
samenwerken met scholen in Europa

in uw klas

WERELD
HAAL DE

IN DE KLAS
U leert de leerlingen in uw school de 
wereld ontdekken. Haal hem nu ook in 
uw klas. Met eTwinning. Want via de 
website www.etwinning.net werkt 
u eenvoudig rond eenzelfde project — 
met leerkrachten en kinderen uit heel 
Europa. 
eTwinning stimuleert de internationale 
samenwerking tussen scholen. 
De eTwinning helpdesk helpt en 
ondersteunt u en uw collega’s op ver-
schillende manieren. Zonder dat het 
uw school iets kost!

“
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eTwinning is er voor leerkrachten 
en personeel uit de basisscholen 
én het secundaire onderwijs. 
In totaal nemen tweeëndertig 
landen deel aan eTwinning: 
de zevenentwintig EU-lidstaten, 
IJsland, Noorwegen, Turkije, 
Macedonië en Kroatië.
   Kies samen met uw Europese 
partner(s) het thema, de duur en 
de werkwijze van het project en 
… begin. U hoeft géén adminis-

Waarom 
eTwinning?
U verhoogt uw culturele bewust-

zijn en dat van uw leerlingen.

U zet hun talenkennis om in 

praktijk.

U stimuleert integratie van vak-

doelstellingen en eindtermen. 

U promoot de internationale sa-

menwerking en communicatie.

U en uw leerlingen leren creatief 

met ICT omgaan. 

U moedigt collega’s aan om hun 

grenzen te verleggen. 
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uw collega’s 
aan het woord

“Dankzij eTwinning loop je voorop met 
nieuwe vormen van leren. Je krijgt inspi-
ratie om andere didactische werkvormen 
uit te proberen. eTwinning haalt mensen 
van hun eilandje af: een nieuwe wereld 
gaat open voor de leerlingen, maar zeker 
ook voor de leerkracht. eTwinning is een 
geweldige remedie tegen sleur. En je 
werkt voor een levensecht doelpubliek.” 

—Bart Verswijvel
Immaculata Instituut, Oostmalle 

"Dankzij eTwinning waait er een nieuwe 
wind door onze school! eTwinning is 
een kleine stap die veel in beweging zet. 
Het zorgt voor een betere integratie van 
ICT in het leerplan. En het verdiept en 
vergroot onze interculturele werking." 

—Lieven Van Parys
GVLS Meulebeke

"ICT was niet mijn dada, maar door 
eTwinning ben ik er op een eenvoudige, 
aangename manier mee in aanraking 
gekomen. En ik merk dat het toch al-
lemaal niet zo moeilijk is. Wat ik leerde 
door eTwinning, kan ik nu ook gebruiken 
in mijn gewone lespraktijk." 

—David Tuts
Koninklijk Atheneum, Landen 

start zonder papierwerk
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WERK SAMEN ONLINE
Met eTwinning start u samenwerkingsprojecten met uw Europese collega’s. Uw project 
loopt tussen minstens twee scholen uit minstens twee verschillende landen. Al uw 
contacten verlopen via www.etwinning.net. Om de wereld te ontmoeten, hoeft u dus 
niet eens uw klas uit. 

WISSEL GEDACHTEN UIT 
Wilt u niet meteen starten met een project, maar wel weten wat er leeft in Europese 
scholen? Stap in een thematische eTwinning-groep, of start er één. U wisselt er ervarin-
gen, leermateriaal en tips uit, voert discussies op het forum en bouwt zo een internatio-
naal netwerk van collega’s uit. 

LAAT U INSPIREREN
Het warm water opnieuw uitvinden? Niet nodig: eTwinning inspireert u – met praktijk-
voorbeelden, projectpakketten en -modules. Op www.etwinning.net vindt u creatieve 
projecten. Of materiaal om zelf een project mee samen te stellen. 

GEBRUIK HET ONLINEPLATFORM
In de Twinfi nder en op het forum zoekt en vindt u de meest geschikte projectpartners 
voor uw projectidee. Samen gaat u aan de slag in Twinspace, uw internationale en virtu-
ele klaslokaal. Hier werken u en uw leerlingen rechtstreeks met andere klassen samen. 

GA GRATIS EUROPA ROND EN LEER
Met eTwinning neemt u ook deel aan Europese workshops en boeiende seminaries. 
Gratis! Wilt u meer weten over eTwinning, het gebruik van ICT in de lessen, en de Euro-
pese projectwerking? Volg dan een van de Vlaamse workshops. Contacten leggen, erva-
ringen uitwisselen, en Europese projecten starten? Maak dan zeker eens een Europese 
Professional Development Workshop mee. Voor de thuisblijvers zijn er onlineleerevene-
menten: korte, intensieve cursussen rond actuele thema’s. 

TOON UW WERK
Uw creatieve en interculturele projectwerk mag gezien worden. Met een paar eenvou-
dige muisklikken publiceert u uw werk voor collega’s, directeurs, ouders en geïnteres-
seerden. 

VERDIEN UW KWALITEITSLABEL
Als leerkracht wilt u dat een project kwalitatief sterk is en tot leerresultaten leidt. Vraag 
daarom uw kwaliteitslabel aan. Of beter nog: doe met uw klas en uw project mee aan 
Vlaamse en Europese wedstrijden.

tratieve procedures te doorlo-
pen. En ook geen ICT-expert te 
zijn. eTwinning is eenvoudig en 
heel gebruikersvriendelijk. 
Broedt u dus op een internati-
onaal werkstuk, en weet u niet 
hoe eraan te beginnen?
   Surf dan naar de portaal-
site www.etwinning.net, 
registreer u en vind er uw 
partners.
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vraag het de 
helpdesk
Inhoudelijke, technische en praktische vragen over 
eTwinning? Bel de Vlaamse helpdesk. Bent u gewonnen voor 
het idee? We geven kosteloos presentaties en workshops bij 
u op school. Of neem contact op met een eTwinning-
ambassadeur. Deze ervaren leerkracht uit uw regio geeft 
antwoord op al uw vragen, of komt op schoolbezoek. 

eTwinning
Uw contactpersoon: Sara Gilissen
T: 02 553 96 34
M: info@etwinning.be
www.etwinning.be
www.etwinning.net

Vlaamse weblog
http://etwinning.classy.be 
eTwinning is een actie van het Comenius-programma. Dat 
maakt deel uit van het ‘Programma voor Levenslang Leren’ 
van de Europese Unie. eTwinning wordt gesteund door het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs. 

• Surf naar www.etwinning.net.
• Zoek inspiratie voor een project.

• Registreer uw school op de website.

• Vind uw partner(s) in de Twinfi nder of het fo-
rum. 

• Start het project met uw Europese collega.

• Werk samen in Twinspace, de onlineproject-
ruimte. 

start uw 
eTwinningproject 
in 1-2-3
eTwinningproject 
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