
Edukacja zdalna eTwinning



Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning

20 maja 2020r. (środa)

▪ Współpraca w projekcie;

▪ Podział na grupy projektowe;

▪ Narzędzia do współpracy.

Celina Świebocka



Flipitty - losowy podział na grupy

https://flippity.net/

▪ Dodatek do arkusza kalkulacyjnego Google;

▪ Kilkanaście szablonów, pozwalających na stworzenia m.in. własnych quizów,

fiszek, krzyżówek, gry bingo, jak również stworzyć grupy;

▪ Za pośrednictwem arkusza dokonujemy modyfikacji gotowych szablonów,

wpisując w komórkach arkusza polecenia, odpowiedzi itd.;

▪ Wszystkie dane przechowujemy na naszym dysku Google;

▪ Wszystkie narzędzia edytowane są w taki sam sposób.

Podział na grupy projektowe 

- narzędzia

Przykładowy arkusz w Flipitty

Arkusz – ćwiczenie „kłódki”

https://flippity.net/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16eh6CtMR4Mzf4In1uPddFxVHMssNOg4ONE8S0yM1550/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTZerE4ObLHmI3WaFP1P3dFCaTgw1E-bexyR29Mvkng/edit?usp=sharing


▪ tworzenie wspólnie z partnerami dokumentów do przygotowania notatek, planów projektu i podziału

na grupy,

▪ zarejestrowany użytkownik otrzymuje 50 MB miejsca za darmo (do 1GB obecnie podczas pandemii

koronawirusa),

▪ Możliwość udostępniania dokumentów w wersji do edycji lub wyświetlania,

▪ Możliwość tworzenia folderów i grupowania materiałów.

Podział na grupy projektowe 

- narzędzia

Cryptpad – alternatywa dla dysku Google https://cryptpad.fr/

https://cryptpad.fr/


Podział na grupy projektowe 

- narzędzia

Cryptpad KANBAL – grupy projektowe

Przejdź do strony LINK i dodaj swoje imię do dowolnej grupy. 

https://cryptpad.fr/kanban/#/2/kanban/edit/L7BZ1SHu32F4xz6HDo9NCqEz/


Członkowie każdej grupy wybierają po trzy zabytki/atrakcje Warszawy,

które opisze w książeczce w aplikacji WriteReader.

https://flinga.fi/s/FS7Y52B

Możliwość przeprowadzenia dyskusji w grupach projektowych, przed

podjęciem decyzji o wyborze zabytków Warszawy.

Grupy projektowe - wybór tematów

grupa 1

LINK

grupa 2

LINK

grupa 3

LINK

grupa 4

LINK

grupa 5

LINK

https://flinga.fi/s/FS7Y52B
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/C-ri8SakU209RS9JUfEHTGX8/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/I8z64VzMwy7XvgWEh9Icp82j/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/l41CUxG041D8sJpDhq6TBNAt/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/nCyVh9Bv1MAtMWtrmsBf-90m/
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/BTMerFKb+0ZTsSo7Al0mytdp/


Współpraca w grupach projektowych 

- narzędzia

• Prezentacja Google

• Rysunki Google 

• Cryptpad

• WriteReader

• Wakelet (pojawi się podczas rozpowszechniania rezultatów)

• Flinga

• PosterMyWall

• Whiteboard

https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://docs.google.com/drawings/d/1-kVHqPX4wfPYB2gb70TWe5oAXBPc8YepNln3d9XiKjU/edit?usp=sharing
https://cryptpad.fr/kanban/
https://app.writereader.com/
https://wakelet.com/
https://flinga.fi/
https://www.postermywall.com/
https://whiteboard.fi/


WriteReader – pomysł na współpracę

https://app.writereader.com

kod klasy: 35cg

https://app.writereader.com/


Praca domowa

Przejdź do strony:

https://app.writereader.com

Zaloguj się jako uczeń. Jako login podaj nazwę twojej grupy: Team1,

Team2, Team3, Team4, Team5, następnie wpisz kod klasy 35cg.

Wybierz na półce książeczkę pod tytułem „Zabytki Warszawy”.

Na minimum jednej ze stron dodaj zdjęcie (pobrane ze strony Pixabay)

oraz opis jednego z zabytków, które wybrała twoja grupa.

https://app.writereader.com/
https://pixabay.com/pl/


Praca domowa

Przygotuj plakat na temat wybranego przez Ciebie zabytku/atrakcji

Warszawy w aplikacji PosterMyWall (nie wymaga logowania).

Pamiętaj o wpisaniu Twojego imienia i miejscowości na plakacie.

Przewodnik znajdziesz na stronie seminarium.

Następnie zamieść plakat w formacie A4 w przygotowanej w tym celu

prezentacji Google na stronie Twinspace:

http://konferencje.frse.org.pl/Jakosc_Online_2020/article/%20Jakosc_Online_2020_materialy/lang:pl


Dziękuję!

Celina Świebocka

celinaswiebocka@poczta.fm


