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Förord
Tibor Navracsics 
EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Det är ett nöje för mig att presentera den här inspirerande boken för er med berättelser 
från tidigare deltagare i eTwinning-projekt. Nu när vi firar tioårsdagen för den här platt-
form som förenar lärare, elever och skolor över gränser illustrerar deras berättelser om 
hur deras medverkan har påverkat deras liv vilken framgång eTwinning är.

Många av de ungdomar som intervjuats anser att eTwinning är det mest motiverande 
och roligaste sättet att lära sig på. Deras upplevelser av eTwinning har varit till hjälp för 
dem att utveckla sin kompetens i språk och IKT samt en insikt i olika kulturer i linje med 
de mål som sattes upp när plattformen lanserade år 2005. Men det är långt ifrån allt.

Upplevelsens styrka framgår av hur dessa ungdomar beskriver de förändringar som de 
känner att deltagandet i eTwinning har medfört i deras liv. De återger hur den hjälpte 
dem att få bättre självförtroende och utveckla en positiv inställning till förändring, hur 
den gav dem en bättre föreställning om vad Europa innebär och en ny syn på världen, 
och hur den bidrog till att utveckla deras kritiska tänkande, kreativitet och förmågan att 
ta ansvar, att bli öppna för nya idéer. 

Det de beskriver är utvecklingen av de öppna och utpräglade personligheter som vi kan 
kalla ”eTwinning-generationen”. Nog så viktigt är att dessa människor får vara med om 
dessa upplevelser när de är unga. På så sätt formar de deras liv.

Men som de upprepade terroristattackerna i våra stadskärnor har påmint oss om har 
projekt som eTwinning en betydelse som går långt utöver den enskilde. Dessa projekt 
är ett centralt inslag i våra insatser för att ta itu med de grundläggande orsakerna till 
radikaliseringen. Genom att de för samman människor med olika bakgrund och bidrar 
till att skapa en känsla av samhörighet kommer de att hjälpa oss att bibehålla ett öppet 
samhälle. Projekten kommer att hjälpa oss att se till att alla våra ungdomar hittar sin 
plats i detta samhälle och att ingen lämnas utanför.

Vi måste börja möta dessa utmaningar redan i klassrummen. Vi behöver ett inklud-
erande utbildningssystem som ger varje enskilt barn en möjlighet att utvecklas och bli 
en självständig, öppen och tolerant människa. En människa som kan interagera positivt 
med andra från olika bakgrunder, som har en kritisk inställning och som är väl före-
beredd för att hitta ett jobb.

Detta kommer inte att ske från en dag till en annan. Vi måste alla förena våra krafter för 
att uppnå detta långsiktiga mål. Detta är andan i Parisdeklarationen som antogs av EU:s 
utbildningsministrar och mig i mars 2015 med åtaganden om att främja grundläggande 
värderingar, medborgarskap och likabehandling, inkluderande utbildning, kritiskt tänk-
ande och mediekompetens samt interkulturell dialog. 

Berättelserna i denna bok visar att eTwinning är ett fantastiskt verktyg som vi kan och 
bör använda i ännu större utsträckning i framtiden. Jag vill tacka alla hängivna lärare 
som har gjort utvecklingen av eTwinning-generationen möjlig. Jag önskar dem alla 
framgång och jag vet att de kommer att inspirera många fler ungdomar att öppna sina 
sinnen och hjärtan. 
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För några år sedan pågick en aktiv debatt om ”Erasmusgenerationen”. Många 
läsare av den här boken, och även jag, hade nytta av Erasmus utbytesprogram 
som inspirerade tusentals studerande att varje år tillbringa en eller flera terminer 
på ett universitet utomlands. För mig, och jag är säker på att jag kan tala för 
majoriteten av de lyckliga som reste tack vare programmet, var detta den första 
sanna europeiska upplevelsen i mitt liv. Året var 1992, och jag tillbringade en 
termin i Uppsala vid det äldsta och antagligen det mest kända universitetet i hela 
Skandinavien. Jag lärde inte bara känna den här konstiga nya saken som kallades 
”Internet”, utan jag fick min första e-postadress, och jag brukade utveckla mina 
kunskaper om mänskligheten i gångarna på Carolina Rediviva, biblioteket där 
filosofen Michel Foucault tillbringade det mesta av sin tid. Jag studerade inte 
bara kommunikations- och socialvetenskap med utmärkta professorer, utan 
jag träffade unga människor från hela Europa. Under denna tid i Uppsala lärde 
jag mig skillnaden mellan en dansk och en svensk och jag blev medveten om 
motsatserna i Belgien, där flamländare och valloner pratar med varandra på ett 
tredje språk och verkar komma från olika länder. Erasmus förändrade livet för 
tusentals personer, och som Umberto Eco sa, ”det har skapat den första gener-
ationen med unga européer”. 

När eTwinning lanserades 2005 hade inte många personer slagit vad om att vi 
10 år senare skulle fira initiativets 10-årsjubileum. När det första ”skolpartner-
skapet” skapades under eTwinning-konferensen 2005, kändes det som en revo-
lution. Efter mer än 44 000 registrerade projekt kan vi nu konstatera att det bara 
var början på en framgångssaga som har engagerat mer än två miljoner elever 
motiverade av hundratusentals lärare. eTwinning har under åren utvecklats till 
vad som nu ses som det största lärarnätverket i världen. 

Men siffror säger inte allt. eTwinnings flexibilitet och anpassningsförmåga, avsak-
naden av pappersarbete och byråkrati, initiativets förmåga att förnyas och ändå 
hålla andan uppe, fick innovativa och entusiastiska lärare att gå med och börja 
nätverka. Ännu intressantare är att många av dem aldrig slutade och fortsätter 
att vara eTwinnare. Som en del lärare säger har eTwinning blivit en livsstil, som 
inte kan mätas med statistik och siffror eftersom den skapar nya kulturnormer, 
mer öppna för förändring, innovation och mångfald. 

Den här boken vittnar om det mångfasetterade inflytande eTwinning har haft på 
mångas liv. eTwinning sprider sig i skolor och i hela det lokala samhället på alla 
sociala nivåer, med dynamiken från ett nätverk med lärare som inte reser fysiskt 
för att träffa sina partner utan använder IKT för att dagligen hålla kontakten. Vi 
har läst berättelserna av dessa lärare i tidigare utgåvor av eTwinning-böcker, och 

Introduktion
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många av er håller nog med om att eTwinning gjorde skillnad. 

Efter tio år kände vi att det var dags för en lägesbedömning och vi skapade 
begreppet eTwinning-generationen, en sorts ”Erasmus-generation 2.0” där 
mobilitet har ersatts med ”virtuell mobilitet”. Detta avser inte bara de tusentals 
lärare som deltar i programmet utan de miljontals elever som har upplevt att 
vara européer utan att behöva åka hemifrån. En generation ungdomar som har 
samma inställning till gemensamma mål: förbättra utbildningen, känna sig som 
en del av ett nätverk och, slutligen tillhöra samma enade Europa. De påminner 
sina lärare om att man kan lämna skolväggarnas begränsade synkrets, och att 
det är så man verkligen utvecklas. 

Den här boken innehåller berättelser av några av de elever och lärare som har 
medverkat i eTwinning under de gångna åren. Vi ville höra vad de har att säga, 
och vi vände oss till hela eTwinning-nätverket (vilket för övrigt är något som inte 
alls finns i de flesta utbildningsprogram) och frågade om lärarna kunde kontakta 
sina tidigare elever och be dem dela med sig av sina upplevelser i eTwinning. 
Resultatet är att vi för första gången får höra av tidigare studerande, som nu är 
i verksamma i hela världen, hur de har påverkats.

Vi blev helt överväldigade av gensvaret och den här publikationen kan bara visa 
en liten del av vad vi fick in: 44 elever i 11 länder, som genom sina projekt har 
arbetat med elever i över 34 länder. Det är tydligt att det finns en eTwinning-gen-
eration där ute, och vår uppgift är nu att få den att träda fram ur minnenas 
mångfald för att inspirera alla som inte (än) är med i eTwinning.

Boken är strukturerad i fem kapitel med gemensamma teman som löper genom 
alla de olika berättelserna. I varje kapitel tas ett av dessa teman upp, och de 
enskilda kommentarerna från eleverna och deras lärare på det temat ställs 
samman med några små fallstudier där vi går in mer på detaljer. Kapitlen är: 

 

 1 Att värdesätta mångfalden i europeisk kultur

 2 Att uppskatta en annorlunda lärupplevelse

 3 Att växa som människa

 4 Att utveckla nya färdigheter

 5 Att påverka den framtida riktningen    
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De är alla lika viktiga, men i varje kapitel framförs eTwinning-berättelser ur ett 
visst perspektiv. De vi intervjuade ger alla uttryck för samma uppfattning, att 
eTwinning påverkade deras liv, i allt från individuell utveckling till lärupplevelser i 
skolan. Men också att den här förändringen var mer generell och påverkade dem 
som en del av en större grupp. 

eTwinning-generationen tror på värderingar som kulturell medvetenhet och 
tolerans, grundpelare i definitionen av ett multietniskt och multikulturellt 
samhälle. De studerande som deltagit i eTwinning lärde sig att tala på ett annat 
språk än sitt eget, men de insåg framförallt betydelsen av att lyssna och förstå 
andras ståndpunkter. De ser sig själva som aktörer för förändring, och deras roll 
som innovationsledare tog förmodligen sin början i det arbete som de gjorde i 
sina eTwinning-projekt. Lärarna å sin sida ändrade sitt sätt att undervisa på, men 
även relationen till sina elever, och övergick mer och mer till att vara mentorer 
och handledare istället för kunskapsförmedlare, en roll som är på väg att bli 
föråldrad i 2000-talets pedagogik. eTwinning-lärare ser inte IKT som ett mål 
utan som ett medel för att utveckla mer meningsfulla och engagerande lektioner 
som når utanför klassrummets och läroplanens gränser. 

De berättelser som återges i den här boken är dina berättelser: berättelser om 
dina egna aktuella upplevelser om du redan är en eTwinnare, eller om du inte är 
det än, om ditt framtida engagemang, om dessa berättelser övertygar dig om 
att du också kan bli en i eTwinning-generationen.

Trevlig läsning,

Santi Scimeca 
Projektledare, eTwinning Central Support Service
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ATT VÄRDESÄTTA MÅNGFALDEN
I EUROPEISK KULTUR
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I det här första kapitlet berättar eleverna om hur de genom 
att utbyta erfarenheter när de tillsammans arbetade med 
eTwinning-projekt började sätta värde på mångfalden och 
rikedomen i den europeiska kulturen. De känner att detta 
har bidragit till att göra dem öppnare för olika miljöer och 
lättare att anpassa sig till dem. Det har också medfört nytt 
intresse och nöje i deras lärande som vi får läsa mer om i 
kommande kapitel. Elevernas lärare delar deras uppfattning, 
och av dem får vi sedan höra hur eTwinning ”bygger en bro” 
till Europa och hjälper eleverna att bli bättre förberedda på 
att möta utmaningarna i det verkliga livet.
Vi börjar med reflexioner av Mantvydas i Litauen, som var 
med i sitt första eTwinning-projekt 2005 när han gick på 
förskolan och som nu går på högstadiet. Hans upplevelse 
har skapat ett intresse för olika slags matlagning som han 
hoppas kunna fortsätta med i framtida studier.

