger på forhånd og vurdér hvad du selv kan bidrage med (især på den 
tekniske side). Spørg eventuelle samarbejdspartnere om deres IT-faciliteter: det er 
nemmest at arbejde sammen med partnere, hvor eleverne har adgang til computere 
(helst deres egne). 

Hvis du ikke selv er en haj er det en god idé at første 
samarbejde er med en, der har prøvet det før. 

https://etwinning.dk/godt-i-gang/hvad-er-etwinning/


Det vigtigste råd: KISS! 
Projekter drukner hurtigt, hvis de bliver uoverskuelige. 

Derfor: Keep It Short and Simple! 

Sørg for at aftale så meget som muligt på forhånd, og skriv aftalerne 
ned! Brug Twinspace. 



Brug twinspace 
Twinspace til udveksling af elevproduktioner:

- Upload af filer, fx elevproducerede tekster og videofiler
- Integrere WEB 2.0-værktøjer: fx padlets, word clouds, kahoots (eller 

andre online quizzer), wikier, blogs, youtube-videoer, mind maps, 
og så videre. 

- Twinspace er som udgangspunkt kun åbent for 
deltagerne, men kan åbnes for omverden, både 
helt og delvist. 



eTwinning i fremmedsprogsundervisningen 
Eksempler:

The Single Story - samarbejde med inddragelse af Chimamanda 
Adichies Ted Talk og udveksling af fordomme (DK/IR)

Fake News - Udarbejdelse og udveksling af fake news-artikler om 
hinandens byer (DK/BE)



Invitér eksisterende samarbejdspartnere til 
at bruge eTwinning
Alle lande har en NSS (så man kan få hjælp på sit eget sprog) 

Oplagt platform til allerede eksisterende samarbejder: udveksling i 
sikkert forum og mulighed for at samle og dele erfaringer og 
materiale. 



Erasmus+ og eTwinning
Pluspoint ved Erasmus+ ansøgninger

Ofte krav til offentlige produktioner - brug Twinspace

I kan samle både officielle produktioner fra projekterne + 
informationer om udvekslinger samt billeder derfra kun til jer selv hvis 
I har lyst



Brug 
guides, 
project 
kits, NSS 
og andres 
projekter!

https://etwinning.dk/inspiration/


Brug ambassadørerne!
Vi er fire ambassadører for 
ungdomsuddannelserne

https://etwinning.dk/ambassadoerer/

