
Szkoły eTwinning realizują 
koncepcję przywództwa opartego 
na zasadach podziału kompetencji

W szkołach eTwinning przywództwo to proces zespołowy, zarówno 

w odniesieniu do odpowiedzialności, jak i procesu podejmowania 

decyzji. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele-liderzy są świadomi 

możliwości, jakie niesie eTwinning, zarówno na poziomie kształcenia 

jak i w sferze zawodowej i aktywnie zachęcają wszystkich 

pracowników do zaangażowania się w działania w ramach 

eTwinningu. 

Szkoły eTwinning cechują 
działania oparte na współpracy, 
dzieleniu się i pracy zespołowej

Nauczyciele pracują jako zespół wspólnie planując działania 

eTwinning, a także inne inicjatywy edukacyjne. Dzielą się swoim 

doświadczeniem i praktyką z innymi nauczycielami zarówno w obrębie 

swojej szkoły, jak i poza nią. Razem realizują plan działań w projektach 

eTwinning, stymulując innowacje i zmiany, zarówno w swojej szkole, jak 

i w jej otoczeniu.

Uczniowie w Szkołach eTwinning 
są inicjatorami zmian

Uczniowie mają duży wkład w budowanie Szkoły eTwinning. Promują 

Program wśród swoich nauczycieli (zarówno tych już zaangażowanych, 

jak i tych którzy jeszcze się nie przyłączyli) oraz rodziców. Pełnią 

rolę grupy konsultacyjnej oraz inicjatora zmian na rzecz wszystkich 

innowacji związanych z kształceniem i wykorzystaniem technologii.

Szkoły eTwinning są wzorem 
dla innych szkół 

Szkoła eTwinning pełni również rolę ambasadora programu w swoim 

regionie, aktywnie propagując i szerząc informacje na temat osiągnięć 

Programu. Zachęca inne szkoły do podejmowania działań poprzez 

dni otwarte, spotkania informacyjne, programy mentorskie. Proaktywnie 

podchodzi do tworzenia możliwości doskonalenia zawodowego, 

adresowanych do innych szkół w swoim regionie.

Szkoły eTwinning to innowacyjne 
i uczące się instytucje 
przeciwdziałające wykluczeniu 

Szkoły eTwinning zorientowane są na włączenie społeczne i aktywnie 

poszukują sposobów tworzenia przyjaznych środowisk wspierających 

uczniów prezentujących różne poziomy umiejętności i różne kultury 

oraz ich rodziców i szerszą społeczność. Nauczyciele w Szkołach 

eTwinning zaangażowani są w tworzenie szkoły, która w całości 

byłaby organizacją uczącą się. Wykorzystują eTwinning do realizacji 

treści programów nauczania, korzystając z innowacyjnych metod 

nauczania, m.in.: uczenie się oparte na współpracy, kształcenie 

zorientowane na ucznia, elastyczne podejście do czasu i miejsca nauki.

Szkoły eTwinning to liderzy w 

świecie eTwinningu. Uznając 

znaczenie i wartości Programu, 

kierownictwo oraz nauczyciele - 

liderzy z tych szkół włączają go do 

polityki szkoły, jej działalności 

oraz doskonalenia zawodowego.

Szkoły eTwinning oferują szersze i 

bogatsze możliwości edukacyjne. 

Nauczyciele wspólnie pracują, 

dzieląc się wzajemnie swoim 

doświadczeniem.

Szkoły eTwinning to wzory do 

naśladowania: inspirują inne 

szkoły i wyznaczają im kierunek 

działania, tak by one również 

mogły osiągnąć podobny poziom. 

W ten sposób Szkoły eTwinning 

realizują obietnicę zmiany w 

edukacji, zapewniając młodym 

ludziom kształcenie, dzięki któremu 

staną się lepszymi ludźmi, 

lepszymi uczniami, lepszymi i 

bardziej aktywnymi obywatelami.
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