Mantvydas Riskus (ålder: 14)

Elev: Kuršėnų Pavenčių mokykla, 9:e klass
eTwinning-projekt: Our Living Environment (2005).
Lärare: Rima Klenauskiene & Stasele Riskiene. 
Skola: Kuršėnų Pavenčių Mokykla, Litauen.  
Länder: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES. 

”Jag har varit med i många eTwinning-projekt. Jag började 2005 när jag bara var 
fem år gammal. Att vara med i eTwinning-projekt har lärt mig mycket om olika 
europeiska länder och deras kulturer. Jag antar att det också ökade mitt intresse 
för olika kök och att laga olika rätter. Jag tror att jag i framtiden kommer att 
studera matlagning, och kanske kommer jag att studera i Storbritannien, Italien 
eller Frankrike.”

ger dig en ”smak av Europa” 
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Pola Orłowska (ålder: 21)

Studerande: Oxford University.
eTwinning-projekt: Tolerance (2007). 
Lärare: Anna Tobiacelli. 
Skola: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego, Polen. 
Länder: ES, PL. 

Arzu Nizam (ålder: 18)

Studerande: Ortadoğu -skolan. 
eTwinning-projekt: Intercultural dialogue through fairy tales, 
drama and art (2011-12). 
Lärare: K.Belgin Saka Üstünel.
Skola: Yeni Turan grundskola, Turkiet. 
Länder: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE, 
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, SK, 
ES, SE, UA. 

”När jag började var jag bara 11 eller 12 år och kunde ändå prata med elever från hela 
världen för att dela min upplevelse med dem. Det öppnade definitivt mina ögon för skill-
nader mellan utbildningssystem i länderna och som en sidoeffekt förbättrade det min 
skrivna engelska.

Efter erfarenheten med eTwinning har jag deltagit i många andra projekt som krävde 
stora kommunikativa färdigheter med internationella elever. Jag var med i flera utbyten 
med olika skolor (Ungern, Italien, Spanien, Australien och Tyskland) och jag deltog i 
debatter efter mönster av FN-konferenser.”

”Vi skapade en teaterpjäs. Via Skype-möten, gemensamma lektioner och konstverk 
pratade vi med våra europeiska vänner och lärde oss många saker om dem. I projektet 
insåg jag att människor kan nå samma mål genom att samarbeta.

Det här projektet hjälpte mig att förbättra mitt självförtroende eftersom vårt projekt vann 
en Quality Label. Det gjorde mig väldigt glad. Jag förbättrade mina kunskaper i främ-
mande språk. Jag lärde mig att bli en europeisk medborgare.”

  utvecklar kulturell medvetenhet på ett mycket 
tidigt stadium

  hjälper dig att bli en europeisk medborgare
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Justina Banytė (ålder: 24)

Masterstudent: Vilnius universitet och bankkassör, SEB-banken.
eTwinning-projekt: Talking Images (2007-2008). 
Lärare: Staselė Riškienė. 
Skola: Kuršėnai Pavenčiai skolan, Litauen. 
Länder: LT, IT,EG. 

Viola Barbisotti och Linda Bruschi (båda: 23 år)

Journalistpraktikant (Viola), Socialarbetare (Linda).
eTwinning-projekt: Sharing Culture (2008).  
Lärare: Rossana Maglia.
Skola: Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale ”S. 
Anguissola”, Italien. 
Länder: ES, SK, IT.

”Jag har utvecklat ämnesövergripande färdigheter vilket gjorde det lättare för mig bli 
en öppen människa med en positiv inställning till att byta miljö. Viktigt är också det 
självförtroende som jag fått att uttrycka mig på engelska. Slutligen har jag har blivit en 
lagspelare och förstått betydelsen av samarbete mellan människor vilket vanligtvis ger 
en positiv synergieffekt. 

De ämnesövergripande färdigheter som jag fått tidigare i mitt liv har definitivt hjälpt 
mig att anpassa mig till den här annorlunda miljön, att bli vän med människor från hela 
världen och att njuta av min vistelse här. Att dessutom kunna arbeta med andra är en av 
de kvaliteter som gör att jag är så bra på det jag gör på min nuvarande arbetsplats. Det 
har inte bara hjälpt mig att nå gemensamma organisationsmål, utan även individuella 
mål.”

”2008 bad vår lärare oss att delta i ett interkulturellt projekt. Det omfattade oss och elever 
i vår egen ålder i Katalonien och Slovakien. Vi började utbyta mejl om oss själva, våra liv, 
våra städer och våra traditioner.

Vi fick nya kunskaper om de andra länderna och lärde oss att acceptera andra traditioner 
och tankar. Vi förbättrade vår engelska och våra kommunikativa färdigheter.

eTwinning är ett intressant projekt där man kan lära sig nya saker från olika länder och 
olika kulturer. Man träffar nya människor och får veta allt möjligt om flera olika euro-
peiska länder.”

  hjälper dig att anpassa dig till olika miljöer

glädje att lära sig om olika länder och kulturer
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João Cardoso (ålder: 28 år)

Teknikansvarig.
eTwinning: 2005/06. 
Lärare: Miguela Fernandes. 
Skola: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.  
Länder: PT, IT. 

João Silva  (ålder: 26 år)

Telekommunikationstekniker.
eTwinning: 2005/06. 
Lärare: Miguela Fernandes. 
Skola: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.  
Länder: PT, IT. 

”eTwinning var min första upplevelse utomlands. För första gången fick jag möjlighet 
att interagera med människor utanför mitt eget land, att bryta ner språkbarriärer och 
använda engelska. Tack vare det kunde jag utbyta åsikter med andra elever från olika 
länder och det var fantastiskt: vi fick lära känna en verklighet som skiljer sig från vår, 
andra seder och dela information och utbyta åsikter.

När jag ser tillbaka efter 10 år handlar eTwinning inte bara om konversation, det är mycket 
mer och bättre. eTwinning har blivit en erfarenhet för livet som gör att man kan uppleva 
och se mer av världen, viktig för en bättre personlig utveckling och förmågan att anpassa 
sig till olika verkligheter.”

”När det gäller skolprojekt var eTwinning det som motiverade och väckte mitt intresse 
mest. Möjligheten att interagera med elever på olika skolor och i olika verkligheter är 
fantastisk. 

För min del utvecklades projektet med elever på en italiensk skola, vi utbytte idéer och 
åsikter som ledde till en mer permanent kontakt med kollegor i utlandet, även efter 
projektets slut. 

Att hålla kontakten är väldigt viktigt i den globala världen av idag, eftersom vi aldrig vet 
när vi behöver hjälp från någon i ett annat land. Jag vet att när jag åker till Italien har jag 
någon som kommer att hjälpa mig med vad jag behöver, och han vet att han kan räkna 
med mig också. 

Jag vill råda de elever som för närvarande är med i eTwinning-projekt att dra nytta av vad 
eTwinning erbjuder. Att etablera kontakter är inte lätt, men plattformen är till stor hjälp 
och man kan få vänner för livet.”

  bryter ner barriärer och ger livslång vänskap

  bryter ner barriärer och ger livslång vänskap
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”Det viktigaste målet med det här projektet var att introducera vår egen kultur 
och att få information om andra kulturer. Att spela in våra röster och lyssna 
på andra länders accenter på engelska var spännande och intressant. Alla som 
var med i det här projektet hade nytta av det. Efter det här projektet hade jag 
många vänner i andra länder och nu vill jag delta i fler projekt under resten av 
mitt liv.”

”eTwinning-projekt lärde oss många saker. Vi fick lära oss mycket om kulturen i 
olika länder och utvecklade vår engelska. Tack vare det här projektet har jag fått 
större självförtroende och jag har lärt mig att ta mer ansvar. Det är en fantastisk 
upplevelse.”

uppmuntra andra att gå med i eTwinning-projekt för att 
se vilka fantastiska kulturer vi har

Gülüç Ibrahım Izmırlı anatolıska gymnasium, Turkiet. 
eTwinning-projekt: “What’s up in Europe?” (2013-2014). 
Lärare: Elif Büyükuysal.
Länder: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE.
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Elisa Paolicelli  (ålder: 26 år)

Doktorand: Université Paris 7 Diderot och 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Frankrike.
eTwinning-projekt: Europe, Éducation, École, Fête de l’Europe 
(2005-2008).
Lärare: Professor Raffaella Lodi. 
Skola: Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Modena, Italien 
Länder: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR. 

eTwinning: min interkulturella upplevelse

Introduktion: I eTwinning-projektet deltog jag som speaker och producerade 
texter på italienska och franska. Målet var att uppmuntra interkulturell dialog 
mellan sju europeiska länder genom diskussion om teman som europeisk filosofi 
och litteratur.

Fördelar med att vara med i eTwinning: Tack vare den här upplevelsen kunde 
jag utveckla mitt kritiska tänkande, mina sociala och ämnesövergripande 
färdigheter liksom förmågan att interagera och samarbeta i en tvärvetenskaplig 
och internationell miljö.

Hur har du utnyttjat dina erfarenheter: Tack vare eTwinning, och särskilt 
deltagandet 2007 i Fête de l’Europe i Rimini, upptäckte jag hur intressanta och 
utmanande grupparbeten och interkulturella upplevelser var. Jag uppskattade 
särskilt möjligheten i projektet att delta direkt i debatter via videokonferenser, 
att utarbeta, utveckla och kommentera de teman som presenterades. Allt detta 
bidrog till att jag senare gick med i gruppteaterprojekt på universitetet och 
fortsatte att studera utomlands efter min Bachelor-examen.

Råd till andra som vill gå med: Genom att gå med i eTwinning har jag lärt mig 
att uppskatta värdet och rikedomen i den europeiska kulturen. Jag är glad att 
jag har fått vara med om den här upplevelsen och jag tror att elever och skolor 
bör uppmuntras att delta och ta vara på alla interkulturella möjligheter som 
eTwinning erbjuder.

Detta är eTwinning: Att vara med i eTwinning är fantastiskt eftersom det gör oss 
öppna för nya intryck.

”öppnar ditt sinne”
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Från lärarna själva får vi nu höra hur de håller med elev-
erna om att upplevelsen med eTwinning bidrar till att bygga 
broar i hela Europa, gynnar diskussioner bland eleverna, 
förbereder dem för livet och skapar bestående vänskap.

Silvia Malegová  
Lärare i tyska, biologi och idrott.
Skola: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 
97101 Prievidza, Slovakien.  

”Den här aktiviteten öppnade dörrar till Europa för mina elever, den gav dem 
möjlighet att kommunicera på ett främmande språk, den gav dem kunskaper 
från olika områden inom vetenskap, kultur m.m. 

