
Jak vytvořit třídu
Jak používat IWitness

Jednou z funkcí dostupných pouze registrovaným uživatelům IWitness je možnost zřídit a řídit 
vlastní skupiny, třídy. 


Záložku Students and Groups, pod kterou najdete funkce spojené se skupinami a třídami, najdete 
po kliknutí na záložku My Dashboard. Ta vás přenese do vaší pracovní plochy, kde je k dispozici 
nejen záložka Students and Groups, ale i mnohé další.


Záložka, pod kterou najdete své studenty (Students) a 
své skupiny či třídy (Groups). 


Studenti se registrují pomocí klíče, který jim rozešlete 
po vytvoření skupiny či třídy. 


Pro vytvoření nové třídy či skupiny použijte tlačítko Make a Group.


Skupinu či třídu můžete pojmenovat, dát jí vlastní tvář pomocí obrázku či fotografie.




Každá skupina má svůj unikátní klíč, keycode. 


Pomocí tohoto klíče se studenti zaregistrují do systému IWitness podobně, jako jste se jeho 
registrovaným uživatelem stali vy - pouze při registraci namísto tlačítka Educators zmáčknou 
tlačítko Students - a po vyplnění jména a emailu použijí tento elektronický klíč.




Pod záložkou Groups se vám nyní ukáže vaše nová skupina, její klíč, počet studentů a počet 
spolupracujících pedagogů. Informace o skupině či třídě můžete samozřejmě měnit. 

Všem členům skupiny či třídy můžete prostřednictvím IWitness rozesílat vzkazy. 

 


Do nově zřízené třídy či skupiny můžete pomocí tlačítka Add Students přidávat studenty, které 
jste coby pedagog či pedagožka již do systému IWitness přizvali, do jiných, již existujících skupin. 
Studenty, kteří ještě nejsou registrovanými uživateli platformy IWitness, můžete přidat pouze 
pomocí klíče - musí se totiž nejprve registrovat.


Manažéry skupiny, neboli pedagogy, které si pustíte do své virtuální třídy, můžete pozvat emailem. 
Poslouží vám k tomu tlačitko Invite Managers. 


Pod záložkou Groups pak najdete všechny své třídy či skupiny, všechny diskuse v nich 
probíhající, i všechny studenty a pedagogy, které jste do třídy pozvali. 


Pod záložkou Activities můžete sledovat, jaké IWitness aktivity jste své třídě zadali, kdy, do kdy, a 
jak daleko jednotliví studenti ve vaší třídě s prací na aktivitě jsou.  


U každého studenta ve skupině najdete tyto možnosti: poslat vzkaz, 
zkontrolovat práci, odstranit ze skupiny. 

Práci na aktivitě můžete kontrolovat buď průběžně, nebo až coby 
konečný výsledek. Systém IWitness zaznamená veškeré písemné 
odpovědi, zpracovaná videa, a v připadě nedokončení aktivity 

i poslední stránku, na které se student či studentka při práci zastavili. 



