Školy eTwinning sa zaviazali
zdieľať vedúce úlohy
V školách eTwinning je vedenie spoločný proces z hľadiska
zodpovednosti organizácie, ako aj procesu rozhodovania.
Riaditeľ školy a vedúci učitelia rozumejú možnostiam,
ktoré ponúka program eTwinning na pedagogickej i
na profesionálnej úrovni a aktívne podporujú všetkých
pracovníkov, aby sa zapojili do činností v programe
eTwinning.

Školy eTwinning preukazujú
silný záväzok k spolupráci,
zdieľaniu a tímovej práci

POSLANIE
Školy eTwinning majú vedúce
postavenie vo svete programu
eTwinning. Ich vedenie a vedúci
učitelia, ktorí si uvedomujú
dôležitý význam a hodnoty
programu eTwinning, ho
integrujú do politiky školy,
postupov a profesionálneho
rozvoja.
V školách eTwinning učitelia
spolupracujú s cieľom zdieľať
svoje silné stránky a poskytnúť
väčšiu a bohatšiu vzdelávaciu
skúsenosť pre všetkých.
Školy eTwinning sú modelom:
inšpirujú a vedú iné školy k tomu,
aby dosiahli rovnaké úrovne, aké
sa podarilo dosiahnuť im. Týmto
zabezpečujú dodržanie prísľubu
zmeny vo vzdelávaní, aby
podporili mladých ľudí, ktorých
majú vo svojej starostlivosti v
tom, aby sa stali lepšími ľuďmi,
lepšími študentmia lepšími a
aktívnejšími občanmi.

Učitelia v škole spolupracujú ako tím pri plánovaní svojich
aktivít v programe eTwinning a iných pedagogických aktivít
a delia sa o svoje skúsenosti a postupy so svojimi kolegami
v škole i mimo nej. Spolupracujú na tvorbe akčného plánu
eTwinning a používajú ho na podporuj inovácií a zmeny vo
svojej škole a mimo nej.

Študenti v školách eTwinning
sú aktérmi zmien
Študenti majú úlohu v rozvoji školy eTwinning. Propagujú
program eTwinning učiteľom (už zaangažovaným alebo
ešte nezapojeným) a rodičom a fungujú ako aktéri i
ako poskytovatelia spätnej väzby pri každej inovácii
odohrávajúcej sa v pedagogike a využívaní technológií.

Školy eTwinning sú
modelom pre iné školy
Škola eTwinning sa zaväzuje zastávať úlohu ambasádora pre
iné školy nachádzajúce sa v jej oblasti/regióne formou aktívnej
podpory programu eTwinning a šírenia svojich úspechov čo
najväčším množstvom prostriedkov: dni otvorených dverí,
informačné brífingy a mentorské systémy. Aktívne vytvárajú
možnosti profesionálneho rozvoja prístupné pre iné školy
nachádzajúce sa v ich oblasti.

Školy eTwinning sú inkluzívne a
inovatívne učiace sa organizácie
Školy eTwinning sa zaviazali k inkluzívnosti na každej úrovni
a aktívne hľadajú spôsoby na tvorbu inkluzívneho prostredia
pre študentov s rôznymi schopnosťami a z rôznych
kultúrnych prostredí, ich rodičov a širšiu komunitu. Učitelia v
školách eTwinning sa zaviazali rozvíjať celú školu ako učiacu
sa organizáciu. Využívajú program eTwinning na podporu
svojho vzdelávacieho programu a vyučovanie podľa neho
pomocou inovatívnych pedagogických modelov, ku ktorým,
okrem množstva iných prístupov, patrí spoločné vzdelávanie,
vzdelávanie orientované na študenta, flexibilné prístupy k
vzdelávacím časom a vzdelávacím priestorom.