Mina elever såg fram emot virtuell kontakt med olika partner. De förbättrade 
nivån på sina kunskaper i främmande språk och IKT-användning. De fick nya 
vänner och lärde sig många nya saker om länderna i partnerskapet. Favoritakti-
viteten var Skype-konferenserna där de kunde lära känna varandra. Vi upptäckte 
med tiden nya möjligheter till samarbete, vi lärde oss att använda externa 
verktyg. Vårt arbete kröntes när vi fick finansiering i ett Comenius-projekt vilket 
gjorde det möjligt för eleverna att upptäcka livet i partnernas familjer som de 
lärde känna tack vare eTwinning.”

eTwinning-medlem sedan 2006, driver 11 projekt med 150+ elever

en ”bro till Europa” för elever
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Teresa Lacerda
Biologi- och geologilärare .
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal. 

Anna Tobiacelli 
Bibliotekarie.
Skola: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego 
Towarzystwa Naukowego, Polen. 

”eTwinning har hjälpt mig att lära känna lärare och elever från olika delar av Europa och 
att arbeta tillsammans. Jag försökte visa mina elever olika kulturella och sociala aspekter 
och betydelsen av ämnesövergripande arbete för att främja europeiskt medborgarskap. 
Jag tror att mina elever har lärt sig betydelsen av medie- och IKT-kunskaper, och de har 
utvecklat många kommunikativa färdigheter. Om vi vill kan vi lära oss och kommunicera 
på olika språk. På det här sättet förbereder eleverna sina framtida liv och karriärer.

eTwinning har främjat ”öppna sinnen”, och jag tror att mina elever är bättre förberedda 
för livet eftersom de har möjlighet att kommunicera med olika människor i Europa, att få 
vänner och reflektera över andra perspektiv på världen.”

”Det gör det möjligt att arbeta med vänner i hela Europa och gör dina elever glada och 
öppna för andra.”

”öppnar sinnen” och gör eleverna bättre förberedda för livet

en verklig VÄNSKAP FÖR EVIGT mellan lärare och elever i 
Europa

eTwinning-medlem sedan 2006, driver flera projekt med sina elever.

eTwinning-medlem sedan 2006, driver 40 projekt med över 200 elever 
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Czeslaw Michalewski 
Docent i filosofi.
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankrike.

”Sedan starten deltar många gymnasieelever i Frankrike och andra länder i Europa 
(Litauen, Ungern, Italien, Slovakien, Tjeckien, Polen, Tyskland, Grekland, Rumänien, 
Bulgarien med flera.) i det här projektet. Vi ville med framgång kombinera praxis 
inom undervisning, reflektion och interaktiv debatt med den digitala eran för att i så 
stor utsträckning som möjligt stärka de ämnesövergripande utbildningsresurserna 
i partnerskolorna och främja skapandet av fria och kultiverade insikter, kännedom 
om offentliga uttalanden och ett direkt utbyte med enheter inom det akademiska, 
kulturella och politiska dagliga livet i Europa och världen. 

Projektet Europe, Éducation, École, som Europeiska kommissionen tilldelade första 
pris för innovativ utbildning 2006, har alltid hållit fast vid den inledande andan 
i eTwinning-rörelsen, öppenheten att skapa digitala partnerskap i Europa och i 
världen för att göra det möjligt för lärare och elever, som ingår i en videokonferens 
för undervisningsgruppen, att konfrontera sina åsikter med olika utbildningssystem, 
att tala offentligt så att alla förstår och bli mer bekanta med de allt vanligare arbets-
metoderna inom högre utbildning och professionell fortbildning.

Tack vare inspiration från eTwinning-rörelsen är projekt Europe, Éducation, École 
ett slags prototyp för ett mångsidigt utbildningsnätverk av internationell omfat-
tning som kan motivera undervisning i filosofi och allmänbildning för de som går på 
gymnasiet och även på högre utbildningar på nationell och europeisk nivå.”

eTwinning-medlem sedan 2005. Leder varje vecka 
en debatt via projektet Europe, Éducation, École

  uppmuntrar debatt bland elever om 
problemen i världen

Slutorden i den här delen kommer från Czeslaw, som har varit med i eTwinning 
sedan starten och som grundade ”Project Europe, Éducation, École” 2005 med 
sin kollega, Jean-Luc Gaffard. Det här projektet, som vann första pris för innovativ 
utbildning 2006, har pågått ända sedan dess. Varje år får eleverna en unik möjlighet 
att diskutera andra problem i världen med varandra. Under de 10 åren har ungefär 
12000 till 15000 elever sammanförts i debatterna. På ett annat ställe i boken får vi 
höra några av eleverna som var med i det här projektet, som blev inspirerade att 
börja studera filosofi på universitetet och att fortsätta i projektet efter att de lämnat 
skolan för att det är roligt att diskutera och utbyta åsikter i Europa.
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I det här kapitlet får vi läsa om hur elever har blivit inspire-
rade och motiverade som en följd av sina upplevelser i ett 
eTwinning-projekt. Både eleverna och lärarna anser att det 
finns något för alla i eTwinning.
Både Michele och Yulia blev motiverade av sin projektup-
plevelse att lära sig mer. Upplevelsen hjälpte Michele att 
förstå och arbeta med olika och äldre människor. Delta-
gandet i projektet gav Yulia nya ansvarsområden vilket 
motiverade henne att sätta upp nya mål för sig själv och att 
fortsätta sina studier.
Vi får även höra om hur de olika lärupplevelserna har 
påverkat lärarna. Hur erfarenheten av att arbeta närmare 
sina elever i projekt har motiverat dem att förändra sitt sätt 
att undervisa och ta med fler av sina kollegor i skolorna. 

Michele Larini  (ålder: 22 år)

Elev, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
eTwinning-projekt: ‘Learning through generations’ (2012).  
Lärare: Liliana Rossetti. 
Skola: Istituto E. Fermi, Italien. 
Deltagande Länder: Polen, Italien, Tyskland, Spanien, Turkiet.

”Jag tror att det här alternativa lärsättet har en strikt praktisk tillämpbarhet på 
eleverna som blir mer motiverade att lära sig. I projektet utvecklade vi sociala 
och ämnesövergripande färdigheter. Istället för att vara passiva mottagare av 
information som i det traditionella lärandet uppmuntrades eleverna att vara mer 
proaktiva i aktiviteten och att delta i diskussionerna och debatterna. 

Det gav mig möjlighet att uppleva hur det är att samarbeta med människor som 
har så mycket erfarenhet jämfört med mig. Jag tror att det är en viktig faktor när 
jag kliver in på arbetsmarknaden.”

  De praktiska aspekterna av projektet är särskilt moti-
verande
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Yulia Lyulchuk  (ålder: 18 år)

Elev: Fordonslinjen.
eTwinning-projekt: “Midas” (2011-12).  
Lärare: Alison Allen. 
Skola: Gloucestershire College, Storbritannien. 
Deltagande Länder: Turkiet, Spanien, Estland, Italien och Polen. 

Roneta Chaliulina  (ålder: 22 år)

Doktorand (kemi), University of Aberdeen, Skottland, 
Storbritannien
eTwinning-projekt: “ Our Cities’ legends” (2005-2007).  
Lärare: Nomeda Vykertiene.
Skola: Tarailiai Progymnasium, (tidigare Tarailiai hög-
stadieskola), Litauen.
Deltagande Länder: Litauen och Polen.

”Jag lärde mig om länder i Europa, fick vänner och lärde mig mer om mänskliga rättigheter 
i projektet. Det var väldigt intressant för mig, eftersom min familj ursprungligen kommer 
från Ukraina och jag följer händelserna i Östeuropa och de sociala problemen.

Lektionerna blev roligare, vi fick projekt som tog oss utanför klassrummet. Jag blev 
eTwinning-elevambassadör vilket gav mig mer ansvar. Jag fick flera nya vänner, och med 
några har jag fortfarande kontakt med.

Det gjorde att jag ville studera och lära mig mer. Jag relegerades från skolan och fick vara 
ett tag på en enhet för avstängda elever. Jag följer nu mina drömmar och kommer en dag 
att arbeta för BMW!”

”eTwinning är ett roligt, engagerande sätt att lära sig och utveckla sina färdigheter och 
kunskaper i det engelska språket, och att samarbeta med andra elever i samma ålder som 
kan komma från ett annat land.

Det har utvecklat mina färdigheter i lagarbete, översättning och datoranvändning och det 
har stimulerat min fantasi. Det har ökat mitt ordförråd på engelska och mina allmänna 
kunskaper och insikter i det engelska språket. Det motiverade och uppmuntrade mig att 
lära mig språk.”

det finns något för alla oberoende av vilka 
betyg man har

det är engagerande, motiverande och inspirerande för barn i 
alla åldrar
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Asier Soria Fernandez (17) 
Gabriel Perez (14) 
Oscar Perez (17)  
Javier Marco (17)

”Mina klasskamrater och jag deltog i eTwinning-projekt i mer än tre år. Vi genom-
förde projekt om våra byar och gick djupare in på relationen mellan medlemmar 
i olika länder. Den bästa kompetensen man får är att kunna umgås med männi-
skor.” Javier Marco, journalist, Spanien

  ett roligare sätt att arbeta och lära sig på

CPEIP ”San Babil” – Ablitas, Spanien. 

eTwinning-projekt: olika från 2007 och framåt. 
Lärare: Juan F.Penas Viso.
Deltagande Länder: England, Polen, Spanien, Portugal.
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Miguela Fernandes
IT-lärare.
Skola: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.

”eTwinning hjälper mig att göra mina elevers lärande meningsfullt, att sätta deras 
lärande i flera olika ämnen i ett sammanhang. Det är mycket lättare för dem att 
dela med sig av sina kunskaper. Vi lär oss med varandra.

eTwinning är för alla elever, inte bara för elever med bättre betyg eller som 
är bättre på främmande språk. I det här projektet är alla jämlika, varje enskild 
färdighet behövs och det är ovanligt i andra projekt. Med eTwinning har alla 
elever möjlighet att ”resa” på samma sätt, det är fantastiskt!

I de flesta av mina klasser har jag elever inom yrkesutbildning, och vidareutbild-
ning och jag tror verkligen att eTwinning kan hjälpa dem att få självförtroende 
och göra att färre elever hoppar av. Steg för steg blev eTwinning ett integrerat 
projekt på min skola. Nu har vi ett större nätverk med elever, lärare och föräldrar 
som medverkar. eTwinning öppnar vår skola för Europa.”

”lektioner+ eTwinning = glada elever”

Irina Vasilescu  
Matematiklärare.
Skola: nr 195, Bukarest, Rumänien.

