
Organizacja materiałów 
na TwinSpace

oraz dokumentacja



Małgorzata Garkowska

▪ Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół 
nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

▪ eTwinner od 2005 roku, ambasador 
programu eTwinning, koordynator projektów 

Comenius i Erasmus+

▪ Zainteresowania  – wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w nauczaniu, 

projekty STE(A)M



TwinSpace to obszar przeznaczony 
do pracy nad projektem; 

to instrument, który zachęca do 
współpracy, komunikowania się, 

wymiany materiałów oraz 
interakcji pomiędzy uczniami, 
i który wszystkie te czynności 
ułatwia. Ponadto, TwinSpace 

umieszcza uczniów w centrum 
zadań realizowanych w ramach 

projektu.



TwinSpace jako przestrzeń 
współpracy partnerów nad 

projektem eTwinning oferuje wiele 
różnorodnych i intuicyjnych 

w obsłudze narzędzi. Warto je 
poznać i wykorzystywać do pracy 
nad projektem. Pamiętajmy - jest 

to przestrzeń bezpieczna –
pracujący tu partnerzy mogą 

komunikować się ze sobą bez obaw 
o ingerencję z zewnątrz. 



▪ 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.

ZALETY TWINSPACE



TWINSPACE JEST JAK SKLEP

Designed by macrovector /Freepik



STRONA GŁÓWNA 
WITRYNA SKLEPU – PRZYCIĄGAJĄCA REKLAMA

▪ Wizytówka projektu,
▪ Wiodące motto projektu,
▪ Informacje o nowych 

etapach projektu,
▪ Wystawa najcenniejszych 

rezultatów.
ZADANIE: 

ZACHĘCIĆ DO WEJŚCIA



STRONY 
ZASOBY – EKSPONATY NA STOISKACH

▪ Zasoby uporządkowane 
na stoiskach (półkach 

i wieszakach),
▪ Prezentacja kolejnych 

„produktów” projektu,
▪ Przestrzeń kreatywności,

▪ Miejsce do dyskusji 
i wyboru.

ZADANIE: ZACHWYCIĆ 
I „SPRZEDAĆ” PRODUKT

Designed by vectorpocket/Freepik



MATERIAŁY
ZAPLECZE

ZADANIE: PRZECHOWANIE 
PRODUKTU

▪ Magazynowanie 
produktów gotowych 

do prezentacji,
▪ Zasoby będące poza 

zasięgiem wzroku 
odwiedzających, 

niepodlegające ocenie 
wartości.

Designed by upklyak/Freepik



ORGANIZACJA/UKŁAD STRON NA TWINSPACE

▪ Kiedy zaplanować TwinSpace?

▪ Jakie/ile stron i podstron? 

▪ Jakie/ile stron i forów?

▪ Jakie foldery? Jak będziemy je nazywać?

▪ Jaka struktura? Kto odpowiedzialny?



ZAPLANUJ TWINSPACE PLANUJĄC PROJEKT

▪ Uzgadniamy zarys TwinSpace 
z partnerami przed 

rozpoczęciem działań 
projektowych (np. ilość, nazwy 

stron i folderów),

▪ Przygotowujemy główną 
strukturę TwinSpace zanim 
zapraszamy uczniów oraz 

nauczycieli, którzy nie będą 
administratorami.

Designed by pch.vector/Freepik



ZAPLANUJ TWINSPACE PLANUJĄC 
PROJEKT

„Zakodowane pory roku”

„Restauracja zero-waste”

8. Rezultaty



ZAPLANUJ TWINSPACE PLANUJĄC PROJEKT

▪ Ograniczamy liczbę stron 
i nadajemy czytelne tytuły 

stron,

▪ Używamy podstron 
i linków do innych części 

Twinspace

Oczywiście część działań może się zmienić, 
a elastyczność jest kluczem do sukcesu projektu, ale czas 

spędzony na tym etapie to ważna inwestycja.



