
e-Bezpieczna 

edukacja z eTwinning Seminarium online



Dzień 2 – 19.05.2020

TwinSpace jako bezpieczna 

przestrzeń do organizowania 

procesu edukacji i współpracy



Jak wejść na eTwinning Live

- przypomnienie

LOGOWANIE DO eTWINNING LIVE:

1. Wpisz w przeglądarkę adres strony: www.etwinning.pl

2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk „Logowanie”

3. Zaloguj się, używając swojego loginu i hasła

4. TA-DAAAM! Jesteś na platformie eTwinning Live! ☺

http://www.etwinning.pl/


Przejście do

TwinSpace projektu

(opcja 1):

Kliknięcie przycisku

TwinSpace przy opisie

projektu (w czerwonej

ramce)



Przejście do TwinSpace projektu

(opcja 2):

- Klikam na tytuł projektu 

(czerwona ramka)

- Na stronie projektu klikam 

pomarańczowy przycisk „Przejdź 

do TwinSpace) – po lewej stronie 

(zielona ramka)



Widok TwinSpace

strona główna



Zalety korzystania 

z TwinSpace

Możliwość decydowania, kto widzi zamieszczane przez 

nas treści (widoczne tylko dla członków TwinSpace lub 

dla wszystkich w Internecie – mających link do strony)

Nikt niepowołany nie ma możliwości edycji zawartości

Indywidualizacja pracy i rozwój kreatywności

Możliwość swobodnego wyrażania swojego punktu 

widzenia przy dyskretnym nadzorze nauczyciela

Budowanie zaufania w relacji uczeń – nauczyciel

Wspólne tworzenie efektów – wzmocnienie poczucia 

„sprawczości” i budowanie odpowiedzialności



Zakładka STRONY

miejsce do publikowania efektów pracy



Jak dodać swoją stronę

do TwinSpace?

Wejdź do zakładki strony

Kliknij niebieski przycisk „Utwórz stronę”(po lewej 

stronie)

Wpisz nazwę strony w okienku (imię, nazwisko, szkoła)

Jeśli tworzysz podstronę, wybierz z listy „Dodaj jako 

podstronę” stronę-matkę

Kliknij „Wyślij”



Widok po założeniu

swojej strony

Jeśli nie widzisz tego menu

(bo np. opuściłeś/łaś swoją

stronę i chcesz wrócić do jej

edycji), kliknij ołóweczek u góry

Menu, za pomocą którego

zamieszcza się pola robocze

na swojej stronie



Moja strona jest oznaczona jako 

„Wersja robocza”

- jak to zmienić?

Domyślnie jest

ustawiona opcja

„Tylko ja (i 

administratorzy)”

Musimy ją zmienić na

„Każdy w Internecie”

i kliknąć „Zapisz

zmiany”



Zatwierdzamy

oświadczenie

I gotowe! Twoja strona już

nie jest wersją roboczą!



Jak dodać zawartość do strony?

Dodaj treść do tej strony –

dodawanie tekstu, linków, 

obrazków/zdjęć, filmów, 

osadzanie zasobów z innych 

stron

Dodaj TwinBoard do tej strony 

– interaktywna tablica (wpisy, 

linki, obrazki, filmy)

Dodaj ankietę do tej strony –

ankiety, sondaże



Wprowadzanie treści

Klikamy okienko 

„Dodaj treść do tej 

strony”

Pojawia się okno 

do wprowadzania 

treści (podobne do 

tego, które znamy 

np. z Worda) 



Zamieszczanie

plików (pdf, word,

ppt/pptx)

Zamieszczanie

obrazów

Zamieszczanie

filmów

Wstawianie

linków

Osadzanie

materiałów 

(IFrame)

Tabela

Formatowanie

tekstu, punktory,

numerowanie

Ustawienia czcionki,

jej kolor i tło tekstu



Uwaga! Aby wstawić plik, obraz lub 

film, należy wcześniej opublikować je 

w zakładce Materiały!



Tu wstaw link do filmu

Pliki i obrazy wstawiamy

do Materiałów, ładując je

z zasobów w komputerze.

Video wstawiamy, wklejając

link do filmu zamieszczonego

wcześniej na YouTube, Daily

Motion lub Vimeo.



Wstawianie obrazu,

pliku lub filmu do

obszaru Treść

na swojej stronie



Opcja Twinboard –

interaktywna tablica

(„eTwinningowy Padlet”)





Opcja ankiety/sondażu



Tak wygląda okno gotowej

ankiety/sondażu



Kto może edytować 

stronę na TwinSpace?



FORUM

dyskusje

wątki



Zadanie domowe:
Strona i Forum

1. Dodaj treść na swojej stronie na TwinSpace – napisz kilka zdań o tym, 

dlaczego temat e-bezpieczeństwa jest dla Ciebie ważny, zamieść obrazek 

lub film.

2. Dodaj swoje wypowiedzi do wątków w rozpoczętych dyskusjach w zakładce 

Forum.



Dziękuję za uwagę ☺


