
jedna strona dla każdego rodzaju aktywności
(np. praca w grupach, 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! 

 

ORGANIZUJCIE STRONY TEMATYCZNIE 
– WEDŁUG DZIAŁAŃ 

 

TWINSPACE MA BYĆ PRZEJRZYSTA 
I DOBRZE ZORGANIZOWANA

ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA 
W PROJEKCIE

 

Uzgodnijcie zarys TwinSpace z partnerami
przed rozpoczęciem działań projektowych
(ilość, nazwy stron i folderów).
Przygotujcie główną strukturę TwinSpace
zanim zaprosicie uczniów oraz nauczycieli,
którzy nie będą administratorami.
Wybierzcie narzędzia do komunikacji.

ZAPLANUJCIE TWINSPACE,
PLANUJĄC PROJEKT

Efekty współpracy powinny być odpowiednio
opisane na stronach Twinspace. 

 
Ważne! 

Prace zbiorowe powinny być podpisane przez
ich autorów/koordynatorów 

(nazwisko nauczyciela lub nazwa placówki). 

NIE ZAPOMNIJCIE O STRONIE 
NA WSPÓLNE PRODUKTY 

PAMIĘTAJCIE O STRONIE Z EWALUACJĄ 

 

Ograniczcie liczbę stron.
Dzielcie je na robocze i reprezentacyjne.
Nadajcie stronom czytelne tytuły w języku współpracy.
Korzystajcie z podstron i linkujcie do innych części Twinspace.

Warto wybrać wspólnie narzędzia. 
Nie zapomnijcie o analizie - wyciągnijcie
wnioski.
Stwórzcie stronę, na której przedstawicie
przebieg oraz efekty ewaluacji.

PAMIĘTAJCIE!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.



CONTACT:  HELLO@REALLYGREATSITE.COM

TwinSpace: przestrzeń współpracy partnerów 

STRONA GŁÓWNA
jest jak witryna sklepu – przyciągająca reklama

ZADANIE: 
ZACHĘCIĆ DO WEJŚCIA

Wizytówka projektu.
Wiodące motto projektu.
Informacje o etapach
projektu.
Wystawa najcenniejszych
rezultatów.

STRONYZADANIE: 
ZAPREZENTOWAĆ, ZACHWYCIĆ 

 I "SPRZEDAĆ" PRODUKT
zasoby - eksponaty na stoiskach

Zasoby uporządkowane na
stoiskach (półkach i
wieszakach).
Prezentacja kolejnych
produktów projektu.
Przestrzeń kreatywności.
Miejsce do dyskusji i
wyboru.

MATERIAŁY
zaplecze, magazyn

ZADANIE: 
PRZECHOWAĆ PRODUKT, 

BY GO MÓC ZAPREZENTOWAĆ

Magazynowanie produktów
gotowych do prezentacji.
Zasoby będące poza
zasięgiem wzroku
odwiedzających,
niepodlegające ocenie
wartości.

Aktualizujcie  
NAJNOWSZE AKTUALIZACJE

Publikujcie w sieci 
i pokażcie na

Twinspace

Dzielcie się
materiałami

Planujcie wydarzenia   
 na żywo

Korzystajcie z forum 

Czytelne tytuły, jedna strona na temat, 
dla każdego rodzaju aktywności, 

tak by pasowało do projektu, z opisem
działań i produktów końcowych.

Porządkujemy materiały,  
umieszczamy je w swoich folderach
Pamiętajcie o zgodzie na publikację
materiałów z wizerunkiem uczniów.
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