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Attēli



ATTĒLI

Neverbālā komunikācija ir svarīga eTwinning projektos. Attēli var arī padarīt 
TwinSpace pievilcīgāku.

Vari veidot atsevišķus albumus ar, piemēram, aktivitāšu attēliem vai vari integrēt 
attēlus AKTIVITĀŠU LAPĀS, FORUMA ierakstos vai JAUNUMU ierakstos.
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ATTĒLI

Lai augšupielādētu attēlus, klikšķini uz MATERIĀLI augšējā izvēlnē, tad klikšķini uz 
PĀRLŪKOT/IEVILKT ATTĒLU šeit.



ATTĒLI

Vēlams ir veidot ATTĒLU ALBUMUS. Attēla maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 
4MB. Atļautie formāti: gif, jpg, jpeg, png.

Ja vēlies integrēt attēlus AKTIVITĀŠU LAPĀ, FORUMĀ vai PROJEKTA ŽURNĀLA 
ierakstā, vispirms nepieciešams attēlus augšupielādēt šajā sadaļā.



ATTĒLI

Autortiesību ievērošanas nolūkos iesakām lietot tikai tādus attēlus, uz kuriem tev ir tiesības vai tie 
kopīgoti ar CC licenci.

1. Attēlus, kurus pats izveidoji vai kas ir publiski pieejami, var brīvi lietot, nenorādot autora vārdu.

2. Lietojot CC licencētus attēlus, atbilstoši jānorāda autors.



Video



VIDEO

Video var atdzīvināt TwinSpace. Tu vari veidot atsevišķas MAPES ar video klipiem 
vai integrēt filmas AKTIVITĀŠU LAPĀS, FORUMU ierakstos vai JAUNUMOS.



VIDEO

Lai augšupielādētu video, klikšķini uz MATERIĀLI augšējā izvēlnē, tad uz PIEVIENOT 
VIDEO.



VIDEO

Nav iespējams video augšupielādēt pa tiešo TwinSpace. Tas vispirms jāielādē YouTube, Vimeo vai 
DailyMotion.

Drošības nolūkos video YouTube vajadzētu kategorizēt pie UNLISTED. Tādējādi video tiks slēpts YouTube 
meklētājam. Taču video būs pieejams ikvienam, kam zināms URL.



VIDEO

Lai video nosūtītu uz TwinSpace, vispirms JĀNOKOPĒ iepriekš augšupielādēta video URL 
no YouTube, Vimeo vai DailyMotion un JĀIELĪMĒ tas VIDEO sadaļā TwinSpace.



VIDEO

Vimeo piedāvā iespēju pasargāt video ar paroli. Tādā gadījumā video nevar augšupielādēt 
TwinSpace MATERIĀLU sadaļā un to nevar iegult piem., aktivitāšu lappusē. 

Protams, ir iespējams kopīgot šī Vimeo video URL savā AKTIVITĀŠU LAPPUSĒ, FORUMĀ vai 
JAUNUMOS.



Faili



FAILI

TwinSpace piedāvā iespēju kopīgot dažādus failu veidus. Tu vari izveidot atsevišķu mapi vai 
integrēt saiti uz FAILIEM savā AKTIVITĀŠU LAPĀ, FORUMĀ vai JAUNUMOS.

Atļautie failu veidi ir teksta faili (.pdf, .txt, .doc, .docx), prezentācijas (.ppt, .pptx), izklājlapas
(.xls, .xlsx) un saspiesti faili (.zip, .rar). Maksimālais faila izmērs ir 20 MB.



FAILI

Lai augšupielādētu failus, klikšķini uz MATERIĀLI. Iesakām veidot DATŅU MAPES



FILES

Visi TwinSpace faili ir redzami visiem dalībniekiem. Nav iespējams failus kopīgot ar 
tikai skolotājiem.

Ja kāds faila veids netiek atbalstīts TwinSpace, to vienmēr var saspiest uz .zip vai
.rar failu.  



Iegultās lietotnes



IEGULTĀS LIETOTNES

Daudzi skolotāji un skolēni izvēlas savus eTwinning projektus papildināt ar saturu, 
kas radīts ar rīkiem ārpus TwinSpace, piemēram, aptaujām, prezentācijām, testiem, 
prātošanas rīkiem u.c.
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IEGULTĀS LIETOTNES

Šīs interneta aplikācijas ar TwinSpace var savienot divējādi:

1. Norādot hipersaiti, kas ved lietotāju ārpus TwinSpace uz ārēju vietni.

2. Veicot lietotnes iegulšanu, kad lietotni iespējams lietot TwinSpace platformas vidē.



IEGULTĀS LIETOTNES

Ne visas interneta lietotnes nodrošina iespēju rīkus iegult citā platformā, piemēram, 
TwinSpace.