▪ Bezpieczna i swobodna 
komunikacja z partnerem,

▪ Współpraca uczniów,

Planujemy swoją TwinSpace 
z rozwagą; dla każdego z 

zadań, które chcemy 
zrealizować tworzymy stronę 

z krótkim opisem w jej 
górnej części 

▪ Magazynowanie 
i opracowywanie 

materiałów,

▪ Łatwy dostęp do 
zgromadzonych zasobów,

▪ Upowszechnianie 
rezultatów.



ZAKŁADAMY STRONY

▪ Dzielimy je na robocze
i reprezentacyjne. 

▪ Organizujemy je tematycznie –
według zadań, a nie krajów czy 

szkół. 



Różne sposoby organizacji TwinSpace:
▪ Jedna strona dla każdego rodzaju 

aktywności (np. praca w grupach, 
przygotowanie filmu, webquest itd.)
▪ Jedna strona dla kolejnego etapu 

projektu (np. przełamanie lodów, 
poznajmy się, prezentacja 

miast/szkół, ewaluacja itd.)
▪ Jedna strona dla grupy uczniów 

(jeśli pracujemy w grupach 
międzyszkolnych/międzynarodowych)
▪ Jedna strona na temat (np. jesień, 

zima, wiosna, lato),
▪ lub tak, by pasowało do projektu! 



ORGANIZACJA/UKŁAD STRON NA TWINSPACE

WIDOK DLA CZŁONKÓW 
TWINSPACE WIDOK DLA OSÓB 

SPOZA TWINSPACE



ZAKŁADAMY 
PODSTRONY



Publikowanie – efekty działań powinny być odpowiednio 
opisane na stronach Twinspace. Samo dodanie zdjęć czy 

plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy będzie 
mało czytelne dla ewaluatorów i może zaniżyć ocenę 

projektu. Każde działanie bądź ich grupa (np. Prezentujemy 
nasze szkoły, Piszemy opowiadanie, Tworzymy Escape Room

itd.) powinno być opisane  na osobnej stronie, a do niej 
dopiero należy załączyć efekty w postaci zdjęć, plików czy 
filmów. Musimy pamiętać, aby prace zbiorowe podpisane 
były nazwiskami autorów. Opisy działań powinny zawierać 

cel, schemat działania oraz efekty.



Ważne jest, aby platforma 
TwinSpace była dobrze 

zorganizowana, przejrzysta 
i atrakcyjna (strony, podstrony, 
działania) z łatwym dostępem 

do treści, celów, działań 
i produktów końcowych.

Ważne jest również aby 
wszystkie prace 

wykonane na TwinSpace 
(narzędzia zewnętrzne, 

produkty oparte na 
współpracy, komunikacja, 

zdjęcia prac studentów 
itp.) były ze sobą spójne.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRA PRZESTRZEŃ TWINSPACE?



CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRA PRZESTRZEŃ TWINSPACE?

▪ Netykieta – zachowany jest odpowiedni język oraz normy
zachowania online.

▪ Zachowany jest spójny styl, powiązany z tematyką projektu,
przyjazny użytkownikom.



CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRA PRZESTRZEŃ TWINSPACE?

▪ Struktura – łatwa w nawigacji. 
Strony są ułożone w logiczny 

sposób, tak aby postępy projektu 
były widoczne dla wszystkich 

użytkowników.
▪ Dobrej jakości TwinSpace projektu 

posiada coś „specjalnego” –
cechę, która odróżni Waszą 

przestrzeń od tysięcy innych.



▪ Dla administratorów i uczestników projektu: 
jasna organizacja Twinspace pomaga koordynować 

i współpracować w projekcie,
▪ Dobrze zorganizowana TwinSpace zapewnia lepszą 

organizację pracy projektowej, ułatwia ewaluację, 
▪ Dla osób spoza projektu: rodziców, dyrektorów, 

prasy, ewaluatorów (nagrody 
i Odznaki Jakości). 

