WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW/ZASOBÓW W SERWISIE
EDUKACJA.BARYCZ.PL
1. RODZAJE MATERIAŁÓW/ZASOBÓW ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE
Materiał edukacyjny
W zasobie znajdują się wszelkie propozycje edukacyjne nie związane z czasem realizacji, które pomogą
przeprowadzić zajęcia w atrakcyjny sposób i które można skategoryzować wg poziomu nauczania i przedmiotu
nauczania. Tutaj mogą się Państwo dzielić swoimi wypracowanymi materiałami edukacyjnymi np. scenariusze
zajęć, karty pracy, prezentacje…
Zasób pozwoli na: przedstawienie materiału edukacyjnego w formie skategoryzowanej wg poziomu nauczania i
przedmiotu nauczania, krótkiego opisania zasobu, dołączenie załącznika w postaci zdjęć, rysunków, tekstów,
prezentacji itp.
Efektem jest: załączony autorski materiał oraz możliwość wyszukania zasobu w serwisie w przejrzysty sposób.
Krótki opis materiału edukacyjnego powinien zawierać:
- zdjęcie startowe nawiązujące do zajęć – podanie autora lub źródło z jakiego pochodzi.
- streszczenie materiału edukacyjnego (tzw. krótki opis) tj:
- cele ogólne zajęć edukacyjnych
- informacja na jakich zajęciach można wykorzystać zasób (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, konkurs itp.)
- krótki opis przebiegu zajęć ,w tym zaznaczenie metod pracy z uczniem
- w jaki sposób zajęcia nawiązują do Doliny Baryczy, wykorzystanie pomocy o regionie
Uwaga:
- zdjęcia powinny nawiązywać do tematyki danego materiału, wskazane jest, żeby były wykonane przez
uczestników zajęć, warsztatów, wycieczek itp. po regionie Doliny Baryczy.
- jeżeli do scenariusza jest potrzebna karta pracy, to należy ją zamieścić jako załącznik
- należy zwrócić uwagę czy w zasobach zostały poprawnie wybrane poziomy nauczania oraz cele i treści
podstawy programowej
- w przypadku materiałów opracowanych przez ucznia odpowiedzialność za treść ponosi nauczyciel (należy
podać nazwisko ucznia i nauczyciela)
- przy pisaniu materiału edukacyjnego można się wspomóc generatorami gier – to puzzle, krzyżówki, gry
planszowe z możliwością samodzielnego wygenerowania treści. Puzzle, krzyżówka, gra planszowa mogą być
urozmaiceniem treści materiału edukacyjnego
Oferta Ośrodka
w zasobie znajdują się propozycje zajęć skierowanych dla grup szkolnych i przedszkolnych
Zasób pozwoli na: ekspozycję oferty ośrodków pozaszkolnych nauczycielom wg kategorii: poziom nauczania,
przedmiot nauczania, podstawa programowa, opisanie oferty, oznaczenie charakteru (formy) zajęć,
sezonowości oferty. Kwalifikacja zajęć do podstawy programowej ułatwi nauczycielom skorzystanie z oferty.
Efektem jest: udostępnienie na serwisie oferty wyselekcjonowanej wg dogodnych kryteriów dla odbiorcy
Krótki opis oferty zajęć ośrodka powinien zawierać:
- cele zajęć,
- informację, na czym polegają i jak przebiegają zajęcia, można wymienić metodę pracy zastosowaną podczas
zajęć np. wykonanie prac plastycznych, gry i zabawy edukacyjne, eksperyment, prezentacja multimedialna itp.)
- co jest wykorzystywane podczas zajęć (atrakcyjny sprzęt, nowe technologie, dodatkowe materiały, …)
- korzyści dla uczestników z zajęć - jakie nabędą umiejętności, jakie są efekty prac np. prace plastyczne, wianki,
rzeźby, rysunki, film…itp..
- co wyróżnia ofertę
- specjalne wymagania – dotyczące np. ubioru, sprzętu,
- przy zajęciach terenowych – podać co się dzieje z zajęciami w razie niepogody (odwołanie, alternatywa...)
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Uwaga:
- w przypadku zamieszczania oferty ośrodka powinien być załączony scenariusz zajęć, karty pracy dla
nauczyciela przygotowujące do zajęć oraz pozwalające podsumować zajęcia,
- należy umieścić informacje dodatkowe np. możliwość skorzystania z noclegu, wyżywienia, usługi turystycznej
itp.
- należy zwrócić uwagę czy w zasobach zostały poprawnie wybrane poziomy nauczania oraz cele i treści
podstawy programowej
- bardzo ważny jest krótki opis zajęć, który powinien zachęcić do odwiedzenia zajęć - opowiedzieć po krótce
o zajęciach, jego korzyściach i celach
Baza wiedzy/WIE
W zasobie znajdują się encyklopedyczne dane dotyczące edukacji regionalnej, wszelkie materiały audiowizualne przydatne w edukowaniu o regionie, oraz opracowania naukowe, prace, publikacje dotyczące Doliny
Baryczy, opis i prace kolejnych inicjatyw realizowanych w ramach WIE (Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych)
Zasób pozwoli na: krótkie opisanie, włączenie materiałów audio-wizualnych jako załączników lub linków po
wcześniejszym skategoryzowaniu wg rodzaju i tematyki zasobu. Każdy będzie mógł stworzyć definicję dla
znajomych sobie znaczeń, udostępnić swoje zbiory materiałów na zasadach określonych przez autora.
Efektem jest łatwe odnajdywanie zasobów encyklopedycznych, wizualnych, tekstowych (prace, opracowania..)
wg rodzaju, treści zasobu
Uwaga:
- definicje, materiały będą poddane wewnętrznej weryfikacji jak i weryfikacji innych użytkowników, w
przypadku wątpliwości co prawidłowości danych, autorstwa itp. artykuł będzie natychmiast usunięty z bazy
- na zdjęciach załączonych do zasobów automatycznie w prawym dolnym rogu zamieszcza się znak wodny –
czyli logo edukacji.
- zdjęcia można zamieścić jako galerię wyznaczając startowe zdjęcie lub umieszczać zdjęcia pojedynczo
przypisując każdemu podpis

