
Edukacja zdalna eTwinning



Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning

19 maja 2020r. (wtorek)

▪ Profil ucznia i nauczyciela w Twinspace;

▪ Układ stron w Twinspace;

▪ Wybór narzędzi TIK do realizacji projektu;

▪ Działania projektowe – bezpieczeństwo w sieci;

▪ Przedstawianie się partnerów projektu.



Twinspace - profil ucznia

https://avatarmaker.com/

https://avatarmaker.com/


Stwórz awatara w aplikacji Avatarmaker

Obraz dodaj do swojego folderu (zakładka materiały)

https://avatarmaker.com/

https://avatarmaker.com/


Układ stron w Twinspace

Projekt „Gra miejska "Tajemnice Starego Sącza i okolic„

https://twinspace.etwinning.net/83600/


Zbiór narzędzi TIK

Pearltrees – wirtualne kolekcje

https://www.pearltrees.com

- gromadzenie materiałów w wirtualnych kolekcjach,

▪ linki do stron,

▪ notatki,

▪ obrazy,

▪ pliki.

- udostępnianie do wyświetlania,

- udostępnianie do wspólnej edycji (email)

https://www.pearltrees.com/


LINK DO KOLEKCJI

https://www.pearltrees.com/spjazowskopolen/etap-1-poznajemy-si/id32036884


Netykieta, czyli o kulturze w internecie.

LINK DO PLAKATU – dysk Google

▪ saferinternet.pl

▪ cybernauci.edu.pl/

https://docs.google.com/drawings/d/1-kVHqPX4wfPYB2gb70TWe5oAXBPc8YepNln3d9XiKjU/edit?usp=sharing
http://www.saferinternet.pl/
https://cybernauci.edu.pl/


Kim jesteśmy?

Padlet – podstawowa wersja

▪ tekst,

▪ nagranie audio (z sieci lub z własne,

▪ film wideo (z sieci lub własny),

▪ link do innej strony,

▪ obraz (z sieci lub własne),

▪ plik, dokument tekstowy (pdf).

Możliwość komentowania postów.

Możliwość dodawania reakcji.

Bezpłatna wersja – maksymalnie 3 padlety

Twinboard
▪ tekst,

▪ nagranie audio (z materiałów – pliki)

▪ film wideo (z materiałów - wideo),

▪ link do innej strony,

▪ zdjęcie (z materiałów - obrazy),

▪ plik, dokument tekstowy.

Brak możliwości komentowania postów.

Brak możliwości dodawania reakcji.

1 Twinboard na każdej stronie Twinspace

LINK DO PADLETU

https://padlet.com/zdalnenauczanieswiebocka/Bookmarks


Wykorzystanie tablicy Twinboard w projekcie 

https://flinga.fi/s/FX728WF

https://flinga.fi/s/FX728WF


Praca domowa 1

Dodaj awatara i przedstaw się  krótko na padlecie: 

LINK DO PADLETU

W opisie uwzględnij twoje ulubione miasto/miejsce w Polsce. 

Post zakończ pytaniem do pozostałych uczestników projektu/seminarium. 

Skomentuj przynajmniej jeden wpis innego uczestnika seminarium.

https://padlet.com/zdalnenauczanieswiebocka/Bookmarks


Wybierz w Twinspace prezentację dotyczącą twojego województwa. 

https://twinspace.etwinning.net/115244/pages/page/958645

Na jednej ze stron dodaj krótki opis wybranego miejsca w Twojej okolicy. 

Informacje zamieść na jednej stronie prezentacji (pamiętaj o podpisie). 

Praca domowa 2

https://twinspace.etwinning.net/115244/pages/page/958645


Dziękuję!


