
PROGRAM SPOTKANIA: 
10:00 – 10:30  Realizacja Programu Edukacja dla Doliny Baryczy przez 
ośrodki edukacji pozaszkolnej – krótkie podsumowanie  edycji 2016/2017, 
zasady oceny aktywności, weryfikacja ofert ośrodków w serwisie 
 
10:30 – 11. 30  Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z 
uwzględnieniem  zmian w strukturze szkolnictwa  oraz nowej podstawy 
programowej (harmonogram zmian,  poziomy nauczania, przedmioty itp.) 
 
11:30 – 11:00   Podnoszenie jakości zamieszczanych ofert na portalu 
edukacja.barycz.pl – z uwzględnieniem  dotychczasowych ustaleń (np. 
wyczerpujący i jasny opis, materiały wprowadzające lub  weryfikujące 
wiedzę po zajęciach - przydatne dla nauczyciela)   na podstawie wytycznych  
załącznika 2 do Regulaminu Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla DB lub  
instrukcji umieszczania zasobów; wskazówki praktyczne - propozycje zmian, 
dyskusja 
 
11:45 – 13:00  Forum Edukacji i możliwości przedstawienie oferty na 
Forum, granty w Programie Edukacji  - Ewaluacji – przedstawienie 
propozycji, dyskusja  



Program Edukacja dla Doliny Baryczy- 
spotkanie z ośrodkami 26.06.2017, Milicz 



Program Edukacja dla Doliny Baryczy 

 
 
 
 

W Programie uczestniczą obecnie 
 54 szkoły i 24 ośrodki 
To jest ponad 11 000 uczniów 



Serwis edukacja.barycz.pl - Rozwój 
Liczba odsłon w serwisie 
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Serwis edukacja.barycz.pl - Rozwój 
Liczba unikalnych użytkowników w serwisie 
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Serwis edukacja.barycz.pl - Zasoby 

Ilość zamieszczonych zasobów w roku szkolnym 2016/2017    
w porównaniu z  innymi latami 

Zasoby: edukacyjne, baza wiedzy, ścieżka, wydarzenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edycje Programu Ilość umieszczonych 
zasobów ośrodki 

Rok 2016/2017 36 szt.  

Rok 2015/2016   37 szt. 

Rok 2014/2015  53 szt. 



Serwis edukacja.barycz.pl - Monitoring 
Ilość monitorujących ośrodków 16  -  

Nie uzupełniło monitoringów 8 ośrodków - w tym 4 należące od 
początku w projekcie i 4 nowe ośrodki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(średnio 76 monitoringów w miesiącu) 

Ilość monitoringów w 
ośrodkach (od 15 

czerwca 2015 do 16 
czerwca 2016) 

Ilość monitoringów w 
ośrodkach (od 15 
czerwca 2016 do 
16czerwca 2017) 

660 914 



Serwis edukacja.barycz.pl - Monitoring 
 

Najbardziej systematyczny monitoring wśród ośrodków prowadzą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Twardogórze 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum 
Bioróżnorodności Dolina Baryczy  

Centrum Edukacji LKP Lasy Doliny Baryczy - Dom Drzewa 

Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród - 
LKP Lasy Doliny Baryczy 

Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu 



 

Serwis edukacja.barycz.pl – monitoring 
 
Najbardziej popularne pomoce edukacyjne 
wykorzystywane na zajęciach w ośrodkach 

19 170 
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Serwis edukacja.barycz.pl - Zasoby 

 
 
 

Ranking aktywności w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 
Podział ośrodków na komercyjne, niekomercyjne i projektowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp Wskaźnik Waga 
1 Ilość szkół z programu uczestniczących w zajęciach ośrodka 4,2 

2 
Ilość szkół spoza programu uczestniczących w zajęciach ośrodka opisanych w 
serwisie edukacja.barycz.pl 

2,3 

3 Ilość uczniów z programu korzystających z oferty ośrodka 4,2 

4 

Jakość oferty zamieszczonej w serwisie edukacja.barycz.pl: wyczerpujący i jasny 
opis, materiały wprowadzające lub weryfikujące wiedzę po zajęciach, przydatne 
dla nauczyciela 

5 

5 
Różnorodność zasobów umieszczanych w serwisie (materiał edukacyjny, baza 
wiedzy, generatory, wydarzenia, ścieżki edukacyjne) 

4 

6 Ilość zasobów umieszczanych w serwisie 4 
7 Systematyczność monitoringu 4 
8 Organizacja WIE DLA DOLINY BARYCZY 5 
9 Ośrodek jako organizator główny sieciujących działań 4 
10 Ośrodek jako partner działań sieciujących. 3 

4.20002.30004.20005.00004.00004.00004.00005.00004.00003.0000



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMERCYJNE 

Rodzinny Park Przygód Górecznik w Antoninie  

Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu  

Centrum Edukacyjno- Turystyczne "Naturum" 

Centrum Edukacyjno - Artystyczne Muzyczne Pszczółki Kamila 
Ratyńska-Pietryka 

Usługi Turystyczne Włodzimierz Ranoszek 

HAGRO Hanna Jankowska 

Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy Maciej 
Kowalski 

Zagroda Grabownica Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy- 

Campus Domasławice- Pracownia Twórczej Aktywności 
Kreacja 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEKOMERCYJNE 

Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród- 
LKP "Lasy Doliny Baryczy"  

Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum 
Bioróżnorodności Dolina Baryczy  
Centrum Edukacji LKP "Lasy Doliny Baryczy"- "Dom 
Drzewa" 

Gminny Punkt Informacji - Chata Regionalna 

Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego  

Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Centrum 
Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach 

Gminny Ośrodek Kultury 

PGL LP Nadleśnictwo Antonin - LKP "Lasy Rychtalskie" 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWE 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej 
"Dolina Baryczy" 

Fundacja Doliny Baryczy 

Fundacja EkoRozwoju 

Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

 
Kryterium:  
1. Ilość szkół z programu uczestniczących w zajęciach  ośrodka 
 Razem 52 szkoły 
2. Ilość szkół spoza programu uczestniczących w zajęciach  ośrodka 
Razem 516 szkół 
3. Ilość uczniów z programu korzystających z oferty ośrodka 
Razem 6950 uczniów  
4. Różnorodność zasobów umieszczanych w serwisie 
Zamieszczane są zasoby tyko w bazie wiedzy i zapraszamy na wydarzenia 
5. Ilość zasobów umieszczanych w serwisie  
Zasobów inne niż oferta zostało umieszczonych 36 szt. przez ośrodki 
niekomercyjne i projektowe- absolutnym rekordzistą jest DZPK 
6. Systematyczność monitoringu 
16 monitorujących ośrodków 
7. Organizacja WIE  DLA DOLINY BARYCZY 
W tym roku 2 ośrodki zdecydowały się na organizację Wyjątkowych 
Inicjatyw Edukacyjnych - tylko z grupy projektowej 

 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

Problemy z danymi z monitoringu:  

 Źle zakwalifikowane nazwy szkół z programu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

Problemy z danymi z monitoringu:  

 Źle zakwalifikowane nazwy szkół z 
programu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

Problemy z danymi z monitoringu:  

 Źle zakwalifikowane nazwy szkół z 
programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

Problemy z danymi z monitoringu – nieuzupełniony monitoring:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis edukacja.barycz.pl – Monitoring 
2016/2017 

Problemy z danymi z monitoringu:  

 agregacja nazw szkół w rubryce inne 
 
 
 
 
 
 
 



               
           Struktura oferty ośrodka  
        w  serwisie edukacja.barycz.pl   
 

Czy jest prawidłowo opisana, 
zachęcająca do przyjazdu? 

 



               
Nowe OFERTY w roku szkolnym 
2016/2017 wpisało  8 ośrodków z czego 
4 to są nowe ośrodki  
– absolutnym rekordzistą jest Dom 
Drzewa  
  

 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 
          opisane w serwisie 
 
 

 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 
          opisane w serwisie 
 
 

 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

           1. Tytuł zajęć (adekwatny, zachęcający) 
               2. Nazwisko i imię autora lub prowadzącego zajęcia 
               3. Nazwa ośrodka (należy wybrać z listy) 
               4. Poziomy nauczania (odpowiednio do zaznaczonych   
                    w PP),  
               5. Miejsce realizacji zajęć (w sali, w terenie) 
               6. Dane do kontaktu (należy zaktualizować) 
               7. Podstawa Programowa (odpowiednio wybrać    
                   poziomy   nauczania, oraz cele i treści z zestawienia 
                   zamieszczonego  w serwisie) 
 
 

 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

Zdjęcie  
• najlepiej zachęcające (ciepłe kolory, wyraźne, 

dynamiczne, z uczestnikami w trakcie zajęć)  
• zamieszczamy zdjęcie autorskie lub podpisujemy, kto 

jest autorem albo źródło        z jakiego pochodzi (strona 
internetowa, publikacja) 

• Zdjęcie powinno dotyczyć fauny, flory, miejsc w regionie 
Dolina Baryczy 

 
Uwaga nie należy umieszczać logo firmy jako zdjęcia 
startowego 
Nie zamieszczamy materiałów reklamowych  



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

Krótki opis, w którym powinny się znaleźć: 
• cele zajęć,  
• informacja, 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, 

efekty prac np. prace plastyczne, wianki, rzeźby, rysunki, 
film…itp.. 

• specjalne wymagania – dotyczące np. ubioru, sprzętu 
• przy zajęciach terenowych  – podać co się dzieje z zajęciami w 

razie niepogody (odwołanie, alternatywa...) 
 

 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

Stałe elementy:  
czas trwania, ilość osób, koszt, dostępność (stała, 
sezonowa..) 
Słowa kluczowe: 
 pomagają szybciej znaleźć ofertę w serwisie, słowa, grupa 
słów oddająca charakter oferty,  
 Dodatkowa oferta: 
rozszerzenie oferty o dodatkowe atrakcje,  usługi, które 
można zaoferować klientom – możliwość zorganizowania 
ogniska, ścieżka edukacyjna, noclegi itp. 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

Dodatkowe załączniki – sugerujemy, żeby załączyć materiały 
wzbogacające opis oferty, materiały przygotowujące grupę do 
zajęć, podsumowujące zajęcia tj. karty pracy, scenariusze,  
zadania, prezentacje, materiały multimedialne: dodatkowe 
zachęcające materiały zdjęcia, filmiki. Jest możliwość powiazanie 
oferty z krzyżówką, puzzlami 
 



OFERTA OŚRODKA - Co powinno być w ofercie? 

Przykład oferty ośrodka autorstwa Anny Zelenay pn. Jak grzyby po 
deszczu 
 
 



               
 
                Dziękuję za uwagę 
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