Τα Σχολεία eTwinning πιστεύουν βαθιά
στη διαμοιρασμένη ηγεσία
Στα Σχολεία eTwinning η ηγεσία είναι διαμοιρασμένη διαδικασία,
τόσο ως προς την ευθύνη του οργανισμού όσο και τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διεύθυνση του σχολείου και οι
εκπαιδευτικοί-ηγέτες κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρει
το eTwinning, τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε επαγγελματικό
επίπεδο και υποστηρίζουν ενεργά τη συμμετοχή του συνόλου του
προσωπικού σε δραστηριότητες του eTwinning.

Τα Σχολεία eTwinning πιστεύουν βαθιά στη συνεργασία,
τη διαμοίραση και την ομαδική εργασία.
Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο εργάζονται μαζί ως ομάδα για
να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες του eTwinning και άλλες
παιδαγωγικές δραστηριότητες και για να μοιραστούν τις εμπειρίες
και τις πρακτικές τους με τους συναδέλφους τους, τόσο εντός όσο
και εκτός του σχολείου τους. Συνεργάζονται για την εκπόνηση

ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ενός σχεδίου δράσης eTwinning και το χρησιμοποιούν για να
επιφέρουν την καινοτομία και την αλλαγή στο σχολείο τους αλλά
και πέραν αυτού.

Οι μαθητές στα Σχολεία eTwinning είναι φορείς αλλαγής
Τα Σχολεία eTwinning είναι ηγέτες στον
κόσμο του eTwinning. Η διεύθυνση του
σχολείου και οι ηγέτες-εκπαιδευτικοί
αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις αξίες
του eTwinning, το ενσωματώνουν στις
πολιτικές του σχολείου, στη σχολική
πράξη και την επαγγελματική ανάπτυξη
του προσωπικού του.
Στα Σχολεία eTwinning, οι εκπαιδευτικοί

Οι μαθητές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη
του Σχολείου eTwinning. Προωθούν το eTwinning στους
εκπαιδευτικούς (τόσο εκείνους που ήδη συμμετέχουν όσο και σε
όσους δεν συμμετέχουν ακόμα) και στους γονείς, ενεργώντας ως
οδηγοί και ως δοκιμαστικό κοινό για όλες τις καινοτομίες που
συντελούνται στην παιδαγωγική και τη χρήση της τεχνολογίας

Τα Σχολεία eTwinning είναι πρότυπα για άλλα σχολεία
Το Σχολείο eTwinning δεσμεύεται να υιοθετήσει τον ρόλο του
πρεσβευτή για άλλα σχολεία της περιοχής του, προάγοντας
ενεργά το eTwinning και διαδίδοντας τα επιτεύγματά του μέσω
όσο το δυνατόν περισσότερων διαύλων: ανοιχτές ημέρες,

συνεργάζονται για να μοιραστούν τα

ενημερωτικές συναντήσεις και προγράμματα συμβουλευτικής

δυνατά τους σημεία και να προσφέρουν

καθοδήγησης. Ενεργούν σε επίπεδο πρόληψης δημιουργώντας

μια ευρύτερη και πλουσιότερη

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες μπορούν να
συμμετέχουν άλλα σχολεία της περιοχής.

εκπαιδευτική εμπειρία για όλους.
Τα Σχολεία eTwinning είναι πρότυπα:

Τα Σχολεία eTwinning είναι ενταξιακοί και

εμπνέουν και καθοδηγούν άλλα σχολεία

καινοτόμοι οργανισμοί μάθησης

για να καταφέρουν να φτάσουν στο
επίπεδο που έχουν κι οι ίδιοι φτάσει.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν
ότι τηρείται η υπόσχεση για αλλαγή
στην εκπαίδευση, έτσι ώστε τα νέα
παιδιά που έχουν υπό τη φροντίδα
τους να διαπαιδαγωγούνται για να
γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι
μαθητές,, καλύτεροι και πιο ενεργοί
πολίτες.

Τα Σχολεία eTwinning πιστεύουν βαθιά στην έννοια της ένταξης
σε όλες τις βαθμίδες και αναζητούν ενεργά τρόπους διαμόρφωσης
ενός ενταξιακού περιβάλλοντος για μαθητές ανεξαρτήτως
ικανοτήτων και κουλτούρας, τους γονείς τους και την ευρύτερη
κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί στα Σχολεία eTwinning δεσμεύονται
να αναπτύξουν το σχολείο στο σύνολό του ως οργανισμό
μάθησης. Χρησιμοποιούν το eTwinning για να υποστηρίξουν και
να υλοποιήσουν το αναλυτικό τους πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας
καινοτόμα παιδαγωγικά μοντέλα που περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων πολλών προσεγγίσεων, συνεργατική μάθηση,
μαθητοκεντρική εκπαίδευση, ευέλικτες προσεγγίσεις ως προς
τους χρόνους και τους χώρους της μάθησης.