ORGANIZACJA/UKŁAD STRON NA TWINSPACE



PLANOWANIE PRACY NA TWINSPACE
ZAŁOŻYCIEL/WSPÓŁZAŁOŻYCIEL:

▪ nadaje wszystkim nauczycielom uprawnienia
„administratora” (w Twinspace),

▪ ustala z partnerami zasady i tworzy w materiałach
foldery podpisane nazwami szkół, które biorą udział
w projekcie,

▪ ustala z partnerami i tworzy wszystkie strony wg
przygotowanego planu (wersja robocza),

▪ wyznacza termin dodania uczniów do projektu.



▪ Pamiętaj - nauczycielom, którzy będą dodawać treści na 
TwinSpace należy nadać wyższe uprawnienia na poziomie 

TwinSpace: muszą mieć nadany status nauczyciela-
administratora.

▪ Uczniowie, którzy 
mają przyznany status 
ucznia-administratora, 
mogą tworzyć strony 

i fora. Uczniowie -
administratorzy mogą 

pomagać nauczycielom.



▪ Zadaniem administratorów jest 
zarządzanie platformą tak, by była 
wykorzystana w najlepszy sposób.

▪ TwinSpace to przestrzeń aktywnej nauki.

▪ Celem treści zamieszczonych 
na TwinSpace jest umożliwienie 

komunikacji ze wszystkimi 
partnerami projektu.

▪ Partnerzy zachęceni są do 
udzielania informacji zwrotnych 

na każdym kroku.
Designed by rawpixel-com/Freepik



Netykieta

Aktywności na przełamanie lodów 



Kalendarz roku szkolnego 



Aktywności z terminem 
ukończenia działania



Strona zawierająca wspólne 
rezultaty i produkty projektu

Ważne!
Prace zbiorowe podpisane były 

nazwiskami autorów



Ewaluacja



UCZNIOWIE NA TWINSPACE

▪ Zapoznaj uczniów 
z TwinSpace

▪ Zachęć do uaktualnienia 
profilu



▪ Przydatne narzędzie do 
omawiania aspektów 

projektu w szerokim gronie.

▪ Gdy jeden 
z użytkowników doda 

forum i utworzy temat, 
pozostali będą mogli 
w dowolnym czasie 

zamieścić swoje 
odpowiedzi, komentarze, 

brać udział w dyskusji.

KORZYSTAJ Z FORUM



▪ Warto zadbać o oprawę 
naszej transmisji i po jej 

zakończeniu przygotować 
opis nagrania, który będzie 

dostępny na Twinspace.

PLANUJ WYDARZENIA NA ŻYWO



▪ Czat jest jedną z rzadziej wykorzystywanych 
funkcjonalności TwinSpace – warto jednak włączyć ten 

sposób komunikacji w działania projektowe

▪ Uczniowie mogą pracować w parach lub małych 
zespołach, wykonując krótkie zadania wymagające 
zadawania pytań i udzielania krótkich odpowiedzi.

• Rozmowa na czacie jest rejestrowana – administratorzy 
mają możliwość pobrania historii rozmów z ostatnich 

trzech miesięcy – bieżąca ewaluacja.

WYKORZYSTUJ CZAT



NAJNOWSZE AKTUALIZACJE/ DZIENNIK PROJEKTU

▪ krótkie informacje na temat bieżących aktywności:
• zaproszenie do kolejnych aktywności + link do odpowiedniej

strony TwinSpace
• krótka informacja na temat przeprowadzonych działań,

▪ Pamiętaj – dziennik nie jest miejscem do dokumentowania działań
projektowych!

▪ Dziennik projektu jest jednym z elementów widocznych w trybie
publicznym TwinSpace,

▪ Dziennik projektu jest idealnym narzędziem do
prowadzenia bieżącej dokumentacji działań
i publikowania materiałów.



MATERIAŁY

To magazyn projektu, do którego partnerzy dodają i w którym 
przechowują zdjęcia, pliki i filmy wideo tworzone w ramach 
współpracy. Sekcja Materiały jest strategicznym elementem 
TwinSpace. Daje możliwość umieszczania rezultatów pracy. 