”Relationen med mina elever förändrades eftersom de tyckte att mitt ämne var 
vänligare och vi blev ”partner”. De blev nyfiknare, mer ansvarsfulla, de märkte 
att matte var användbart och hade kulturella aspekter.” 

eTwinning-medlem sedan: 2007. Antal eTwin-
ning-projekt: 12 (ca 250 elever)

eTwinning-medlem sedan 2005, driver flera 
projekt med över 400 elever

  Alla lärare är överens om att… relationen med 
deras elever har förändrats och blivit bättre... 
och även gjort det roligare för dem
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eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwin-
ning-projekt: 26 (ca 500 elever)

”Relationen mellan mig som lärare och mina elever som deltog i eTwinning-pro-
jekt har blivit bättre, eleverna är mer entusiastiska och villiga att göra arbetet, 
att studera nya saker och få information direkt från sina partner. De har blivit 
mer öppna i kommunikationen med mig, vilket har förändrat de traditionella 
lärar- och elevrollerna. eTwinning-lektionerna är roligare och mer avspända än 
andra lektioner, med tvåvägskommunikation och gruppdiskussioner.”

Zuzana Mészárosová  
Lärare i engelska och samhällskunskap.
Skola: Obchodná akadémia, Levice, Slovakien.

eTwinning-medlem sedan 2007. Antal eTwin-
ning-projekt: 15 (ca 150 elever)

”Att se hur ivriga barnen var att få arbeta med sina vänner i England och hur de 
hela tiden under sitt skolarbete tänkte på hur de skulle kunna utbyta erfaren-
heter och lärande med sina eTwinning-partner fick mig att inse att det var det 
rätta sättet att gå vidare på, fastän det ibland är lite ”långt ifrån den upptram-
pade stigen” i den ordinarie läroplanen.”

Paola Arduini  
Lärare i moderna främmande språk.
Skola: skola IC via Ferraironi, Italien.
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eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwinning-projekt: 20 (ca 600 elever).

”Under åren har fler och fler lärare deltagit i projekten, och fler och fler lärare 
kan se hur mycket intressantare och värdefullare de kan göra sin undervisning. 
Lärarna har insett att de kan lära sig något av partnerskolor.”

Anna Szczepaniak 
Lärare i engelska.
Skola: Szkoła Podstawowa, Polen.

  Det har lett till mer engagemang i skolorna

Alessandra Pallavicini
Lärare i engelska som främmande språk.
Skola: I.S.I.S. Galileo Galilei-skolan, Italien.

”Att arbeta med eTwinning innebär att man får arbeta med mycket större klasser 
än vanligt eftersom man har hand om sina egna elever men även om alla elever 
som är med i projektet från andra länder och det är väldigt spännande. Arbetet 
med eTwinning innebär att lära sig hur man utbyter och arbetar med projekt-
baserat lärande som är så stimulerande och motiverande för eleverna. För elev-
erna innebär arbetet med eTwinning att de lär sig att arbeta i grupper och att 
organisera sitt arbete, vilket gör språk och innehållsintegrerad inlärning (CLIL) 
mer meningsfull för dem. På min skola verkar nu fler och fler lärare förstå detta 
och har registrerat sig på sidan.”

eTwinning-medlem sedan 2005, driver flera projekt med över 400 elever
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eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwinning-projekt: 14 (ca 500 elever)

”Genom eTwinning utvecklades flera Comenius  och senare Erasmus-projekt på 
vår skola. Fler och fler lärare deltar i internationella aktiviteter eftersom de ser 
klara fördelar och allt det roliga de för med sig till skolan. Lärarnas intresse att 
lära sig främmande språk är det bästa beviset på detta. Förra året anmälde sig 
26 av våra 48 lärare till språkkurser i engelska. Naturligtvis skulle allt detta inte 
gå att genomföra utan stöd av våra rektorer! Varje eTwinning-initiativ och inter-
nationell aktivitet välkomnas med stor entusiasm inte bara av skolledningen, 
utan även av lärare, elever och föräldrar. Den viktigaste fördelen med internatio-
nellt samarbete är enligt min mening de stärkta relationerna mellan lärarna på 
vår skola, deras vilja att lära av varandra, att utbyta och skapa nya initiativ till-
sammans. Detta förs naturligtvis sedan vidare till eleverna, så i slutändan vinner 
alla på eTwinning.”

Stasele Riskiene
Lärare i engelska.
Skola: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Litauen.
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Att delta i eTwinning-projekt har många fördelar. Nedan 
berättar ett antal elever hur medverkan i projekten hjälpte 
dem att utveckla sitt självförtroende och sin förmåga att 
möta olika situationer och människor. 

Läs om hur både Olivia och Louis genom sina olika eTwinning-
upplevelser fick större självförtroende. För Sofia innebar 
det att hon fick lättare att anpassa sig, och för Marion är 
eTwinning hennes livs äventyr. Vi börjar med Martyna, vars 
eTwinning-upplevelse, liksom Mantvydas, som vi hörde från 
i det första kapitlet, började på förskolan 2005-06. 

Martyna Flieger (ålder: 16 år)

Elev
eTwinning-projekt: “Playing and Learning” (2005-06).
Lärare: Ewa Matuszczak.  
Skola: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w 
Głogowie, Polen. 
Deltagande Länder: Spanien och Polen. 

”När jag gick på förskolan deltog jag i ett eTwinning-projekt. Jag gillade projektet 
väldigt mycket eftersom jag lärde mig mycket om datorer och det bästa var att 
leka med datorn.

Min medverkan i eTwinning har gett mig många erfarenheter som är till hjälp 
idag. Det hjälper mig till exempel i skolan och att träffa nya vänner. Det lärde mig 
även hur man kommunicerar och samarbetar med andra människor.”

ger dig större självförtroende och 
utvecklingsmöjligheter
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Lois Pape (ålder: 22 år)

Studerande: University of Cambridge, Storbritannien.
eTwinning-projekt: Europe, Éducation, École (2009-11).  
Lärare: Czeslaw Michalewski. 
Skola: Lycée de Sèvres/Jean-Pierre Vernant, Frankrike.

”Under mina två sista år i gymnasieskolan deltog jag i filosofikonferenser på nätet. I regel 
skulle jag lyssna på en presentation och om möjligt göra mitt bästa för att formulera en 
åsikt och en öppen filosofisk fråga inför publik. En gång deltog jag i ett möte på Centre 
des Nouvelles Industries et Technologies på La Défense där jag skulle diskutera de peda-
gogiska fördelarna med att diskutera filosofi med elever i andra länder.

Eftersom jag är en ganska blyg person gav den här upplevelsen mig möjlighet att lära 
mig att tänka snabbt, få självförtroende att bilda mig en egen åsikt och prata inför publik.

Att lära sig att kommunicera offentligt och/eller på nätet är färdigheter som är svåra att 
utveckla på annat håll men som behövs överallt. Det ger möjlighet lära sig och tänka utan 
att bli tvingad till det.”

  hjälper dig att tänka snabbt, få 
självförtroende och prata inför en publik

Tomasz Stasiński  (ålder: 21 år)

Studerande: Wroclaw tekniska universitet.
eTwinning-projekt: “Enjoy your meals and festivals”  
(2006-2008). 
Lärare: Anna Szczepaniak. 
Skola: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,  
Dzierżoniów, Polen.
Deltagande Länder: Polen, Portugal, Italien och Storbritannien.

”Det här projektet hjälpte mig att ta mina första steg mot att börja prata flytande 
engelska. Det gav mig även min första betydande möjlighet att träffa människor från 
andra länder som är i samma ålder och har liknande åsikter.

Tack vare eTwinning tror jag att jag fått större självförtroende, eftersom jag insåg 
att det är väldigt användbart att lära sig främmande språk. Detta självförtroende 
gjorde mig ännu ivrigare att utveckla mina språkfärdigheter, så jag försökte sätta 
upp olika mål för mig själv. Det senaste, som jag har lyckats nå, är att få ett bra 
betyg på Cambridge Certificate in Advanced English. eTwinning-projektet hjälpte 
mig verkligen till det.”

gör dig mer självsäker och ivrig att 
utveckla språkfärdigheter
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Sofia Daniela Gonçalves da Silva  (ålder: 27 år)

Geriatriksjuksköterska, Lar João Paulo II.
eTwinning-projekt: “Dagli autoritarismi alla Democrazia 
europea” (2006).  
Lärare: Maria da Luz Sampaio (huvudsamordnare), Teresa 
Lacerda (samordnare).
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.

”Det har gått nästan tio år, men jag minns fortfarande den här upplevelsen som om det 
vore i dag.

Att vara med i eTwinning-projektet ökade min förmåga att kommunicera och utbyta 
information för att anpassa mig till alla möjliga omständigheter. Utbytet på nätet gjorde 
det möjligt för mig att utveckla och tillämpa mitt kritiska tänkande på situationer och 
ökade även min skicklighet i datateknik.

Jag har fortsatt att hålla kontakten med minst två italienska elever på nätet. Vi utbyter 
idéer och frågor om hur vårt liv är efter alla dessa år.”

  hjälper dig att utvecklas som individ

Gil Fernandes de Sousa (ålder: 25 år)

Fotbollstränare, FC Tirsense.
eTwinning-projekt: “ClimaSOS” (2007 to 2009).   
Lärare: Teresa Lacerda. 
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Länder: Cypern, Ungern, Italien Portugal, Spanien och 
Sverige.

”Jag började utveckla kompetenser när jag arbetade i en multikulturell grupp. Jag 
förstod att det jag ser i livet är unikt och beroende av hur man lever, var man bor 
och vem man lever med.

Jag kände att jag utvecklade färdigheterna och förmågan att kommunicera och 
möjlighet att göra detta. Det är annorlunda när man är 15, 16, 17 år gammal än när 
man är 30. 

Min upplevelse gjorde att jag lättare accepterar nya upplevelser, och att jag lärde 
mig att samhället är ett öppet fönster. Vi kan inte stänga dörrar eller fönster. Vi 
måste kunna uppleva nya erfarenheter.”
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Jessie Lenton (ålder: 19 år)

Studerande, University of Birmingham. eTwinning-projekt: project 2010.  
Lärare: Liz Willey. Skola: Hawley Place School, Storbritannien. Länder: UK, FR.

”En av de stora fördelarna som jag upplevde under min tid med eTwinning var att jag förbät-
trade mina språkkunskaper. Jag kunde få de höga betyg jag behövde, och jag är säker på 
att det förbättrade självförtroende jag fick när jag sattes på prov var till oerhörd hjälp. Att 
försöka följa en snabb konversation mellan tonåringar kan vara svårt - men när man förstår 
det viktigaste kan man vara glad!

Upplevelsen hjälpte mig att öppna mina ögon för olika slags människor och kulturer och har 
lärt mig att umgås med andra med olika slags bakgrund, och tack vare det har jag fått goda 
vänner i hela världen, från Hong Kong och Singapore till Polen och Ryssland! De språkfär-
digheter som jag har utvecklat under åren har även gett mig en fördel när jag sökte jobb på 
och efter universitetet, eftersom det är en eftertraktad egenskap bland arbetsgivare.

