
Beata Wójcik
Cyfrowe tajemnice 

wiosny



Sesja warsztatowa 1
13:45-15:15

Narzędzia programu eTwinning –
platforma ESEP 

https://school-education.ec.europa.eu/pl

https://school-education.ec.europa.eu/pl


Podczas sesji:

poznasz platformę

uzupełnisz swój profil

zaprosisz do kontaktów



Uzupełnienie profilu



Edycja profilu
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Sesja warsztatowa 2
15:30-16:30

Omówienie i zakładanie projektów



Podczas sesji:

dołączysz do projektu

poznasz założenia projektu

dodasz swoje pomysły



Zaakceptuj zaproszenie do projektu



Cyfrowe tajemnice 
Wiosny



❑Podczas realizacji projektu dzieci nauczą się 
poruszać w sieci bezpiecznie i ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na możliwość znalezienia tam 
fałszywych treści.

❑ Przygotujemy klasowe awatary. 
❑Przygotujemy wymyślone wiadomości i prawdziwe 

lub nie, artykuły prasowe.
❑Zgromadzone artykuły i informacje opublikujemy 

we wspólnej książce Story Jumper. 
❑Zaplanujemy wiosenny escape room dla uczniów, 

a w jego treści umieścimy zdobyte wiadomości.

Zaproponuj swoje pomysły



Sesja warsztatowa 3
9:00-10:30

Narzędzia programu eTwinning -
TwinSpace



zapoznasz się z Twin Space

nauczysz się dodawać materiały do 
stron

poznasz wymagania i kryteria do 
Odznaki Jakości

Podczas sesji:



Jak wejść na TwinSpace?
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Strona główna TwinSpace



Zakładanie stron

Nadajemy tytuł



Jak dodać materiały?

Mamy do wyboru zdjęcia, video i pliki



Tu wstawiasz plik

Zatwierdzasz



Spotkania online i czat



Sesja warsztatowa 4
11:00-12:30

Organizacja pracy projektowej



poznasz plan działań projektowych

ustalimy wspólnie terminarz działań 
projektowych

poznasz zasady komunikacji 

i współpracy

Podczas sesji:



Przydatne narzędzia

lub

Dokumenty Google’a Formularze Google’a



Spotkania online



Sesja warsztatowa 5
12:45 - 14:15

Narzędzia TIK w projekcie eTwinning



poznasz narzędzia przydatne podczas 
realizacji projektu

założysz konto i zalogujesz się

poznasz działanie narzędzi

Podczas sesji:



Przydatne narzędzia

https://classtools.net/

https://www.canva.com/

https://classtools.net/
https://www.canva.com/


https://www.storyjumper.com/

https://vocaroo.com/

https://www.storyjumper.com/
https://vocaroo.com/


https://avatarmaker.com/

https://genial.ly/

https://avatarmaker.com/
https://genial.ly/


Dziękuję za uwagę

Beata Wójcik
beata.wojcik@wp.pl
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