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Voordelen van eTwinning voor je school en leerkrachten
Voordelen voor de leerlingen
Een Vlaamse en een Europese website
Een rondleiding in ESEP - European School Education Platform
Kwaliteitslabels en awards voor projecten, leerkrachten en scholen
Hoe met eTwinning starten op school?
Meer info: sociale media & website
Vragen? 
Onze contactgegevens

Inhoud



Laagdrempelige manier tot internationalisering, netwerken en professionaliseren
Zowel in kleuteronderwijs, lager, middelbaar, lerarenopleiding
Ideeën uitwisselen, inspireren en motiveren
Betekenisvolle, maatschappelijk relevante en educatieve projecten maken

Samenwerken met een klas in Europa. 

Voordelen voor je school en leerkrachten



Integratie van het curriculum in eTwinning-projecten: je leerplan waarmaken 
eTwinning als methodiek tot innovatief en inclusief onderwijs
eTwinning Belgica: projecten binnen Vlaamse, Franstalige en Duitstalige
gemeenschap
Als onderdeel van Erasmus+-projecten

Voordelen voor je school en leerkrachten

Filmpje 'Wat is eTwinning?': 
directeurs en leerkrachten aan het woord

https://www.youtube.com/watch?v=spPA9HiSW6c&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=spPA9HiSW6c&t=24s


De leerstof nuttig gebruiken op een praktische manier, in voor hen
betekenisvolle, maatschappelijk relevante projecten.
Deel uitmaken van een community en vrienden maken in Europese landen.
Gemotiveerd worden / blijven door een andere manier van lesgeven.
Digitale vaardigheden worden versterkt.

Samenwerken met een klas in Europa. 
Voordelen voor je leerlingen

Leerlingen aan het woord!

https://www.youtube.com/watch?v=spPA9HiSW6c&t=24s


eTwinning biedt je gratis...
Een Vlaamse informatieve website:
https://etwinning.be/vlaanderen/ .
Vind projecten, verhalen, tips...
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Handleiding eTwinning-platform ESEP en
FAQ

Een Europees platform https://school-
education.ec.europa.eu/en
 Waar je je kan registreren voor eTwinning
Samen met partners en leerlingen projecten
kan uitwerken in een besloten, beveiligde en
GDPR-veilige TwinSpace.

 

https://etwinning.be/vlaanderen/
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
https://etwinning.be/vlaanderen/
https://etwinning.be/vlaanderen/inspiratie/
https://etwinning.be/vlaanderen/nieuwsbrief/
https://etwinning.be/vlaanderen/nieuwsbericht/european-school-education-platform-faq/
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning


Een rondleiding in ESEP...

Handleiding eTwinning-platform ESEP en FAQ

networking: zoek partners & scholen 
partner finding via people & projects

people: zoek contactpersonen op familienaam
projects: zoek een partner via een projectidee

professional development: volg online courses over
eTwinning, Erasmus+ & onderwijsgerelateerde topics

Voor leerkrachten:

Voor leerlingen:
Elk project heeft een besloten Twinspace – GDPR proof

https://etwinning.be/vlaanderen/nieuwsbericht/handleiding-etwinning-eu-account-aanmaken-en-werken-met-de-twinspace/
https://etwinning.be/vlaanderen/nieuwsbericht/handleiding-etwinning-eu-account-aanmaken-en-werken-met-de-twinspace/


Win kwaliteitslabels en awards met projecten die voldoen aan
bepaalde nationale & Europese voorwaarden. 
Krijg positieve aandacht voor jouw project & school en win er
leuke prijzen mee.
Word een eTwinning School: slechts 25 Vlaamse scholen dragen
deze titel!

Veranker internationalisering op school en motiveer leerkrachten en
collega's om deel te nemen:

Kwaliteitslabels en awards!

https://etwinning.be/vlaanderen
/wedstrijden-labels/

https://etwinning.be/vlaanderen/wedstrijden-labels/


Differentiatie voor bepaalde vakken (leerlingen laten excelleren)
Extra aandacht voor talen/CLIL
Integratie van eTwinning in vakoverschrijdend werken, projectdagen of projectweken
Lesinhouden creëren met focus op inclusie, digitalisering, duurzaamheid, participatie
Motivatie en welbevinden leerkrachten en leerlingen versterken

 

Vertrekken vanuit een nood of onderzoeksvraag:

  

    

Hoe eTwinning starten op school?



Vermeld lopende eTwinning-projecten, interessante infosessies, webinars,
evenementen, seminaries… in dienstnota's, op personeelsvergaderingen,
vakgroepvergaderingen...
Deel de ideeën en mogelijkheden die je vindt op onze inspiratie- en eventpagina.
Laat eTwinning aan bod komen op pedagogische studiedagen: wij bieden gratis
workshops aan!

 

De hele school wordt betrokken:

De steun en hulp van directie is noodzakelijk om internationalisering te verankeren op
school.

Hoe eTwinning starten op school?

https://etwinning.be/vlaanderen/media/
https://etwinning.be/vlaanderen/inspiratie/
https://etwinning.be/vlaanderen/events/
https://etwinning.be/vlaanderen/contact/


Meer info?

Facebook Nieuwsbrief

Instagram
Registreer je
als eTwinner!

https://www.facebook.com/etwinning.be
https://etwinning.be/vlaanderen/nieuwsbrief/
https://www.instagram.com/etwinningvlaanderen/
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning
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https://etwinning.be/vlaanderen/team/