Enligt min åsikt är det ett stort privilegium att få tränga in i andra kulturer och bekanta sig 
med andra språk, ett privilegium som jag är tacksam för varje dag. Det lär dig att ha ett öppet 
sinne och ökar dina möjligheter inför framtiden. Jag rekommenderar alla till 100 % att delta i 
eTwinning. Sätt värde på de vänner du får och lär dig mer av dem!”

  ögonöppnande, spännande och bidrar till att bygga viktiga broar mellan 
våra samhällen. Det ger vänskap och upplevelser för framtiden

Nisan Bal (ålder: 17 år)

Elev: Özel Bilim-skolan  
eTwinning-projekt: “Intercultural dialogue through fairytales, 
drama and art” (2011-2012).
Lärare: K.Belgin Saka Üstünel.
Skola: Yeni Turan İlkokulu, Turkiet. 
Länder: TR, BG, AR, AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE, GR, 
HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK, RS, ES, 
SE, UA. 

“I projektet kommunicerade jag med vänner från hela Europa. Det hjälpte definitivt mitt 
självförtroende. Före eTwinning, hade jag grammatikkunskap men jag kunde inte prata 
flytande. Jag kom över denna svårighet med hjälp av eTwinning-projektet. Projektet är fullt 
av trevliga upplevelser. Våra Skypemöten var planerade till ett visst klockslag, och vi väntade 
alltid otåligt på att få att börja. Efter projektet, följer jag ungdomsprojekt  och jag försöker att 
förbättra mina kunskaper i främmande språk. I framtiden, vill jag resa till utlandet. För mig kan 
upplevelsen av eTwinning sammanfattas: Upptäck den bästa delen av den här lilla världen “.

stärker självförtroendet att prata på ett annat språk
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”En gång i veckan hade vi en lektion tillsammans med elever i Europa och regelbunden 
chatt på nätet eller via videokonferens för att diskutera filosofiska texter eller idéer som 
vi hade studerat.

Att diskutera filosofiska idéer med personer från olika länder och kulturell bakgrund var 
väldigt berikande. Det fick mig att fundera över svåra frågor utifrån olika perspektiv och 
synsätt. Debatterna utmanade mina egna åsikter och tvingade mig ofta att inte bara 
formulera dem så tydligt som möjligt, utan jag fick ofta ompröva dem helt genom att 
påpeka problem eller omotiverade antaganden som mina kamrater i klassen kanske 
delade och därför inte ifrågasatte.

Min upplevelse i projektet Europe, Éducation, École har en direkt inverkan på hur jag 
förhåller mig till mitt arbete som forskare och lärare i filosofi. Det påminner mig ständigt 
om att det finns olika sätt att ägna sig åt filosofi och olika perspektiv på alla givna ämnen, 
och att alla kan vara värdefulla på sitt sätt.

eTwinning är en mycket unik möjlighet för elever i alla åldrar att öppna sig för flera olika 
lärande- och undervisningsstilar och för andra i nätverk som kan skilja sig avsevärt från 
deras.

Gör det bästa av dessa ovärderliga utbyten och relationer. Det är på samma gång en 
utmaning, en lärupplevelse och ett mänskligt äventyr.”

Marion Durand (ålder: 25 år)

Doktorand, University of Toronto, Kanada.
eTwinning-projekt: Europe, Éducation, École  
(2009-2010).    
Lärare: Czeslaw Michalewski.  
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankrike.

en utmaning, en lärupplevelse och ett mänskligt 
äventyr! 
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Olimpia Copăcenaru  (ålder: 22 år)

Masterstudent: (Master i geografiska informationssystem) 
Universitetet i Bukarest – geografiska fakulteten
eTwinning-projekt: “The Place We Live In” (2006-08).  
Det aktuella projektet pågick: november 2006 – oktober 
2008. 
Lärare: Irina Vasilescu. 
Skola: Högstadiet no. 92, Rumänien.
Länder: Spanien, Polen, Frankrike, Italien, Rumänien. 

att ta ansvar för sitt nuvarande och framtida liv.

eTwinning idag – öppna dörrar i morgon

Introduktion: 
De viktigaste målen i vårt projekt var att undersöka natur- och kulturarvet i 
de städer eller regioner vi kom ifrån, att marknadsföra dem via elektroniska 
och traditionella turistguider, bilder, reklaminslag, en flerspråkig ordlista med 
viktiga kommunikativa fraser, en tidning på nätet och att belysa likheterna och 
skillnaderna i varje lands traditioner. Vår skola var bland de första i Bukarest som 
prövade den här metoden med informellt lärande. Eftersom vi var den första 
elevgruppen från min skola som fick åka på ett utbyte och även den yngsta av 
dem alla, visste jag inte vad jag hade att vänta mig. Innan jag åkte jag åkte till 
Spanien kände jag mest till eTwinning i teorin, men snart förändrades allt när jag 
blev mer och mer engagerad.

Fördelarna med att vara med i eTwinning: 
När jag ser tillbaka inser jag nu hur deltagandet i eTwinning gjorde det möjligt 
för mig att förbättra min personlighet genom att jag fick mer självförtroende, 
ansvarskänsla och att jag även blev flexiblare när jag anpassade mig till nya 
förhållanden. Varje erfarenhet var annorlunda och varje besök förde med sig 
något nytt och utmanande för mig, och varje gång jag återvände hem var 
jag mer oberoende och säker. Även om jag i början var rätt blyg förbättrade 
samarbetet med människor från olika delar av Europa min sociala kompetens 
och fick mig att förstå hur interkulturella situationer kan påverka partnerskap 
och lagarbete.
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”Att delta i eTwinning innebär att ta ansvar för sitt nuvarande och 
framtida liv eftersom man får en ny syn på världen. Det finns inga 
nackdelar och man kommer att minnas tiden i projekten under 
hela sitt liv.”

Vad upplevelsen har betytt: 
att vara med i eTwinning har haft en enorm betydelse för mig. Först och främst 
förändrar eTwinning både undervisnings- och lärandemetoder eftersom det gör 
lärare och elever till självständiga och ansvarsfulla europeiska medborgare. Efter 
projektet har jag medverkat i flera icke-statliga organisationer för att skydda 
miljön eller för att marknadsföra lokala turistattraktioner eller kulturarv, och 
på så sätt deltagit i beslutsprocessen på lokal nivå. Förutom att jag verkligen 
förbättrade mina språkkunskaper i engelska och särskilt min muntliga färdighet, 
övervann tidigare svårigheter och fick större självförtroende, bidrog mitt besök 
i Spanien, och att jag höll kontakten med min utbytespartner, till mitt beslut att 
lära mig spanska. Nu kan jag inse vilken tur jag hade eftersom jag under 2016 
kommer att få delta i ett halvårs Erasmusutbyte vid universitetet i Cordoba, där 
alla kurser ges på spanska. Dessutom bidrog alla artiklar jag skrev för projektet 
till att jag förbättrade både mina färdigheter inom IT och journalistik som jag 
senare använde i mina projekt på universitetet.

Råd till andra som vill gå med: 
Att delta i eTwinning innebär att ta ansvar för sitt nuvarande och framtida 
liv eftersom man får en ny syn på världen. Det finns inga nackdelar och man 
kommer att minnas tiden i projekten under hela sitt liv.

Detta är eTwinning:  
Att delta i eTwinning är fantastiskt eftersom det vidgar vyerna, ger oförglömliga 
minnen och öppnar nya dörrar för framtida personlig utveckling.
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ATT UTVECKLA NYA 
FÄRDIGHETER
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Förutom att utvecklas som person ger eTwinning elever 
och deras lärare möjlighet att förbättra och utbilda nya 
färdigheter och kompetenser. För mer information om hur 
eTwinning stödjer utvecklingen av 2000-talets färdigheter 
och kompetenser, läs 2014 års eTwinning-bok ”Utveckla 
elevers kompetenser med eTwinning”.
Vi har redan sett att eleverna tar upp nya färdigheter och 
kompetenser i sina redogörelser i de tidigare kapitlen. I 
det här kapitlet belyser vi några specifika exempel på hur 
användbara dessa nya färdigheter har visat sig vara för både 
elever och lärare när de har gått vidare i sina liv och karriärer.

Margarida Gonçalves Fonseca  (ålder: 25 år)

Förskollärare  
eTwinning-projekt: “ClimaSOS” (2007-2009).
Lärare: Teresa Lacerda.  
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal. 
Länder: Cypern, Ungern, Italien Portugal, Spanien och 
Sverige. 

”Under projektets gång utvecklades många färdigheter, enligt min mening fram-
förallt kommunikativa färdigheter, samarbete, ledarskap och ansvarstagande. 

Tack vare de uppgifter vi fick utföra ställdes vi inför helt olika slags grupper i formella 
situationer, vilket tvingade oss att använda formellt språk, och när det gäller Sverige 
ett annat språk. 

Eftersom det var fyra personer som arbetade för samma sak krävdes det att någon 
tog en ledande roll (i vårt fall var vi två) och definierade arbetsuppgifter och ägare. 
Förmågan att leda och att dela upp olika ansvarsområden var de färdigheter i den 
här lärprocessen som hade störst inverkan på min arbetsmetod.”

  Ledarskapskompetens är ovärderlig i arbetet
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Federico Gallo (ålder: 22 år)

Studerande: universitetet i Udine.
eTwinning-projekt: Pek, the Traveller Flea” (2011-12).  
Lärare: Alessandra Pallavicini. 
Skola: I.S.I.S. Galileo Galilei, Italien.
Länder: Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Tjeckien, 
Bulgarien, Turkiet. 

”Medverkan i det här projektet gjorde mig mer kreativ och innovativ och var även till hjälp 
för problemlösning och kritiskt tänkande, och detta är mycket viktigt för mina univer-
sitetsstudier!
Jag utnyttjade erfarenheten av att ha varit med i ett eTwinning-projekt i mina studier, 
eftersom det var en möjlighet att förbättra min engelska, och det bidrog även till min 
förmåga att samarbeta med andra människor.

eTwinning är fantastiskt eftersom man kan utmana sig själv - jämföra sina idéer och sina 
antaganden med människor från andra delar av världen.”

  På universitetet har man nytta av förmågan till 
kritiskt tänkande

Szymon Czerniawski (ålder: 21 år)

Studerande: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu.
eTwinning-projekt: “Enjoy your Meals and Festivals” (06-08). 
Lärare: Anna Szczepaniak. 
Skola: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Dz-
ierżoniów, Polen. 
Länder: Polen, Portugal, Italien och Storbritannien.

”Tack vare vårt projekt har jag lärt mig hur man gör olika sorters multimediepresentationer 
på rätt sätt. Jag har även lärt mig om kulturen och sederna i andra europeiska länder och 
jag har blivit mer öppen för att träffa människor från olika delar av Europa

Att delta i ett eTwinning-projekt har säkert hjälpt mig att övervinna språkbarriärer när 
jag pratar med elever och vuxna. När jag deltog i ett elevutbyte i Portugal lärde jag mig 
snabbare och lättare att lära känna andra människor. Det är tack vare eTwinning-projekt 
som jag nu på universitetet inte har några problem att göra avancerade multimediep-
resentationer.
Delta i eTwinning-projekt, för det utvecklar din personlighet och kompetens vilket är till 
hjälp för dig i framtiden.”

