
eTwinningové školy se hlásí 
k zásadě sdíleného vedení

Na eTwinningových školách funguje sdílené vedení, a to jak 
pokud jde o odpovědnost za organizaci, tak pokud jde o 
proces rozhodování. Ředitelka školy a vedoucí učitelé jsou 
si vědomi toho, jaké možnosti eTwinning v pedagogické i 
profesní rovině nabízí, a se zapojením do aktivit v jeho rámci 
iniciativně pomáhají všem zaměstnancům. 

eTwinningové školy 
charakterizuje spolupráce, 
sdílení a týmová součinnost

Učitelé ve škole spolupracují na přípravě eTwinningových 
a jiných pedagogických aktivit jako tým a sdílejí své 
zkušenosti a postupy s kolegy v rámci své školy i mimo ni. 
Spolupracují na eTwinningovém akčním plánu, který používají 
k prosazování inovací a změn, a to konkrétně na své škole i v 
obecnější rovině.

Žáci jsou na eTwinningových 
školách strůjci změn

V rozvoji eTwinningové školy hrají roli i žáci.  Propagují 
eTwinning směrem k učitelům (jak těm, kteří do něj již 
jsou zapojeni, tak těm, kteří do něj ještě zapojeni nejsou) 
a rodičům a fungují jako síla, která všechny inovace v 
pedagogice a ve využití technologií prosazuje a šíří o nich 
informace. 

eTwinningové školy jsou 
pro jiné školy vzorem 

eTwinningová škola na sebe ve vztahu k jiným školách 
v oblasti/regionu bere úlohu ambasadora a aktivně 
propaguje eTwinning a šíří informace o tom, čeho se jí 
podařilo dosáhnout, a to prostřednictvím co možná největšího 
počtu kanálů: dnů otevřených dveří, informačních setkání a 
mentoringu. Aktivně přitom vytváří příležitosti k profesnímu 
rozvoji, jichž mohou využít i jiné školy v oblasti.

eTwinningové školy jsou 
inkluzivními a inovativními 
organizacemi, které se samy učí 

eTwinningové školy se hlásí k inkluzi na všech úrovních 
a různými způsoby aktivně usilují o vytvoření inkluzivního 
prostředí pro žáky s různými schopnostmi a z různých kultur, 
jejich rodiče i širší komunitu. Učitelé na eTwinningových 
školách se snaží celou školu rozvíjet jako organizaci, která se 
sama učí. Využívají eTwinning k podpoře a realizaci výuky, a 
to s pomocí inovativních vzdělávacích modelů, jejichž součástí 
je i řada různých přístupů, mimo jiné kooperativní učení, učení 
orientované na žáka či flexibilní práce s časem a prostorem, v 
němž se žáci učí.

eTwinningové školy mají 
ve světě eTwinningu 
vedoucí úlohu. Jejich 
vedení a vedoucí učitelé 
uznávají význam a hodnoty 
eTwinningu a zohledňují je 
na škole v předpisech, praxi 
i profesním rozvoji. 

Na eTwinningových školách 
učitelé spolupracují a sdílejí 
to, co jim dobře jde, čímž pro 
všechny rozšiřují a obohacují 
vzdělávání.

eTwinningové školy fungují 
jako vzor: jsou inspirací 
pro další školy a pomáhají 
jim na cestě, jak dosáhnout 
jejich úrovně. eTwinningové 
školy přitom dbají na příslib 
změny ve vzdělávání, tak 
aby mladým lidem, o které 
se starají, pomáhaly stát se 
lepšími lidmi, lepšími žáky 
a lepšími a aktivnějšími 
občany.
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