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Vispārējie uzstādījumi



VISPĀRĒJIE UZSTĀDĪJUMI

Tikai projekta dibinātāji un skolotāji ar administratoru tiesībām var mainīt 
uzstādījumus. Citiem UZSTĀDĪJUMU poga nebūs redzama. Lai veiktu izmaiņas, 
jāspiež

Nosaukums, apraksts un logo vienmēr ir publiski pieejami ikvienam internetā.



VISPĀRĒJIE UZSTĀDĪJUMI

TwinSpace vispārējie uzstādījumi ļauj iestatīt tā nosaukumu, apakšvirsrakstu un 
logo, kā arī izvēlēties krāsu shēmu (tēmu).



Profila uzstādījumi



PROFILA UZSTĀDĪJUMI

Profila uzstādījumos TwinSpace lietotāji sper pirmos soļus, lai izteiktu savu digitālo 
identitāti. Profila attēls un īss apraksts par sevi būs svarīgs pirmais iespaids, ko citi 
gūs par tevi.

Klikšķini uz sava vārda un tad uz rediģēt profilu, lai mainītu profila uzstādījumus.



PROFILA UZSTĀDĪJUMI

Profila uzstādījumos iekļauts apraksts un attēls.

Dalībnieki var arī iestatīt noklusēto saskarnes valodu.



PROFILA UZSTĀDĪJUMI

Profila uzstādījumi (arī attēls un apraksts) tiks rādīti visos TwinSpace, kuros esi 
iesaistīts.

Skolotājiem vajadzētu izstrādāt skolēniem vadlīnijas, kā veidot profila aprakstu: 
kādā valodā, kādu informāciju (nedrīkst) iekļaut, u.c.

Ja nepieciešams skolotājiem jāizstāsta vadlīnijas arī par profila attēlu. Attēls pateiks 
vairāk kā tūkstošiem vārdu. Skolotāji nevar izdzēst skolēna profila attēlu.



PROFILA UZSTĀDĪJUMI

Profila iestatījumos ir pieejami arī paziņojumu iestatījumi. Te var izlemt, kādus un kā saņemt 
paziņojumus:

1. TwinSpace paziņojumu centrā un/vai

2. savā personīgajā e-pastā. Uz e-pastu ikdienas tiks nosūtīts paziņojumu apkopojums

3. paziņojumu iestatījumus var mainīt TwinSpace.
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Dalībnieku pievienošana 
TwinSpace



DALĪBNIEKU PIEVIENOŠANA TWINSPACE

Administratoriem ir tiesības uzaicināt jaunus dalībniekus: skolotājus, skolēnus un 
viesus



DALĪBNIEKU PIEVIENOŠANA TWINSPACE

Jauni skolotāji – partneri tiek pievienoti eTwinning Live līmenī.



DALĪBNIEKU PIEVIENOŠANA TWINSPACE

Tie skolotāji, kuri arī pievienos saturu TwinSpace (piemēram, aktivitāšu lappuses, 
forumus, u.c.), arī TwinSpace jānorāda atbilstošā lomā. Statuss ir jānomaina uz 
skolotājs – administrators. 



DALĪBNIEKU PIEVIENOŠANA TWINSPACE

Skolotāji pievieno skolēnus TwinSpace. Viņi pievieno skolēnu vārdus un izsniedz tiem paroles.

Skolēni nevar mainīt savu autorizēšanās informāciju. Skolotāji var ATIESTATĪT skolēnu PAROLI.
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SKOLĒNU IELŪGŠANA TWINSPACE

Skolotāji var eksportēt skolēnu lietotājvārdu un paroļu datus uz Excel: Eksportēt 
ielūgto skolēnu sarakstu.

Ja nepieciešams, TwinSpace var pievienot arī apmeklētājus. Apmeklētāji ir 
pieaugušie, kas nereģistrēsies etwinning.net (piem. vecāki). Procedūra ir līdzīga 
skolēnu uzaicināšanas procedūrai.



INVITE PUPILS TO THE TWINSPACE

Skolotāji savu uzaicināto skolēnu lietotājvārdus var eksportēt excelī.

Drošības nolūkos paroles tiek glabātas formātā, ko nevar atkodēt. Ja skolēns to ir 
aizmirsis, paroli var atiestatīt tikai skolotājs, kas uzaicināja skolēnus.



INVITE PUPILS TO THE TWINSPACE

Skolotāji var piešķirt skolēniem lomu SKOLĒNS ADMINISTRATORS.

SKOLĒNI ADMINISTRATORI var radīt AKTIVITĀŠU LAPPUSES un FORUMUS.

Skolēni administratori var palīdzēt skolotājiem. Viņi var pildīt pagaidu 
administratora lomu (piem., nodarbības laikā). Skolēniem administratoriem ir 
augsta līmeņa atbildība.



MEMBERS

Iespējams mainīt TwinSpace dalībnieku izklājumu, tos var kārtot kā sarakstu (1) vai 
režģī (2).

Dalībniekus var atrast arī izmantojot meklētāju (3).
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Valodu uzstādījumi



VALODU UZSTĀDĪJUMI

Valodu uzstādījumiem ir divi veidi: 

I. NOKLUSĒTAIS VALODAS UZSTĀDĪJUMS: katru reizi autorizējoties TwinSpace 
iespējo šo valodas uzstādījumu.

II. SESIJAS VALODAS UZSTĀDĪJUMS: ja nepieciešams uz konkrētu sesijas laiku 
iespējams mainīt valodas uzstādījumu.
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VALODU UZSTĀDĪJUMI

SESIJAS VALODU UZSTĀDĪJUMI varētu būt noderīgi:

… svešvalodu skolotājiem. Nodarbības laikā skolēni var izvēlēties saskarni atbilstoši 
apgūstamajai valodai.

… skolotājiem, lai sazinātos ar projektu partneri. Lai izvairītos no pārpratumiem, 
skolotāji var veikli pārbaudīt analogus saskarnē projekta partnera valodā.
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