Ścieżki edukacyjne
W zasobie znajdują się propozycje tras edukacyjnych, gier terenowych, wycieczek szkolnych, questów… –
wszystko to co jest interesującą propozycją spędzania czasu w terenie wg wyznaczonej (zaproponowanej)
trasy.
Zasób pozwoli na: wytyczenie indywidualnej trasy (ścieżki, wycieczki, gry..) na mapie googlowej,
opisanie przedsięwzięcia, poszczególnych przystanków; dołączenie zdjęć do danego przystanku. Efektem jest
mapa z wytyczoną trasą
Uwaga:
- przy zamieszczaniu szlaków i ścieżek edukacyjnych ważne jest prawidłowe narysowanie przebiegu trasy na
mapie oraz opisanie kolejnych przystanków
Zapraszamy na
W zasobie znajdują się wydarzenia, programy, konkursy, które można określić w czasie
i przestrzeni. „Zaproszenie na” wydarzenia o większym zasięgu niż gmina dotyczącym edukacji regionalnej
i przyrodniczej DB. Nie zamieszczamy tutaj relacji z wydarzenia.
Zasób pozwoli na zaproszenie na dane wydarzenie w określonym terminie oraz wskazanie terminu rekrutacji
Efektem jest przedstawienie danych w kalendarzu wydarzeń gdzie są wyróżnione daty wydarzenia oraz okres
rekrutacji (jeżeli taki istnieje)
Uwaga:
do umieszczania zaproszeń oraz relacji z wydarzeń lokalnych (dotyczących danej placówki) dotyczących edukacji
regionalnej i przyrodniczej został przeznaczony facebook (www.facebook.com/EdukacjaDB)

