
Τα eTwinning Σρνιεία είλαη εγέηεο ζηνλ 

θόζκν ηνπ eTwinning. Οι διεςθύνζειρ 

ηων ζσολείων θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εγνύληαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη 

ηηο αμίεο ηνπ eTwinning, θαη ην 

ελζσκαηώλνπλ ζηιρ πολιηικέρ ηος 

ζσολείος, ηη ζσολική ππακηική και 

ηην επαγγελμαηική ανάπηςξη. 

Σηα eTwinning Σρνιεία, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζςνεπγάζονηαι για να μοιπαζηούν ηα 

δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη λα παξέρνπλ κηα 

επξύηεξε θαη πινπζηόηεξε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία γηα όινπο. 

Τα eTwinning Σρνιεία είλαη ππόηςπα: 

εκπλένπλ θαη θαζνδεγνύλ ηα άιια 

ζρνιεία λα επηηύρνπλ ην επίπεδν πνπ 

θαη νη ίδηνη έρνπλ πεηύρεη. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν δηαζθαιίδνπλ όηη ηεξείηαη ε 

ππόζρεζε γηα αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε, 

έηζη ώζηε νη λένη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

ππό ηε θξνληίδα ηνπο λα 

δηαπαηδαγσγνύληαη γηα λα γίλνπλ 
καλύηεποι άνθπωποι, καλύηεποι 

μαθηηέρ, και καλύηεποι και πιο 

ενεπγοί πολίηερ. 

 

 

 

 

 

                   
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Τα eTwinning Σχολεία πρεσβεύουμ τη 
διαμοιρασμέμη ηγεσία 

Σηα eTwinning Σρνιεία ε εγεζία είλαη κηα δηακνηξαζκέλε δηαδηθαζία, 
θαη σο πξνο ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο θαη σο πξνο ηε ιήςε 
απνθάζεσλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
εγνύληαη αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 
eTwinning ζε παηδαγσγηθό θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν, θαη 
ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηε ζπκκεηνρή όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ζε 
δξαζηεξηόηεηεο eTwinning. 

 
Τα eTwinning Σχολεία επιδεικμύουμ 
ισχυρή δέσμευση για συμεργασία, 
διαμοιρασμό και ομαδική εργασία 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν ζπλεξγάδνληαη σο νκάδα γηα λα 
ζρεδηάζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζην eTwinning θαη άιιεο 
παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαη γηα λα κνηξαζηνύλ ηηο 
εκπεηξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 
ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Σπλεξγάδνληαη 
γηα λα εθπνλήζνπλ έλα ζρέδην δξάζεο eTwinning θαη ην 
ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 
αιιαγή ζην ζρνιείν ηνπο, αιιά θαη πέξα από απηό. 

 
 Οι μαθητές στα eTwinning Σχολεία 
είμαι φορείς αλλαγής  

Ο ξόινο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ eTwinning ζρνιείνπ. Πξνσζνύλ ην eTwinning ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο (θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ήδε εκπιαθεί ζηε 
δηαδηθαζία θαη ζε όζνπο δελ έρνπλ αθόκε ζπκκεηάζρεη) θαη 
ζηνπο γνλείο, ελεξγώληαο σο νδεγνί θαη δνθηκαζηηθνί θξηηέο 
γηα όιεο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ζπληεινύληαη ζην παηδαγσγηθό 
έξγν θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 
Τα eTwinning Σχολεία είμαι πρότυπα 
για άλλα σχολεία 

Τν eTwinning Σρνιείν δεζκεύεηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ξόιν 
πξεζβεπηή γηα ηα άιια ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπ κε ηελ ελεξγό 
πξνώζεζε ηνπ eTwinning θαη ηε δηάδνζή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ 
κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα κέζα: Open Days (εκέξεο 
ειεύζεξεο πξνζέιεπζεο), ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο θαη 
πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο. Αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαηά 
ηξόπν πξνδξαζηηθό, δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο 
αλάπηπμεο θαη γηα άιια ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

 
Τα eTwinning Σχολεία είμαι 
συμπεριληπτικοί και καιμοτόμοι 
οργαμισμοί μάθησης  

Τα ζρνιεία πξεζβεύνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ζε θάζε επίπεδν θαη 
αλαδεηνύλ ελεξγά ηξόπνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
ζπκπεξηιεπηηθό πεξηβάιινλ γηα καζεηέο, αλεμαξηήησο ηθαλνηήησλ θαη 
θνπιηνύξαο, γηα ηνπο  γνλείο ηνπο θαη γηα ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. Οη 
εθπαηδεπηηθνί ζηα Σρνιεία eTwinning δεζκεύνληαη λα αλαπηύμνπλ ην 
ζύλνιν ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκό κάζεζεο. Χξεζηκνπνηνύλ ην 
eTwinning γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ην πξόγξακκα 
ζπνπδώλ ηνπο, κε ηε ρξήζε θαηλνηόκσλ παηδαγσγηθώλ κνληέισλ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ πνηθίισλ πξνζεγγίζεσλ, ζπλεξγαηηθή 
κάζεζε, καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε, θαη επέιηθηεο κεζνδνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν κάζεζεο. 
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