Seminarium online
Jakość w projektach eTwinning

Tricider - grupowe podejmowanie decyzji
Aplikacja umożliwia wspólne podejmowanie decyzji. Pozwala na wygenerowanie zadania również bez
konieczności logowania. Warto założyć konto, ponieważ możemy po upływie zakończonego czasu,
ponownie aktywować.
Uczestnik ma możliwość:
• dodania pomysłu (również zdjęcia),
• dodania argumentów i kontrargumentów,
• polubienia dodanych przez inne osoby argumentów lub kontrargumentów,
• oddania głosu,
• poparcia czyjegoś stanowiska.
Świetne narzędzie, służące do zaproponowania i wyboru tytułu i logo projektu. Dzięki Tricider możemy
również zadecydować, które z zasugerowanych projektowych aktywności czy etapów chcielibyśmy
wspólnie zrealizować.
Przejdź na stronę http://www.tricider.com. Jeśli chcesz założyć konto, kliknij Log in w prawymgórnym rogu, a następnie „Sign up now”. 3. Można także zalogować się za pomocą portalu Facebook
lub konta Google.
Pytanie do dyskusji wpisujemy w okienku „Enter your question here” . Zatwierdzamy klikając na
„GO.”

Po zalogowaniu dodajemy pytanie do nowej dyskusji klikając na „Create new tricision”.
Celina Świebocka

Po prawej stronie możemy ustawić termin końcowy naszej dyskusji, klikając na „Change deadline”,
wybierz termin zakończenia głosowania i kliknij na „Save”.

Aby podać Twoją odpowiedź kliknij w „Add idea” (zielony przycisk). Podajemy krótką odpowiedź w
niebieskim okienku, natomiast dłuższy opis wpisujemy po kliknięciu w „Add description”. Dodatkowo
można dodać obrazek „Add image”. Zatwierdzamy klikając na „Save”.
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Aby dodać pozytywny lub negatywny argument klikamy w „Add argument” Podaną przez nas opinię
możemy oznaczyć jako pozytywną (kliknij na +), bądź negatywną (kliknij na -). Nasz komentarz
zapisujemy „Save”.
Jeśli zgadzasz się z zaprezentowana opinią, kliknij w ikonkę – kciuk w górę w prawym-dolnym rogu
danej opinii. Jeśli chcesz odwołać swoją opinię, kliknij jeszcze raz.
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Aby zaprosić innych do udziału w dyskusji klikamy w „Share and invite” po prawej stronie, skopiuj
adres Tricidera i wstaw do odpowiedniej strony w Twinspace.

Aby umieścić naszego Tricidera na stronie Twinspace klikamy w „Embed” I pobieramy kod HTML.
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Powodzenia!
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