
eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale og 
ledere fra 45 europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.
Alle skoler og institutioner kan benytte eTwinning gratis og samarbejde om projektudvikling, 
kommunikation og udveksling – inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fra enhver 
skoleform samt dagtilbud.
En sikker platform for lærere og pædagoger til samarbejdsprojekter. Det er på én gang et 
netværk af  725.000+ eTwinnere – og en portal på alle EU-sprog, og kommunikation kan fx 
også ske på skandinaviske sprog.

eTwinning 
– fællesskabet for skoler i Europa
eTwinning er et europæisk netværk for skoler og institutioner – Der er flest folkeskoler, 
men det er et gratis tilbud helt fra dagtilbud t.o.m. ungdomsuddannelser.

Målgruppen er pædagogisk personale: Pædagoger, lærere, andre pædagogiske 
medarbejdere, vejledere og skoleledere. Fokus er internetbaseret, fagligt samarbejde 
og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.

Er din skole eller dagtilbud med?
Mere end 8.000 danske lærere og pædagoger fra 1.900 skoler og institutioner har 
siden 2005 gennemført næsten 2.500 faglige projekter i eTwinning. Det er gratis at 
deltage, og et netværk af ambassadører hjælper din skole eller institution godt på vej.

Projekter kan søge kvalitetsmærke, og der er nu 7 certificerede 'eTwinning-skoler'.
Find en projektpartner – bestem selv det faglige indhold
På eTwinning kan du som registreret bruger søge projektpartnere fra 45 lande – fra 
alle skole- og institutionsformer.

eTwinning.net-sitet har tre niveauer:
• Offentlig portal, hvor du registrerer dig.
• Live, som er din personlige desktop for partnersøgning og projektplanlægning.
• TwinSpace, som er det virtuelle arbejdsrum, du får til dit projekt.

Styrelsen for It og Læring (STIL) i Børne- og Undervisningsministeriet er dansk 
eTwinning-koordinator og National Support Service, såkaldt 'NSS'. 

Læs mere på det nye site: etwinning.dk
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Skoler og dagtilbud, her fra Region 
Syddanmark Kilde: etwinning.net

eTwinning og 
Nordic CRAFT
samarbejder
Begge netværk understøtter 
det lokale arbejde med aktiv 
teknologiforståelse. 
eTwinning fokuserer 
desuden særligt på nordiske 
sprog og kultur i faglige 
samarbejder.

Lokale 
Ambassadører 
hjælper dig og din 
skole godt i gang
Lærer- og pædagog-
ambassadørernes rolle er 
at sprede information om 
eTwinning – samt hjælpe 
deltagerne i gang.
Se ambassadørernes 
videoer på hjemmesiden! 
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