Designed by upklyak/Freepik

Tylko materiały dodane 
wcześniej do tej części 

TwinSpace można później 
zaprezentować w innych 

jej miejscach, takich 
jak forum i strony. 



MATERIAŁY

Zamieszczone na TwinSpace 
materiały są do ciągłej dyspozycji 
partnerów i zaproszonych przez 
nich osób. Wybrane materiały, 

w postaci stron, można uwidocznić 
w publicznym trybie TwinSpace 

i zapoznać z nimi pozostałych 
nauczycieli, rodziców uczniów 

i wszystkich innych 
zainteresowanych.

/pikisuperstar



DZIEL SIĘ MATERIAŁAMI

▪ Sekcja Materiały jest 
strategicznym elementem 

TwinSpace

▪ Umieszczamy tam rezultaty 
pracy w postaci zdjęć, 

filmów wideo oraz innych 
plików

▪ Pamiętaj - materiały 
dodane wcześniej do tej 
części TwinSpace można 

później prezentować
w innych jej miejscach, 

takich jak forum i strony.



ORGANIZACJA MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały mogą zostać z TwinSpace usunięte, warto 
więc na wypadek pomyłek, nieprzemyślanych działań i różnych 

zdarzeń losowych przechowywać je również na dysku lub 
innym nośniku danych. Konieczna jest zgoda rodziców na 
publikację materiałów z wizerunkiem uczniów biorących 

udział w projekcie.



ORGANIZACJA MATERIAŁÓW

Porządkujemy materiały - aby zachować porządek dobrze jest 
umieszczać materiały w swoich folderach.



„Drukarnie” czynne całą 
dobę. Co prawda nie 

oferują realnego druku, 
ale prezentacja treści 
w nich umieszczanych 

przypomina druk możliwie 
najdokładniej, imitując 
przewracanie kartek.

PUBLIKOWANIE W SIECI



 Calameo

 Issuu

 Fliphtml5

 FlipSnack

 WriteReader

 Story Jumper

https://en.calameo.com/
https://issuu.com/
https://fliphtml5.com/
https://www.flipsnack.com/
https://www.writereader.com/en
https://www.storyjumper.com/


Widok przed zatwierdzeniem

OSADZAMY NA TWINSPACE

Efekt końcowy



PREZENTACJE 

 Prezi

 Genial.ly

 Canva

 Google Slides

 Emaze

https://prezi.com/
http://genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.emaze.com/


Aplikacja genialy.ly to 
bardzo wszechstronne 

narzędzie. Pozwala tworzyć 
pokazy slajdów, prezentacje 

wideo, gry, infografiki, 
interaktywne obrazki, w 

którym ukryjemy 
różnorodne zadania, filmiki, 

quizy, QR kody i nie tylko. 



pozwala na 
tworzenie  

i współdzielenie 
projektów pomiędzy 

uczniami. Dzięki temu 
mogą nauczyć się 

zasad grafiki, 
nowoczesnego 
projektowania.



to aplikacja sieciowa pozwalająca na 
tworzenie i zapisywanie prezentacji w chmurze. 

Możliwość pracy zespołowej



jest narzędziem sieciowym 
przeznaczonym do tworzenia 
prezentacji multimedialnych. 

Pozwala tworzyć zarówno 
prezentacje 3D, jak 

i pokazy o tradycyjnym 
sposobie przejść między 

slajdami.



WIRTUALNA WYSTAWA

ARTSTEPS
to darmowa aplikacja do 

oglądania i tworzenia 
wirtualnych wystaw. Może 

być używana do 
projektowania, 

prezentowania prac uczniów 
lub innych prezentacji.



pozwala na zbierane 
kolekcjonowanie 

i dzielenie się 
zebranymi materiałami 

w postaci cyfrowej



Padlet
cyfrowa tablica, na której 
można tworzyć grupowe 
projekty. Możemy na niej 
zamieszczać pliki wideo, 
dokumenty tekstowe, 

wpis, linki lub 
komentarze. Użytkownik 

może zaprosić grupę 
osób do wspólnej pracy.




