eTwinning skolās ir dalīta līderība
Skolās, kuras ieguvušas “eTwinning Skola” statusu līderība
ir dalīts process - gan atbildība par organizēšanu,
gan lēmumu pieņemšanas process. Skolas direktors
un skolotāji - līderi saprot eTwinning piedāvātās
iespējas gan pedagoģiskā, gan profesionālā līmenī un
aktīvi atbalsta visa personāla iesaistīšanos eTwinning
aktivitātēs.

eTwinning Skolas ir cieši
apņēmušās sadarboties,
dalīties un strādāt komandā

MISIJA
eTwinning Skolas ir eTwinning
pasaules līderi. Šo Skolas
vadība un skolotāju līderi
saprot eTwinning nozīmīgumu
un tā vērtības, tāpēc ievieš
tās skolas pamatnostādnēs,
praksē un profesionālajā
pilnveidē.
eTwinning Skolu skolotāji
strādā kopā un dalās savā
spēkā, nodrošinot ikvienam
plašāku un bagātāku izglītības
pieredzi.

eTwinning Skolas ir paraugi
- tās iedvesmo un rāda ceļu
citām skolām, kā sasniegt to
līmeni. Tādējādi tiek realizēts
solījums par pārmaiņām
izglītībā, lai viņu apmācāmie
jaunieši tiktu audzināti par
labākiem cilvēkiem, labākiem
skolēniem, labākiem un
aktīvākiem pilsoņiem.

Skolas skolotāji strādā komandā, lai plānotu savas
eTwinning un citas pedagoģiskās aktivitātes, lai ar gan
ar skolas, gan citu skolu kolēģiem dalītos pieredzē
un praksē. Viņi sadarbojas eTwinning rīcības plāna
veidošanā, lai to izmantotu inovāciju veidošanai un
pārmaiņu vadībai skolā un ārpus tās.

eTwinning Skolu skolēni ir
pārmaiņu virzītājspējs
Arī skolēniem ir nozīmīga loma eTwinning Skolas
attīstīšanā. Viņi popularizē eTwinning skolotāju lokā (gan
eTwinning jau iesaistītiem, gan to vēl neiepazinušiem
skolotājiem), kā arī vecāku lokā, darbojoties gan kā
dzinējspēks, gan kā informatori visām inovācijām, kas
notiek pedagoģijā un tehnoloģijās.

eTwinning Skolas kalpo kā
paraugs citām skolām
eTwinning Skola apņemas būt vēstniece citām
apkārtnes/reģiona skolām, ar dažādām aktivitātēm
popularizējot eTwinning un stāstot par saviem
panākumiem
atvērtajās dienās, informatīvajos
pasākumos un mentoringa programmās. Tās proaktīvi
rada profesionālās pilnveides iespējas citām tuvējām
skolām.

eTwinning Skolas ir iekļaujošas un
inovatīvas mācību organizācijas
eTwinning Skolas uztur iekļaušanu ikvienā līmenī un
aktīvi meklē veidus, kā radīt iekļaujošu vidi skolēniem
jebkurā spēju līmenī, no jebkuras kultūras, to vecākiem
un plašākai sabiedrībai. eTwinning Skolas skolotāji
apņemas attīstīt visu skolu kā mācību organizāciju. Viņi
izmanto eTwinning, lai vieglāk pasniegtu savu mācību
plānu ar daudzveidīgiem, inovatīviem pedagoģiskiem
modeļiem, kuru starpā ir mācības sadarbojoties,
skolēnorientētā izglītība, elastīga pieeja mācību laikam
un vietai.

