
Průvodce novým prostředím TwinSpace

Tento návod byl vytvořen pro potřeby učitelů – administrátorů.

Najdete zde vše, co potřebujete o svém 

novém prostředí TwinSpace vědět.

(spuštěno v září 2014) 



Přihlášení 
Jděte na 
www.etwinning.net
a přihlaste se zde.

http://www.etwinning.net/


Přístup do TwinSpace

Jděte na 
eTwinningovou 
pracovní plochu.

Klikněte na odkaz 
„TwinSpace“.

Na ploše zvolte 
políčko „Projekty“.



Podoba úvodní stránky
Vyberte jedno ze svých prostředí TwinSpace.

Změňte jazyk pro danou „session“. 
(Pokud chcete změnit jazyk natrvalo, proveďte změnu ve svém profilu.)

Podívejte se, jak se 
TwinSpace zobrazuje 
uživatelům Internetu.

Změňte nastavení 
TwinSpace.
Změňte si profil.
Zkontrolujte si 
TwinMail.

V sekci „Pro učitele“ 
mohou učitelé psát 
zprávy, které se zobrazí 
pouze ostatním učitelům 
– členům prostředí.

Deník projektu 
využívejte pro 
publikování novinek 
o projektu na 
veřejně přístupných 
stránkách 
TwinSpace. 

Přecházejte do jiných  
sekcí prostředí TwinSpace.

Prohlížejte si nebo 
vytvářejte aktivity, 
obrázky nebo videa.

Zahajte soukromý 
chat s jiným členem 
prostředí, který je 
právě online.



Vytváření aktivit

Vytvořte 
novou aktivitu.

Podívejte se, jaké aktivity jste 
přesunuli do archivu, a proto se 
nezobrazují. Tyto aktivity lze 
přesunout zpět mezi zobrazované.

Upravte vybranou 
aktivitu.

Upravte pořadí 
aktivit.

Podívejte se, kdo 
aktivitu vytvořil a 
upravil.



Vytváření aktivit: režim úprav
Určete, komu se aktivita zobrazuje.* Určete, kdo může aktivitu upravovat.

Upravte formát 
stránky s aktivitou. 

Vložte obrázek, 
video nebo 
soubor, které 
vyberete v 
sekci s 
uloženými 
materiály.

Přesuňte aktivitu do 
archivu. Aktivita se 
již nebude v 
TwinSpace 
zobrazovat. Aktivitu 
můžete kdykoli vrátit 
z archivu zpět.

Zruště 
provádění 

úprav.

Po každé 
úpravě aktivity 
nezapomeňte 
změny uložit!

Chcete-li aktivitu upravit, 
klikněte na její název.

*Upozornění: Chcete-li aktivitu zveřejnit, ověřte si, že na veškeré obrázky, videa 
a soubory máte autorská práva. Pokud jsou na fotografiích a videonahrávkách 
nezletilé děti, vyžádejte si souhlas rodičů s jejich zveřejněním na Internetu.



Materiály – obrázky

Pro lepší přehled si 
obrázky  ukládejte 
do alb.

Přetáhněte nebo 
vyberte obrázky 
uložené v počítači 
a vložte je do 
svého TwinSpace.

Obrázky, videa  
a soubory 
vyhledávejte v 
sekci s materiály.

RADA: Obrázky, videa a soubory snadno vložíte k vytvořeným aktivitám.  
Další informace najdete v části věnované úpravám aktivit.



Materiály – videa

Pro lepší přehled si videonahrávky 
ukládejte do jednotlivých složek.

Klikněte na „Přidat 
video“ a vložte 
video z YouTube 
nebo Vimea. 

Vyhledávejte obrázky,  
videa a soubory.

RADA: Obrázky, videa a soubory snadno vložíte k vytvořeným aktivitám.  
Další informace najdete v části věnované úpravám aktivit.



Materiály – soubory

Pro lepší přehled si soubory 
ukládejte do složek.

Soubor přetáhněte 
nebo klikněte na 
„Načíst soubor“.

Vyhledávejte obrázky,  
videa a soubory.

RADA: Obrázky, videa a soubory snadno vložíte k vytvořeným aktivitám.  
Další informace najdete v části věnované úpravám aktivit.



Fóra

Seznam fór

Vytvořte 
nové fórum.

Nejnovější příspěvky 
na všech fórech

Vaše poslední 
příspěvky na fórech



Fóra – zakládání témat

Název fóra

Témata na fóru

Založte 
nové téma.

Vraťte se na 
seznam fór.



Fóra – příspěvky k tématům

Téma

Napište příspěvek k tématu a klikněte na „Uložit“.

Vraťte se k seznamu témat na fóru.



Chat

Okno pro chatování

Příspěvek do chatu napište zde.

RADA: Učitelé mají přístup k historii chatu na tomto fóru. 
Záznamy chatů jsou mazány po 3 měsících.

Podívejte se, kdo je 
v chatovací místnosti.



Členové
Vyhledejte člena. Vyhledávejte podle typu členství.

Seznam členů

Změňte typ členství.

Smažte jméno 
člena.

Obnovte heslo žáka.

Přizvěte nové členy.

Pošlete zprávu 
všem členům 
tohoto 
TwinSpace.



Členové – přidávání nových členů
1. Chcete-li do TwinSpace 
přidat nové členy, klikněte 
na „Pozvat členy“.

2. Zvolte kategorii, do 
které chcete členy přidat.

Uveďte informace o osobě, kterou chcete přidat jako hosta.

Uveďte informace o 
žákovi/žácích, kterého/které 
chcete přidat.

Vyberte zemi, ze které chcete přidat učitele. 
Upozornění: Pokud je daná země zapojena 
do eTwinningu, musíte učitele přidat z 
eTwinningové pracovní plochy.



TwinMail
Napište novou zprávu.

Podívejte se, kolik máte nepřečtených zpráv.

Podívejte se na podrobnější informace o zprávě.

Přesuňte zprávu do „koše“.

Podívejte se na další zprávy.



Profil

Úpravy profilu v TwinSpace provádějte tehdy, když chcete změnit profilový obrázek nebo aktualizovat uváděné informace.

Podívejte se na seznam všech svých TwinSpace.

Zanechte tomuto členovi 
zprávu. 

Zobrazí se ve všech jeho 
prostředích TwinSpace.



Profil – úpravy profilu

Jméno a e-mailovou 
adresu si můžete změnit v 
profilu na eTwinningové 
pracovní ploše.

Obrázek sem 
přetáhněte nebo 
klikněte na „Vybrat a 
načíst“ a vyhledejte 
ho na svém 
PC/přístroji.

Stručně se charakterizujte.



Nastavení
Chcete-li změnit nastavení, klikněte zde.

Změňte vzhled 
svého TwinSpace.

Změňte jeho název 
a charakteristiku.

Změňte logo 
svého TwinSpace.