  Färdigheter i teknik och presentation är 
till nytta i universitetsprojekt
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Doğa KAMUTAY (ålder: 14 år)

Elev: İzmir Kız Lisesi.
eTwinning-projekt: Alla jämlika, alla olika, alla européer gör 
miljövänliga saker (2014-15).  
Lärare:  Ceren TEZEL KELEŞ.
Skola: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Turkiet.
Länder: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR.

Kreativa färdigheter är värdefulla inom många 
områden

Samuel Pape (ålder: 28 år)

Jurist, Storbritannien.
eTwinning-projekt: Europe, Éducation, École (2005 till 
idag).   
Lärare: Czeslaw Michalewski. 
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankrike. 
Länder: olika i Europa

”Jag har varit med i EEE-projektet under de senaste 12 åren, först som elev på Lycee de Sevres och 
sedan när jag var student vid universitetet i Oxford och i juridisk yrkesutövning i London. Jag har varit 
med på och deltagit i flera konferenser om olika filosofiska eller europeiska ämnen, personligen eller via 
videokonferens.

Projektet har gett mig värdefulla möjligheter att prata offentligt inför en stor internationell publik, och 
det redan i ett tidigt skede, och om ämnen som jag bryr mig mycket om. 2005 bjöds jag till exempel in 
för att i korthet utbyta åsikter om idén med ett europeiskt samvete. 2013 höll jag en föreläsning om lag 
och moral via videokonferens för åhörare i Europa (som sedan har lagts upp på Dailymotion och setts 
hundratals gånger).

Det här projektet har gjort att jag kan fortsätta att ha kontakt med en grupp människor med vilka jag har 
ett gemensamt engagemang för Europa och filosofiskt tänkande. Det har inneburit att jag har fortsatt att 
reflektera över dessa ämnen och fått möta mycket vidare perspektiv än jag annars skulle gjort under min 
studie- och yrkeskarriär så här långt.”

”I projektet gjorde jag flera affischer för vår skolas anslagstavla. Jag pratade i telefon med mina 
vänner i de andra länderna. Jag skapade min egen avatar med verktyget Voki. Jag gjorde en kort 
video för att presentera min stad.

Det här projektet var väldigt viktigt för mig, särskilt för min kreativitet. Jag arbetade med Animato, 
Glogster, Voki, Prezi för mina presentationer. Jag har lärt mig mycket om webbverktyg som jag aldrig 
hade hört om tidigare. Jag pratade direkt med mina utländska vänner via Skype och Viber.

I skolan presenterade jag vårt projekt och informerade om eTwinning för alla på skolan, både lärarna 
och eleverna. Och nu gör min lärare en intervju med mig om min eTwinning-upplevelse.

Efter min universitetsutbildning vill jag åka utomlands för min doktorsexamen. Så det här projektet 
hjälpte mig att förbättra min engelska och att få många vänner från nio olika länder.”

  Självförtroende att prata offentligt är så 
viktigt för studier och arbete
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Ria Bisba  (ålder: 21 år)
Kemistuderande, universitetet i Ioannina.
eTwinning-projekt: SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory (2010-11).   
Lärares: Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis. 
Skola: 5:e gymnasiet i Veria, Grekland.
Länder: Frankrike, Slovenien, Grekland, Spanien, Polen, Turkiet.

Natália Patrícia Ribeiro Vieira  (ålder: 24 år)
Sjuksköterska, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.
eTwinning-projekt: “ClimaSOS” (2007-09).  
Lärare: Teresa Lacerda. 
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Deltagande Länder: Cypern, Ungern, Italien Portugal, Spanien och Sverige.

Martina Karaková   (ålder: 20 år)
Studerande, medicinska fakulteten, universitetet i Ostrava.
eTwinning-projekt: “Wir spielen Schauspieler“ (2008-09).   
Lärare: Mgr. Silvia Malegová. 
Skola: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, 746/5, Slovakien.
Deltagande Länder: Slovakien, Polen och Grekland.

Kommunikation, språk och samarbete

”Att delta i det här projektet var en fantastisk upplevelse. Inte bara för de saker vi elever fick lära 
oss, t.ex. om solen och solfläckar, astronomi i allmänhet, utan också för de samtal som vi elever 
hade under projektet. Vi kom närmare varandra och vi hittade gemensamma intressen och saker 
som fascinerar oss.

Under projektets andra år började jag mina studier på universitetet. Mina erfarenheter av eTwin-
ning har hjälpt mig att få bättre relationer och att lättare samarbeta med mina universitetskam-
rater under projekten med kemilaborationer. Jag var också van vid IKT så jag kunde använda det 
i mina nya projekt för att presentera mitt arbete på ett trevligt sätt.

Var inte rädd för att göra saker på ett annat sätt eller att delta i eTwinning-projekt, för du får 
många fördelar senare i livet och din kommande karriär.”

”Att delta i eTwinning ger dig möjlighet att kommunicera på andra språk, att umgås med människor 
från andra länder som alla har ett gemensamt mål.

Det här projektet hjälpte mig utveckla många färdigheter som kreativitet och kommunikation. Det 
öppnar även dörrar till andra projekt, det gör oss lämpligare och bättre förberedda för arbetslivet.”

”eTwinning hjälpte mig att förbättra mina språkkunskaper och att inte vara rädd för att prata med 
utländska elever. Det lärde mig att respektera olika åsikter och att komma bra överens med komp-
isar som jag lärde känna. Det viktigaste är att jag märkte att språket, kulturen och avståndet inte var 
ett hinder för att få vänner och att lära sig något nytt.

Efter eTwinning-projekten har jag förbättrat mina kunskaper i tyska och engelska. Jag läser regel-
bundet tyska tidningar och tittar på tyska TV-program. Tack vare det är jag inte rädd för att kommu-
nicera med utlänningar. Jag tror att jag inte kommer att tveka att gå med i nya intressanta projekt 
eller Erasmus+ på universitetet.

Jag anser att eTwinning stödjer Europeiska unionens motto: ”Förenade i mångfalden” Ett råd till 
framtida deltagare: Prova det, du kommer inte att ångra dig.”
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Zuzana Adámyová (ålder: år)

Projektledare, AT&T Slovakien.
eTwinning-projekt: “Human Rights” ( 2005).
Lärare: Zuzana Mészárosová. 
Skola: Obchodná akademia Levice, Slovakien. 
Länder: Slovakien – Österrike. 

”Programmet har inte bara gjort att jag fick träffa nya människor och 
förbättra min engelska, jag lärde mig också att presentera idéer för en 
grupp med främlingar. Jag lärde mig att respektera olika åsikter utan att 
känna behov av att diskutera varje detalj. Nu arbetar jag som projektle-
dare för ett amerikanskt företag där jag använder nästan alla mina erfar-
enheter dagligen: att leda gruppen, fördela olika uppgifter, handleda, 
utbilda, leda besöken, och allt detta är områden där jag använder erfar-
enheter från eTwinning.” 

Vad eTwinning kan lära dig:
Introduktion: jag deltog i eTwinning-programmet på gymnasiet. Vi organiserade och 
deltog i olika aktiviteter om mänskliga rättigheter. Arbetet i projektet gav mig inte bara 
nya och fördjupade kunskaper om mänskliga rättigheter utan jag fick även möjlighet att 
leda mina klasskamrater som deltog i projektet och mycket nära kontakt med projekt-
partner från Österrike.

Fördelar med att vara med i eTwinning: Programmet har inte bara gjort att jag fick 
träffa nya människor och förbättra min engelska, jag lärde mig också att presentera 
idéer för en grupp med främlingar. Jag lärde mig att respektera olika åsikter utan att 
känna behov av att diskutera varje detalj.

Hur har du utnyttjat dina erfarenheter: Efter att jag tagit studenten bestämde jag mig för 
att fortsätta och vidga mina vyer genom att fullfölja min masterexamen i internationella 
relationer och diplomati. Nu arbetar jag som projektledare för ett amerikanskt företag 
där jag använder nästan alla mina erfarenheter dagligen: att leda gruppen, fördela olika 
uppgifter, handleda, utbilda, leda besök och allt detta är områden där jag använder 
erfarenheter från eTwinning.
Råd till andra som vill gå med: Mitt råd till elever är definitivt: VAR AKTIV! Om du har en 
fantastisk lärare som jag hade som går utöver vad som krävs i skolans normer för att visa 
dig och lära dig mer, så ta vara på möjligheterna och gör det bästa av dem.

  ofta användbara färdigheter som projekthantering
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Juan F. Peñas Viso
Låg- och mellanstadielärare – spanska, matematik och konst 
Skola: CPEIP “San Babil” – Ablitas.
eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwinning-projekt 
sedan starten: 12 (ca 200 elever).

Palmira Ronchi
Lärare i matematik och datavetenskap
Skola: IISS Vivante-Pitagora BARI - Italien.
eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwinning-projekt 
sedan starten: 14 (ca 500 elever).

Rossana Maglia
Lärare i moderna främmande språk  
Skola: Liceo delle Scienze Umane ed Economico So-
ciale “S. Anguissola.
eTwinning-medlem sedan 2005. Antal eTwinning-pro-
jekt sedan starten: 12 (ca 300 elever).

”Jag har lärt mig att förändra min undervisningsstil genom att använda färre böcker och mer 
kreativitet och gemensamt arbete med IKT och webb 2.0-verktyg.”

”Möjligheten att utbyta idéer och teknik för undervisningen med andra europeiska lärare i flera 
ämnen förändrade mitt sätt att använda IKT-verktyg.”

”eTwinning har haft en positiv inverkan på mina elevers inställning till att studera eftersom de är 
mer kreativa, kan använda språket i en verklig miljö och lära sig utan att bli uttråkade.”

och när det gäller lärarna har eTwinning också hjälpt 
dem att utveckla sin tekniska kompetens och samar-
betsförmåga.
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Eleni Kostopoulou
Lärare i engelska.
Skola: 5:e gymnasiet i Veria, Grekland.
eTwinning-medlem sedan 2005.

Antal eTwinning-projekt sedan starten: mer än 20 (ca 150 
elever).

Marina Marino
Lärare i franska.
Skola: Liceo F. Cecioni, Italien.
eTwinning-medlem sedan 2006. Antal eTwinning-projekt 
sedan starten: 20 (ca 1000 elever).

”….du är inte ensam. Där finns en europeisk lärare för att stödja dig, lyssna på dig och även få 
hjälp av dig.”

”eTwinning är en verklig pedagogisk glädje!”

”Jag har, kort sagt, tagit på mig rollen som handledare, organisatör, föreslår gemensamma 
teman och frågor där eleverna stakar ut sin individuella väg, arbetar i par eller i grupper och 
sedan diskuterar med sina kamrater och lärare.