2

Aktualności/wydarzyło się…
W zasobie znajdują się informacje i relacje z wydarzeń dotyczących edukacji regionalnej i przyrodniczej (o
większym zasięgu niż gmina), które już się odbyły oraz aktualności z przebiegu Programu Edukacja dla Doliny
Baryczy;
Zasób pozwoli na umieszczenie relacji z wydarzenia w zakładce Aktualności/wydarzyło się…
Uwaga:
do umieszczania relacji z wydarzeń, opisu zajęć - szczególnie dotyczących wykorzystania pomocy dydaktycznych
realizowanych w ramach Projektu/Programu Edukacja dla Doliny Baryczy został przeznaczony facebook
(www.facebook.com/EdukacjaDB),

2. PODZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, A MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZENIA ZASOBÓW W SERWISIE
Użytkownicy dzielą się na:
a) Użytkownik indywidualny/osoba prywatna – każda osoba fizyczna zalogowana w serwisie,
może zamieścić zasoby w serwisie jako: materiał edukacyjny, bazę wiedzy, ścieżkę edukacyjną
b) Ośrodki pozaszkolne/podmioty edukacji pozaszkolnej, które: świadczą stałą, całoroczną bądź sezonową
ogólnie dostępną ofertę zajęć edukacyjnych jako ośrodki edukacji pozaszkolnej lub realizują działania edukacji
pozaszkolnej nie ogólnie dostępne (skierowane do określonych grup np. mieszkańców danej miejscowości
gminy , uczniów określonych szkół) w sposób stały lub projektowy lub jednorazowe wydarzenia edukacyjne
mogą zamieścić zasób w serwisie jako: materiał edukacyjny, bazę wiedzy, ścieżkę edukacyjną, ofertę ośrodka,
zapraszamy na.. , aktualność
muszą przypisać się do danej placówki w serwisie, jeżeli nie ma placówki na liście można przystąpić do
Programu – patrz Zasady przystąpienia do Programu
c) Szkoły/przedszkola - publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wszystkich szczebli, realizujące treści
związane z edukacja o obszarze Doliny Baryczy,
mogą zamieścić zasób w serwisie jako materiał edukacyjny, bazę wiedzy, ścieżkę edukacyjną, ofertę ośrodka,
zapraszamy na.. , aktualność
muszą przypisać się do danej placówki w serwisie, jeżeli nie ma placówki na liście można przystąpić do
Programu – patrz Zasady przystąpienia do Programu
d) Inne – np. podmioty wspierające–organy założycielskie prowadzące placówki szkolne i pozaszkolne w
obrębie 8 gmin regionu. (gminy , starostwa, NGO i inne)
mogą zamieścić zasób w serwisie jako materiał edukacyjny, bazę wiedzy, ścieżkę edukacyjną, ofertę ośrodka,
zapraszamy na.. , aktualność
muszą przypisać się do danej placówki w serwisie,
3. ZASADY OGÓLNE ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW/ZASOBÓW W SERWISIE
•
•

