
Seminarium 
online
dzień 2 

Mój pierwszy projekt z ambasadorem 

„Tajemnice zimowego lasu”

14 - 17 listopada 2022 r. 

Godz. 17:30 – 19:00

Spotkanie poprowadzi: Paulina Kurowska-Loryńska 



➢Znasz TwinSpace naszego projektu: 

✓ Znasz narzędzia do komunikacji

✓ Znasz narzędzia do przechowywania materiałów 

✓ Wiesz jak zaprosić uczniów do projektu 

Kryteria sukcesu

Planujemy projekt

✓ działania projektowe – poznajemy dokumenty Google

✓ sposób prezentacji działań na TwinSpace

DZIEŃ 2 

16 listopada

17:30-19:00



eTwinning Live
bez tajemnic

POWTÓRZENIE

1.Sprawdź czy zaakceptowałaś 

zaproszenie do Projektu.

2.Edytowanie profilu – edytuj swój profil, 

dodaj zdjęcie lub Avatara i uzupełnij 

informacje o sobie.

3.Zaproś do swoich kontaktów wszystkich 

członków naszego projektu.

www.avatarmaker.com

https://avatarmaker.com/


TwinSpace

STRONA GŁÓWNA 

➢ekspozycja wszystkich  

projektów

- Aktywnych

- Zarchiwizowanych

- Zamkniętych



TwinSpace

ZAKŁADKI

➢dokumentacja projektu

➢Prezentacja działań i 

produktów końcowych

➢miejsce do dyskusji i 

przestrzeń współpracy



TwinSpace - BIULETYN
➢Miejsce do 

zamieszczenia 

aktualności i 

ważnych informacji 

w projekcie



TwinSpace

STRONY

➢dokumentacja projektu

➢Prezentacja działań i 

produktów końcowych

➢miejsce do dyskusji i 

przestrzeń współpracy



TwinSpace

MATERIAŁY

➢Magazyn projektu

➢materiały: zdjęcia, 

filmy, pliki pdf gotowe 

do zamieszczania na 

stronach projektu

➢Niedostępne dla 

niezalogowanych i 

niepodlegające ocenie



TwinSpace

FORUM

➢możliwość prowadzenia 

dyskusji z partnerami w 

TwinSpace

➢ zarządzane jest przez 

nauczycieli-

administratorów 

➢ jest widoczne wyłącznie 

dla członków tej 

TwinSpace



TwinSpace

SPOTKANIA ONLINE

➢ bezpieczna komunikacja 

w TwinSpace

➢ czas trwania 30-90 minut

➢ Możliwość nagrywania 

spotkań (należy zaznaczyć 

przy rejestracji)

➢ Bezpieczny czat online 

(pokój rozmów) dla 

nauczycieli i uczniów

CZAT NA ŻYWOSPOTKANIE 

NA ŻYWO



1. 2.Wypełnij

Zatwierdź3.



DODAWANIE 
UCZNIÓW

1

1

2

3



ZADANIE 2

Wejdź na TwinSpace projektu „Tajemnice zimowego lasu” i UTWÓRZ swoją podstronę

strony „Dokumentacja projektu - partnerzy”, nazywając ją swoim imieniem i nazwiskiem

oraz skrótowo szkołą np.

Anna Kwiatkowska/SP 34 Gdynia/kl. 1B

dodaj tam swoje zdjęcie lub Avatar, zdjęcie szkoły, zdjęcie lub tablo klasy/grupy, krótki

opis i link do strony swojej szkoły.



Co zabierasz z dzisiejszego spotkania? 

Co jest dla Ciebie ważne? 

Czego się dzisiaj nauczyłaś?

PODSUMOWANIE – dzień 2

www.menti.com

kod: 7255 8340



Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142 A

02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 46 31 4

etwinning@frse.org.pl eTwinning Polska eTwinning_Polska eTwinningPolska @eTwinningPolska

Dziękujemy
za uwagę