Vi har valt att använda IKT för att arbeta kreativt på distans (men distans för oss närmare) 
och att skapa en äkta ”virtuell klass”, en miljö där vi kan leva vår ”pedagogiska dröm”.

Entusiasm gör pedagogiska underverk! Många elever har förändrat sina liv tack vare den 
här upplevelsen: många studerar nu utomlands, andra letar efter jobb just i de länder, i de 
städer som de hade lärt känna genom eTwinning-projekt. Många har fortfarande nära rela-
tioner med de ”utländska” elever som också var de ”klasskamrater” som de studerade och 
entusiasmerades med.

eTwinning har förändrat deras liv, det har gjort dem till mer öppna medborgare i världen. 
eTwinning har förändrat mig, både professionellt och som människa: Jag kan inte längre 
undervisa så som jag gjorde tidigare, alla mina klasser har ett eTwinning-projekt varje år 
och eTwinning är min metod och min kursplanering. Jag är nu mer öppen som person och 
starkare. Jag arbetar med samma glädje som jag lever med eftersom jag har sett och ser att 
tro på idéer inte bara är möjligt utan även nödvändigt i en värld som är alltmer osäker och 
svåröverskådlig.”
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K A P I T E L  

ATT PÅVERKA DEN FRAM-
TIDA RIKTNINGEN
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K A P I T E L  I det här sista kapitlet berättar elever vars framtida studier 
och karriärval har påverkats av deras eTwinning-upplevelser. 
Som i de tidigare kapitlen kommer den stora mångfalden i 
deras upplevelser fram i deras fullständiga redogörelser. Vi 
lyfter fram några exempel från elever som blev inspirerade 
av sina projekt när de skulle välja sin framtida inriktning och 
bostadsort.

Riccardo Santini (ålder: 24)

Säljare, H&M. Hennes och Mauritz SAS. Masterexamen 
i språkvetenskap (didaktik för moderna språk) vid 
universitetet Ca’ Foscari i Venedig
eTwinning-projekt: “Planète @dos” (2005-2010).
Lärare: Marina Marino.  
Skola: Liceo F. Cecioni, Italien.  
Länder: Frankrike, Österrike, Belgien, Tyskland.

”Jag upptäckte en ny värld med olika kulturer och åsikter. Tack vare den här 
upplevelsen lärde jag mig den verkliga innebörden av relativitet och att mång-
fald är en tillgång för vårt samhälle. Min fascination tilltog också för fransk kultur, 
litteratur och språk, för lingvistik och för översättning.

Jag förbättrade mina färdigheter i franska tills jag nådde C2-nivån. Tack vare det 
har jag antagits till en utbildning i moderna språk för tolkar och översättare vid 
universitetet i Trieste och jag bestämde mig för att delta i Erasmus-projektet i 
Paris under läsåret 2011-2012. När jag hade tagit min kandidatexamen började 
jag studera didaktik för moderna språk vid universitetet Ca’ Foscari i Venedig 
där jag skrev min avhandling helt på franska.”

  inspirerad att studera språk

K A P I T E L  5
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K A P I T E L  5

Cecilia Cicchetti (ålder: 15 år)

Elev.
eTwinning-projekt: “Friendship-Amicizia” (2007-2010).  
Lärare:  Paola Arduini. 
Skola: grundskolan Iqbal Masih, Italien. 
Länder: Italien och Storbritannien.

”eTwinning-upplevelsen påverkade mitt liv starkt: tack vare projektet tycker jag om att 
studera och prata engelska, jag gillar att se på filmer och läsa böcker på engelska.

Den här upplevelsen har varit till hjälp för att börja skaffa mig kvalifikationer i engelska 
(i år klarade jag FCE och nästa år ska jag försöka klara CAE-provet). eTwinning-projektet 
har också gjort det möjligt för mig att kommunicera med många människor i olika situa-
tioner, gett mig självförtroende att prata engelska och klara vanliga situationer med min 
engelska.”

Edmundas Riskus (ålder: 18 år)

Studerande: Vilnius Gediminas tekniska universitet.
eTwinning-projekt: olika, t.ex. Our Living Environment, 
Teddy Bear (2007-).  
Lärare: Stasele Riskiene. 
Skola: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Litauen.
Länder: Litauen, Tyskland, Slovenien.

”eTwinning var den största inspirationskällan för roliga lärandeaktiviteter på min 
skola. Våra lärare försökte hela tiden engagera oss i olika projekt som gav oss fina 
minnen och en massa upplevelser.

Förutom alla sociala färdigheter som jag utvecklade lärde jag mig också en hel del 
om att använda datorer och skapa olika medier. Jag såg de enorma möjligheter till 
kommunikation, presentation och utbyte som datorer öppnar för människor i hela 
världen. Jag började undra hur allt detta fungerar och det var en sorts början till det 
jag gör nu. Jag studerar programutveckling på ett universitet och det är ett steg mot 
min framtid.”

inspirerad att studera programutveckling 
och programmering
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K A P I T E L  5

Angelarita De Marzo (ålder: 28 år)

Programutvecklare, Applicazioni di ingegneria ed informat-
ica srl.
eTwinning-projekt: “Crop Circles Challenge” (2005-06)
Lärare: Palmira Ronchit.
Skola: ITC VIVANTE BARI, Italien.  
Länder: Italien, Belgien, Grekland.

”I vårt eTwinning-projekt hade vi en utmaning i matte och kreativitet med en belgisk och 
en grekisk klass. Vi avbildade formerna på sädesfältscirklar med ett mycket intressant 
program med öppen källkod, GeoGebra, och färglade dem.

Jag började studera programmering på gymnasiet och jag gillade det ämnet och fort-
satte att studera det på universitetet. Jag använde programmet (Geogebra) när jag läste 
min första mattekurs på universitetet: jag övade med uppgifter för funktionsstudier och 
kontrollerade sedan resultaten genom att jämföra mina diagram med de som jag fick 
med programmet.”

Elise Comte (ålder: 20 år)

Studerande: filosofi och tyska, La Sorbonne, Paris
eTwinning-projekt: EEE (2011-12).   
Lärare: Czeslaw Michalewski. 
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankrike.
Länder: DE, GR, IT, RO, CZ, SK och  FR.

”Det var sista året som jag studerade litteratur i skolan och det var första året jag 
studerade filosofi. Genom att delta i det här projektet via videokonferenser fick jag 
verkligen möta detta nya universum, som visade sig vara mycket mer livfullt och 
fängslande än om vi t.ex. hade ställts direkt inför texterna.

Det här projektet utgår från en begynnande medvetenhet om världen tack vare filo-
sofi, där jag fann en påtaglig mångfald på flera plan. Under konferenserna intresse-
rade jag mig inte bara för flera områden (konst, spel, metafysik, döden), utan jag 
träffade också människor med olika ursprung och känslor och från olika kulturer. Allt 
detta hjälpte mig att förstå att filosofi är en del av vardagen, ett slags daglig reflek-
tion som bygger på filosofins djup, en viss intuition (Pascal) och den grundlighet 
som de stora filosofers verk kräver som vi också fick möta.”

  inspirerad att studera filosofi
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K A P I T E L  5

Morgane Avellaneda (ålder: 22 år)

Masterexamen i litteratur, förbereder sig för en lärarexamen
Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), Frankrike
eTwinning-projekt: Europe, Éducation, École (2009-10). 
Lärare: Czeslaw Michalewski. 
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankrike. 
Länder: Tyskland, Grekland, Italien, Rumänien, Tjeckien, 
Slovakien och Frankrike. 

”Mitt deltagande i det här projektet har varit till hjälp för mina studier, 
både genom att ge ganska annorlunda erfarenheter utifrån en läroplan 
och genom att jag fått träna på att prata framför folksamlingar och 
kameror.” 

Tack eTwinning!
Introduktion: Fokus för Europe, Éducation, École ligger på att utbyta kunskaper och 
åsikter via videokonferenser. Det främsta ämnet är filosofi, men projektet är även öppet 
för andra ämnen - språk, litteratur, historia, pedagogik – och att människor från olika 
länder kan visa andra sätt att se på världen.

Fördelar med att vara med i eTwinning: Genom att titta på dessa föreläsningar och 
diskussioner, ställa frågor och senare delta som föreläsare har jag lärt mig mycket: 
utifrån ett akademiskt perspektiv, men även mer allmänt. Framförallt har det förbättrat 
min förmåga till kritiskt tänkande, mitt självförtroende och min förmåga att tala 
offentligt, medan jag öppnade mig mer för världen.

Hur har du utnyttjat dina erfarenheter: Min första upplevelse av projektet var 2007. 
Jag har sedan dess haft möjlighet att delta mer och mer, särskilt som elev 2009-2010, 
men även efter det, upplevelsen av det här projektet har först och främst gjort att jag 
har fortsatt att engagera mig. I det avseendet är möjligheten att föreslå en föreläsning 

- tillsammans med en av mina före detta lärare - troligen det bästa exemplet. Projektet 
E.E.E. har även inspirerat mig att bli lärare och kunna göra det möjligt för mina elever 
att delta i sådana projekt - eftersom jag tycker att de är otroligt givande. På kortare 
sikt har slutligen min medverkan i det här projektet varit bra för mina studier, både 
genom att ge en ganska annorlunda erfarenhet utifrån en läroplan och genom att jag 
fått träna på att prata framför folksamlingar och kameror.

Råd till andra som vill gå med: För mig är ett eTwinning-projekt en fantastisk möjlighet 
och jag säger, om du har chansen att delta, gör det! Det förändrar din syn på världen, 
din inställning till kunskap. Det kommer att öka din nyfikenhet på andra och jag anser 
att det är en möjlighet som du inte får missa.  

Detta är eTwinning: Att delta i eTwinning är fantastiskt eftersom det handlar både om 
DIG och om att lära känna resten av VÄRLDEN.

inspirerad att bli lärare
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K A P I T E L  5

Natalia Patkiewicz (ålder: 21 år)

Studerande, Plymouth University.
eTwinning-projekt: Tolerance (2007). 
Lärare: Anna Tobiacelli.
Skola: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego, Polen.  
Länder: Spanien och Polen.

”Efter åtta år kan jag inte riktigt minnas i detalj vad jag gjorde i mitt eTwinning-projekt, 
men tack vare det fick jag en bättre förståelse för andra kulturer. Dessutom var elevut-
byten en erfarenhet som öppnade ögonen och fick mig att tänka mer globalt.

Mina erfarenheter av att delta i eTwinning hade definitivt stor betydelse för mina studie- 
val och hjälpte mig att få en plats på ett brittiskt universitet. Jag lyckades också få ett 
jobb som studentambassadör vilket kräver kontakter med internationella studenter. 
Programmet hjälpte mig även att blir en mer öppen människa vilket var en ovärderlig 
tillgång när jag flyttade till ett annat land eftersom jag var förberedd på en kulturchock.”

