eTwinning школе теже томе да имају
руководство са поделом одговорности
У eTwinning школама руковођење представља процес са
подељеним одговорностима, и када је реч о одговорности
организације и када је реч о поступку доношења одлука.
Директор школе и наставници разумеју могућности које нуди
eTwinning, и на педагошком и на професионалном нивоу, и
активно пружају подршку свим запосленима да учествују у
eTwinning активностима.

eTwinning школе показују
велику посвећеност сарадњи,
размени и тимском раду
Наставници у таквим школама раде заједно као тим како би
испланирали eTwinning или друге педагошке активности и
поделили искуства и праксу са својим колегама, у оквиру

МИСИЈА
eTwinning школе су
предводнице у eTwinning
свету. Њихово руководство
и наставници препознајући
важност и вредности
eTwinning-а, интегришу га
у политику школе, праксу и
стручно усавршавање.
У eTwinning школама,
наставници раде заједно
како би разменили позитивну
праксу и свима обезбедили
шире и богатије образовно
искуство.
eTwinning школе су модел
школе: подстичу и усмеравају
друге школе да достигну
нивое које су оне већ
достигле. Притом, обезбеђују
да се у образовању сачува
могућност промена тако да
се млади људи о којима воде
рачуна васпитавају да постану
бољи људи, бољи ученици,
бољи и активнији грађани.

школе и изван ње. Сарађују на добијању акционог плана за
eTwinning и користе га да покрену иновативност и промене у
школи и изван ње.

Ученици који похађају eTwinning
школе су носиоци промена
Ученици имају своју улогу у развоју eTwinning школе.
Промовишу eTwinning пред наставницима (који већ учествују
или који се још увек нису ангажовали) и родитељима, при
чему су и покретачи и одскочна даска за све иновације које
се дешавају у педагошком раду и употреби технологије.

eTwinning школе су модел школе
eTwinning школе су имају улогу амбасадора за друге школе
на њиховом подручју/у њиховом региону, тако што активно
промовишу eTwinning и дисеминацију њихових постигнућа
путем што већег броја средстава обавештавања, као што су:
дани отворених врата, обавештења за јавност и програми
менторства. Такве школе су проактивне у стварању
могућност за стручно усавршавање које су доступне другим
школама на датом подручју.

eTwinning школе су инклузивне и
иновативне организације у којима се учи.
eTwinning школе су посвећене инклузивности на сваком нивоу
и активно траже начине да створе инклузивно окружење за
ученике са свакаквим способностима и из свих културних
миљеа, њихове родитеље и ширу заједницу. Наставници
у eTwinning школама су посвећени развоју целе школе
као организације у којој се спроводи учење. Они користе
eTwinning да пруже подршку и спроведу наставни план и
програм употребом иновативних педагошких модела који,
између различитих приступа, обухватају сарадничко учење,
образовање у чијем центру су ученици, флексибилне
приступе времену када се учи и простору у којем се учи.

