Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen
i København har bl.a. brugt eTwinning
i forbindelse med arbejdet med FN’s
børnekonvention og verdensmål.
Foto: eTwinning

Fællesskab
for skoler og
institutioner
i Europa
Alle skoler og institutioner kan gratis benytte eTwinning og
samarbejde om projektudvikling, kommunikation og udveksling
– inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fra enhver
skoleform samt dagtilbud.
Jakob Rohde-Brøndum
Det kan virke uoverskueligt at etablere et
samarbejde med en skoleklasse i Dublin eller en børnehave i Wien, men internationale
projekter til glæde for både børn, lærere og
pædagoger er faktisk kun nogle få klik væk.
eTwinning er en europæisk platform for
lærere, pædagogisk personale og ledere,
som ønsker at perspektivere undervisningen og dele den med skoler og institutioner
over hele Europa. Platformen understøtter
samarbejdsprojekter mellem lærere, pædagogisk personale og ledere fra 44 europæiske lande.
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.
”eTwinning er en sikker platform for lærere og pædagoger til samarbejdsprojekter.
Det er på én gang et netværk af 750.000+
eTwinnere – og en portal på alle EU-sprog,
så kommunikation kan også ske på skandinaviske sprog”, fortæller Claus Berg, der er
dansk eTwinning-koordinator og chefkonsulent i Styrelsen for It og Læring.
Lokale eTwinning-ambassadører
Fællesskabet blev lanceret i 2005 som
hovedindsatsområdet i Europakommissionens e-Læringsprogram, og platformen
har været fuldt integreret i det europæiske
program for uddannelse, ungdom og idræt,

Erasmus+, siden 2014.
Mere end 750.000 lærere, pædagoger
og skoleledere fra hele Europa er i dag registreret i eTwinning, heraf 8.000 danske.
Platformen støtter skolesamarbejde i Europa ved at tilbyde support, værktøjer og
service. eTwinning tilbyder også gratis og
løbende online faglig udvikling for undervisere.
eTwinning har 20 danske ambassadører
i hele Danmark, som er parate til at hjælpe
skoler eller institutioner godt på vej. Ambassadørkorpset består af lærere, pædagoger
og kommunale konsulenter, som har masser af praktisk erfaring.
”Vi opfordrer til, at lærere, pædagoger
og ledere trækker på deres lokale ambassadør, hvis de har brug for hjælp. Enten til
at komme i gang – eller til at udvikle deres
projekter videre på et højere niveau”, siger
Claus Berg.
Globalt udsyn
En af de 20 danske ambassadører er folkeskolelærer Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen i København. Hun har siden 2015
været koordinator for strategiske skolepartnerskaber under Erasmus+ på Langelinieskolen og har derfor været flittig bruger af
eTwinning i undervisningen.
”Jeg er meget optaget af at arbejde med
globalt udsyn og medborgerskab og har
brugt eTwinning meget. Langelinieskolen
er en Rettighedsskole, og derfor arbejder
vi meget med FN’s børnekonvention og verdensmål, og i den forbindelse har eTwinning

været fantastisk til at åbne klasserummet
op mod verden”, siger Charlotte Rørbøl.
Charlotte Rørbøl underviser i udskolingen og har bl.a. brugt eTwinning til at skabe autentiske kommunikationssituationer,
som virker meget motiverende på eleverne.
”Vores internationale arbejde har bidraget til at skabe fælles refleksion over vores
egen praksis og derved styrket sammenhængskraften”, fortæller hun.

både børnene og jeg nogle gode kreative
input, fordi der sidder rigtig mange dygtige
pædagoger rundt omkring i Europa, som
laver nogle enormt fede ting”, fortæller Karina Tougaard Poulsen.

•

Læs mere om eTwinning på
www.etwinning.dk eller find din lokale
eTwinning-ambassadør ved at
scanne QR koden.

Styrelsen for It og Læring, STIL, koordinerer
eTwinning i Danmark.
- Både børnene og jeg får nogle gode kreative
input, fordi der sidder rigtig mange dygtige
pædagoger rundt omkring i Europa, som laver
nogle enormt fede ting”, fortæller Karina Tougaard Poulsen, der er pædagog i Børnehuset
Bjørnen i Hjørring. (Foto: eTwinning)

I Børnehuset Bjørnen i Hjørring har en anden af de danske eTwinning-ambassadører
også gode erfaringer med det internationale samarbejde med institutioner rundt
omkring i Europa. Karina Tougaard Poulsen
er pædagog og arbejder mest med de lidt
større børnehavebørn.
”eTwinning er et godt supplement til de projekter, jeg laver sammen med mine børn.
De ser, at børn i andre lande ser ud lige
som dem, selv om vi taler forskellige sprog
og har forskellige omgivelser. Og så får

Europæisk netværk
for skoler
og institutioner
eTwinning er et gratis tilbud fra dagtilbud
til og med ungdomsuddannelser. Der er
flest grundskoler med. Målgruppen er
pædagogisk personale: Pædagoger,
lærere, andre pædagogiske medarbejdere, vejledere og ledere.
Fokus er internetbaseret, fagligt samarbejde og styrket teknologiforståelse,
pædagogisk it og aktiv, digital og demokratisk dannelse.