  Inspirerad att studera utomlands
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Vår bok närmar sig sitt slut men inte berättelsen om eTwinning. 
Dessa ungdomar kommer att sätta sin prägel på Europas framtid. 
Framtidens Europa kommer att ha behov av dessa ungdomars 
förmåga att upprätthålla en kultur med förståelse och tolerans, 
att fortsätta att uppskatta språkens och kulturernas mångfald, att 
lära sina barn att en fredlig kontinent vars medborgare har rätt till 
frihet av många slag, frihet att arbeta, att resa, att tas om hand är 
ett ideal värt att sträva efter och att bevara. 
eTwinning kommer att fortsätta att stödja visionen om Europa, 
kommer att stödja alla er som tror på att samarbete i gemensamma 
projekt utvecklar det bästa i er som utbildare, det bästa i era 
elever, er skola och ert samhälle. eTwinning-nätverket kommer 
att fortsätta att växa och erbjuda lärare och elever möjligheter att 
arbeta tillsammans, lära tillsammans och tillsammans skapa en 
vision av framtiden.

Slutsatser
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Om eTwinning

eTwinning – nätverket för skolor i Europa – är ett livfullt nätverk med lärare från 
hela Europa där deltagarna kan delta i många aktiviteter, från diskussioner med 
kollegor till att genomföra projekt tillsammans och få möjligheter till profes-
sionell utveckling både på nätet och direkt. eTwinning finansieras av Europeis-
ka kommissionen genom Erasmus+ programmet och under de 10 åren sedan 
lanseringen har mer än 330 000 människor i 145 000 skolor registrerat sig. 

Centralt för eTwinning är en avancerad digital plattform, www.etwinning.net, 
som finns på 28 språk. Det allmänna området är öppet för alla och där kan 
besökare få information om hur man kan delta i eTwinning och vilka fördelar 
initiativet ger och hitta inspiration för gemensamma projektarbeten. Lärare och 
skolpersonal kan registrera sig för att få tillgång till ett avgränsat område som 
heter eTwinning Live. Det här är de enskilda lärarnas kontaktpunkt i nätverket: 
där kan användare hitta varandra via verktyg för att söka partner, utbyta resurs-
er, praxis och idéer via funktioner för socialt nätverkande och samverka i projekt 
med sina elever och partner via ett särskilt verktyg som heter TwinSpace. På 
eTwinning Live hittar man också de olika aktiviteter för professionell utveckling 
som nämnts ovan.

I eTwinning belönas lärares insatser i aktiviteter och projekt genom ett system 
med Quality Labels för projektarbete och certifiering för deltagande i professio-
nell utveckling.

I eTwinning får användarna mycket stöd och hjälp. I alla medverkande länder 
(för närvarande 36) stöder en National Support Service (NSS) initiativet, ger råd 
och handledning för slutanvändare och arrangerar flera aktiviteter på nationell 
nivå. På europeisk nivå samordnas eTwinning av Central Support Service (CSS) 
som drivs av European Schoolnet, en organisation med 31 utbildningsministerier. 
Det här organet samarbetar med alla NSS och har ansvar för utvecklingen av 
plattformen och erbjuder flera möjligheter till professionell utveckling och andra 
aktiviteter, t.ex. en årlig europeisk konferens och en prisutdelning där lärare och 
elever belönas för sin medverkan i utmärkta projekt.
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I N F O G R A F I K 

Free Vectors Designed by Freepik.es
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Så här mycket har vi vuxit.
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I N F O G R A F I K 
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Här är vi nu.

I N F O G R A F I K 

Free Vectors Designed by Freepik.es
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I N F O G R A F I K 
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Få hjälp på ditt språk

N S S - K O N T A K T 

National Support Services representerar eTwinning i ditt land. Du kan kontakta 
dem direkt för hjälp eller utbildning via kontaktuppgifterna nedan.

ALBANIEN
Avdelningen för utbildningsteknik och statistik
Albaniens ministerium för utbildning och idrott
Kontakt: Ornela Koleka: okoleka@gmail.com

BELGIEN (FRANSKTALANDE DELEN) 
Ministère de la Communauté française
(Ministeriet för den fransktalande delen)
Kontakt: Cécile Gouzee: cecile.gouzee@cfwb.be
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.enseignement.be/etwinning

BELGIEN (FLAMLÄNDSKTALANDE DELEN)
EPOS vzw
Kontakt: Sara Gilissen: info@etwinning.be
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.be

BELGIEN (TYSKTALANDE DELEN)
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Jugendbüro der DG
Kontakt: Michèle Pommé: etwinning@jugendbuero.be
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/
erasmusplus/etwinning/

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
Myndigheten för förskolan, grund- och gymnasieskolan
Kontakt:Žaneta Džumhur: zaneta.dzumhur@aposo.gov.ba
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.aposo.gov.ba

BULGARIEN
Център за развитие на човешките ресурси
(Utvecklingscentret för mänskliga resurser)
Kontakt:Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
Nationell eTwinningwebbplats: http://etwinning.hrdc.bg

CYPERN
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  
(Stiftelsen för förvaltning av programmet för livslångt lärande)
Kontakt person: Thekla Christodoulidou: tchristodoulidou@llp.org.cy
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.org.cy
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N S S - K O N T A K T 

DANMARK
Styrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Kontakt: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwinning@stil.dk
Nationell eTwinningwebbplats: http://etwinning.emu.dk

ESTLAND
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Stiftelsen för informationsteknologi i undervisning)
Kontakt: Elo Allemann: elo.allemann@hitsa.ee
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Myndigheten för europeiska utbildningsprogram och mobilitet)
Kontakt: Dejan Zlatkovski: dejan.zlatkovski@na.org.mk
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.mk

FINLAND
Utbildningsstyrelsen
Kontakt: Yrjö Hyötyniemi: yrjo.hyotyniemi@oph.fi
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.edu.fi/etwinning www.edu.fi/etwinning/
svenska (Swedish)

FRANKRIKE
Caponé
Bureau d’assistance national français (BAN)
Kontakt:Marie-Christine Clément-Bonhomme: contact@etwinning.fr
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.fr

GREKLAND
Institutet för akademisk forskning av datorteknologi
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Kontakt: eTwinning@sch.gr
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.gr

IRLAND
Léargas, utbytesbyrån
Kontakt: Marie Heraughty: koregan@leargas.ie
Nationell eTwinningwebbplats: www.etwinning.ie

ISLAND
Rannis - Isländska Centrum för forskning 
Kontakt: Guðmundur Ingi Markússon: gim@rannis.is
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.is
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N S S - K O N T A K T 

ITALIEN
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Nationella institutet för dokumentation, innovation och pedagogisk forskning)
Kontakt: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.it

KROATIEN
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(Kontoret för mobilitet och EU-program)
Kontakt: Tea Režek: etwinning@mobilnost.hr
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.hr/

LETTLAND
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(Kontoret för internationella ungdomsprogram) 
Kontakt: Santa Prancane: santa.prancane@jaunatne.gov.lv, info@etwinning.lv
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.lv

LIECHTENSTEIN
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
(Nationellt kontor för internationella utbildningsfrågor)
Tel: +423 236 7222
Kontakt: clarissa-aiba@llv.li, info-aiba@llv.li
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li

LITAUEN
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+
(Education Exchanges Support Foundation / National agency for Erasmus+)
Kontakt: Violeta Čiuplytė: violeta.ciuplyte@smpf.lt
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.lt

LUXEMBURG
ANEFORE asbl - Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et 
de formation tout au long de la vie
Kontakt: Sacha Dublin: sacha.dublin@anefore.lu
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.eTwinning.lu

MALTA
Direktoratet för kvalitet och standarder i utbildning
Avdelningen för läroplansutveckling och e-lärande
Kontakt: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: etwinning@ilearn.edu.mt
Nationell eTwinningwebbplats: http://etwinning.skola.edu.mt

NEDERLÄNDERNA
EP-Nuffic
Kontakt: Marjolein Mennes: mmennes@epnuffic.nl,etwinning@epnuffic.nl
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.nl
+31 (0)70- 426 02 60 
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NORGE
Det norska centret för IKT i undervisningen
Kontakt: Lisbeth Knutsdatter Gregersen: lisbeth.gregersen@iktsenteret.no
Nationell eTwinningwebbplats: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning

ÖSTERRIKE
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
(Austrian National Agency for Lifelong Learning) 
Kontakt: Ursula Panuschka: ursula.panuschka@oead.at, 
Martin Gradl: martin.gradl@oead.at, Marcela Alzin: marcela.alzin@oead.at
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.at

POLEN
Stiftelsen för utveckling av utbildningssystemet
Kontakt: Barbara Milewska: barbara.milewska@frse.org.pl, etwinning@frse.org.pl
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.pl

PORTUGAL
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação
(Generaldirektoratet för utbildning – forsknings- och utbildningsministeriet)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Gruppen för resurser och teknik i utbildning)
Kontakt: eTwinning@dge.mec.pt
Nationell eTwinningwebbplats: http://etwinning.dge.mec.pt/

ROMANIA
Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Institutet för utbildningsvetenskaper)
Kontakt: Simona Velea echipa@etwinning.ro
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.ro

SERBIEN
Foundation Tempus
Kontakt: etwinning@tempus.ac.rs 
Nationell eTwinningwebbplats: http://erasmusplus.rs/

SLOVAKIEN
Universitet i Zilina
Kontakt: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova: lubica.sokolikova@uniza.sk
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.sk

SLOVENIEN 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - 
CMEPIUS 
(Republiken Sloveniens center för mobilitet och utbildningsprogram) 
Kontakt: etwinning@cmepius.si
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/
etwinning/
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SPANIEN
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Kontakt: Carlos J. Medina: asistencia@etwinning.es
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.es

STORBRITANNIEN
Brittiska rådet
Kontakt: eTwinning Team: etwinning@britishcouncil.org
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.britishcouncil.org/etwinning

SVERIGE
Universitets- och högskolerådet.
(The Swedish Council for Higher Education)
Kontakt: Jenny Nordqvist: jenny.nordqvist@uhr.se
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.utbyten.se

TJECKIEN
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní 
agentura programu Erasmus+
(Centre for International Cooperation in Education - National Support Service for 
eTwinning, National agency for Erasmus+)
Kontakt: Martina Nebeska, Pavla Sabatkova
Kontakt email: etwinning@naep.cz
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.cz

TYSKLAND
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Kontakt: Ellen Kammertöns: etwinning@kmk.org
Hotline: 0800- 3 89 46 64 64
Nationell eTwinningwebbplats: http://www.etwinning.de

TURKIET 
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Ministeriet för nationell utbildning: generaldirektoratet för innovation och utbild-
ningsteknik)
Kontakt: Mehmet Fatih DÖĞER: mfatihdoger@hotmail.com
Nationell eTwinningwebbplats: http://etwinning.meb.gov.tr

UNGERN
Oktatási Hivatal
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály 
Kontakt: etwinning@oh.gov.hu
Nationell eTwinningwebbplats: www.etwinning.hu
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Vi firar tio år med
eTwinning
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