Registrer deg i ESEP og
eTwinning!

European School Education Platform
eTwinning har nå blitt en del av den europeiske utdanningsportalen (ESEP). Portalen er et møtepunkt for alle
interessenter i skolesektoren – skoleansatte, forskere, beslutningstakere og andre fagpersoner – og strekker
seg over alle nivåer fra tidlig oppvekst og omsorg til grunnskole og videregående skole, inkludert
yrkesopplæring. For gamle og nye eTwinnere betyr dette blant annet at innloggingen er endret. I denne
veiledningen skal vi steg-for-steg vise deg hvordan du registrerer deg på European School Education Platform
og eTwinning.

• Gå til ESEP og velg ‘Create account’ for å
opprette en EU Login

• Hvis du har hatt en konto på den gamle
eTwinning-portalen, bruker du den samme
e-postadressen som du hadde der til EU
Login. Da vil dine tidligere prosjekter
overføres til den nye portalen

• Hvis du allerede har en EU Login, velger du
‘Register on this platform with EU Login’

Opprett EU Login
• Skriv inn dine opplysninger for å opprette en
konto på innloggingstjenesten

• Etter det er gjort vil du motta en e-post med
en lenke du må følge for å bekrefte
registreringen din

Registrer deg på ESEP
• Når du har opprettet og bekreftet EU Login,
går du til ESEP igjen, klikker ‘Create account’
og så ‘Register on this platform with EU
Login’

• Følg instruksjonene og skriv inn dine
opplysninger

Registrer deg på eTwinning I
• Når du har opprettet en profil på ESEP får du
muligheten til å registrere deg som eTwinner.
Velg ‘Join eTwinning’

• Hvis du ikke er ansatt i en barnehage eller
skole får du ikke tilgang til
samarbeidsverktøyene i eTwinning

• Velg fagene som er relevante for deg
• ‘Vocational subjects of teaching’ er kun
relevant for lærere som underviser i
yrkesopplæringen

• Husk å krysse av for ‘Available for eTwinning
projects’!

Registrer deg på eTwinning II
• For å få tilgang til eTwinning må du knytte deg til
organisasjonen du er ansatt i

• Velg ‘Norway’ som land og trykk ‘Search organisation’
• Søk etter organisasjonen ved å skrive inn minimum
fem tegn av navnet

• Hvis du ikke finner organisasjonen, kan du under
søkefeltet velge ‘Register a new organisation or
school’ for å opprette barnehagen/skolen i systemet

• Til slutt kan du legge inn et bilde av deg selv og beskrive din
faglige bakgrunn for å gjøre profilen din komplett

• Skriv gjerne på engelsk
• Gratulerer! Nå er brukerprofilen på eTwinning opprettet, og
det gjenstår kun at vi i den nasjonale støttetjenesten
godkjenner den. Det skjer vanligvis innen et par dager.

Spørsmål?
Send oss en e-post:
etwinning@hkdir.no

