
eTwinningu koolid on 
pühendunud ühisele juhtimisele

eTwinningu koolides on juhtimine ühine protsess, ja 
see käib nii organisatsiooni eest vastutamise kui ka 
otsuste tegemise käigu kohta. Kooli direktor ja juhtivad 
õpetajad mõistavad, milliseid võimalusi eTwinning 
nii pedagoogilisel kui ka kutsealasel tasandil pakub, 
ning nad toetavad aktiivselt kõiki töötajaid eTwinningu 
tegevustes osalemisel. 

eTwinningu koolid pühenduvad 
tõeliselt koostööle, jagamisele 
ja meeskonnatööle.

Kooli õpetajad töötavad eTwinningu tegevust ja 
õpetamist kavandades meeskonnana ning jagavad 
oma kogemusi ja praktikat kolleegidega nii enda koolist 
kui ka mujalt. Nad töötavad koos välja eTwinningu 
tegevuskava ning kasutavad seda uuenduste ja 
muudatuste käivitamiseks enda koolis ja mujal.

eTwinningu koolide õpilased 
on muutuste käivitajad

Õpilastel on eTwinningu kooli arengus oma roll. Nad 
reklaamivad eTwinningut õpetajatele (nii juba liitunud 
kui ka mitteliitunud õpetajatele) ja lapsevanematele, 
täites kõigi pedagoogikas ja tehnoloogia kasutamises 
toimuvate uuenduste käivitajate ja katsetajate rolli. 

eTwinningu koolid on teistele 
koolidele eeskujuks 

eTwinningu kool pühendub saadiku rollile teiste 
enda piirkonna koolide jaoks, reklaamides  aktiivselt 
eTwinningut ja levitades enda saavutusi võimalikult 
paljude vahendite kaudu: avatud uste päevad, infotunnid 
ja mentorluskavad. Nad loovad proakiivselt teistele 
sama piirkonna koolidele kutsealase arengu võimalusi.

eTwinningu koolid on 
kaasavad ja innovaatilised 
õppivad organisatsioonid 

eTwinningu koolid rõhutavad kaasatust igal tasandil 
ning otsivad aktiivselt viise, kuidas luua kaasavat 
keskkonda igast kultuurist ja igasuguse võimekusega 
õpilastele, nende vanematele ja laiemale kogukonnale. 
eTwinningu koolid on pühendunud kogu kooli kui 
õppiva organisatsiooni arendamisele. Nad kasutavad 
eTwinningut õppekava toetamiseks ja elluviimiseks, 
rakendades uuenduslikke õpetamismudeleid, mis 
hõlmavad muu hulgas koostööõpet, õpilasekeskset 
haridust ning paindlikku lähenemist õpiajale ja -ruumile.

eTwinningu koolid on 
eTwinningu maailma liidrid. 
Nende koolide juhtkonnad ja 
juhtivad õpetajad tunnustavad 
eTwinningu tähtsust ja väärtusi 
ning lõimivad need kooli 
poliitikasse, praktikasse ja 
kutsealasesse arengusse. 

eTwinningu koolides töötavad 
õpetajad koos, jagades oma 
tugevaid külgi ning pakkudes 
kõigile avaramat ja rikkalikumat 
õpetamiskogemust.

eTwinningu koolid on  
eeskujuks: nad juhendavad 
ja inspireerivad teisi koole 
saavutama sama taset, milleni 
nad ise on juba jõudnud. Seda 
tehes tagavad nad hariduse 
pideva muutumise, et nende 
hoole all olevaid noori toetataks 
paremateks inimesteks, 
paremateks õppijateks ning 
paremateks ja aktiivsemateks 
kodanikeks saamisel.
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