Drošības un tehnisku apsvērumu dēļ arī ne visas interneta lietotnes, kas nodrošina iegulšanu, 
var tikt izmantotas TwinSpace.
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IEGULTĀS LIETOTNES

KĀ IEGULT lietotni TWINSPACE? – 1. solis

I. Izveido saturu nepieciešamā rīka vietnē. (Dažkārt iespējams būs nepieciešams konts.)

II. Atrodi un nokopē hipersaiti. Meklē tādus atslēgvārdus kā SHARE, lai atrastu īsto url kopōgošanai.



IEGULTĀS LIETOTNES

KĀ IEGULT RĪKU TWINSPACE? – 2. solis

I. Izveido vai atver eksistējošu AKTIVITĀŠU LAPU TwinSpace. Uzklikšķini uz pogas IFRAME.

II. Seko instrukcijām un aizpildi laukus pie īpašībām. Neaizmirsti saglabāt.



IEGULTĀS LIETOTNES

Ārējo lietotņu lietošana var pievienot vērtību projektam, taču daudzi bezmaksas
tiešsaistes rīki satur reklāmas. 

Dažkārt bezmaksas rīki nav uzticami ilgtermiņā, tie var pazust vai kļūt par maksas
rīkiem.
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Aktivitāšu lapas



AKTIVITĀŠU LAPAS

Ar aktivitāšu lapām var pastāstīt projekta stāstu. Šeit saturīgā stāstījumā var tikt 
rādīti augšupielādētie materiāli, piemēram, attēli, video, prezentācijas un citi 
projekta iznākumi.



AKTIVITĀŠU LAPAS

Lai sāktu, jāklikšķina uz LAPAS augšējā joslā. Tad klikšķini uz IZVEIDOT LAPU.



AKTIVITĀŠU LAPAS

 Vispirms izveido lapai nosaukumu. Šo nosaukumu varēs mainīt jebkurā brīdī.

 Sāc veidot lapu ar dažādām pieejamajām  komponentēm (saturs, TwinBoard un 
aptaujas)



AKTIVITĀŠU LAPAS

Pievienojot lapu, jāizlemj, kas ir lapas (līdz-)autors. Pēc noklusējuma administratori 
(dibinātāji) un skolotāji var rediģēt katru lapu TwinSpace.

Skolēni-administratori var pievienot jaunas lapas. Skolēni var tikai pievienot saturu 
konkrētai lapa, kam piešķirtas tiesības.

Neaizmirsti saglabāt izmaiņas.



AKTIVITĀŠU LAPAS

Lapas autors var izlemt par lapas publiskumu. Pēc noklusējuma tikai autors un 
administratori redz no jauna pievienoto lapu.

Ja lapu var uzskatīt par gatavu, nepieciešams atzīmēt tās auditoriju. Lielākā daļā 
gadījumu lapa būs redzama tikai TwinSpace dalībniekiem. Taču lapas var atzīmēt kā 
publiski redzamas ikvienam internetā.



Materials
Embed

AKTIVITĀŠU LAPAS

Sāc veidot lapu ar dažādām pieejamajām  komponentēm (saturs, TwinBoard un aptaujas)

Aktivitāšu lapās var būt teksts, kā arī citi materiāli (attēli, video, faili), kā arī iegults saturs. Lai sāktu veidot, 
klikšķini uz PIEVIENOT SATURU LAPAI ekrāna kreisajā pusē.

Klikšķini uz ikonām, lai pievienotu materiālus vai ielīmētu interneta aplikācijas iegulto kodu. Lūdzu ievēro, ka ne 
visi iegultie kodi strādās TwinSpace.



AKTIVITĀŠU LAPAS

Sāc veidot lapu ar dažādām pieejamajām  komponentēm (saturs, TwinBoard un aptaujas) 

TwinBoard darobjas kā sadarbības rīks, kurā ikviens tiek aicināts pievienot tekstu, attēlus, datnes, video, saites. 
Vispirms pievieno elementu lapai (1), norādi tematu (2) un tad aicini TwinSpace dalībniekus papildināt.
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AKTIVITĀŠU LAPAS

Sāc veidot lapu ar dažādām pieejamajām  komponentēm (saturs, TwinBoard un aptaujas).

Aptauju komponente ļaus izveidot aptaujas tieši lappusē un aktīvāk sadarboties ar projekta dalībniekiem. 
Pievieno aptaujas ar jautājumiem un tad uzaicini ikvienu balsot. Rezultāti būs redzami lapā.



AKTIVITĀŠU LAPAS

Lapu kārtība un hierarhija var tikt mainīta tā, ka struktūra ir caurredzama un viegli saprotama visiem 
lietotājiem. Lai mainītu kārtību, klikšķini uz         un maini lapu kārtību kā vēlies.

Aktivitāšu lapas nevar tikt pilnīgi dzēstas. Tās var tikt arhivētas, lai padarītu neredzamas, ja vēlāk 
nepieciešams tās padarītas atkal redzamas. Lai arhivētu klikšķini uz  , blakus lapas nosaukumam.

Attēlu izmērs un novietojums var tikt mainīts ar labo klikšķi uz attēla.



AKTIVITĀŠU LAPAS

Vienojieties par skaidriem nosacījumiem ar visiem TwinSpace dalībniekiem:

-apspriediet lapušu struktūru un kārtību ar visiem projekta skolotājiem. Ja tas netiks 
izdarīts TwinSpace var izvērsties par lielu nekārtību.

Arī skolēniem var piešķirt privilēģijas ar rediģēšanas tiesībām noteiktās lapās, lai viņi 
var pievienot saturu.



etwinning.net
eTwinning Centrālā atbalsta dienesta koncepts, teksts un redakcija - 2018

Ar Creative Commons licenci


