
Școlile eTwinning sunt devotate 
conducerii în comun

În Școlile eTwinning, actul de conducere este un proces 
desfășurat în comun, atât în privința responsabilității pentru 
organizație, cât și a procesului decizional. Directorul 
instituției și mentorii sunt conștienți de posibilitățile oferite 
de eTwinning atât la nivel pedagogic, cât și profesional, și 
oferă un sprijin activ întregului personal, pentru a se implica 
în activitățile eTwinning. 

Școlile eTwinning sunt profund 
atașate ideii de colaborare, 
comuniune și muncă în echipă

Profesorii din aceste școli lucrează în echipă, planificându-
și activitățile eTwinning și celelalte activități pedagogice și 
împărtășind din experiența și practicile lor celorlalți colegi, 
atât din școală, cât și din afara acesteia. Ei colaborează în 
scopul de a elabora un plan de acțiune eTwinning și de a-l 
folosi pentru a promova inovarea și schimbarea în școli și 
nu numai.

Elevii din Școlile eTwinning 
sunt vectori ai schimbării

Elevii joacă un rol important în dezvoltarea Școlii eTwinning.  
Ei promovează eTwinning în rândul profesorilor (implicați 
sau neimplicați) și al părinților, acționând atât în calitate 
de forță motrice, cât și de cutie de rezonanță pentru toate 
inovațiile din sfera pedagogiei și a utilizării tehnologiilor. 

Școlile eTwinning sunt 
modele pentru alte școli 

Școlile eTwinning se angajează să joace rolul de 
ambasadoare pentru celelalte școli din regiune, promovând 
în mod activ eTwinning și diseminând realizările programului 
prin cât mai multe mijloace: zile ale porților deschise, sesiuni 
de informare și programe de mentorat. Ele creează, într-o 
manieră proactivă, oportunități de dezvoltare profesională 
accesibile celorlalte școli din regiune.

Școlile eTwinning sunt organizații 
de învățare incluzive și novatoare 

Școlile eTwinning se angajează să adopte o abordare 
incluzivă la toate nivelurile și caută în mod activ modalități 
de a crea un mediu incluziv pentru elevi, indiferent de 
aptitudinile și cultura lor, pentru părinții lor și pentru 
comunitate în ansamblu. Profesorii din Școlile eTwinning 
se angajează să dezvolte dimensiunea de organizație 
de învățare a întregii școli.  Ei folosesc eTwinning pentru 
a susține și implementa programa școlară prin intermediul 
unor modele pedagogice inovatoare, printre care se 
numără învățarea în colaborare, educația centrată pe elev, 
abordările flexibile ale timpilor și spațiilor de învățare.

Școlile eTwinning sunt liderii 

universului eTwinning. Conștienți 

de importanța și valoarea 

eTwinning, conducerea și 

mentorii din aceste școli 

integrează programul în 

politicile, practicile și 
inițiativele de dezvoltare 
profesională ale instituțiilor. 

Profesorii din Școlile eTwinning 

conlucrează, împărtășind din 

cunoștințe și asigurând tuturor 

o experiență educațională mai 

amplă și mai relevantă.

Școlile eTwinning sunt modele: 

inspiră celelalte școli și le îndrumă 

eforturile de a atinge același 

nivel. În acest fel, ele se asigură 

că este respectată promisiunea 

schimbării în educație, astfel 

încât tinerii aflați în grija lor să fie 

educați pentru a deveni oameni 
mai buni, elevi mai buni, 
cetățeni mai buni și mai activi.  
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