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eTwinning 

– få omverdenen ind i klasseværelset 
 
 
eTwinning støtter samarbejde mellem over 40 lande i og 

omkring Europa ved at tilbyde gratis onlineplatform med 

faglige møde- og samarbejdsfora for undervisere, pædagoger 

og deres elever/børn.  

Formålet er at udvikle elevernes faglige kompetencer i 

samarbejde med elever fra andre lande. Samtidig bliver 

elevernes interkulturelle og sproglige kompetencer også brugt 

og udviklet. For projekter i førskole- og dagtilbud er fokus 

tilsvarende de pædagogiske læreplanstemaer. 

Målet er, at pædagoger/lærere fra forskellige lande 

planlægger og gennemfører projekter, der er forankret i de 

fag/mål, de allerede arbejder med og samtidig gør brug af it og 

medier.  

Konceptet er enkelt: eTwinning-netværket er et tilbud til børn 

og unge fra 3 – 20 år og deres pædagoger/undervisere. Her kan 

det pædagogiske personale finde inspiration til spændende, 

alsidige og kreative undervisnings- eller læringsforløb. Disse 

forløb planlægges som et projekt, der efterfølgende 

gennemføres med den udenlandske partner i det virtuelle 

klasseværelse, alle eTwinning-projekter får stillet til rådighed. 

Vil du helst starte med et nationalt projekt med en anden 

dansk partner, er det også en mulighed – fx mellem to 

børnehaver. 

Vejledning og hjælp: eTwinning har tilknyttet ca. 10 danske 

ambassadører, der alle er forankret i lærings- og 

undervisningsinstitutioner. Vil du vide mere, så besøg 

eTwinnings hjørne af EMU’en: etwinning.emu.dk 

Inspiration findes på etwinning.emu.dk. Her kan du blive 

inspireret til at bruge eTwinning i din undervisning samt holde 

dig opdateret med nyheder inden for dette område.  

Se bl.a. interviews med danske elever og lærere, der fortæller 

om deres udbytte af at arbejde med eTwinning. 

 

Hvad er eTwinning? 

• eTwinning blev oprettet af EU i 2005. Det 

er nu en del af uddannelsesprogrammet 

Erasmus+ 

• eTwinning omfatter ca. 450.000 lærere og 

pædagoger fra p.t. 42 lande og i alt 

175.000 skoler og institutioner 

• 6.000 danske lærere og pædagoger fra 

1.750 institutioner/skoler er registrerede 

som deltagere 

• Styrelsen for It og Læring er dansk 

eTwinning-koordinator og fungerer som 

National Support Service. 

 

 

 

eTwinning online læringsarrangementer 

Indhold: temaer, fag og emner 

• hvert læringsarrangement varer 4-5 dage 

med aktivt arbejde og diskussioner, 

efterfulgt af 4-5 dages refleksion og 

personligt arbejde 

• for undervisere fra hele Europa 

• de fleste gennemføres på engelsk  

• alle arrangementer er gratis. 

 

 

 

eTwinning er en gratis og sikker platform for 

pædagoger/lærere og deres børn/elever. 

Find mere info her: 

etwinning.net 

etwinning.emu.dk 

 facebook.com/etwinning.dk 

twitter.com/etwinningdk 
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