
eTwinning - 
 det mest spændende uddannelsesfællesskab i Europa. 

 www.eTwinning.net  

http://www.etwinning.net


Hvad er eTwinning? 
• eTwinning blev oprettet af EU i 2005. Det er en del af uddannelsesprogrammet 

Erasmus+ 

• eTwinning tilbyder en gratis platform for lærere, hvor de kan involvere sig i 
kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling.  

• eTwinning tilbyder inspiration til spændende, alsidige og kreative undervisnings- og 
læringsforløb.  

• Lærere fra forskellige lande kan planlægge og gennemføre projekter, der er 
forankret i de fag/mål, de allerede arbejder med og samtidig gør brug af it og 
medier.  

• eTwinning omfatter over 400.000 lærere og pædagoger fra 42 lande og over 
160.000 skoler og institutioner 

• Over 5800 danske lærere og pædagoger fra over 1.700 institutioner/skoler er 
registrerede som deltagere. 

• Styrelsen for It og Læring, er dansk eTwinning-koordinator og fungerer som 
National Support Service. 

Hvorfor arbejde med eTwinning? 
• En nem, hurtig og sikker måde at invitere verden ind i klasselokalet og dermed 

styrke globalisering og internationalisering. 

• Fremmer elevernes interkulturelle forståelse og forståelse for egen kultur samt 
samfundsforhold. 

• Fremmer arbejdet med digital dannelse samt 21st Century Skills. 

• En meget naturlig måde at inddrage IT i sin undervisning. Dermed bliver IT det 
nødvendige men i lige så høj grad det kreative værktøj. 

• Eleverne oplever, at faglige opgaver bliver vedkommende, når der er jævnaldrende 
modtagere i den anden ende. 

• Eleverne oplever andre elever som personlige, autentiske og interesserede 
modtagere og vigtige samarbejdspartnere. 

• Eleverne oplever at kunne bruge deres fremmedsprog i praksis og dermed, at 
deres fremmedsprogskundskaber er et nødvendigt redskab. 

• Det udvikler lærerens sproglige, faglige, digitale og interkulturelle kompetencer. 

• Det er motiverende og sjovt! 



Hvordan kommer jeg i gang? 
Først skal du registrere dig på eTwinning.net. Når din registrering er gennemført, har 
du adgang til portalen. Når du er logget på eTwinning portalen kan du øverst til højre 
vælge eTwinning Live. Her kan du søge efter projektpartnere under personer. 

 

Du kan også vælge at søge efter projekter under partnerforums. Her skal du vælge 
hvilket forum, du vil søge i på baggrund af dine elevers alder. Her kan du også selv  
oprette en søgning efter projektpartnere til dine eTwinningprojekt-ideer. 

 

http://etwinning.net


Hvor kan jeg få hjælp? 
Der er forskellige steder, hvor du kan finde hjælp eller inspiration til dit eTwinning- 
projekt. 
 
www.emu.dk/tema/etwinning 

www.facebook.com/etwinning.dk 
 

www.youtube.com/user/DKeTwinning 

Det er desuden muligt at aftale et besøg på skolen eller i et fagligt netværk med en 
eTwinning ambassadør til et par inspirationstimer, hvis man kan samle et vist antal 
deltagere.  

Læs om eTwinning-ambassadørerne her samt kontaktoplysninger:                     
https://goo.gl/S84kfl
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