publikacja zasobów może nastąpić tylko po zalogowaniu użytkownika.
publikacji zasobów w serwisie może dokonać każdy zalogowany Użytkownik serwisu (w zakresie patrz
pkt.2).
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•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do
sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki "cookies", technologie
JavaScript oraz Flash. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek
internetowych.
zamieszczane zdjęcia nie powinny być większe niż 10 MB i mieć formaty JPG PNG, publikacje nie
powinny być większe niż 10 MB, format dowolny; multimedia nie powinny być większe niż 50 MB,
format dowolny
materiały/zasoby muszą zawierajć treści edukacyjne, merytoryczne wspierające proces edukacji
regionalnej dotyczącej regionu Doliny Baryczy, wg aktualnej wiedzy;
nie stanowią wyłącznie materiałów promocyjnych, reklamowych;
korzystanie z materiałów nie jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się z żadnym innym
materiałem reklamowym lub promocyjnym;
materiały/załączniki oznaczone są logiem edukacji lub adresem www.edukacja.barycz.pl – dostępnym
w serwisie w zakładce „dodaj zasób”;
zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich,
zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści, czy też propagujących przemoc, jak również
treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i
społecznie niewłaściwe.
w każdym materiale umieszczonym na portalu musi być wpisany: temat, autor lub autorzy, szkoła lub
ośrodek. Wskazane jest, żeby autor był wpisany również w załącznikach np. scenariuszach, kartach
pracy itp. W przypadku korzystania z tekstów źródłowych należy umieścić bibliografię.
zdjęcia powinny nawiązywać do tematyki danego materiału, wskazane jest, żeby były wykonane przez
uczestników zajęć, warsztatów, wycieczek itp. po regionie Doliny Baryczy.
krótki opis powinien zachęcać do skorzystania z danego materiału. Informacja musi zawierać
najważniejsze informacje i nie może być zbyt krótka lub zbyt długa
należy zwrócić uwagę na estetykę materiałów, dopasowanie czcionki, wyróżnienie najważniejszych
informacji, tytuły, śródtytuły
przed wysłaniem do akceptacji należy sprawdzić za pomocą „lupki” poprawność materiałów
(odpowiednie zdjęcie, teksty, załączniki itp.)
odpowiedzialność za treści merytoryczne ponosi autor opracowania*
prosimy pamiętać o dodawaniu słów kluczy, które ułatwią wyszukiwanie treści.
Materiały są sprawdzane i akceptowane przez przedstawicieli Rady Społecznej na rzecz Edukacji
Ekspert może zaakceptować lub po wpisaniu uwag i sugestii odrzucić do uzupełnienia lub usunąć dany
materiał:
- ekspert akceptuje zasób jeżeli materiał spełnia powyższe kryteria
- odrzuca materiały, gdy uważa, iż należy uzupełnić, poprawić zasób. Ekspert umieszcza wówczas
informację co należy zmienić lub uzupełnić
- usuwa zasób, gdy materiał nie spełnia w/w kryteriów lub nie zawiera treści edukacyjnych

Dla przypomnienia wyciąg z REGULAMINU – (par. 6 Prawa autorskie zamieszczanych zasobów)
•
•
•

•

Publikowane zasoby muszą być zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownik umieszczający zasoby musi wymienić autora zasobu.
Użytkownik umieszczający zasoby oświadcza jednocześnie, że przysługuje mu prawo do publikacji
zasobów w ramach serwisu. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują
mu prawa majątkowe, licencje a także inne prawa własności intelektualnej, zgody na publikacje
wizerunku przekazanych przez niego materiałów w ramach korzystania z usług serwisu w zakresie jakie
zostały przekazane lub udzielone.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

4

•

•

•
•
•

Użytkownik, który jest jednocześnie autorem zasobu lub działający w imieniu autora zasobu
zamieszczając materiały w serwisie udziela prowadzącemu serwis oraz korzystającym z serwisu
nieodpłatnie na czas nieokreślony licencji do korzystania z zasobów, jeśli nie określił warunków licencji
w jakikolwiek inny sposób.
Użytkownik umieszczający zasoby w bazie wiedzy udziela prowadzącemu serwis oraz korzystającym z
serwisu licencji do utworu opartej o postanowienia licencji organizacji Creative Commons dostępnej
też na stronach creativecommons.pl lub na zasadzie indywidulanej umowy dotyczącej udostępnienia
zasobów. Wówczas musi wcześniej podpisać umowę z prowadzącym serwis i odznaczyć zasób
odpowiednim oznaczeniem z formularza.
Udzielenie licencji o której mowa w ust. 6 jest oznacza wyrażenie zgody do korzystania z zasobów z
serwisu w zakresie udzielonej licencji oraz zgodnie z regulaminem.
W przypadku zgłoszenia wobec prowadzącego serwis przez osoby trzecie z roszczeń wynikających z
naruszenia praw autorskich Użytkownik zobowiązuje się do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom
na własny koszt i ryzyko.
Użytkownik publikując zasoby, szczególnie zdjęcia, filmy zapewnia, że osoby, których wizerunki zostały
zamieszczone na publikowanych materiałach wyraziły zgodę na ich wykorzystanie lub taka zgoda nie była
wymagana i publikacja jest zgodna z prawem.

5

